
R E C E N Z J E

E. R i c h t s t e i g ,  PETER WLAST (Archiv für schlesische Kirchengeschichte, 
t. XVIII, 1960, s. 1—27; t. XIX, 1961, s. 1—24; t. XX, 1962, s. 1—28).

Po artykule K. Eistera dotyczącym fundacyjnej działalności P iotra Włostowica 
w Oławie na łamach tego śląskiego czasopisma (t. XIII, 1955), wydawanego obecnie 
w NRF, ukazała się ostatnio obszerniejsza rozprawa E. Richtsteiga, poruszająca 
całość zagadnień związanych z osobą P iotra Włostowica. Niestety, badacz ten nie 
uwzględnił licznych powojennych prac autorów pblskich zajmujących się tą pro
blematyką, a więc cennych studiów M. Plezi, R. Gansińca czy B. Kürbisowny.

Wiele miejsca poświęcił E. Richtsteig sprawie pochodzenia Piotra Włostowica 
i jego rodu, jednej z najbardziej interesujących kwestii związanych z osobą śląskiego 
możnowładcy. W swych poglądach na tę sprawę akceptuje on w całej rozciągłości 
skompromitowany i odrzucony już przez literaturę XIX-wieczną przekaz Cesta 
Piotrkonis, zamieszczony w XIV-wiecznej Kronice Wielkopolskiej, a mówiący 
o przybyciu Piotra z Danii (Dacji), następnie o zagarnięciu przez Włostowica, z po
mocą Bolesława III, skarbu króla duńskiego po jego bratobójczej śmierci i wreszcie 
o pokutnych fundacjach Piotra Włostowica w związku z tym czynem l. Z drugiej 
strony badacz ten rozwija fantastyczne domysły F. von Heydebrand u. d. Lasa
0 przybyciu na Śląsk norweskiego królewicza, który ożeniwszy się tutaj z córką 
miejscowego możnowładcy dał początek rodowi Łabędziów. "\ynuk jego, a ojciec 
Piotra, miał następnie przenieść się do Danii, uzyskując tam  stanowisko skarbnika
1 wychowawcy króla duńskiego Knuta Lawarda. Tam też miał urodzić się Piotr 
Włostowic (t. XVIII, s. 7—12). Dalsze dzieje tego rodu przedstawia — zdaniem 
Richtsteiga — wspomniany przekaz Gesta Piotrkonis, w którym  badacz ten widzi 
autobiografię Piotra (t. XIX, s. 1).

Cel tej hipotezy jest jasny. Utrzym ując obce pochodzenie Piotra, stara się ona 
pogodzić przekaz Gesta Piotrkonis, mówiący o przybyciu Piotra z Danii, ze wzmianką 
bulli papieskiej z 9 IV 1193 r. dla klasztoru NMP we Wrocławiu, informującą, iż 
Piotr Włostowic odziedziczył pewne posiadłości na Śląsku po ojcu i dziadku1 2.

Hipoteza to bardzo swobodna i bez źródłowego oparcia. Nic bowiem nie wiado
mo o żadnych związkach rodu Piotra Włostowica ani Śląska z Norwegią, czego 
również nie uprawdopodobnił naw et E. Richtsteig. Nikt też z nowszych badaczy 
przekazu Gesta Piotrkonis nie uważa go, jak to czyni ten badacz, za prawdziwy, 
widząc w nim co najwyżej echa pewnych tradycji. Jest przecież oczywistą nie
prawdą, że Krzywousty wyprawił się w  1124 r. na Danię i że około tego roku

1 Monumenta Poloniae historica (dalej skrót MPH), t. II, s. 506—507, 520.
2 Wspomniany klasztor posiadał „decimam . . .  omnium possessionum, que 

Petrum  quondam comitem ex avi et patris sui iure hereditario contingebat”, 
Codex diplomaticus Silesiae, wyd. K. Maleczyński, t. I, Wrocław 1956, n r 71.



miało miejsce bratobójstwo w panującej dynastii duńskiej, jak  to podają Gęsta 
Piotrkonis. Ponadto porównanie treści tego utworu z zawartością źródeł śląskich, 
w tym opartej na rodzinnej tradycji palatyna Carmen Mauri, której dwunastowiecz- 
ną m etrykę przyjm uje za A. Semkowiczem sam E. Richtsteig (t. XIX, s. 3), w yka
zuje, że autor Gesta Piotrkonis nie znał dostatecznie tradycji o Piotrze przekazanej 
przez źródła śląskie — trzeba przyjąć: najlepiej poinformowane — bądź też kształ
tował ją bardzo dowolnie, powodując legendarne wprost zniekształcenia3. Nie są 
więc Gesta Piotrkonis źródłem wiarygodnym.

Według nich pokutne fundacje Piotra Włostowica m ają swe źródło w przy
właszczeniu sobie przez niego skarbu królów duńskich, gdy w świetle współczesnej 
palatynowi relacji zwiefalteńskiej fundacje P iotra są aktem  pokuty nałożonej nań 
w związku z porwaniem i pozbawieniem mienia księcia ruskiego W ołodara4. Stąd 
też zrodziło się przypuszczenie, że przekaz o uwiezieniu przez Piotra skarbu króla 
duńskiego jest odpowiednio literackim  przekształceniem wyprawy Włostowica na 
Wołodara. Przypuszczenie to staje się tym bardziej prawdopodobne, gdy uwzględni 
się fakt, że terminem Dacja, którego na oznaczenie Danii używają Gesta Piotrkonis, 
oznaczano też wtedy tereny Rusi, jak świadczy o tym dwunastowieczna mapa 
Henryka z M oguncji5 *. Wiadomość o bratobójstwie w panującej dynastii duńskiej, 
które nie zdarzyło się w czasach współczesnych Piotrowi, wziął prawdopodobnie 
autor tego utworu z Rocznika wielkopolskiego, gdzie pod 1250 r. zanotowano: „Eodem 
anno rex Dacie ['] fuit occisus ab Abel, fra tre  suo uterino” 8. Powstała około 1300 r. 
Kronika polsko-śląska podaje, że Piotr zbudował z kamienia 70 kościołów i 7 klasz
torów 7. Identyczną informację przekazują również Gesta P iotrkonis8, co oznaczać 
może, iż powstały one w końcu X III w., nawiązując w tym miejscu do tej samej 
tradycji co Kronika polsko-śląska, lub też nawet z początkiem XIV w., gdyby 
przyjąć, że korzystały ze wspomnianej Kroniki.

Utwór ten powstał na terenie Wielkopolski. Na Śląsk opowieść o przybyciu 
Piotra z Danii i jego wyprawie na ten kraj przyniósł dopiero w 1520 r. Benedykt 
z Poznania. Do tego czasu żadne ze źródeł śląskich nie zna tej opowieści. Także 
imiona pierwszych Łabędziów nie zdradzają żadnych związków ze Skandynawią, 
a że ród Fiotra od początku był osiedlony na Śląsku, świadczy najdobitniej wspom
niana wyżej wzmianka w bulli papieskiej.

Nie sposób też zgodzić się z poglądami E. Richtsteiga na tem at powiązań rodu 
Łabędziów z innymi polskimi rodami (t. XIX, s. 14—17), a w szczególności z dopa
trywaniem się w Magnusie, komesie wrocławskim, znanym z Kroniki Galla, dziadka 
Piotra Włostowica. Nieprawdopodobne też wydaje się twierdzenie, by Piotr był 
trzy razy żonaty (t. XIX, s. 21), między innymi z księżniczką flandryjską, za której 
sprawą — jak podaje Kronika opatćw klasztoru NMP Na Piasku  — mieli być 
sprowadzeni do Wrocławia mnisi z Arrovaise. Ostatnie źródłowe badania S. Traw- 
kowskiego wykazują, że mnisi ci- osadzeni zostali we Wrocławiu dopiero na kilka 
la t przed 1193 r.9 Nie usprawiedliwione wydaje się nazywać ojca Piotra Włastem

* M. P 1 e z i a, Wstęp do wydania Kroniki o Piotrze z fragmentami Carmen 
Mauri, MPH, nova series, t. III, s. XXIV—XXV.

4 MPH, t. II, s. 2—3.
5 B. K i i r b i s ó w n a ,  Dziejopisarstwo wielkopolskie X III i X IV  w., Warsza-r 

wa 1959, s. 147 i n.
8 MPH, t. III, s. 17; MPH, nova series, t. VI, s. 28.
7 „Petrus iniuncta sibi pęnitencia septem cenobia et septuaginta lapideas con

struxit ecclesias", MPH, t. III, s. 630—631; MPH, nova series, t. III, s. 32.
8 MPH, t. II, s. 520.
• S. T r a w k o w s k i ,  Wprowadzenie zwyczajów arrowezyjskich we wroc-



(zamiast Włostem), a syna jego też Włastem (zamiast Włostowicem). Tak przynaj
mniej uważają językoznawcy.

W odniesieniu do kwestii fundacji P iotra badania E. Richtsteiga nie wnoszą 
jakichś oryginalnych spostrzeżeń. Za pewne fundacje Piotra uważa on dwa klasz
tory i kościół Św. Michała we Wrocławiu, a na Śląsku, poza Wrocławiem, klasz
tor w Górce i kościół Św. Świerada w Oławie (t. XX, s. 20, 22)10.

Omawiając stosunki między Piotrem  a Władysławem, słusznie nie przywiązuje 
on większej wagi do tzw. rozmowy leśnej, a upadek i oślepienie Włostowica łączy 
z jego stanowiskiem politycznym w czasie wojny domowej między Władysławem 
a junioram i (t. XX, s. 24, 28).

Kończąc wypadnie stwierdzić, że praca E. Richtsteiga, z w yjątkiem  nielicz
nych fragmentów, charakteryzuje się bezkrytycznym podejściem zarówno do źródeł, 
jak  i literatury  przedmiotu, przez co utrzym uje stare i tworzy nowe legendy wokół 
postaci Piotra Włostowica.

Stanisław Bieniek

A. M i k a ,  PODDANÝ LID V CECHÁCH V PRVNÍ POLOVINĚ 16. STOLETÍ 
(Československá akademie věd, Historický ustav ČSAV, Studie a prameny, t. 19), 
P raha 1960, s. 439 +  V III tabl.

Książka A. Miki jest w pewnym stopniu kontynuacją wielkiej pracy F. Grausa 
poświęconej historii ludu wiejskiego w Czechach w czasach przedhusyckich, która 
była już na łamach „Sobótki” recenzow ana* l. Dlatego też Autor wbrew tytułowi 
sięga w wielu kwestiach głęboko do XV w., omawiając je od chwili zakończenia 
wojen husyckich. Wydaje się to całkiem zrozumiałe, bez uwzględnienia bowiem 
następstw  powstania husyckiego i położenia ludności wiejskiej w XV w. opraco
wanie historii wsi XVI w. jest niemożliwe. W związku z tym byłoby może bardziej 
celowe nieco inne zatytułowanie pracy, np. Ludność poddana w  Czechach w  czasach 
pohusyckich do połowy X V I w. Odpowiadałoby to bardziej jej treści. Pewne uzu
pełnienia, jakie Autorowi sugerowałby tego rodzaju tytuł, nie nastręczałyby tak 
wybitnemu w swym zakresie znawcy epoki zbyt wielkiej trudności. Podnoszę tę 
sprawę dlatego, że nie jest prawdopodobne, aby ukazała się odrębna praca poświę
cona położeniu ludności wiejskiej w  Czechach od Lipan do początków XVI w., 
tym bardziej że kluczowe kwestie epoki zostały w  recenzowanym dziele uwzględnio
ne. Książka A. Miki różni się w znacznym stopniu od wielkiej monografii F. Grausa. 
Mimo znacznie węższych ram  chronologicznych Autor potraktow ał tem at bardziej 
syntetycznie. Chociaż wykorzystał szeroką literaturę oraz olbrzymią ilość m ate
riału źródłowego, zarówno drukowanego, jak  i archiwalnego, pisze w  sposób prosty, 
popularny, dla każdego czytelnika przystępny. Takiego stylu nie spotykamy dziś 
w fachowej literaturze historycznej zbyt często, a w zakresie historiografii gospo
darczo-społecznej jest on czymś wyjątkowym.

ławskim  klasztorze Na Piasku  (Wieki Średnie. Prace ofiarowane T. M anteufflowi 
w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1962, s. 111 i n.).

10 Na tem at fundacji P iotra zob. ostatnio: S. B i e n i e k ,  Uwagi nad powsta
niem klasztoru w  Strzelnie i fundacjami Piotra Włostowica (Prace Komisji Historii 
Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. II, 1964), oraz kom unikat pod tymże 
tytułem  w „Biuletynie Historii Sztuki”, 1964, n r 1, s. 66—67.

1 F. G r a u s ,  Dějiny venkovského lidu v  Cechách v době předhusitské, 
t- I—II» Praha 1951—1957. Recenzje: t. I, pióra K. Maleczyńskiego, „Sobótka”, VIII, 
1953, s. 280—289; t. II, pióra R. Hecka, „Śląski K w artalnik Historyczny Sobótka”, 
XIV, 1959, s. 111—117.



- Bogata treść rozprawy podzielona została na siedem rozdziałów i podsumowanie. 
Rozdział pierwszy poświęcony jest technice produkcji rolnej i rzemieślniczej ludności 
wiejskiej. Autor omówił w nim takie zagadnienia, jak: narzędzia produkcji rolnej, 
siła pociągowa, sposoby uprawy i rośliny uprawne, hodowla zwierząt, ptactwa, 
pszczół i ryb, wreszcie rozwój rzemiosła wiejskiego. Obraz produkcji rolnej w  Cze
chach naszkicowany został jasno i przejrzyście. Z zagadnień godnych uwagi można 
wspomnieć o ciekawym stwierdzeniu, że w przeciwieństwie do wcześniejszego 
okresu główną siłą pociągową na wsi czeskiej w XV—XVI w. były konie, utrzy
mywane w gospodarstwach kmiecych w dość znacznych ilościach. Pod tym wzglę
dem stosunki w Czechach odpowiadały sytuacji, jaką stwierdziłem dla tych czasów 
na Ś ląsku2. Interesujące są wnioski Autora o zmianie rasy trzody chlewnej w  XV 
i XVI w., zastąpieniu drobnej, czarnej rasy przez świnie większe, białe, przypomina
jące wyglądem dziś chowane. Wnioski te oparto na analizie m ateriału ikonograficz
nego. Skromnie potraktował A. Mika problem rzemiosła wiejskiego. Podkreślić 
należy fakt, że nie udało mu się znaleźć materiałów dotyczących wiejskiego tkac
tw a lnianego. Mam wrażenie, że m ateriałów takich nie znalazł po prostu dlatego, 
że większy, intensywniejszy rozwój tej gałęzi produkcji nastąpił dopiero w cza
sach późniejszych, jak  miało to miejsce na wsi śląskiej.

W rozdziale drugim przedstawia A. Mika problem wymiany płodów rolnych. 
W związku z tym próbuje ogólnie scharakteryzować sytuację m iast czeskich w okre
sie po wojnach husyckich. Dochodzi do wniosku, że pierwsze pięćdziesiąt la t po 
Lipanach stanowiły okres prosperity czeskich m iast królewskich, natomiast 
w XVI w. nastąpiła w tych miastach stagnacja, lecz z drugiej strony bujnie roz
w ijały się pańskie miasta prywatne. Głównym rynkiem zbytu produktów wiejskich 
był rynek krajowy, i to w zasadzie rynek lokalny. Autor pisze: „Miasta i miastecz
ka przywiązywały do siebie ekonomicznie pewną ilość wsi i te drobne okręgi ta r 
gowe tworzyły w znacznym stopniu samowystarczalne całości” (s. 83). Jako cechę 
specyficzną dla feudalizmu podnosi przy tym fakt, że wszelkie kontakty między 
tego rodzaju okręgami i zaopatrzenie ich w towary importowane skupiały w swych 
rękach miasta. Wydaje się, że to ostatnie twierdzenie bez odpowiedniego rozbudo
wania i uargumentowania jest wielkim uproszczeniem, ponieważ rolę pośrednika 
handlowego dla najbliższych okolic miasta spełniały nie tylko w okresie feuda
lizmu. Obok rynku wewnętrznego płody rolne, zwłaszcza zboże, wywożono poza 
granice, do Saksonii, Miśni, Bawarii i Austrii. Jednak eksport ten, przy niezbyt 
wysokiej produkcji towarowej wsi, powodował w razie nieurodzaju braki na rynku 
krajowym, co prowadziło często do jego ograniczania lub wręcz zakazu.

