
Ř E C E N Z J E

SIEDLUNG UND VERFASSUNG DER SLAWEN ZWISCHEN ELBE, SAALE
UND ODER. In Verbindung mit H. Jankuhn, W. Schlesinger und E. Schwarz hrsg. 
von H. Ludat, Giessen 1960, Wilhelm Schmitz Verlag, s. 226.

Słowo wstępne H. Ludata wyjaśnia genezę wymienionego tomu prac history
ków. i archeologów pochodzących z obu państw niemieckich oraz z Austrii. Jest to 
zbiór referatów, wygłoszonych na odbytym w 1957 r. w Getyndze pod przewod
nictwem H. Jankuhna sympozjum, które było poświęcone strefie styku Niemiec ze 
Słowiańszczyzną we wczesnym średniowieczu. Referaty, następnie przez Autorów 
uzupełnione i znacznie poszerzone, obejmują swym zasięgiem Słowiańszczyznę Po- 
łabską w ramach chronologicznych od VII do XII w.

Poruszona problematyka stanowi szeroki wachlarz zagadnień od osadnictwa 
wraz z organizacją grodową po ustrój plemienny i społeczny Słowian. Toteż książka 
wywołała szerokie zainteresowanie zarówno u historyków polskich*, jak i nie
mieckich 1 2.

Aczkolwiek tom obejmuje cały obszar między Łabą i Salą na zachodzie a Odrą 
i Bobrem na wschodzie, rzuca się w oczy pewna podkreślona w posłowiu przez 
H. Jankuhna różnica w uwzględnianiu historii poszczególnych grup plemiennych 
osiadłych na tym terytorium. Najbardziej poszkodowana okazała się grupa lutycka, 
zajmująca środkową cześć obszaru. Poświęcono jej właściwie tylko krótkie studium 
M. Hellmanna, Grundzüge der Verfassungstruktur der Liutizen (s. 103—113). Jak  
przyznaje w uwagach wstępnych sam Autor, praca ta nie wnosi do naszej wiedzy 
o ustroju plemiennym grupy lutyckiej nic nowego. Dodać też trzeba, że tak sam 
zakres poruszonych problemów, jak i wnioski końcowe są ubogie w porównaniu 
z niedawno wydaną pracą H. Brüskego3 czy nawet starszą książką K. Wachow
skiego 4.

Interesującej nas specjalnie grupie serbołużyckiej poświęcono natomiast naj
więcej prac, przeważnie pióra uczniów R. Kötzschkego. Ich listę otwiera studium

1 Dowodem zainteresowania się tą pracą jest obszerna recenzja G. Labudy 
zamieszczona w „Slavia Occidentalis”, X X II, 1962, s. 313—326. Dlatego mogłem się 
ograniczyć właściwie do omówienia prac poświęconych grupie plemiennej serbołu
życkiej, co do której — mimo wnikliwych i co najważniejsze słusznych uwag 
Recenzenta — pozwalam sobie zgłosić pewne własne zastrzeżenia i wnioski doty
czące zwłaszcza kluczowej cla tego terytorium pracy W. Schlesingera.

2 Por. recenzje w „Zeitschrift für Ostforschung”, XII, 1963, z. 1, s. 158—160 
(Reinhard Wenskus), oraz w „Historische Zeitschrift”, t. 197, 1963, z. 1, s. 152—155. 
Obydwie recenzje pozytywnie oceniając całość nie ustosunkowują się krytycznie do 
poruszanej problematyki.

3 W. B r ü s k e ,  Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes, Münster— 
Köln 1955.

4 K. W a c h o w s k i ,  Słowiańszczyzna Zachodnia, wyd. 2, Poznań 1950.



archeologiczne W. Coblenza Zur Situation der archäologischen Slawen for sch ung in 
Sachsen (s. 1—14). Omówiono tu zabytki słowiańskiej kultury materialnej tego 
terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem osadnictwa. Za najstarsze zabytki 
słowiańskie uznaje Autor w ślad za Mildenbergerem 5 6 urny typu praskiego, pocho
dzące najwcześniej z początków VII w. Jego zdaniem ten typ ceramiki dowodzi, że 
Słowianie przybyli do dzisiejszej Saksonii z Czech szlakiem Łaby. Warto pod
kreślić, że takie urny znajdujemy tylko między Łabą a Salą, brak ich natomiast na 
wschód od Łaby.

Następnie Autor omawia kolejno późniejsze zabytki archeologiczne na obszarach 
poszczególnych plemion serbołużyckich, a więc dobrze przez niego samego opraco
wanego terytorium Niżan fi, Dalemińców, jak to on sam określa Ostchutici, Susłów, 
Chudziców właściwych i Pleśni (Flisni). Zabytki Milczan opracowano osobno, pod
kreślając oddzielnie ich osadnictwa od osadnictwa plemion zamieszkujących teren 
między Łabą a Salą poprzez szeroki pas tzw. Grenzsaumu. Zwraca uwagę 
bogactwo obszaru górnołużyckiego w porównaniu z załabskim, gdy w czasach póź
niejszych było wręcz odwrotnie. Do pracy załączono mapę dobrze ilustrującą prze
gląd zabytków poszczególnych terytoriów plemiennych, uwzględniając przede 
wszystkim zabytki osadnicze, jak grody i cmentarzyska.

Praca Coblenza obejmuje jednakże swym zasięgiem tylko plemiona serbołużyc- 
kie na terytorium dzisiejszej Saksonii, wskutek czego poza jej ramami terytorial
nymi znalazły się tak ważne plemiona, jak Łużyczanie, Niżanie, Żyrmąt, Czer- 
wiszcze (Cervisti), a także zachodnia część Chudziców, nie mówiąc już o małych 
południowo-zachodnich terytoriach, których szereg rozpoczyna Puonzowa. Jest to 
poważny brak, niczym nie uzasadniony dla okresu wczesnego średniowiecza. Za 
inny błąd uznać trzeba wymienienie jako oddzielnego regionu „Ostchutici”. Autor 
poszedł tu za błędnie zinterpretowaną wzmianką Thietm ara7. Zaletą pracy jest 
natomiast podkreślenie równomiernego rozmieszczenia grodów wśród osadnictwa 
otwartego.

Następną z kolei pracą poświęconą południowej części Słowiańszczyzny Za
chodniej jest P. Grimma Archäologische Beiträge zur Siedlungs- und Verfassungs
geschichte der Slawen im Elb-Saalegebiet (s. 15—26). Autor, będący znakomitym 
znawcą grodów słowiańskich8, poświęca swą pracę przede wszystkim temu pro
blemowi. Po stwierdzeniu podobnie jak Coblenz obecności Słowian na badanym 
terytorium dopiero w VII w. na podstawie pojawienia się ceramiki typu praskiego 
przechodzi do drobiazgowej klasyfikacji grodów pod względem typologicznym 
i chronologicznym. Fo wyrażeniu opinii, iż niektóre grody pochodzą już z VIII w., 
przechodzi do następnego okresu, obejmującego czasy od połowy VIII do połowy 
X  w. (Mittelslawische Zeit). W tym czasie mamy do czynienia z wielką różnorod

5 G. M i l d e n b e r g e r ,  Archäologisches zur slawischen Landnahme in Mittel
deutschland (Leipziger Studien. Theodor Frings zum 70 Geburtstag, Hal’e (Saale) 
1957, s. 1—20). Por. też: t e n ż e ,  Die mittelalterliche Bodenfunde im Bereich der 
Leipziger Altstadt (Frühe Burgen und Städte, Berlin 1954, s. 143—148), oraz inne 
jego prace.

6 W. C o b l e n z ,  Zu den slawischen Wallanlagen des Gaues Nisan (Frühe 
Burgen und Städte, s. 85—94). Por. też: t e n ż e ,  Eoles'aw Chrobry in. Sachsen 
und die archäologischen Quellen (Slavia Antiqua, X, s. 249—285).

7 Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, III 16, wyd. M. Z. Jedlickiego, 
Poznań 1953, s. 131. Tu też słusznie tłumaczone (s. 130) jako „wschodni Chudzice”.

8 P. G r i m m ,  Die Vor- und frühgeschichtlichen Burgwällen der Bezirke Halle 
und Magdeburg, Eerlin 1958, gdzie zamieszczony jest katalog grodów obejmu ący 
setki pozycji. Także tegoż autora, Frühe Eurgen und Städte im Saale-Mulde Gebiet 
(Frühe Burgen und Städte, s. 137—142).



nością grodów. Poza znanymi dotąd w literaturze typami, jak refugia, grody ple
mienne, ośrodki okręgów grodowych czy małe gródki, tzw. Herrensitzen, Autor wy
mienia umocnione siedziby kultu religijnego, grody strategiczne (Kastelle) oraz ob
warowane wsie. Przy omawianiu poszczególnych typów grodów powołuje się na 
liczne konkretne przykłady, korzystając ze swej poprzedniej na ten temat publi
kacji. Największą rolę przypisuje Grimm słusznie ośrodkom okręgów grodowych 
„civitates” w źródłach. Po opanowaniu obszaru między Łabą a Salą przez Niemców 
zanikają niektóre typy grodów, w innych pojawiają się załogi niemieckie. Dowodem 
zgodnych stosunków między Niemcami a ludnością słowiańską jest według Autora 
dalszy postęp kolonizacji słowiańskiej we wschodniej Turyngii, tj. na zachód od 
Sali.

W sumie praca P. Grimma jest jedną z cenniejszych w omawianym zbiorze. 
Nie wnosi ona jednak zbyt wiele nowego do naszej dotychczasowej wiedzy o gro
dach słowiańskich. Czasem poprawia identyfikację najbardziej znanych wśród nich, 
jak Cesigesburg plemienia Kołodziców 9.

O wiele większe ambicje ma studium osadnicze H. Helbiga Die slawische 
Siedlung im sorbischen Gebiet (s. 27—64). Zasługuje ono na uwagę przede wszyst
kim z powodu wykorzystania bardzo różnorodnych materiałów źródłowych oraz 
objęcia swym zasięgiem prawie całego obszaru plemion serbołużyckich. Autor wy
licza wszystkie ważniejsze plemiona, wśród nich nawet pomijane dotąd w litera
turze plemionko Zliwini położone koło dzisiejszego Schlieben na północny wschód 
od terytorium Łużyczan. Każde terytorium plemienne stanowi — zdaniem Autora — 
odrębne skupisko osadnicze. Pominięto więc w wyliczeniu małe plemionka, które 
w X  w. zatraciły już swą samodzielność i weszły w skład większych jednostek 
jako tzw. Untergaue (podplemiona), o ile jak Kołodzice (Colodici) lub Bieżuńczanie 
(Besunzane Geografa Bawarskiego) nie zostały one wspomniane przez wcześniejsze 
źródła jako plemiona samodzielne. Określając z grubsza ich położenie, Helbig 
zaznacza, że las, zwłaszcza liściasty (Eichenmischwald), stanowił obszar osadniczy.

Przy ostatecznym omówieniu osadnictwa w poszczególnych głównych jego 
skupiskach posłużył się Autor kilkoma teoretycznie uprzednio omówionymi kryte
riami, na podstawie których stwierdza słowiańskie pochodzenie osady. Należą do 
nich nazwa, kształt wsi, kształt niw wiejskich oraz pewne czynniki dodatkowe, 
jak rodzaj płaconej przez mieszkańców osady dziesięciny lub pewnych specjal
nych danin, jak Wachkorn (dawna stróża) na obszarze plemienia Niżan.

Po części teoretycznej Helbig dokonuje przeglądu osadnictwa, przy czym każ
demu kolejno omawianemu obszarowi poświęca odpowiednią mapkę. I tak opraco
wane jest osadnictwo okoiic Altenburga (plemię Plisni), Lipska (Chutici), Rochlitz 
(samodzielne podplemię Chudziców), okolic Oschatz (Dalemińcy), powiatu Pirna 
(Niżanie) oraz Górnych Łużyc (Milczanie). Nie wiadomo, z jakich powodów za
brakło osadnictwa dolnołużyckiego. Podobnie mankamentem pracy jest nieprzestrze
ganie lub przynajmniej nieścisłe przestrzeganie granic plemiennych przy wyborze 
poszczególnych okręgów osadniczych. Np. w okręgu Oschatz występuje osadnictwo 
tak Dalemińców, jak i Chudziców. Osadnictwo Niżyców zostało pominięte, podobnie 
jak Czerwiszcze (Ciervisti), Łużyczan, Słupian czy Żyrmątu (Serimunti). Opraco
wany jest więc tylko południowy pas osadnictwa serbołużyckiego. Niemniej omówie
nie jest bardzo cenne, świadczące o wielkim nie tylko znawstwie problemu, ale 
i pracowitości Autora.

9 Na Kösitz, gdy natomiast dotychczas uznawano ten gród za identyczny 
z Köthen.



Zasługi Autora pomniejsza jednak obok innych wytkniętych już niedociągnięć 
również brak komunikacji między mapą a tekstem, brak choćby w aneksie nazw 
miejscowości uznanych przez Autora za słowiańskie, co utrudnia weryfikację 
ustaleń Helbiga oraz ich konfrontację z tym, co można uzyskać z dokumentów 
pochodzących z okresu wczesnego średniowiecza, jak i ze znalezisk archeologicz
nych, zupełnie w recenzowanej pracy nie uwzględnionych.

Następny niewielki artykuł K. Blaschkego Die Entwicklung des sorbischen 
Siedelgebietes in der Oberlausitz (s. 65—73) jest jakby rozpatrzeniem wycinka 
obszernej pracy Helbiga. Jedyną też wartością tego referatu jest poza określeniem 
granic górnołużyckiego okręgu osadniczego zwrócenie uwagi na problem jego roz
szerzania się już w czasach panowania niemieckiego, co Autor przypisuje kolo
nizacji słowiańskiej pasa oddzielającego okręg górnołużycki od dolnołużyckiego, 
kolonizacji dokonywanej — zdaniem Autora — pod kierunkiem panów niemiec
kich. Stara się też Blaschke dać odpowiedź na pytanie, dlaczego tu właśnie zacho
wała się po dziś dzień narodowościowa grupa słowiańska. Nie znajdując pozytyw
nej odpowiedzi, poprzestaje na odrzuceniu wszystkich dotychczas wysuwanych 
hipotez.

Najcenniejsze, a zwłaszcza najobszerniejsze tematycznie jest studium W. Schle- 
singera pod lakonicznym tytułem Die Verfassung der Sorben (s. 75—102). Obejmuje 
ono swym zasięgiem wszystkie ważniejsze kierunki badań tego odłamu Słowiań
szczyzny Zachodniej, a więc tak ustrój plemienny, grodowy i rozwarstwienie spo
łeczne, jak i w pewnym stopniu historię polityczną. Po określeniu granic zewnętrz
nych, będącym jednakże tylko powtórzeniem osiągnięć starszej literatury przed
miotu, przechodzi Autor do stwierdzenia, że Serbowie nadłabscy po przybyciu na ten 
obszar w VII w. przez pewien czas prowadzili byt niezależny od sąsiedniej Tu
ryngii, na poparcie czego przywołuje świadectwo Kroniki Fredegara. Rozważając 
zjawisko wielkiego rozczłonkowania plemion nad Łabą i Salą, zadaje Schlesinger 
pytanie, czy pochodzi ono z okresu pierwotnego, czy też Serbowie osiedlili się na 
tym obszarze jako jednolity lud, a następnie ulegli decentralizacji, gdy już prowa
dzili byt osiadły. Tę drugą możliwość uznaje on za bardziej prawdopodobną. Po
wołuje się przy tym na świadectwo dokumentów, traktujących — jego zdaniem — 
jeszcze w XI i XII w. Serbów jako organiczną całość. Spośród jednakże dwóch 
dokumentów, do których odsyła czytelnika, tylko drugi, pochodzący z 1136 r., od
powiada postawionemu warunkowi, gdyż wymienia on jedno z mniejszych plemion 
w obrębie „provincia Swurbelant” in, natomiast w dokumencie z 1040 r. mamy 
wspomniany tylko miniaturowy „pagus Zurba” n, a nie obszar Serbów nadłabskich. 
W swych dalszych wywodach Autor dochodzi do wniosku, że spośród plemion 
znanych z najwcześniejszych źródeł Colodici10 11 12 byli podporządkowani Serbom 
nadłabskim, gdy natomiast Dalemińcy (Głomacze) oraz Susłowie byli od nich 
niezależni, przy czym raz jeszcze wraca do tezy o pierwotnej jedności wszystkich 
plemion serbołużyckich, powołując się na termin Zribia użyty przez Kosmasa13 
w odniesieniu do wszystkich tych plemion.

