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A R T Y K U Ł Y  I S T U D I A  M A T E R I A Ł O W E

HELENA HOŁUBOWICZ

STAROŻYTNE CENTRUM PLEMIENNE I MIEJSCE KULTU  
NA OSOBOWICACH WE WROCŁAWIU

W dzielnicy Osobowice na terenie dzisiejszego wielkiego Wrocławia 
znajdują się ruiny dwu grodów ludności tzw. kultury łużyckiej, które 
wzniesione zostały najprawdopodobniej pod koniec epoki brązu (V okres), 
na przełomie pierwszego tysiąclecia p.n.e., i po spaleniu odbudowane 
na nowo na początku epoki żelaza (700—600 p.n.e.). Większe z grodzisk 
leży na wzgórzu przy drodze prowadzącej z Osobowic do wsi Rędzin 
w odległości ok. 200 m od prawego brzegu Odry i posiada kształt prosto
kąta z zaokrąglonymi kątami. Powierzchnia jego wynosi ponad 6 ha. 
Z biegiem tysiącleci grodzisko zostało poważnie uszkodzone. Ruiny wału 
zbudowanego z drewna i ziemi, którego wysokość miałaby wynosić — 
zdaniem Segera — 4 m, a szerokość około 2 m, zachowały się od strony 
północno-zachodniej i od strony północno-wschodniej l. Uległy zniszcze
niu natomiast od strony południowo-wschodniej, padając ofiarą płynącej 
od tej strony w średniowieczu Odry, od strony południowo-zachodniej 
zostały zaś rozwiezione w 1859 r. na budowę pobliskiej tamy. Grodzisko 
to nosiło nazwę „Okopy szwedzkie”.

Drugie grodzisko, o znacznie mniejszej powierzchni (około 3A ha), 
znajduje się na linii prostej w odległości około 1 km na południowy 
wschód od pierwszego, na tzw. obecnie Górze Kaplicznej, na której stoi 
niewielki kościółek.

Oba grodziska leżą dzisiaj na prawym brzegu Odry, bieg tej rzeki 
w średniowieczu był jednak w tym miejscu zupełnie inny. Tworzyła 
ona w dolinie około 7 km szerokiej esowatej formy pętlę. Wskaźnikami

1 Por. H. S e g e r, Die Schwedenschanze bei Oswitz (Zeitschrift des Vereins 
für Geschichte Schlesiens, t. LIII, s. 83—84), oraz za nim W. K o r t a, Grodziska 
osobowickie (Z otchłani wieków, 1948, z. 9—10, s. 147. i n.).
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dla nas tego biegu rzeki jest rozłożenie na tym terenie łąk i łach. Wów
czas prawdopodobnie oba grodziska leżały na lewym brzegu rzeki. 
Jak już wyżej wspomniano, pastwą Odry padła wtenczas część grodziska 
od strony południowo-wschodniej. Jaki był bieg rzeki w starożytności, 
nie wiemy, dlatego też wydaje się jałowa dyskusja, czy omawiane grody 
leżały wówczas na tym samym brzegu Odry, czy też na brzegach prze
ciwległych.

Większe z grodzisk swoją nazwę „Okopy szwedzkie” miało zawdzię
czać rzekomemu zimowaniu na nim oddziałów szwedzkich w latach 1632— 
1633. Jak podaje Seger, nazwa ta pojawia się późno, bo dopiero w 1806 r. 
u Menzla2, a chwilowe przebywanie wojsk szwedzkich na grodzisku 
mogło ewentualnie mieć miejsce w latach 1642—1643. Nadawanie zaś 
przez lud takim miejscom, jak grodziska starożytne czy wczesnośrednio
wieczne, nazw związanych z późniejszymi wydarzeniami historycznymi, 
które pozostały w pamięci ludności miejscowej, jest — jak słusznie 
zaznacza Seger — faktem często spotykanym 3.

Natomiast starsza, średniowieczna nazwa grodziska „Winna Góra” 
związana jest z uprawą na niej w tym czasie winnej latorośli. Pierwszy 
przekaz pisany o „Winnej Górze” koło Osobowic pojawia się 12 V 1268 r. 
Z późniejszych przekazów i map wynika jasno, że „Winna Góra” to 
większe grodzisko koło Osobowic4. Jak nazywano to grodzisko przed 
XIII w., możemy się tylko z pewnym prawdopodobieństwem domyślać 
w zestawieniu ze starą polską nazwą grodziska na Górze Kaplicznej.

Nazwę tę przytacza O. Vug w formie zniemczonej. Mówi mianowicie, 
że Górę Kapliczną nazywano Gruttkeberg i że nazwy tej nie można 
łączyć z polskim słowem krótki, jak to uczynił Büsching w swej pracy o gro
dzisku na Górze Kaplicznej 5, wiążąc tę nazwę z jego wielkością i wysoko
ścią, lecz że nazwa oznacza w języku polskim w ogóle grodzisko, czyli gród. 
W tym wypadku wyczucie języka polskiego tylko nieco zawiodło Vuga 6. 
Rzeczywiście należy ją wiązać z polskim słowem gród, ale w brzmieniu 
zdrobniałym ze względu na małość określanego obiektu. Gruttkeberg tb 
po prostu po polsku gródek. Można przypuszczać, że nazwano gródkiem 
małe grodzisko na Górze Kaplicznej w odróżnieniu od dużego grodziska,

2 K. A. M e n z e l, Topographische Chronik von Breslau, Wrocław 1805, s. 889. 
patrz S e g e r , op. cit., s. 82.

3 S e g e r , op. cit., s. 82.
4 Por. tamże.
5 Niestety, pracy J. B ü s c h i n g a  Der Heilie Berg und dessen Umgebung in 

Oswitz, 1824 r., nie znam. Nie udało mi się jej uzyskać ani z bibliotek wrocław
skich, ani z pozawrocławskich.

6 O. Vug,  Schlesische Heidenschausen ihre Erbauer und die Handelsstraßen 
der Alten, nakład własny, 1890, s. 335.
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które być może przed XIII w. zwano grodem. Natomiast Büsching operuje 
drugą nazwą grodziska na Górze Kaplicznej, zowiąc je „Świętą Górą” 
i pisząc na ten temat, jak się Vug wyraża, poezje w 1824 r. 7 Wydaje 
nam się jednak, że Büsching miał dobre wyczucie, dopatrując się w tym 
grodzisku starożytnego miejsca kultu, o którym wiadomość przetrwała 
w tradycji ludowej. Prawdopodobnie długo uprawiane pogańskie prak
tyki religijne, podobnie jak na górze Ślęży, skłoniły kościół do wybudo
wania na początku XVIII w. na tym grodzisku kaplicy i uczynienia 
z niej miejsca pielgrzymek. O przetrwaniu kultowych obrzędów pogań
skich u miejscowej ludności zdaje się świadczyć zwyczaj zachowany 
w czasach nowożytnych, polegający na stawianiu na grobach naczyń 
z jadłem w określonym czasie, prawdopodobnie związanym ze świętem 
umarłych 8.

Fakt stwierdzony przez archeologów niemieckich w pierwszej ćwierci 
XX w., że nie wszystkie grodziska na Śląsku — jak przedtem sądzono — 
są pochodzenia wczesnośredniowiecznego, że część z nich powstała w sta
rożytności, na przełomie I tysiąclecia p.n.e., stał się podstawą do powsta
nia szeregu teorii w odniesieniu do przyczyn powstania i przeznaczenia 
tych grodów kultury łużyckiej. Jedna z nich to teza o istnieniu na Śląsku 
specjalnego systemu obronnego, złożonego z tzw. grodów par. Teza ta 
nie została nigdy sformułowana w sposób jednoznaczny. Martin Jah n 9 
uważa, że występowanie grodów par w kulturze łużyckiej jest charaktery
styczne dla Śląska, uznając jeden z nich za gród „ludowy” (Volksburg), 
drugi zaś za siedzibę księcia i miejsce kultu. Wskazuje przy tym na fakt, 
że zarówno na małym grodzisku na Górze Kaplicznej, jak i na małym 
grodzisku koło Strzelnik w pow. brzeskim zbudowano kościoły, do któ
rych pielgrzymowano, nawiązując w ten sposób do miejsc „świętych” 
odległej przeszłości. Uhtenwoldt nie zgadza się z tezą Jahna o prze
trwaniu wśród ludności miejscowej pogańskich tradycji kultowych, co 
miało być przyczyną zbudowania kościółka w 1725 r. na grodzisku na 
Górze Kaplicznej i uczynienia z niej miejsca pielgrzymek. Twierdzi, że 
luka pomiędzy starożytnym miejscem kultu a wybudowaniem kościółka 
w XVIII w. jest zbyt duża, by pogańskie tradycje kultowe mogły prze
trwać u ludności miejscowej. Na podstawie jednak stwierdzonych faktów 
o przetrwaniu tradycji kultowych na ślęży w XIX w. 10 opinia ta zdaje

7 Tamże, s. 335.
8 E. B o e 1 i c h, Ein bronzezeitliches ,,Krematorium” aus' Kapellenwege bei 

Breslau (Schles. Mon., III, 1926, s. 115).
9 M. Jahn,  Vorgeschichte der Sudetenländer (Schles. Jahrb., VI, 1934, s. 14).
10 Na górze Ślęży jeszcze w XIX w. w wigilię św. Jana po odbyciu procesji na 

szczyt góry młodzież pozostawała przez noc na tzw. „targu małżeńskim”, który



się być nieuzasadniona. Uhtenwoldt na poparcie swej tezy przytacza starą 
nazwę polską góry Krotkeberg, nawiązując do interpretacji Biischinga, 
że pochodzi ona od słowa krótki, a nie — jak słusznie twierdzi Vug — 
od słowa gród. Nazwy zaś „Święta Góra”, która pojawia się u Biischinga 
w 1824 r., nie uważa za starszą od momentu budowy kościoła, którą to 
miał poprzedzić cud z obrazem N M P11.

Uhtenwoldt z kolei w grodach parach kultury łużyckiej, które są — 
jego zdaniem — bądź pewne, bądź przypuszczalne, dopatruje się świa
dectwa silnej władzy „książęcej” w tym okresie historycznym. Sądzi, 
że o budowie mniejszego grodu decydowały nie względy religijne, ale 
polityczne. Ludność, która zbudowała sobie ogromny gród „ludowy”, 
mający — jego zdaniem — charakter refugialny, była obowiązana do 
zbudowania swemu księciu obronnej siedziby, gdzie mogło również znaj
dować się miejsce kultu 12.

Omawiając powyższą tezę grodów par w kulturze łużyckiej na Śląsku, 
trzeba stwierdzić, że nie wydaje się ona wiarygodna. Przytaczane przez 
Uhtenwoldta jako typowe grody pary rzekome grodziska na górze Ślęży 
i górze Raduni są w rzeczywistości miejscami kultu ludności kul
tury łużyckiej, które były otoczone kręgami kamiennymi13. Również 
rzekome grody pary w Niemczy i Gilowie powstały w różnych czasach. 
Jeśli rzeczywiście w Niemczy istniała osada obronna w okresie halsztac
kim, to budowa grodu w Gilowie przypada na IX w. 14 Naszym zdaniem 
w okresie bytowania na Śląsku ludności kultury łużyckiej mogły istnieć 
w niedużej odległości od siebie dwa miejsca obwarowania wałem drew- 
niano-ziemnym; jedno duże — osada obronna stale zamieszkała, a nie 
będąca tylko refugium w okresie niebezpieczeństwa, oraz drugie mniej
sze, w którym można się dopatrywać miejsca kultu danej grupy ludności. 
Z obwarowywaniem wałem miejsca kultowego spotykamy się przecież 
we wczesnym średniowieczu na Słowiańszczyźnie 15. Nie może natomiast

w swej tradycji nawiązywał do starożytnych praktyk kultowych być może o cha
rakterze orgiastycznym.

11 Obraz miał wisieć na bardzo dużym dębie. Można przypuszczać, że drzewo 
to było czczone jako „święte’’ i że dlatego później powieszono na nim obraz NMP.

12 H. U h t e n w o l d t ,  Die Burgverjassung in der Vorgeschichte und Geschichte 
Schlesiens, Wroclaw 1938, s. 30.

13 H. C e h a k - H o ł u b o w i c z o w a ,  Kamienne kręgi kultowe na Raduni 
i Ślęży (Archeologia Polski, III, 1959, s. 51—100).

14 J. K a ź m i e r c z y k ,  Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Niemczy 
w 1962 r. (Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. V, Wrocław 1962, s. 42). Now
sze badania dają podstawę do przypuszczenia, że w Gilowie istniał również starszy 
słowiański gród, którego okres użytkowania przypada prawdopodobnie na VI— 
—VII w.

15 Por. opis Thietmara świątyni w Radogoszczu, Kronika Thietmara, Poznań 
1953, s. 344.



być mowy w tym okresie historycznym, w którym na terenie Śląska 
żyje ludność kultury łużyckiej, o budowaniu grodu obronnego dla księ
cia. Jest to bowiem epoka wspólnoty pierwotnej, okres szczytowego 
rozwoju patriarchatu, kiedy to nie istniała jeszcze żadna „klasa panów”, 
na którą za Wahlem powołuje się Uhtenwoldt16. Wiemy natomiast, że 
obok osadnictwa obronnego istniało wówczas na Śląsku rozległe osad
nictwo otwarte, „wiejskie”. Można więc jedynie przypuszczać, że grody 
łużyckie mogły być stałą siedzibą władz plemiennych: starszyzny pa- 
triarchalnej (rodów patriarchalnych, fratrii, lub większych grup rodo
wych) poszczególnych grup plemiennych „łużyczan”, i stanowiły w razie 
niebezpieczeństwa obronne punkty oporu dla całych grup plemiennych. 
Miejscami zaś kultu mogły być dla nich małe gródki, leżące w niewiel
kiej odległości od grodów dużych.

Drugie zagadnienie poruszane w pracach badaczy niemieckich to przy
czyny powstawania umocnień obronnych ludności kultury łużyckiej. 
Seger 17 stoi na stanowisku, że te wielkie i pracochłonne umocnienia 
musiały powstawać w związku z niebezpieczeństwem grożącym z ze
wnątrz. Miało ono iść z północy. Zdaniem Segera, w tym właśnie czasie 
rozpoczął się najazd Germanów na południe. Zajmowali oni wówczas 
tereny nad dolną Wisłą. Seger archeologicznie identyfikuje Germanów 
z ludnością grobów skrzynkowych i podkloszowych. Podobne stanowisko 
reprezentują również Hellmich 18 i Petersen19, uznając, czego nie uczynił 
Seger, „łużyczan” za Ilirów. Szerzej potraktował ten problem H. Uhten
woldt. Ponieważ grody łużyckie zaczynają powstawać już w IV (?) i w V 
okresie epoki brązu, kiedy nie było jeszcze naporu Germanów z północy 
ani niebezpieczeństwa scytyjskiego i celtyckiego, przyczyny szukać należy 
gdzie indziej. Uhtenwoldt, opierając się na pracy W. Boegego20, widzi 
przyczynę powstawania pierwszych starszych grodów łużyckich w gwał
townym przyroście ludności kultury łużyckiej na całym obszarze jej wy
stępowania. Ludność ta, nie mogąc utrzymać się na terenach północnych, 
zaczyna przesuwać się na tereny rdzennie „łużyckie”, ku południowi 21. 
Pierwsi przybysze, pokrewni plemiennie, mogli być przyjmowani przez 
ludność miejscową życzliwie, gdy jednak napór z północy wzrastał,

16 U h t e n w o l d t ,  op. cit., s. 22.
17 S e g e r ,  op. cit., s. 93.
18 M. H e l l m i c h ,  Die Burghügel in Schlesien und der Burghügel in Walden

burg (Altschlesien, IV, s. 198).
19 E. P e t e r s e n ,  Schlesien von der Eiszeit bis ins Mittelalter, 1935, s. 88; 

por. s. 94.
20 W. B o e g e, Die Chronologie der jüngeren Bronzezeit in Mittelschlesien auf 

Grund der Grabfunde (Breslauer phil. Diss., 1934 — Teildruck).
21 U h t e n w o 1 d t, op. cit., s. 21.



ludność naciskana, sama mająca kłopoty z powodu przyrostu ludności, 
poczyna się temu przeciwstawiać. Powstają w tych warunkach najstarsze 
grody łużyckie zdobywane i palone przez napływającą ludność z północy. 
Właściwy jednak okres budowy grodów, również i zdaniem Uhtenwoldta, 
przypada na czas walk Ilirów (ludności kultury łużyckiej) z Germanami, 
a ściślej — według tego badacza — z Bastarnami (ludnością kultury 
grobów skrzynkowych, czyli kultury pomorskiej).

Reprezentowana przez badaczy niemieckich teza, uznająca kulturę 
łużycką etnicznie za iliryjską, była w okresie międzywojennym przed
miotem ostrej polemiki naukowej między archeologami polskimi i nie
mieckimi. Obecnie ogromna większość uczonych słowiańskich uznaje 
nosicieli kultury łużyckiej za ludność prasłowiańską. Do niej zalicza się 
również ludność kultury pomorskiej22. Pozostaje jeszcze sprawą nie 
rozstrzygniętą, czy należy się liczyć na południowo-zachodnim terenie 
Polski we wczesnym okresie żelaza z wpływami tej ostatnio wymienionej 
kultury na ludność „łużycką”, czy też z náporem zbrojnym ludności 
„pomorskiej” na ludność „łużycką” 23. Okresu jednak powstawania star
szych grodów kultury łużyckiej nie można wiązać z tą ewentualną inwa
zją z północy, która mogła mieć miejsce kilka wieków później. Wydaje 
się, że przyczyny powstawania starszych osad obronnych należy 
szukać w rozwoju stosunków społeczno-ekonomicznych24. Prawdopo
dobnie pod koniec epoki brązu następuje w kulturze łużyckiej inten
syfikacja hodowli zwierząt udomowionych, przede wszystkim bydła 
rogatego, przy równocześnie ulepszonej uprawie ziemi. Przyrost ludności 
w tych warunkach nie był momentem zubożającym, lecz przyczyniał się 
do wzbogacenia ludności, przybywało bowiem rąk do pracy. Świadczy 
o tym dalszy wspaniały rozwój kultury materialnej ludności „łużyckiej” 
w okresie halsztackim. W tym czasie — jak się wydaje — silniejsze, 
a więc liczniejsze rody patriarchálně zaczynają zabezpieczać swój ma
jątek przez budowanie grodów obronnych, uzależniając, być może, od 
siebie rody słabsze, mieszkające w osadach otwartych, niejednokrotnie 
rozległych. Grody — jak można stwierdzić — występują na terenach

22 Ostatnio wypowiedział się w tej sprawie W. H e n s e l , Polska przed tysią
cem lat, Wrocław—Warszawa—Kraków 1964, s. 19 i n. oraz 33 i n.

23 Za podbojem ziem „łużyczan” przez nosicieli kultury „pomorskiej” wypo
wiada się Józef Kostrzewski w książce: J. K o s t r z e w s k i ,  W. C h m i e l e w s k i ,  
K. J a ż d ż e w s k i ,  Pradzieje Polski, wyd. 2, Wrocław—Warszawa—Kraków 1965,
s. 22. Wydaje się jednak, że dotychczas przeprowadzono zbyt mało systematycz
nych badań na stanowiskach osadniczych tej kultury na terenie Polski południowej, 
by można było zdecydowanie przychylić się do wyżej przytoczonej tezy.

24 W. H o ł u b o w i c z ,  Śląsk w epoce wspólnoty pierwotnej (Historia Śląska,
t. I, Wrocław I960, s. 97).



w tym czasie gęściej zaludnionych, a nie na pasach granicznych, gdzie 
można by im przypisać charakter obronny przed nieprzyjacielem z ze
wnątrz. Wydaje się przy tym, że tak rozmieszczone wśród osadnictwa 
nieobronnego grody mogły w danych okolicznościach stanowić ochronę 
i punkt oporu w razie niebezpieczeństwa dla całej grupy plemiennej 
wokół nich mieszkającej. Taki charakter miał najprawdopodobniej gród 
większy („Okopy szwedzkie”) na Osobowicach dla plemiennej grupy 
„łużyckiej” zamieszkującej Śląsk Środkowy.

Badania na grodzisku dużym przeprowadził H. Seger w 1917 r. Można 
je nazwać badaniami weryfikacyjnymi. Mianowicie w sierpniu 1914 r. 
po wybuchu pierwszej wojny światowej wojsko niemieckie założyło 
okopy wokół Wrocławia, między innymi i na grodzisku dużym, wyzy
skując ku temu ruiny wału. W 1917 r. Seger oczyścił profile okopów 
dla obserwacji nawarstwień wału i przeprowadził w dwu miejscach 
przedłużenie tych przecięć, uzyskując w ten sposób pełny poprzeczny 
przekrój przez wał. Na podstawie tych prac weryfikacyjnych postawił 
kilka bardzo śmiałych, ze względu na szczupłość materiału źródłowego, 
hipotez. Tezy te brzmią: po pierwsze, w IV okresie epoki brązu na 
wzgórzu osobowickim później obwarowanym istniała nieobronna osada 
kultury łużyckiej; po drugie, w V okresie epoki brązu wybudowano 
pierwszy wał obronny, składający się ze skrzyń (izbic) wypełnionych 
ziemią, który spalił się wraz z całych grodem; po trzecie, po pewnej 
przerwie w osadnictwie około 600 r. p.n.e. zbudowano na ruinach pierw
szego po raz wtóry gród z wałem drewniano-ziemnym podobnej kon
strukcji. Uległ on również zniszczeniu przez pożar.

Na Górze Kaplicznej przeprowadził Seger badania sondażowe, które 
doprowadziły go do wniosku, że tak jak na grodzisku dużym również 
i na mniejszym dwukrotnie budowano wał o konstrukcji drewniano- 
-ziemnej i że uległ on spaleniu podobnie jak na grodzisku dużym 25. 
U stóp obu grodzisk odkryto w okresie międzywojennym cmentarzyska 
łużyckie, które częściowo przebadano. Groby pochodzą z IV i V okresu 
brązu i okresu halsztackiego.

W Polsce Ludowej podjęto długofalowe badania wykopaliskowe na 
stanowiskach kultury łużyckiej na Osobowicach, które winny wyjaśnić 
zagadnienie, czy w okresie trwania kultury łużyckiej mamy do czynienia 
przy występowaniu dwu grodów w pobliżu siebie zbudowanych z grodem 
obronnym i miejscem kultu obwarowanym danej grupy plemiennej tej 
prasłowiańskiej ludności. Za takim przypuszczeniem przemawia prak
tyka stosowana później przez Słowian. Thietmar bowiem podaje pisząc

Ko r t a ,  op. cit., s. 150.



0 Radogoszczu 26: „Ile okręgów w tym kraju, tyle znajduje się świątyń
1 tyleż wizerunków bożków doznaje czci niewiernych, między nimi 
jednak wspomniany wyżej gród posiada pierwszeństwo”. Można postawić 
jako tezę roboczą przypuszczenie, że na Osobowicach istniał w okresie 
wymienionym ogromny gród obronny stale zamieszkały przez starszyznę 
jednej z grup plemiennych mieszkającej na Śląsku Środkowym, która 
posiadała swe miejsce kultu na Górze Kaplicznej. Natomiast na górze 
Ślęży, Raduni i Kościuszki znajdowało się centralne miejsce kultu dla 
wielu grup plemiennych bliżej lub dalej mieszkających, co w rezultacie 
między innymi poprzez wspólnie odprawiane praktyki kultowe doprowa
dziło do zlania się tych grup w jedno plemię na Śląsku Środkowym, 
noszące we wczesnym średniowieczu nazwę Ślężan. Centrum kultowym 
dla pogańskich Ślężan pozostała góra Ślęża, plemiennym zaś ośrodkiem 
był dzisiejszy Wrocław.

Dalsza, nieco węższa problematyka wiąże się ze zbadaniem zabudowy 
dużego grodu oraz konstrukcji wałów obronnych. Prace planowane na 
grodzisku małym mają dać odpowiedź na pytanie, czy na nim mieściło 
się domniemane miejsce kultu.

Od 1961 r. badania wykopaliskowe prowadzone są z ramienia Katedry 
Archeologii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego na grodzisku dużym. 
Objęto nimi ruinę wału oraz wnętrze grodu. Badania trwają już przez 
cztery sezony wykopaliskowe. Dotychczasowe ich wyniki nie dają możli
wości do bezbłędnego zorientowania się w konstrukcji budowy wału. 
Potwierdza się dwukrotne jego wznoszenie. Brak jednak danych, prze
mawiających za izbicową konstrukcją wału. Są natomiast wskaźniki, że 
mogła ona być przekładkowa 27, tak często później we wczesnym średnio
wieczu stosowana przy budowie wałów na Śląsku.

Badania wnętrza grodu potwierdziły naszą tezę o jego stałym za
mieszkaniu. Dotychczas zostały odkryte zarysy jednego domu naziem
nego, być może budowanego na zrąb (?) z paleniskiem wewnątrz, oraz 
kilka palenisk, które prawdopodobnie użytkowane były poza obrębem 
domostw. Zabytki ruchome, jak ceramika, kamienie Żarnowe, przęśliki, 
kości zwierzęce, również przemawiają za tezą o stałym zamieszkaniu 
owego grodu. Użytkowanie tego miejsca przez ludność kultury łużyckiej 
począwszy od IV okresu epoki brązu potwierdza się. Nie można jednak 
obecnie dać odpowiedzi na pytanie, czy w IV okresie epoki brązu istniała 
na Osobowicach osada nieobronna, czy też już wtedy otoczona była 
wałem.

26 Kronika Thietmara, s. 348.
27 B. G e d i g a, Badania wykopaliskowe na terenie osiedla obronnego kultury 

łużyckiej we Wrocławiu-Osobowicach w 1962 roku (Sprawozdania Archeologicz
ne, t. XVI, s. 61).



Z tego co dotychczas powiedzieliśmy, wynika jasno, że prace na 
stanowiskach archeologicznych na Osobowicach muszą trwać nadal. 
Upłynie jeszcze wiele sezonów wykopaliskowych, zanim uzyskamy od
powiedź, opartą na materiale źródłowym, na interesujące nas pytania. 
Rozwiązanie tych zagadnień przyczyni się w dużym stopniu do podbu
dowy naszych wiadomości o związkach kulturowych łączących prasło
wiańską kulturę łużycką z kulturą wczesnośredniowieczną plemion pra
polskich na Śląsku w szczególności i w Polsce w ogóle.