Tematem rozdziału trzeciego jest gospodarka własna feudałów i wpływ jej 
rozwoju na sytuację poddanych. Produkcja rolna w gospodarstwach feudałów była 
w tym czasie słabo rozwinięta, a folwarki nieliczne i na ogół niewielkie. Upoważ
niło to Autora do twierdzenia, „że feudałowie woleli zysk z renty feudalnej niż 
własne przedsięwzięcia rolnicze. Brakowało dotąd odpowiednich warunków do 
uprawy zbóż w większych rozmiarach, tak  że przynosiła ona mniej niż renta 
feudalna” (s. 98—99). W związku ze słabym rozwojem folwarku zapotrzebowanie 
na pańszczyznę chłopów było niewielkie. Zresztą sporo prac rolnych wykonywali 
opłacani najemnicy. Dość dużo miejsca poświęcił Autor w tej części książki hodowli 
ryb, która była wówczas najbardziej intensywnie rozwijającą się gałęzią gospodarki 
panów czeskich, jak  wykazał to już przed laty w  swej znanej klasycznej pracy

2 Zob. Historia Śląska, t. I, pod. red. K. Maleczyńskiego, cz. 2, Wrocław 1961, 
s. 40.



F. Hrubý*. A. Mika, który zajmował się tą  kwestią już uprzednio, podtrzymuje 
w książce swe dawne zdanie, że zakładanie stawów rybnych, chociaż czyniło szko
dy poddanym, nie prowadziło do masowych rugów chłopskich4. Cytuje też wiele 
przykładów wynagradzania chłopom stra t spowodowanych zalaniem gruntów przy
działami ziemi w innych miejscach. Stosunkowo słabo było natom iast do połowy 
XVI w. rozwinięte pańskie browarnictwo, które miało w przyszłości stanowić jedno 
z najważniejszych źródeł dochodów feudałów czeskich.

Rozdział czwarty, zajmujący się struk turą  społeczną wsi, nie zawiera zbyt wiele 
elementów odkrywczych, mogących rzucić nowe światło na dyferencjację chłopstwa, 
wydobyć jakąś specyfikę Czech, ich poszczególnych rejonów czy specyfikę okresu. 
Dziwią nieco pewne dysproporcje w przedstawieniu niektórych zagadnień. Z jednej 
strony szczegółowo opracował Autor położenie czeladzi i najemników dniówkowych 
podając dokładne inform acje o płacach, z drugiej zaś nie dokonał szerszego statys
tycznego zobrazowania uposażenia w  ziemię podstawowej w arstw y ludności w iej
skiej — kmieci. Jedyna próba, jaką jest tabela uposażenia w kluczu trzebońskim 
w latach 1424—1557, nie wystarcza. Nawet gdyby brakowało m ateriału do uchwyce
nia dynamicznego, przedstawienie danych statystycznych z różnych rejonów kraju 
byłoby przecież bardzo pożądane. Podobnie rzuca się w oczy brak choćby fragm en
tarycznej statystyki rozwarstwienia ludności w iejskiej poszczególnych kluczy według 
ówczesnych kategorii występujących w źródłach (sołtysi, kmiecie, zagrodnicy, 
chałupnicy, komornicy).

Bardzo ciekawy jest piąty rozdział pracy, poświęcony zagadnieniom prawnego 
położenia poddanych. Na uwagę zasługuje oryginalne podejście Autora do proble
mu ustaw  zabraniających chłopom opuszczania wsi bez zgody pana (od 1437 r. do 
połowy XVI w.). A. Mika widzi w nich nie przejaw  chęci przywiązania chłopów do 
ziemi, lecz dążności do wprowadzenia kontroli panów nad ruchem ich poddanych. 
W tego rodzaju interpretacji różni się on zasadniczo od znacznej części klasycznej 
literatury  czeskiej i w ydaje się, że słuszność znajduje się raczej po jego stronie. 
Dowodzą tego interesujące przykłady zachęcania chłopów przez niektórych panów, 
by przenosili się do miast. Pisząc o chłopskich prawach do ziemi A. Mika wskazuje 
na dalsze rozszerzanie się w XV i XVI w. dziedziczno-czynszotvego prawa zakupne- 
go — emfiteuzy. Nie wiem wprawdzie, czy nie poparty żadnymi danymi statystycz
nymi, a zapewne bazujący na wrażeniach fragmentarycznych przecież źródeł, wnio
sek, że „w okresie pohusyckim przeważały w Czechach już posiadłości zakupne” 
(s. 211), jest w pełni słuszny. Zresztą gdyby tak  było, co wydaje się całkiem praw 
dopodobne, należałoby się także zająć wsiami, w których prawo emfiteutyczne nie 
przyjęło się, scharakteryzować tam tejsze stosunki. Chyba takie wsie istniały, skoro 
Autor pisze o przewadze, a nie powszechnym panowaniu zakupieństwa. Relikty 
dawnych zwyczajów prawnych byłyby dla wielu badaczy bardzo interesujące. 
Obszernie potraktow ał Autor sprawę tzw. odumartego, prawa przejmowania przez 
panów gospodarstw pozbawionych bezpośrednich dziedziców. W przekonywający 
sposób przedstawił przyczyny, które skłaniały panów do rezygnacji z tego upraw 
nienia. Pobieżnie natom iast naszkicował zarys stosunków sądowniczych. A. Mika 
odsyła po'szczegóły czytelnika do starszej, przedwojennej literatury , która zagad
nienie to dokładnie opracowała. O właściwości podobnej drogi w tego rodzaju

* F. H r u b ý ,  Z hospodářských převratů českých v století XV. a X V I. (Český 
časopis historický, XXX, 1924).

4 A. Mika pisał o tym w artykułach: České rybnikářství a problem počátků 
původní akumulace kapitálu v českých zemích  (Československý časopis historický, 
II, 1954); K otázce počátků původní akumulace kapitálu v Cechách (tamże, V, 1957).



syntezie, zwłaszcza przy małej dostępności w ydaw nictw : przedwojennych, est 
disputandum.

W szóstym rozdziale poruszona jest kapitalna kwestia feudalnej renty grun
towej. W świetle badań A. Miki opartych na analizie sytuacji w 637 wsiach 
widać w czasach pohusyckich (do poł. XVI w.) olbrzymią przewagę renty pieniężnej, 
która stanowiła jedyną formę świadczeń w 49°/o wsi. Podstawowe, tzw. urbarialne 
świadczenia chłopów do połowy XVI w. nie ulegały na ogół w  stosunku do czasów 
przedhusyckich poważniejszym zmianom. Feudałowie próbowali natom iast zwię
kszać swe dochody przez wymaganie „pomocy” na utrzymanie żołnierzy, opłat za 
użytkowanie pastwisk i lasów, pobieranie wysokich kar sądowych za przestępstwa, 
ustanawianie ceł i wprowadzanie nadzwyczajnych robocizn. Powstanie husyckie z li
kwidowało wprawdzie wielkie dominia kościelne na terenie samych Czech (nie 
Moraw), ale nie położyło kresu opłatom ludności na rzecz kościoła, w pierwszym 
rzędzie dziesięcinie pobieranej zarówno przez księży katolików, jak i kaliszników. 
W okolicach katolickich kościół miał także pewne źródło dochodu w tzw. żelaznych 
krowach, z których płacono czynsz na rzecz duchowieństwa. Niemniej ogólnie bio
rąc świadczenia na rzecz kościoła uległy wówczas poważnemu obniżeniu. Obcią
żenie podatkowe chłopów było zrazu w XV w. niezbyt wysokie. Niewielkie podatki 
uchwalano wtedy rzadko i pobierano niedbale. Dopiero w czasach habsburskich 
podatki ustanawiane często i w znacznej wysokości, surowo egzekwowane, stały 
się ciężkim brzemieniem dla ludności. Podsumowując obraz rozwoju renty A. Mika 
stwierdził, że w okresie bezpośrednim po wojnach husyckich na skutek szeregu 
czynników (zmniejszenie się świadczeń kościelnych i podatków, spadek wartości 
pieniądza) eksploatacja chłopstwa nieco osłabła. Powolny wzrost wyzysku nastąpił 
dopiero od początku XVI w.

Charakterystykę położenia ludności wiejskiej kończy opis jej walki klasowej 
(rozdz. VII). Autor omawia ją  według poszczególnych form: od odmowy świadczeń 
poprzez napady na służbę pańską, supliki po zbójnictwo i powstania zbrojne. 
Nie tu miejsce na cytowanie za nim poszczególnych wystąpień chłopskich. Wy
starczy stwierdzić, że po wojnach husyckich nastąpił odpływ „fali rewolucyjnej”, 
co odbiło się również na wsi, gdzie panował wówczas względny spokój. Za przy
czynę tego zjawiska uznaje Autor nie zmęczenie ludu wojnami ani ujarzmienie 
go przez panów, lecz po prostu obiektywną poprawę doli chłopa. Dopiero od schył
ku XV w. walka klasowa chłopstwa wzmogła się, przybierając w powstaniu 
zbrojnym w kluczu Krzywoklaty w 1517 r., a zwłaszcza w szeregu powstań na te 
renach pogranicza czesko-niemieckiego w 1525 r., najostrzejszą postać. Wydaje 
się, że stosunkowo najsłabszym punktem ciekawego rozdziału jest skromny ustęp 
o zbiegostwie. Moim zdaniem, przydałaby się jakaś próba bliższej analizy, z jakiej 
warstwy ludności rekrutowali się najczęściej zbiegowie. Być może, dałoby się rów
nież natrafić na ślady stosunku zbiegostwa do formy chłopskiego prawa użytkowa
nia ziemi, do czego na Śląsku posiadamy dość wyraźne wskazówki. Przy dobrym 
dziedzicznym prawie do ziemi zbiegostwo pełnorolnych kmieci było tam  czymś 
wyjątkowym.

Rozprawę podsumowuje obszerne zakończenie poświęcone ogólnej charakte
rystyce okresu od Lipan do połowy XVI w. i wnioskom z całości pracy. Podkreślono 
w nim między innymi, że: 1. położenie ludności wiejskiej było wtedy lepsze niż 
w czasach przedhusyckich z jednej, a w XVII i XVIII w. z drugiej strony; 2. w Cze
chach do połowy XVI w. nie wykształciło się jeszcze typowe dla okresu folwarczo- 
-pańszczyźnianego ostre poddaństwo osobiste chłopóyy (zwane u nas wtórnym 
poddaństwem, a w terminologii czeskiej „nevolnictvi”); 3. rugi chłopskie w Cze



chach nie miały masowego charakteru; chociaż na wsi zbierały się dość znaczne 
ilości biedoty, nie można na podstawie tego mówić o rozwoju pierwotnej akum u
lacji kapitału.

Do rozprawy dodał Autor dwa cenne ekskursy. Pierwszy z nich to zwięzły, 
lecz instruktyw ny dla interesujących się epoką przegląd podstawowej literatury  
i źródeł, a drugi to bogate tabelaryczne zestawienie inwentarzy gospodarstw pod
danych z pierwszej połowy XVI w., oparte na zapisach w księgach sądowych, z po
daniem ilości zwierząt domowych, narzędzi, zapasów zboża, broni i ceny sprze
daży. Całość zam ykają: streszczenie w języku niemieckim, spis literatury  i źródeł 
drukowanych, indeks rzeczowy i 8 tablic z ilustracjam i. Książka A. Miki stanowi 
dalszy poważny etap w naukowym, pełnym poznaniu historii ludu wiejskiego w Cze
chach i należy niewątpliwie do serii czołowych prac marksistowskich historyków 
czeskich, przedstawia więc trw ały dorobek ogólnoeuropejskiej nauki historycznej.

Roman Heck

F. M ě t š k, K WOBYDLERSKEJ STATISTICE MARKHRABINSTWA HORN- 
JEJE ŁUŻICY ZESRJEDŻ 16. DO ZAPOCATKA 18. LÉTSTOTKA (Slavia Occi
dentalis, t. XXIII, 1963, s. 161—178).

Historycy zajm ujący się stosunkami demograficznymi w Łużycach posiadają 
identyczne kłopoty jak  ich koledzy badający ten problem w odniesieniu do innych 
krajów  lub ziem. Wiadomo przecież powszechnie, że w  okresie późnego feudalizmu, 
mniej więcej do połowy XVIII w., nie przeprowadzano spisów ludności i dlatego 
historycy obliczając liczbę ludności danego k raju  lub ziemi muszą posługiwać 
się danymi pomocniczymi. Nie inaczej sprawa przedstawia się, gdy idzie o Łużyce. 
Dlatego dużo szczęścia miał historyk serbołużycki, F. Mětšk, który znalazł sporzą
dzone w 1782 r . 1 przez nie znanego bliżej pisarza zestawienie liczby poddanych 
szlacheckich i duchownych w Górnych Łużycach dotyczące 1550, 1573, 1618, 1650 
i 1711 r.1 2 W powyższym zestawieniu brakuje danych dla 6 m iast zrzeszonych w kon
federacji oraz ich m ajątków  ziemskich. Ponadto obok liczb globalnych odnoszą
cych się do całego k ra ju  podano w nim osobno dane dla ziemi budziszyńskiej 
i zgorzeleckiej; wyodrębniono również państwa stanowe: Mużaków, Zawidów, Wo- 
jerecy i Kinspórk. Zaw arte w zestawieniu liczby Autor poddaje szczegółowej k ry 
tycznej analizie, starając się zbadać ich wiarogodność, tam  gdzie to tylko jest 
możliwe, przy pomocy danych porównawczych zaczerpniętych z innych źródeł. 
Zbadanie wiarogodności danych z 1550, 1573 i 1618 r. w  świetle zachowanych m a
teriałów archiwalnych jest prawie niemożliwe. Dlatego też Autor całą uwagę 
skupił na danych z 1650 r., gdyż ten okres jest stosunkowo bogaty w m ateriały 
interesujące historyka demografa.

1 „Dieser Extract [por. przypis 2 — J. L.J anno 1682 [sic!] aus un ter
schiedlichen alten Registraturen der U nterthanen auch Weiber und Kinder ge
fertigt, so im Landes-Archiv cassiret worden”. Data 1682 r. jest myłką. Wskazuje 
na to zarówno umieszczenie danych z 1711 r., jak  i dukt pisma tej wzmianki, 
typowy dla drugiej połowy XVIII w., jakże różny od stosowanego w drugiej 
połowie XVII w.

2 „Historische [sic!] Extract der in das M arggraffthumbs Ober-Lausitz S tadt- 
lęin und Dorffschafften befindl. U nterthanen”.