10 1136 V 15, UB Naumburg, nr 136: „pagus Strupenice in provincia Swurbe
lant”. Strupenice na południe od plemion Vedu i Tuchurini nad Salą.

11 1040 I 4, UB Naumburg, nr 42: „villam Kusenti . . .  in pago Zurba”. Zurba to 
Zorbau, Kr. Weissenfels. Kusenti — Keutschen. Inna identyfikacja u wydawcy 
UB Naumburg F. Rosenfelda.

12 Annales Fertiniani ad a. 839.
13 Cosmae Chronicon Boemorum bis 1125, II 9 (w wydaniu B. Bretholza SS 

rer. Germ., 1923, s. 95).



Nie tu jest miejsce na omówienie tej niezwykle ciekawej problematyki14, 
można jednak bez uciekania się do analizy wszystkich źródeł, czego nie czyni rów
nież Autor, odrzucić jego sugestie. Po pierwsze, kapitalne, lecz nie uwzględnione 
w recenzowanej pracy wyliczenie plemion z połowy IX  w., Geograf Bawarski, wy
mienia Łużyczan, Milczan, Bieżuńczan i Dalemińców, a następnie Surbi „in qua 
regiones plures sunt’’, tzn. obejmujących wszystkie plemiona na zaćhód i na północ 
od Dalemińców, a więc tak Colodici, jak i Susłów. Podobnie Annales Einhardi czy 
Regino z Prüm „Sorabi Sclavi, qui campos inter Albim et Salam interiacentes 
incolunt” 15 16, dowodzą powszechnego przyjęcia takiego określenia granic Serbów 
nadłabskich, jakie występuje u Geografa Bawarskiego.

Takie plemiona, jak czy to Kołodzice, czy Susłowie, były więc plemionami 
serbskimi, gdy Dalemińcy i Niżanie, nie mówiąc już o Milczanach i Łużyczanach, 
nie. Kosmas, na którego powołuje się Autor, jest źródłem późniejszym i w związku 
z utratą jakiegokolwiek choćby wspomnienia znaczenia politycznego nazw plemien
nych rozciąga nazwę Serbów na plemiona wschodnie, dawniej do nich oczywiście 
nie należące.

Przechodząc do ustroju politycznego plemion serbołużyckich Autor wyraża po
gląd, że rządziły się „herrschaftlich”, tzn. monarchicznie, przez książąt (duces), 
rzadziej określanych w źródłach jako królowie (reges). Chociaż książęta obejmowali 
władzę w drodze dziedziczenia, to wypadki składania ich z urzędu świadczą
0 wpływie na nich górnych warstw społeczeństwa.

Ludność plemienna była społecznie rozwarstwiona. Górną warstwę stanowił 
książę, po którym następuję warstwa możnych, primores, a następnie doradcy 
książęcy, vethenici Thietmara 18, których nazwa pochodzi od wschodniosłowiańskiego 
„vece”. Fo nich mamy warstwę drobniejszej szlachty — witezi i żupanów. Spoty
kamy ich w źródłach za panowania niemieckiego, przy czym witezie mieszkają po 
dwóch we wsi, a żupani po jednym, jako tzw. starsi, pełniąc zarówno jedni, jak
1 drudzy funkcje ławników w sądach. Dopiero po tych wyższych warstwach spo
łeczeństwa następuję ludność o charakterze wieśniaczym, jak smurdi — smerdowie, 
gasti — goście oraz dediti — dziedzice. Ci ostatni w czasach niemieckich stanowili 
ludność niewolną. Zajmując się wyłącznie bartnictwem, posiadali specjalny ustrój 
bartny ze starostą w każdej wsi na czele. Smerdowie byli ludnością półwolną. 
Autor szeroko rozwodzi się nad położeniem i prerogatywami poszczególnych warstw 
ludności słowiańskiej, dodając jednak — przynajmniej odnośnie do witezi i żupa
nów — że ich rola i funkcje nie pochodzą z czasów słowiańskich, lecz są naśladow
nictwem instytucji germańskich. Trudno więc ustalić ich położenie w czasach sło
wiańskich na podstawie wywodów Autora.

To podkreślenie bardzo wczesnych i silnych wpływów niemieckich na ustrój

14 Autor recenzji rości sobie pretensję do powrotu do tego tematu przy publi
kacji większej — bedącej w przygotowaniu — pracy o plemionach serbołużyckich. 
Tu na razie zasygnalizować trzeba dwa niezależnie od siebie wyrażone, lecz 
słuszne poglądy, że pojecie Serbów nadłabskich nierwotnie nie obeimowało obsza
ru Łużyc (a dodajmy również terytorium Dalemińców i Milska): H. Ł o w m i a ń -  
s k i, Początki Polski, t. II, Warszawa 1963, s. 68, oraz G. L a b u d a ,  cytowana 
recenzja omawianego dzieła, s. 316. Takie ujęcie zagadnienia — jak podkreślono 
w tekście niniejszej recenzji — w sposób prosty i słuszny wyjaśnia stosowanie 
nazwy Surbi w Źródłach oraz obok niej nazw innych niezależnych od Serbów 
plemion grupy serbołużyckiej, jak Dalemińcy, Milczanie czy Łużyczanie.

15 Annales Regni Francorum ad. a. 782\ Reginonis Prumensis Chronicon ad. a.
782.

16 T h i e t m a r ,  VI 55 (w cyt. wyd. s. 391).



i organizację plemion serbołużyckich jest wręcz znamienne dla W. Schlesingera. 
Np. pisząc o organizacji grodowej dowodzi on tak w tej, jak i w innych swych 
pracach wbrew starszej literaturze niemieckiej, z H. F. Schmidem i pomijanym 
zwykle B. Knüllern na czele17, że burgwardy nie stanowiły kontynuacji słowiań
skich podziałów na okręgi grodowe, lecz powstały pod wpływem organizacji gro
dowej w Hassegau 18. I obecnie jednak wielu niemieckich znawców problemu pod
trzymuje dawną dostatecznie uzasadnioną tezę, jak choćby ostatnio W. Coblenz19. 
Niepotrzebnie też krytykuje Autor P. Grimma za odróżnienie refugiów od tzw. 
Volks- czy Stammesburgen — grodów plemiennych20. Słusznie natomiast podnosi 
fakt mieszkania arystokracji słowiańskiej w grodach, powołując się na przykład 
Słowianina imieniem Cuchavicus, mieszkającego w Zwenkau21. W sumie praca 
W. Schlesingera, niewątpliwie interesująca, posiada niestety wartość nierówną. 
Obok zasług, polegających zwłaszcza na wydobyciu podziału społecznego u Sło
wian serbołużyckich, grzeszy ona błędami w sprawie podziałów plemiennych oraz 
nieuzasadnionymi ogólnikami dotyczącymi wzajemnego wpływu tego, co słowiań
skie i niemieckie na tym obszarze, przyznając z reguły zbyt wielkie znaczenie 
wpływom niemieckim.

W całości jednak recenzowany, choć w sposób niepełny, tom zawiera szereg 
wartościowych studiów, co słusznie podkreślają obie bezkrytyczne w sprawach 
merytorycznych recenzje niemieckie.

Lech A. Tyszkiewicz

CRONICA DOMUS SARENSIS. KRONIKA KLÁŠTERA ŽD’ÁRSKÉHO. Úvod 
napsal a latinský text revidoval J. Ludvíkovský, přeložil R. Mertlík, historické 
poznámky napsal M. Zemek, Brno 1964, Krajské nakladatelství, s. 219.

W 1853 r. zbiór rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu powiększył, 
nabyty z niewiadomego źródła, łaciński kodeks, pisany minuskułą gotycką na per
gaminie, oprawny w deskę obciągniętą skórą, formatu 8°. Na pierwszej stronie 
kodeks nosił tytuł: Cronica domus Sarensis. Tekst, pisany heksametrem, mówił 
o założeniu i dziejach klasztoru cystersów w morawskim mieście Žďár, leżącym 
nad rzeką Sazawą. Odkrywca tego rękopisu, Richard Roepell, już w rok później, 
w 1854 r., sporządził pierwsze jego wydanie l. Z kolei drugie przygotował w 1874 r. 
Joseph Emler 2, wyszło ono razem z czeskim przekładem Jozefa Truhláře, a trzecie 
w 1896 r. Julius R. Dieterich3. W 1964 r. ukazało się nakładem wydawnictwa

17 Z prac S c h m i d a wymienić trzeba przede wszystkim Die Burgbezirks
verfassung bei den slawischen Völkern in ihrer Fedeutung für die Geschichte ihrer 
Siedlung und ihrer staatlichen Organisation (Jahrbücher für Kultur und Geschichte 
der Slawen, N. F., II, 1925/26, s. 81—132), gdzie najobszerniej jest omówiona orga
nizacja grodowa na Słowiańszczyżnie. B. K n ü l l ,  Die Burgwarde, Holzminden 
1895, a także w Historische Geographie Deutschlands im Mittelalter, Wrocław 1903.

18 Najpełniej wyraził to Autor w Die deutsche Kirche im Sorbenland (Zeit
schrift für Ostforschung, 1952, s. 345—S71). To samo w Kirchengeschichte Sachsens 
im MittelaF er , t. I, Köln — Graz 1962, s. 10 i n., oraz w uwagach na s. 292—293.

19 W cytowanej pracy Bolesław Chrobry...
20 Pogląd Grimma zawarty w recenzowanej powyżej pracy.
21 T h i e t m a r  II 38 (w cyt. wyd. s. 103).

* 1 Chronica domus Sarensis, aus der Handschrift herausgegeben und erläutert
von dr R. Roeppel, Wroclaw 1854.

2 Fontes rerum Bohemicarum, Praha 1874, s. 519—550.
3 Monumenta Germaniae historica, Scriptores, X X X (l), Hannover 1896, s. 678—
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Krajské nakladatelství w Brnie wydanie czwarte, przygotowane i poprzedzone 
wstępem przez wytrawnego znawcę przedmiotu Jaroslava Ludvikovskiego. Po
za tekstem krytycznym i fotokopią zawiera ono równoległy przekład czeski Rudolfa 
Mertlika, opatrzony dość szczegółowym komentarzem historyczno-genealogicznym 
Metoděja Zemka (komentarz wyraźnie odnosi się do tekstu czeskiego, operuje 
nawet numerami wierszy — numerowane są tylko wiersze przekładu, przy tekście 
łacińskim są podane tylko numery stron rękopisu, co w pewnym stopniu utrudnia 
orientację w tekście oryginału). Odczuwa się może pewien brak komentarza do 
tekstu łacińskiego, choćby tylko językowo-metrycznego, nie mówiąc już o próbach 
wyodrębnienia z tekstu zapożyczeń czy naśladownictw. Wynagradza to wstęp, 
w którym Autor próbuje nakreślić sylwetkę autora naszej Kroniki, polemizując 
jednocześnie z tezą Emlera, który za autora Cronica domus Sarensis uważa anna- 
listę Heinricha z Heimburga.

Do 1853 r., tj. do czasu odnalezienia tekstu Kroniki, jedynym źródłem do po
znania początków miasta Žďár i dziejów tamtejszego klasztoru była tzw. Breve 
chronicon Zdiarense4. Była to napisana w końcu XV w. przez nieznanego autora 
historia, a raczej genealogia feudalnego rodu panów z Kunśtatu. Z rodu tego po
chodził i pierwszy założyciel konwentu z Zďárze, Bočko z Obřan, i — nazywany 
nowym założycielem klasztoru — król Jerzy z Podiebradu, który po zburzeniu 
w 1421 r. klasztoru przez husytów, mimo iż sam utrakwista, odbudował go i ob
darzył licznymi dotacjami.

Jeśli jednak chodzi o dzieje samego klasztoru, Kronika jest źródłem o wiele 
dokładniejszym. Obejmuje ona lata 1251—1300, a autor, poczynając od chwili za
łożenia konwentu w r. 1251, wymienia wszystkich opatów, mnichów zasługujących 
na wspomnienie, wszystkie ważniejsze fakty z życia klasztoru, nie mówiąc już 
o dziejach rodu fundatorów, o których opowiada dość szczegółowo, podając daty 
ich zgonów 5.

Już w trzecim wierszu Kroniki występuje imię jej autora. Pisze on w pierwszej 
osobie, nazywając siebie Heinricusem, synem Eckwarda. Prawdopodobnie właśnie 
imię Heinricus skłoniło Emlera do utożsamienia autora Kroniki z rakuskim Niem
cem, Heinrichem z Heimburga, annalistą, autorem Chronica Bóhemorum. Z tezą tą 
polemizuje we wstępie do recenzowanego wydania Jaroslav Ludvikovský. Emler 
przytacza na poparcie swej tezy trzy dowody: 1. autor Kroniki i Heinrich z Heim
burga urodzili się w 1242 r., Niemiec w Heimburgu, nasz autor miejsca swego uro
dzenia nie wymienia; 2. w tekście Kroniki są fragmenty zaczerpnięte z annałów 
Heinricha z Heimburga, niektóre nawet pisane prozą (np. między wierszami 1022 
a 1023); 3. Chronica Bohemorum  urywa się w tym samym roku — 1300, w którym 
kończy swój ciąg dziejów klasztornych autor Cronica domus Sarensis. Poza tym 
z faktu, że w Chronica Bohemorum  mamy i wiersze na śmierć Przemyśla Otaka
ra II, Emler wyciąga wniosek, że autor — Heinrich z Heimburga — pisał również 
wierszem. Ludvikovský w sposób bardzo przekonywający rozprawia się z tymi 
dowodami. Przede wszystkim sama zbieżność imion nie ma dla niego żadnego zna

4 Breve Chronicon Zdiarense antiquum a M. Olavo Celsio, bibi. Holmensi anno 
MDCCLI vulgatum et a Rever. Bonav. Pitter, praeposito Raygradensi, notis illus
tratum (Diplomatische Sammlung historischer Merkwürdigkeiten aus dem Archive 
des gräflichen Cisterzienserstiftes in Mähren, Praha—Wien—Leipzig 1783, s. 1—8).