ALTERTÜMLICHES STAMMESZENTRUM UND KULTSTÄTTE 
ZU WROCLAW-OSOBOWICE

Im Bereiche Groß-Wroclaws, und zwar im Stadtteil Osobowice, befinden sich 
Reste zweier Burganlagen der Lausitzer Kultur. Ihre Errichtung kann in die 
ausgehende Bronzezeit — etwa um die Wende des 1. Jahrtausends vor unserer 
Zeitrechnung — datiert werden; während der Hallstattzeit wurden sie erneut 
auf gebaut. Die eine der Anlagen ist an der von Osobowice nach dem Dorfe 
Rędzin führenden Straße gelegen, bedeckt eine beachtliche Fläche von 6 ha und 
trägt die Bezeichnung „Schwedenschanze”. Die zweite, weit kleinere (3—4 ha), 
befindet sich genau südöstlich davon in einer Entfernung von reichlich 1 km 
Luftlinie auf dem Kapellenberg. Die deutsche Forschung deutete die Osobowicer 
Anlagen als Beispiel für das Auftreten eines Burgenpaares in Schlesien. Ihrer 
Auffassung nach diente die größere als „Volksburg”, die kleinere dagegen als 
Fürstensitz und zugleich als Kultstätte. Jedoch fällt auf polnischem Gebiet die 
Lausitzer Kultur zeitlich zusammen mit der Urgesellschaft, und die patriarchalische 
Gentilordnung erreichte erst gegen Anfang der Eisenzeit den Höhepunkt ihrer 
Entwicklung. Darum kann auch in jener Epoche nicht von Fürstenherrschaft die 
Rede sein. Die Weisungsgewalt lag bei der Ältenstenschaft einer Sippe und 
diese errichtete als ständigen Wohnsitz eine Burg. Diese Burgen der Sippen
ältesten lagen inmitten des offenen Wohnplatzes einer Lausitzer Dorfgemeinde. 
Solche große Burganlagen dienten gleichzeitig als Zufluchts- und Wehreinrich
tungen einer ganzen im umliegenden Gebiet ansässigen Stammesgruppe, während 
die Kleinburgen in unmittelbarer Nähe wohl Kultstätten der gleichen Stammes- 
gruppe gewesen sind.

Als derartige ständig bewohnte Burg des Sippenältesten erscheint uns die 
größere der Osobowicer Anlagen. Daß die kleinere aber Stammeskultort gewesen 
ist, läßt darauf auch die alte Bezeichnung des Kapellenberges, „Heiliger Berg”, 
schließen.

Seit 1961 führt der Lehrstuhl für Archäologie Polens bei der Universität 
Wroclaw in Osobowice Grabungen durch. Ihr Ziel ist die Aufklärung folgender 
Fragen: war die Großburg eine ständig bewohnte Wehranlage und welche Rolle 
spielte sie in der Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur ihrer Erbauer? Ferner: 
welche Funktionen hatte die Kleinburg, befand sich hier in alter Zeit eine Kult
stätte? Die bisherigen Grabungsergebnisse bestätigen im ersten Falle die bereit' 
von Seger angenommene ständige Besiedlung. Die zwei Bauphasen lassen sich 
aus der Stratographie des Walles erweisen. Dagegen lassen sich noch keine ge
naueren Angaben über die Konstruktion des aus Holz und Erdaufschichtungen 
errichteten Walles machen. Immerhin scheint eine Konstruktion aus liegender



Bohlen wahrscheinlicher als der von Seger vermutete Blockbau. Weitere Gra
bungen werden vermutlich eine exakte Antwort ermöglichen.

Die Anlage auf dem Kapellenberg ist bisher noch nicht systematisch unter
sucht worden. Zwischen den beiden Weltkriegen wurden hier lediglich Sondie
rungsarbeiten durchgeführt, die das Vorhandensein ähnlicher Befestigungen wie 
auf der Großburg ergaben. Geplant sind z.Zt. an diesem Objekt Grabungen, 
die den Verwendungszweck klären sollen. Für die vermutete Kultstätte sprechen, 
wie schon erwähnt, der alte Name „Heiliger Berg”, ferner die bis zur Neuzeit 
zu beobachtenden heidnischen Gebräuche im Totenkult der ortsansässigen Be
völkerung und schließlich die Tatsache, daß auch die frühmittelalterlichen Slawen 
die Kultstätte durch einen Wall befestigten.



POWIAT JELENIOGÓRSKI W REWOLUCJI LAT 1848— 1849

Około 1840 r. Śląsk należał, obok Saksonii, Nadrenii, rejonu Saary 
i Berlina, do najbardziej rozwiniętych pod względem przemysłowym 
obszarów państwa niemieckiego i.

Powiat jeleniogórski, wchodzący w skład rejencji legnickiej, stanowił 
centrum śląskiego przemysłu lniarskiego. Na ogólną liczbę 56 073 jego 
mieszkańców w 1840 r. około 15 000 osób utrzymywało się z przędzal
nictwa i tkactw a2. Podobnie jak w innych częściach Śląska, tak i tu 
przeważało chałupnictwo i rzemiosło. W 1849 r. było w powiecie 2145 
warsztatów tkackich, z czego 430 produkowało materiały bawełniane3, 
a 17 — adamaszki 4. W 1839 r. Królewskie Towarzystwo Handlu Zamor
skiego (Königliche Seehandlungssozietät) w Berlinie rozpoczęło budowę 
maszyn tkackich i przędzalniczych do lnu i w 1842 r. dostarczyło już na 
rynek 6000 wrzecion 5. W ten sposób przypieczętowany został ostatecznie 
upadek rękodzielniczego przędzalnictwa w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Jeżeli niegdyś płóciennictwo w Jeleniogórskiem stanowiło kwitnącą 
gałąź przemysłu tekstylnego Śląska, to nie można tego powiedzieć o okre
sie przedmarcowym. Wzmożona konkurencja angielska i czeska, bierna 
polityka celna i handlowa państwa pruskiego, przede wszystkim zaś

1 F. E n g e l s ,  Die Rolle der Gewalt in der Geschichte (Marx,  E n g e l s ,  Le 
nin,  S t a l i n ,  Zur deutschen Geschichte, Berlin 1954, t. II/2, s. 1054).

2 E. M i c h a e l ,  Die Handweberei im Hirschberger Tal (Heimarbeit und Verlag 
in der Neuzeit, z. 7, Jena 1925, s. 33).

3 Tamże, s. 42.
/j A. Z i m m e r m a n n ,  Blüte und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien, 

Wroclaw 1835, s. 42.
5 „Seehandlung” było to „ein kommerzielles Unternehmen, das für Rechnung 

und Gefahr des Staates spekulierte und Geschäfte machte und für ihn . . .  als 
Makler tätig war”. F. E n g e l s ,  Revolution und Kontrrevolution in Deutschland 
( M a r x - E n g e l s ,  Werke, t. VIII, Berlin 1960, s. 20).



przestarzały system produkcji płóciennej w postaci ubocznego przemysłu 
chłopskiego — wszystko to rujnowało systematycznie przemysł płócienny 
w całym górskim rejonie Śląska, a specjalnie w powiecie jeleniogórskim.

Już od dziesiątków lat sytuacja prządków i tkaczy była beznadziejna. 
Szczególnie zaś stawała się trudna w czasie kryzysu w 1. 1846—1848. 
Úpadek rewolucji i powstania krakowskiego w lutym 1846 r. oraz wcie
lenie Krakowa do Austrii przyczyniły się znacznie do pogorszenia sy
tuacji. Moritz Elsner, mówiąc o nędzy powiatu jeleniogórskiego na forum 
pruskiego Zgromadzenia Narodowego, wskazywał na ścisły związek mię
dzy rozwojem Śląska i Polski. Oświadczył on, że każdy cios, który spo
tykał Polskę, zawsze jak najdotkliwiej godził w prowincję śląską6 7.

W Jeleniogórskiem istniało wielu bezrobotnych. A. Schneer infor
mował, że w 1840 r. wśród prządków i tkaczy powiatu 8388 znajdowało 
się w biedzie. Liczba ta uwzględnia tylko najbiedniejszych spośród bied
nych w 51 wsiach powiatu1.

W przeddzień rewolucji Jeleniogórskie posiadało znaczny liczebnie 
proletariat. Przeważnie jednak nie był to proletariat fabryczny rozwija
jący się wokół nielicznych tylko zakładów, takich jak: mechaniczna 
przędzalnia lnu i tkalnia w Mysłakowicach8, zakłady przędzy cze
sankowej i zgrzebnej Dellingera9, fabryka porcelany Ungera10 11, ra
fineria cukru w Jeleniej Górze n , huty szkła w Szklarskiej Porębie 12, fa
bryka wyrobów włókienniczych w Kowarach13 i kilka innych mniej
szych zakładów. Znamienne, że proletariat fabryczny nie odegrał w ma
jącej nadejść rewolucji marcowej znaczniejszej roli. Tłumaczy się to tym, 
że większość jego członków zatrudniona była w małych fabrykach i że 
w porównaniu z główną masą ich braci klasowych znajdowali się oni

G Stenographische Berichte über die Verhandlungen der zur Vereinbarung der 
preußischen Staats-Verfassung berufenen Versammlung, t. I, Berlin 1848, s. 307.

7 A. S c h n e e r ,  Über die Noth der Leinen-Arbeiter in Schlesien und die 
Mittel, ihr abzuhelfen. Ein Bericht an das Comitee des Vereins zur Abhilfe der 
Noth unter den Webern und Spinnern in Schlesien, unter Benutzung der amtlichen 
Quellen des Königl. Oberpraesidii und des Königl. Provinzial-Steuer-Directorats 
von Schlesien . . .  erstattet, Berlin 1844, Anhang K. Por. Z i m m e r m a n n ,  op. cit., 
s. 348.

8 W 1852 r. było tu zatrudnionych 639 robotników.
9 W 1852 r. było tu zatrudnionych 96 robotników.
10 W 1849 r. pracowało tu 16 robotników.
11 W 1849 r. pracowało tu 39 robotników.
12 W 1849 r. pracowało tu 249 robotników.
13 W 1852 r. pracowało tu 470 robotników. Zob. Tabellen und amtliche Nach

richten über den Preußischen Staat für das Jahr 1849 (Tabelle der Fabrikations- 
- Anstalten und Fabrik-Unternehmungen aller Art für 1849 und 1852), hrsgg. von 
dem statistischen Bureau zu Berlin, 1855, Abt. B.



w korzystniejszej sytuacji. Np. płace w Towarzystwie Handlu Morskiego 
były wyższe od tych, jakie otrzymywali tkacze od nakładców 14.

Podstawowa masa proletariatu stanowiła — podobnie jak w pozo
stałych rejonach górskich Śląska — najbardziej upośledzoną część for
mującej się i rozwijającej klasy robotniczej i nosił piętno kapitalistyczno- 
-chałupniczego charakteru produkcji. Częściowo tkwiła jeszcze w feuda- 
lizmie, częściowo zaś już w kapitalizmie. Nawykła do drobnomieszczań- 
skiego sposobu myślenia, nie uświadamiała sobie jeszcze swej sytuacji 
klasowej, jak również nie była zorganizowana.

Klasowe stanowisko w czasie rewolucji zajmowali robotnicy drogowi. 
Byli to bezrobotni, których tylko sezonowo zatrudniał rząd lub gminy 
przy budowie dróg. Wspólna praca setek robotników miała duże zna
czenie z punktu widzenia rozwoju ich świadomości klasowej. Dlatego 
wystąpienia tej części robotników w dniach rewolucji różniły się istotnie 
od wystąpień prządków i tkaczy.

Burżuazję powiatu tworzyli w przeważnej części średni i drobni 
kapitaliści, handlarze lnu, nakładcy, zamożni kupcy oraz przedstawi
ciele bogatszej inteligencji. Burżuazja przemysłowa była dopiero w za
lążku 15. Elementy burżuazyjne reprezentowały politycznie umiarko
wany liberalizm. Kapitalistyczna konkurencja oraz mocno zubożały pro
letariat przywoływały im na pamięć wypadki 1844 r. i skazywały z góry 
na drogę reform i kompromisu.

Politycznie największe znaczenie posiadało drobne mieszczaństwo — 
trzecia obok burżuazji i proletariatu główna siła społeczna. Nie stano

14 Por. H. B l u m b e r g ,  Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Leinen
industrie ( M o t t e  k, B l u m b e r g ,  W u t z n e r ,  B e c k e r ,  Studien zur Geschichte 
der industriellen Revolution in Deutschland, Berlin, s. 128—129).

15 W 1852 r. istniały w powiecie jeleniogórskim następujące fabryki: J e l e n i a  
G ó r a  (7109 mieszkańców): rafineria cukru należąca do towarzystwa akcyjnego, 
fabryka przędzy wełnianej, zgrzebnej i czesankowej A. S. Dillingera w Berlinie, 
fabryka maszyn Erfurtha i Breewera, fabryka porcelany K. Ungera; K o w a r y  
(3635 mieszkańców): fabryka szali, dywanów, materiałów pluszowych i jedwabiu 
Weigerta a. Comp.; M i ł k ó w  (1191 mieszkańców): fabryka maszyn papierniczych 
Gebauerów; K u n n e r s d o r f  (obecnie część Jeleniej Góry — 1465 mieszkańców): 
fabryka maszyn H. Richtera; M y s ł a k o w i c e  (862 mieszkańców): fabryka ma
szyn tkackich i przędzalniczych należąca do Towarzystwa Handlu Zamorskiego; 
Ł o m n i c a  (954 mieszkańców): fabryka maszyn papierniczych Reimanna. i Emri- 
cha; P i e c h o w i c e  (1996 mieszkańców): fabryka witriolu i kwasu siarkowego 
B. Matterna; S z k l a r s k a  P o r ę b a  (2740 mieszkańców): huta szkła Preuslerów, 
huta szkła Schaffgotschów, huta szkła J. B. Matterna. Por. „Schlesische Instanzien- 
Notitz”, Verzeichnis der Königlichen Militär-, Civil-, Geistlichen-, Schulen- und 
übrigen Verwaltungs-Behörden, der öffentlichen Anstalten so wie der Ritterguts
besitzer, Kaufleute, Fabrikanten in der Provinz Schlesien, dem dazugehörigen Teile 
der Lausitz und der Grafschaft Glatz. Für das Jahr 1852, Wrocław 1852.



wiło ono homogenicznej jedności. Wyróżnić w nim można kupców oraz 
posiadający ziemię patrycjat miejski, jak również drobnych sklepikarzy- 
-rzemieślników i uboższą inteligencję. Szczególną rolę odgrywali rze
mieślnicy 16. Rewolucja przemysłowa i pozostający w związku z tym 
upadek przemysłu lniarskiego od dłuższego już czasu zachwiały podsta
wami ich egzystencji. W szczególnie ciężkim położeniu znajdowali się 
rzemieślnicy i właściciele zakładów produkcyjnych, którzy podlegali je
leniogórskim prawom podatkowym17. Wewnątrz drobnomieszczaństwa 
odbywał się stale wzmagający się proces społecznego i politycznego zróż
nicowania. Politycznie przechodziło ono proces wzmożonego radykalizo- 
wania się.

System feudalny w Jeleniogórskiem w latach czterdziestych był eko
nomicznie i politycznie bardzo silny. Większa część ziemi należała do 
wielkich właścicieli. W ich posiadaniu znajdowały się prawie w całości 
lasy, stanowiące 2/z powierzchni ziem i18. Pozostałą trzecią część stano
wiły grunty uprawne. Ale i one w większości były własnością wielkich 
posiadaczy ziemskich 19. Największym, najbardziej wpływowym i rów
nocześnie najbogatszym posiadaczem w powiecie jeleniogórskim był hra
bia von Schaffgotsch 20. Również rodzina królewska posiadała tu — obok

16 W Jeleniej Górze istniało w 1845 r.: 460 rzemieślników, 70 kupców, 60 han
dlarzy oraz 15 restauracji, 29 wyszynków i kawiarni. W Kowarach było 170 rze
mieślników, 20 kupców i 48 handlarzy. W Kunersdorf (obecnie część Jeleniej Góry) 
było 56 rzemieślników i 13 handlarzy. J. Kni e ,  Alphabetisch-statistisch-topogra
phische Übersicht aller Dörfer, Flecken und anderen Orte der Königlich-Preußi
schen Provinz Schlesien mit Einschluß der Markgrafschaft Oberlausitz und der 
Grafschaft Glatz, Wroclaw 1830, wyd. 2, Wrocław 1845.

17 Hielscher pisze: „Wir liegen unter der halben Meile von Hirschberg, die 
Folge ist, daß schon seit zwei Jahren kein Fleischer wegen der schweren Abgaben 
den Gemeindemitgliedern etwas geschlachtet hat. Die Ursache liegt in den hohen 
Steuern. Ein Fleischer hat jährlich 48 Rtl. fixierte Steuern. 1 Rtl. Gewerbesteuer 
und die Klassensteuer zu entrichten. Das macht im Jahre 72 Rtl.”. Takie same 
informacje podaje odnośnie do piekarzy w tym rejonie. Archiwum Państwowe 
Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego (dalej skrót: AP Wrocław), Akta dra 
Moritza Elsnera, posła jeleniogórskiego, Gottlieb Hielscher do Moritza Elsnera,
18 V 1848.

18 M i c h a e l ,  op. cit., s. 12.
19 Hrabia Matuschka posiadał dobra ziemskie w miejscowościach: Miłków, 

Głębock-Płuczki, Karpacz, Sciegny; Gebhardtowie-Barcinek, Wrzeszczyn; hrabina 
von Reden — Bukowiec; hrabia von Bresler — Stara Kamienica, Kamienica Mała 
i Rybnica; hrabia von Gessler — Łomnica; Johan Dolan — Nowa Kamienica; 
hrabia von Stolberg-Wernigerode — Czarnów i Rędziny; księżna Reuß — Sta
ni szó wek.

20 Hrabia Schaffgotsch posiadał majątki i dobra w Cieplicach, Jagniątkowie, 
Siedlęcinie, Budziskach, Podgórzynie, Goduszynie, Przesiece, Malinniku, Sobieszo-



Towarzystwa Handlowego — swoje dobra ziemskie21. Ekonomiczne in
teresy rodziny królewskiej oraz powiązane z nimi ściśle interesy gospo
darcze Schaffgotschów miały wywrzeć przemożny wpływ na przebieg 
rewolucji w powiecie jeleniogórskim 22. Osiadła tutaj szlachta wywierała 
znaczny wpływ na administrację powiatu. Posiadała ona prawa patry- 
monialne, w jej ręku znajdowały się sprawy policyjne i sądowe na obsza
rze ich dóbr oraz w gminach do nich należących 23. Ten stan rzeczy wy
cisnął swoje piętno na chłopstwie w powiecie, podobnie jak i w innych 
rejonach Pogórza. Osobliwość sytuacji polegała na tym, że obok wiel
kich posiadaczy ziemskich istniało tu chłopstwo, które w swej większości 
składało się ze średnich, drobnych i bardzo drobnych chłopów. Bogatych 
chłopów było tu stosunkowo niewielu24.

Już na początku lat czterdziestych 25 Jelenia Góra ze względu na swą 
strukturę społeczno-ekonomiczną była ważnym centrum demokracji na 
Dolnym Śląsku 26. Opozycja antyfeudalna rozwijała się tu bardzo silnie. 
W. Klawitter twierdzi, że liberalna burżuazja Jeleniej Góry po 1840 r. 
była poniekąd bardziej aktywna niż opozycja wielkiej burżuazji Wro
cław ia27. Jej żądania były analogiczne do żądań wszystkich liberałów 
śląskich: nadanie konstytucji, jawność obrad stanów prowincjonalnych 
oraz zgromadzeń radnych miejskich, dopuszczenie do tych instytucji 
w szerszym zakresie przedstawicieli stanu trzeciego i czwartego, ustano
wienie sądów przysięgłych, jawne i ustne postępowanie sądowe, jak też 
wolność prasy. Liberałowie Jeleniej Góry zwrócili się w 1848 r. do wielu

wie, Piaskowie, Kromnowie, Chromicach, Marczycach, Piechowicach, Zachełmiu, 
Kopańcu, Sosnówce, Szklarskiej Porębie, Wojcieszycach i Pakoszowie.

21 Król pruski — zamek i posiadłości w Mysłakowicach. Pruski następca tro
nu — w Karpnikach.

22 M. P a t e r ,  za mało uwagi poświęca tym faktom w swoim studium: Wy
padki marcowe 1848 roku w powiecie jeleniogórskim (Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka, 1958, z. 4). Wskutek tego niektóre przedsięwzięcia polityczne ze strony 
Rejencji, podjęte przeciw rewolucji 1848—1849, nie mogą być należycie zrozumiałe.

23 L. R a d l e r ,  Die Stadt Schweidnitz und die Revolution von 1848, Hamburg 
1933, s. 8.

24 P a t e r ,  op. cit., s. 580.
25 O sytuacji politycznej Śląska w latach czterdziestych zob.: W. S c h m i d t ,  

Wilhelm, Wolff. Sein Weg zum Kommunismus, Berlin 1963; L. K u s c h e ,  Schle
siens Anteil an der national-deutschen Entwicklung von 1840 bis 1848 und die 
schlesischen Abgeordneten im Frankfurter Parlament (Zeitschrift des Vereins für 
Geschichte Schlesiens, LIII, 1919).

26 F. V. G r ü n f e 1 d, Streiks in der schlesischen Leinen- und Baumwoll-Indu
strie..., b.m. i r., s. 74—76.

27 W. K l a w i t t e r ,  Die politische Entwicklung der schlesischen Provinzial
landtage (Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, LIX, 1925).



innych miast, domagając się od nich wysunięcia podobnych żądań w cza
sie obrad siódmego Sejmu Prowincjonalnego28.

W powiecie jeleniogórskim działało wielu radykalnych liberałów, któ
rzy wkrótce mieli być znani na całym Śląsku, a także poza jego gra
nicami. Wśród nich znajdował się Fryderyk Wilhelm Schlöffel. Wspólnie 
z J. E. Kiesslingiem posiadał on manufakturę maszyn papierniczych w Dą
browicy. Na początku lat czterdziestych zajął się problemem śląskiego 
chłopstwa i proletariatu. W 1843 r. ukazała się jego publikacja pt. 
Erfahrungem und Bedenken eines schlesischen Freistellenbesitzers. Wy
stąpił w niej przeciw stosunkom feudalnym na wsi, w szczególności zaś 
przeciw uiszczaniu specjalnej opłaty z racji „opieki” obszarnika nad 
chłopem (Schutzgeld). W rezultacie do Dąbrowicy przychodzili zewsząd 
co pewien czas biedni i wyzyskiwani, szukając u Schlöffela obrony przed 
samowolą właścicieli ziemskich oraz pomocy i rady, w jaki sposób 
mogliby zostać zwolnieni od znienawidzonego obowiązku świadczenia 
danin i powinności29. Pamiętny był pod tym względem dzień 10 III 
1844 r. Bettina von Arnim w liście do Schlöffela zwróciła się z prośbą 
o informację na temat położenia tkaczy i prządków w powiecie jelenio
górskim 30. W związku z tym Schlöffel zaprosił do siebie kilku ich przed
stawicieli. Przybyli jednak nie tylko zaproszeni, ale także ponad stu in
nych. Wszyscy spodziewali się, że udzieli on im poparcia. W 1843 r. 
Schlöffel w imieniu 887 właścicieli młynów udzielił poparcia osobnemu 
przedstawicielstwu przemysłowców w Sejmie Prowincjonalnym. Nigdy 
jeszcze tak ostro nie wysunięto żądania zlikwidowania praw stanowych, 
zniesienia przewagi politycznej wielkich właścicieli ziemskich, jak to 
wówczas uczynił Schlöffel 31. Nic więc dziwnego, że właściciele ziemscy 
mieli powody, by się go obawiać, a rząd, aby się nim zająć 32.

Wśród radykalnych liberałów znajdował się również nauczyciel Karol 
Fryderyk Wilhelm W ander33. Od 1827 r. uczył on w ewangelickiej

28 Tamże. s. 20—21.
29 F. W a h r  l i e b ,  (pseudonim für Gierwert), Schlöffel und Wander oder die 

Verschwörung zu Warmbrunn, Belle-Vue, bei Constanz 1845, s. 9—14.
30 F. W. S c h l ö f f e l ,  Mein Prozeß wegen Anklage auf Hochverrath, Heidelberg 

1846, s. 28.
31 K l a w i t t e r ,  Die politische Entwicklung..., s. 22.
32 Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg (dalej skrót: DZA Merseburg), 

Rep. 77, 6, Lit. Sch., nr 88.
33 Szczegółowe omówienie jego politycznej i szkolnej działalności w tym 

czasie zob.: Karl Friedrich Wilhelm Wander 1803 bis 1879, bearbeitet von einem 
Kollektiv der Pädagogischen Fakultät der Karl-Marx-Universität Leipzig unter 
Leitung von Prof. Eichler, Berlin 1954, s. 15—30.



szkole miejskiej w Jeleniej Górze 34. Tu w krótkim czasie zyskał opinię 
niezwykle pilnego nauczyciela 35. Pod koniec lat dwudziestych rozpoczął 
działalność literacką. Na początku lat czterdziestych znany był już daleko 
poza granicami Śląska i „jako pisarz mógł się poszczycić licznymi więk
szymi i mniejszymi dziełami, wysoko ocenionymi przez przeszło 20 rze
czoznawców, samodzielnymi i szeroko rozpowszechnionymi, jak również 
mnóstwem artykułów” 36. Nic więc dziwnego, że absolutystyczno-feudalne 
państwo zainteresowało się nim. W 1842 r. otrzymał ostrzeżenie z powodu 
swego pisma „Die Volksschule als Staatsanwalt”. Na przełomie 1843 
i 1844 r. wytoczono przeciw niemu skargę i ukarano z powodu różnych 
„przestępstw” politycznych.