Do przekonywających w zasadzie wywodów Autora pragniemy wnieść garść 
uzupełnień i sprostowań. Badając wiarogodność danych o liczbie poddanych 
zi dóbr szlacheckich i duchownych z 1650 r. F. Mětšk oparł się głównie na 
drugim wydaniu znanej pracy G. Franza Der Dreißigjährige Krieg und das 
deutsche Volk  (Jena 1943). Analizując dane zaw arte w  lustracji księstwa zgorze
leckiego z 164.7 r. F ranz obliczył, że ubytek ludności na tym  terenie w  wyniku 
wojny trzydziestoletniej wynosił 33°/o. Podobny rezultat, bo 34%> uzyskał Mětšk na 
podstawie omawianego zestawienia. Ta zbieżność uzyskanych wyników, potwierdzona 
w dodatku w oparciu o inne źródła na przykładzie mużakowskiego państwa stanowe
go, skłoniła F. Mětška do postawienia tezy, że interesujące nas dane z 1650 r. są 
wiarogodne, a pośrednio także i dane pochodzące z pozostałych lat. W zasadzie moż
na się z Autorem zgodzić. Gwoli prawdy należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
w trzecim wydaniu swej książki Franz na podstawie tejże lustracji z 1647 r. 
obniża ubytek ludności w księstwie zgorzeleckim do 28% 3. Korekta dokonana 
przez Franza staw ia pod znakiem zapytania cały wywód F. Mětška. Trudno 
bowiem przypuszczać, by od 1647 do 1650 r. liczba mieszkańców księstwa zgorze
leckiego tak  poważnie zmniejszyła się, zwłaszcza że od zawarcia rozejmu sasko- 
-szwedzkiego w Kötzschenbroda w 1645 r. kraje w ettyńskie nie były już wy
stawione na okropności wojny. Wprawdzie stra ty  te mogło spowodować zbie- 
gostwo chłopów, które po zakończeniu działań wojennych przybrało w Górnych 
Łużycach bardzo poważne rozmiary, ale największe jego nasilenie przypada 
dopiero na pięćdziesiąte lata XVII w .4 5 Zresztą od 1645 r. możemy obserwować 
na omawianym terenie intensywną odbudowę gospodarczą, która objawiała się 
m. in. w  obsadzaniu pustek chłopami. Pojawili się tam  także liczni emigranci 
religijni z Czech i Śląska. W tej sytuacji wydaje się, że najsłuszniej byłoby 
skorygować obliczenia Franza. Jest to w pełni możliwe, ponieważ — wbrew 
twierdzeniu F. Mětška (s. 174, przyp. 60) — lustracja z 1647 r. nie zaginęła 
w czasie drugiej wojny światowej. Znajdowała się ona w Archiwum Państw o
wym we Wrocławiu i przed kilku laty w raz z innymi m ateriałam i zgorze
leckimi została przekazana w ram ach wymiany archiwaliów do Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej.

Żałować należy, że Autor recenzowanej pracy nie pokusił się również o zba
danie wiarogodności danych z 1650 r. odnośnie do ziemi budziszyńskiej. Było 
to możliwe do przeprowadzenia. Istnieją bowiem m ateriały mówiące o liczbie 
pustek na tym terenie w 1644 r . 6 oraz lustracja ziemi budziszyńskiej z drugiej 
połowy pięćdziesiątych la t XVII w .6 Interesujące byłoby wreszcie porównanie 
danych z 1711 r. z wynikami spisów zdolnych do noszenia broni mężczyzn 
w księstwie zgorzeleckim sporządzanych w latach 1708—17107.

Na zakończenie pragniemy zwrócić uwagę na kilka omyłek popełnionych

* G. F r a n z ,  Der Dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk, S tuttgart 
■1961, s. 26.

4 J. L e s z c z y ń s k i ,  Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den  
Jahren 1635—1720, Bautzen 1964, s. 52—119.

5 J. L e s z c z y ń s k i ,  recenzja trzeciego wydania pracy G. Franza (Śląski 
K w artalnik Historyczny Sobótka, 1963, z. 2, s. 189).

6 Znajduje się ona w Sachs. Landesarchiv Bautzen, Sachs. Ständearchiv.
7 Dochowały się one do naszych czasów i znajdują się w Archiwum Państw o

wym we Wrocławiu, dawna sygn. Preuß. Ständearchiv, Abt. XIII, Tit. 2A, 
Nr. 73—75.



przez Autora lub zawinionych przez korektora. Wbrew twierdzeniu F. Mětška 
(sk 163) Górne Łużyce nie były krajem  inkorporowanym do Saksonii. Mimo 
dążeń kurfirstów  saskich stany górnołużyckie nie dopuściły do inkorporacji, lecz 
pozostały krajem  oddzielnym, złączonym z Saksonią unią personalną8. Unia 
personalna z Saksonią nastąpiła nie w 1630 r. (s. 163), lecz w 1635, a, właściwie 
nawet w 1636 r. Tzw. „poenfall” piiał miejsce nie w 1447 r. (s. 171), lecz w sto 
la t później.

Józef Leszczyński

J. B. N e v e u x ,  L’EUROPE CENTRALE. LA LUSACE TERRE DE TRANSI
TION, DE LA PAIX DE PRAGUE (1635) A NOS JOURS, Extraits des „Cahiers 
de Relations Internationeies”, 1964, s. 19 +  1 nlb.

Z niekłamaną radością trzeba - powitać pracę J. B. Neveux, inaugurującą 
we francuskim  środowisku historycznym po II wojnie światowej badania nad 
dziejami Łużyc, kraju, który wydał tak wybitne w dziejach kultury i nauki 
światowej postacie, jak J. Eöhme, E. von Tschirnhaus, G. E. Lessing i J. G. 
Fichte. K onstatując duże zainteresowanie w różnych k ra ;ach historią łużycką 
w ogóle, a Serbołużyczan w szczególności, Autor stwierdza, że „il est temps 
que la France aussi participe á l ’exploration ďune region qui est, á vol ďoiseau, 
plus pres de Strasbourg que ne Test Bordeaux ou Rome” (s. 17). Należy z całego 
serca życzyć, żeby ten postulat został jak  najszybciej spełniony, bo dzięki 
temu na światowej mapie nauki historycznej pojawi się nowy ośrodek badań 
łużycoznawczych i sorabistycznych.

W swej pracy J. B.. Neveux daje krótki przegląd dziejów Łużyc od pokoju 
praskiego w 1635 r. do czasów najnowszych, przy czym jednocześnie zapoznaje 
czytelnika francuskiego z położeniem i podziałem geograficznym interesującego 
go kraju. Jest samo przez się zrozumiałe, że na kilkunastu stronach druku 
Autor mógł zamieścić tylko najogólniejsze fakty i zdarzenia ,z przeszłości Łużyc, 
i to w skrócie telegraficznym. Nie zawsze selekcja m ateriału przeprowadzona 
jest właściwie. Poważne zastrzeżenia budzi także konstrukcja pracy. Chwilami 
sprawia ona wrażenie pewnego chaosu. Autor nie trzyma się jakiegoś określo
nego planu, nie stara się o wzajemne powiązanie poruszanych przez siebie 
zagadnień. Dokładny czytelnik zauważy w recenzowanej rozprawie szereg uprosz
czeń, niekonsekwencji, a naw et wręcz nieścisłości i omyłek. Postaram y się je 
pokrótce omówić w odniesieniu do okresu saskiego w dziejach Łużyc (1635—1815) 
w  takiej kolejności, w jakiej występują one w pracy J. B. Neveux.

Blednie jest podana przez Autora data rozpoczęcia rządów Habsburskich 
w Łużycach w 1527 r. (s. 2), bo nastąpiły one o rok wcześniej. Nie jest również 
prawdą, że kurfirst saski Jan  Jerzy I we wrześniu 1620 r. okupował Górne 
Łużyce (s. 2). Wówczas rozpoczął on dopiero podbój obojga Łużyc, zajmując 
część kraju. Okupacja całych Górnych Łużyc nastąpiła w 1621 r. po wycofaniu 
się z tego kraju  wodza protestanckich wojsk śląskich margrabiego Jana Jerzego 
Hohenzollerna, pana na Karniowie.

Teza o tym, że przejście Łużyc pod panowanie w ettyńskie „préparait Taction

8 J. L e s z c z y ń s k i ,  Stany Górnych Łużyc w  latach 1635—1697, Wrocław 
1963, s. 134. Tam też dalsza literatura.



en direction de la Pologne” (s. 2), stworzona przed laty przez H. Kretzsćhmara 1 
i powtórzona następnie przez M. R eu th era1 2 oraz W. Boelckego3, jest czystą 
spekulacją nie podbudowaną konkretnym i badaniami źródłow ym i4. Podobnie dys
kusyjna jest opinia o upadku gospodarczym konfederacji 6 miast górnołużyckich 
w pierwszej połowie XVI w. Sprawa przedstawiała się wręcz odwrotnie. Właśnie 
dzięki sile ekonomicznej miasta te mimo uporczywych zakusów szlachty od
grywały do wojny szmalkaldzkiej równorzędną ze stanem szlacheckim rolę 
w  życiu politycznym kraju. Dopiero gdy w czasie tej wojny skonfederowane 
miasta stanęły po stronie obozu protestanckiego w Rzeszy, a szlachta poparła 
Habsburgów, nastąpił ich chwilowy upadek na skutek represji zastosowanych 
wobec „zdrajców” w 1547 r. przez Ferdynanda I. M. in. miastom odebrano dobra 
ziemskie i wszelkie prawa polityczne. Jednakże w drugiej połowie XVI w. 
podniosły się one szybko z upadku i odzyskały nie tylko m ajątki ziemskie, ale 
i poprzednio posiadane przywileje polityczne5 * *.

Nieścisłe jest twierdzenie, że Górnymi Łużycami rządził sejm, a Dolnymi — 
w ójt krajowy i wielkorządca (s. 2). Gwoli ścisłości należałoby powiedzieć, że 
w Górnych Łużycach sejm odgrywał znacznie większą rolę w zarządzaniu k ra 
jem niż w Dolnych. Natomiast w obu częściach omawianego kraju istniał urząd 
wójta krajowego i wielkorządcy o identycznych prerogatywach. Zresztą — jak 
Autor nieco dalej sam podaje (s. 5) — w Dolnych Łużycach urząd wójta krajo
wego przestał istnieć już na początku interesującego nas okresu, tj. w 1666 r., 
a jego miejsce zajęło ciało kolegialne, urząd zwierzchni (Oberamtsregierung). 
Poza tym w Górnych Łużycach z jeszcze jednego powodu trudno mówić o rzą
dach sejmu jako całości. Skądinąd wiadomo przecież, że ogół uprawnionych do 
udziału w sejmach mieszkańców Górnych Łużyc niewiele miał do powiedzenia 
W czasie posiedzeń sejmowych; decydującą rolę na sejmie odgrywała oligarchia 
urzędnicza, która w okresie rządów wettyńskich utrw aliła ostatecznie swą hege
monię w kraju, kładąc kres dawnej demokracji szlacheckiej8. Trudno także 
zgodzić się ze zdaniem, że i w Górnych, i w Dolnych Łużycach sejm składał 
się z 2 kurii: szlacheckiej, którą Autor niesłusznie nazywa książęcą, i miejskiej 
(s. 2). Tak było jedynie w Górnych Łużycach. Natomiast w Dolnych Łużycach 
istniał sejm składający się z 3 kurii, co zresztą Autor w  dalszej części swych 
wywodów przyznaje (s. 5). Nie odpowiada również prawdzie twierdzenie, że 
wyższe duchowieństwo nie uczestniczyło w obradach sejmu (s. 2). J. B. Neveux 
koryguje je zresztą sam w odniesieniu do Dolnych Łużyc. Identycznie ma się 
rzecz z Górnymi Łużycami, ponieważ i na sejmie górnołużyckim zasiadali tzw. 
prałaci, tzn. dziekan budziszyński oraz wójtowie obu klasztorów cysterek: M arien
stern i M arienthal. Wchodzili oni w skład kurii szlacheckiej, a dziekan budzi
szyński jako członek węższego kolegium miał naprawdę duży wpływ na bieg

1 R. K ö t z s c h k e ,  H. K r e t z s c h m a r ,  Sächsische Geschichte, t. II, Dres
den 1935, s. 55.

*M . R e u t h e r ,  Die Oberlausitz als Geschichtsraum, Wesen und Eigenart 
(Blätter fü r deutsche Landesgeschichte, XCIII, 1957, s. 115).

3 W. B o e 1 c k e, Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz, Bautzen 1957, s. 107.
4 J. L e s z c z y ń s k i ,  Przejście Górnych Łużyc pod panowanie saskie (Śląski 

Kwartalnik Historyczny Sobótka, XVII, 1962, z. 3—4, s. 374).
5 T e n ż e ,  Stany Górnych Łużyc w latach 1635—1697, Wrocław 1963, s. 43—44.
• T e n ż e ,  Walka szlachty górnołużyckiej z  oligarchią urzędniczą w  X V II

w ieku  (Śląski K w artalnik Historyczny Sobótka, XVIII, 1963, z. 3, s. 246—276).



spraw będących przedmiotem obrad sejmu. Nie można się też zgodzić z opinią, 
że zagadnienie dążności elektorów saskich do złamania autonomii Łużyc oraz 
ich walka ze stanam i czeka dopiero na opracowanie (s. 4). Jeśli bowiem chodzi 
o Górne Łużyce, to zostało ono dosyć dokładnie opracowane dla wcześniejszego 
okresu wettyńskiego, tj. dla la t 1635—17097. Poważnych pomyłek dopuszcza się 
wreszcie Autor przy omawianiu urzędów w Górnych Łużycacłl. Myli się tw ier
dząc, że elektor miał na tym  terenie 6 urzędników (s. 4). Było ich tylko 4, 
gdyż starostowie w Budziszynie i Zgorzelcu nie byli urzędnikami kurfirsta, lecz 
wójta krajowego i stanów.

Trudno jest przyjąć tezę Autora o „l’absence d’une Organisation ecclésiasti- 
que commune et autonome” w Łużycach (s. 2—3). Jest ona bowiem tylko 
częściowo prawdziwa, gdyż dotyczy głównie kościoła protestanckiego w Górnych 
Łużycach. Natomiast kościół katolicki w  całych Łużycach posiadał taką organi
zację. Stanowił ją dziekanat budziszyński z dziekanem na czele. Był on zarazem 
adm inistratorem  biskupstwa miśnieńskiego i posiadał wszelkie praw a b iskupie8.

Jeśli chodzi o stosunki narodowościowe w Łużycach w okresie saskim, to 
Autor poświęcił im zaledwie kilka zdań. W yraził w nich m. in. wątpliwość, czy 
po wojnie trzydziestoletniej nastąpiło zmniejszenie się zasięgu języka serbo- 
łużyckiego (s. 7). Wydaje się, że ten problem nie powinien budzić najmniejszych 
wątpliwości, gdyż ostatnie gruntowne badania pokazały znaczne postępy germa
nizacji na omawianym terenie, szczególnie w  Dolnych Łużycach. Publikowanie 
zaś patentów urzędowych w języku serbołużyckim obok niemieckiego nie było 
w tym czasie niczym nadzwyczajnym, zwłaszcza gdy treść ich dotyczyła spraw 
chłopskich *.

Na zakończenie w arto odnotować fakt, że Autor niezbyt konsekwentnie 
trzyma się prawidłowej pisowni nazw miejscowych i nazwisk, stosując raz 
pisownię prawidłową, a innym razem błędną (np. Kottbus i Cottbus, Chocie- 
bus i Chociebuš, Budyšyn i Budiśyn, Kaśper i Kaśpor itd.).

Zauważone usterki, błędy i niekonsekwencje nie dyskwalifikują bynajmniej 
wartości pionierskiej pracy J. B. Neveux. Należy jednak życzyć Autorowi, by 
w przygotowywanej książce poświęconej historii Łużyc w zupełności ich zabrakło.

Józef Leszczyński

7 T e n ż e ,  Stany..., s. 18—20, 132—139, 195—196; t e n ż e ,  Die Oberlausitz in  
den ersten Jahren des Nordischen Krieges (1700—1709) (Um die Polnische Krone. 
Sachsen und Polen während des Nordischen Krieges 1700—1721, pod. red. J. Gie
rowskiego i J. Kalischa, Berlin 1962, s. 80—84). Por. też literaturę  cytowaną 
w obu tych pracach.

8 T e n ż e ,  Stany..., s. 45.
,J Szczególnie ważne dla tego zagadnienia są prace F. M ě t š k a, a m. in.: 

Der Anteil der Stände des M arkgraftums Oberlausitz an der Entstehung der 
obersorbischen Schriftsprache (1668—1728) (Zeitschrift für slavische Philologie, 
XXVIII, 1959, z. 1); Ludność serbołużycka na terenie państwa stanowego Barść- 
-Brody i jej germanizacja od końca XVII w. na tle politycznej i gospodarczej 
historii (Studia i M ateriały z Dziejów Śląska, pod. red. K. Popiołka, t. V, Wro
cław 1963); Ruch ludności i zm iany struktury ludnościowej w  dolnołużyckim  
państwie stanowym Żary w  latach 1618— 1818 (Śląski K w artalnik Historyczny So
bótka, 1957, z. 4); Staw oknjejski absolutizm w M užakowskej a Zarowskej w  17. a 18. 
lětstotku a jeho zakłady a w usku tki (Historiski letopis, 1960, n r 7).