5 W rękopisie następuje jeszcze, w recenzowanym wydaniu nie reproduko
wana, Genealcgia jundatorum. Inc.: „Anno domini MCCLI dominus Prsibizlaus in 
agone...” Expl.: „et decessit iuvenis sine herede relicto sexu femineo, circa annum 
domini MCCC°XII et cetera”.



czenia. Imię Heinricus (Jindřich) jest w tym czasie tak popularne, że mogło w tym 
samym roku urodzić się dwu ludzi o tym samym imieniu. Ludvikovský uważa 
także za niemożliwe, by jeden autor, pracując w tym samym czasie nad dwoma 
dziełami, cytaty z jednego umieszczał w drugim — obala tym samym drugi do
wód Emlera. Poza tym sądzi, że Chronica Bohemorum, mimo iż zakończona w jedy
nym zachowanym rękopisie na r. 1300, obejmowała i dalsze lata, po zapisku bo
wiem z 1300 r. w rękopisie następuje „et cetera”. Wreszcie udowadnia, że wiersze 
znajdujące się w Chronica Eohemorum  nie są utworami Heinricha z Heimburga, 
lecz cytatami z Poetria Nova Galfreda de Vino Salvo.

Wypada więc zarzucić hipotezę Emlera i przyjąć, że autorem Kroniki był po 
prostu mnich Heinricus-Jindřich, syn Eckwarda, który mając 15 lat przybył 
z ojcem do Zďáru i tam wstąpił do nowo założonego klasztoru. Znał dobrze nie 
tylko łacinę, lecz także czeski i niemiecki. Z porównania wierszy z występującymi 
często w tekście łacińskim nazwami i nazwiskami czeskimi, z fragmentów, w któ
rych wyprowadza nazwy miejscowości od imion czy nazw czeskich, wynika, że 
znał dobrze nie tylko język, ale i podania czeskie. Z porównania nazw miejsco
wości w języku czeskim i niemieckim (w. 430 i n.) wynika, że znał język niemiec
ki; lecz mając do wyboru dwie etymologie, wybiera zawsze etymologię słowiańską:

quod non Deutunice, sed de Sclavico trahit ortum.
Sic Sar est Sclavicum...

I te fakty, według Lud vikovskiego,, przemawiają przeciw tezie Emlera. Niemiec 
wychowany w środowisku rakuskim nie mógłby znać tak dobrze kultury i języka 
czeskiego. Autor wstępu twierdzi, że choć ojciec Henricusa mógł być Niemcem 
(świadczy o tym imię), to przybył on jako młody człowiek do Czech; ożenił się 
z Czeszką, a syn urodził się i wychował w środowisku czeskim. Ponadto — jak pi
sze Ludvikovský — przeciw autorstwu Heinricha z Heimburga ostatecznie przema
wia brak jakiejkolwiek wspólnoty językowej u annalisty i autora Kroniki.

Autor wstępu nie rozwiązuje natomiast zagadnienia explicitu rękopisu: po 
ostatnich wierszach następuje podpis: Johannes de Augusta6. Autor krótkiego 
rysu historycznego, zamieszczonego w recenzowanym wydaniu po aparacie kry
tycznym, Metoděj Zemek, twierdzi, że ów Johannes (Jan z Augśpurka) był tylko 
kopistą ewentualnie autorem wymienionej Genealogii fundatorów.

Łacina autora Kroniki — jak na okres, w którym pisze — jest dość poprawna, 
może razić tylko, co zaznacza Ludvikovský, nadmiar owych que, atque, quoque czy 
brak wyczucia stosowania zaimków wskazujących.

Filolog-mediewista mógłby na marginesie tego wydania porobić parę uwag, 
oceniających Kronikę jako tekst literacki. Kompozycja Kroniki jest bardzo mono
tonna, autor po prostu przedstawia fakty, opowiada; nie będzie to jednak razić, 
jeśli uświadomimy sobie, że nie jest to w ścisłym sensie utwór literacki, lecz 
kronika klasztorna, mająca zachować dla potomnych nie tyle pamięć o autorze, 
ile o tym, kiedy i jak powstał klasztor, ilu było mnichów, opatów, ich nazwiska. 
Autor rzadko pozwala sobie na dygresje, sądy (przeważnie cytuje wtedy Ber
narda z Clairvaux, w. 1031—1034, czy Galfreda de Vino Salvo). Na wyżyny poezji 
wznosi się tylko w ostatnich wierszach (od w. 1131), które są czymś w rodzaju 
hymnu pisanego w dystychu elegijnym.

6 Ottův slovnik naučný, t. XXVII, Praha 1908, s. 762; podaje: „Chronica Domus 
Sar ensis, professorem Roepelem ve Vratislavi nalezená, a v 1854 r. vydaná, latinsky 
sepsaná kol. r. 1300 zdejším mnichem Janem”.



Tak więc czwarte wydanie Cronica domus Sarensis spełnia wszystkie wymaga
nia, jakie historyk, literaturoznawca czy bohemista mógłby tego rodzaju publikacji 
postawić, a co więcej — „odkrywa” dla nas na nowo tekst przekazany w rękopisie 
znajdującym się w polskiej bibliotece. Wysoką jakość wydania podnosi jeszcze 
wyjątkowo piękna szata graficzna i okładka, będąca wierną kopią autentycznej 
oprawy kodeksu. Takie wydanie może — jak pisze we wstępie Jaroslav Ludvikov- 
ský — spłacić dług autorowi, którego nawet nie wymieniają historie literatury 
czeskiej.

Janina Gajda

I. H l a v a č e k ,  KNIHOVNA KLÁŠTERA TŘEEOÉ^KÉHO V RÁMCI DÉTIN
k n ih o v e n  Če s k ý c h  a u g u s t i n i á n s k ý c h  k l á š t e r ů , s t u d i e  k  d é j i -
NAM KNIHOVEN V ČESKÝM STATE V DOBÉ PftEDHUSITSKE (Sborník histo
rický, XII, 1964, s. 5-^52).

Biblioteka klasztoru trzebońskiego od dawna czekała na poważniejsze studia. 
Katalog biblioteki z końca XIV w .1 oraz szereg wypowiedzi historyków na margi
nesie innych spraw sygnalizowały fakt, że klasztor kanoników regularnych w Tře
boni w okresie przedhusyckim posiadał liczne i ciekawe zbiory biblioteczne.

Dla badań śląskoznawczych bliższe poznanie zawartości biblioteki trzeboń- 
skiej ma szczególną wartość. W dużym bowiem stopniu rzuca światło na bratni 
klasztor kanoników regularnych w Kłodzku, który tak jak trzeboński wywodził się 
z kręgu słynnej Rudnicy i w którym życie umysłowe kształtowało się podobnie. 
Tym bardziej jest to cenne, że zbiory klasztoru kłodzkiego w okresie przedhusyckim 
są nam mało znane.

Artykuł Hlavačka daje nam obraz rozwoju biblioteki trzebońskiej w latach 
1367—1415, a w szczególności 1390—1415. Do odtworzenia zawartości księgozbioru 
posłużyły Autorowi dwa bardzo cenne źródła. Jednym z nich jest wspomniany 
uprzednio katalog biblioteki trzebońskiej z końca XIV w., drugim — inwentarz 
biblioteczny z 1415 r. Oba spisy biblioteczne Autor poddał wnikliwej analizie za
równo pod względem paleograficznym, jak i treściowym. Na końcu artykułu za
łączony jest staranny druk obu źródeł bibliotecznych w pełnym kontekście. Wia
domości o księgach klasztoru trzebońskiego (zawarte w obu spisach) Autor stara 
się skonfrontować z resztkami kodeksów rękopiśmiennych, należących niegdyś 
do biblioteki klasztornej, a które obecnie znajdują się w zbiorach bibliotek praskich. 
Pewną pomoc dla Autora stanowi też nekrolog klasztorny. Jak na okres prze
łomu XIV i XV w., jest to duże bogactwo źródeł, którymi rzadko kiedy mogą 
poszczycić się klasztory i ich biblioteki. Jest to ponadto jeden z nielicznych wypad
ków w dziejach średniowiecznych bibliotek, że rozwój księgozbioru możemy prze
śledzić w ciągu tak krótkiego okresu (zaledwie 20 lat).

Do niewątpliwych zasług Autora należy udostępnienie szerszemu kręgowi za
interesowanych dwóch spisów bibliotecznych klasztoru trzebońskiego w okresie 
przedhusyckim oraz podjecie próby oceny tej biblioteki. Katalog z XIV w., jak
kolwiek wykorzystany niegdyś przez Maresa, w zasadzie nie był przez tegoż opra
cowany krytycznie i budził pewne wątpliwości. Dlatego pożądane było ponowne 
wglądnięcie w jego treść. Natomiast inwentarz biblioteki z 1415 r. (choć jego

1 F. M a r e š ,  Literární působení kláštera třeboňského (CCM, L X X , 1896).



istnienie kiedyś awizowano) w zasadzie po raz pierwszy poddany został przez 
Autora rozważaniom naukowym.

Warto podkreślić, że materiał źródłowy Autor starannie i krytycznie ocenił, 
wnioski swe podał z dużą ostrożnością i przekonywającą argumentacją. Całość 
artykułu dowodzi dobrej znajomości problematyki i literatury przedmiotu. Cenny 
jest również fakt. że Autor starał się przedstawić bibliotekę trzebońską na tle po
równawczym z innymi bibliotekami klasztornymi ówczesnego stulecia w Czechach. 
Wykorzystał przede wszystkim wiadomości o bibliotece klasztoru augustiańskiego 
św. Tomasza na Małej Stronie wT Pradze oraz szereg danych (wprawdzie tylko 
fragmentarycznych) odnośnie do księgozbiorów kanoników regularnych czesko- 
morawskich. W grę weszły więc klasztory w Rudnicy, Sadská, Rokycanach, 
Karlovie, wszystkie konwenty pozostające w bezpośrednich kontaktach z klasz
torem kłodzkim2. Badania Hlavačka skorygowały dotychczas przyjmowaną liczbę 
rękopisów trzebońskich w XIV w. ze 180 na 135, wniosły pewne zmiany w okreś
leniu czasu sporządzenia katalogu (konkretniej zawęziły w czasie), sprostowały 
pogląd o posiadaniu przez klasztor trzeboński sporej ilości dzieł reformatorów 
kościelnych. W zasadzie wnioski Autora zarówno co do liczebności oraz rodzaju 
księgozbioru, jak i klasyfikacji ogólnej wartości biblioteki trzebońskiej w ramach 
bibliotek czeskich w okresie przedhusyckim (trzecia co do znaczenia w Czechach, 
po św. Tomaszu i Rudnicy) trzeba uznać za całkowicie słuszne.

Jakkolwiek za Autorem trzeba przyjąć, że biblioteka trzebońską w latach 
dziewięćdziesiątych XIV w. posiadała nieco mniej rękopisów, niż dotąd przyj
mowano, to jednak rezultaty badań Autora w zasadzie potwierdzają tylko nasze 
poglądy o roli książki w tym konwencie, a nadto w konwentach tego samego 
zgromadzenia. Imponujący wzrost księgozbioru trzebońskiego o 150 procent w cią
gu zaledwie dwudziestu lat jest wymownym tego świadectwem. Utylitarny cha
rakter książki oraz dążność do świadomego kompletowania zbiorów są typowe 
dla klasztorów kanoników regularnych.

Wydobyta przez Autora specyfika księgozbioru trzebońskiego, objawiająca 
się w „bohemicaliach”, nasuwa dość istotne spostrzeżenia co do środowiska ka
noników regularnych i roli w nim języka narodowego. Nabiera to szczególnego 
znaczenia w związku ze wspomnianą już kwestią znajomości języka ojczystego 
w klasztorach tego typu w Polsce3. Tym bardziej sprawa ta dopraszałaby się 
w przyszłości wnikliwszego zbadania.

Interesujące i sumienne studium Hlavačka zyskałoby jednak, gdyby zagad
nienia biblioteki trzebońskiej Autor nie potraktował w całkowitej izolacji od 
spraw klasztoru. Zwłaszcza pożądana byłaby pewna charakterystyka składu oso
bowego konwentu trzebońskiego. Chodziłoby przede wszystkim o dane doty
czące poziomu umysłowego zakonników, ich zainteresowań intelektualnych i wy
konywanych czynności pisarskich. O taką próbę charaterystyki w świetle źró
deł, którymi dysponuje historyk do klasztoru trzebońskiego, można by się poku
sić. Przynajmniej co do przełożonych klasztoru, od których w ogromnej mierze 
zależało przecież kompletowanie zbiorów. Czytelnikowi nadto brakuje w arty
kule podania faktów dość oczywistych, mianowicie rodzaju czynności wykonywa

2 Na marginesie uwag podaję małe i nieistotne dla wartości artykułu sprosto
wanie. Otóż kłodzcy kanonicy regularni pełnili funkcje duszpasterskie w Kostorr.la- 
tach już w pięćdziesiątych latach XIV w. Czas podany przez Autora jest mylny.

3 Por. w niniejszym numerze „Sobótki”: L. M a t u s i k ,  Niektóre aspekty 
dziejów klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku..., przyp. 184—185.



nych przez kanoników regularnych w Třeboni, które stanowiły najważniejszy 
czynnik skłaniający do powiększania zbiorów bibliotecznych. Trzeba się bowiem 
zgodzić z założeniem, że w kompletowaniu ksiąg w zespole trzebońskim mniejszą 
rolę odegrać mogło mianowanie kaznodziei dla „hospitium” czeskiego w Rzymie niż 
sam charakter zgromadzenia zakonnego. Dbałość o liturgię (która była jednym 
z głównych celów) i w ogóle troska o officium divinum zmuszały bowiem kon
wenty kanoników regularnych do posiadania większej ilości ksiąg i nieraz też były 
przyczyną starań o ich wysoki poziom artystyczny. Statuty rudnickie, przyjęte 
przecież i przestrzegane przez zespół trzeboński, zobowiązywały konwent do dużego 
oczytania religijnego i pod tym względem przewyższały zalecenia innych zgroma
dzeń zakonnych. Nie wolno też zapominać o obowiązkach duszpasterskich, jak 
również o prowadzeniu szkoły. Wpływało to na pewno na konieczność posiadania 
coraz to nowych rękopisów.

Autor słusznie poruszył problem wpływu macierzystej Rudnicy i fundatora 
klasztoru na budowanie pierwszych zrębów biblioteki trzebońskiej. Byłoby poży
teczne prześledzenie kiedyś kontaktów konwentu trzebońskiego z austriackimi 
placówkami zakonnymi w okresie przedhusyckim. Bliskie stosunki między tymi 
jednostkami i w dziedzinie kultury musiały wywrzeć dodatni wpływ na komple
towanie zbiorów, zwłaszcza gdy w grę wchodziły stare klasztory austriackie, bo
gate w tradycje biblioteczne, jak św. Floriana i Klosterneuburg.

Do ogólnej oceny biblioteki trzebońskiej w okresie przedhusyckim konieczne 
byłoby również uważne prześledzenie treści zachowanych dotąd resztek kodek
sów. Rękopisy średniowieczne aż nadto dostarczyły nam dowodów, że różne 
marginalia i komentarze w treści dzieła nakazują zaklasyfikować daną rzecz 
o wiele wyżej, niż sugerowałby to sam tytuł. Wprawdzie trudno czynić Autorowi 
zarzut o to, że wnioski swoje co do zawartości dzieł oparł wyłącznie na tytułach 
(zgodnie z założeniem artykułu), ale odczuwa się pewien brak analizy treściowej. 
W Třeboni byłoby to tym bardziej pożądane, że rękopisy są proweniencji miej
scowej i że tutaj odkryto piękny przykład interpretacji reguły św. Augustyna. 
Pozwoliłoby to wyjaśnić wiele kwestii dotyczących księgozbioru.