W czasie powstania tkaczy w rejonie Gór Sowich, w czerwcu 1844 r„ 
w powiecie jeleniogórskim panował względny spokój. Jednakże powstanie 
wyzyskał rząd jako pretekst uzasadniający wprowadzenie ścisłego nad
zoru wszystkich podejrzanych osób. Nagle, na początku 1845 r., Jelenia 
Góra stała się głośna. Prasa w całych Niemczech przynosiła sensacyjne 
wiadomości. Cóż się więc stało? Oto istniejący od lat trzydziestych Zwią
zek Przemysłowy ukonstytuował się na nowo w dniu 18 stycznia. Powo
dem tego były rozruchy tkaczy w roku ubiegłym i utrzymujące się ciągle 
niebezpieczeństwo, że w każdej chwili mogą one wybuchnąć w powiecie 
jeleniogórskim. Powołany do życia na nowo Związek Przemysłowy po
stawił sobie dwojaki cel: po pierwsze, „informowanie przemysłowców
0 nowych osiągnięciach techniki produkcyjnej i korzyściach, jakie one 
dają”, po drugie, „podniesienie moralnego poziomu robotników” 37. Prze
de wszystkim stawiano sobie za cel zainteresowanie odczytami „robot
ników, rzemieślników, czeladników, tkaczy i prządków” 38. Liberalna 
burżuazja Jeleniej Góry stawiała więc sobie za cel pozyskanie dla siebie 
ideologicznie robotników i rzemieślników.

Liberalni fabrykanci, kupcy i inteligencja zgodni byli co do celów 
towarzystwa. Brak było jednak zgodności poglądów w sprawie środków
1 metod jego działania. Zgodzono się w końcu, że w celu pozyskania ro
botników i rzemieślników należy wygłaszać interesujące odczyty na 
różne tematy. W sumie odbyło się siedem zebrań, cieszących się wielką

34 J. K. H e r b s t ,  Chronik der Stadt Hirschberg in Schlesien bis zum Jahre 
1847, Jelenia Góra 1849* s>. 467.

35 K. F. W. W an der,  Drei Jahre aus meinem Leben, oder: Mein Prozeß 
wegen Erregung von Mißvergnügen und Unzufriedenheit, meine Suspension und 
Wiedereinführung ins Lehramt. 1845—1847, Leipzig 1878, s. 162.

36 Tamże, s. 132. Por. W. K l a w i t t e r ,  Geschichte der Zensur, Wroclaw 1934. 
s. 248, 251.

37 W a n d e r ,  Drei Jahre aus meinem Leben..., s. 90.
38 Tamże. s. 89.



frekwencją. Na ostatnim odczycie, wygłoszonym przez Schlöffela, obec
nych było około 300 osób39.

Schlöffet od samego początku podkreślał z naciskiem, że propagowanie 
poglądów demokratycznych musi być najistotniejszym zadaniem Związku 
Przemysłowego. „Oznaczało to dolewanie oliwy do ognia. Rozpętała się 
w tej sprawie zacięta walka” 40. Wander popierał stanowisko Schlöffela, 
które ostatecznie zwyciężyło. Po wygłoszeniu przez Schlöffela jednego 
z przemówień zgodzono się co do tego, że Związek „pragnie doprowadzić 
również do politycznego uświadomienia swoich członków” 41. Świadczyło 
to o zwycięstwie demokratycznego skrzydła Związku oraz jego linii 
politycznej.

Feudalno-absolutystyczna reakcja z ogromną podejrzliwością śle
dziła rozwój Związku Przemysłowego. Zwycięstwo demokratycznego 
w nim skrzydła było powodem wydanego w dniu 6 marca nakazu orga
nizowania dalszych zebrań. Na skutek denuncjacji Wander i Schlöffel 
zostali oskarżeni o wygłaszanie „przemówień politycznych” oraz skie
rowywanie Związku Przemysłowego na drogę „komunistycznych tenden
cji”. Prezydent rejencji legnickiej von Witzleben przybył umyślnie do 
Jeleniej Góry i wziął udział w rewizji domowej u Wandera.

W tym samym czasie władze państwowe wykryły „spisek komuni
styczny” w powiecie jeleniogórskim. Kierownikiem tego tajnego stowa
rzyszenia był stolarz Franciszek Wurm z Cieplic 42. Położenie gospodar
cze, głód i nędza mieszkańców górskich rejonów, „lektura powieści Ludo- 
jatzky’ego, a do tego przykład rozruchów tkaczy w Bielawie” — wszyst
ko to zdecydowało, że w umyśle Wurma dojrzała decyzja „wywołania 
rewolucji, aby zaradzić nędzy mas pracujących, wobec których uważał 
on za wrogów wszystkich posiadających i wykształconych”. Podkreślał 
wyraźnie, „że należy dążyć do rozpoczęcia nowej »wojny chłopskiej«” 43.

Rząd, otrzymawszy meldunki w tej sprawie, wysłał do powiatu jele
niogórskiego agenta policyjnego Stiebera, późniejszego organizatora pro
cesu komunistów w Kolonii. Stieber wędrował po okolicy jako malarz 
krajobrazów o nazwisku Schmidt i szukał wśród inteligencji założycieli 
„sprzysiężenia”. Ponieważ Schlöffel i Wander byli znienawidzeni przez 
biurokrację ze względu na ich wystąpienia przeciw samowoli urzędników

39 Tamże, s. 132.
40 W a h r l i e b ,  op. cit., s. 19.
41 Tamże.
'2 G. B e c h e r ,  Franz Wurm und, die sogenannte „Warmbrunner Verschwö

rung” im Jahre 1845 (Archivalische Forschungen zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung, t. I, Berlin 1954, s. 129—131).

43 Wa n d e r ,  Drei Jahre aus meinem Leben..., s. 41.



i właścicieli ziemskich, wystarczyło to policji, aby aresztować obydwu 
jako stojących na czele tajnej organizacji44.

Aresztowanie Wurma i siedmiu innych rzemieślników oraz Schlöffela 
i Wandera wywołało ogromne poruszenie. W czasie aresztowania Wandera 
doszło niemal do rozruchu. „Jedynie kilku moim roztropnym przyjaciołom 
zawdzięczać należy, że nie doszło do żadnego ekscesu. Masy chciały bez
prawnie użytej przemocy przeciwstawić bezprawną przemoc i uwolnić 
mnie z aresztu” — pisał później W ander45. Schlöffel został aresztowany 
14 marca w mieszkaniu swego zięcia we Wrocławiu. Przeniesiony do 
Berlina, przesiedział tam w areszcie 4 miesiące46.

W czasie śledztwa okazało się, że plany i projekty obalenia istnieją
cego porządku miały charakter naiwny i utopijny. Wurm sam ułożył 
statut i napisał kilka proklamacji dlą swej tajnej organizacji. Jego za
mierzenia zostały zdradzone, wyszły na jaw i do akcji wkroczyła policja. 
Wander i Schlöffel nie mieli z tą sprawą nic wspólnego. W swojej 
działalności odgradzali się zdecydowanie od idei Wurma. Wander po 
trzech dniach aresztu został zwolniony. Mimo to obciążono go winą za 
rozruchy i nastroje niezadowolenia wobec władz rządowych. Zarówno 
sąd miejski, jak też główny sąd ziemski (Oberlandesgericht) uwolniły go 
od winy. Po dwuletnim prawie okresie zawieszenia go w obowiązkach 
w styczniu 1847 r. przywrócono mu znowu prawo nauczania.

Schlöffela również musiano uwolnić. Jego osoba zwracała w tym czasie 
powszechną uwagę także z innego jeszcze powodu. W petycji skierowanej 
do siódmego Sejmu Prowincjonalnego i w dołączonym do niej memoriale 
domagał się on ochrony obywateli przed bezprawnym więzieniem i aresz
towaniem oraz wolności osobistej według wzoru angielskiego47.

Franciszek Wurm za zdradę stanu skazany został w dniu 16 I 1847 r. 
przez berliński sąd najwyższy (Kammergericht), jak również główny sąd 
apelacyjny (Oberappelationsgericht) na karę śmierci przez ścięcie, czte
rech rzemieślników za współpracę z nim — na karę 5 lub 6 lat więzienia, 
pozostałych dwóch tymczasowo uwolniono. Tkacz Pätzold został całko
wicie uwolniony. Dnia 27 VII 1847 r. Wurm został ułaskawiony i karę 
śmierci zamieniono mu na dożywotnie więzienie. W tym samym jeszcze 
roku wszyscy — oprócz Wurma — zostali ułaskawieni i uwolnieni. 
Ostatecznie również i Franciszek Wurm został uwolniony od kary na 
mocy amnestii w marcu 1848 r. i mógł z powrotem wrócić do Cieplic.

W następnych latach stale przybierała na sile antyfeudalna walka

44 Friedrich Wilhelm Wander 1803 bis 1879..., s. 29.
45 W a n d e r ,  Drei Jahre aus meinem Leben..., s. 29.
46 J. S t e i n ,  Geschichte der Stadt Breslau im neunzehnten Jahrhundert, Wro

cław 1883, s. 201—208.
47 Tamże, s. 199; K l a w i t t e r ,  Die politische Entwicklung..., s. 25.



w najrozmaitszych swych formach. Nieurodzaj 1846/47 r. przyspieszył 
jeszcze bardziej proces zubożenia i proletaryzowania się mas chłopskich. 
Przyłączenie Krakowa do Austrii zaostrzyło niebezpiecznie sytuację kry
zysu w jeleniogórskim przemyśle lniarskim. W 1847 r. nędza osiągnęła 
swój szczytowy punkt. „Rok ten rozpoczął się pod znakiem bardzo smut
nych perspektyw. Niezwykle długa zima, brak środków żywności, skutki 
nieurodzaju, rosnąca drożyzna najniezbędniejszych i najkonieczniejszych 
środków żywności 43 prawie zupełny brak ziemniaków spowodowały 
straszliwą nędzę” 49. Gromady żebraków przychodziły do wsi i m iast50. 
Szerzył się ty fus51. Wypadki kradzieży, włamań, podpaleń, próby za
bójstw przybrały na sile 52. Rosło „ogromne niezadowolenie” 53. Znalazło 
ono swój szczególny wyraz w spontanicznym ruchu przeciw owej dro- 
żyźnie. Nawet Schaffgotsch uznał za stosowne oświadczyć w izbie panów: 
„Nie idee komunistyczne, lecz nędza zmusza tkaczy do wystąpień” 54.

Owe stosunki społeczne i polityczne stanowiły podatny grunt dla 
spiętrzających się przeciwieństw między właścicielami ziemskimi i lud
nością wsi, między bogatymi i biednymi w miastach. Rejencja Legnicka, 
oceniając sytuację, obawiała się najgorszych rzeczy: „Ucisk, jaki cechuje 
stosunki produkcyjne tej okolicy, oraz brak środków żywności w ostatnim

48 Ceny rynkowe w latach 1845—1847 (w sgr za cetnar, korzec):

M ie j s c o w o ś ć
P s z e n ic a 2 y t o Z ie m n ia k i

1846 r . 1 1847 r . 1846 r .  1 1847 r . 1846 r . 1847 r .

lu t y

J e le n ia  G ó r a 77,10 I 93,8 60,4 I 86,6 25,0 39,0
Z g o r z e le c 92,8 1 97,6 61,9 1 78,2 16,0 27,6

m a r z e c

J e le n ia  G óra 76,3 I 97,9 61,8 1 92,11 25,0 39,0
Z g o r z e le c 90,9 1 99,1 62,1 1 89.9 19,0 27,6

k w ie c i e ń

J e le n ia  G ó r a 75,3 I 98,5 58,6 I 87,3 25,0 36,0
Z g o r z e le c 89,9 1 104,5 59,9 1 86,1 20,0 27,6

m a j

J e le n ia  G ó ra 72,11 I 117,8 57,5 1 108,8 25,0 38,5
Z g o r z e le c 89,9 1 122,5 59,9 1 104,0 20,0 28,6

Zestawiono według informacji zawartych w „Schlesische Provinzialblätter”, 
1846 i 1847. Zob. H e r b s t ,  op. cit., s. 361.

49 H e r b s t ,  op. cit, s. 360.
s0 „Schlesische Chronik”, nr 20, 10 III 1848, s. 88.
51 Tamże.
■r’2 H e r b s t ,  op. cit., s. 359.
53 J. Z i e k u r s c h ,  Hundert Jahre schlesische Agrargeschichte, Wroclaw 

1927, s. 354, 369.
54 Bilder aus der Heimatgeschichte des Hirschberger Tales, bearbeitet v. Lehrer 

Karl Schmidt in Hirschberg, hrsgg. vom Hirschberger Lehrerverein, 1924, s. 172.



czasie do jednego tylko skłaniają, do obalenia istniejących stosunków 
społecznych” 55.

Wybuch rewolucji lutowej we Francji stał się iskrą zapalną, która 
zapoczątkowała walki rewolucyjne w Niemczech. Wrocław, jako jedno 
z pierwszych wielkich miast w państwie niemieckim, odpowiedział na 
wydarzenia w Paryżu. Już 6 marca doszło tu do wielkiej demonstracji 
i starcia między ludem a wojskiem 56. Kryzys rewolucyjny osiągnął swój 
szczytowy punkt, kiedy w dniu 16 marca nadeszła wiadomość o wybuchu 
rewolucji w Wiedniu. Doszło do demonstracji, krwawo stłumionych przez 
wojsko. Następnego dnia zaczęto już uzbrajać straż obywatelską. 
W dniach 19 i 20 marca rewolucja rozwinęła się w całej pełni57.

W obrębie Dolnego Śląska wrocławskie wydarzenia rewolucyjne naj
silniejszym echem odbiły się w powiecie jeleniogórskim58. Nie było 
w tym nic dziwnego, gdyż w tamtejszych warunkach społeczno-ekono
micznych przeciwieństwa klasowe zaostrzyły się i pogłębiły niezwykle. 
W dniu 20 marca nastroje rewolucyjne w Jeleniej Górze przybrały 
szczytowy punkt. Reakcja podjęła wysiłki celem podporządkowania rewo
lucyjnej sytuacji własnej kontroli. Landrat wydał rozkaz powołania 
Landwehry. Jednakże rewolucyjna demokracja, której przewodzili: piwo
war Martin, cukiernik Scholtz i stolarz Sachse, wystąpiła przeciw tym 
przedsięwzięciom. Sytuacja przybrała bardzo groźny obrót, tak że landrat 
zmuszony był odwołać rozkaz powołania rezerw pod broń, aby zapobiec 
„wybuchowi rewolty” 59. Było to pierwsze zwycięstwo rewolucyjnych sił 
Jeleniej Góry.

Tymczasem burmistrz Hertrumph usiłował zorganizować straż oby
watelską. Równocześnie jednak czeladnicy i terminatorzy w mieście dą
żyli do jej opanowania, aby rozprawić się z burmistrzem jako eksponen- 
tem feudalno-absolutnych rządów w mieście. Ponieważ przypuszczano, że 
Hertrumph ukrył się w winiarni Grunera, tłum zaczął do niej szturmo

55 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 331—332, sprawozdanie Re- 
jencji Legnickiej dla ministra spraw wewnętrznych w Berlinie, 8 VII 1848.

56 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 343 A, nr 72, t. 1, 85—89.
67 S t e i n ,  op. cit., s. 276—289; Die Revolution in Deutschland 1848149. Auswahl 

aus dem Sammelwerk „Die Revolutionen 1848/49”, hrsgg. von F. W. Potjomkin 
und A. J. Molok, Berlin 1956, s. 242.

58 R a d l e r ,  op. cit., s. 11; „Schlesische Zeitung”, nr 69, 22 III 1848, s. 721, 
oraz nr 70, 23 III 1848, s. 730.

59 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 226, sprawozdanie landrata 
hrabiego von Stolberg dla Rejencji w Legnicy, 20 III 1848. Por. też k. 331—333, 
sprawozdanie Rejencji Legnickiej dla ministra spraw wewnętrznych w Berlinie, 
8 VII 1848.



wać 60. W związku z tym na placu, gdzie znajdowała się strzelnica, doszło 
do poważnych starć. Burmistrz Hertrumph próbował tutaj uspokoić ze
branych, jednak bez rezultatu. Zebrani napadli na niego i tylko z tru 
dem udało mu się ujść przed gniewem ludu. „Mały tyran — pisał 
Wander — powinien być zgilotynowany” 61. To samo groziło właścicielowi 
drukarni Landoldtowi. Napadli na niego piekarze i handlarze zbożem, 
gdyż był on przewodniczącym Związku Piekarzy 62. Obydwaj zaatakowani 
tego samego jeszcze dnia uciekli z miasta.

Pod wieczór przed ratuszem znowu zgromadziły się tłumy. Czelad
nicy, terminatorzy i robotnicy domagali się uwolnienia aresztowanego 
pomocnika kowalskiego Pohla63. Kiedy dowiedziano się, że został on 
wypuszczony, tłum udał się przed dom burmistrza, usiłując wtargnąć do 
wnętrza. Kiedy to się nie udało, powybijano szyby w oknach 64. Z kolei 
zebrani poszli w kierunku sklepów galanteryjnych Brucka i Pollacka. 
Tłumy wtargnęły do ich wnętrza i splądrowały je. Równocześnie biedota 
miejska, a także wielu mieszkańców wsi, którzy — jak pisał Stolberg 
w swoim sprawozdaniu — przyłączyli się do niej 65, zażądali iluminacji 
m iasta66. Tego dnia lud faktycznie ujął władzę we własne ręce.

60 „Der Bote aus dem Riesengebirge”, nr 13, 28 III 1848, s. 226.
61 K. Fr e i ,  Karl Friedrich Wilhelm Wander. Ein deutscher Schul- und Volks

mann des 19. Jahrhunderts. Zum 100. Geburtstag (27. Dezember 1903). Eine Be
schreibung seines Lebens, bearbeitet nach einem Manuskript „Mein Leben”, hrsgg. 
von Hugo Wander, Quirl 1903, s. 41. Por. „Der Bote aus dem Riesengebirge”, nr 13, 
28 III 1848, s. 266.

62 W artykule Die Hirschberger Bäcker und der Brotverein, opublikowanym 
w „Schlesische Chronik”, pisze się, „daß die Hirschberger Bäcker infolge der 
Mahl- und Schlachtsteuer allmählich teils ihr Gewerbe einstellen mußten, teils, 
mit etwa zwei Ausnahmen, gänzlich verarmten. Zu dieser chronischen Kalamität 
gesellte sich in der letzten Zeit nun auch noch die allgemeine Teuerung unter 
welcher die von allem Vermögen entblößten Bäcker nicht weniger zu leiden hatten 
als das gesamte Publikum”. Krytyczne położenie tutejszych piekarzy pogorszyło 
się jeszcze bardziej przez to, że „[sie] durch die auswärtige Konkurrenz fast 
erdrückt wurden”. Najbardziej jednak dotknęło ich założenie Związku Piekarzy 
(Brotverein), „welcher Gelder zusammenschloß, Mehl einkaufte, einen sogenannten 
I.ohntäcker engagierte und somit dadurch, daß er seinen bald sehr zahlreichen 
Mitgliedern das Brot lieferte, den ohnedies schon sehr gedrückten Bäckern eine 
Menge Kunden entzog und bedeutende Verluste beibrachte”. „Schlesische Chronik”, 
nr 17, 29 II 1848. Najprawdopodobniej artykuł pochodzi od Wandera.

63 Fr e i ,  op. cit., s. 41.
64 M. Vogt ,  Illustrierte Chronik der Stadt Hirschberg in Schlesien, Jelenia 

Góra 1875, s. 270.
65 DZA Merseburg, Rep. 77. Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 226.
66 P a t e r ,  op. cit., s. 582, błędnie informuje, gdy pisze: „Wieczorem miasto 

zostało iluminowane z powodu ogłoszonych przez króla pruskiego liberalnych 
koncesji. Bogaci mieszczanie Jeleniej Góry święcili swój tryumf”. Wprost prze



W ciągu nocy reakcji udało się przywrócić „spokój”. Następnego dnia 
uzbrojona straż obywatelska, dowodzona przez aptekarza Grossmanna, 
broniła majątku klas posiadających67. Gimnazjum miejskie utworzyło 
„oddział ochotniczy”, aby „bronić mienia i bezpieczeństwa osób” 68.

W dniu 21 marca wybuchły rozruchy w sąsiednich Kowarach. Cze
ladnicy i robotnicy, „uzbrojeni w zaostrzone kilofy, motyki, siekiery 
i pałki”, zdemolowali szereg domów, w tym również dom burmistrza, 
oraz sklepy i magazyny kupców69. I w tym wypadku burmistrz musiał 
uciekać z miasta. W nocy ruch rewolucyjny został stłumiony. Zarówno 
w Kowarach, jak i w Jeleniej Górze brak było czynnika kierującego wy
stąpieniami i posiadającego jakiś program.

Niezwykle gwałtowny przebieg miały wypadki rewolucyjne we wsiach 
powiatu 70. Jak wielkie rozmiary przybrał ten ruch, wskazuje sprawozda
nie Rejencji Legnickiej, w którym czytamy: „Mieszkańcy wsi całkowicie 
powstali przeciw swoim panom” 71. W tym ruchu wzięli udział wszyscy 
ćhłopi, „a nawet osoby wchodzące w skład sądów wiejskich” 72. Rejencja 
oceniała sytuację w tych dniach jako poważną i obawiała się wspólnej 
walki chłopów i proletariatu w powiecie jeleniogórskim. Wynika to ze 
sprawozdania, w którym stwierdzano: „Wszędzie szaleją rozruchy chło
pów przeciw panom, spośród których wielu musiało uciekać, i wydaje 
się, że rozwijają się one w kierunku coraz bardziej niebezpiecznym. 
Wszędzie też pojawiły się już sygnały bliskiego wybuchu walki prole
tariatu przeciw warstwom posiadającym” 73. Była to opinia niemal całko
wicie słuszna. Chłopstwo, którego przywódcami byli przeważnie zamożni

ciwnie. Bogaci w mieście drżeli ze strachu przed „ludźmi spośród najniższych 
warstw ludu” (landřat hrabia von Stolberg), tzn. przed czeladnikami i robotnikami.

67 AP Jelenia Góra, sygn. 3725, Akta der Stadt Hirschberg betr. der Bürger
wehr; Vo g t ,  op. cit., s. 270.

68 „Schlesische Zeitung”, nr 71, 24 III 1848, s. 741.
w DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 81, sprawozdanie burmistrza 

Langego dla Rejencji Wrocławskiej, 22 III 1848. Por. „Schlesische Zeitung”, nr 71, 
24 III 1848, 2. Beilage, s. 741; „Breslauer Zeitung”, nr 71, 25 III 1848, s. 713.

70 M. Pater w cytowanym już przeze mnie artykule daje zwarty obraz ruchu 
chłopskiego w powiecie jeleniogórskim. Por. Die Revolution in Deutschland 1848/49..., 
s. 174, 243.

71 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 228, sprawozdanie Rejencji 
Legnickiej dla rządu w Berlinie, 27 III 1848. Por. „Schlesische Zeitung”, nr 73, 
26 III 1848, s. 763.

72 Tamże, k. 212, sprawozdanie Rejencji Legnickiej dla rządu w Berlinie, 24 
III 1848.

73 Tamże, k. 218.



gospodarze 74, zorientowało się, że przyszedł czas, aby domagać się znie
sienia bez odszkodowania ciążących na nim świadczeń i powinności feu
dalnych oraz obniżenia czynszów. Chłopi ze wsi położonych w pobliżu 
Jeleniej Góry przychodzili na zebrania wiejskie, stawiali żądania, wy
bierali swych przedstawicieli, których następnie wysyłali do magistratu 
w Jeleniej Górze — ich pana feudalnego 75, i tam wymuszali wypełnienie 
swych postulatów 76.

Ruchy chłopskie i zaostrzona sytuacja polityczna w samym mieście 
wywołały zaniepokojenie i zamieszanie wśród bogatych warstw Jeleniej 
Góry. Wander stwierdzał: „Od tego dnia oficjalna i nadająca życiu ton 
Jelenia Góra straciła głowę. Wyglądało na to, jak gdyby wszyscy przez 
tarantulę zostali ukąszeni. Miało się wrażenie, że się jest w domu wa
riatów. Mężczyźni z białymi opaskami na ramionach biegali we wszystkie 
strony i zatrzymywali niewinnych wieśniaków, którzy przynosili do mia
sta jajka i masło” 77. Zamieszanie i strach były tak wielkie, że m agistrat78 
na nadzwyczajnym posiedzeniu radnych miejskich w dniu 22 marca nie
zwłocznie i jednogłośnie zniósł wszelkie ciężary i daniny, którymi chłopi 
dotąd byli obciążeni 79. Podobnie postępowali wielcy właściciele ziemscy 
w powiecie. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 25 marca rada miejska 
podjęła uchwałę zwalniającą miejscowych piekarzy, rzeźników, szewców, 
cukierników od wszelkich czynszów z tytułu odszkodowań za zniesione 
ciężary feudalne (Bankablösungsgelder). Ponadto zwolniono na przyszłość 
od wszelkich opłat komunalnych tych mieszczan, których dochód osza
cowany został poniżej 150 talarów 80. Klasy panujące Jeleniej Góry miały 
wszelkie powody, aby starać się uspokoić chłopów i robotników, jak rów
nież drobnych mieszczan, idąc na pewne ustępstwa.

Podczas owych dni ujawnił się również w wielu wsiach antagonizm 
między bogatymi a drobnymi chłopami oraz chałupnikami i robotnika

74 K. Re i s ,  Agrarfrage und Agrarbewegung in Schlesien im Jahre 1848 (Dar
stellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. 12), Wrocław 1910, s. 26.

75 W zależności feudalnej znajdowały się: Kunnersdorf (obecnie część miasta 
Jeleniej Góry), Jeżów Sudecki, Grabary, Czarne, Strupice.

76 Tamże, s. 24.
77 Fre i ,  op. cit., s. 42.
'8 „Aus dem aristokratischen Geiste des Mittelalters war das Herkommen 

entstanden, daß die Magistratspersonen aus den angesehensten und reichsten 
Bürgern gewählt wurden und daß in diesen Patrizierfamilien manches städtische 
Amt von dem Vater auf den Sohn wie eine Erbschaft überging”. H e r b s t ,  op. cit., 
s. 476.

'9 AP Jelenia Góra, sygn. V 804, s. 362—363. Księga protokołów posiedzeń rady 
miejskiej w Jeleniej Górze od 2 III 1848 do 6 XI 1849.