A. B r o ż e k ,  WYSIEDLENIA POLAKÓW NA GÓRNYM SLĄSKU PRZEZ 
BISMARCKA, Katowice 1963, s. 151.

Praca Brożka stanowi pierwszą książkową syntezę zagadnienia tzw. rugów 
na Śląsku. Problem ten omawia się bardzo obszernie na tle polityki germani- 
zacyjnej Prus wobec Polaków, zwłaszcza w okresie K ulturkam pfu i w latach 
późniejszych, a także w nawiązaniu do bardzo trudnej i złożonej problematyki 
migracji ludności polskiej na Śląsku. Niektóre aspekty wysiedleń Polaków po 
1886 r. próbuje Autor wyjaśnić — jak  najbardziej słusznie — okolicznościami 
mającymi swe źródło w  wewnętrznych stosunkach, a także w  polityce zagranicz
nej Niemiec.

Książka w zasadzie nie zmienia znanych w literaturze (zwłaszcza w pracach 
A. Galosa) poglądów na zagadnienie rugów, a opisane w  dotychczasowych publi
kacjach fakty w zakresie tego problemu podbudowuje niejako nowymi, nieraz 
bardzo interesującym i informacjami, zwłaszcza archiwalnymi. Jakkolwiek podany 
przez Autora m ateriał źródłowy przedstawia się imponująco, daleki jest On 
jednak od pełnego jego wykorzystania. Spośród archiwaliów niemieckich w y
korzystane zostały w pracy jedynie akta jednego archiwum w Merseburgu, 
a w  obrębie zasobów tego archiwum — tylko zespół m inisterstwa spraw w e
wnętrznych. Nie zostały wykorzystane inne zespoły w Merseburgu (tzw. Gabinet 
Cywilny, Rep. 89B, Kultusministerium), a także akta archiwum Rzeszy w Pocz
damie, zawierające w tej sprawie bardzo interesujący nieraz m ateriał (por. np. 
Deutsches Zentralarchiv Poczdam, Reichsministerium des Innern, n r 13812—13815, 
Auswärtiges Amt — Rechtsabteilung, n r 31617, i wiele innych).

Cele badawcze, jakie postawił Autor swojej książce, sądząc po zapowiedzi 
w części wstępnej pracy, idą bardzo daleko, a co najważniejsze — wybiegają 
poza przyjęty na ogół w dotychczasowej literaturze tego przedmiotu schemat, 
ograniczający się do kwestii genezy wysiedleń, ich rozmiarów, przebiegu i skut
ków politycznych, demograficznych i gospodarczych. Książka Brożka zapowiada 
wyjście poza ów schemat. Na s. 9 czytamy m. in. o „dwóch nurtach w niemieckiej 
opinii publicznej”, odnoszącej się pozytywnie i negatywnie do bismarckowskiej 
polityki wysiedleń Polaków. W nawiązaniu do tego podkreśla się, że fakt ten 
skłania do „pełniejszego naświetlenia” problematyki rugów. Próbę spełnienia 
tego postulatu badawczego stanowi rozdział IV (Oddźwięk akcji wysiedleńczej, 
s. 69 i n.), który jednakże budzi pewne zastrzeżenia. Nie znajdujemy tu  syste
matycznego przeglądu stanowisk różnych odłamów opinii społecznej w sprawach 
rugów, lecz jedynie egzemplaryczną charakterystykę poglądów różnych osób, 
organizacji, pism itp. w  tej kwestii. Przy tym wszystkim nie zawsze dowiadujemy 
się z relacji książki, jakie motywy (polityczne, społeczne, narodowe, ideologiczne 
i in.) określały różne stanowiska. Pisząc np. o stosunku niemieckiej opinii 
publicznej do wysiedleń (s. 78 i n.), przytacza Autor przeciwne rugom wypowie
dzi rozmaitych orientacji politycznych, stawia w jednym rzędzie burżuazyjne 
Frankfurckie Towarzystwo Demokratyczne z kołami socjaldemokratycznymi. Tym
czasem motywy, jakim i kierowały się te dwa różne kręgi ideowo-polityczne 
wypowiadając się w sprawie wysiedleń, były różne. W przytaczanych w tekście 
wypowiedziach owe „motywy” dają o sobie znać, ale brak w książce ich wy
odrębnienia, bliższego opisania i ujęcia w formie tez. Autor ogranicza się tylko 
do wymienienia stanowisk i poglądów i na tym poprzestaje.

Ponadto w ustępie omawiającym „Oddźwięk wysiedleń w  niemieckiej opinii 
publicznej” (s. 78 i n.) zbyt mało uwagi poświęcono stanowisku śląskiej opinii 
niemieckiej w kwestii rugów na Śląsku i poza Śląskiem, jeśli pominąć kilka



luźnych w tej sprawie uwag na s. 79—80. A przecież problematyka książki na
rzuca sama przez się konieczność obszerniejszego potraktowania tego zagad
nienia.

Zbyt dużo miejsca w książce poświęca Autor polemice. W publikacji, która 
rtia stanowić syntezę zagadnienia, dyskusyjny tok narracji rozbija spoistość tekstu 
(por. np. s. 56 i n., 110 i n.). Zresztą owa polemika nie zawsze jest dostatecz
nie przekonywająca i nie wszędzie uzasadnia wyczerpująco tezy książki. Nie
słuszne wydaje się np. twierdzenie, że „Rok 1885 oznacza zwycięstwo interesów 
politycznych państwa, a więc polityki antypolskiej, nad interesam i ekonomicz
nymi kapitału, którego dążeniem było zmniejszenie nakładów na siłę roboczą po
przez utrzymywanie zwiększonej podaży na rynku pracy” (s. 56). Wydaje się, 
że zjawiska „zwiększonej podaży na rynku pracy” nie można podnosić do rangi 
zjawiska, które pozostawałoby w zasadniczej sprzeczności z politycznym intere
sem burźuazyjno-junkierskiego państwa pruskiego. Politykę germanizacji, której 
przejawem były rugi, należy oceniać na szerokim tle polityki „Drang nach 
Osten”, w której również kapitał przemysłowy i reprezentująca go burżuazjó 
widziały własne korzyści. Dodajmy: bardzo nęcące korzyści, wobec których 
interes „podaży na rynku pracy” musiał być sprawą o podrzędniejszym ciężarze 
gatunkowym. Nie można więc mówić o kolizji interesów państwa i kapitału, lecz
0 dialektycznym zazębianiu się pewnych zjawisk w dziedzinie gospodarczej ze 
zjawiskami politycznymi.

Książką zawiera wiele ujęć, których nie można przyjąć bez pewnych „ale”, 
które budzą poważne wątpliwości. Nie sposób jednak podejmować polemikę 
z wszystkimi tezami Autora, choćby tylko najważniejszymi. Chciałbym poświęcić 
więcej uwagi przede wszystkim zagadnieniu genezy wysiedleń. W dotychczaso
wej literaturze — polskiej i niemieckiej — nie jest ono wyjaśnione bez reszty. 
Przyczyny wysiedleń Polaków dopatrywano się w faktach polityki zagranicznej 
Niemiec, w stosunkach wewnętrznych. Także i Brożek w rozpatrywaniu genezy 
rugów nie wykracza poza argum entację dotychczasowej literatury  (por. rozdz. II, 
s. 25 i n.), ograniczając się do przytoczenia znanych już tez (Feldman, Galos, 
Buzek i in.). Ujmując je w skrótowej formie, Autor wskazuje, że źródła akcji 
wysiedleńczej tkwiły „w dziedzinie polityki w ew nętrznej” Bismarcka w Niem
czech, w polityce zagranicznej, a także w antypolskiej polityce Bismarcka oraz 
w zaostrzeniu walki z ruchem robotniczym. Niestety, nie dowiadujemy się 
z książki, jak  należy rozumieć współzależność między tymi zjawiskami a akcją 
wysiedleń. Sprawa ta została skwitowana w pracy Brożka bardzo pobieżnie
1 skrótowo, w sposób zgoła werbalny. Zdaje się, że nie można w tej kwestii 
ograniczyć się jedynie do obszernego przedstawienia stanowisk innych autorów. 
Odnosi się wrażenie, jakby Brożek wzbraniał się w  pełni i jasno sprecyzować 
własny punkt .widzenia. Tam gdzie się na to decyduje, form ułuje wnioski, z k tóry
mi niezupełnie można się zgodzić.

Charakteryzując np. pismo m inistra Gosslera z 12 II 1885 r. do Bismarcka 
(s. 29—30), Autor sugeruje, jakoby w zawartych w nim danych szef rządu pruskie
go znalazł bezpośredni asum pt do podjęcia akcji wysiedleńczej. „W ten sposób — 
czytamy w książce — Bismarck otrzymał niewątpliwie nową zachętę do wprowa
dzenia w czyn zarysowanego już przed trzynastu laty  planu masowych wysiedleń 
ludności polskiej” (s. 30). W ten sposób właśnie Gosslerowi, a nie Bismarckowi 
przypisuje się rolę głównego inspiratora w  sprawie wysiedleń Polaków. Ten pogląd 
znalazł swoje odbicie także na innym miejscu, w  którym  stwierdza się, że Gos- 
sler był „spiritus movens akcji wysiedleńczej 1885 r.” (s. 111). Pozostaje to w sprze



czności z tezą, która znalazła swój wyraz w tytule książki, przypisującej Bismarcko
wi główną rolę w tej sprawie.

Przekonanie o inspirującej roli Gosslera istotnie wydaje się mylne. Na podsta
wie własnych badań i poszukiwań źródłowych (marginesowo zresztą zahaczających
0 problematykę wysiedleń) stwierdzić mogę, że decyzja o wysiedleniach Polaków 
dojrzała w głowie żelaznego kanclerza na kilka la t przed wydaniem ustawy o ru 
gach. Ministrowie i nadprezydenci prowincji mieli mu jedynie dostarczyć dosta
teczną ilość „przekonywających” argumentów, mogących „uzasadnić” jego decyzję. 
W takim  też aspekcie należy również widzieć i oceniać pismo Gosslera do Bis
m arcka z 12 II 1885 r., na które powołuje się Autor. Pism urzędowych o podobnej 
treści przedstawiono Bismarckowi wiecej. Wpływały one do kancelarii szefa rządu 
pruskiego na jego własne żądanie. Bismarckowi przy tym nie chodziło o dokładną 
informację odnośnie do stosunków narodowościowych, lecz o m ateriał argum enta- 
cyjny, który mógłby „podbudować” jego inicjatywę w sprawie wysiedleń Polaków
1 stworzyć pozory jej słuszności.

W świetle tak  postawionego zagadnienia dowodzenie niesłuszności twierdzenia 
nacjonalistycznych i rządowych kół w Niemczech i Prusach, iż wzrost ludności 
polskiej we wschodnich prowincjach państwa pruskiego to rezultat imigracji z Kró
lestwa i Galicji, pozbawione jest naukowego sensu (por. s. 22—24). Niesłuszność 
tego twierdzenia jest chyba zbyt oczywista, by trzeba było z nim polemizować. 
Zresztą ow.e koła rządowe, które to głosiły ex publico i ex officio, bardzo często 
same nie wierzyły w prawdziwość głoszonych w tej sprawie twierdzeń. Nie o to 
przecież chodziło. Ale też i historykowi nie wolno podejmować polemiki z enuncja
cjami politycznymi, wiedząc, że są merytorycznie w swym założeniu fałszywe. Mają 
jednak swój sens, który należy odszukać poza owymi wypowiedziami na tem at 
zagrożenia elementu niemieckiego pr^ez imigrację polską z Królestwa i Galicji. 
Autor książki nie podjął samodzielnej w tym kierunku próby.

Przyjęcie jednak pewnych fałszywych założeń w rozważaniach nad genezą 
wysiedleń Polaków spowodowało — jak sądzę — również niewłaściwą ocenę w y
ników wysiedleń. W pracy Brożka czytamy na ten temat: „Widzimy wiec, że 
»rugi« nie spełniły zasadniczego swego zadania — nie osłabiły elementu polskiego 
na Śląsku, bo nie mogło go osłabić w tak olbrzymiej masie ludności polskiej wygna
nie niespełna 6000 osób” (s. 65). Na marginesie tej oceny zapytać można: czy po
przez ťugi spodziewano się rzeczywiście osłabić element polski m. in. na Śląsku? 
Czy władze pruskie nie zdawały sobie sprawy, że wysiedlenia nie mogą spełnić 
takiego zadania? Nie tu miejsce na wyczerpującą odpowiedź na te pytania. Jedno 
wydaje się niewątpliwe: rugi miały do spełnienia zadanie wybiegające poza ramy 
antypolskiej polityki. Ich celem było m. in. odwrócenie uwagi różnych kół nie
mieckiej opinii publicznej od innych zagadnień wewnętrznych przez skierowanie 
jej na „niebezpieczeństwo polskie”.

I jeszcze kilka uwag merytorycznych. Twierdzenie o zależności między zjedno
czeniową polityką Bismarcka, germanizacją, ideą niemieckiego państwa narodowe
go a postawą „junkiersko-feudalnych kół rządzących P rus” (s. 21) wydaje się 
niezupełnie właściwe. Idea państwa narodowego była ideą burżuazji niemieckiej, 
junkierstwo było jej przeciwne. Burżuazja też w pierwszym rzędzie reprezentowała 
germanizatorskie tendencje. Kulturkam pf był tego znamiennym przykładem.

Pisząc o K ulturkam pfie Autor ujmuje go jako zjawisko „polskie” (s. 22). Jest 
tó niesłuszne. Ogólnie dziś przyjęta przez naukę ocena ujm uje ten problem jako 
zagadnienie ogólnoniemieckie. Wzmożona walka z polskością była w okresie Kul- 
turkam pfu zjawiskiem niejako wtórnym, konsekwencją dążeń burżuazji do stwo-



rżenia państwa narodowego także pod względem językowym. Należałoby również 
sprostować, że w okresie K ulturkam pfu nie chodziło o eksterm inację Polaków 
(s. 22), lecz tylko o germanizację.

Na zakończenie jeszcze mała refleksja. W dotychczasowej literaturze o rugach 
pisano jako o zagadnieniu politycznym, gospodarczym, demograficznym. Praca Broż
ka nie wykracza zbytnio poza ten schemat metodologiczny. Pomija całkowicie inny 
aspekt tego zagadnienia — ludzki, humanistyczny. Dla tysięcy Polaków rugi 
oznaczały wielki dram at osobisty, rodzinny, który niewątpliwie wywarł piętno na 
ich umysłowości, na ich politycznej także świadomości. Nie mogło to potem nie 
oddziaływać na środowiska, w których znaleźli się po wysiedleniu. M ateriał źródło
wy jest dostatecznie bogaty (prasa, archiwalia), by również ten aspekt rugów przed
stawić w całej jego ponurej, historycznej prawdzie.

Mieczysław Pater

D. F r i c k e ,  ZUR ORGANISATION UND TÄTIGKEIT DER DEUTSCHEN 
ARBEITERBEWEGUNG (1890—1914). DOKUMENTE UND MATERIALIEN, Leipzig 
1962, s. 282.

Najważniejszą cechą omawianej pracy jest charakter encyklopedycznego kom
pendium. Nie brakuje w niej komentarzy, głównie w formie ocen działaczy i kie
runków w niemieckim ruchu socjalistycznym, ale na pierwszy plan wysuwa się 
obfity m ateriał rzeczowy w postaci dat, liczb, faktów  i zestawień. Autor podał ten 
m ateriał według następujących zagadnień: Partia  Socjaldemokratyczna (program er - 
furcki, podstawa prawno-organizacyjna, zestawienia liczby członków, organizacja ko
bieca, młodzieżowa, zjazdy partyjne, zarządy, działalność parlam entarna, prasa, dzia
łalność oświatowa i partia  niemiecka na tle II Międzynarodówki), związki zawodo
we (poszczególne formy organizacyjne, władze, działalność, prasa związkowa, li
czebność, ruch strajkowy), spółdzielczość, walka sądownictwa przeciw proleta
riatowi oraz zestawienia najważniejszych dat dotyczących ruchu robotniczego.