Z punktu widzenia klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku i zagadnienia 
genezy Psałterza floriańskiego wypada żałować, iż Autor nie rozwinął szerzej pro
blemu scriptorium trzebońskiego. Zaznaczył jedynie, że klasztor nie posiadał 
własnego scriptorium w okresie przedhusyckim i nie wykształcił własnej szkoły 
pisarskiej. Nie bardzo jest zatem jasne, co Autor w takim razie uważa za warsztat 
pisarski w warunkach klasztornych. Problem scriptorium klasztornego jest jesz
cze do tej pory dość dyskusyjny. Jednakże w klasztorze trzebońskim mamy dowody 
na wynajmowanie przez konwent pisarzy spoza klasztoru. W niektórych wypadkach 
znamy nawet wysokość opłaty za przepisywanie. Skądinąd wiemy, że członkowie 
konwen+u trudnili się pisaniem ksiąg. Czy te dane nie byłyby więc wystarczają
cym dov.7odem istnienia w klasztorze trzebońskim warsztatu pisarskiego? Czy 
pisząc o szkole pisarskiej Autor nie był zbyt zasugerowany pojęciami typowymi 
dla kancelarii? Mamy nadzieję, że Autor powróci kiedyś do tego tematu i wyjaśni 
bliżej sprawę warsztatu pisarskiego w klasztorze trzebońskim w latach 1367— 
1415. Dla historyka śląskiego miałoby to szczególną wartość z uwagi na podo
bieństwo stosunków panujących w bratnim klasztorze kłodzkim. Podobnie cenne 
byłoby dla nas zwrócenie specjalnej uwagi na kodeksy zawierające psałterze. Jak 
wynika z obu spisów bibliotecznych, konwent trzeboński posiadał znaczną ilość 
psałterzy (co przecież nie jest aż tak typowe dla każdego klasztoru w średnio wie-



czu) i obserwujemy tutaj pewną zbieżność z konwentem w Kłodzku4. Mogłoby to 
doprowadzić do ciekawych wniosków, tym bardziej gdyby wziąć także pod uwagę 
psałterze z klasztoru rudnickiego.

Leokadia Matusik

J. L e s z c z y ń s k i ,  DER KLASSENKAMPF DER OBERLAUSITZER BAUERN 
IN DEN JAHREN 1635—1720 (Schriftenreihe des Instituts für sorbische Volks
forschung in Bautzen dei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Spisy Instituta za serbski ludospyt 21), VEB Domowina-Verlag, Bautzen 1964, 
s. 331 +  mapa.

J. Leszczyński jest autorem, który z godną podziwu konsekwencją bada dzieje 
walki klasowej chłopów w społeczeństwie feudalnym. Rozszerzając przez to stale 
pole swego widzenia i wciąż głębiej analizując interesujące go zjawiska, wzbo
gaca literaturę naukową o cenne studia, coraz bardziej odchodzące od prostej 
opisowości. tak niestety częstej w opracowaniach problemu walki klasowej w feu- 
dalizmie.

Ostatnią poważną rozprawą J. Leszczyńskiego ze wspomnianej dziedziny jest 
opublikowana po niemiecku praca o walce klasowej górnołużyckich chłopów w la
tach 1635—1720. Wybrany przez Autora okres stanowi całość zamkniętą, charakte
ryzującą się pełnym rozwojem folwarku pańszczyźnianego i tzw. wtórnego pod
daństwa na Górnych Łużycach, wolną jeszcze od zaczątków układu kapitalistyczne
go. W ten sposób okres ten jest najodpowiedniejszy do obserwowania form i prze
jawów antyfeudalnej walki chłopstwa w jej najczystszej postaci.

Całość recenzowanej rozprawy rozpada się na siedem rozdziałów prócz wstępu 
i zakończenia. Zastosowany przez Autora układ materiału jest ściśle rzeczowy. 
Ma to swe pełne uzasadnienie. Walka klasowa górnołużyckiego chłopstwa w niepeł
nym stuleciu objętym badaniem nie wykazuje odmienności tak poważnych, które 
by uzasadniały wprowadzenie w pracy specjalnej periodyzacji albo też narzucały 
konieczność chronologicznego ugrupowania materiału. Tam gdzie wewnętrzna perio- 
dyzacja była celowa (np. w rozdziale o walce chłopów w średniej i drobnej włas
ności szlacheckiej), została zastosowana. Autor zdecydował się na układ rzeczowy, 
wychodząc od odmienności obserwowanego przez siebie procesu w różnych rodza
jach majątków feudalnych. Był to wybór słuszny, ułatwiający syntetyczne ujęcie 
problemu.

Charakter rozważań wstępnych mają w pracy oba pierwsze rozdziały, miano
wicie omówienie źródeł i literatury oraz rozdział zatytułowany „Wieś górnołużycka 
w latach 1635—1720”. W tym ostatnim Autor opisał najpierw skutki dla Górnych 
Łużyc dwu wojen: trzydziestoletniej i północnej, z kolei odbudowę zniszczeń go
spodarczych przez oba te kataklizmy spowodowanych, następnie zaś już bardziej 
szczegółowo położenie ludności wiejskiej Górnych Łużyc w czasie objętym bada
niem. Tutaj wyodrębniona została najpierw struktura społeczna i ekonomiczne po
łożenie chłopstwa, jego sytuacja prawna oraz stosunki wyznaniowe i narodowościo
we, przy czym z natury rzeczy pierwszemu z tych szczegółowych problemów 
Autor poświęcił najwięcej uwagi. Całość tego rozdziału, bardzo zwarta i przej
rzysta, ma charakter wybitnie syntetyczny. Oparta jest niemal wyłącznie na sze
roko wykorzystanej literaturze, z wyjątkowym tylko odesłaniem do źródła.

Rozważania zawarte w drugim rozdziale stanowią konieczne tło wszystkich

4 T a m ż e ,  przyp. 67.



dalszych wywodów. Stwierdzają rosnący w badanym okresie ucisk i wyzysk chłop
stwa ze strony feudalnych właścicieli, wskazują na skutki obu wojen. Konstatują 
również istnienie poważnych rozbieżności, gdy idzie o nasilenie eksploatacji feu
dalnej. Była ona mianowicie najbezwzględniejsza w średniej i drobnej własności 
szlacheckiej, słabsza we wsiach miejskich, najsłabsza we własności duchownej.

Jest rzeczą oczywistą, że czynnikiem decydującym w dziejach wszelkiej walki 
klasowej są formy i intensywność stosowanej eksploatacji. Dlatego też Autor 
dalsze swe rozdziały wyodrębnił na podstawie stwierdzonych różnic w nasileniu 
wyzysku. Nie był tu jednak zupełnie konsekwentny. Mianowicie rozdziały IV do 
VII, poświęcone walce klasowej chłopów w odrębnych rodzajach własności feu
dalnej, poprzedził on osobnym rozdziałem trzecim, niejako „przed nawias” wyjmu
jącym pewien zakres interesującej go problematyki. Omówił w nim sumarycznie 
i bez rozróżnienia na rodzaje własności feudalnej ukryte formy walki klasowej 
chłopów oraz zbiegostwo.

Wprowadzone w ten sposób przeciwstawienie „ukrytych form walki klasowej 
i zbiegostwa” w ogóle walce klasowej w dobrach magnackich, szlacheckich, d u c h o w 
nych itd. może budzić wąlpliwości, przede wszystkim u czytelnika słabo zoriento
wanego w teorii walki klasowej społeczeństw feudalnych. Autor na j oczy wiście j 
zdawał sobie w pełni sprawę z tego niebezpieczeństwa i dlatego rozpoczął trzeci 
rozdział od teoretycznych rozważań na temat form walki klasowej. Ze wszelkich 
formułowanych tutaj przez literaturę rozróżnień opowiedział się za podziałem na 
formy utajone i jawne, uważając go za najprecyzyjniejszy, jakkolwiek nie zawsze 
najbardziej ułatwiający kwalifikowanie odnośnych faktów. W świetle tych wywo
dów wydaje się jasne, że w pracy J. Leszczyńskiego rozdział trzeci został wyod
rębniony na podstawie przeciwstawienia sobie ukrytych i jawnych form walki 
klasowej.

Ńie koniec na tym jednak. Oto jak wspomniano, trzeci rozdział obejmuje obok 
sabotaży itd. również całą problematykę zbiegostwa, które stanowi jeden z prze
jawów otwartej walki klasowej. W innej systematyce zbiegostwo jest kwalifiko
wane do biernych form walki (choć nie zawsze istnieje w literaturze zgodność pod 
tym względem). Połączenie go więc w jednym rozdziale z utajonymi formami 
walki nasuwa przypuszczenie, że Autor mimo swej wyraźnej zapowiedzi zastosował 
jednak — może podświadomie — w konstrukcji pracy podział na bierne i czynne 
formy walki klasowej chłopstwa. Fakt ten pośrednio potwierdzają uwagi Autora 
zamieszczone we wstępie do czwartego rozdziału (s. 120).

Ukrytym formom walki klasowej, a więc „opieszałości”, wszelkiego rodzaju 
sabotażom itd., bardzo mało miejsca poświęcił Autor w trzecim rozdziale. I nie 
mogło też być inaczej. Wiadomo bowiem, jak nieuchwytne źródłowo są odnośne 
fakty przy całej ich codzienności. Odzwierciedlają je tylko ogólne sformułowania 
wielkich właścicieli, masowości zjawiska dowodzące ponad wszelką wątpliwość, lecz 
które przez to samo nie pozwalają na żadne szczegółowsze dociekania. Innych zaś 
źródeł z tej dziedziny brak.

Lwią za to część trzeciego rozdziału zajmuje problematyka zbiegostwa. W opar
ciu o szczegółowy i imponujący rozmiarami materiał archiwalny Autor dał tu 
nie opis tego zjawiska (jak to na ogół się czyni), lecz jego pogłębioną analizę. 
Rozpoczął od określenia przyczyn i rozmiarów zjawiska, zbadał następnie spo
łeczną strukturę zbiegających, kierunki ucieczki, losy zbiegów, na koniec zaś 
metody przeciwdziałania tej formie walki klasowej. W rezultacie ustalił on szcze
gólne nasilenie badanego zjawiska w czasie wojen (trzydziestoletniej i północnej) 
i w zakresie średniej i drobnej własności szlacheckiej. Interesującym faktem jest



stosunkowo duży udział w zbiegostwie górnołużyckich chłopów sprzężajnych (kmie
ci). Rzecz też ciekawa, że walka panów feudalnych ze zbiegostwem spotkała się na 
Górnych Łużycach z o wiele mniejszym poparciem państwa niż np. w Branden
burgii czy na Śląsku.

Jak już wspomniano, rozdziały następne zostały wyodrębnione w zależności 
od rodzaju wielkiej własności feudalnej i w całości poświęcone czynnym formom 
walki klasowej. I tak rozdział czwarty traktuje, c ruchach chłopskich w magna
ckich latyfundiach, piąty — w średniej i drobnej własności szlacheckiej, szósty 
wreszcie — w dobrach miejskich i duchownych. Każdy z tych rozdziałów jednak 
ma odmienny wewnętrzny układ materiału.

W rozdziale czwartym, stosunkowo niewielkim (26 stron) J. Leszczyński omó
wił odrębnie ruchy chłopskie w czterech latyfundiach stanowiących wolne pań
stwa stanowe, mianowicie w Kinspórk (Königsbrück), Mużakowie (Muskau), Zawi
dowie (Seidenberg) i Wojerecy (Hoyerswerda). Inne kompleksy latyfundialne śwież
szej daty (np. Baruth, Gaussig, Neschwitz) zostały pominięte, jako o mniejszym 
tutaj znaczeniu. Rezultatem rozważań tego rozdziału jest stwierdzenie, że we 
własności magnackiej otwarta walka chłopów nie przybrała postaci zbrojnych wy
stąpień i w zasadzie ograniczała się do procesów i feudalnych strajków. Prowa
dzona była głównie przez poddanych średniozamożnych kmieci i zagrodników 
w formie niezorganizowanej. Nie było wypadku, by całość wiejskiej ludności laty- 
fundium wystąpiła w walce przeciw feuda łowi.

Rozdział piąty jest bardzo obszerny (ok. 60 stron) i zajmuje się badanym zja
wiskiem w ramach średniej i drobnej własności szlacheckiej, gdzie eksploatacja 
feudalna była szczególnie intensywna. Naturalnym skutkiem tego było szczególne 
nasilenie walki klasowej i duża rozmaitość jej przebiegu i form. Tutaj — przy 
masowości zjawiska — stało się już dla Autora możliwe uchwycenie walki chłopów 
jako odrębnego procesu o określonych stadiach. To z kolei narzuciło konieczność 
wewnętrznej periodyzacji przy omawianiu problemu. Wskutek powyższego jest to 
też jedyny rozdział pracy, w którym materiał został przez Autora uszeregowany 
według kryterium czasu, a nie merytorycznego.

Pierwszemu z wyodrębnionych tu przez siebie okresów, mianowicie od przejścia 
Górnych Łużyc pod władzę Wettynów (1635) do pokoju zawartego ze Szwecją 
(1645), Autor poświęca tylko niewiele uwagi. Otwarte wystąpienia chłopów w śred
nich i drobnych majątkach szlacheckich były wówczas raczej rzadkie, powszech
nie żalono się tylko na „opieszałość i oporność” poddanych. Na osłabienie wystą
pień wpłynęły — według słusznego przypuszczenia Autora — działania wojenne 
prowadzone w tym czasie na terenie Górnych Łużyc.

Przeważną część całego piątego rozdziału zajmuje omówienie drugiego okresu, 
mianowicie lat 1645—1699, w którym miało miejsce poważne nasilenie walki kla
sowej chłopstwa w dobrach średniej i drobnej szlachty. Tutaj opis (bo do niego 
z natury rzeczy musiał Autor ograniczyć się) objął odrębnie większe wystąpienia 
chłopskie, osobno zaś drobniejsze przejawy walki. Takiego rozróżnienia konstruk
cyjnego nie zastosował już Autor przy omawianiu ostatniego okresu (do 1720). 
Nie było to też potrzebne, ponieważ fala ruchów chłopskich wyraźnie wówczas 
osłabła, również z powodu toczących się tu wówczas działań wojennych.

W wyniku swoich dociekań zawartych w tym rozdziale Autor stwierdził na
rastanie walki klasowej w średniej i drobnej własności szlacheckiej. Dominują
cymi formami były procesy sądowe i strajki feudalne, znacznie rzadsze wystąpie
nia z bronią w ręku. W walce brało udział przede wszystkim chłopstwo posiada
jące, kmiecie, zagrodnicy i chałupnicy, w mniejszej mierze czeladź i komornicy.



ponieważ opór wywołany był przede wszystkim podnoszeniem pańszczyzn przez 
feudała, to zaś warstw tych dotyczyło tylko w znikomym stopniu.

Walka chłopstwa w majątkach miejskich i duchownych jest przedmiotem 
następnego (szóstego) rozdziału. Zgromadzony tam ciekawy materiał dowodzi zbież
ności przebiegających tu procesów ze zjawiskami zaistniałymi w innych rodza
jach własności. W' zasadzie jednak większe w nich niż gdzie indziej (niemal wy
łączne) zastosowanie znalazły legalne formy walki.