80 Tamże, s. 369—370. Por. „Schlesische Chronik”, nr 26, 31 III 1848, s. 115.



m i81. W Cieplicach, gdzie znajdowała się siedziba Schaffgotschów, ze
brali się chłopi i chałupnicy z 20 w si82. W dniu 21 marca, kiedy nie po
wiodły się wysiłki elementów projunkierskich nad odciągnięciem chłopów 
od zamiaru przeprowadzenia wysuwanych przez nich żądań, doszło do 
wspólnego wystąpierfia chłopów, chałupników i robotników. Schaffgotsch 
natychmiast spełnił żądania swych poddanych 83.

Tego samego dnia kupiec Schneller zmuszony został do skreślenia 
długów i wystawienia pokwitowań, że zostały one uregulowane zgodnie 
z przepisami. Wieczorem doszło do wystąpienia około 400 robotników 
drogowych, którzy oskarżyli Schnellem, że ich na bieżąco oszukuje. 
Jego sklep został- przy tym zdemolowany. Straży obywatelskiej z trudem 
tylko udało się opanować sytuację84. Relacje o podobnych wypadkach 
napływały z Siedlęcina, Jagniątkowa, Zachełmia i innych miejscowości. 
Wander tak oceniał ówczesną sytuację na wsi: „Brakło niewielkiej inspi
racji, a z pańskich dworów, od wieków wyzyskujących ludność wiejską, 
niewiele pozostałoby dla potomności” 85.

Bardzo istotny punkt stanowiły Mysłakowice. Tutaj właśnie znaj
dowały się posiadłości rodziny królewskiej. Mechaniczna przędzalnia lnu 
wycisnęła swe piętno na miejscowości i okolicy. Robotnicy fabryczni 
stanowili stosunkowo znaczną część mieszkańców wsi. Tamtejszą sytuację 
polityczną cechowało to, że wszyscy „urzędnicy i robotnicy reprezento
wali kierunek demokratyczno-opozycyjny” 86. Jak wynika z przebiegu 
rewolucji, robotnicy w Mysłakowicach wykazywali coraz bardziej rosnącą 
aktywność, dając przez to powód do nadzwyczajnych obaw ze strony 
reakcji feudalno-burżuazyjnej.

Zaostrzanie się sytuacji rewolucyjnej w powiecie jeleniogórskim i jej 
oddziaływanie na sąsiednie powiaty87, jak również niebezpieczeństwo

81 „Der Bote aus dem Riesengebirge”, nr 13, 30 III 1848, s. 264.
83 G r ü n f e l d ,  op. cit., s. 76.
83 Schaffgotsch sporządził następujący obłudny dokument, który potem prze

kazał chłopom: „Mein Gewissen gibt mir das Zeugnis, daß ich keine Einsassen von 
Warmbrunn irgendwie wehe getan oder etwas von ihnen verlangt hätte, welches 
den Gesetzen zuwider gewesen wäre. Gott ist mein Zeuge. Ich verzichte: 1. Auf 
das Laudemium, 2. Auf alle Dienste jeglicher, Art, 3. Auf die Snesen und Salz
gelder, Ehrungs- und Spanngelder, 4. Auf das Zinsgetreide”. Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, nr 166/53, cz. VI, k. 66/67, L i n d n e r ,  
Chronik von Warmbrunn. Bericht über die im März 1848 hierorts ausgebrochenen 
Unruhen und der dadurch in’s Leben gerufenen Schutzkommission und Übergang 
derselben in eine Bürgerwehr.

84 Tamże, k. 70—71.
85 Fr e i ,  op. cit., s. 43.
86 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 4, k. 353, sprawozdanie landrata 

von Grävenitz dla Rejencji w Legnicy, 24 V 1850.
87 R a d 1 e r, op. cit., s. 14—23.



społecznego pogłębienia się rewolucji w tym rejonie spowodowały, że Re- 
jencja już w dniu 26 marca wysłała wojsko do Jeleniej Góry i kilku 
innych miejscowości powiatu, przede wszystkim zaś do Mysłakowic, 
w celu stłumienia ruchu rewolucyjnego.

DER KREIS JELENIA GÓRA IN DER REVOLUTION 1848—1849

Der Kreis Jelenia Góra weist einige Besonderheiten auf, die für die Revo
lutionsgeschichte Schlesiens von besonderer Bedeutung sind.

Der Kreis Jelenia Góra war ein Zentrum der schlesischen Leinenindustrie, 
sie steckte seit Jahren in einer tiefen Krise. Die Folge war, daß sich hier auf 
relativ kleinstem Raum alle sozialen Widersprüche außerordentlich zuspitzten. 
Der Kreis Jelenia Góra galt daher bereits im Vormärz als Zentrum der Demokra
tie. Hier wirkten solche, weit über die Grenzen Schlesiens hinaus bekannte De
mokraten, wie Schlöffel und Wander.

Es war daher auch nicht zufällig, daß hier die Revolution in Niederschlesien 
zuerst ausbrach. Der Klassenkampf nahm einen scharfen Charakter an. In Jelenia 
Góra waren am 20. März „die Leute aus der niedersten Volksklasse” faktisch 
Herr der Stadt. Die revolutionären Demokraten führten die Stadtarmut an.

Zur gleichen Zeit erhoben sich die Bauern in den Dörfern des Kreises. Diese 
Seite hat M. Pater im seinen Studie Wypadki marcowe 1848 roku w powiecie 
jeleniogórskim überzeugend dargestellt.

In den nachfolgenden Monaten wird das revolutionäre Geschehen vom Kampf 
der liberalen Bourgeoisie und den Monarchisten, insbesondere gegen die revolu
tionären Demokraten bestimmt, da sie ständig befürchteten, daß es unter ihrer 
Führung zu gemeinsamen Aktionen der Bauernschaft und des Proletariats kommen 
würde.



AUSTRO-WĘGRY A SPRAW A WYWŁASZCZENIA POLAKÓW  
W ZABORZE PRUSKIM  (1908— 1914)

Stanowisko Austro-Węgier wobec polityki wywłaszczenia żywiołu pol
skiego przez rząd pruski nie doczekało się dotąd odrębnego i wyczerpu
jącego omówienia, zarówno w literaturze polskiej, jak i obcej. W istocie 
rzeczy jeszcze do niedawna w całej spuściźnie historiograficznej istniały 
na powyższy temat zaledwie rozsiane tu i ówdzie lakoniczne wzmianki 
i aluzje, zaczerpnięte przeważnie z szerzej dostępnych pamiętników i re
lacji o charakterze publicystycznym.

Dopiero dwa ubiegłe lata przyniosły pod tym względem dość istotną 
zmianę na lepsze w postaci ukazania się publikacji Pirki na temat nie
mieckiej polityki wywłaszczenioweji. Ciekawa ta monografia, abstrahując 
od usterek wytkniętych w krytycznej recenzji2, daje w swych końco
wych partiach również ogólny pogląd na zagadnienie stosunku dwu po
zostałych państw zaborczych — Monarchii Austro-Węgierskiej i Cesar
stwa Rosyjskiego — do pruskiej ustawy o wywłaszczeniu Polaków.

Wywody Pirki na wspomniany temat, w zasadzie trafnie ujmujące 
najbardziej istotne cechy polityki obu tych państw w omawianej kwe
stii, zawierają jednak z natury rzeczy poważne luki, a także pewne 
nieścisłości, wynikające z nieuwzględnienia austriackich materiałów ar
chiwalnych o tak zasadniczym znaczeniu, jak akta austro-węgierskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 3. Zadaniem niniejszej rozprawy jest

1 M. P i r k o, Niemiecka polityka wywłaszczeniowa na ziemiach polskich, War
szawa 1963. Publikacja ta daje również krytyczne omówienie literatury przed
miotu, trafnie oceniające jej istotną wartość i przydatność do badań nad polityką 
narodowościową rządu pruskiego w interesującym nas okresie.

2 Pióra A. Galosa w „Kwartalniku Historycznym”, 1964, nr 3, s. 845—848.
3 Wzmiankowane akta, dotyczące omawianego zagadnienia, zawarte są w spe

cjalnie wyodrębnionych fascykułach, tzw. liassach, Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
wT Wiedniu, zatytułowanych „Preußische Polenpolitik, Enteignungsfrage 1908—1918” 
i wchodzących w skład Działu III (Abteilung II: Preußen 1848—1918) zespołu:



właśnie wypełnienie owej luki, utrudniającej pełniejsze zrozumienie mię
dzynarodowych powiązań i uwarunkowań polityki wywłaszczeniowej 
w zaborze pruskim.

Skoro jest mowa o reakcji Austro-Węgier na pruską ustawę o wy
właszczeniu, to przede wszystkim trzeba wskazać na ścisły jej związek 
z polityką wewnętrzną monarchii habsburskiej na początku XX w., 
zwłaszcza zaś z sytuacją wewnętrznopolityczną w tym państwie po wpro
wadzeniu powszechnego prawa wyborczego w 1907 r. Przeprowadzona 
wówczas pod wpływem narastających w monarchii naddunajskiej prądów 
rewolucyjnych parlamentarna reforma wyborcza i rozpisane na jej pod
stawie wybory zmieniły dość wydatnie układ sił w Izbie Posłów Rady 
Państwa, z jednej strony na korzyść socjalistów, z drugiej zaś na rzecz 
reprezentantów narodowości słowiańskich. Socjaliści zdobyli wówczas 
87 mandatów, wprowadzając na forum parlamentu drugi co do wielkości 
klub poselski. Austriacy (Niemcy austriaccy) stanowili w nowej Izbie 
wyraźną mniejszość, uzyskując 233 posłów, gdy narodowości nieniemiec- 
kie — 283 4.

Pierwszy parlament, wybrany na podstawie powszechnego prawa gło
sowania, był dużym krokiem w kierunku demokracji i złagodzenia ucisku 
narodowego w wielonarodowej monarchii, skłaniając wiedeńskie sfery 
rządzące do stosowania bardziej elastycznej i giętkiej polityki wobec 
niektórych narodów ujarzmionych. Polityka ta wyrażała się w lawiro
waniu pomiędzy postulatami socjalno-klasowymi i żądaniami o charak
terze narodowościowym przedstawicieli poszczególnych narodowości, 
zmierzając w tej formie do osłabienia ruchów i dążeń odśrodkowych, 
rozsadzających anachronistyczną monarchię habsburską.

Rządowi wiedeńskiemu zależało w szczególności na utrzymaniu do

Archiwum Polityczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Politisches Archiv des 
Ministeriums des Äußern). Gros materiałów obejmują rękopisy pod sygnaturą 181. 
Jest to głównie korespondencja pomiędzy MSZ w Wiedniu a austro-węgierskimi 
placówkami dyplomatycznymi na terenie Niemiec, tj. z ambasadą w Berlinie i kon
sulatem we Wrocławiu, w sprawach związanych z pruską polityką wobec Polaków 
w 1. 1907—1908. Natrafiamy tu również na takie materiały, spełniające w wymianie 
listów rolę alegatów, jak memoriały Koła Polskiego w parlamencie wiedeńskim, 
listy różnych polskich polityków do poszczególnych członków rządu austriackiego, 
wreszcie liczne wycinki i relacje prasowe z gazet polskich, austriackich i niemiec
kich dotyczące kwestii wywłaszczenia, broszury na ten sam temat oraz szczegółowe 
zestawienia i sprawozdania omawiające polską problematykę narodową pod pano
waniem pruskim. Materiały powyższe traktowały czynniki rządowe austriackie 
jako akta ściśle poufne („streng vertraulich”), wielokrotnie podkreślając w instruk
cjach dla podległych sobie organów konieczność zachowania jak największej ostroż
ności i dyskrecji w związku z poruszanymi sprawami polskimi.

4 E. P r i e s t e r ,  Kurze Geschichte Österreichs, tłum. ros., Moskwa 1952, s. 473.



tychczasowego lojalistycznego kursu Koła Polskiego w Radzie Państwa, 
ażeby tą drogą zapewnić sobie prorządową większość parlamentarną 
i równocześnie skutecznie rozbijać możliwe próby zbliżenia politycznego 
Polaków do pozostających w opozycji reprezentantów innych narodo
wości słowiańskich.

Sprawa, o której mowa, wymagała tym baczniejszej uwagi ze strony 
rządu, że w wyniku wyborów 1907 r. w Kole Polskim zaszły dość znaczne 
zmiany. Dawna większość konserwatywno-ziemiańska stopniała tam do 
czwartej części, do głosu doszli natomiast narodowi demokraci, których 
jedyny przedstawiciel w poprzedniej kadencji parlamentu, Stanisław 
Głąbiński, teraz, jako przywódca najliczniejszej w Kole frakcji, został 
jego prezesem. Później nieco, w 1908 r., wstąpili do Koła Polskiego lu
dowcy, co jeszcze bardziej zmieniło jego oblicze.

Tymczasem sprawa współpracy pomiędzy rządem a. polskim klubem 
parlamentarnym zaczynała poważnie się komplikować w związku z nara
staniem antypolskiego kursu ze strony sojusznika Monarchii Austro-Wę- 
gierskiej — hohenzollernowskich Niemiec. Z końcem 1906 i na początku 
1907 r. dwa wydarzenia zelektryzowały polską opinię publiczną wszyst
kich trzech zaborów: strajk młodzieży szkolnej w Poznańskiem i kon
kretyzujące się zamiary pruskich kół rządzących przeprowadzenia ustawy
0 wywłaszczeniu własności polskiej. Uważnie obserwując poczynania 
rządu pruskiego wobec Polaków, dyplomacja austro-węgierska wyrażała 
w związku z tym niepokój, motywowany tym, że polityka narodowo
ściowa Prus może odbić się na stanowisku polityków polskich w Austrii
1 skomplikować sytuację rządu wiedeńskiego.

W pierwszej połowie stycznia 1907 r. uwagę ambasady austriackiej 
w Berlinie absorbował na razie poznański strajk szkolny, przy czym 
poglądy w tej sprawie jej kierownika, Szögyenyego, szczególnie dobitnie 
charakteryzował obszerny raport, skierowany wówczas na ręce ministra 
spraw zagranicznych Aehrenthala i relacjonujący przebieg debaty 
w Reichstagu nad wspomnianym strajkiem 5. Szögyeny szczegółowo przed
stawiał w wymienionym raporcie wystąpienie posła Stychla i odpowiedź 
na to przemówienie ministra oświaty, który podkreślił, że strajk szkolny 
wybuchł z przyczyn politycznych, nie zaś religijnych, że jest to ze strony 
„polskich agitatorów” przestępstwo pedagogiczne, że — wreszcie — strajk 
jest próbą sił, która poprzez spokojne i konsekwentne stanowisko rządu

5 Szögyeny do Aehrenthala, 15 I 1907, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, 
Politisches Archiv des Ministeriums des Äußern, Abteilung III: Preußen, s. 181. 
Jeśli w dalszych przypisach brak wzmianki na temat pochodzenia cytowanego lub 
omawianego przekazu źródłowego, oznacza to, że znajduje się on pod wyżej wy
mienioną sygnaturą.



musi skończyć się porażką tych czynników, które lekkomyślnie podjęły 
walkę strajkową.

Komentując cytowane poglądy pruskiego ministra Szögyeny określał 
je jako zbyt optymistyczne, choć bowiem strajk istotnie się załamuje, 
jednak nie może dojść do trwałego uspokojenia we wschodnich pro
wincjach Niemiec dopóty, dopóki rząd pruski nie zdecyduje się na grun
towną zmianę swej dotychczasowej polityki wobec Polaków, polityki, 
która przyniosła rezultaty zdecydowanie ujemne. Ambasador zaznaczał 
dalej, że taki punkt widzenia podzielają niektóre tutejsze koła rządowe. 
Powiedziano mu poufnie na Wilhelmstraße, że jest rzeczą godną ubole
wania, iż ks. Biilow tak daleko zaangażował się w swej akcji wobec 
Polaków, podobnie zresztą jak cesarz Wilhelm ze swoją dewizą „Biegen 
oder Brechen”. Z tego jednak powodu nie można oczekiwać zmiany 
kursu 6.

Istotnie, do uspokojenia w polskich prowincjach Rzeszy dojść nie 
mogło, skoro ustawa o wywłaszczeniu była już przygotowana przez rząd 
pruski. Niezależnie od tego rozchodziły się pogłoski o mających jakoby 
nastąpić wysiedleniach Polaków, co powodowało poważne poruszenie 
opinii publicznej. Wywoływało to również pewien niepokój na terenie 
Wiednia, gdzie dziennik „Das Neue Wiener Journal” przynosząc tego typu 
wiadomości zaznaczał zarazem, że może się to odbić na stanowisku ży
wiołu polskiego w Austrii i zagrozić spoistości sojuszu z Rzeszą Nie
miecką. Niepokój ten podzielały wiedeńskie sfery rządowe 7, co wypły
wało stąd, że rząd pruski — jak podkreślał Szögyeny — traktował 
wszystkie wystąpienia polskie i czeskie na terenie Austrii jako skiero
wane przeciwko jego polityce akty wrogości, ingerujące w wewnętrzne 
sprawy państwa pruskiego. W szczególności miał tu austro-węgierski dy
plomata na myśli demonstracje ludności polskiej w Galicji i ostatnie 
wystąpienie praskiej Rady Miejskiej, piętnujące politykę pruską wobec 
Polaków, które — jak podkreślał — mogą Austrii poważnie zaszkodzić. 
W konsekwencji radził tłumić wszelkiego rodzaju manifestacje o charak
terze antypruskim, stanowiące zagrożenie sojuszu Monarchii Austro- 
-Węgierskiej z Niemcami8.

Z drugiej jednak strony sam fakt przygotowywania przez rząd pruski 
ustawy o wywłaszczeniu, jak i całą dotychczasową politykę kolonizacyjną 
oceniała strona austriacka zdecydowanie ujemnie. Podkreślano w szcze
gólności, że akcja wykupu ziemi przez Komisję Kolonizacyjną przy rów
noczesnej ostrej konkurencji ze strony Polaków zamiast przyczynić się

6 Tamże.
7 Szögyeny do Aehrenthala, 5 III 1907.
8 Szögyeny do Aehrenthala, 12 III 1907.'



do faktycznego wzrostu elementu niemieckiego we wschodnich prowin
cjach państwa doprowadziła tam jedynie do spekulacji majątkami ziem
skimi i niebywałego wzrostu cen ziemi. Tak więc gdy w 1886 r. cena 
za 1 hektar gruntu wynosiła 560 marek, to w 1906 r. wzrosła do 1420 ma
rek, w obecnej zaś sytuacji Polacy płacą w poszczególnych wypadkach 
nawet 2500 marek za hektar. Zdaniem austro-węgierskiego dyplomaty 
fiasko działalności Komisji Kolonizacyjnej skłoniło sfery ekstremistyczne 
w Niemczech i ulegający im rząd do zainicjowania polityki przymuso
wego wykupu, która jednakże — podważając samą zasadę prywatnej 
własności — wywołuje opór niemieckich kół konserwatywno-ziemiań- 
skich, co z kolei może narazić rząd pruski na poważne trudności i kło
poty 9.

Z nie mniejszym niepokojem śledzili dyplomatyczni obserwatorzy 
austro-węgierscy nasilenie agitacji hakatystów, zwłaszcza przebieg ze
brania Ostmarkenvereinu, które odbyło się 18 VIII 1907 r. w Bydgoszczy 
pod hasłem wywłaszczenia jako koniecznego środka „obrony zagrożonych 
kresów wschodnich”. Zaznaczali oni, że Polacy nie pozostawali bierni 
wobec tego typu uchwał, organizując ze swej strony wiec w Inowrocła
wiu, którego rezolucja, skierowana przeciw polityce wywłaszczeniowej, 
odwoływała się do „całego kulturalnego świata” 10.

Tymczasem na jesieni 1907 r. sprawa wywłaszczenia przybrała już 
pewne konkretne formy prawodawcze. 26 listopada, a więc bezpośrednio 
przed otwarciem sesji Landtagu pruskiego, posłowie otrzymali tekst rzą
dowego projektu ustawy wraz z obszernym uzasadnieniem tego przed
sięwzięcia. W pierwszym dniu sesji kanclerz Biilow wygłosił dłuższe prze
mówienie o charakterze antypolskim, starając się umotywować rzekomą 
konieczność uchwalenia ustawy wywłaszczeniowej. Podkreślił on, że Ce
sarstwo Niemieckie rozwiązując swe sprawy wewnętrzne nie musi ani 
oglądać się, ani przysłuchiwać temu, co powie zagranica, jak to było 
w 1830, 1846—4848 i 1863 r., gdy Polacy z Wielkopolski liczyli w od
zyskaniu niepodległości na pomoc z zewnątrz 41.

9 Szögyeny do Aehrenthala, 10 IV 1907. Dla zilustrowania całości problemu 
autor listu załączył broszurę R. W i 111 i n g a, Das Ostmarken-Problem, Berlin 
1907. W toku następnej relacji (z 28 VIII 1907) jako załączniki figurowały nadto: 
specjalnie opracowany przez ambasadę austro-węgierską w Berlinie memoriał 
Ergebnisse und Aufgaben der preußischen Siedlung in Westpreußen und Posen... 
oraz broszura Zwanzig Jahre deutscher Kulturarbeit 1886—1906. Tätigkeit und 
Aufgaben neupreußischer Kolonisation in Westpreußen und Posen, Berlin 1907.

10 Hohenlohe do Aehrenthala, 28 VIII 1907.
u Cyt. wg P i r k i ,  op. cit., s. 140; mowa Bülowa w sprawie polskiej „przy 

zastosowaniu efektów oratorskich popartych obiektywnymi danymi” wywrzeć 
miała — zdaniem Szögyenyego — duże wrażenie na posłach Landtagu pruskiego. 
„Nie potrzebuję zapewniać Waszej Ekscelencji — pisał on do Aehrenthala — że



Wydarzenia, o których mowa, wywołały niemal natychmiast burzliwe 
reperkusje w parlamencie austriackim, gdzie 28 listopada doszło do 
niezwykle ostrych wystąpień, skierowanych przeciwko poczynaniom rzą
du pruskiego. Jest przy tym rzeczą wielce charakterystyczną, że do 
protestu Koła Polskiego przyłączyły się od razu frakcje parlamentarne 
innych narodów, głównie słowiańskich. Antypruskie przemówienia wy
głosili wówczas: Słoweniec Hribar, Czesi Kramarz i Klofać, socjalista 
polski Hudec, socjalista ukraiński Wityk, ludowiec Stapiński, niezależny 
radykał Breiter, lwowski syjonista Stand, galicyjski rusofil Marków 
i Włoch Cronci.

Był to niecodzienny wypadek na forum parlamentu wiedeńskiego, 
jeśli zważymy, że skłóceni dotąd między sobą przedstawiciele narodów 
walczących o wyzwolenie wystąpili tym razem zwarcie i jednolicie. 
Odpowiadając na te protesty, przewodniczący Izby Posłów, Weißkirchner, 
radził prezesowi Koła Polskiego zwrócić się w omawianej sprawie z in
terpelacją do premiera * 12.

Tak ostry atak na „zaprzyjaźnione państwo” postawił rząd austriacki 
w mocno kłopotliwej sytuacji. Z jednej strony groziła temu rządowi in
terwencja dyplomatyczna silniejszego sojusznika, z drugiej zaś — ewen
tualność przejścia Koła Polskiego na tory opozycji, co musiałoby dopro
wadzić do poważnego zachwiania stanowiska gabinetu w parlamencie, 
a nawet do jego upadku.

Bezpośrednia reakcja obecnych w Radzie Państwa ministrów na anty
pruskie wystąpienia posłów wyraziła się w opuszczeniu przez nich sali 
posiedzeń Izby Poselskiej. Jednakże już nazajutrz inspirowana zwykle 
przez berliński Auswärtiges Amt „National-Zeitung” donosiła w kores
pondencji z Wiednia, że wspomniana wyżej debata w parlamencie, którą 
„niestety” umożliwiła daleko idąca tolerancja ze strony prezydenta Izby, 
wywołała w siedzibie austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych na Ballplatzu „przykre zdziwienie” („peinliches Befremden”).

zdecydowanie największa część do tej pory spokojnie myślących niemieckich 
polityków uważa wzrost polskiego obszaru językowego w Prusach Zachodnich 
za poważne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, w polskiej zaś agitacji narodowej 
widzi niebezpieczną siłę. Bülow jest na tyle realnym politykiem, by liczyć się 
z tymi nastrojami”. Szögyeny pisał w dalszym ciągu swej relacji, że większość 
w Izbie Poselskiej Landtagu pruskiego, w tym także konserwatyści, jest za wy
właszczeniem, gdy natomiast liberalni posłowie wypowiadają się przeciwko ustawie 
wywłaszczeniowej, wskazując na to, że jedyny sojusznik Niemiec — Austria — 
państwo zamieszkałe w większości przez Słowian, znajdzie się w trudnej sytuacji 
w razie zaostrzenia kursu antypolskiego. Szögyeny do Aehrenthala, 3 XII 1907.

12 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten 
des österreicheischen Reichsrathes im Jahre 1907, Wien 1908, XVIII Session, t. IV, 
s. 2813—2819. Zob. również u P i r k i ,  op. cit., s. 253.



Ta sama gazeta podkreślała, że zarzuty przeciwko Niemcom, podnie
sione w trakcie tej debaty, powinny się spotkać z energicznym protestem 
prezesa ministrów 13. Wzmiankując o tym w swym sprawozdaniu (z 30 
listopada), Szögyeny zaznaczał zarazem, że wszystkie dzienniki niemieckie 
z tego dnia zajęły się debatą w Radzie Państwa i jednogłośnie uważały 
ją „za mieszanie się w sprawy wewnętrznej polityki Prus”. Dochodziły 
one do wniosku, że wizyta ambasadora niemieckiego w Wiedniu von 
Tschirschky’ego u Aehrenthala, jaka miała miejsce poprzedniego dnia, 
była związana z kwestią polskąi4 15.