Nie było celem Autora stworzenie bardziej wyczerpującej historii niemieckiego 
ruchu socjalistycznego ani wydobywanie nieznanych faktów, ale dostarczenie w y
dawnictwa, które może być przydatne równie historykowi, jak  publicyście, gdy 
chodzi o znalezienie różnych faktów, liczb czy dat. Z tego też punktu widzenia 
należy je ocenić.

Dla korzystającego bardzo ważne byłyby wszelkie indeksy, należy się więc dzi
wić, że w wydawnictwie tego rodzaju nie wprowadzono ani indeksu osobowego, ani 
rzeczowego. Ten ostatni tylko częściowo może być zastąpiony przez dokładny spis 
rzeczy, a że jest potrzebny, nie ulega wątpliwości. Niech świadczy o tym drobny 
przykład: nie od razu można się domyślić, że dane o sekretariatach robotniczych 
mieszczą się w  urywku o „gewerbliche Unterstützungswesen” (s. 235—238). Warto 
było także dać zestawienie podstawowych źródeł, skąd zaczerpnięte zostały dane 
(odsyłacze słusznie stosowane są jedynie wyjątkowo).

Niektóre zestawienia robią wrażenie mniej potrzebnych, zwłaszcza te, które 
zawierają m ateriał tylko częściowy, który ma jedynie ilustrować szersze zagadnie
nie (np. 73—6, 78). Czy potrzebna była tak  obszerna tabela terytorialnego rozpo
wszechnienia pisma „ A rb e ite rju g en d ” (s. 151—158), w  którym nie operuje się jak i
miś okręgami (takie zestawienie jest na s. 158), ale pojedynczymi miejscowościami 
bez bliższego ich usytuowania? W zamian za to można było dać jakiś m ateriał np. 
do stosunk&w-.finansowych, powiększyć ilość-danych o związkach zawodowych



(brak np. podziału terytorialnego), ruchu strajkowym, spółdzielczości czy wynikach 
wyborów. Operując tą samą objętością można było w naszym przekonaniu z po
żytkiem dla wydawnictwa poczynić pewne zmiany.

Niektóre zestawienia można było także uprościć i zarazem wzbogacić. I tak  np. 
w wykazach pism, bliżej nie charakteryzowanych (s. 160—162, 164—179 i 239—249), 
można było bez szkody dla czytelności zastosować więcej skrótów, usunąć wystę
pujące tu  i ówdzie daty utworzenia podawane pełnym zdaniem itd. Za to należało 
dążyć do umieszczania wszystkich podstawowych danych przy wszystkich pismach, 
często brakuje np. wspomnianych dat powstania czy nazwisk wybitniejszych re 
daktorów. W wykazie kongresów II Międzynarodówki udział socjaldemokracji nie
mieckiej (s. 198 n.) byłby wyraźniejszy, gdyby za każdym razem podano ogólną 
liczbę delegatów, a nie tylko liczbę delegatów SPD. W wykazach liczebności nie- 
socjalistycznych związków zawodowych (s. 154—155) przytoczono odsetek, jaki 
stanowili ich członkowie wśród robotników zorganizowanych jedynie przy „żółtych 
związkach”, pominięto zaś przy pozostałych.

Kilka uwag nasuwa wspomniane już, ważne i ciekawe zestawienie gazet socja
listycznych. M utacje raz wymieniane są osobno, raz pozostają nie wyodrębnione. 
Wkradło się parę pomyłek odnośnie do gazet ze wschodnich prowincji państwa. 
Wrocławski „Vokswacht” zmieniał nazwę. Mylna jest inform acja o „Dzienniku Ro
botniczym” (s. 172), pominięte zostały „Gazeta Ludowa” (1902—1904), „Volksblatt 
für Ost- und W estpreußen” (do 1894 r.) i „Neue Freie Presse”, organ górnośląski, 
m utacja wrocławskiego „Volkswachtu” (od grudnia 1913 r.). Przy poznańskiej 
„Volkswacht” brak daty powstania (1901), gdańska „Volkswacht” początkowo zwała 
się „Danzinger Volkswacht”, miała nieco inny podtytuł (nie „in W estpreußen”, lecz 
„der Provinz W estpreußen”), w 1914 r. została przekształcona na dziennik, a re 
daktorem  był A rthur Crispien. Szczeciński „Volksbote” do 1892 r. zwał się „Stetti
ner Volksbote”, a w 1893 r. stał się dziennikiem. W zestawieniu prasy związkowej 
brak  wiadomości o organie dla polskich górników (1898—1900 r. „Górnik”, 1902— 
1904 dział w  piśmie niemieckim „Deutsche Bergarbeiterzeitung”, od 1904 r. „Ga
zeta Górnicza”) oraz o organie Centralnego Związku Zawodowego „Wolny Związko
wiec” (od końca 1913 r.), a dane o nakładzie „Oświaty” (9200 egz.) wydają się 
wygórowane.

Tu i ówdzie trafia ją  się jeszcze drobne pomyłki, np. przy określaniu warunków 
wyborów ściślejszych (s. 111) czy w liczbach obrazujących udział przedstawicieli 
socjalistycznych w różnych organach samorządowych (s. 126). Czy pod nazwiskiem 
„Kaliski” (s. 182) nie kryje się Karski-M archlewski?

Pomimo tych usterek, zresztą drobnych, praca Frickiego ma dużą wartość, 
wielokrotnie ułatw ia uzyskanie wielu danych faktycznych, wymagających nieraz 
żmudnej kwerendy, i stanowi bardzo pożyteczną pomoc, zwłaszcza dla tych wszy
stkich, którzy stykają się z dziejami socjaldemokracji niemieckiej w sposób b a r
dziej pośredni.

Adam Galos

R. K o r t h ,  DIE PREUßISCHE SCHULPOLITIK UND DIE POLNISCHEN 
SCHULSTREIKS. EIN BEITRAG ZUR PREUßISCHEN POLENPOLITIK DER 
ÄRA BÜLOW (Marburger Ostforschungen, t. XXIII), W ürzburg 1963, s. XVI, 184.

Zasadniczym celem pracy Autora, młodego historyka pochodzącego z Poznań
skiego, jest naświetlenie polityki szkolnej władz pruskich. Na skutek tego stwierdzić 
trzeba, że podtytuł pracy jest słuszniejszy od tytułu. Działalność strony polskiej,



choć jest o niej mowa w wielu miejscach, opracowana została na podstawie niedo-> 
statecznej liczby źródeł, nie zostały uwzględnione wszystkie jej elementy, toteż 
słuszniej byłoby przyjąć, że w pewnym sensie służy ona do wytłumaczenia posu
nięć władz.

Dostosowana jest do tego podstawa źródłowa. Wśród źródeł, na których oparł 
się Autor, zdecydowaną przewagę posiadają akty władz centralnych, przede wszyst
kim m inisterstw a spraw wewnętrznych i oświaty — Kultusm inisterium  (Deutsches 
Zentralarchiv w M erseburgu, Rep. 77 i 76), ważnym uzupełnieniem są m ateriały 
po ministrze Studcie (w Rep. 92). Zespoły te wykorzystane zostały solidnie, choć 
nie brak pominięć. Z niewiadomych powodów Autor nie sięgnął do niektórych 
teczek dotyczących bezpośrednio spraw szkolnych (np. Rep. 77, Tit. 864, Nr 56, 
Adhib. II, Schulzustände in der Ostmark), a ponadto nie szukał m ateriałów do po
lityki szkolnej w  poszytach o polityce wobec Polaków w ogólności. Poszytów tych 
jest bardzo wiele. Polityka szkolna zajmowała tak  poczesne miejsce w antypolskich 
poczynaniach, że wiadomości o niej znaleźć można naw et w odległych tematycznie 
zespołach (np. w aktach m inisterstw a rolnictwa, Rep. 87 B).

Nie to jest jednak najważniejsze dla oceny podstawy źródłowej pracy. Autor 
programowo zrezygnował z wykorzystania różnego rodzaju źródeł drukowanych, 
głównie prasy i publicystyki, nie chcąc ulegać ich sugestii, a pragnąć oprzeć się 
przede wszystkim na faktach. Na skutek tego lista pozycji drukowanych zawiera 
luki, a niemal zupełnie brak jest prasy, zarówno gazet, jak  czasopism pedagogicz
nych, których w Niemczech ukazywało się wiele (np. z takich, które więcej pisały
0 sprawach polskich, wymienić można: „Die zweisprachige Volksschule”, „Ostdeut
sche Monatshefte für Erziehung und U nterricht”, „Posener Lehrerzeitung” itd.) *. 
Różne są powody, dla których stanowisko Autora budzi wątpliwości. Samych aktów 
urzędowych i tak  nie dało się trzymać, czego dowodzi sięgnięcie np. do sprawozdań 
parlam entarnych, źródła pod pewnymi względami przypominającego prasę. Zresztą 
same akty władz pruskich zaw ierają setki wycinków prasowych, które w rezultacie 
tu  i ówdzie cytowane są w pracy, tyle że nie na podstawie własnej kwerendy, ale 
według zestawień sporządzonych na potrzeby adm inistracji. Wreszcie zdarzało się 
niejednokrotnie, że prasa była wcale nie gorzej od urzędów informowana o lokal
nych wypadkach, a władze na podstawie zbieranych wycinków sprawdzały z m niej
szym lub większym powodzeniem różne wiadomości.

Praca składa się z trzech części o mniej więcej jednakowej objętości: z cha
rakterystyki systemu szkolnego w XIX w., głównie przez przytoczenie przepisów 
prawnych, opisu sprawy wrzesińskiej w związku z wszczęciem nowej kampanii 
antypolskiej w drugiej połowie la t dziewięćdziesiątych oraz omówienia strajku  
szkolnego w latach 1906—1907.

Sięgnięcie stosunkowo daleko wstecz powoduje, że rozdział pierwszy nie jest
1 nie może być wyczerpujący, a z drugiej strony nie wszystko w nim jest potrzebne 
do wytłumaczenia walki o szkołę w pierwszych latach XX w. Mimo tego jest tu 
wiele inform acji ciekawych i takie zarysowanie genezy stanu szkolnictwa w okre
sie największego napięcia walki narodowej należy uznać za potrzebne.

W odróżnieniu od tej części pracy w pozostałych Autor trzym a się bardzo 
ściśle samego tem atu, nawet ograniczając go wyraźnie; i tak programowo pominął 1

1 Dodajmy, że także i zestawienie literatury  jest niepełne, choć znajduje się 
w nim praca Eimera, do której Autor, jak sam pisze, nie dotarł (s. 95, przyp. 43). 
Braki dotyczą przede wszystkim dawniejszych i nowszych prac polskich (J. Chamo- 
ta, B. Chrzanowskiego, K. Dąbrowskiego, A. Karbowiaka, S. Kubiaka, J. Reitera, 
L. Trzeciakowskiego i in.), znacznie rzadziej niemieckich.



stanowisko opinii niemieckiej (s. 159) czy partii politycznych (s. 140, przyp. 59). 
Można zrozumieć staranie o skupienie całej uwagi na jednym tylko problemie, ale 
pociąga to za sobą także ujemne konsekwencje. I tak zabrakło na skutek tego 
określenia, jakie miejsce zajmowała polityka szkolna w całym systemie antypol
skim; takie np. przemówienie Biilowa w sejmie pruskim  w czasie debaty nad 
sprawą wrzesińską posiadało znaczenie dla całej polityki tego kanclerza wobec 
ludności polskiej. Ponieważ zaś praca poświęcona jest przede wszystkim charakte
rystyce polityki władz, w arto było spróbować poszczególne zmiany w tej polityce 
związać z przemianami w ogóle życia politycznego w Niemczech. Zaostrzenie an ty 
polskiej polityki w drugiej połowie la t dziewięćdziesiątych, o którym  są w pracy 
ciekawe uwagi, nie jest w pełni zrozumiałe bez uwzględnienia całego szeregu zmian 
w sytuacji wewnętrznej. Podobnie nasilenie nowych kroków przeciw Polakom za 
Biilowa związane było także z montowaniem koalicji Bloku. Nawet w szczegółach 
brak takiego wybiegania poza opisywane zagadnienie; gdy mowa jest np. o stano
wisku Centrum (s. 141), Autor nie próbował tego wytłumaczyć sprawami w ykra
czającymi poza politykę szkolną. Również odwrotnie, polityka wobec Polaków od
działywała na stosunki wewnętrzne, czego w pracy Autor nie uwzględnił. Konsek
wencją tego są niektóre sformułowania. I tak geneza polityki antypolskiej kryła 
się — według Autora — w obawie przed polonizacją, prawda, że wyolbrzymioną 
(s. 7), co nasuwa wątpliwości przez swą jednostronność. Przeciwstawienie władz niż
szych, „gorszych” — wyższym, „lepszym” czy przynajmniej rozsądniejszym (np. 
s. 78) w wielu wypadkach jest nie do zastosowania. Defensywny charakter po
stępowania władz (s. 115) może się odnosić do poszczególnych wypadków, ale nie 
do całokształtu polityki.

Przy tym wszystkim trzeba podkreślić daleko idącą tendencję do obiektywnej 
oceny polityki władz. Ostro został scharakteryzowany stan szkolnictwa w Poznań- 
skiem (s. 33), podkreślono niebezpieczeństwa płynące z zaostrzającej się nacjonali
stycznej polityki antypolskiej (s. 71), wyrok gnieźnieński określono jako „akt zem
sty” a nie „akt sprawiedliwości” (s. 100). Autor pisze także, że poszczególnymi po
sunięciami szkoła pruska zdegradowała się do poziomu „einer Zwangs- und S tra
fanstalt” (s. 147) oraz że cała „pruska polityka ucisku narodowego” nie da się 
usprawiedliwić moralnie; sami ministrowie uznawali swoją słabą etycznie po
zycję (s. 159).

Autor polemizuje ostro z nowszą polską literaturą  historyczną zwłaszcza w spra
wie społecznego podłoża walki o szkołę, przypisując tej walce znaczenie dla ożywie
nia poczucia narodowego wśród mas ludności polskiej. Sprawa posiada o tyle 
mniejsze znaczenie, że główny nu rt pracy dotyczy — jak już wspomnieliśmy — po
lityki władz, ale stwierdzić można, że w tym wypadku osłabła tak typowa dla Auto
ra ostrożność w formułowaniu w niosków 2. Brak pełnego wykorzystania źródeł 
polskich nie pozwala na ostateczną charakterystykę znaczenia walki o szkołę dla 
społeczeństwa polskiego, były to bowiem zjawiska, które w części umykały w ogóle 
spod obserwacji władz (zresztą nawet w pracy są wzmianki, które wskazują na 
związek między walką a szkołą i podłożem społecznym, np. s. 152, 154).

Praca urywa się dość nagle wraz z zakończeniem strajku  szkolnego, przy 
czym ostateczną konkluzją Autora jest stwierdzenie porażki ludności polskiej 
(s. 158). Budzi to wątpliwości, po pierwsze dlatego, że sprzeczne jest z innymi uwa- *

* Ostrożność Autora w wyciąganiu wniosków idzie niekiedy zbyt daleko. Osta
tecznie fakt, że z 5 nauczycieli we Wrześni jeden był karany sądownie za oszustwo, 
drugi dyscyplinarnie za nadużycie chłosty, a trzeciemu sąd udowodnił uprawianie 
hazardu, rzuca jakieś światło na ten zespół nauczających.



gami zawartym i w pracy na tem at wzmocnienia poczucia narodowego jako skutku 
stra jku  *, a po drugie dlatego, że dla pełnej oceny rezultatów stra jku  szkolnego 
trzeba by zająć się bliżej polityką szkolną władz w ciągu następnych lat. Nie 
jest to dotąd dokładnie opracowane, ale niektóre dane wskazują, że usuwanie 
resztek języka polskiego ze szkół uległo pewnemu zahamowaniu. Osiągnięcie innych 
rezultatów  było w  ogóle niemożliwe. '

Autor zajm uje się przede wszystkim Poznańskiem, choć tu  i ówdzie próbuje 
omawiać także wypadki w  pozostałych częściach zaboru pruskiego 3 4. Jest to w znacz
nej mierze skutek opierania się na m ateriałach władz centralnych, które tradycyjnie 
zwracały główną uwagę na Wielkopolskę, oraz niedotarcia do pełnej literatury  
polskiej. Jeżeli stra jk  szkolny na M azurach i na Górnym Śląsku pojawił się tylko 
sporadycznie, to jednak wpływ walki ó szkołę na młodzież polską był znaczny, a na 
Kaszubach walka w czasie samego stra jku  była bardzo zacięta.