Ostatni rozdział pracy jest szczególnie interesujący, ponieważ zajmuje się 
walką klasową, toczoną z feudalnym wyzyskiem przez prywatne miasteczka. Teo
ria ruchów chłopskich dawno już zwróciła uwagę na analogiczny do chłopskiej 
charakter antyfeudalnej walki małych miast. Autor więc — ze wszech miar słusz
nie — i tę problematykę włączył do swego opracowania. Konstrukcja i układ tego 
rozdziału muszą z natury rzeczy odbiegać od pozostałych. Dlatego też wywody jego 
rozpoczynają uwagi na temat gospodarczej i prawnej sytuacji mieszkańców ma
łych miast. Dopiero potem Autor przystąpił do opisu interesującej go walki miesz
kańców małych miast z eksploatacją ich ze strony panów feudalnych. I tutaj też 
rezultaty badania są bardzo ciekawe. Stwierdzono bowiem nie tylko trwałe wy
stępowanie walki antyfeudalnej w małych miastach prywatnych, ale — co ważniej
sze — i czasową zbieżność jej uintensywniania z nasileniami walki klasowej 
chłopstwa. Odnośne ruchy w miasteczkach występowały jednak we wzajemnym 
odizolowaniu. Nie ma śladów po współdziałaniu miast w tym zakresie.

Rozprawę J. Leszczyńskiego zamykają obszerne wywody końcowe. Stanowią 
one właściwie szeroką, na dużym tle porównawczym ujętą syntezę całego zagadnie
nia. Nakreślone zostały ogólne rysy zbadanego zagadnienia i ustalone prawidło
wości omówionych procesów.

Praca oparta jest na ogromnym, drobiazgowo wykorzystanym materiale archi
walnym, pochodzącym przeważnie z archiwów Niemieckiej Republiki Demokratycz
nej. Uzupełniają ją szczegółowe skorowidze i poglądowa mapa ruchów chłopskich.

Niewątpliwie bardzo pouczające i ułatwiające szerszą ocenę recenzowanej pra
cy iest zestawienie jej z poprzednią monografią Autora na analogiczny temat, 
mianowicie z rozprawą pt. Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckim w drugiej po
łowie XVII wieku (Wrocław 1961). Obie prace opierają się na równie bogatym 
i szczegółowo wykorzystanym materiale źródłowym, obie operują podobną liczeb
nością faktów. Niemniej jednak uderza zasadnicza odmienność ich konstrukcji. 
Układ treści we wcześniejszej z nich jest wyraźnie chronologiczny, i to w spo
sób, który jeszcze nie pozwalał na pogłębienie analizy zagadnienia. Jest zrozumiałe, 
że układ ów został narzucony przez badany problem, w którym trzy kolejne etapy 
wystąpiły nadzwyczaj wyraziście. I zdaje się, że właśnie sugestywność tych eta
pów zdecydowała nie tylko o konstrukcji, ale również o kierunku dociekań. Nie
wątpliwie duże osiągnięcie pracy późniejszej, obecnie recenzowanej, leży w od
rębnym potraktowaniu walki klasowej chłopstwa w zależności od rodzaju mająt
ków feudalnych. Jest to — o ile mi wiadomo — pierwsza szersza próba tego typu. 
Ma ona poważne znaczenie nie tylko poznawcze, lecz i teoretyczne. To samo do
tyczy również uwzględnienia w niej antyfeudalnej walki małych miast. W sumie 
stwierdzić należy, że rozprawa J. Leszczyńskiego o walce klasowej górnołużyckich 
chłopów jest wielkim krokiem do naukowej syntezy tego problemu. Można też 
wyrazić nadzieję, że synteza ta — wraz z teorią ruchów antyfeudalnych — wyjdzie 
spod pióra tego samego Autora.

Kazimierz Orzechowski



UHORSKY SIMPLICISSIMUS. Z niemieckiego oryginału przełożył, opracował 
oraz zaopatrzył we wstęp i objaśnienia J. Vlachovič (Edicia Pamäti a dokumenty, 
zväzok 20, red. J. Nižnanský), Bratislava 1964, Slovenské Vydavatelstvo Krasnej 
Literatúry, s. 189 +  17 ryc.

Zrodzona na gruncie hiszpańskim powieść łotrzykowska doczekała się w całej 
niemal siedemnastowiecznej Europie wspaniałej kontynuacji i rozwoju. Na intere
sującym nas niemieckim obszarze językowym szczytowym osiągnięciem tego typu 
powieści stało się dzieło Hansa Jakoba Christoffela von Grimmelshausena Der 
abentheuerliche Simplicissimus Teutsch (1668). Znaczeniem swym przekroczyła ta 
powieść ramy swTej ojczyzny i epoki. Olbrzymi sukces wydawniczy i wrażenie, ja
kie wywołała, nie pozostały bez echa w ówczesnym świecie pisarskim. Mnożyły się 
książki o najprzeróżniejszej treści i formie, wykorzystujące w przemyślny sposób 
hasło „Simplicissimus”, mające zapewnić autorom i wydawcom podobny sukces. 
W tym istnym zalewie szmiry siedemnastowiecznej wydano jednakże kilka cennych 
sympliciad. Wyróżniają się tutaj szczególnie trzy powieści, a mianowicie Johanna 
Beera Der Symplizianische W ell-Kucker (1677/79), utwór nie znanego dotąd autora 
Dess Frantzösischen Kriegs-Simplicissirrd Hoch-verwunderlicher Lebens-Lauff (1682) 
oraz Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus (1683). Autorem tej ostatniej 
był, jak to dopiero w naszym wieku stwierdzono, Daniel Speer (1636—1707), syn 
wrocławskiego rzemieślnika.

Węgierski Simplicissimus to barwny opis przygód wrocławskiego żaka w czasie 
jego długoletniej włóczęgi. Pierwsze rozdziały poświęcone są, wzorem innych tego 
typu powieści, trudnemu dzieciństwu bohatera. W siódmym roku życia Simplex 
traci rodziców i wraz z licznym rodzeństwem skazany jest na poniewierkę. W cza
sie kilkuletniego pobytu w sierocińcu uczy się, dorabia produkcją papierowych 
latarni i asystowaniem przy ceremoniach kościelnych. Ósmy rozdział poświęcony 
jest ciekawemu opisowi rodzinnego miasta Simplexa, Wrocławia (w wydaniu sło
wackim opis ten opuszczono, o czym niżej). Przy pomocy starszego brata dostaje 
się Simplex na dwór polskiego szlachcica. Na dalszą naukę i — jak pisze — dla 
dokładnego opanowania języka polskiego udaje się do pobliskiego polskiego mia
steczka, wspierany finansowo przez brata i przychylną mu córkę dziedzica. Nie 
trzeba dodawać, że pobyt Simplexa w polskim dworku i w mieście urozmaicony 
jest mnóstwem frywolnych przygód. Gdy mu się pali grunt pod nogami, uznaje za 
wskazane poszukać szczęścia w dalekich krajach. Wraz z grupą studentów wyru
sza na południe. Poprzez Tatry, oblegane przez rozbójników, dociera na Spisz. 
U bram Kežmarok o mało co nie traci życia zepchnięty do fosy przez służbę grafa 
Thököly’ego, skłóconego z miastem. Z Kežmarok wyrusza na kilkudniową wspi
naczkę w Tatry. Następnie widzimy go w Levoče, w Sabinové, gdzie uczy się mu
zyki. W Bardiowie stara się o posadę trębacza miejskiego, ale rezygnuje z niej 
i udaje się na dalszą edukację do Spiš. Fodhradia. Odprawiony przez tamtejszego 
muzyka kieruje się do Preszowa, lecz w drodze dostaje się w ręce groźnych zbój
ców. Dzięki wrodzonemu sprytowi udaje mu się ujść z życiem, a nawet z prezen
tami. W Preszowie jest świadkiem okrutnej egzekucji pojmanych zbójców. W Ko
szycach Simplex jest doboszem i bierze udział w potyczkach z Turkami. Wraz 
z innym węgierskim żołnierzem dostaje się na pewien czas do niewoli tureckiej. 
Pożegnawszy się z niebezpiecznym rzemiosłem wojennym opanowuje sztukę gry na 
trąbce i zostaje na kilka lat trębaczem u magnata Bocskaya, a następnie u innego 
szlachcica w Siedmiogrodzie, gdzie dodatkowo piastuje urząd zarządcy kopalni soli. 
Z wiru walk wewnętrznych pomiędzy węgierskimi wielmożami i utarczek z Turka



mi nasz śląski trębacz zawsze wychodzi obronną ręką. U boku siedmiogrodzkiego 
księcia Barcsaya dociera Simplex do Konstantynopola.

Ale Węgierski Simplicissimus to nie tylko zgrabnie napisana powieść awantur
nicza. Wątek przygodowy stanowi szkielet i jest pretekstem, pod którym autor 
pragnie swoim czytelnikom przekazać sporo wiedzy o życiu społecznym, obycza
jach, wydarzeniach politycznych, o miastach i krainach tej części Europy. Nada
jąc swej powieści charakter autobiograficzny, sugeruje autentyczność swej relacji,
0 czym wielokrotnie zapewnia czytelników. Interesująca jest kariera tego „trak
tatu”, gdyż i tak autor nazwał swą powieść. Gdy rzadko który utwór siedemnasto
wieczny doczekał się w naszych czasach wznowienia, nie licząc oczywiście pism 
Grimmelshausena, to niepozorne dziełko przeżywa w ciągu ostatnich dziesięcioleci 
prawdziwy renesans. Fetowani niegdyś wielcy mistrzowie pióra, autorzy ogrom
nych i oszałamiających powieści, jak chociażby wrocławianin Lohenstein, poszli 
w zapomnienie, a ich utwory są dla dzisiejszego czytelnika absolutnie niestrawne
1 stanowią w najlepszym razie przedmiot zainteresowań wąskiego grona badaczy. 
Powieść Daniela Speera natomiast doczekała się w różnych wersjach 'kilku wzno
wień w języku niemieckim  ̂ i co najciekawsze, przetłumaczona została na język 
węgierski1 2 i słowacki. Jak mi wiadomo, w przygotowaniu znajduje się także wy
danie w języku polskim (Wydawnictwo Literackie). Na temat Węgierskiego Sim
plicissimusa ukazała się stosunkowo duża ilość prac naukowych, przy czym szcze
gólnym zainteresowaniem cieszy się ten utwór u Węgrów. Powodzenie zawdzięcza 
nie tyle swym wartościom literackim, ile historycznym, jako zbeletryzowane źródło 
wiedzy o życiu ludu węgierskiego i słowackiego w XVII w. W bilansie dotych
czasowych wyników badań uczonych węgierskich charakteryzuje K. Mollay3 ewo
lucję ich stosunku do tego utworu. W XVIII i X IX  w. uznawano Węgierskiego 
Simplicissimusa za autentyczną relację, za utwór par excellence autobiograficzny. 
Podobne stanowisko zajmowali aż do najnowszych czasów uczeni niemieccy, nie 
znający dociekań swych węgierskich kolegów. Tymczasem już na początku naszego 
stulecia udało się badaczom węgierskim wykazać, że autor Węgierskiego Simpli-  
cissimusa czerpał przy pisaniu swej powieści z innych źródeł i że jego relacja 
zawiera szereg nieścisłości historycznych. Niektórzy uczeni, jak np. wybitny germa
nista węgierski J. Turoczi-Trostler, odmówili więc temu utworowi wartości źródło
wych. Opinia ta nie wytrzymuje jednakże próby czasu. Najnowsze węgierskie ba
dania z zakresu etnografii, historii muzyki, a także językoznawcze przemawiają za 
autentycznością wielu fragmentów relacji Speera. Nie ulega oczywiście wątpli
wości, że autor Węgierskiego Simplicissimusa pisząc po latach swą powieść ko
rzystał, chociażby dla odświeżenia pamięci, z przypisywanych mu źródeł. Była to 
zresztą za jego czasów powszechnie stosowana metoda (czytaj: maniera) pisarska.

J. Vlachovič we wstępie do wydania słowackiego podziela w zasadzie poglądy

1 Christian Seiz, lekarz z Pesztu, wydał tę powieść w 1854 r. (Leipzig, In 
Commission bei Otto Wigand) w nieco zmodernizowanej formie, zaopatrując ją 
w bzdurną przedmowę i komentarz krytyczny, naszpikowany niewybrednymi uwa
gami na temat Węgrów. W 1906 r. wyszło tzw. młodzieżowe wydanie, dość dowol
nie „opracowane” przez R. Urbanka (Verlag von Priebatsch’s Buchhandlung), 
a w 1923 r. ukazało się w Seeverlag w Konstancy wydanie facsimile. ^

2 Magyar Szimplicisszimusz. Kalandos törtenet a XVII. szazadból, Budapest 
(1925). Było to wydanie skrócone, przygotowane przez J. Turóczi-Trostlera. Sta
raniem Trostlera ukazało się także pełne wydanie tego utworu w 1956 r.

3 Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus. Bilanz der bisherigen For
schung (Annales Univ. Budapestinensis. Sectio Philologica, t. III, Budapest 1961, 
s. 37—45).



młodszej generacji uczonych węgierskich i niemieckich, gdy chodzi o oćenę war
tości historycznej Węgierskiego Simplicissimusa. W odróżnieniu od wielu badaczy 
podnosi całkiem słusznie także walory artystyczne tego utworu. Vlachovič nie 
wątpi w to, że autor tej powieści przebywał wśród ludu słowackiego. Swe prze
konanie opiera m. in. na fakcie, iż w omawianym utworze występuje wiele sło
wackich wyrazów wziętych z mowy potocznej, których autor nie mógł spotkać 
w ówczesnej literaturze. Vlachovič podkreśla nowoczesność spojrzenia twórcy Wę
gierskiego Simplicissimusa na wiele spraw (tolerancja religijna, szacunek dla in
nych narodowości, ich kultury i obyczajów, pokpiwanie z zabobonów, żartobliwy 
stosunek do ważnych problemów i namiętności epoki), chwali go za wielkie wyczucie 
i wnikliwość w charakterystyce ludu słowackiego: „Jednoznačné možno konstato
wał’, że Uhorský Simplicissimus oboznajmuje čitatel’a so slovenskou přírodou 
a 1’udom, s celkovou súdobou atmosférou tak intimně, ako to z cudzích autorov 
neurobil před ním a dlho ani potom nikto” (s. 13).

W swej przedmowie Vlachovič porusza także sprawę autorstwa Węgierskiego 
Simplicissimusa. Powieść ta ukazała się, podobnie jak większość tego rodzaju 
utworów, anonimowo. Było kilka mniej lub bardziej pomysłowych hipotez w tej 
kwestii. W sukurs historykom literatury przyszedł muzykolog, Hans Joachim Moser. 
W trakcie badań z zakresu muzyki siedemnastowiecznej przyjrzał się on bliżej 
cenionemu kompozytorowi z Göppingen, Danielowi Speerowi, który zasłynął jako 
autor odważnej broszury politycznej, skierowanej przeciw kapitulanckiej postawie 
rządu stuttgarckiego w czasie najazdu armii francuskiej pod dowództwem gene
rała Melaca w 1688 r.4 Za to wystąpienie powędrował Speer na pewien czas do 
twierdzy Hohen-Neuffen. I właśnie akta sądowe obok innych cennych danych, 
jak rozszyfrowanie anagramów, monogramów, właściwa interpretacja wskazówek 
i aluzji autora w tekstach umożliwiły identyfikację Daniela Speera jako autora 
nie tylko Węgierskiego Simplicissimusa, ale także szeregu innych ciekawych utwo
rów' literackich. Nie wszystko jest już wyjaśnione, niedostatecznie zbadana jest 
biografia Daniela Speera, a zwłaszcza jego młodość, sporne są sprawy autorstwa 
niektórych przypisywanych mu utworów. Vlachovič ma też pewne wątpliwości, 
a przede wszystkim tę, czy Speer jest jedynym autorem Węgierskiego Simplicissi
musa. Widzi on bowiem w duchu i stylu tego utworu wyraźne różnice i dzieli go 
na trzy różne jakościowo części. Są to jednak tylko przypuszczenia nie poparte 
precyzyjną analizą tekstu, dlatego trudno się do nich ustosunkować.