Przedstawiony tu pruski punkt widzenia został oficjalnie uznany przez 
premiera Becka, który w odpowiedzi na interpelację lwowskiego nieza
leżnego posła Breitera i towarzyszy oraz partii słowiańskich, poruszającą 
sprawę wywłaszczenia, powołał się na prawo międzynarodowe, nie do
puszczające mieszania się w wewnętrzne sprawy innego państwa. Rząd 
pruski nie miał więc — przynajmniej na razie — powodów do niezado
wolenia z postawy Austrii wobec sprawy wywłaszczenia. Dał temu wyraz 
sekretarz stanu von Schoen w rozmowie z Szögyenym. Mimochodem 
nadmienił on w czasie tej rozmowy, że rosyjski ambasador zapytywał go 
w ostatnich dniach, czy Niemcy interweniowały w Wiedniu w sprawie 
próby mieszania się Polaków w stosunki niemieckie. Von Schoen poin
formował Szögyenyego, że zapewnił dyplomatę rosyjskiego, iż taka 
interwencja „oczywiście nie miała miejsca, a incydent w parlamencie jest 
wyjaśniony poprzez znane oświadczenie prezesa rady ministrów” 1R. 
W istocie rzeczy jednak — według opinii ambasady austro-węgierskiej 
w Berlinie — w ten sposób traktowały sprawę niemieckie sfery rządzące, 
gdy natomiast prasa zbliżona do wszechniemców i hakatystów uważała 
oświadczenie Becka za niewystarczające.

Na opisanym tu wydarzeniu nie kończyły się jednak kłopoty rządu 
wiedeńskiego. Ich źródłem było nadzwyczaj silne wzburzenie polskiej 
opinii publicznej, wyrażające się m. in. w szeregu wieców protestacyj
nych, manifestacji ulicznych i utrzymanych w niezwykle ostrym tonie 
wypowiedzi o charakterze antypruskim. Szczególnie głośnym echem odbił

13 Szögyeny do Aehrenthala, 30 XI 1907.
J4 Tamże. Zob. również rozprawę A. G a 1 o s a Klasy posiadające w Niemczech 

wobec sprawy polskiej (Przegląd Historyczny, 1954, s. 685), gdzie czytamy, że 
w związku z debatą antypruską w parlamencie wiedeńskim „nacjonalistyczna 
opinia niemiecka . . .  wypowiedziała się stanowczo przeciw wglądaniu w wewnętrzne 
sprawy pruskie. Za »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« powtórzyły to nie tylko 
»Kölnische Zeitung«, czy wszechniemiecki »Alldeutsche Blätter«, ale i centrowa 
»Schlesische Volkszeitung«, zazwyczaj znacznie lepiej maskująca swe antypolskie 
stanowisko”.

15 Szögyeny do Aehrenthala, 6 XII 1907.



się masowy wiec przeciwko pruskiej ustawie o wywłaszczeniu urządzony 
dnia 2 grudnia w Krakowie przez socjalistów oraz podobnego typu wiec 
lwowski w dniu 21 grudnia zorganizowany przez kilka partii politycznych 
i zakończony manifestacją uliczną przed konsulatem niemieckim, gdzie 
demonstracyjnie spalono portret Wilhelma I I 16.

Relacje o niezwykle silnym poruszeniu polskiej opinii publicznej 
przeciwko Prusom napływały równocześnie z zaboru rosyjskiego 17 18. Te 
nastroje skłaniały parlamentarne Koło Polskie w Wiedniu do wzmożenia 
nacisku na rząd austriacki, ażeby ten kanałami dyplomatycznymi starał 
się wpłynąć na swego sojusznika w kierunku zaniechania forsowania 
ustawy wywłaszczeniowej. W wypadku nieuwzględnienia owego postulatu 
posłowie polscy dawali do zrozumienia, że podejmą krytykę austro-wę- 
gierskiej polityki zagranicznej, do czego dadzą sposobność zbierające się 
z początkiem przyszłego roku Delegacje parlamentarne Austrii i Węgier. 
Było to zjawisko mocno symptomatyczne, gdy zważymy, że jeszcze w li
stopadzie 1907 r. prezes Koła Polskiego, Głąbiński, zadeklarował utrzy
manie dotychczasowej „tradycyjnej” linii politycznej Koła, „która nie 
popadnie w sprzeczność z oficjalną polityką zagraniczną monarchii” 1g.

Licząc się ze wzburzeniem panującym wśród ludności polskiej i zwią
zanym z tym nastawieniem Koła Polskiego, rząd wiedeński poprzez Mi
nisterstwo Spraw Zagranicznych polecił swej ambasadzie w Berlinie prze
syłanie dokładnych raportów na temat losów projektu ustawy wywłasz
czeniowej oraz jej przypuszczalnego zakresu. Jednoczesne instrukcje dla 
Szögyenyego sugerowały mu konieczność przedstawienia stronie nie
mieckiej tych wszystkich wewnętrznopolitycznych trudności Monarchii 
Austro-Węgierskiej, które jej groziły w razie zastosowania przez rząd 
pruski metody wywłaszczania majątków polskich. Dalsze dyrektywy za
lecały ambasadorowi „zrobić wszystko, co w jego mocy”, dla odłożenia 
debat nad sprawą polską w pruskim Landtagu, a to w tym celu, ażeby

16 Odpisy raportów Dyrekcji Policji w Krakowie do Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z 2 XII 1907 i Dyr. Policji we Lwowie do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z 22 XII 1907. W sprawie lwowskiej demonstracji zarządziło Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych surowe śledztwo, mające na celu wykrycie i areszto
wanie sprawców spalenia portretu cesarza niemieckiego, na co Dyrekcja Policji 
nadesłała Ministerstwu odpowiedź, iż w czasie wspomnianej demonstracji obecni 
tam komisarze policyjni „widzieli tylko rulon papieru i ogień, portretu jednak 
nie dostrzegli’*.

17 Konsul austro-węgierski w Warszawie Stefan von Ugron donosił Aehrentha- 
lowi dnia 12 XII 1907, że „jeszcze nigdy od czasu Wrześni nie było tak wielkiego 
poruszenia i wzburzenia polskiej opinii publicznej przeciwko Prusom. „Politischer 
Gegenstand”, nr 31.

18 Abschrift eines an Seine Exzellenz den Herrn Ministerpräsidenten gerichteten 
Schrebens des Herrn Reichsratsabgeordneten Dr Stanislaus Głąbiński, z 16 XI 1907.



wspomniane debaty nie zbiegły się w czasie z obradami Delegacji austro- 
-węgierskich, rozpoczynających się już 15 I 1908 r. i mających potrwać 
około trzy tygodnie 19. Jeśliby nie udało się tego przeprowadzić — pisał 
Aehrenthal do Becka — „rząd może się narazić na poważne przeszkody 
ze strony posłów polskich, nie mówiąc już o zachowaniu się całych De
legacji” 20.

Szögyeny przedstawił wszystkie te wyrażone wyżej obiekcje Biilowowi, 
na co ten odparł ambasadorowi w czasie rozmowy odbytej 23 grudnia, 
że ustawa wywłaszczeniowa ma spełniać jedynie rolę „miecza Damo- 
klesa”, godzącego w Polaków w wypadku, gdyby chcieli oni „jeszcze po
ważniej niż dotąd zagrażać niemczyźnie”. Bülow zaznaczył następnie, że 
„dalej rząd Rzeszy w danej sytuacji iść nie chce” 21. W trakcie kolejnego 
spotkania (10 II 1908) obydwu wymienionych polityków kanclerz za
pewnił swego rozmówcę, że „troszczy się” o to, aby debaty Landtagu 
pruskiego i Delegacji austro-węgierskich nie przypadły w jednakowym 
czasie22. Rzecz jasna, że cytowana tu wypowiedź strony niemieckiej 
wywołała zrozumiałe w danej sytuacji zdenerwowanie w Wiedniu i spo
wodowała natychmiastowe wysłanie „ściśle poufnego telegramu”, w któ
rym Aehrenthal raz jeszcze usilnie domagał się odłożenia debaty nad 
ustawą wywłaszczeniową, powołując się na argumenty przytoczone już 
poprzednio i przedstawione kanclerzowi za pośrednictwem Szögye- 
nyego 23.

Reakcja pruska na démarche austriackie wiała chłodem, choć była po
zorowana chęcią zadośćuczynienia postulatom swego sojusznika. Kanclerz 
Rzeszy, któremu Szögyeny przekazał treść depeszy Aehrenthala za po
średnictwem sekretarza stanu, polecił zakomunikować ambasadorowi 
austro-węgierskiemu za takim samym pośrednictwem, że „z największą 
trudnością może się zgodzić na to, ażeby obrady nad ustawą o wywłasz
czeniu w pruskiej Izbie Posłów nie odbywały się równocześnie z obra
dami w Delegacjach” 24. Wynika to stąd — jak twierdził kanclerz — że 
Delegacje mogą obradować do końca lutego, trudno więc byłoby odkładać 
na okres tak długi obrady Landtagu nad projektem w sprawie polskiej, 
którego pierwsze czytanie już się odbyło. W ogóle kanclerz jest przeko

19 Aehrenthal do Becka, 15 I 1908.
20 Tamże. W świetle cytowanych faktów nie do przyjęcia wydaje się bliżej 

nie uzasadniona teza Pirki, wyrażająca pogląd, jakoby późniejsze opozycyjne stano
wisko posłów polskich w Delegacjach wobec sojuszu z Prusami było zaskoczeniem 
dla rządu austriackiego. Por. P i r k o, Op. cit., s. 254.

21 Szögyeny do Aehrenthala, 24 XII 1907.
22 Szögyeny do Aehrenthala, 11 I 1908.
23 Aehrenthal do Szögyenyego, 13 I 1908.
2A Szögyeny do Aehrenthala, 14 I 1908.



nany — pisał Szögyeny — że obrady w pruskiej Izbie Posłów mogą sią 
jedynie przyczynić „do wyjaśnienia sytuacji i do uspokojenia wewnętrz
nych i zagranicznych przeciwników ustawy” 25. Jednocześnie Bülow 
oznajmił, że upoważnił swego ambasadora w Wiedniu, von Tschirsch- 
ky’ego, do szerszego omówienia poruszonej tu sprawy z Aehrenthalem.

Taka argumentacja nie mogła uspokoić szefa austro-węgierskiego 
MSZ, tym bardziej że 15 stycznia otrzymał on list z Polski od jednego 
z wpływowych posłów austriackich, członka Delegacji dra Józefa Baern- 
reithera, który uzależniał postawę swoją i swoich kolegów w czasie nad
chodzących obrad od tego, czy debaty w Delegacjach zostaną zakończone, 
zanim rozpocznie się drugie czytanie ustawy o wywłaszczeniu w pruskim 
Landtagu. Ażeby mogło się to udać, zamierzał Aehrenthal „gładko pro
wadzić” sesję Delegacji „celem szybkiego uchwalenia różnych wniosków, 
rezolucji i interpelacji, które po jawią się w czasie debat nad budże
tem” 26. „Szukam zrozumienia u kanclerza w związku z tymi okoliczno
ściami — pisał on w liście do Szögyenyego. — Proszę więc zwrócić mu 
uwagę na powagę sytuacji i przekazać mu moje usilne życzenie, ażeby 
debaty polskiej w Berlinie nie wszczynać w okresie obrad Delegacji” 27.

Bülow jednak nie myślał dotrzymać obietnicy danej w tej sprawie 
Austriakom jeszcze tak niedawno. „Gdy zobaczyłem kanclerza wczoraj 
wieczorem — pisał Szögyeny o swym spotkaniu z Bülowem w dniu 
15 stycznia — wiedziałem już, że drugie czytanie wniosku w sprawie 
polskiej jest umieszczone na porządku dziennym dzisiejszego posiedzenia 
pruskiej Izby Posłów. Niemniej jednak wyraziłem życzenie jak najrych
lejszego spotkania, w trakcie którego przedstawiłem nasz ppgląd o ko
nieczności odsunięcia debaty w pruskim Landtagu. Powołałem się na 
wcześniejsze przyrzeczenia kanclerza w tej sprawie i na jego wyrażone 
wówczas zdanie o słuszności naszych życzeń. Kanclerz oświadczył mi, że 
się wówczas zgodził na to z największą trudnością, a teraz, skoro się 
przekonał, że nasze Delegacje nie skończą obrad przed drugą połową 
lutego i skoro pierwsze czytanie ustawy już się odbyło, doszedł do 
wniosku, że  j e s t  a b s o l u t n i e  n i e m o ż l i w e  o d k ł a d a ć  d r u 
g i e  c z y t a n i e  a ż  d o  k o ń c a  l u t e g o  [podkr. moje — J. B.]”.

Ażeby jednak postulatom Aehrenthala w miarę możności uczynić zadość 
i rozwiązać sprawę równoczesnych debat nad sprawą polską w Berlinie 
z obradami Delegacji, nie pozostaje kanclerzowi nic innego jak dążyć 
w tym kierunku, by propozycja w sprawie polskiej została szybko prze
dyskutowana jeszcze przed ponownym zejściem się Delegacji. Kanclerz

25 Tamże.
26 Aehrenthal do Szögyenyego, 15 I 1908.
27 Tamże. W załączeniu przekazywał jednocześnie Aehrenthal Szögyenyemu 

oryginał listu Baernreithera.



liczy na to — kontynuował swe sprawozdanie Szögyeny — że debata 
w Izbie Poselskiej Landtagu nie potrwa dłużej jak 2—3 d n i28.

Jak z tego wyraźnie wynika, interwencja austriacka miała — pozornie 
biorąc — ten skutek, że zamiast opóźnić wpłynęła raczej na przyspiesze
nie uchwalenia ustawy wywłaszczeniowej. Faktycznie jednak rzecz przed
stawi się zgoła w innym świetle, gdy wnikniemy bliżej w istotne zamiary 
pruskich kół rządzących.

Przy aktywnej ingerencji rządu pruskiego toczyły się w tym samym 
czasie zakulisowe pertraktacje pomiędzy stronnictwami Landtagu, za
interesowanymi w dojściu do skutku wspomnianej ustawy. Pertraktacje, 
o których mowa, zbliżały się szybko ku końcowi, tak że wcześniej, niż . 
pierwotnie przewidywano, udało się doprowadzić do porozumienia kon
serwatystów z wolnymi konserwatystami i narodowymi liberałami29. 
To była, zdaniem Szögyenyego, zasadnicza przyczyna skłaniająca Bülowa 
do przyśpieszenia drugiego czytania ustawy. Nietrudno zatem wywnio
skować, że w danej sytuacji zabiegi dyplomacji austriackiej w ogóle nie 
zdołały wydatniej wpłynąć na tok wydarzeń związanych z uchwaleniem 
omawianej ustawy wywłaszczeniowej w pruskim Landtagu.

Nic więc dziwnego, że wskutek tego obrady Delegacji obfitowały 
w głosy szczególnie ostrej krytyki pod adresem polityki zagranicznej 
Monarchii Austro-Węgierskiej, że kwestionowano celowość jej sojuszu 
z Niemcami. W imieniu Koła Polskiego zabrał głos Stanisław Głąbiński, 
który mocno skrytykował sojusz Austrii z Niemcami, nazywając to 
ostatnie państwo „niebezpiecznym sojusznikiem”, prowadzącym awantur
niczą politykę zarówno wewnątrz swego kraju, jak i na forum między
narodowym. Nawoływał do zbliżenia Austrii z państwami zachodnimi, 
zaznaczając, że Polacy, stanowiący dotąd podporę monarchii, nie mogą 
nadal popierać jej sojuszu z państwem, które godzi we własność polską 
na terenie swych prowincji pruskich 30.

W tym samym duchu wystąpił w dniu 31 stycznia z wielką mową 
poseł czeski dr Kramarz. Ganił on politykę absolutnego poddawania się 
władzy Niemiec, konsekwencją czego jest fakt, że Prusy mogą prowadzić 
bezwzględną politykę antypolską, a nie przypominać, że jest to polityka,

28 Szögyeny do Aehrenthala, 16 I 1908.
29 Tamże.
30 S. G ł ą b i ń s k i ,  Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939, s. 96 i n. Nieco inny 

charakter miało wygłoszone w kilka dni później przemówienie Wojciecha Dzie- 
duszyckiego (11 lutego). Nie podjął on zasadniczego ataku przeciw sojuszowi Austrii 
z Niemcami, ale porównywał ów alians polityczny ze związkiem miłosnym, w któ
rym gdy jedna strona jest zbyt pokorna i godności swej nie broni, druga staje 
się impertynencką i poczyna tamtą lekceważyć. „Nowa Reforma”, nr 69, 12 II 1908. 
por. również krytyczny komentarz „Naprzodu”, nr 43, 13 II 1908.



która sprzeciwia się wszelkiemu poczuciu sprawiedliwości. Polityka ta 
jest także lekceważeniem ludów Austrii. „Nie można sobie wyobrazić — 
mówił Kramarz — aby przedstawienia naszego ambasadora w Berlinie 
pozostały bez skutku, gdyby tam nie wiedziano, że wobec Austrii można 
sobie na wszystko pozwolić”. Zarządzeń wywłaszczeniowych nie można 
przyjąć spokojnie. Chęć wyniszczenia Polaków zwraca się nie tylko 
przeciw części ludności słowiańskiej, stanowiącej większość Monarchii 
Austro-Węgierskiej, ale kieruje się także przeciwko narodowi, którego 
przedstawiciele przez wiele lat byli najsilniejszą podporą polityki sojuszu 
z Niemcami. Przez to postępowanie Prus sojusz z Niemcami jest bardziej 
zagrożony aniżeli przez wszystkie inne przeciwieństwa, jakie wyłaniają 
się przeciw trójprzymierzu. Polityka sojuszu, który bardzo głęboko obraża 
większość parlamentu, jest niemożliwa do utrzymania” 31.

Zgodnie z poprzednią zapowiedzią Baernreithera, wyrażoną w cyto
wanym już liście do Aehrenthala, krytykę antypolskiej polityki Prus — 
choć w znacznie oględniejszej formie niż posłowie słowiańscy — podjął 
również imieniem konserwatystów austriackich członek Izby Panów 
hr. de Latour. Oświadczył on w imieniu delegatów należących do pra
wicy Izby Panów, a więc zbliżonych do kół dworskich, że uznają oni 
wprawdzie zasadę niemieszania się w wewnętrzne sprawy obcego państwa, 
jednakże nie wahają się wyrazić najwyższego ubolewania, że w jakimś 
państwie ustawodawstwo idzie w kierunku, który może naruszyć wol
ność i bezpieczeństwo własności prywatnej. „Nasze zapatrywania — 
mówił hr. Latour — opierające się na zasadach konserwatywnych, sta
nowczo sprzeciwiają się podobnemu kierunkowi i nie możemy dać się 
odwieść od naszego zapatrywania przez powoływanie się w podobnych 
wypadkach na wyższą rację państwową. Oświadczamy dalej, że pojmu
jemy bolesne wzburzenie naszych polskich współobywateli. Z tego po
wodu z całą sympatią z nimi współczujemy. W Polakach od dawien dawna 
uznajemy żywioł utrzymujący państwo, żywioł, który w szczególności 
występował zawsze za utrzymaniem mocarstwowego stanowiska i pozycji 
monarchii na zewnątrz. Wśród nich mamy wielu przyjaciół, a niejedno
krotnie mieliśmy i sprzymierzeńców. Dlatego idąc za głosem serca, także 
i z tego powodu musimy wyrazić im najgorętsze sympatie. Pragniemy 
jednakże i oddajemy się nadziei, że ze zrozumiałego oburzenia swego 
nie wyciągną konsekwencji, które by mogły pokrzyżować drogi naszej 
polityki zagranicznej” 32.

Socjalista Seliger zaznaczył, że socjaliści niemieccy w Austrii są nie

31 Stenographische Sitzungs-Protokolle der Delegation des Reichrathes, Zwei- 
undvierziegste Session, Wien 1908, s. 25 i n.

32 Tamże



tylko zwolennikami trójprzymierza, służącego celom pokojowym, ale 
także szermierzami przyjaźni z wielkim narodem niemieckim, muszą 
więc życzyć sobie, aby w Niemczech nie prowadzono takiej polityki 
narodowościowej, która by z części ludów Austrii robiła wrogów tego 
przyjaznego stosunku. Mówca potępił antypolską politykę Prus, dyktowaną 
przez pruskich junkrów, i żądał, aby minister spraw zagranicznych zajął 
się tą sprawą 33

Z posłem Pacherem, reprezentującym racjonalizm niemiecki, ostro 
polemizowali następnie Kramarz, Vukovič i Kozłowski.

W takiej sytuacji minister Aehrenthal odpowiadając na głosy krytyki 
nazwał je oględnie „sondami krytycznymi”, zapuszczonymi w sojusz 
z Niemcami, i nie odważył się bronić pruskiej polityki narodowościowej. 
Ograniczył się jedynie do wyrażenia poglądu, że sojusz austro-niemiecki 
ma na oku cele pokojowe, które wyraźnie przyświecają całej działalności 
politycznej monarchy 34.

Rzecz jasna, że z tych samych względów także strona pruska nie 
mogła od swego kontrahenta więcej wymagać. Przestudiowawszy więc 
szczegółowe raporty von Tschirschky’ego z przebiegu debat, wysłał Biilow 
17 lutego list do Aehrenthala, w którym składał mu serdeczne podzięko
wanie za „precyzyjny, jasny i szlachetny sposób odparowania ciosów” 
tych wszystkich, którzy próbowali ingerować w wewnętrzne sprawy 
Prus 35. Jednocześnie — biorąc widocznie pod uwagę narastającą krytykę 
ustawy wywłaszczeniowej w Austrii — podkreślił Biilow, że zarzuty 
wysuwane za granicą pod adresem Prus w związku z tą ustawą nie mają 
uzasadnienia, ponieważ w porównaniu z pierwotnie przedstawionym 
projektem ustawa przybierze znacznie zmienioną formę, a samo wy
właszczenie będzie ograniczone do wypadków koniecznych 36.

Meldunki Szögyenyego, napływające do austro-węgiorskiego MSZ 
w ostatnich dniach stycznia i w ciągu lutego, zdawały się potwierdzać to 
zapewnienie kanclerza Rzeszy. 22 stycznia zakończyło się trzecie czy
tanie projektu ustawy o wywłaszczeniu w Izbie Poselskiej i osiem dni 
potem sprawa znalazła się na forum Izby Panów Landtagu. Tam, wbrew

33 Tamże.
34 „Eksposé hr. Aehrenthala, wygłoszone 27 stycznia w Komisji Delegacji — 

pisała w trafnym komentarzu „Nowa Reforma” — akcentuje wprawdzie zasadę 
»trwania przy sojuszach«, nie zajmuje się atoli przymierzem z Niemcami w tym 
stopniu, jak to miało miejsce w innych latach przy tej samej sposobności . . .  Liczy 
się ze zmianą opinii, ze zmianą sytuacji w parlamencie, zawdzięczającym swe 
życie powszechnemu głosowaniu . . .  Niemcy stały się sprzymierzeńcem niepopular
nym”.

35 Wg P i r k i ,  op. cit., s. 259.
36 Tamże



pierwotnym, zbyt optymistycznym przewidywaniom Bülowa, wyłoniła 
się opozycja przeciwko ustawie ze strony skrajnych konserwatystów, trak
tujących w s z e l k i e  wywłaszczenie jako zamach na „przyrodzone”, 
uświęcone prawo własności prywatnej. Wystąpienia te przebiegały „spo
kojnie i rzeczowo”, „jednakże — jak pisał Szögyeny — mowy przeciwni
ków projektu, szczególnie kardynała Koppa, wywarły duże wrażenie” 37.

Zaistniał tedy nie przewidziany przez rząd zacięty opór w Izbie 
Wyższej przeciwko wywłaszczeniu. Fakt ów potwierdził Bülow w roz
mowie z ambasadorem austriackim, któremu zakomunikował, że mimo 
wszelkich usiłowań nie udało mu się zakończyć debaty na pierwszym 
posiedzeniu. W tejże rozmowie kanclerz zaznaczył, że był początkowo 
zdecydowany nie zabierać głosu, ponieważ jednak przemawiali nie tylko 
konserwatyści, lecz i kardynał Kopp, wobec tego i on sam, a następnie 
także pruski minister resortowy musieli włączyć się do dyskusji 38.

W kilka dni później nie omieszkał zresztą Szögyeny odbyć „poufnego 
spotkania” z Koppem, który zwierzył mu się, że najwyżej 10 na ogólną 
liczbę 25 członków Komisji, do której odesłano, można zaliczyć do zwo
lenników ustawy i że wobec tego toczą się pertraktacje w celu uzyskania 
przychylnej projektowi większości, oczywiście za cenę pewnych ustępstw 
ze strony rządu39. W czasie kolejnej rozmowy Kopp „ściśle poufnie” 
oznajmił ambasadorowi, że zdecydowana większość Komisji wypowie
działa się za poważnym ograniczeniem ustawy, przy czym stosunek sił 
układa się jak 18 : 7. W związku z tym postanowiono wyłączyć od wy
właszczenia: a) budynki, które służą wyznaniom religijnym, b) grunty 
stanowiące własność kościelną i towarzystw religijnych bądź wydzierża
wione korporacjom religijnym, c) fundacje, d) dobra fideikomisowe,
e) grunty będące w posiadaniu właścicieli od 10 lat albo odziedziczone 
lub otrzymane jako wiano po żonie. Konkludując, Kopp oświadczył 
Szögyenyemu, że „tylko takie grunty mają podlegać wywłaszczeniu, 
które w ciągu ostatnich lat zmieniały właściciela 40.

Jednakże nadzieje związane z dalej idącymi ograniczeniami ustawy 
stały się wkrótce nierealne. Jak wiadomo, większość wymienionych wyżej 
poprawek upadła na plenum Izby Panów, zachowała się jedynie wzmian-

----------  V
37 Szögyeny do Aehrenthala, 30 i 31 I 1908.
38 Szögyeny do Aehrenthala, 31 I 1908. Potwierdzając to w następnej z kolei 

relacji z 4 II 1908, Szögyeny nie bez pewnej dozy satysfakcji wyciągał wniosek 
o charakterze ogólniejszym, że kanclerz mało ma przyjaciół, a zwolenników nie
pewnych, „und es ist ganz unglaublich, wie often seine Thätigkeit und speziell 
seine unglückliche Polenpolitik in allen Kreisen, selbst von hohen Militärs, ange
griffen wird”.

39 Szögyeny do Aehrenthala, telegram z 7 II 1908.
/>0 Tamże.



ka dotycząca wyłączenia od wywłaszczenia dóbr kościelnych. W takim 
też brzmieniu przyjęła ostatecznie projekt ustawy Izba Poselska 41.