W sumie praca K ortha to rzetelne przedstawienie zagadnienia na podstawie 
ograniczonego zespołu m ateriałów źródłowych i ze świadomym zawężeniem opisy
wanej problematyki, co musiało się także odbić na w nioskach5.

Obiektywizm Autora pociągnął jednak za sobą niespodziewane skutki. Oma
wiana książka poprzedzona została przedmową znanego historyka, Gottholda Rho- 
dego, napisaną w imieniu H istorisch-Landeskundlichen Kommission fü r Posen und 
das Deutschtum in Polen. Rhode z jednej strony kreuje w  niej historiografię za- 
chodnioniemiecką na ostateczną instancję w rozstrzyganiu sporów na tem at prze
szłości stosunków polsko-niemieckich, z drugiej jest nieco zaszokowany wynikami 
pracy Kortha, która ma przecież stanowić jeden z dowodów pierwszego tw ierdze
nia. Aby to jakoś wyrównać, wyławia z książki to, co ma wykazać przesadę 
w twierdzeniach polskiej historiografii na tem at pruskiej polityki szkolnej, a przede 
wszystkim stara się udowodnić, że rezultaty pracy Kortha wynikają z jej wycin- 
kowości, że ocena antypolskiej polityki szkolnej jest jednostronna, gdyż trzeba by 
porównać ją z polityką wobec Ukraińców w Galicji, a zwłaszcza wobec Niemców 
w Polsce po 1918 r., że w zaborze rosyjskim rusyfikacja poszła dalej itd. Samego 
Kortha ocenia Rhode jako nastawionego propolsko. Zbyt wiele miejsca zajęłaby 
polemika z twierdzeniami Rhodego6, ale w każdym razie fakt poprzedzenia pracy 
taką właśnie przedmową jest charakterystyczny.

Adam  Galos

3 Zagadnienie to wymaga zresztą dalszych badań, dla przykładu wielka liczba 
wizytacji szkolnych na Górnym Śląsku sprzed 1872 r. wspomina o silnym już wów
czas oporze ludności przeciw germanizacji szkół.

4 Wzmianka o polskich organizacjach w Poznańskiem (s. 6) sugeruje, że nie 
było ich na innych ziemiach polskich.

5 O dokładności pracy świadczy mała liczba drobnych pomyłek, jak  np. Lhasa 
zamiast Lasa (s. 113) czy Tit. 363 zamiast 863 (s. 172).

6 Dla przykładu: w arunki rozwoju szkół niemieckich w Poznańskiem po 1918 r. 
chyba słuszniej byłoby porównywać z w arunkam i, w których znajdowały się szkoły 
polskie w państwie niemieckim w tym samym czasie, przy czym trzeba wziąć pod 
uwagę różnice w społecznym i gospodarczym położeniu mniejszości w obu w ypad
kach. Przy położeniu nacisku na stwierdzeniu, że naukę religii w języku niemiec
kim wprowadzono tylko w części szkół, że w 1906 r. została ona zgermanizowana 
tylko w 203 szkołach prowincji poznańskiej, Rhode nie bierze pod uwagę, iż był to 
tylko etap w polityce, z której ostatecznego celu, pełnego zniemczenia, wszyscy 
zdawali sobie dobrze sprawę.



I. G e  i s s ,  TZW. POLSKI PAS GRANICZNY 1914—1918. PRZYCZYNEK DO 
NIEMIECKIEJ POLITYKI WOJENNEJ W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ, W ar
szawa 1964, PWN, s. 315.

Ukazanie się w NRF w 1960 r. pracy młodego historyka, omawiającej politykę 
Niemiec w okresie I wojny światowej i jej aneksjonistyczne zapędy wobec tzw. 
polskiego pasa granicznego \  wywołało żywą, bardzo ostrą i polemiczną dyskusję.

Niemiecka historiografia międzywojenna bardzo niechętnie podnosiła problem 
celów wojennych Niemiec w latach 1914—1918. Starała się ona dowieść, że pierwsza 
wojna światowa została państwu niemieckiemu narzucona i że Niemcy były w niej 
stroną broniącą się. Sytuacja uległa zmianie po II wojnie światowej. Historycy 
niemieccy po zapoznaniu się z archiwaliami zaczęli podważać tę te z ę 1 2. Nie znaczy 
to jednak, aby w NRF nie było już obrońców imperialistycznej polityki Niemiec 
w ilhelm ińskich3. Najlepszym tego dowodem jest wspomniana wyżej polemika, jaka 
rozgorzała wokół omawianej pracy Geissa. Szczególnie ostro zaatakował Geissa 
profesor historii Europy wschodniej na Uniwersytecie w  Bonn Horst Jabłonowski, 
który zarzuca Geissowi, że jest on „w większym stopniu oskarżycielem niż history
kiem 4”. Inny zachodnioniemiecki dziejopis Heinz G ünter usiłuje dowieść, „że plany 
aneksji ziem polskich [o których pisze Geiss — A.J .] urzędowe czynniki niemieckie 
jedynie rozważały”, nie każde zaś „rozważanie” jest „planowaniem” 5. Nie we 
wszystkich jednak kołach historyków niemieckich praca Geissa wywołała takie od
dźwięki. Znany historyk Hans Herzfeld sprzeciwił się twierdzeniom, jakoby praca 
Geissa była owocem „spekulacji niehistorycznie myślącego człowieka, który form u
łuje swoje sądy na podstawie nastrojów chwili” 6, oraz zwrócił uwagę na jej w a
lory naukowe.

Praca Geissa ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się w Polsce. Dowodem 
tego szybkie jej przetłumaczenie i wydanie w języku polskim.

Omawiana rozprawa jest pracą doktorską. Składa się z przedmowy, czterech 
rozdziałów (I. Polski pas graniczny w ramach historycznych i politycznych swego 
czasu; II. Pas graniczny w świadomości niemieckiej opinii publicznej; III. Plany 
kierownictwa Rzeszy i rządu pruskiego; IV. Pas graniczny w cieniu Naczelnego 
Dowództwa w latach 1917/1918), i posłowia noszącego ty tu ł „Perspektywy”. Do pracy 
dołączone zostały aneksy zawierające nie publikowane dokumenty oraz biblio
grafia, indeks osób i indeks nazw geograficznych,

Omawiając literaturę Autor zastanawia się nad przyczynami małego zaintere
sowania niemieckiej historiografii polskim pasem granicznym i znajduje je między 
innymi w tym, „że niemieckie plany aneksji i przesiedleń w Polsce podczas I wojny 
światowej miały następstwa tak  fatalne, że większość niemieckich autorów nie 
przypuszczała, by rząd Niemiec cesarskich mógł w ogóle wpaść na taki pomysł” 
(s. 15). Tezę o fatalnych dla Niemiec skutkach bezkompromisowej polityki rządu 
wobec Polski przed I wojną światową i w czasie niej stara się Autor udokumento

1 I. G e i s s ,  Der polnische Grenzstreifen 1914—1918. Ein Beitrag zur deutschen 
Kriegszielpolitik im  ersten Weltkrieg, Lübeck—Hamburg 1960.

2 Por.: F. F i s c h e r ,  Deutschlands Grif f  nach der Weltmacht, Düsseldorf 1961, 
oraz K. H. J  a n s s e n, Macht und Verblendung Kriegszielpolitik der deutschen 
Bundesstaaten 1914—1918, Götingen 1963.

3 Zob. np. H. L a e u n, Polnische Tragödie, S tu ttgart 1955.
* Z. K u l a k ,  recenzja omawianej pracy Geissa (Przegląd Zachodni, XX, 1964, 

n r 1, s. 178).
5 J. P a j e w s k i, Wstęp do omawianej pracy Geissa, s. 9.
6 Cyt. za- K u l a k ,  op. cit., s. 180.



wać w I rozdziale pracy. W efekcie dochodzi do następujących wniosków: w XIX w. 
polityka niemiecka szuka dróg, które doprowadziłyby ją do podporządkowania sobie 
Polaków. Waha się pomiędzy „miękkim” a „twardym ” kursem. „Jednakże ani przy 
pomocy »miękkiego«, ani »twardego«, postępowania nie zdołano osiągnąć pogodzenia 
się Polaków z ich losem państwowego podziału lub wyrzeczeniem się ich narodowej 
odrębności” (s. 29). Tylko konsekwentne, przyjazne Polakom i „wielkoduszne po
traktow anie ich k ra ju”, uznanie ich „uzasadnionych aspiracji” mogło wzbudzić zau
fanie ludności polskiej do polityki niemieckiej. Niestety — pisze Geiss — żaden 
z polityków niemieckich nie zdobył się na to. Nie zdobył się na to dlatego, że nie
podległościowe aspiracje Polaków godziły w mocarstwowe aspiracje Niemiec—Prus. 
stawiały tam ę ich ekspansji na wschód. Dlatego też polityka niemiecka w okresie 
I wojny światowej wkroczyła na tory wytyczone jej w drugiej połowie XIX w. 
(s. 45). W okresie I wojny światowej Niemcy zmierzały „do uzyskania wszystkie
go naraz bez płacenia w zamian jakiejkolwiek ceny” (s. 47); dążyły one do pozyska
nia sobie Polaków przy równoczesnym „obcięciu ich terytorium  na północy i za
chodzie”, do „utworzenia polskiego państwa wasalnego jako zapory przeciw Rosji, 
a mimo to zawarcia ze starą Rosją pokoju” (s. 46). Wszystkich tych celów zreali
zować nie było można.

Rozdział ten napisany został w oparciu o literaturę niemiecką. Autor w mini- ‘ 
malnym stopniu zapoznał się z historiografią polską dotyczącą interesujących go za
gadnień. Fakt ten szczególnie mocno daje się odczuć w tych fragmentach, gdzie 
Autor przechodzi do omawiania działalności i nastawienia wobec polityki zaborców 
samych Polaków. Geiss ucieka się tu  do szeregu uproszczeń. Ponadto trudno zgo
dzić się z twierdzeniem, że już sam „wybuch I wojny światowej przyniósł również 
odrodzenie kwestii polskiej jako problemu międzynarodowego” (s. 39) albo że 
„wojna między trzema mocarstwami rozbiorczymi dawała Polakom możność utwo
rzenia nowego państwa polskiego w nagrodę za aktywny udział po jednej lub po 
drugiej stronie” (s. 39). Mimo tych usterek rozdział I jest dobrym wprowadzeniem 
do zasadniczego tem atu pracy, którem u Autor poświęca trzy następne rozdziały.

Podstawę źródłową rozdziałów merytorycznych stanowiły archiwalia NRD 
i NRF. Wywody Autora w tej części pracy poparte zostały jak najbardziej prze
konywającym m ateriałem  źródłowym. Większość wykorzystanych przez Autora 
m ateriałów  nie znana była dotychczasowej historiografii.

Geissowi udało się dowieść, że „niemieckie plany i żądania aneksji, a w miarę 
możności germanizacji polskiego pasa granicznego stanowiły nieodłączną część 
składową niemieckich celów wojennych w I wojnie światowej” (s. 66) i że szeroko 
nad nimi dyskutowano jeszcze przed wybuchem wojny. Niemiecka opinia publiczna 
wiedziała przed wojną o planach przesunięcia granic Niemiec na wschód. Zmiany 
granicy domagali się nie tylko wojskowi, „lecz także niemieccy profesorowie, pu
blicyści, parlam entarzyści, działacze gospodarczy i członkowie rządu” (s. 69). Pod
sekretarz stanu w urzędzie kanclerskim, Wahnschaff, już we wrześniu otrzymał 
polecenie szczegółowego zajęcia się planami aneksji na wschodzie. Bethmann-Holl- 
weg, ówczesny kanclerz Niemiec, 3 X II 1914 r. odbył w Berlinie poufną rozmowę 
z premierem bawarskim  hr. Hertlingiem, podczas której poruszył również sprawę 
„regulacji” granicy wschodniej (s. 118), a 6 X II podczas wizyty w kwaterze Hinden- 
burga w Poznaniu poprosił tego ostatniego „o opinię w sprawie zmian tery torial
nych”. Hindenburg, odpowiadając 11 XII kanclerzowi, ostateczne wytyczenie linii 
granicznej uzależnił od sukcesów m ilitarnych arm ii niemieckiej (s. 120). Tak więc 
pierwsze plany aneksji rozpatrywane były przez rząd niemiecki na długo przed 
rozpoczęciem nacisku nań ze strony kół wojskowych i opinii publicznej. Z naciskiem



takim  koła rządowe spotkały się bowiem dopiero wiosną i latem  1915 r., tj. po 
opanowaniu przez wojska niemieckie Kongresówki. Do tego czasu rząd mógł podej
mować decyzje w sprawie polskiej bez żadnego skrępowania (s. 115—116).

Bardzo wcześnie był też rozpatrywany w niemieckich kołach rządowych pro
blem wysiedlenia z terenów mających wejść w skład Rzeszy ludności polskiej. 
Ppłk. Sztabu Generalnego Albrecht v. Thaer sądził, że „wszystkich zamieszkałych 
tam [w pasie granicznym — A.J.] Polaków i Żydów należy »wykupić« i przesunąć 
do obszaru leżącego dalej na wschód” (s. 92), w miejsce zaś wysiedlonych Polaków 
sprowadzić ludność niemiecką mieszkającą w głębi Rosji. P rojekt ten był jak  n a j
poważniej traktow any przez czynniki oficjalne. W ahnschaff w liście do poznańskie
go prezesa naczelnego Eisenharta-Rothego przyjął „wywłaszczenie przez rząd ro
syjski w 1915 r. Niemców [mieszkających w Rosji] z cichym zadowoleniem i apro
batą” (s. 144). Ludność tę widział już osiedloną na terenach zdobytych przez Niem
cy w toczącej się wojnie. „Aneksja pasa granicznego stała się jesienią 1915 r. tak 
oczywista w kołach rządowych Berlina — pisze Geiss — że Bethmann-Hollweg w y
dał pruskiemu ministrowi komunikacji i wicepremierowi, Breitenbachowi ... pole
cenie sformułowania również żądań niemieckich w sprawie opanowania polskich 
linii kolejowych analogicznie do kontroli kolei belgijskiej, w wypadku gdyby Kon
gresówka, zmniejszona o polski pas graniczny, dostała się Austro-W ęgrom” (s. 152). 
Geiss przytacza również szereg przykładów angażowania przez koła rządowe do 
opracowywania program u aneksji na wschodzie ludzi, którzy byli zdecydowanymi 
zwolennikami przesunięcia granicy niemieckiej jak n a jda le j, na wschód, według 
których narodowi niemieckiemu „trzeba dać szersze granice, w  których mógłby 
się wyżyć”. Z poglądami zdecydowanych aneksjonistów poważnie liczył się kanclerz 
Bethmann-Hollweg, a najlepszym tego dowodem wciągnięcie przez niego do 
współpracy jednego z najwcześniejszych przedstawicieli kierunku aneksjonistycz- 
nego, Schwerina (s. 127—144).

W kołach niemieckich nie było jednomyślności co do tego, jak  daleko powinna 
być przesunięta wschodnia granica Niemiec. Najbardziej maksymalistyczne żądania 
wysuwały koła wojskowe, według których winna ona przebiegać od Ossowca 
wzdłuż Biebrzy do Narwi, następnie Narwią do Bugu, Wisły, dalej Bzurą aż do 
Warty, W artą do Częstochowy, a następnie na południe tak, aby w granicach Rze
szy znalazło się Zagłębie Dąbrowskie. Żądania kół rządowych były nieco skrom 
niejsze (s. 291—293). Z końcem wojny koła wojskowe spuściły z tonu i nie wysu
wały już tak daleko idących żądań.