Słowackie wydanie Węgierskiego Simplicissimusa zostało z woli wydawcy okro
jone. Wypadły te fragmenty tekstu, które Vlachovič uznał za pochodzące z innych 
źródeł, za nieciekawe i hamujące tok akcji, jak np. opisy miast. Zakładając, że wy
danie to ma nie tylko popularny charakter, o czym świadczy poważnie potrakto
wana przedmowa i liczne przypisy, tego rodzaju zabieg uważam za niewłaściwy, 
a przytoczoną motywację za mało przekonywającą. Opisy te nie są wcale takie 
nudne, by zmuszały do kaleczenia utworu l i t e r a c k i e g o ,  gdzie ponadto sprawy 
źródłowe są mimo wszystko rzeczą drugorzędną. Chociaż Vlachovič bardzo trafnie 
ocenia walory artystyczne tego utworu, wykazał mniej pietyzmu dla jego orygi
nalnego kształtu, dla zamysłu autora. Nie sądzę również, by J. Vlachovič był 
w stanie przekonywająco wykazać, co w poszczególnych opisach jest własnością 
autora Węgierskiego Simplicissimusa, a co żywcem odpisane z innych książek.

4 Tytuł tej broszury brzmi w skrócie: Der durch das Schorndorf fisch e und 
Göppingische Weibervolk geschüchterte Hahn (oder: Eine kurtzbündige Relatzon 
alles dessen) so bey Einfallung der Frantzösischen Truppen in das Würtenbergische 
vorgefallen... (1689).



Szczególnie mam pretensje o wyłączenie z wydania słowackiego opisu Wrocławia, 
miasta, w którym Daniel Speer się urodził i wychował, z którego wywiódł także 
swego bohatera, osadzając go w środowisku wrocławskich rzemieślników. Opis 
Wrocławia, chociaż w stylu nieco odmienny do reszty opowieści o dzieciństwie 
Simplexa, uważam za nierozerwalnie związany z tym fragmentem utworu. Samo
wolne dokonywanie zmian w pierwotnym kształcie dzieła literackiego mimo naj
lepszych intencji jest zawsze szkodliwe. Świadczą o tym wymownie dzieje wielu 
starszych utworów systematycznie oskubywanych w ciągu lat z ich uroczych sta
roświeckich szat. Tych kilka uwag pod adresem wydawcy nie umniejsza mego 
uznania dla jego trudu. Węgierski Simplicissimus spotkał się z przychylnym przy
jęciem na Słowacji. Świadczą o tym nie tylko głosy prasy, ale także fakt, że moi 
znajomi z Czechosłowacji nie mogli zdobyć w księgarniach kilku miast czecho
słowackich ani jednego egzemplarza tej książki.

Konrad Gajek

J. K r a s u s k i ,  Z DZIEJÓW NIEMIECKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ X IX  I X X  
WIEKU. ESEJE FILOZOFICZNO-HISTORYCZNE, Poznań 1965, s. 261.

Szkice, tworzące omawiany zbiór, w większości były już drukowane, najczęś
ciej na łamach „Przeglądu Zachodniego”. Co więcej, niektóre z nich w pierwotnej 
postaci były recenzjami książek zachodnioniemieckich historyków. Teraz, często 
rozszerzone, weszły do jednego tomu. Dobrze świadczy to o poziomie recenzji K ra- 
suskiego. Niestety, jednak tu i ówdzie zbyt wyraźnie widać to pochodzenie, np. 
w esejach: IV (por. recenzję drugiego tomu G. Rittera Staatskunst und Kriegshand
werk w „Przeglądzie Zachodnim”, 1961, nr 5, s. 167—171), XIII (por. recenzję pracy 
H. Heideggera Die deutsche Sozialdemokratie und der nationale Staat w „Przeglą
dzie Zachodnim”, 1957, nr 6, s. 172—176), a częściowo I (por. szkic oparty na paru 
książkach w „Przeglądzie Zachodnim”, 1957, nr 4, s. 389—405). W niektórych miej
scach pozostały także powtórzenia, które należało usunąć.

Wśród trzynastu esejów część dotyczy przemian ideologii ugrupowań politycz
nych w Niemczech, głównie konserwatyzmu, liberalizmu i faszyzmu, inne oma
wiają raczej szkoły panujące w historiografii (najwięcej jest mowy o historyzmie). 
Nie tworzą one całości, co Autor zresztą wyczuł, nadając zbiorowi tytuł „Z dzie
jów”.

Jak we wszystkich pracach Autora, i tutaj widać dobrą orientację w najnow
szej literaturze. Książka zdradza ponadto zacięcie do rozważań historiozoficznych, 
co znalazło swój wyraz w większości zamieszczonych esejów. Nie brak jednak 
także zagadnień dyskusyjnych, ale zwrócimy uwagę tylko na niektóre z nich, do
kładne bowiem omawianie pracy nie wydaje się celowe ze względu na wspom
niany już fakt przedruku sporej części wydawnictwa.

Można się spierać, czy wszystkie eseje dotyczą rzeczywiście dziejów myśli 
politycznej, przy czym trudność rozstrzygnięcia powiększa fakt, iż samo pojęcie nie 
jest jednoznaczne. Dalej naczelna teza, „że niemiecka myśl polityczna była przede 
wszystkim wyrazem opozycji przeciw idei postępu” (s. 5), wynika w pracy w znacz
nej mierze z dokonanego przez Krasuskiego doboru charakteryzowanych autorów. 
Nie chodzi nam c odrzucenie tej tezy, ale stwierdzenie, że udowodnić należałoby 
ją przez zestawienie poglądów przedstawicieli różnych kierunków.

Pobudzają do dyskusji także różne sformułowania bardziej szczegółowe. Tak 
jest np. z oceną Moltkego w pierwszym eseju, ze wzmianką o Kulturkampfie 
(s. 13), z podkreśleniem pokojowości polityki konserwatyzmu (s. 25, czy rzeczy



wiście obawy przed rewolucją socjalistyczną w 1866 r. mogły mieć tak duże zna
czenie?) czy z szukaniem błędów strategii niemieckiej czasu pierwszej wojny świa
towej w próbach przejścia od defensywy do ofensywy (s. 102, czy ma to ozna
czać, że skuteczniejsza była strategia wyłącznej obrony kraju ujętego w cęgi 
blokady?). Uproszczeniem jest stwierdzenie, że Caprivi został obalony przez mo
nopole, że antyrosyjskie nastawienie w dobie wilhelmińskiej żywiła wyłącznie 
socjaldemokracja, a „program Mitteleuropy nie znalazł nigdy szerszego poparcia 
w kołach monopolistycznych” (s. 103). W jednym miejscu Autor pisze, że nacjona
lizm był pochodzenia konserwatywno-romantycznego (s. 139), a w drugim, że jego 
celem było zerwanie więzi feudalnych (s. 202). Można dyskutować z uogólniającym 
stwierdzeniem, że „zagadnienia polityki zagranicznej całkowicie dominowały w ideo
logii politycznej doby wilhelmińskiej” (s. 165), czy z szukaniem w republice wei
marskiej torysów (s. 203), gdy w Niemczech w gruncie rzeczy konserwatyzm tego 
typu nigdy nie odgrywał poważniejszej roli.

Rzetelny krytycyzm wobec historiografii i publicystyki niemieckiej nie uchro
nił Autora w wyjątkowych wypadkach od ulegania różnym jej sugestiom. Przykła
dem może być wywód na temat zagadnienia antymilitaryzmu w krajach zacho
dnioeuropejskich (s. 105—106). Zdanie: „tego rodzaju antymilitaryzm społeczeństw 
zachodnich nie byl oczywiście czymś imponującym, dowodził bowiem zaniku ducha 
ofiarności, moralnej i fizycznej tężyzny wśród zmaterializowanej burżuazji”, przy
pomina sformułowania np. Bernhardiego, a zaprzeczył jego prawdziwości francuski 
poilu nad Mamą, pod Verdun i w tysiącach innych miejsc. Czy w ogóle francuskim 
ideałem armii na przełomie X IX  i X X  w. była Legia Cudzoziemska?

Mimo wszystkich tych i innych podobnych zdań książka Krasuckiego przynosi 
wiele cennych uwag, jest też wynikiem przemyślenia szeregu ważnych zjawisk 
w dziejach niemieckiej myśli politycznej.

Adam Calos

J. Z e r k o w s k i ,  NAJSTARSZE SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCÓW W POLSCE 
(WRAZ Z ZARYSEM 95-LECIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW), Warsza
wa 1964, s. 208.

J. Zerkowski w swej interesującej pracy zajął się m. in. słabo dotąd opracowa
nym zagadnieniem spółdzielczości spożywców na Górnym Śląsku. Jednym z man
kamentów publikacji jest niewyzyskanie w pełni nie tylko źródeł, ale i dotychcza
sowej literatury przedmiotu, zresztą bardzo fragmentarycznej i niepełnej *.

Autor twierdzi, że gdy w latach 1869—1870 powstały trzy stowarzyszenia 
spółdzielcze w Warszawie, Płocku i Radomiu, klasa robotnicza nie interesowała 
się jeszcze spółdzielczością (s. 8), a spółdzielczy ruch założycielski w socjalistycz
nych kołach robotniczych rozpoczął się w czasie pierwszej wojny światowej (s. 12). 
Tymczasem na Górnym Śląsku początek rozwoju spółdzielczości spożywców wiąże 
się przede wszystkim z ośrodkami robotniczymi. Już w 1869 r. Juliusz Szaflik za
łożył „Towarzystwo Pożyczkowe dla Zawadzkiego i Okolicy”, które po zebraniu * VII,

1 Ważniejsze prace na temat historii spółdzielczości spożywców na Górnym 
Śląsku cytuję w pracy zamieszczonej w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 
Wrocławskiego”, Historia, nr 10 (w druku). Por. ponadto: S. O c h o c i ń s k i ,  Po
czątki polskiej spółdzielczości kredytowej na Górnym Śląsku (Kwartalnik Opolski,
VII, 1961, nr 1/25); J. L u b  os, Z przeszłości miasta Zawadzkiego (tamże, IX, 1963, 
nr 4/36).



odpowiednich funduszów przekształciło się w spółdzielnię spożywczo-oszczędnoś- 
cicwą. Spółdzielnia ta zrzeszała „samych robotników hutných Polaków” 2 *. Na
stępnie w 1871 r. powstała „Spółka Foczciwych Wiarusów”, która także zrzeszała 
robotników, a rozgłos o niej „niemałe w mieście zrobił wrażenie . . .  Mimo agitacji 
przeciw założycielom i spółdzielni tylko . . .  niektórzy z ludu dali się oszwabić” * 
i nie zgłosili do niej akcesu. W 1902 r. robotnicy wraz z kupcem Kazimierzem 
Koppe założyli spółdzielnię „Merkury” w Gliwicach4. Ruch spółdzielczy wśród ro
botników zorganizowanych w partii socjalistycznej, w większości Polaków5, roz
począł się na Górnym Śląsku już przed pierwszą wojną światową. W 1912 r.6 ro
botnicy powołali do życia spółdzielnię „Naprzód” w Katowicach. W rok później 
liczyła ona już 1001 „towarzyszów” 7.

Podane przykłady dowodzą, że początek ruchu spółdzielczego wśród górnośląs
kich robotników zarówno zorganizowanych, jak i nie zorganizowanych sięga 1869 r., 
a nie — jak twierdzi J. Żerkowski — 1871 r. Co więcej, dzięki inicjatywie K. Miar
ki polski ruch spółdzielczy przeżywał gwałtowny rozwój. W 1885 r. na Górnym 
Śląsku prosperowało już 68 polskich spółdzielni zrzeszających 6180 członków8 9. Tak 
dużą liczbą członków mogły się poszczycić spółdzielnie innych terenów Polski do
piero w kilkanaście lat później.

Wbrew twierdzeniom Autora Konsum Roździeń-Szopienice nie miał nic wspól
nego ze spółdzielniami sensu stricto. Powstał on bowiem przy poparciu generalnego 
dyrektora zakładów Towarzystwa Gischego, F. Bernhardiego, który na ten cel 
odstąpił 3 lokale i udzielił nie oprocentowanej pożyczki w wysokości 30 000 marek. 
Władze Konsumu stanowili urzędnicy zakładów Towarzystwa Gischego. W opinii 
społecznej uchodził też, zresztą zupełnie słusznie, za jego ekspozyturę ®. „Należy 
pamiętać, że Konsum Śląski10 11 nie tak dawno nie był właściwie spółdzielnią”, jak 
to trafnie określiło pismo „Społem” Jest przecież rzeczą znaną, że w okresie 
tworzenia się polskiej spółdzielczości na Górnym Śląsku niemieccy właściciele 
przedsiębiorstw tworzyli konsumy przyzakładowe po to, by odciągnąć polskich 
robotników od polskich spółdzielni. Konsumy nie różniły się od spółdzielni ani 
statutami, ani organizacją wewnętrzną. Spełniały jednak inną rolę. Rozbijały pol
skie spółdzielnie, polski ruch ekonomiczny, który zagrażał niemieckim kupcom na 
Górnym Śląsku. Konsum Roździeń-Szopienice zmienił swój charakter dopiero 
w 1934 r., gdy na żądanie opinii publicznej i polskich organizacji, zwłaszcza Związ
ku Obrony Kresów Zachodnich, wprowadzono w nim w miejsce niemieckiego język 
polski, a do zarządu 3 Polaków. Stał się wówczas spółdzielnią sensu stricto12.

J. Żerkowski nie ma ponadto wyrobionego zdania na temat siły rozwoju spół

2 O c h o c i ń s k i ,  op. cit, s. 6, 8.
8 „Katolik”, IV, 1871, nr 38, s. 310.
4 „Górnoślązak”, IV, 1905, nr 202.
5 W. * D ł u g o b o r s k i ,  Zarys historii gospodarczej Polski (do roku 1939), K a 

towice 1964, s. 110.
6 „Gazeta Robotnicza”, X X II, 1912, nr 62.
7 „Dziennik Robotniczy”, XX III, 1913, nr 289.
8 Słowo do Konsumćw Górno Slązkich Wypowiada X. Augustyn Szamarzew

ski..., Foznań 1882, oraz „Katolik” z lat 1871—1887; por. ponadto „Ruch Społeczno- 
-Ekonomiczny”, III, 1878, nr 11, s. 133—134.

9 Rocznik Konsumu Śląskiego 1881—1937, Mała Dąbrówka 1938, s. 11.
10 Taką nazwę uzyskał Konsum Roździeń-Szopienice z chwilą przejęcia w nim 

władzy przez większość polską.
11 „Społem’-’, X X X I, 1937, nr 13—14, s. 58.
12 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki 

Śląski, Wydział Przemysłu i Handlu, sygn. 1885, k. 2—5.



dzielczości spożywców w Poznańskiem i na Pomorzu. W jednym miejscu pisze (s. 8), 
że nie rozwijała się ona wcale, w drugim natomiast, że owszem, rozwijała się, ale 
słabo (s. 86). Za słuszny należy uznać drugi z tych sądów13. Przyczyny słabego roz
woju spółdzielczości spożywców na tym terenie tkwiły w tym, że organizujące się 
kupiectwo polskie nie chciało tworzenia konkurencyjnych spółdzielczo-handlowych 
placówek polskich.

Stanisław Pajączkowski

R. P a t e m a n n ,  DER KAMPF UM DIE PREUßISCHE WAHLREFORM IM 
ERSTEN WELTKRIEG, rozpr. dokt., Marburg/Lahn 1962, s. 275.