Fakt ów wywołał poważne zaniepokojenie rządu wiedeńskiego, przy 
czym wobec bezskuteczności dotychczasowych swych zabiegów w sprawie 
polskiej strona austriacka zdecydowała się ją poruszyć w czasie wizyty 
Bülowa w Wiedniu z końcem marca 1908 r. Franciszek Józef i Ąehrenthal 
mieli dać wówczas kanclerzowi do zrozumienia, że wprowadzenie w życie 
niedawno uchwalonej ustawy wywłaszczeniowej komplikuje sytuację 
wewnętrznopolityczną Austro-Węgier, wzmaga nastroje antypruskie 
całego żywiołu słowiańskiego w ramach monarchii naddunajskiej, co może 
w konsekwencji niekorzystnie oddziaływać na sam sojusz dwu państw 
centralnych 42.

W tym samym duchu starał się wpłynąć na swego kanclerza również 
von Tschirschky. Ten ostatni, przebywając stale w Wiedniu i mając 
możność bliższego wglądu w skomplikowane stosunki polityczne i naro
dowościowe Monarchii Austro-Węgierskiej, wydawał się rozumieć po
trzebę pewnych ustępstw w sprawie polskiej jako jednego z niezbędnych 
warunków utrzymania i zacieśnienia więzów sojuszniczych z austriackim 
kontrahentem.

Na wiosnę 1908 r. wszedł Tschirschky w bliższy kontakt z jednym 
z czołowych konserwatywnych polityków polskich w Austrii, Leonem Bi
lińskim, ówczesnym gubernatorem Banku Austro-Węgierskiego i później
szym (od 1909 r.) ministrem skarbu. W świetle relacji samego Bilińskiego 
początek tym kontaktom miała dać wizyta u niego ambasadora niemiec
kiego z pisemnym poleceniem kanclerza Rzeszy, w którym Bülow 
wyrażał prośbę o przyjęcie delegacji Banku Rzeszy celem zapoznania się 
z nowatorskimi na owe czasy metodami austriackiej polityki finansowej, 
polegającej na zastępowaniu złota dewizami w obrocie międzynarodo
wym 43.

— „Naturalnie, żeśmy się na to zgodzili — notuje Biliński z satysfak
cją w swym pamiętniku. — Delegacja była zachwycona, co się też uwi
doczniło na śniadaniach, wydanych najprzód przeze mnie u Sachera dla 
Niemców i Austro-Węgrów, a potem przez Tschirschky’ego u niego 
w pałacu ambasady niemieckiej. W czasie wojny światowej ratowano 
się w całym świecie, ile możności, tą metodą. Dla mnie zaś było to nie tyl

41 Jest rzeczą interesującą, że opisując przebieg ostatecznego głosowania nad 
ustawą w Izbie Panów Szögyeny kategorycznie twierdzi, iż „najbardziej zaufani 
cesarza Wilhelma głosowali »nie«”. Podważałoby to tezę Pirki, zaliczającego Wil
helma II na podstawie pamiętników Bülowa do gorących zwolenników ustawy 
wywłaszczeniowej. Zob. P i r k o ,  op. cit., s. 174.

42 P i r k o ,  op. cit., s. 262.
43 L. B i l i ń s k i ,  Wspomnienia i dokumenty, t. I, Warszawa 1924, s. 147—148.



ko udziałem w triumfie z reformy, w której od początku brałem udział 
stanowczy, lecz nadto zaczątkiem stosunków towarzyskich z ambasado
rem, które się stały przyjacielskimi i przetrwały wojnę, nie bez pewnej 
korzyści dla sprawy polskiej” 44.

Powyższą relację potwierdzają późniejsze wydarzenia, ujawnione 
przez M. Pirkę na podstawie korespondencji między Tschirschkym 
a Biilowem. Z początkiem grudnia 1908 r. ambasador niemiecki złożył 
kanclerzowi obszerny raport, w którym podkreślając trudności wewnętrz- 
nopolityczne Austrii, spotęgowane przyłączeniem Bośni i Hercegowiny 
oraz wzrostem ruchu separatystycznego w Czechach, przedstawił również 
treść swych rozmów z Bilińskim. W świetle tego raportu Biliński przy
rzekał Bankowi Rzeszy pomoc w uniezależnieniu się od bankierów 
prywatnych i obiecywał doprowadzić do fuzji zapasów złota banku nie
mieckiego i austriackiego. Jednocześnie Biliński zgłaszał gotowość wpły
nięcia na polityków polskich w Wiedniu, by ci uspokoili społeczeństwo 
galicyjskie w sprawie wywłaszczenia, w zamian za złagodzenie polityki 
pruskiej wobec Polaków, jako niezbędnego warunku umocnienia sojuszu 
Austrii z Niemcami45.

Biilow „powitał z zadowoleniem” propozycje Bilińskiego, oświadczając 
ze swej strony, że rząd pruski będzie postępował oględnie wobec ludności 
polskiej, po czym przekazał ministrowi rolnictwa pismo (z dnia 18 XII 
1908 r.), w którym polecał mu udaremnić realizację wywłaszczenia. 
W powyższym piśmie motywował Biilow swą decyzję dostateczną ilością 
ziemi, napływającej rzekomo do Komisji Kolonizacyjnej, oraz potrzebą 
liczenia się z opinią zagraniczną, co skłania rząd do odroczenia stosowania 
wywłaszczenia 46. Oznaczało to — faktycznie rzecz biorąc — źle masko
wany odwrót w sprawie polityki wywłaszczeniowej.

Wkrótce potem — jak wiadomo — natrafił Biilow na nowe poważne 
trudności polityczne, wywołane rozpadem bloku prorządowego i porażką 
w Reichstagu, co ostatecznie uniemożliwiło mu realizację ustawy o wy
właszczeniu. Równocześnie ostatnie miesiące jego rządów stały pod zna
kiem pogarszania się sytuacji międzynarodowej Niemiec i zacieśnienia 
więzów łączących państwa trójporozumienia, wskutek czego sprawa 
utrzymania dobrych stosunków z Austrią nabierała dla Cesarstwa Nie
mieckiego tym większego znaczenia. To jednakże niełatwe było do po
godzenia z ostrym kursem antypolskim.

W lipcu 1909 r. doszło ostatecznie do zmiany na stanowisku kanclerza, 
które objął Bethmann-Hollweg. Sprawa wywłaszczenia Polaków znik

44 Tamże.
45 P i r k o ,  op. cit., s. 262—263.
46 Tamże



nęła teraz na okres kilkumiesięczny jako jeden z centralnych przed
miotów zainteresowania rządu pruskiego. Zasygnalizowane tu zjawisko 
nie oznaczało jednakże jakiejś bardziej zasadniczej zmiany linii politycz
nej ze strony Prus w stosunku do elementu polskiego. Świadczył o tym 
wyraźnie incydent związany z wyborami do Rady Miejskiej w Katowi
cach (styczeń 1910 r.); centralne władze rządowe zastosowały wówczas 
surowe represje wobec tych urzędników państwowych narodowości nie
mieckiej, którzy oddali swe głosy na kandydatów polskich. Było to zja
wisko o tyle symptomatyczne, że — ogólnie rzecz biorąc — Bethmann- 
-Hollweg nie zamierzał w polityce antypolskiej posuwać się tak daleko, 
jak jego poprzednik. Oznaczało to po prostu wzrost nacisku sfer skrajnie 
nacjonalistycznych, hakatystycznych na nowy rząd, czemu zresztą kanc
lerz dał wyraz w rozmowie z Szögyenym 47.

Tym też należy tłumaczyć zapowiedź Bethmanna-Hollwega, wyrażoną 
w rozmowie z Aehrenthalem już w marcu 1910 r., że rząd pruski „będzie 
zmuszony przeprowadzić ekspropriację w dwu do trzech wypadkach” 48 49. 
Co prawda, nowy kanclerz nie uważał realizacji ustawy o wywłaszcze
niu za celową z uwagi na niepożądane następstwa, jakie fakt ów mógł 
pociągnąć za sobą w sytuacji Monarchii Austro-Węgierskiej, wyrażał 
jednak zarazem wątpliwości, czy niestosowanie ustawy wywłaszczeniowej 
będzie możliwe wobec presji wywieranej na rząd przez wiele organi
zacji Ą9. ^

Wobec ponownych perswazji sojusznika austriackiego kanclerz Rzeszy 
sprecyzował swe stanowisko w sprawie polskiej w ten sposób, że „rząd 
pruski jest zdecydowany przeprowadzić całkiem ograniczone wywłaszcze
nie tylko w tym wypadku, gdy to będzie wydawało się absolutnie nie
zbędne, ażeby utrzymać stan posiadania Niemców na kresach” 50.

47 Gdy ambasador austro-węgierski poruszył w czasie rozmowy z Bethmannem- 
-Hollwegiem „znaną aferę katowicką” („Beamten-Versetzungen wegen polnisch- 
-nationaler Wahlbetätigkeit”), kanclerz oświadczył mu, że on musiał to uczynić 
„um sich über die von der preußischen Regierung befolgte Polenpolitik zu äußern”. 
Zaznaczył dalej, że on jest obiektywny i że będzie unikał każdego ostrego ataku 
„przeciwko poddanym polskiego języka”, ale jest także świadomy niebezpieczeństwa 
wielko-polskiej agitacji, która ma na celu odbudowę państwa polskiego. Rozmowa 
powyższa została przerwana, ponieważ Szögyeny „nie był w możności temat ów 
dalej roztrząsać”. Szögyeny do Aehrenthąla, 22 I 1910.

48 Aehrenthal do Szögyenyego, tel. z 14 III 1910. Jednocześnie Bethmann- 
-Hollweg po dłuższej rozmowie oświadczył Bilińskiemu, „że kursu zmienić nie 
może” („Sie können von uns eine Zickzackpolitik nicht verlangen”), ale zapewnił, 
że będzie bezstronny i chętny wobec Polaków („Ich werde keine Politik der Nadel
stiche betreiben”) oraz że spodziewa się ułożenia stosunku przyjaznego, „wenn auch 
die Gegenseite ihren guten Willen zeigt”. B i l i ń s k i ,  op. cit., t. Ii s. 193.

49 Bethmann-Hollweg do Koppa, 23 I 1910, cyt. za P i r k ą ,  op. cit., s. 277.
50 Szögyeny do Aehrenthala, 20 III 1910.



Omawiana sprawa uległa zatem znowu odsunięciu na dalszy plan. 
Jednakże w kilka miesięcy później, na jesieni 1910 r., miała ona wypłynąć 
na nowo. Szögyeny w swych raportach podkreślał teraz wzrost zaintere
sowania akcją wywłaszczeniową prasy niemieckiej, przynoszącej wiado
mości na temat możliwości wywłaszczenia własności polskiej w najbliż
szym czasie 51. Ze swej strony również Aehrenthal z wyraźnym niepoko
jem rejestrował to zjawisko, podkreślając, że ostatnio w wielu niemiec
kich i w licznych polskich dziennikach mówi się często o wprowadzeniu 
w życie odnośnej ustawy 52. W załączeniu minister przekazał ambasado
rowi w Berlinie pokaźny plik gazet żywo poruszających sprawę wy
właszczenia.

Nadmieniał dalej Aehrenthal, że w kompetentnym w tej sprawie pru
skim Ministerstwie Rolnictwa wyraża się pogląd, iż obietnica dana przez 
kanclerza — w interesie trój przymierza — o nierealizowaniu wywłaszcze
nia podobno nie jest uzasadniona. W związku z tym oświadczył on 
Tschirschky’emu, że nie ma zamiaru mieszać się w wewnętrzne sprawy 
pruskie, byłoby jednak z jego strony gorącym życzeniem, aby akcja 
wywłaszczeniowa nie stanęła na porządku dziennym równocześnie z naj
bliższymi obradami Delegacji. ,,W takim wypadku — ostrzegał szef 
dyplomacji austro-węgierskiej — miałbym opozycję galicyjskich delega
tów przeciwko sobie, przeciwko wzmocnieniu naszej siły zbrojnej, prze
ciwko kredytom na wojsko i marynarkę wojenną i musiałbym się liczyć 
z możliwością odrzucenia tych projektów, co na pewno nie leży w inte
resie trój przymierza 53 54.

Jednocześnie, z obawy przed zaistnieniem takiej ewentualności, 
Aehrenthal polecił Szögyenyemu poruszenie powyższej sprawy w czasie 
najbliższego spotkania z kanclerzem Rzeszy Do spotkania Szögyenyego 
z Bethmannem-Hollwegiem doszło istotnie w kilka dni później, bo 27 XI 
1910 r. Miało ono formalnie na celu przedyskutowanie spraw związanych 
z ewentualną wizytą Mikołaja II w Berlinie i z ostatnimi pociągnięciami 
dyplomatycznymi Sazonowa. Jednakże — stosownie do otrzymanej 
instrukcji — „przy końcu przyjaznej rozmowy” ambasador austro-

51 Szögyeny do Aehrenthala, 25 X 1910 i 2 XI 1910. W załączeniu do wzmian
kowanych raportów przedstawił nadawca obu listów relacje prasowe na ten temat 
„National-Zeitung” i „Berliner Lokal-Anzeiger”.

52 Aehrenthal do Szögyenyego, 19 XI 1910. W załączeniu przekazywał minister 
ambasadorowi pokaźny plik gazet: „Nową Reformę”, „Dziennik Poznański”, „Kurier 
Poznański”, „Neues Wiener Tageblatt”, „Hamburger Nachrichten”, „Neues Wiener 
Journal”, „Neue Freie Presse” (kilkanaście numerów), „Berliner Tageblatt”, „Sło
wo” i „Głos Narodu”.

53 Aehrenthal do Szögyenyego, 19 XI 1910.
54 Tamże.



-węgierski wyciągnął plik gazet z wiadomościami o wywłaszczeniu, przy
gotowywanym przez władze pruskie. Démarche austriackie — jak pisał 
Szögyeny — „było ściśle poufne, z zaznaczeniem, że jest to wewnętrzna, 
czysto pruska sprawa, że rząd austriacki w żadnym wypadku nie myśli 
się doń mieszać” 55. W odpowiedzi ambasadorowi Bethmann-Hollweg 
oświadczył krótko, że w tej tak trudnej kwestii ma stale na uwadze 
życzenia strony austriackiej56. Komentując wynik wspomnianej roz
mowy, Aehrenthal ,,z zadowoleniem przyjął do wiadomości, że na razie 
wywłaszczeń nie będzie” 57.

Rzeczywiście, sprawa realizacji ustawy wywłaszczeniowej przestawała 
być w danej chwili aktualna, nie oznaczało to jednak, aby taki stan 
rzeczy mógł w danej sytuacji trwać dłużej. Wynikało to stąd, że jeśli 
z jednej strony wzgląd na sytuację międzynarodową zdawał się skłaniać 
rząd pruski do oględniejszego postępowania w sprawie polskiej, to z dru
giej strony narastający nacisk elementów hakaty stycznych zmierzał do 
zepchnięcia polityki Prus na wręcz odmienne tory — w kierunku jak 
najszerzej pojętej dyskryminacji żywiołu polskiego.

Wydarzenia w ciągu 1911 r., związane z omawianą sprawą, świadczyły 
o tym wyraźnie. Jednym z pierwszych sygnałów presji wywieranej przez 
skrajnych nacjonalistów na rząd był artykuł wolnokonserwatywnego, 
dobrze zwykle poinformowanego dziennika „Die Post” z 28 XII 1910 r., 
według którego na najbliższym posiedzeniu Landtagu miała być wnie
siona do kanclerza interpelacja piętnująca rząd za niewykonywanie usta
wy o wywłaszczeniu58. Wkrótce potem, w drugiej połowie stycznia 
1911 r., posłowie związani z Ostmarkenvereinem przedstawili faktycznie 
taką interpelację.

Szögyenyego, zaniepokojonego tymi sygnałami, kanclerz i pruski mi
nister rolnictwa Schorlemer zapewniali z początkiem 1911 r., że postano
wiono, iż w najbliższym czasie nie przewiduje się wykonywania ustawy 
wywłaszczeniowej, najwyżej będzie się szukać środków na wykup ziemi. 
Schorlemer twierdził następnie, że udało mu się skłonić frakcję narodo- 
wo-liberalną, by nie zgłaszana w tej sprawie interpelacji na posiedzeniu 
plenarnym, lecz ażeby w Komisji Budżetowej 'Izby Poselskiej postawiła 
jedynie pod adresem rządu zapytanie, na które minister krótko odpowie59.

Sprawa przycichła faktycznie na czas jakiś, a podstawowe przyczyny 
niestosowania ustawy wywłaszczeniowej postarał się Bethmann-Hollweg 
szerzej omówić na posiedzeniu pruskiej Rady Ministrów, odbytym 30 III

55 Szögyeny do Aehrenthala, tel. z 27 XI 1910.
56 Tamże.
57 Aehrenthal do Szögyenyego, 16 XII 1910.
58 „Die Post”, nr 45, 28 XII 1910.
50 Szögyeny do Aehrenthala, 23 i 28 I 1911.



1911 r. Przemawiała za tym — według kanclerza — zarówno sytuacja 
międzynarodowa, jak i wewnętrznopolityczna 60.

Koła skrajnie nacjonalistyczne nie zaaprobowały jednak takiej poli
tyki. Z początkiem maja Komisja Budżetowa pruskiego Landtagu po
nownie zajęła się ustawą o wywłaszczeniu. Ostro atakowano rząd, 
a zwłaszcza ministra Schorlemera, domagając się energicznego stosowania 
tej ustawy. Podobne ataki wznowiła również i prasa niemiecka. W tych 
warunkach Schorlemer, choć w zasadzie podtrzymywał obietnice dane 
poprzednio ambasadorowi austriackiemu, prosił jednak teraz Szögyeny - 
ego, aby w Austrii wzięło pod uwagę jego trudne położenie61.

W kilkanaście dni później, gdy omawiana sprawa weszła na plenum 
obrad Izby Poselskiej Landtagu, pruski minister rolnictwa zmienił ton 
wypowiedzi i wyraźnie zaznaczył, że rząd wprowadzi w życie zamiar 
wywłaszczania; wykup ziemi nie wystarcza, bo niepotrzebnie daje się 
Polakom środki płatnicze do ręki. Oświadczenie ministra Izba „przyjęła 
do wiadomości” 62.

Mimo to także i tym razem nie zanosiło się jeszcze na akcję wywłasz
czeniową, a wypowiedź Schorlemera w Landtagu można uważać za wybieg 
taktyczny, mający na celu „uspokojenie” elementów ekstremistycznych. 
Do takich wniosków dochodziły wiedeńskie sfery rządzące. Wynikało to 
m. in. stąd, że według informacji napływających z Berlina na ręce pre
miera Bienertha „cesarz Wilhelm jest przeciwny wywłaszczeniu”, „ma 
rycerskie uznanie dla szlachty polskiej”, a w czasie „swej zeszłorocznej 
wizyty w Poznaniu ignorował prezesa Komisji Kolonizacyjnej”. Obec
nie — podług tychże informacji — cesarz zwraca uwagę swego rządu 
„na międzynarodowe położenie Rzeszy i jej stosunki z Austro-Węgrami”. 
W rezultacie radzi on w ogóle ograniczyć wywłaszczenie jedynie do 
wyjątkowego, takiego czy innego wypadku 63.

Sprawa wywłaszczenia zniknęła również na czas jakiś ze szpalt prasy 
hakatystycznej, na co wpływał w poważnym stopniu rozwój dalszych 
wydarzeń politycznych na terenie Niemiec, oczekujących nowych wy
borów parlamentarnych na jesieni 1911 r. Hasła natury socjalno-klasowej. 
zwłaszcza zaś walka z socjalistami, przysłoniły wówczas niemieckim

60 Bethmann-Hollweg dał wówczas do zrozumienia, że przeprowadzenie wy
właszczenia utrudniłoby rządowi realizację całego szeregu zamierzeń w skali mię
dzynarodowej, jeśli zaś idzie o stosunki wewnętrznopolityczne, to w perspektywie 
nadchodzących wyborów do Reichstagu i ciężkiej sytuacji gospodarczej rządowi 
zależy na Centrum i na Polakach. P i r k o, op. cit., s. 278—279.

61 Szögyeny do Aehrenthala, 10 V 1911.
62 Szögyeny do Aehrenthala, 23 V 1911.
63 Abschrift eines Einsichtsstückes des k. k. Ministerratspräsidiums vom 30. 

Mai 1911.



elementom nacjonalistycznym polski problem narodowy. Dopiero na 
wiosną roku następnego dojść miało ze strony tych kół do ponownego 
nasilenia akcji wrogiej Polakom. W połowie kwietnia 1912 r. odbyło się 
m. in. zebranie Ostmarkenvereinu we Wrocławiu, na którym wygło
szono cały szereg gwałtownych przemówień antypolskich i powzięto 
w tym duchu rezolucje. W tym samym okresie tamtejszy konsul austro- 
-węgierski S. Pitner donosił swemu nowemu ministrowi spraw zagranicz
nych, Berchtoldowi, o wyraźnym wzroście zainteresowań kwestią polską 
ze strony prasy niemieckiej, na której łamach wzmagała się propaganda 
wroga polskości64.

Wzmiankowana akcja stanowiła niejako krok wstępny do dalszych 
zabiegów i nacisków na rząd elementów hakatystycznych, którym — jak 
wiadomo — Bethmann-Hollweg w końcu uległ. 12 X 1912 r., a więc 
w okresie alarmów wojennych związanych z sytuacją na Półwyspie 
Bałkańskim, ukazało się zarządzenie władz pruskich, wywłaszczające 
cztery polskie majątki (o łącznej powierzchni 1693 ha), z których trzy 
(Złotniki, Kołdrąb, Dąbik) leżały w Poznańskiem, natomiast czwarty 
(Lipieńki) — na Pomorzu Gdańskim. Nie bez podstaw przypuszcza się, 
że kanclerz Rzeszy brał pod uwagę tę okoliczność, iż Austria, zaprzątnięta 
wydarzeniami bałkańskimi, nie będzie mogła zbyt energicznie protesto
wać 65. .

W Wiedniu przyjęto zarządzenie o wywłaszczeniu jako niemiłą niespo
dziankę sprawioną przez sojusznika niemieckiego. Jeśli nawet liczono się 
z taką ewentualnością (przygotowywanie odpowiednich zarządzeń nie 
było dla nikogo tajemnicą), to nie sądzono, ażeby omawiana akcja mogła 
zostać przeprowadzona już jesienią 1912 r., a więc w okresie sesji De
legacji, co groziło rządowi austriackiemu bezzwłocznymi przykrymi 
konsekwencjami na forum wspomnianej instytucji parlamentarnej.

Zapowiadali je członkowie polskiej frakcji w Delegacjach, w obszer
nym memoriale przedstawionym Berchtoldowi 5 października, to jest 
już na kilka dni przed formalnym ogłoszeniem wywłaszczenia 66. Punktem 
wyjścia owego memoriału były „pewne fakty, które wymierzone są prze
ciwko narodowi polskiemu i które w swych następstwach stwarzają dla 
Polaków trudną sytuację na tle ich stosunku do trójprzymierza”. Memo

64 Pitner do Berchtolda, 16 i 19 IV 1912, oraz szereg innych relacji konsulatu 
wrocławskiego z drugiej połowy kwietnia i pierwszej połowy maja 1912 r. na temat 
niemieckich wypowiedzi prasowych w sprawach polskich.

65 P i r k o, op. cit., s. 281.
66 Memoriał członków polskiej Delegacji do Berchtolda z 5 X 1912 r., podpisany 

przez Adama Jędrzejowicza, Witolda Korytowskiego, Włodzimierza Kozłowskiego, 
Stanisława Skarbka, Leona Pinińskiego, Jana Stapińskiego, Ludomiła Germana 
i Stanisława Białego.



riał powoływał się w szczególności na tę okoliczność, że poprzednik 
Berchtolda, Aehrenthal, przyrzekł swego czasu delegatom polskim w dro
dze nieoficjalnej, iż skłoni kanclerza Rzeszy do złagodzenia kroków 
podjętych przeciwko Polakom ze strony Prus, i że przyrzeczenia tego 
dotrzymał co do joty (vollinhaltlich). Jego wielokrotne osobiste inter
wencje w tej sprawie, podejmowane zwłaszcza w czasie pobytu kanclerza 
w Wiedniu, choć nie osiągnęły głównego celu: nie powstrzymały wszyst
kich zarządzeń szykanujących Polaków pod panowaniem pruskim, osiąg
nęły jednakże to, że zaniechano stosowania jednego z najdotkliwszych 
zarządzeń — ustawy o wywłaszczeniu.

Memoriał zaznaczał, że polityka narodowościowa rządu pruskiego już 
od dłuższego czasu budzi niepokój wyborców w Galicji, którzy wysuwają 
zarzuty pod adresem swych posłów, że ci popierają politykę Ministerium, 
która opiera się na trójprzymierzu, w szczególności zaś na ścisłym so
juszu z państwem prześladującym Polaków z pogwałceniem wszelkiego 
humanitaryzmu. W związku z tym niejednokrotnie stawiano posłom 
zarzuty na zgromadzeniach publicznych, że zdradzają interesy narodu.

Przypominał dalej memoriał, że w wyniku rozmów przeprowadzonych 
w Delegacjach w ciągu 1911 r. ustalono, iż za pośrednictwem Bilińskiego 
ma dojść do poufnej interwencji \v Berlinie celem odłożenia realizacji 
ustawy wywłaszczeniowej. Tymczasem „jak grom z jasnego nieba na
deszła wiadomość o zarządzonym przed kilku dniami natychmiastowym 
zastosowaniu prawa o wywłaszczeniu wobec czterech dóbr ziemskich” 67. 
Na skutek tej wiadomości doszło do niebywałego poruszenia i wzburzenia 
ludności nie tylko w Poznańskiem, ale i w Galicji, co stwarza groźbę 
zakłócenia spokoju w kraju i tym samym nie może pozostać bez wpływu 
na stanowisko posłów polskich w Delegacjach. Należy także liczyć się 
z sytuacją międzynarodową, szczególnie zaś z komplikacjami, jakie może 
spowodować działalność partii nacjonalistycznej na terenie Rosji. „Ocze
kujemy — apelowali autorzy memoriału do Berchtolda — że usilne 
zabiegi Waszej Ekscelencji w tym kierunku doprowadzą, w interesie 
Austro-Węgier, a także Niemiec i Prus, do uzyskania przyrzeczenia ze 
strony rządu Rzeszy i rządu pruskiego, że wprowadzenie w życie ustawy 
wywłaszczeniowej będzie zaniechane. Pozycja personalna ambasadora 
austro-węgierskiego w Berlinie, jego wpływy i prywatne stosunki z pru
skimi ministrami utwierdzają tę naszą pewność” 68.