Do słabiej udokumentowanych i mniej wnikliwie przestudiowanych przez Geissa 
zagadnień należą: gospodarcze motywy aneksji pasa granicznego i konflikt nie- 
miecko-austriacki. Geiss nic nie pisze o sporze, jaki rozgorzał pomiędzy wspólnie 
walczącymi Niemcami i Austriakami w miesiącach jesiennych 1914 r. o Zagłębie 
D ąbrow skie7. Z pracy Geissa wynika, że do pierwszego konfliktu pomiędzy tymi 
państwami doszło dopiero w listopadzie 1915 r. (s. 169). Tymczasem już w kilka 
miesięcy po rozpoczęciu wojny na terenie Zagłębia nastąpiło starcie się gospodar
czych interesów Niemiec i Austrii. Momenty gospodarcze, przy argumentowaniu 
konieczności włączenia pasa do Niemiec, były przez polityków niemieckich podno
szone już w pierwszych dniach wojny. W memoriale z października 1914 r. pruski 
minister spraw wewnętrznych v. Loebel sprzeciwił się jakiejkolwiek formie pań
stwowości polskiej z uwagi na znaczenie, jakie dla Górnego Śląska posiadają gra

7 Zob.: L. G r o s f e l d ,  Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej 
w  latach pierwszej w ojny światowej, Warszawa 1962, s. 29—44.



niczące z nim okręgi górnicze8 9, a prof. J. Partsch w wygłoszonym 24 IX 1914 r. 
w Lipsku referacie domagał się przesunięcia niemieckiej granicy na wschód, m. in. 
ze względu na korzyści, jakie będą wypływały dla Niemiec z faktu posiadania 
Zagłębia Dąbrowskiego ®. Podobnych wypowiedzi było w tym okresie więcej.

Geiss pominął milczeniem projekty i stosunek Niemców mieszkających na 
Śląsku do kwestii tzw. polskiego pasa granicznego. O sprawach tych bardzo do
kładnie pisze w znanej Geissowi książce K. Popiołek10 11. Śląski starosta krajowy 
v. Thaer, podobnie jak  jego imiennik ze Sztabu Generalnego, opowiadał się za 
powiększeniem terytorium  Niemiec przez wcielenie do Rzeszy pasa graniczącego 
ze Śląskiem. Następnie proponował stworzenie „wału granicznego” i jego zasiedle
nie ludnością niemiecką. Wał ten miał oddzielać Polaków mieszkających na Śląsku 
od Polaków pozostających w Kongresówce. Thaer doprowadził do opracowania 
przez Wydział Prowincjonalny i wysłania do kanclerza memoriału, w  którym  idąc 
po linii dotychczasowych poglądów Thaer a Wydział Prowincjonalny przekonywał, 
że zasiedlenie pasa granicznego przez kolonistów niemieckich winno „raz na zawsze 
przekonać [Polaków — A J.] o beznadziejności, rozbudzonych żywo faktem  powsta
nia państwa polskiego, aspiracji do zjednoczenia w jednym wielkim państwie pol
skim ” u . Na tym nie kończyła się działalność Thaera. W marcu 1918 r. rozpoczął 
on szeroką akcję mającą na celu doprowadzenie do wcielenia w życie swoich 
pro jek tów 12.

Wspomniane wyżej niedociągnięcia pracy spowodowane zostały słabą znajo
mością literatury  polskiej. Geiss wykorzystał tylko te pozycje polskiej historiografii, 
które już swym tytułem  sugerowały, że zajm ują się polityką Niemiec wobec spra
wy polskiej. Pominął natom iast szereg książek, których tem atem  nie były w praw 
dzie sprawy polsko-niemieckie, ale w których znalazłby bardzo dużo m ateriału 
odnoszącego się dó interesujących go zagadnień. Geiss nie wykorzystał monografii 
Jabłońskiego o PPS-ie 13, nie zapoznał się, poza jednym 14, z artykułam i H. Grosfelda.

Uwagi recenzenta w nieznacznym tylko stopniu umniejszają wartości nauko
wo-poznawcze omawianej książki. Geiss dał czytelnikowi najbardziej kompletny 
z dotychczasowych przegląd poglądów Niemców na sprawę tzw. polskiego pasa 
granicznego. Udało mu się dowieść w sposób nie budzący wątpliwości, „że zasady 
pasa granicznego rząd [niemiecki — A.J.] trzym ał się” przez całą wojnę, „otwarta 
tylko była kwestia m etod” (s. 138). Autor tej interesującej pracy stara  się przedsta
wić omawiane zagadnienia w sposób obiektywny i bez uprzedzeń. Prowadząc bada
nia źródłowe na światło dzienne wyciągnął wszystkie fakty bez względu na to, 
czy są one dla Niemców wygodne.

Adolf Juzwenko

8 Tamże, s. 35.
9 Tamże, oraz J. P a j e w s k i ,  Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu  

niemieckiego w dobie I wojny światowej, Poznań 1959, s. 93.
10 K. P o p i o ł e k ,  Zaborcze plany kapitalistów śląskich, Katowice—Wrocław 

1947.
11 Tamże, s. 30.
12 Tamże, s. 32—39.
13 H. J a b ł o ń s k i ,  Polityka PPS w czasie wojny 1914—1918, Warszawa 1958.
14 L. G r o s f  e l d ,  La Pologne dans les plans impérialistes allemands 1914—1918 

et Vacte du 5 novembre 1916 (La Pologne au Xe Congrés International des Sciences 
historiques Rome, Warszawa 1955).



PROLETARISCH-REVOLUTIONÄRE LITERATUR 1918 BIS 1933. EIN ABRIß, 
herausgegeben vom Kollektiv für Literaturgeschichte, Volk und Wissen, Berlin 
1962, s. 331.

Od wielu la t prowadzi się w NRD badania nad niemiecką literaturą proleta
riacką. Owocem zakrojonych na wielką skalę prac jest niniejsza publikacja, którą 
przygotował kolektyw literaturoznawców wydawnictwa Volk uhd Wissen pod 
kierunkiem K urta Böttchera.

W obszernym wprowadzeniu ukazują Autorzy rozwój i znaczenie rewolucyjnej 
proletariackiej literatury  w Niemczech w latach 1918—1933. Klęska II Rzeszy, ro
syjska rewolucja październikowa i niemiecka rewolucja listopadowa stworzyły ko
rzystne w arunki do szybkiego rozwoju twórczości pisarzy komunistycznych. Ważną 
datą dla tego ruchu jest 19 X 1928 r., w  którym to dniu powstał Związek Rewo
lucyjnych Pisarzy Proletariackich, wydający czasopismo „Die L inkskurve”. Współ
pracowali z nim zarówno lewicowi intelektualiści pochodzenia mieszczańskiego, jak 
i pisarze robotnicy. Związek liczył już wkrótce prawie 500 członków. Pisarze ci 
w swych utworach koncentrowali przede wszystkim uwagę na walce klas, pragnąc 
wskazać masom robotniczym właściwą drogę. Te dydaktyczne zamierzenia nie szły 
oczywiście zawsze w parze z wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, niemniej 
wśród wielkiej ilości dzieł, jakie powstały w  tym okresie, nie brak i dorobku l i
terackiego.

Omawiana książka podzielona jest na trzy części: lirykę, epikę i dram at. Każdą 
z nich poprzedza obszerny wstęp, w którym nakreślono ogólne linie rozwojowe 
danego gatunku w latach 1918—1933. Następnie przynoszą Autorzy wybór n a jtra f
niejszych utworów pisarzy komunistycznych w całości lub fragmentach. Obok 
nazwisk wybitnych spotykamy tu  również autorów już dzisiaj prawie zapomnianych. 
Lirykę reprezentują w omawianym zbiorze Becher, Weinert, Weiskopf i Fürnberg 
oraz trzej autorzy mniej znani: Emil Ginkel, Edwin Hoernle i W alter Bauer. Naj- 
bogaciej reprezentowana jest proza pisarzy robotników. Znajdujem y wśród nich 
także nazwiska, jak Bredel, Grünberg, Marchwitza. Na podkreślenie zasługuje 
szczególnie uwzględnienie rewolucyjnej proletariackiej literatury  młodzieżowej, 
którą zwykle przemilczają podręczniki. Obszerne w yjątki z twórczości dram a
tycznej Wolfa, Brechta, Wangenheima, Laska i Tollera uzupełniają tę wartościową 
publikację, która wzbogaca naszą znajomość walczącej twórczości pisarzy komu
nistów.

Marian Szyrocki

E. S e r w a ń s k i ,  HITLEROWSKA POLITYKA NARODOWOŚCIOWA NA 
GÓRNYM ŚLĄSKU, Warszawa 1963, Instytut Wydawniczy „Pax”, s. 274 +  2 nlb.

Istnieje już dość liczna i bogata w problematykę literatura naukowa dotycząca 
dziejów okupacji hitlerowskiej na Górnym Śląsku. Obok wielu artykułów, opubli
kowanych w minionym dwudziestoleciu na łamach głównie śląskich czasopism 
naukowych, zawiera ona także szereg publikacji książkowych, z których najw aż
niejsze to prace K. Popiołka, A. Targa i Z. Izdebskiego1. Jeśli uwzględnimy tu 
jeszcze wydane przez K. M. Pospieszalskiego zbiory hitlerowskich aktów prawnych,

1 K. P o p i o ł e k ,  Śląsk w oczach okupanta, Katowice 1948; A. T a r g ,  Śląsk 
w czasie okupacji, Poznań 1948; Z. I z d e b s k i ,  Niemiecka lista narodowa na Gór
nym  Śląsku, Wrocław 1946.



odnoszących się do tzw. ziem włączonych2, uzyskamy w sumie dość dokładny 
obraz położenia ludności polskiej na Górnym Śląsku, jej postawy wobec okupanta, 
ruchu oporu.

Sprawy hitlerowskiej polityki narodowościowej z natury rzeczy przyciągały 
uwagę historyków piszących o okupacji na Śląsku. Niektóre kierunki tej polityki 
stały się przedmiotem osobnych rozpraw 3. Brak jednak było dotychczas pracy 
w całości poświęconej analizie polityki narodowościowej okupanta, zwłaszcza jeśli 
chodzi o genezę pewnych jej koncepcji lub zakres ich późniejszej realizacji w okre
sie okupacji, a nie rzeczywiste efekty, jakie polityka ta władzom hitlerowskim przy
niosła. Czy opublikowana w połowie 1963 r. przez Instytut Wydawniczy „Pax” 
książka E. Serwańskiego pt. Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym  
Śląsku  brak ten wypełnia?

Składa się ona ze wstępu, 5 rozdziałów (I. Sytuacja ludności polskiej na Górnym 
Śląsku w pierwszym okresie okupacji; II. Sprawa policyjnej rejestracji m ieszkań
ców; III. Język i jego rola w planach hitlerowskiej polityki narodowościowej a rze
czywistość; IV. Polityka narodowościowa w Wehrmachcie w świetle przymusowej 
służby Polaków; V. Postawa Polaków w Wehrmachcie. Udział dezerterów w walce 
z III Rzeszą), uwag końcowych, wreszcie wykazu źródeł i opracowań oraz wykazu 
skrótów.

Jak  z tego widać, praca Serwańskiego nie obejmuje więc, niestety, wszystkich 
najważniejszych elementów hitlerowskiej polityki narodowościowej. Uszły np. 
zupełnie uwagi Autora sprawy szkolnictwa i jego miejsca w planach „regermani- 
zacji” (używając hitlerowskiej nomenklatury) ludności śląskiej, dalej sprawy w y
siedleń i konfiskaty mienia. Marginesowo jedynie — jak pisze we wstępie (s. 11) — 
zajął się Autor tak kapitalną dla oceny narodowościowej polityki okupanta, a za
razem niezmiernie dla niej charakterystyczną sprawą, jak kwestią niemieckiej 
listy narodowej. Istniejące na ten tem at opracowanie, mianowicie opublikowana 
w 1946 r. książka Izdebskiego, zawiera przede wszystkim wyczerpującą analizę 
hitlerowskich rozporządzeń w tej sprawie, w mniejszym natom iast stopniu zajmuje 
się praktyczną ich realizacją. Izdebski podał jedynie końcowe wyniki akcji, które 
przytacza za nim również Autor (s. 27). i

Wydaje się, że zbadanie materiałów placówek (Zweigstellen) przeprowadzają
cych wpisy wniosków o przyjęcie na listę czy uzasadnień podejmowanych w tej 
sprawie decyzji, a zwłaszcza wszelkiego rodzaju odwołań do centralnych i okręgo
wych urzędów DVL (Zentralstellen i Bezirkstellen) lub opinii tych ostatnich — 
przykładem może tu  być omówiona w pracy Serwańskiego sprawa Poliwody i An- 
draczaka (s. 174—178) — mogłaby rzucić sporo nowego światła na zagadnienie poli
tyki narodowościowej okupanta, a w każdym razie wyniki dotychczasowych badań 
w wielu punktach uzupełnić. Praca Serwańskiego nie przyniosła w tej sprawie 
nic nowego. ,

W ykorzystał natom iast Autor znajdujące się w archiwum Instytutu Zachodnie
go m ateriały polskie. Są to odpowiedzi na ankietę Biura Odszkodowań Wojennych, 
skierowaną w 1946 r. do władz polskich, oraz odpowiedzi na ankietę dotyczącą 
hitlerowskiej polityki narodowościowej. Wyzyskał dalej relacje z ustnych rozmów 
przeprowadzonych po wojnie na Górnym Śląsku. M ateriały te — zdaniem Autora 
bardzo cenne źródło informacji (s. 12—13) — w niektórych sprawach, odnoszących 
się zwłaszcza do postawy ludności wobec okupanta, przynoszą nowe dane (patrz

2 Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce (Wybór dokumentów), cz. I, 
Ziemie „wcielone” (Documenta Occupationis Teutonicae, t. V, Poznań 1952).

* I z d e b s k i ,  op. c it, P o s p i e s z a l s k i ,  op. cit.



np. s. 64—70, 215—218, 227). Najczęściej jednak potwierdzają one tylko fakty 
znane już z literatury  (porównaj np. przypisy na s. 33, 76, 87, 89, 102—103, 142, 148, 
182, 225 i innych). W nieco większym stopniu wykorzystał Autor drukowane źródła 
niemieckie, a więc wszelkiego rodzaju dzienniki rozporządzeń, zbiory przepisów 
prawnych i ich opracowań, m ateriały NSDAP. Nie oparł się natomiast na archiw al
nych m ateriałach NSDAP, znajdujących się w WAP Katowice, choć — jak  pisze — 
„rzucają one dodatkowe światło na zagadnienie narodowościowe” (s. 11), a „ich po
znanie pogłębiłoby znajomość zagadnienia” (s. 12). Sięgnął także do prasy, tj. do 
„Kattowitzer Zeitung”. Głównie korzystał jednak za pośrednictwem wcześniej już 
opublikowanych prac Izdebskiego i Pospieszalskiego 4 z materiałów pochodzących 
z WAP Katowice. Znajdujące się w tym samym archiwum m ateriały policji bez
pieczeństwa również wykorzystał — jak  pisze — za Popiołkiem (s. 12).

Trzeba zresztą stwierdzić, że Autor w nadzwyczaj dużym stopniu opierał się 
na literaturze. Próby polemiki, niezmiernie rzadkie (s. 79, 83), dotyczą czasem 
kwestii raczej drugorzędnych, jak  np. polemika z Izdebskim w sprawie określenia 
pojęcia terroru  hitlerowskiego (s. 69). Niektóre partie książki (przykładem może tu 
być rozdział I) w całości niemal opierają się na danych zaczerpniętych z prac Targa, 
Izdebskiego, Mrowca, Bednorza, Popiołka5. Sam Autor pisze, że „na pierwszy rzut 
oka rozdział ten [chodzi o rozdz. I — A. B.] robi wrażenie komplikacji” (s. 16).