Mimo sporej liczby prac dotyczących dziejów Niemiec w czasie pierwszej woj
ny światowej, które ukazały się w ciągu ostatnich lat, zagadnienie reformy wybor
czej do Sejmu Pruskiego opracowywane było dość dawno (z nowszych prac wy
mienić można artykuł, nie znany Autorowi: E. K. Eggert, Borba za rieformu pruss- 
kogo izbiratielnogo prawa w gody pierwoj mirowoj wojny, „Trudy po Nowoj i No- 
wiejszej Istorii”, t. I, Moskwa—Leningrad 1948, s. 86—140). Młody historyk za- 
chodnioniemiecki dotarł do części materiałów znajdujących się w Deutsches Zen- 
tral-Archiv w Merseburgu, ponadto wykorzystał akta z archiwum w Koblencji, 
dziesięć spośród najpoważniejszych gazet, kilkanaście czasopism, współczesną pu
blicystykę, sprawozdania z posiedzeń Sejmu Pruskiego i Parlamentu niemieckie
go, ważniejsze pamiętniki i sporą literaturę. Tu i ówdzie występują luki — brak 
np. wykorzystania sprawozdań ze zjazdów partyjnych (dla przykładu por. Protokoll 
über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutsch
lands abgehalten in Würzburg 14—20. Oktober 1917, s. 492), ale w sumie zestawie
nie to jest wystarczające.

Istnienie pracy L. Bergsträssera (Die preußische Wahlrechtsfrage im Kriege 
und die Entstehung der Osterbotschaft 1917, Tübingen 1929) spowodowało, że re
cenzowana rozprawa rozpada się wyraźnie na dwie części. Pierwsza, obejmująca 
okres od początku wojny do wiosny 1917 r., jest niemal powtórzeniem wiadomości 
Bergsträssera, na którego Autor często się powołuje i tylko sprawdza oraz uzupeł
nia dodatkowymi materiałami. W sumie też ta część przynosi niewiele i mogłaby 
być nawet skrócona. Druga, sięgająca do rewolucji w listopadzie 1918 r., oparta jest 
na wymienionych wyżej źródłach (w większości wypadków prasa wykorzystana 
została tylko dla lat 1916—1918 bądź 1917—1918) i charakter jej jest już inny.

Główną zasługą Autora jest przytoczenie długiego szeregu różnego rodzaju 
projektów reformy i jeszcze znacznie liczniejszych głosów w tej sprawie, pocho
dzących z kół rządowych oraz od przedstawicieli głównych partii niemieckich. 
Operuje przy tym założeniem, że należy omawiać tylko te wypowiedzi, które po
chodziły od czynników mogących w jego przekonaniu mieć realny wpływ na losy 
reformy. Stąd całkowite pominięcie grup rewolucyjnych i w ogóle radykalnie lewi
cowych (np. stwierdza, że jedynie marginalnie traktuje o USPD — dodajmy, że ten 
margines jest niezmiernie wąski, gdyż partia ta ze względu na swoje pryncypialne 
stanowisko pozostawała poza zasięgiem dyskusji politycznych, s. 246).

Dalszą cechą publikacji jest przeprowadzenie takiego podziału, że w samej 
pracy Autor referuje wszelkie możliwe wypowiedzi, a dopiero w podsumowaniu, 
stosunkowo obszernym, próbuje wyjść poza tę metodę. Nie dało to najlepszych 
rezultatów. Narracja jest nieraz bardzo nużąca, a przez częste pomijanie kontekstu,

13 W. T o m a s z e w s k i ,  Pół wieku polskich spółek zarobkowych i gospodar
czych, Poznań 1912, s. 39.



w jakim przebiegała ewolucja zagadnienia, szereg problemów pozostaje nieuchwyt- 
'nych. Nie dało się tego nadrobić w zakończeniu, w którym scharakteryzowane 
zostało stanowisko rządu, paru głównych partii oraz wyciągnięte zostały ogólne 
wnioski, dotyczące znaczenia niepowodzenia prób przeprowadzenia reformy dla 
wybuchu rewolucji. Sama praca przy takim założeniu niekiedy robi wrażenie nie
mal streszczonego zbioru materiałów.

Ogólne wnioski są przeważnie słuszne, ale brakuje znowu odpowiedniej pod
budowy faktograficznej. Jak w całej pracy, tak i tu widać dobrze wśród omawia
nych partii bezsilność tych elementów, które dążyły do reformy (ale przy charak
teryzowaniu polityki rządu cecha ta odgrywa chyba zbyt dużą rolę), a ponadto 
stosunek do reformy stanowi ważny przyczynek do ogólnej charakterystyki prze
mian poszczególnych partii (zwłaszcza socjaldemokracji, narodowych liberałów 
i Centrum). W końcowych wnioskach Autor przekłada sformułowanie Rosenberga, 
ze „pruskie prawo wyborcze . . .  nie było rozstrzygającym zagadnieniem dla układu 
sił w Niemczech’’, ponad wnioski Bredta, wyprowadzającego z błędów w tej spra
wie obalenie monarchii. W następnym urywku (s. 261) Autor przyjmuje jednak 
wiele sformułowań Bredta, że na skutek polityki w sprawie reformy wyborczej 
skompromitował się reżim cesarski i że przyczyniło się to do przygotowania prze
wrotu.

W sumie punkt ciężkości rozprawy, mimo zakończenia, spoczywa na materiale 
zawartym w obszernej części szczegółowej.

Adam Galos

WOJCIECH KORFANTY PRZED SĄDEM MARSZAŁKOWSKIM. DOKUMEN
TY, wyd. Z. Landau, B. Skrzeszewska, Katowice 1964, Wyd. „Śląsk”, s. XVII +  176.

Wydawnictwo źródłowe, o którym tu mowa, ilustruje kontakty i współdziała
nie Wojciecha Korfantego z kapitałem' niemieckim na polskim Górnym Śląsku 
w latach 1924—1926. Przyniosło to Korfantemu niemałe korzyści materialne, nara
ziło na szkody państwo polskie i nie mogło nie postawić w wysoce dwuznacznym 
świetle moralno-politycznym jednego z czołowych polskich działaczy politycznych, 
a zarazem posła na Sejm. Wykorzystała to sanacja do skompromitowania swego 
groźnego przeciwnika politycznego, doprowadzając m. in. do oskarżenia go przed 
sejmowym sądem marszałkowskim. O sprawie tej pisano w historiografii powojen
nej już kilkakrotnie (m. in. F. Ryszka, H. Zieliński, M. Orzechowski). Jednakże 
opracowania dotychczasowe z natury rzeczy poruszały te sprawy tylko fragmenta
rycznie i w oparciu o niepełny jeszcze materiał. Mogło to pozostawiać jakiś mar
gines wątpliwości co do całokształtu sprawy, zwłaszcza wobec utrzymującej się 
ciągle w niektórych kręgach opinii publicznej na Górnym Śląsku (szczególnie 
w starszym pokoleniu) legendy Korfantego jako „wyzwoliciela Śląska” spod nie
mieckiego panowania.

Omawiane wydawnictwo daje tym razem w zasadzie cały zachowany materiał 
dokumentacyjny do tego zagadnienia, znajdujący się w aktach Biura Sejmu. Z te
go zespołu akt pominięto jedynie dokumenty o charakterze formalno-technicznym 
(jak np. wezwania świadków na rozprawę, korespondencję w sprawie wypożycze
nia określonych akt itp.). Nie zamieszczono w zbiorze również „dokumentów 
o charakterze dowodów rzeczowych” (s. XV) z materiałów zgromadzonych w mini
sterstwie skarbu, z uwagi przede wszystkim na ich objętość. Wbrew pozorom



jednak nie ma to zasadniczego znaczenia dla całokształtu materiału dowodowego, 
gdyż materiały pominięte to najczęściej szczegółowe analizy typu buchalteryjnego, 
których wyniki są wielokrotnie cytowane w innych, uwzględnionych dokumentach. 
„Oceny zawarte w dokumentach — stwierdzają Wydawcy (s. VI) — są wiarygodne 
zarówno dlatego, że potwierdzone zostały wyrokiem sądu honorowego, jak też 
dlatego, że nikt, nie wyłączając Korfantego, uczciwości sądu nie podawał w wątpli
wość”. Zresztą cała ta sprawa była przedmiotem szerokiej kampanii prasy sana
cyjnej przeciwko Korfantemu, który mimo często wręcz prowokacyjnego charak
teru tej kampanii nie ośmielił się wytoczyć napastliwym redaktorom procesu
0 zniesławienie. Dawał w ten sposób pośredni dowód, że oskarżenia te nie są bez
podstawne.

A były to oskarżenia ciężkie. Chodziło o ustalenie: 1. czy Korfanty dopuścił 
się nadużyć podatkowych, 2. czy pobierał subsydia od Rzeszy Niemieckiej lub od 
organizacji wrogiej Polsce, 3. czy pobierał subsydia inne, niezgodnie z charakte
rem posła i publicysty polskiego, 4. czy jako prezes Rady Nadzorczej Banku Ślą
skiego postępował zgodnie z przepisami prawa i honoru i 5. czy w okresie plebis
cytu na Górnym Śląsku poddał się kontroli w operowaniu funduszami plebiscyto
wymi i czy popełnił czyny niemoralne w swej działalności. Sąd nie zdążył roz
patrzyć punktów 2 i 5 — zarzutów najcięższych. Uwolnił Korfantego od winy 
w zakresie zarzutu 1. Uznał za słuszne zarzuty 3 i 4.

Publikacja składa się ze wstępu, 23 dokumentów oraz indeksu nazwisk. We 
wstępie Wydawcy omawiają pokrótce historię sprawy Korfantego, przebieg śledz
twa, sanacyjną kampanię prasową przeciw Korfantemu, skład sądu marszałkow
skiego itp. Wydawcy analizują też znaczenie polityczne oskarżeń pod adresem dzia
łacza śląskiego w ramach rozgrywek między nim i sanacją. W części dokumentarnej 
najwięcej miejsca zajmują protokoły i stenogramy z posiedzeń sądu i przesłuchań 
świadków (m. in. Grażyńskiego, Geisenheimera, A. Olszewskiego, Z. Przybylskiego
1 oczywiście samego Korfantego). Są też notatki sądu, listy Korfantego i inne 
drobniejsze dokumenty. Pod względem edytorskim dokumenty są opracowane 
przez Wydawców w sposób poprawny, odpowiadający wymogom edytorstwa nauko
wego. Każdy dokument zaopatrzony jest w przypisy tekstowe i rzeczowe, te ostat
nie o charakterze raczej popularnonaukowym, zgodnie zresztą z ogólnym założe
niem wydawnictwa. Niektóre z nich (np. s. 139, 141, 107, 72) idą chyba aż za da
leko w kierunku objaśniania rzeczy powszechnie znanych.

Jak już wspomniano, Wydawcy omawiają we wstępie także znaczenie poli
tyczne sprawy Korfantego przed sądem marszałkowskim. Słusznie podkreślają 
przy tym głównie dwie rzeczy: po pierwsze, ujawnienie postępowania Korfantego 
kompromitowało go zarówno jako rzecznika sprawy robotniczej (otrzymywane 
pieniądze pochodziły z kasy Górnośląskiego Związku Górniczo-Hutniczego, typo
wej organizacji wielkiego kapitału, i to niemieckiego), jak i rzecznika sprawy 
narodowej polskiej; po drugie — i przede wszystkim — publikowane akta „poka
zują na przykładzie jego [Korfantego] działalności mechanizm powiązań pomiędzy 
potężnymi spółkami przemysłowymi i bankowymi z jednej strony i wpływowymi 
działaczami państwowymi i politycznymi z drugiej” (s. VI). Jak z tego wynika, 
Wydawcy potraktowali opublikowane przez siebie dokumenty nie tylko i nie tyle 
jako ilustrację roli i postawy określonego burżuazyjnego działacza politycznego, 
lecz przede wszystkim jako ilustrację znacznie szerszego zjawiska w ramach 
ustroju kapitalistycznego, które występuje ze szczególną siłą w państwach gospo
darczo słabszych, uzależnionych silnie od kapitału zagranicznego. Nawiasem mó



wiąc, pozbawia to w dużej mierze podstaw zarzuty czynione Wydawcom przez 
niektórych krytyków ł, jakoby publikacja, ograniczona tylko do Korfantego, stwa
rzała grunt do ocen jednostronnych i nieobiektywnych, ponieważ bynajmniej nie 
tylko Korfanty, ale także jego przeciwnicy i oskarżyciele z obozu sanacyjnego 
byli finansowo uzależnieni od kapitału zagranicznego1 2. Dodać zresztą przy tym 
należy, że Wydawcy starają się nie wyciągać ze sprawy Korfantego przed sądem 
marszałkowskim wniosków nazbyt uogólniających. „Błędem byłoby — stwierdza
ją — oceniać działalność Korfantego na podstawie tylko jednej, jasnej czy ciem
nej, strony jego życia. W książce o procesie Korfantego przed sądem marszałkow
skim przeważają barwy czarne. Wojciechowi Korfantemu nie można jednak od
mówić zasług dla sprawy utrwalenia świadomości narodowej na Górnym Śląsku 
w latach 1902—1910 oraz w walce z lat 1918—1921; na tle tych zasług powstała 
idealizująca jego postać legenda. Ale historyk musi poddać legendę rzeczowej nau
kowej krytyce” (s. XIV—XV). Inna rzecz, że w pewnej mierze Wydawcy sprze
niewierzają się temu swemu słusznemu założeniu w następnych zdaniach, gdy 
wbrew niemu i mimo fragmentaryczności przedstawionej dokumentacji w skali 
całości biografii politycznej Korfantego posuwają się jednak do jej całościowej 
oceny pisząc: „Korfanty to nie pierwszy w dziejach wybitny polityk, którego osią
gnięcia bledną w obliczu popełnionych błędów i przewinień” (s. XV).

W sumie publikacja Z. Landaua i B. Skrzeszewskiej to pozycja wartościowa 
i pożyteczna, do której zwłaszcza historyk śląski czasów najnowszych niejedno
krotnie z pewnością w swej'pracy będzie musiał sięgnąć. Wbrew pozorom zawiera 
ona nie tylko materiały oskarżające Korfantego, ale także jego obszerne repliki, 
naświetlające całość sprawy także ze strony przeciwnej. Przy tej okazji pada wiele 
światła na sprawy ogólniejsze z zakresu np. stosunku kapitału niemieckiego do 
państwa polskiego, walki o władzę na Górnym Śląsku między obozem sanacyjnym 
i chadecko-korfantowskim, metod walki politycznej w Folsce międzywojennej, 
a nawet niektórych zagadnień dotyczących sytuacji na Górnym Śląsku w okresie 
plebiscytu i powstań. Przy tym wszystkim książka, w dużej mierze dzięki zrezy
gnowaniu z publikacji nader drobiazgowych rozważań biegłych, przeważnie o cha
rakterze skarbowo-buchalteryjnym, jest wysoce czytelna. Ułatwi to niewątpliwie 
wykorzystanie jej także jako narzędzia pracy dydaktycznej w nauczaniu uniwersy
teckim.

Henryk Zieliński

T. M u s i o ł ,  SZKOLNICTWO POLSKIE W REJENCJI OPOLSKIEJ. 1919— 
1939. Przedmową opatrzył prof. dr Seweryn Wysłouch, Katowice 1964, Wydaw
nictwa Instytutu Śląskiego w Opolu, s. 288.