Podkreślając naruszenie przez władze pruskie najbardziej elementar
nych zasad praworządności, oświadczali polscy posłowie, że ich sytuacja 
w parlamencie i w Delegacjach staje się szczególnie trudną, gdy idzie 07

07 Tamże. 
118 Tamże.



o popieranie sojuszu z państwem, „które występuje w tak barbarzyński 
sposób przeciwko naszym braciom”. W résumé domagali się zatem, ażeby 
Berchtold użył całego swego wpływu na kanclerza i na rząd niemiecki 
w celu:

1. uwzględnienia rekursu w sprawie mających ulec wywłaszczeniu 
czterech majątków ziemskich,

2. całkowitego zaniechania akcji wywłaszczeniowej,
3. zaniechania przedstawienia przez rząd pruski projektu ustawy 

skierowanej przeciwko polskiej akcji parcelacyjnej 69.
Nic więc dziwnego, że Berchtold pod groźbą przejścia Polaków do 

opozycji depeszował 14 października do Szögyenyego, przekazując mu 
krótko sformułowaną instrukcję: Nie dopuścić do wywłaszczenia w czasie 
obrad Delegacji 70.

Stosownie do tak sprecyzowanego zalecenia już nazajutrz interwenio
wał ambasador u kanclerza, który w odpowiedzi udzielonej Szögyenyemu 
wyraził swoje zdziwienie, że strona austriacka jest zaskoczona wywłasz
czeniem. Bethmann-Hollweg prosił ambasadora, aby ten przypomniał 
Berchtoldowi, że w czasie jego ostatniej bytności w Berlinie mówił z nim
0 powyższej sprawie, zwracając uwagę na to, iż pruski minister rolnictwa 
złożył już w Landtagu oświadczenie, że realizacja ustawy wywłaszczenio
wej nastąpi jeszcze w bieżącym roku. Ze względów wewnętrznopolitycz- 
nych — nadmieniał kanclerz — nie można sprawy dalej odkładać. To że 
rzecz odbywa się w czasie obrad Delegacji, jest godne ubolewania, jedna
kowoż powinna ona być przeprowadzona teraz, bo grunt musi być prze
jęty przed nadejściem zimy. Zaznaczał wreszcie kanclerz, że w danym 
wypadku chodzi o dobra ziemskie o niewielkiej powierzchni, które w cią
gu ostatniego roku przeszły z rąk właścicieli niemieckich w ręce polskie,
1 że dalsze wywłaszczenia nie są brane w rachubę. Zapowiadał w końcu 
przedstawienie Berchtoldowi obszernego memorandum w powyższej 
sprawie 71.

Negatywna odpowiedź kanclerza Rzeszy na postulaty austriackie wy
wołała bezzwłoczną, gorączkową reakcję Berchtolda, który jeszcze tego 
samego dnia w obszernej depeszy przesłanej Szögyenyemu bliżej uza
sadniał konieczność usilnych starań na rzecz zaniechania, a przynajmniej 
odłożenia akcji wywłaszczeniowej. Podkreślał więc Berchtold, że wia
domość o wywłaszczeniu wywołała wśród członków Koła Polskiego 
w Wiedniu szczególnie nieprzyjemne echa. W toku poufnej rozmowy, 
którą odbył on z delegatami polskimi, oświadczyli mu Polacy, że Delega

69 Tamże.
70 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 14 X 1912.
71 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 15 X 1912.



cja polska wskutek tych poczynań rządu pruskiego po raz pierwszy od 
45 lat będzie zmuszona do zajęcia opozycyjnego stanowiska wobec mo
carstwowej polityki monarchii, której od 1867 r. zawsze udzielała swego 
poparcia. Tego typu krok musiałby z kolei doprowadzić do wzmożenia 
się radykalnych prądów w Galicji, co mogłoby mieć nadzwyczaj nie
pożądane następstwa dla idei trójprzy mierzą 72. „Ja osobiście przyznaję — 
pisał Berchtold w dalszym ciągu swej depeszy — że chodzi tu o we
wnętrzne zarządzenia pruskie i że nadal należy traktować sprawę jako 
poufną, jednakże zależy mi na tym, ażeby cesarski rząd niemiecki był 
świadom obaw, które we mnie wzbudza realizacja przygotowywanych 
zarządzeń”. Podkreślał więc, że rezultaty pruskich poczynań mogą wy
razić się w formie poważnych przeobrażeń politycznych w łonie frakcji 
polskiej, doprowadzając do osłabienia jej konserwatywnego skrzydła, co 
dla bezpieczeństwa kraju i podstawowych interesów państwowych ma 
pierwszorzędne znaczenie. W konsekwencji zalecał Szögyenyemu, ażeby 
przy użyciu wszystkich stojących do jego dyspozycji środków perswazji 
i nacisku („rozumie się samo przez się, na nieoficjalnej, poufnej drodze”) 
starał się o ile możności udaremnić zamierzoną akcję wywłaszczeniową. 
Tylko wtedy, jeśli to byłoby absolutnie niemożliwe, aby ambasador 
jeszcze raz przypomniał stronie niemieckiej o konieczności niestosowania 
prawa o wywłaszczeniu przynajmniej w okresie sesji Delegacji, które 
niebawem się skończą, jednakowoż następne mają się zacząć w listopadzie 
roku bieżącego 73.

Skoro austro-węgierski démarche z 16 października nie dało po
żądanego efektu, Szögyeny tego samego dnia opuścił stolicę Rzeszy i udał 
się do Wiednia w celu omówienia sytuacji z Berchtoldem. Nie przeszko
dziło to jednak szefowi austro-węgierskiego MSZ w przesyłaniu dalszych 
urgensów, ponaglających konieczność kontynuowania starań na rzecz 
zaniechania wywłaszczenia, kierowanych na ręce barona Flotowa, który 
przejął czynności nieobecnego ambasadora 74.

Już nazajutrz (17 października) otrzymał Flotow z centrali telegram 
żądający złożenia dalszego démarche 75. Jako podstawowy postulat strona 
austriacka wysuwała potrzebę rozpatrzenia i uwzględnienia rekursu wła
ścicieli czterech majątków, które podlegały wywłaszczeniu.

73 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 15 X 1912.
73 Tamże. Ta sama instrukcja nakazywała bezzwłocznie przekazać telegraficzną 

wiadomość o rezultatach interwencji u rządu pruskiego.
74 Berchtold do Flotowa, tel. z 16 X 1912: „Z uwagi na wielkie znaczenie, jakie 

sprawa wywrze na dalsze stanowisko polskiej frakcji — depeszował Berchtold — 
a także w celu zapewnienia parlamentarnego poparcia dla naszej polityki zagranicz
nej upraszam W. Pana kontynuować swe starania według wczorajszej instrukcji”.

75 Berchtold do Flotowa, tel. z 17 X 1912.



Rząd pruski zareagował na te zabiegi Austriaków z nieukrywaną nie
chęcią i zniecierpliwieniem. Gdy Szögyeny po powrocie do Berlina 
wyraził chęć spotkania z Bethmannem-Hollwegiem, otrzymał odpowiedź, 
że w ciągu najbliższych dwu dni nie będzie to możliwe. Ambasador odbył 
wobec tego rozmowę z sekretarzem stanu von Kinderlen, podczas której 
zwrócił uwagę swemu rozmówcy na zagadnienie stosunków pomiędzy 
rządem austriackim a Kołem Polskim. Kładł on nacisk na to, że rząd 
cesarsko-królewski „wbrew pełnemu, przeświadczeniu nie myśli się 
mieszać w wewnętrzne sprawy pruskie, ale z uwagi na znane koniecz
ności państwowe musi wyjść naprzeciw życzeniom frakcji polskiej” 76 77.

Skoro w toku następnej z kolei rozmowy, odbytej nazajutrz, Szögyeny 
powrócił do tematu poruszonego poprzednio, von Kinderlen oświadczył 
mu w imieniu kanclerza, że bardzo żałuje, iż przedstawione przez stronę 
austriacką wnioski wypływają ze względów wewnętrznopolitycznych. 
Idzie tu wszakże o realizację prawa uchwalonego już przed przeszło 
czterema laty. W danym wypadku zostaną wywłaszczone całkiem małe 
dobra, które były przedtem w niemieckich rękach i znalazły się u Po
laków drogą spekulacji. Chodzi tu zatem o formalne wywłaszczenie, po 
prostu o prawo pierwokupu, które relatywnie nie godzi w Polaków. 
O rekurśie ze strony właścicieli wspomnianych dóbr nic mu nie wiadomo. 
Dalszych wywłaszczeń nie przewiduje się 11.

Berchtold „z żalem przyjął do wiadomości”, że ambasador nie mógł 
przeprowadzić rozmowy z kanclerzem, „który jako pruski premier jest 
w sprawie wywłaszczenia najbardziej kompetentną osobą”. Podkreślał on 
z naciskiem w depeszy do Szögyenyego z 24 października, iż z uwagi 
na rosnące poruszenie w klubie polskim należy bezzwłocznie wznowić 
starania w omawianej sprawie, zwłaszcza że — jak zaznaczał — infor
macje uzyskane przez niego „z dobrego źródła” nie pokrywają się z tym, 
co mówił sekretarz stanu. Tak więc w czterech aktualnych wypadkach 
wywłaszczenia już 19 października wniesiono rekurs do pruskiego Mini
sterstwa Rolnictwa. Dalej — jak pisał — przynajmniej w jednym z owych 
wypadków rzecz dotyczy posiadłości, która w ciągu długiego okresu 
znajdowała się w polskich rękach, na co jest w posiadaniu dokładniej
szych danych. Polecał tedy ambasadorowi pilnie skontaktować się 
z kanclerzem 78.

Rozmowa pomiędzy Bethmannem-Hollwegiem a Szögyenym miała 
istotnie miejsce jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych. Dała 
ona wreszcie o tyle rezultat pożądany przez stronę austriacką, że kanclerz

76 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 22 X 1912.
77 Tamże.
78 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 24 X 1912.



Rzeszy — z uwagi na sesją Delegacji — „przyrzekał swą interwencją 
na rzecz odroczenia decyzji Wydziału Powiatowego o wywłaszczeniu”. 
Prosił jednakże zarazem usilnie Berchtolda, żeby nie podawał tego faktu 
do publicznej wiadomości, lecz aby w razie konieczności powiadomił
0 tym ściśle poufnie co najwyżej jednego lub dwu zaufanych posłów 
z frakcji polskiej 79. Podczas dalszych dwu dłuższych spotkań (25 i 26 
października), które ambasador austro-wągierski odbył z kanclerzem
1 pruskim ministrem rolnictwa, obaj ci politycy oświadczyli, że rekurs 
istotnie teraz wpłynął i że — choć powtarza on to tylko, co było poprzed
nio wiadome — można bądzie odłożyć postanowienie o wywłaszczeniu 
aż do zakończenia obrad Delegacji 80.

Po uzyskaniu zapewnienia tej treści minąło silne zdenerwowanie 
Berchtolda. Ustała teraz gorączkowa wymiana telegramów austro-węgier- 
skiego MSZ z jego placówką berlińską, a w liście do Szögyenyego z 29 
października szef resortu „z zadowoleniem przyjął do wiadomości”, że 
kanclerz oświadczył sią za odłożeniem wywłaszczenia aż do chwili rozej
ścia się Delegacji, i prosił zarazem o przekazanie z tej okazji stronie 
niemieckiej swoich podziękowań. Nie uważał jednak Berchtold omawianej 
sprawy za załatwioną i starał sią to bliżej uzasadnić w nowej instrukcji 
dla ambasadora, polecając mu dokładniej wyjaśnić kanclerzowi pobudki 
swego postępowania81. Wyraził tam Berchtold pogląd, że polskie uczucia 
narodowe powinny odnieść choćby nieznaczny sukces („mindestens einen 
geringen Erfolg zu erreichen”), przy czym konieczność taka nasuwa się 
w związku z opublikowaną już rezolucją klubu polskiego, głoszącą, że 
„postępowanie rządu pruskiego nie może pozostać bez wpływu na postawę 
Koła Polskiego wobec dotychczasowej polityki sojuszów monarchii”. 
„Nie potrzebuję wskazywać — pisał minister — na trudności, jakie 
musiałyby powstać, gdyby frakcja polska w Delegacjach przyłączyła się 
do pozostałych słowiańskich przeciwników polityki trójprzymierza, i ja 
w ten sposób miałbym do czynienia ze zwartą opozycją słowiańską. Taka 
ewentualność nie jest jednak jeszcze wykluczona, jeśli mi się nie uda 
wpłynąć uspokajająco na zaniepokojoną deputację klubu polskiego. 
Brzmienie wspomnianej wyżej formuły projektowane było mianowicie 
początkowo znacznie ostrzej, ale dzięki nieustannym zabiegom rządu 
i konserwatywnej mniejszości klubu udało się w końcu wprowadzić 
łagodniejszą i warunkową formułę”. Dalej „pozostaje jednak kwestią 
otwartą — wyrażał Berchtold swoje zaniepokojenie — czy radykalna 
i nacjonalistyczna większość frakcji nie* weźmie góry w najbliższych

79 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 24 X 1912.
80 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 25 i 26 X 1912, nr 219 i 223.
81 Berchtold do Szögyenyego, 29 X 1912.



Delegacjach i nie przeforsuje swojego punktu widzenia. Leży zatem za
równo w naszym interesie, jak i w interesie rządu niemieckiego . . .  ażeby 
z pruskiej strony uczynić dalszy krok i uwzględnić przynajmniej jeden 
z czterech rekursów” 82.

Przechodząc do tego ostatniego zagadnienia, austro-węgierski minister 
rozpatrzył bliżej sprawę dóbr Lipieńki (Lippinken), położonych w Pru
sach Zachodnich. Jak zaznaczał, z przedstawionych mu danych wynikało, 
że dobra te nigdy — bądź nigdy przez dłuższy czas — nie były w nie
mieckich rękach. Mianowicie aż do 1906 r. przez dziesiątki lat należały 
one do rodziny Sas-Jaworski; następnie w tymże roku zostały sprzedane 
przez posła Jaworskiego poznańskiemu kupcowi Henrykowi Liszkowskie
mu, a po jego śmierci (1912 r.) przeszły na własność pozostałej po nim 
wdowy 83. Przedstawione dane były zatem, zdaniem Berchtolda, sprzeczne 
z wypowiedzią Kinderlena, że wywłaszcza się jedynie majątki nabyte 
drogą spekulacji. W ostatecznej konkluzji minister instruował Szö- 
gyenyego, ażeby „bronił Lipieniek” przed wywłaszczeniem jako dóbr nie 
podpadających pod kryteria wywłaszczenia sprecyzowane przez sekreta
rza stanu84.

Postępując w myśl powyższej instrukcji, ambasador austro-węgierski 
złożył podziękowanie kanclerzowi za odsunięcie terminu wywłaszczenia, 
a przy tej sposobności, za pomocą stojących do jego dyspozycji argu
mentów, starał się przekonać swego rozmówcę o konieczności uwzględ
nienia przynajmniej jednego z czterech rekursów przeciwko wywłasz
czeniu, a mianowicie dotyczącego Lipieniek. Bethmann-Hollweg krótko 
zakomunikował na to ambasadorowi, że odpowiedź w tej sprawie będzie 
mu udzielona 85.

Od owej rozmowy upłynął wszakże okrągły tydzień, a odpowiedź 
kanclerza w sprawie rekursów nie nadchodziła, co wywołało zniecierpli
wienie i zdenerwowanie Berchtolda. Depeszował więc 6 listopada do 
Szögyenyego, „kładąc szczególny nacisk na to, aby tak szybko, jak tylko 
możliwe, w każdym zaś razie jeszcze przed upływem następnego tygod
nia, tj. przed oczekiwanymi plenarnymi posiedzeniami austriackich 
Delegacji, uzyskał wiadomość, jaki skutek wywarły cztery rekursy skie
rowane przeciwko zarządzeniom wywłaszczeniowym” 86. Przy tej okazji 
„jeszcze raz i ze szczególnym naciskiem” podkreślał Berchtold, jak

82 Tamże.
83 Tamże. Do cytowanego listu dołączył nadawca kartkę ze szczegółowymi 

danymi o Lipieńkach, zaopatrzoną dopiskiem ołówkiem: „mitgetheilt voň Exz. 
Biliński”.

84 Tamże.
85 Szögyeny do Berchtolda, 31 X 1912.
88 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 6 XI 1912.



ważną rzeczą byłoby uzyskanie pożądanego rezultatu, przynajmniej jeśli 
idzie o majątek Lipieńki. W przeciwnym wypadku polska frakcja nie 
cofnie się w Delegacjach przed najostrzejszymi atakami na politykę 
narodowościową Prus i wystąpi przeciwko budżetowi resortu Minister
stwa Spraw Zagranicznych87.

Jednak i tym razem odbyta „w drodze pilnej” rozmowa Bethmanna- 
-Hollwega z Szögyenym, która miała miejsce w wyniku ostatniego tele
gramu Berchtolda, nie przyniosła stronie austriackiej lepszego rezultatu. 
Kanclerz oświadczył znowu ogólnikowo, że rozstrzygnięcie rekursów 
jeszcze nie nastąpiło i że spodziewa się niebawem konkretnej odpowiedzi 
w tej sprawie88.

Skłoniło to Berchtolda do wysłania jeszcze jednego, dłuższego tele
gramu (8 listopada), w którym starał się bliżej scharakteryzować sy
tuację, jaka wytworzyła się w łonie Delegacji, i wyłuszczał pobudki 
zmuszające rząd wiedeński do ponowienia raz jeszcze interwencji dyplo
matycznej w sprawie polskiej. Zaznaczył więc, że polscy członkowie 
Delegacji powtórnie przeprowadzili z nim rozmowę i w ostrych słowach 
wyrażali swoje niezadowolenie z powodu zarządzeń wywłaszczeniowych 
rządu pruskiego. Jednocześnie złożyli zażalenie w związku z brakiem 
informacji w tej sprawie ze strony ambasady austro-węgierskiej w Ber
linie 89. Po dłuższej dyskusji oświadczyli w końcu, że wprawdzie w Ko
misji bez ogródek („unverblümt”) zaatakują trójprzymierze, na plenum 
jednak nie zdeklarują się przeciwko owemu sojuszowi politycznemu 
i głosować będą za budżetem, pod następującymi wszakże warunkami:

a) uwzględnienia rekursu w sprawie Lipieniek,
b) poufnego oświadczenia klubowi polskiemu, że rząd pruski nie 

przewiduje dalszych wywłaszczeń.
Upraszał więc minister swego ambasadora, ażeby „z całym naciskiem” 

przedstawił „kompetentnym czynnikom” konieczność zadośćuczynienia 
obu wymienionym wyżej postulatom, jeśli bowiem polscy przywódcy 
parlamentarni nie uzyskają wspomnianych gwarancji, staną przed alter
natywą: albo utraty swoich mandatów, albo zajęcia stanowiska przeciw
ko trójprzymierzu, co wobec nastrojów panujących obecnie wśród po
zostałych żywiołów słowiańskich byłoby dla rządu w najwyższym stop
niu ryzykowne90. Chodzi po prostu o to — pisał Berchtold — że 
utrata mandatów przez dotychczasowych przywódców Polaków byłaby 
równoznaczna z wyborem na ich miejsce przedstawicieli polskich o za

87 Tamże.
88 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 7 XI 1912.
83 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 8 XI 1912.
90 Tamże.



barwieniu radykalnym, wskutek czego miejsce elementów o charakterze 
konserwatywnym, występujących na rzecz stłumienia prądów rewolu
cyjnych, zajęłyby czynniki, które udzielają poparcia niebezpiecznej, wy
wrotowej propagandzie z tej i z tamtej strony granicy91.

Widać z tego jasno, jak bardzo zależało rządowi wiedeńskiemu na 
utrzymaniu stronnictwa konserwatywnego u steru Koła Polskiego, a więc 
stronnictwa znanego ze swej dotychczasowej ugodowej postawy wobec 
Wiednia. To jednakże było w danych warunkach możliwe tylko pod 
warunkiem uspokojenia polskiej opinii publicznej w Galicji poprzez 
powstrzymanie rządu pruskiego od wywłaszczenia Polaków na terenie 
Rzeszy. Gdyby to nie nastąpiło, gdyby stosowana przez konserwatystów 
polityka kompromisu i ugody nie wydała w tej sprawie żadnych pozy
tywnych rezultatów, stawała się realna niebezpieczna dla cesarsko-kró
lewskiej monarchii ewentualność wzrostu nastrojów opozycyjnych pod 
zaborem austriackim, co groziło całkowitą klęską obozu zachowawczego 
na rzecz prądów społecznie i narodowo radykalnych. Tym też należy 
tłumaczyć gorączkowy charakter starań i zabiegów podejmowanych przez 
rząd wiedeński w sprawie wywłaszczenia. U podstaw tych starań leżał 
w istocie rzeczy ulegający poważnemu nasileniu ruch patriotyczny naj
szerszych mas społeczeństwa polskiego w obronie zagrożonej polskości 
pod panowaniem Prus. Ów ruch wywierał swoistego rodzaju wpływ 
na ugodową bądź co bądź taktykę sfer kierujących Kołem Polskim 
w Wiedniu i stanowił tym samym, poprzez wspomniany klub poselski, 
skuteczny środek presji i nacisku na te austriackie koła rządzące, które 
decydowały o polityce zagranicznej Austro-Węgierskiej Monarchii.

Nasuwało się, rzecz jasna, dalsze pytanie, czy taki środek w prak
tycznym swym zastosowaniu okaże się skutecznym narzędziem także 
w stosunku do właściwego adresata, tj. rządu pruskiego.

Na to pytanie znajdujemy odpowiedź śledząc uważniej przebieg dal
szych pertraktacji w sprawie polskiej. Przedstawiały się one tak, że 
stosownie do otrzymanej instrukcji Szögyeny przekazał Bethmannowi- 
-Hollwegowi w dniu 9 listopada treść ostatnich telegramów Berchtolda 92. 
Jednakże z powodu nieobecności kanclerza w Berlinie dopiero w dwa 
dni później mógł ambasador austro-węgierski z nim się spotkać, aby 
rzecz omówić. Także i tym razem szef rządu niemieckiego ograniczył się

01 „Hiebei wäre namentlich geltend zu machen — podkreślał Berchtold — daß 
der Mandatsverlust der derzeitigen Polenführer gleichbedeutend wäre mit der 
Wahl von Polnischen Vertretern radikalster Färbung, wodurch an Stelle von 
Elementen konservativen Einschlages, die sich für Unterdückung der revolutionären 
Strömungen einsetzen, solche treten würden, die der staatsgefährlichen subversiven 
Propaganda diesseits und jenseits der Grenze Vorschub leisten”. Tamże.

92 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 9 XI 1912.



do zakomunikowania swemu rozmówcy, że w ciągu najbliższych dni 
będzie mógł udzielić odpowiedzi na temat rekursów od zarządzeń wy
właszczeniowych 93.

Stanowisko strony niemieckiej wywołało jeszcze jedną reakcję 
Berchtolda w formie telegramu, podkreślającego konieczność uzyskania 
odpowiedzi rządu niemieckiego w sprawie postulowanych przez dele
gatów polskich gwarancji przed najbliższym posiedzeniem Delegacji94.

Dopiero na to ostatnie z kolei démarche nadeszła wreszcie z niecier
pliwością oczekiwana przez Berchtolda odpowiedź, udzielona Szögye- 
nyemu na piśmie, która jednakże nie mogła strony austriackiej całko
wicie zadowolić. Kanclerz Rzeszy ,,z najgłębszym ubolewaniem” infor
mował w tym piśmie szefa austro-węgierskiego MSZ, że nie może 
w obecnej chwili udzielić wyjaśnienia, czy i w jakim czasie odniosą 
skutek odwołania od zarządzeń wywłaszczeniowych pruskiej Komisji 
Kolonizacyjnej. Zapewniał swego adresata, że wszystkie cztery rekursy 
będą rozpatrzone „sumiennie i obiektywnie”, co zwłaszcza dotyczy Li- 
pieniek. Obecnie jest jednak w stanie ręczyć za to, że zostaną one 
uwzględnione, bo nie może uprzedzać decyzji prawnie powołanej in
stancji odwoławczej, zanim ta nie zbierze całości materiału rzeczowego.

„Choć chętnie tego pragnąłbym — pisał kanclerz Rzeszy — ażeby 
zbadanie i rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło z możliwym pośpiechem, 
nie leży w moich możliwościach doprowadzenie teraz do natychmiasto
wego zakończenia procedury postępowania bądź zagwarantowanie z góry 
określonego wyniku. Szczerze ubolewam, że nie mogę w pełni zadość
uczynić życzeniom Jego Ekscelencji Pana Ministra Hrabiego Berchtolda, 
chciałbym jednak wyrazić nadzieję, że zarządzone posunięcia, łącznie ze 
złożonymi już wcześniej wyjaśnieniami, umożliwią gładki przebieg ma
jących się odbyć debat Delegacji austriackich” 95.

Tak przedstawiała się wypowiedź Bethmanna-Hollwega w odniesieniu 
do pierwszego punktu żądań Koła Polskiego w sprawie wywłaszczeń, 
postulującego uwzględnienie rekursu dotyczącego Lipieniek. Formalnie 
rzecz biorąc, przewidywała ona rozpatrzenie odwołania w terminie póź
niejszym, przy czym nie przesądzała jego wyniku. Było jednak rzeczą

93 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 11 XI 1912.
94 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 11 XI 1912. Do tejże depeszy załączył na

dawca notatkę, dotyczącą czterech majątków mających ulec wywłaszczeniu, 
następującej treści:

„Lipinki [Lipieńki — J. B.] — ma je Liszkowska 
Złotniki — były tylko krótki czas w niem. rękach 
Dobska [Dąbik — J. B.] — przejściowo w niem. rękach 
Kotrząb [Kołdrąb — J. B.] — przejściowo w niem. rękach”.
95 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 14 XI 1912.



jasną, że po zakończeniu Delegacji szanse na pozytywne rozstrzygnięcie 
tej sprawy wyraźnie się zmniejszą.