Najciekawszy wydaje się rozdział IV, poświęcony sprawom polityki narodo
wościowej- okupanta w Wehrmachcie. Zawiera on przede wszystkim interesującą 
i wnjkliwą analizę zarządzeń OKW i OKH w sprawie powoływania do wojska 
i traktow ania osób wpisanych na niemiecką listę narodową. W miarę pogarszania 
się sytuacji m ilitarnej III Rzeszy pogłębiały się — jak  pisze Autor — również 
odstępstwa od pewnych zasad prawnych i ideologicznych wypracowanych w hitle
rowskim ustawodawstwie (s. 184, 187). Poważne naruszenie tych zasad miało już 
jednak — jego zdaniem — miejsce w 1940 r., a więc jeszcze przed ustanowieniem 
niemieckiej listy narodowej, kiedy to władze hitlerowskie przeprowadziły rejestrac
ję i masowy pobór do W ehrmachtu Polaków z Górnego Śląska (s. 169). W ramach 
tego rozdziału omówił Autor również zagadnienie wpływu służby wojskowej wpi
sanych na niemiecką listę narodową na stanowisko prawne żołnierza i jego rodziny. 
W podsumowaniu rozważań na ten tem at stwierdził: „Co prawda hitlerowcy 
w znacznej mierze osiągnęli swój cel, dokonując bezprawnie czy nawet gwałtem 
poboru polskiego rekruta, niemniej nie byli z niego na tyle zadowoleni, aby go 
wprowadzić z wszystkimi prawami w niemiecką grupę narodową” (s. 210). Jednakże 
w sumie rozdział ten nie przynosi niczego nowego ponad to, co opublikował już 
Autor w swoim artykule na ten tem at, zamieszczonym w „Przeglądzie Zachodnim” 
z 1954 r.#, ani w sensie wykorzystania nowych materiałów źródłowych, ani też 
wyciągnięcia nowych wniosków. Uwaga powyższa odnosi się również, może tylko 
w nieco mniejszym stopniu, do dwóch innych rozdziałów, mianowicie II i III.

W pierwszym z nich omówił Autor zagadnienie tzw. „palcówki”, przywiązując 
dużą wagę do tej pierwszej podjętej przez hitlerowców próby ustalenia składu 
narodowościowego ludności górnośląskiej. Polemizując z Izdebskim słusznie chyba

4 Tamże.
* T a r g ,  op. cit.; I z d e b s k i ,  op. cit.; A. M r o w i e ć ,  Kampania wrześniowa 

w Rybnickiem  (Zaranie Śląskie, 1960, z. la, s. 17—30), oraz t e n ż e ,  Z dziejów  
okupacji hitlerowskiej w  Rybnickiem, Katowice 1958; Z. B e d n o r z ,  Śląsk wierny 
ojczyźnie, Poznań 1946; P o p i o ł e k ,  op. cit.

• E .  S e r w a ń s k i ,  Przymusowa służba Polaków z Górnego Śląska w  armii 
hitlerowskiej. Studium  z zakresu hitlerowskiej polityki narodowościowej (Przegląd 
Zachodni, 1954, z. 3/4, s. 430—470).



stwierdza, że próba ta  nie powiodła się ze względu na fakt, iż przeważająca część 
ludności, kierując się interesem narodowym, pokryła swoją głęboko polską świado
mość swoistą barwą ochronną przez wpisywanie w rubrykę „pochodzenie” : 
Volksdeutsch.

W drugim z nich przedstawił dzieje bezskutecznych, choć okrutnych i bez
względnych zmagań władz hitlerowskich z językiem polskim na Górnym Śląsku. 
Omówił tu  również akcję zmiany nazwisk i nazw miejscowości. Pierwsza z nich 
załamała się sama, druga nie zdołała usunąć żywych zawsze śladów polskości. Można 
mieć pewne zastrzeżenia do konstrukcji tego rozdziału. Mianowicie par. 3 „Począt
kowe stanowisko okupanta w  sprawie języka polskiego” powinien chyba znaleźć 
się przed par. 2 „Akcja przeciw używaniu języka polskiego w pierwszym okresie 
okupacji”. Obydwa te  rozdziały stanowią pewną tylko modyfikację artykułów 
opublikowanych już przez Autora w  1956 i 1953 r.7

Można sądzić, że praca zyskałaby na jasności i zwartości, gdyby Autor zrezyg
nował z tych partii, które nie pełnią w niej żadnej funkcji, w ykraczają bowiem 
poza zakres tem atu, a w  całości opierają się na literaturze. Przykładem może tu  
być opis kampanii wrześniowej na Śląsku (s. 29—33) lub działalności ruchu oporu 
(s. 51—58). Inna uwaga odnosi się do rozdziału V. Postawa młodzieży śląskiej prze
mocą wcielonej do W ehrmachtu, której poświęcony jest ten rozdział, została już 
w literaturze dość obszernie omówiona. Zważywszy więc na to, że rozdział ten nie 
tyle dotyczy bezpośrednio polityki narodowościowej okupanta, ile jej rzeczywis
tych efektów, że stanowi zatem jakby pewne podsumowanie i potwierdzenie po
stawionych tez, mógł Autor poprzestać na jakichś syntetycznych wnioskach miast 
zamieszczać cytaty znane już z książki K. Popiołka.

Kończąc powyższe rozważania trzeba stwierdzić, że pozytywem tej książki, na 
którą w znacznej części złożyły się wyniki prac już wcześniej przez Autora opubli
kowanych, w pozostałej zaś dane zaczerpnięte z literatury  przedmiotu, jest fakt 
pewnego usystematyzowania problematyki polityki narodowościowej okupanta h it
lerowskiego na Górnym Śląsku. Stanowi więc ona bilans wyników dotychczaso
wych badań nad tym zagadnieniem. Może to okazać się korzystne dla spopularyzo
wania ścisłej wiedzy o polskości Śląska i losie jego mieszkańców w okresie oku
pacji, zwłaszcza że praca napisana jest w sposób przystępny i ciekawy, że ma 
zatem wszelkie dane, by trafić do rąk  czytelnika.

Adam Basak

J. S o b c z a k ,  PRZESIEDLEŃCY W NIEMIECKIEJ REPUBLICE FEDERAL
NEJ, Poznań 1962, Wydawnictwo Poznańskie, s. 255.

W polskiej literaturze historycznej daje się ■ ciągle odczuwać brak opracowań 
poświęconych stosunkom polsko-niemieckim po II wojnie światowej. Dlatego z za
dowoleniem należy odnotować pracę J. Sobczaka poruszającą wciąż aktualny tem at 
tzw. przesiedleńców w NRF. Celem pracy — jak zaznacza sam Autor — je^t 
„próba bardzo ogólnego jedynie przedstawienia całokształtu spraw związanych 
z przesiedleniem ludności niemieckiej, tak w ujęciu historycznym, jak  i współ
czesnym” (s. 4). W związku z takim  ujęciem zagadnienia staje się niezrozumiałe

7 E. S e r w a ń s k i ,  Hitlerowska polityka narodowościowa na Śląsku w pierw
szym okresie okupacji. Sprawa tzw. Einwohner er fassung (Przegląd Zachodni, 1956, 
z. 3/4 s. 340—361), oraz t e n ż e ,  Język polski na Śląsku w  czasie okupacji hitle
rowskiej (tamże, 1953, z. 1/3, s. 263—282).



umieszczenie w  pracy trzech pierwszych rozdziałów (Wschodnie migracje niemiec
kie w  ciągu tysiąclecia; Początki i prawidłowość demograficznego odpływu niem 
czyzny na zachód; Rola niemieckich mniejszości w  przygotowaniu i w czasie II 
wojny światowej, s. 7—48), odbiegających treścią od zasadniczego tem atu i zało
żeń Autora. Nie wnoszą one nic nowego ani do problemu „Drang nach Osten”, ani 
do „Ostfluchtu” czy kwestii mniejszości niemieckiej w Polsce. Jest to jedynie 
suchy rejestr bardzo bolesnych, ale dobrze znanych faktów  ze stosunków polsko-nie
mieckich, bez głębszej analizy źródłowej. Można z całą pewnością stwierdzić, że 
Autorowi chodziło o pokazanie odwiecznego problemu niemczyzny, zagrażającej 
narodom słowiańskim. Sugeruje On, że działalność rewizjonistyczna przesiedleń
ców w NRF jest logiczną konsekwencją odwiecznego zagrożenia narodów słowiań
skich ze strony niemieckiej. Teza ta  nie została dosłownie sformułowana, ale 
z konstrukcji całej pracy nietrudno ją  odczytać. Tak jednak postawiona teza jest 
nie do przyjęcia. Odnosi się bowiem wrażenie, że Autor pragnie przekonać czytel
nika o fatalistycznym charakterze niemieckiej ekspansji, nie uwzględniając jej 
klasowego charakteru, obciążając za nią odpowiedzialnością cały naród niemiecki, 
pomijając fakt, że obok wielowiekowej i nieustannej nienawiści i wrogości do 
Polski klas posiadających istniały również przejawy sympatii i przyjaźni między 
narodem polskim i niemieckiem. Cały tok rozumowania Autora, deformując to bar
dzo złożone zagadnienie, spłyca je, pozostawia szereg niedomówień, które przecież 
wymagają-szerszego omówienia i właściwego naświetlenia.

Następne rozdziały książki tematycznie wiążą się już z zagadnieniem prze
siedleńców. Mam na myśli przede wszystkim partię książki traktującą o genezie 
koncepcji przesiedlania ludności niemieckiej i jego podstawach prawnych po II 
wojnie światowej. Te kwestie — moim zdaniem — winny stanowić wprowadzenie 
do zasadniczego tem atu, tzw. bowiem problem ziomkostw wyrósł na bazie ludności 
niemieckiej repatriowanej po 1945 r. Nie sposób jest omówić wszystkich spraw, 
dlatego uważam za stosowne zasygnalizować tylko niektóre z nich. Z pewnych 
względów interesuje mnie kwestia wysiedlenia Niemców po II wojnie i jej podstawy 
prawne, wymagające pewnych uzupełnień. Po zakończeniu II wojny wystąpiły 
w Europie środkowej zmiany demograficzne o dużym nasileniu. W wyniku decyzji 
poczdamskich na dużą skalę przesiedlenia Niemców dokonały Polska, Czechosło
wacja i Węgry. U podstaw tej decyzji leżała troska państw  sojuszniczych o uporząd
kowanie i stabilizację stosunków demograficznych w Europie, o bezpieczeństwo 
i pokój światowy. Niechlubna rola mniejszości niemieckiej w Polsce i w innych 
krajach Europy środkowej i południowo-wschodniej miała zdecydowany wpływ na 
koncepcję przesiedlenia jej po skończonej wojnie. Słusznie zauważył Sobczak, że 
„nikt z poszkodowanych nie zamierzał powtarzać eksperymentu z niemiecką 
irredentą i V kolumną” (s. 50), i z tym należy się zgodzić. Autor analizując do
stępny m ateriał źródłowy dochodzi do wniosku, że decyzje dotyczące wysiedlenia 
Niemców dojrzewały stopniowo poprzez spotkania i rozmowy osobiste mężów stanu 
oraz w toku międzynarodowych konferencji. To praw da — jak  pisze Autor — że 
„objęcie zasadą wysiedlenia ludności niemieckiej z Polski w jej powojennych 
granicach nastąpiło z inicjatywy obu mocarstw zachodnich, na co uzyskały one 
zgodę ZSRR” (s. 55), ale równocześnie nie można nie zauważyć, że ostateczne decyzje 
w sprawie zachodnich granic Polski, w sprawie wysiedlenia Niemców, przyjęte 
w Poczdamie, były w jakimś stopniu zwycięstwem polskiej dyplomacji. Ani jednym 
zdaniem nie wspomniał Sobczak o roli i znaczeniu delegacji polskiej na konferencji 
poczdamskiej, tak jak  gdyby rola Polaków ograniczyła się do przyjęcia podarunku 
ofiarowanego jej z inicjatywy mocarstw zachodnich, na co uzyskały one zgodę



ZSRR. Natomiast granice terytorialne — jak  mówił Trum an w rozmowie z dele
gacją polską — zostały ustalone zgodnie z propozycją polską 1. W związku z tym 
już zupełnie niezrozumiałe jest to, co pisze Sobczak, że postanowienia poczdamskie 
jedynie przyspieszyły proces odpływu Niemców, który „prędzej czy później 
musiałby się sam dokonać” (s. 59). Na tym stwierdzeniu zaciążył fatalizm histo
ryczny. A więc wszystko to, co zrobiono w czasie wojny i po jej zakończeniu dla 
odzyskania ziem zachodnich — zdaniem Autora — nie miało większego znaczenia, 
ponieważ o ich losie zadecydowała ucieczka Niemców z tych terenów. Teza ta  jest 
podbudowana w następnym rozdziale: Ewakuacja i ucieczka Niemców ze wschodu 
w latach 1944—1945. Nie podaję w wątpliwość faktu ucieczki Niemców czy przym u
sowej ewakuacji przeprowadzanej przez hitlerowców, ale nie to chyba miało za
sadniczy wpływ na odzyskanie ziem zachodnich. Wiadomo, że uciekinierzy pow ra
cali z powrotem i nieprawdą jest, iż „tendencja ta  już w początkach sierpnia 
1945 r. zanikła zupełnie” (s. 68), ponieważ jeszcze jesienią 1945 r. ją obserwujemy. 
To prawda, że nie miała ona charakteru masowego, do czego bez wątpienia 
przyczyniła się repatriacja. Autor zauważył, że Niemcy w 1945 r. wyjeżdżali 
dobrowolnie, jednak pominął całkowicie planową akcję przesiedleńczą prowadzoną 
przez Polskę w 1945 r. Dla niego właściwa repatriacja rozpoczęła się od 20 II 1946 r., 
to jest od momentu zawarcia umowy polsko-brytyjskiej. Na karb chyba szczupłych 
rozmiarów pracy Sobczaka można złożyć to, że ten ciekawy i aktualny problem 
nie znalazł szerszego omówienia. Zdajemy sobie sprawę, że zagadnienie wysiedlania 
Niemców -z Polski w latach 1945—1947, przez Sobczaka omówione jedynie fragm en
tarycznie, wymaga oddzielnych badań, jednak zgodnie z naszym założeniem winno 
było zająć w pracy Autora pierwszoplanowe miejsce.

Najmocniejszą stroną pracy jest bez wątpienia szeroko potraktowany problem 
przesiedleńców. Nie sposób jest ustosunkować się do wszystkich spraw porusza
nych przez Autora, dlatego ograniczę się tylko do wymienienia kilku z nich, moim 
zdaniem najciekawszych. Są to rozdziały: Początkowe trudności przesiedleńców 
w Niemczech Zachodnich; Kategorie, rozmieszczenie i liczba byłych przesiedleń
ców; Technika stwarzania „problemu”. Bardzo cenny jest również aneks zawiera
jący przegląd i charakterystykę ważniejszych organizacji ziomkoskich. Szkoda 
tylko, że niektóre fragm enty pracy przytłoczone są balastem szczegółów nie zawsze 
istotnych, przez które z trudem  można się przedrzeć, dla przykładu choćby zagad
nienie „Rückkehrwille”, czyli „chęci powrotu” (s. 161—183).

Sobczak wykorzystał w  pracy stosunkowo bogatą literaturę przedmiotu. Poza 
nielicznymi opracowaniami polskimi przeważają opracowania historyków zachodnio- 
niemieckich, jak  również prasa przesiedleńcza (żałować tylko należy, że nie została 
umieszczona w wykazie bibliografii). Wydaje się, że Autor w sposób krytyczny 
opracował dostępne źródła, chociaż nie dokonał bardziej dokładnych poszukiwań 
archiwalnych. W ykorzystując literaturę nie zawsze dotarł do pierwszego źródła, 
jakkolwiek jest ono powszechnie dostępne (np. s. 91, 128, 137, 158). Zdaję sobie 
sprawę, że szereg dezyderatów wysuniętych- przeze mnie wykracza poza ramy 
pracy i wymaga dodatkowych badań. Mimo pewnych nieścisłości i niedopatrzeń 
książka Sobczaka ma niewątpliwą wartość. Stwierdzić trzeba, że pozycja ta jest 
pracą pionierską i nadzwyczaj aktualną, zmuszającą do myślenia.

B. Pasierb * i

1 Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. W ybór dokumentów, wstęp
i opracowanie L. Gelberg, t. III, Warszawa 1960, s. 197.