Recenzowana rozprawa jest już trzecią obszerniejszą publikacją Autora na 
temat polskiego szkolnictwa Opolszczyzny w międzywojennym dwudziestoleciu. 
Z poprzednich pierwsza była poświęcona publicznym szkołom powszechnym mniej-

1 Tego rodzaju głosy padały w czasie dyskusji nad omawianą książką, zorga
nizowanej w Instytucie Historii PAN 17 XI 1964 r.

2 Ci sami Wydawcy: Z. Landau i B. Skrzeszewska, wydali już wcześniej wybór 
dokumentów na temet jednego z najgłośniejszych nadużyć pieniędzy państwowych 
do celów partyjno-politycznych, mianowicie afery min. G. Czechowicza w związku 
z wyborami w 1928 r.: Sprawa Gabriela Czechowicza przed Trybunałem. Stanu. 
Wybór dokumentów, zebrali i opracowali Z. Landau i B. Skrzeszewska, Warszawa 
1961.



szóści polskiej na Śląsku Opolskim w latach 1923—1939 !, druga omawiała polskie 
szkolnictwo prywatne na Śląsku Opolskim w latach 1930—1939 1 2. Obie te prace 
spotkały się z surową krytyką, między innymi również ni^ej podpisanego3. Przy 
tej_ okazji obok niedokładności i mechaniczności w wykorzystywaniu źródeł zarzu
cono Autorowi przede wszystkim błędność konstrukcji i nieuwzględnienie całości 
problemu przy jego badaniu. Praca obecnie recenzowana błędów tych już nie za
wiera. Zagadnienie potraktowano w niej szeroko i wszechstronnie. Konstrukcja jest 
znacznie bardziej logiczna i przejrzysta. Źródła starannie wykorzystane. Wywody 
i wyniki obu prac poprzednich weszły częściowo (oczywiście po odpowiednich 
przeróbkach) do tekstu niniejszej rozprawy. Uzupełnienia i przeróbki poszły jed
nak tak daleko, że można w niej z powodzeniem widzieć zupełnie nowe opraco
wanie.

Recenzowana praca T. Musioła składa się z pięciu rozdziałów (przez niego 
samego nazywanych częściami) o bardzo różnych rozmiarach. Skrajnym przykła
dem jest rozdział ostatni, zatytułowany „Młodzież polska na wyższych uczelniach 
niemieckich”, liczący zaledwie 5 stron, który nie powinien był być specjalnie wy
odrębniany.

Zagadnieniom wstępnym został poświęcony rozdział pierwszy. Omówiono w nim 
najpierw liczebność, strukturę społeczną i świadomość narodową polskiej ludności 
Opolszczyzny. Następnie pod enigmatycznym nieco podtytułem (Warunki i formy 
działalności ludności polskiej) Autor omówił plebiscyt i powstania śląskie, akcję 
germanizacyjną w dobie republiki weimarskiej, polskie organizacje oraz ich dzia
łalność w tym samym czasie, wreszcie środki i metody stosowane przez reżim 
hitlerowski wobec Polaków Opolszczyzny celem ich zniemczenia. Dopiero później — 
w podrozdziale trzecim — Autor skupił swą uwagę na powstaniu konwencji ge
newskiej, jej postanowieniach dotyczących ochrony mniejszości oraz roli Komisji 
Mieszanej w realizacji ochrony mniejszości na Górnym Śląsku.

Dalsze rozdziały pracy oparte są na schemacie rzeczowym. Drugi traktuje
0 nauce języka polskiego w szkołach niemieckich w okresie plebiscytowym, trzeci 
poświęcony został szkolnictwu publicznemu z polskim językiem nauczania, czwarty 
wreszcie polskiemu szkolnictwu prywatnemu, powszechnemu i średniemu. Zasto
sowany tu rzeczowy schemat podziału mieści w sobie również elementy chrono
logiczne, ponieważ szkoły publiczne z polskim językiem nauczania, powstałe 
w 1923 r., około 1930 r. praktycznie utraciły swe znaczenie przy znikomej (tak 
bardzo zmalałej) liczbie objętych nimi dzieci. W tym samym zaś czasie pojawiły 
się pierwsze szkoły prywatne na Opolszczyżnie.

Funkt ciężkości pracy spoczywa niewątpliwie na rozdziałach poświęconych 
opisowi szkolnictwa mniejszościowego i prywatnego. Autor obie te kwestie omówił 
wszechstronnie i dokładnie. Problematykę dziejów szkół publicznych z polskim ję
zykiem wykładowym rozpoczął słusznie od przedstawienia kursów języka polskiego
1 religii w języku polskim. Właściwie też ocenił ukryte cele, które w akcji urucha
miania tych kursów przyświecały niemieckim władzom szkolnym. Ponieważ nauka 
polskiego i religii w szkole niemieckiej miała udaremnić tworzenie polskiej szkoły, 
omawiając je Autor wszedł już bezpośrednio w problematykę szkół publicznych

1 T. M u s i o ł, Publiczne szkoły powszechne mniejszości polskiej na Śląsku 
Opolskim w lutach 1923—1939, Katowice 1961.

2 T e n ż e ,  Polskie szkolnictwo prywatne na Śląsku Opolskim 1930—1939, Wroc
ław 1962.

3 Por. „Śląski Kwart. Hist. Sobótka”, XVII, 1962, nr 3—4, s. 443—448; XVIII, 
1963, nr 1, s. 64—67.



z polskim językiem nauczania. Zajął się więc następnie tworzeniem szkół mniej
szościowych, frekwencją w nich i metodami ich zwalczania przez władze. Nie 
wydaje się w pełni słuszne, że dopiero potem omówił sprawy nauczycielstwa tych 
szkół, aby zresztą zaraz znowu powrócić do zagadnienia zwalczania polskiego 
szkolnictwa, tym razem przez samych nauczycieli. Ten sam brak konsekwencji 
w narracji obserwujemy również w dalszych partiach tego rozdziału. Następnie 
bowiem Autor omówił programy nauczania i treści wychowawcze (np. germaniza- 
cyjne) szkół, organizację i zadania komisji szkolnych, potem zaś ponownie — i to 
już w osobnym podrozdziale — zajął się sprawą zwalczania polskich szkół i ich 
postępującym upadkiem. Byłoby niewątpliwie lepiej, gdyby całość walki z polską 
szkołą mniejszościową została omówiona łącznie. Nie tylko konstrukcja stałaby 
się przez to bardziej przejrzysta, ale również sam wywód Autora jeszcze bardziej 
przez to przekonywający.

Rozdział o szkolnictwie mniejszościowym zamykają wiadomości o daremnych 
staraniach o utworzenie publicznego gimnazjum z polskim językiem wykładowym.

Rozdział czwarty — właściwie ostatni, jeżeli pominąć kilka stron o Polakach 
Opolszczyzny w niemieckich szkołach wyższych — zajmuje się polskim szkolnictwem 
prywatnym. Jest on najobszerniejszy w całej pracy i dlatego podzielony aż na 
dziesięć podrozdziałów. Autor omówił w nim najpierw prywatne polskie przed
szkola, potem przeszedł do problematyki ściśle już pojętych polskich powszech
nych szkół prywatnych: do omówienia starań o ich utworzenie i opisu niezliczo
nych szykan przez władze przy tej okazji stosowanych, frekwencji w tych szkołach 
oraz rozlicznych metod ich zwalczania. I tutaj też wystąpiła podobna niekonsek
wencja jak poprzednio przy szkołach publicznych. Omówiwszy programy naucza
nia i podręczniki stosowane w polskich prywatnych szkołach, ^Autor jeszcze raz 
powrócił do sposobów zwalczania tych szkół, prowadzących aż do ich likwidacji. 
Szkoda, że nie poświęcił osobnego ustępu nauczycielstwu tych szkół. Działalność 
jego stanowi bowiem piękną kartę w dziejach polskiej ludności Opolszczyzny 
w międzywojennym dwudziestoleciu.

Po zarysowym (w dalszej kolejności) omówieniu polskiego prywatnego szkol
nictwa zawodowego i dokształcającego Autor skupił swoją uwagę na polskim pry
watnym szkolnictwie średnim, osobno omawiając gimnazjum męskie w Bytomiu 
i staranie o utworzenie żeńskiego gimnazjum w Raciborzu. Przy tej sposobności 
należy postawić Autorowi zarzut, iż zbyt pobieżnie potraktował sprawę gimnazjum 
bytomskiego. Kilka stron poświęconych tej instytucji nie pozostaje w najmniejszej 
relacji do podstawowego znaczenia, jakie odgrywała ona dla polskiej ludności 
Opolszczyzny w międzywojennym dwudziestoleciu. Problem ten winien był zostać 
omówiony dokładniej. Zaskakuje wprost, że T. Musioł niemal tyle samo miejsca 
poświęcił opisowi s t a r a ń  o utworzenie gimnazjum żeńskiego, co dziejom szko
ły, która niewątpliwie była ośrodkiem zainteresowania nie tylko Polaków, lecz — 
z innych rzecz jasna przyczyn — wszystkich władz niemieckich.

Praca jest napisana językiem na ogół poprawnym i potoczystym, któremu jed
nak niekiedy brak pełnej ścisłości. Niejednokrotnie Autor od publicystycznej nie
mal narracji przechodzi do „sprawozdaniowych”, schematycznych wyliczeń (np. 
opisując działalność Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego), co czyni wręcz 
szokujące wrażenie. Aparat krytyczny jest obszerny i na ogół poprawny. Do pracy 
dołączono aneksy i staranne indeksy.

Rozprawa T. Musioła jest pierwszą próbą syntetycznego ujęcia tak ciekawego 
i ważnego problemu, jakim było polskie szkolnictwo na Opolszczyźnie w latach 
1919—1939, próbą udaną, interesującą i wartościową.



Pracę poprzedza ciekawa przedmowa pióra prof. S. Wysłoucha. Zawiera ona 
syntetyczne spojrzenie na dzieje polskiej ludności Opolszczyzny w międzywojen
nym dwudziestoleciu i na politykę wobec niej stosowaną przez niemieckie władze, 
ze szczególnym uwzględnieniem polskiego szkolnictwa oraz jego funkcji w dziele 
utrzymania i budzenia polskiej świadomości narodowej.

Kazimierz Orzechowski

WSPOMNIENIA CIESZYNIAKÓW. Oprać. L. Brożek, Warszawa 1964, Instytut 
Wydawniczy PAX, s. 262.

Książka zawiera 29 wspomnień obejmujących okres od końca X IX  w. do za
kończenia pierwszej wojny światowej.'Napisane częściowo gwarą, częściowo lite
rackim językiem polskim, były już z wyjątkiem kilku publikowane bądź to na 
łamach prasy, bądź też w postaci książkowej. Geograficznie obejmują Śląsk Cie
szyński, tematycznie poruszają przede wszystkim rozwój organizacji młodzieżo
wych, politycznych i artystycznych. Koncentrują się na życiu szkolnym, charakte
ryzują klimat, w jakim wychowywała się młodzież cieszyńska, przedstawiają wal
kę o polskość tej ziemi.

Wspomnienia poprzedza przedmowa napisana przez znawcę regionu cieszyń
skiego — J. Chlébowczyka. Pisze on: „Obok gotowości do słusznej walki z uciskiem 
narodowym nie brak jednakże w wypowiedziach autorów wyraźnych śladów ule
gania ideologii nacjonalistycznej czy to w postaci tak wyraźnie występującej 
w książce atmosfery solidaryzmu narodowego, czy też w postaci wzrastającej agre
sywności w stosunku do ludności niepolskiej. Te przejawy infiltracji nacjonalizmu 
szczególnie jaskrawo występują w niektórych passusach antyczeskich, ale i nie tyl
ko” (s. 9). Ale historyk Chlebowczyk zdaje sobie sprawę z tego, iż Wspomnienia 
Cieszyniakćw nie poruszają wszystkich problemów nurtujących ten region. Nie 
mówią — dodajmy już od siebie — o złożonych problemach okresu międzywojen
nego, pomijają lata okupacji, jak również okres kształtowania się władzy ludowej 
na Śląsku Cieszyńskim. A szkoda.

■ Przygotowujący do druku Wspomnienia Cieszyniakćw L. Brożek zebrał materiał 
pamiętnikarski do 1918 r. w większości — jak wspomniano — ogłoszony już drukiem. 
Można było zamieścić w omawianym zbiorze tylko wspomnienia jeszcze nie publi
kowane oraz wspomnienia niektórych tylko działaczy, dające najpełniejszy obraz 
przemian zachodzących na Śląsku Cieszyńskim. Do takich należą niewątpliwie 
wspomnienia Pawła Stalmacha, Tadeusza Regera, Jana Wantuły. Można było rów
nież zamieścić fragm enty^rac o Śląsku Cieszyńskim Franciszka Fopiołka oraz 
Emanuela Grima. Wprawdzie o Popiołku i Grimie wspomina Jan Kuglin, wzmianki 
te jednak nie mogą zastąpić cennych informacji, jakie mogłyby stanowić prace 
wymienionych autorów. Wzbogacone o wspomnienia z okresu międzywojennego oraz 
lat okupacji i Polski Ludowej, mogłyby Wspomnienia Cieszyniakćw stanowić cen
ną pozycję w literaturze pamiętnikarskiej naszych czasów.

Opracowanie poszczególnych wspomnień pozostawia wiele do życzenia. Tekst 
jest w wdelu wypadkach niestarannie przygotowany, często brak objaśnień lub 
objaśnienia są niedostateczne. Przykładowo w pamiętniku Pawła Stalmacha objaś
niono tylko niektóre określenia, pominięto zaś całe zdania w języku łacińskim 
i niemieckim (s. 30). To samo jest na s. 208, 237, 238, 244 i innych. Brak objaśnień 
nie tylko do pojedynczych słów (przykładowo na s. 44, 50, 53, 200), lecz również 
i niektórych zwrotów gwarowych, jak np. na s. 50, 51, 144, 187. Nie wyjaśniono 
również zdań, które występują w tekście i są niezrozumiałe. Przykładowo: „zna



ny notes berliński istnieje także w austriackim ministerstwie” (s. 79). Na s. 83 
mowa o „niemieckich górach”, na s. 124 o radykalnym skrzydle „Alldeutschów 
Miillera i Pratschkera” w łonie niemieckich organizacji nauczycielskich na Śląsku 
Cieszyńskim.

Należałoby objaśnić także instytucje, jak np. Komora arcyksięcia w Cieszy
nie (s. 187), czy też sprostować nie odpowiadające prawdzie opisy zawarte w nie
których wspomnieniach. Przykładowo, Jan Kuglin wspominając o postawie ks. 
Emanuela Grima stwierdza, że za to, iż ten bronił przed radą pedagogiczną jego 
radykalnych poglądów, został skierowany „na wikariat do najzapadlejszej wsi na 
Śląsku, do Brennej, a następnie do odciętej od świata, prawie półdzikiej wówczas 
Istebnej”. Określenie to nie odpowiada prawdzie. Brenna znana była w X IX  w. już 
jako wieś dobrze zagospodarowana, połączona drogą bitą ze stolicą zielonego Ślą
ska — Cieszynem. Istebna położona u wylotu Przełęczy Jabłonkowskiej, zasiedlona 
w okresie osadnictwa wołoskiego, była znana z rozwiniętej kultury ludowej jesz
cze przed przybyciem do niej ks. E. Grima.

Podane przykłady nie wyczerpują wszystkich niedociągnięć. Wspomnienia 
Cieszyniakćw w takiej postaci, w jakiej się obecnie ukazały, niezupełnie odpowia
dają, niestety, wymogom stawianym tego rodzaju publikacjom.

Karol Fiedor