Jeśli natomiast idzie o punkt drugi postulatów polskich, w których 
Koło domagało się zaprzestania akcji wywłaszczeniowej, kanclerz po
wtórzył ambasadorowi austro-węgierskiemu, że obecnie nie planuje się 
dalszych wywłaszczeń96. Jest jednak rzeczą symptomatyczną, że to 
ostatnie zapewnienie dał kanclerz Rzeszy jako „ściśle poufne”, „z uwagi 
na trudną sytuację, w jakiej się znajduje wobec tutejszej opinii pu
blicznej, szczególnie zaś w stosunku do pruskiego Landtagu” 97.

Warto jeszcze dodać, że podsekretarz stanu Zimmermann, z którym 
Szögyeny omawiał poprzedniego dnia sprawę polską, nadmienił swemu 
austriackiemu rozmówcy, iż jego „ o s o b i s t y m  zdaniem” rekurs w wy
padku majątku Lipieńki będzie uwzględniony98 99, z czego wynikało, że 
strona pruska dawała nadzieje na pozytywne załatwienie także pierw
szego postulatu polskiego, choć czyniła to na drodze zupełnie nieoficjal
nej i w formie mało zobowiązującej. Tego typu obietnica, wespół 
z oświadczeniami Bethmanna-Hollwega o zaniechaniu dalszych wywłasz
czeń, wywarła jednak pożądany przez rząd austriacki skutek; posłowie 
polscy na plenarnych obradach Delegacji nie zaatakowali sojuszu austro- 
-niemieckiego i oddali swe głosy za budżetem resortu spraw zagra
nicznych

Inna sprawa, że na takie stanowisko frakcji polskiej wywarła jednak 
również w dużym stopniu wpływ ówczesna sytuacja międzynarodowa, 
grożąca wybuchem konfliktu zbrojnego pomiędzy Austro-Węgrami a Ro
sją. Koło Polskie, w przygniatającej większości reprezentujące austro- 
filski program rozwiązania kwestii polskiej, zdecydowanie wrogi Rosji, 
nie chciało w tej sytuacji podważać zasadniczych podstaw polityki za
granicznej Monarchii Austro-Węgierskiej, a więc państwa, z którym 
związało zdecydowanie swą koncepcję rozstrzygnięcia losów narodu pol
skiego.

Choć zatem jeszcze w ostatnich dniach października Koło Polskie 
w uchwalonej przez siebie rezolucji groziło, że zdecydowanie wystąpi 
przeciwko sojuszowi Austrii z Niemcami, jeśli rząd niemiecki nie zmieni

96 „Was den zweiten Punkt der von den polnischen Mitgliedern der Delegation 
geäußerten Wünsche betrifft — pisał Szögyeny — wiederhollte mir Herr von 
Bethmann-Hollweg, daß ein Plan zur weiteren Enteignung zur Zeit nicht bęstehe. 
Auch Herr von Tschirschky sei bereits Mitte Oktober d. J. beaftragt worden, 
Euer Exzellenz hievon Mitteilung zu machen”. Tamże.

97 Tamże.
98 Tamże.
99 Por. przyp. 98 i 99.



swego postępowania wobec Polaków, to w czasie obrad Delegacji mimo 
wszystko nie podjęło ataku przeciwko owemu aliansowi politycznemu.

Bardzo charakterystyczne było przy tym w czasie wspomnianych 
obrad przemówienie prezesa Koła — Juliusza Lea. Punktem wyjścia 
jego wywodów stanowiło podkreślenie faktu, że obecnie ludzkość wkracza 
w epokę tak burzliwą, jakiej nie było od czasów napoleońskich. W tej 
nowej epoce Polacy są jedynym narodem słowiańskim, który pozostał 
z dala od wpływów idei panrosyjskich i panslawistycznych. Tym bardziej 
niezrozumiałą dla społeczeństwa polskiego, jak i dla każdego trzeźwo 
myślącego Niemca jest polityka wywłaszczeniowa rządu pruskiego. Tym 
bardziej boleśnie odczuwają Polacy i to, że kierownictwu austro-wę
gierskiej polityki zagranicznej nie udało się dotąd skłonić tak bliskiego 
sojusznika do zmiany kursu w interesie utrzymania dobrych stosunków 
sojuszniczych 10°. Polityka pruska — zaznaczał Leo — prowadzi do 
tego, że dla Polaków austriackich dotychczasowy system sojuszów mię
dzynarodowych i w ogóle polityka zagraniczna monarchii trudna jest do 
popierania, już choćby tylko z uwagi na honor narodowy. W związku z tym 
Polacy muszą rzucić swój głos ostrzegawczy pod adresem polityki naro
dowościowej Niemiec. Jeśli zaś polscy delegaci nie zajmują stanowiska 
przeciwko obecnemu kierownictwu polityki zagranicznej, pomimo głę
bokiego rozgoryczenia, nurtującego najszersze warstwy narodu z powodu 
zarządzeń wywłaszczeniowych rządu pruskiego, to wypełniają ów nie
zwykle dla nich ciężki obowiązek na rzecz państwa tylko ze względu na 
obecną poważną sytuację międzynarodową 100 10i.

Jak zatem można wywnioskować, na postawę Koła Polskiego oddziała
ły tu dwa podstawowe czynniki: spodziewany wybuch wojny i wzmian
kowane wyżej poufne i nieoficjalne deklaracje rządu pruskiego w sprawie 
zaniechania akcji wywłaszczeniowej.

W związku z tym ostatnim czynnikiem nasuwało się, rzecz jasna, py
tanie, czy istnieją dostateczne podstawy do dawania wiary pruskim 
obietnicom i ogólnikowym zapewnieniom. Wspomniane obietnice, o czym 
nie należy zapominać, były wymuszone na pruskich kołach rządzących 
ogólną trudną sytuacją międzynarodową Niemiec, która sprawiała, że 
ulegały one perswazjom jedynego swego pewnego sojusznika — Austro- 
-Węgier. Z drugiej jednak strony trzeba i o tym pamiętać, że istniała 
wyraźna granica owej ustępliwości, a granicę tę wyznaczała wola nacjo
nalistycznej większości Landtagu i w ogóle tych sił politycznych, których 
emanację stanowił ówczesny rząd pruski. Nie można nie doceniać faktu,

100 Stenographische Sitzungs-Protokolle der Delegation des Reichsrathes. Sieben- 
undvierziegste Session, Budapest 1912, Wien 1913, s. 125 in .

101 Tamże.



że zarząd Ostmarkenvereinu ogłosił na swym posiedzeniu w dniu 11 XI 
1912 r., a więc w kulminacyjnym okresie zabiegów strony austriackiej, 
oświadczenie, skierowane „przeciwko mieszaniu się zagranicy w nasze 
prawo domowe” oraz — mówiąc wyraźniej — „przeciwko zabiegom 
Polaków austriackich, grożącym zerwaniem sojuszu w wypadku realizacji 
prawa wywłaszczenia” 102. A zatem — jak widzimy — pertraktacje 
austriacko-niemieckie w kwestii polskiej, nie dające się zachować w ści
słej tajemnicy, przeniknęły faktycznie do wiadomości elementów haka- 
tystycznych, które ze swej strony wzmogły nacisk na rząd w kierunku 
kontynuowania akcji wywłaszczeniowej.

Tymczasem relacje napływające do Wiednia wyraźnie świadczyły
0 dalszym, poważnym zaognieniu stosunków polsko-niemieckich
1 o ogromnym wzburzeniu ludności polskiej w zaborze pruskim. „Za
stosowanie po raz pierwszy pruskiej ustawy o wywłaszczeniu wywołało 
w prasie polskiej i wśród całej ludności polskiej gwałtowną burzę” — 
tak rozpoczynał swoje dłuższe sprawozdanie dla Berchtolda konsul au- 
stro-węgierski S. P itn e r103. Podkreślał on, że wszędzie odbywają się 
zebrania protestacyjne tej ludności, na których jak najostrzej piętnuje 
się pruską politykę dyskryminacji Polaków. M. in. doszło do wiecu 
w Inowrocławiu z udziałem wszystkich polskich posłów do Reichstagu 
i Landtagu, na którym zjawiły się setki ludzi z wszystkich części Nie
miec. W trakcie tego zebrania atakowano nie tylko rząd, ale także 
Komisję Kolonizacyjną i podobnego typu instytucje. Ogłoszono bojkot 
narodowy i proklamowano dewizę „swój dla swojego” jako obowiązek 
narodowy wszystkich Polaków.

Oprócz wymienionego zebrania — kontynuował Pitner swe sprawo
zdanie — wszędzie w mniejszych miejscowościach odbywają się dalsze 
wiece protestacyjne, w czasie których wzywa się ludność do bojkotu 
niemieckich kupców i wyrobów niemieckich. Nie tylko na tych zebra
niach, ale w całej polskiej prasie odzywają się wezwania do bojkotu. 
Polskie gazety idą tak daleko, że tych Polaków, którzy swoje zakupy 
porobili w niemieckiej firmie, ogłaszają pełnym nazwiskiem w gazecie 
jako zdrajców ojczyzny. Następstwa tej propagandy odczuli już nie
mieccy kupcy, szczególnie w tych rejonach, gdzie Polacy tworzą więk
szość, ponosząc niepowetowane straty. Doszło w związku z tym do ze
brania protestacyjnego, specjalnie zwołanego do Poznania przez nie
mieckich kupców i przemysłowców, na których ostro zaatakowano rząd 
i wezwano go do pojednawczej polityki wobec Polaków. Także liberalni

102 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 11 XI 1912.
103 Pitner do Berchtolda, 16 XII 1912. Berchtold polecił przesłać z kolei ów list 

premierowi Stiirgkhowi do wglądu.



Niemcy zwołali przed kilku dniami zebranie, gdzie uchwalili rezolucję 
przeciwko prawu wywłaszczenia i dyskryminacji żywiołu polskiego.

Konsul austro-węgierski wyrażał pogląd, że tylko hakatyści uważają 
wzmiankowane prawo za narodową konieczność („Nationale Notwendig
keit”) i wyrażają żal, iż dotąd tylko cztery dobra będą wywłaszczone. 
Oni to zwołali kontrdemonstrację przeciwko ogłoszonemu przez Polaków 
bojkotowi, uznając za obowiązek każdego Niemca zerwanie wszelkich 
kontaktów handlowych z ludnością polską. Oni również wezwali rząd, 
ażeby całkowicie pomijał producetów polskich przy zamówieniach pań
stwowych.

Z powodu coraz bardziej konsekwentnie przeprowadzanego bojkotu 
przez ludność polską także władze pruskie w Poznaniu poczęły stosować 
ze swej strony analogiczne metody. Przed kilku dniami ukazał się 
okólnik, w którym uznano za obowiązek honoru wszystkich Niemców, 
specjalnie zaś urzędników, przeprowadzanie zakupów, o ile to jest mo
żliwe, tylko u niemieckich kupców i rzemieślników na terenie Poznań
skiego 104.

Wszystko wskazuje na to — pisał Pitner — że atmosfera we wschod
nich prowincjach Niemiec, zwłaszcza w Poznaniu, staje się coraz bardziej 
napięta wskutek ostatnich zarządzeń rządu, i jest obecnie rzeczą jasną, 
także dla organów rządowych, iż wywłaszczenie przyniosło więcej szkody 
niż pożytku 105. Podkreśla się zwłaszcza to, że realizację wywłaszczenia 
zainicjowano w najmniej odpowiedniej chwili, w okresie zarysowującej 
się możliwości konfliktu między Monarchią Austro-Węgierską i Niem
cami a Rosją, co pobudza marzenia o odbudowie państwa polskiego. 
Wierzy się mocno w to, że wybuch wojny pomiędzy tymi trzema pań
stwami będzie sygnałem do wybuchu rewolucji w rosyjskiej części Pol
ski. Nawet w kręgu całkiem poważnych polityków polskich debatuje się 
nad tym, czy po klęsce Rosji nowo powstałe Królestwo Polskie ma po
zostać samoistne, czy też dążyć do połączenia z monarchią w formie unii 
personalnej. „Tutejszym władzom wojskowym — kończył swe spra
wozdanie konsul — znane są te marzenia, przy czym próbuje się dociec.

104 Tamże.
105 Tego samego zdania był — według innej relacji Pitnera — naczelny prezes 

rejencji poznańskiej, Schwarzkopf, który wywodził w rozmowie z konsulem austro- 
węgierskim, że „każde wywłaszczenie daje więcej szkody niż pożytku. Osadza się 
kilku niemieckich małorolnych, a za to następuje ogromne nasilenie polskiego 
patriotyzmu, zaostrzenie ruchu bojkotowego przeciw Niemcom, wzrost solidarności 
polskich partii etc. Te partie, które szukają porozumienia z rządem, zostają mo
ralnie zmuszone do kontrakcji etc. To się jednak nie zmieni — mówił Schwarz
kopf — chyba że kanclerz ustąpi i przyjdą nowi ludzie”. Pitner do Berchtolda, 
29 I 1914.



jakie stanowisko zajmą pruscy Polacy, ponieważ w tej sprawie skazanym 
się jest tylko na domysły, a postawa ludności, zamieszkałej tuż przy 
granicy państwowej, będzie stanowić w wypadku wojny czynnik, którego 
nie można lekceważyć” 106.

Atmosferę niebywałego podniecenia wśród ludności polskiej pogłębiały 
krążące stale pogłoski, znajdujące również odbicie w prasie wiedeńskiej, 
o zamierzonym przez rząd pruski wywłaszczeniu dalszych 8 polskich 
dóbr 107. Pogłoski te tak dalece zaniepokoiły rząd wiedeński, że Szögyeny 
nie zadowolił się w danym wypadku stanowczym zaprzeczeniem ze strony 
podsekretarza stanu Zimmermanna, ale zainterpelował w tej sprawie 
ponownie kanclerza 108. Niezależnie od tego sprawa powyższa była przed
miotem rozmowy migdzy Pitnerem a naczelnym prezesem prowincji 
poznańskiej drem Schwarzkopfem, który ze swej strony nazwał wy
właszczenie nonsensem („Blödsinn”), uskarżał się konsulowi austro-wę- 
gierskiemu na to, że wśród urzędników w Poznaniu jest zbyt wielu ha- 
katystów i że w ogóle rząd okazuje hakatystom za dużą słabość. 
Oświadczył w końcu, że o dalszym wywłaszczaniu nie może być mowy, 
co zrozumiały także władze w Berlinie109.

W takiej atmosferze doszło w Reichstagu z końcem stycznia 1913 r. 
do głosowania nad interpelacją polską do rządu, kwestionującą wywłasz
czenie jako sprzeczne z konstytucją. Sekretarz stanu dał wówczas w za
stępstwie kanclerza odpowiedź, że idzie tu o wewnętrzne prawa pruskie, 
nie podpadające pod kompetencje parlamentu. Jednakże Izba dużą więk
szością głosów (213 : 97) nie przyjęła tego punktu widzenia.

Komentując ów wynik głosowania, Szögyeny wyrażał zdanie, że nie 
pociągnie to za sobą praktycznych następstw, jednakże mimo wszystko 
rząd poniósł nieprzyjemną porażkę, oznaczającą uchwalenie mu poważną 
większością votum nieufności z powodu jego polskiej polityki110 *. Pod
kreślał również ambasador, że mowy Polaków w Reichstagu, szczególnie 
zaś Franciszka Morawskiego, wywarły silne wrażenie n i.

106 Pitner do Berchtolda, 16 XII 1912.
107 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 16 I 1913.
108 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 17 i 19 I 1913. Kanclerz zapewnił ambasadora 

austro-węgierskiego „in sehr entschiedener Weise, daß eine weitere A n w e n d u n g  
d e s  E n t e i g n u n g  S'V e r f a h r e n s  n i c h t  i n A u s s i c h t  [podkr. adresata] 
genommen sei”.

109 Pitner do Berchtolda, 28 I 1913 (odpis tegoż pisma przekazano Stürgkhowi). 
Schwarzkopf powiedział na zakończenie rozmowy z Pitnerem dosłownie: „Sie 
können mir glauben, enteignen werden wir nicht mehr, wenigstens nicht so lange 
ich da bin, das haben jetzet auch schon die Herren in Berlin eingesehen, daß das 
stets nur ein Schlag ins Wasser ist”

110 Szögyeny do Berchtolda, 30 I 1913.
1,1 Szögyeny do Berchtolda, 12 II 1913.



Jednocześnie napływały do Wiednia wiadomości z Galicji, mówiące 
o narastającym wzburzeniu ludności polskiej przeciwko Prusom. Świa
dectwem, które odegrało pod tym względem dość znaczny wpływ na 
postawę rządu wiedeńskiego wobec sprawy wywłaszczenia, był list mi
nistra skarbu Zaleskiego do Berchtolda, przekazany za tegoż pośred
nictwem w odpisie premierowi Stiirgkhowi112. W liście owym z 5 IV 
1913 r. pisał Zaleski, że był ostatnio we Lwowie, gdzie miał sposobność 
przekonać się o wyraźnym wzroście nastrojów antypruskich. Nic dziw
nego — zaznaczał on — że w takiej sytuacji już w czasie ostatnich De
legacji nadzwyczaj trudno było uspokoić posłów polskich i utrzymać 
ich wystąpienia w przyjaznym tonie. Teraz może być jeszcze gorzej, 
zwłaszcza że nadzieje na uwzględnienie rekursu w sprawie Lipieniek 
przypuszczalnie spełzły na niczym. W dodatku wywłaszczone grunty 
oszacowano daleko poniżej ich ceny kupna, a Schorlemer i Lautze ostro 
zaatakowali Polaków w Landtagu. Delegaci polscy nie będą mogli po
pierać trójprzymierza, bo opinia publiczna jest zbyt silnie zaalarmowana. 
Tymczasem dochodzą głosy, że Komisja Kolonizacyjna czyni przygoto
wania do nowych wywłaszczeń. Jakie konsekwencje może mieć taka 
wiadomość, gdy znajdzie ona potwierdzenie?

Paralelizm naszej polityki z niemiecką — wywodził Zaleski — nigdy 
nie był w Galicji popularny. Ale tłumaczyliśmy, że do uderzenia prze
ciwko Rosji musi Austria mieć silnego sojusznika, który zabezpieczy ją 
na zachodniej flance. Ostatnie zaostrzenie stosunków przy prawdopodob
nym udziale naszych sfer wojskowych wywołało nastroje antyrosyjskie 
w Galicji i nadzieję na wybuch polskiego powstania o charakterze anty
rosyjskim. Cała tamtejsza opinia publiczna była o tym przekonana. 
Wszędzie rozchodziły się wieści, że Monarchia Austro-Węgierska przy
gotowuje się do wojny z Rosją i że poprze polskie aspiracje narodowe. 
O tym, jaki wpływ zdołały wywrzeć takie wrażenia na umysły ludu, 
można sobie łatwo wyobrazić. Potem okazało się jednak, że żadnej 
wojny nie będzie. W konsekwencji polska lojalność przechodzi teraz 
ciężką próbę i stawia sobie pytanie: czy można iść razem z państwem, 
które wiąże się sojuszem z mocarstwem prowadzącym politykę niszcze
nia żywiołu polskiego? Trzeba zatem — radził Zaleski Berchtoldowi — 
dążyć za wszelką cenę do zapobieżenia wywłaszczeniom i w ogóle wszel
kim krokom antypolskim ze strony rządu pruskiego 113.

Rząd wiedeński podzielał ów pogląd. Nie dość, że Berchtold prze
słał Szögyenyemu oryginał listu Zaleskiego, ale ze swej strony z niepo
kojem donosił ambasadorowi w Berlinie o poruszeniu panującym w Ga

112 Zaleski do Berchtolda, 5 IV 1913.
113 Tamże.



licji i wyrażał jednocześnie obawę, że w razie dalszych wywłaszczeń 
mogą tam wziąć górę wszechpolacy kosztem konserwatystów i innych 
lojalnych żywiołów. Polecał zatem zwrócić uwagę stronie niemieckiej na 
wszystkie te okoliczności i zapytywał raz jeszcze, co z rekursami, zwłasz
cza w sprawie Lipieniek 114.

W odpowiedzi Berchtoldowi Szögyeny konstatował, że w świetle listu 
Zaleskiego bardzo charakterystyczne są nastroje „naszych Polaków w Ga
licji”, które powszechnie są związane z możliwością wybuchu wojny 
„między nami a Rosją”, opierają się bowiem na tej podstawowej prze
słance, że tylko wtedy będą zaspokojone aspiracje polskie. „To samo — 
pisał Szögyeny — mówili mi liczni posłowie Centrum niemieckiego 
Reichstagu, którzy słyszeli to od swych polskich kolegów. Dowodzili oni, 
że tylko wojna austriacko-węgiersko-rosyjska mogłaby posunąć naprzód 
zasadnicze aspiracje Polaków w Galicji, w Prusach i w Rosji w formie 
odbudowy samodzielnej Polski” 115.

W tym kontekście politycznym mówił ambasador austro-węgierski 
„w trybie pilnym” z nowym niemieckim sekretarzem stanu von Jagowem 
o konsekwencjach pruskiej polityki wobec Polaków. Jago w zapewniał 
swego rozmówcę, że osobiście nie zgadza się z polityką rządu pruskiego 
w sprawie polskiej i że poruszy tę sprawę w rozmowie z kanclerzem. 
W czasie następnej z kolei rozmowy z Szögyenym oświadczył mu, se
kretarz stanu, że kanclerz potwierdził poprzednio udzieloną stronie 
austriackiej informacje, iż nie będą realizowane dalsze wywłaszczenia. 
Nadmienił również, że bliższe dane dotyczące rekursów właścicieli czte
rech wywłaszczanych dóbr, szczególnie zaś Lipieniek, będą doręczone 
w niedługim czasie 116.

Faktycznie, w kilka dni później, bo z początkiem maja 1913 r., na
deszła wiadomość, że wszystkie owe rekursy odrzucono, przy czym w wy
padku Lipieniek szalę miała przechylić jakoby ta okoliczność, że ich 
właścicielka zaręczyła się w kilka tygodni po śmierci męża 117. Odpadł 
zatem jeden z podstawowych argumentów przeciwko wywłaszczeniu ma
jątku, oparty na tej podstawie, że wspomniane dobra stanowią główne 
źródło utrzymania dla wdowy.

Jak się wszakże wydaje, w grę weszły tu przede wszystkim innego 
rodzaju motywy. Można wyrazić przypuszczenie, iż uwzględnienie jakie
gokolwiek rekursu w omawianej sprawie byłoby dla rządu pruskiego po 
prostu zbyt ryzykownym pociągnięciem w sytuacji, gdy pod náporem

114 Berchtold do Szögyenyego, 17 IV 1913.
115 Szögyeny do Berchtolda, 23 IV 1913.
116 Tamże.
117 Szögyeny do Berchtolda, 6 V 1913.



elementów skrajnie nacjonalistycznych na porządku dziennym Landtagu 
pruskiego figurowała propozycja Ostmarkenvereinu, dotycząca „wzmocnie
nia niemczyzny” w Prusach Zachodnich i w Poznańskiem. Rząd ów chcąc 
nie chcąc szedł z prądem antypolskim, czemu dali ponownie wyraz dwaj 
pruscy ministrowie — Schorlemer (rolnictwo) i Lautze (finanse), którzy 
w czasie drugiego czytania wspomnianej ustawy na posiedzeniu Land
tagu pruskiego w dniu 22 kwietnia uznali w swych przemówieniach 
politykę kolonizacyjną za niezbędny środek do wzmocnienia żywiołu 
niemieckiego, zaznaczając zarazem, że nie jest przewidziane w kołach 
rządowych jakiekolwiek złagodzenie kursu w stosunku do Polaków. 
Wkrótce potem (czerwiec 1913 r.) nowa ustawa o „wzmocnieniu niem
czyzny” miała zostać ostatecznie uchwalona.

W danych warunkach zatem rząd pruski mógł zadośćuczynić tylko 
jednemu postulatowi strony austriackiej w kwestii polskiej: obiecywał 
nie przeprowadzać dalszych wywłaszczeń, a i to przyrzeczenie, choć 
kanclerz Rzeszy stale je podtrzymywał, zalecał jednakże zachowywać 
w jak najściślejszej dyskrecji „ze względu na stosunki wewnętrzne” ll8.

Postawa Prus w tej sprawie wyznaczała do pewnego stopnia dalszą 
linię postępowania Wiednia, streszczającą się w lapidarnie wyrażonym 
przez Berchtolda zdaniu, że n a l e ż y  u s t a w i c z n i e  n a c i s k a ć  ń a  
r z ą d  p r u s k i ,  a b y  t e n  n i e  w a ż y ł  s i ę  p r z e p r o w a d z a ć  
ż a d n e j  n o w e j  a k c j i  w y w ł a s z c z e n i o w e j  z uwagi na ży
wioły przyjazne sojuszowi, stosunki parlamentarne i w ogóle ze względu 
na ogólną sytuację polityczną w Monarchii Austro-Węgierskiej119 120.

Taktyka ta nie była całkowicie bezowocna. Z początkiem 1914 r. Ost
markenverein postawił żądanie wywłaszczenia dalszych trzech polskich 
dóbr, na co się jednak Berlin nie zgodził 12°. Po prostu obawiano się 
zbyt poważnych reperkusji na terenie państwa sojuszniczego, mogących 
silniej zachwiać trójprzymierzem. A na to w obliczu nadciągającego 
wielkiego konfliktu zbrojnego nie można było sobie pozwolić.

Mimo wyraźnie szowinistycznego kierunku, któremu Niemcy hohen- 
zollernowskie hołdowały w polityce wewnętrznej, wzgląd na jedynego 
„pewnego” sojusznika Cesarstwa Niemieckiego — Austro-Węgry — zda
wał się tu stanowić w pewnym stopniu skuteczny hamulec, powstrzy
mujący od częstszego zastosowania tak drastycznej metody w walce 
z polskością, jaką dawało pruskim kołom rządzącym prawo o wywłasz
czeniu.

Należy jednakże wyrazić poważne wątpliwości, czy ów zewnętrzny

118 Tamże.
119 Berchtold do Szögyenyego, 21 VI 1913.
120 Pitner do Berchtolda, 29 I 1914.



środek perswazji i nacisku mógł stanowić bardziej trwałą zaporą dla 
akcji wywłaszczeniowej. Wątpliwości te bądą lepiej zrozumiałe, gdy 
weźmiemy pod uwagę bezsporny fakt, że zasadniczy kierunek pruskiej 
polityki narodowościowej wyznaczały te siły społeczne, które coraz szyb
ciej kroczyły po wznoszącej się fali nacjonalizmu.

Wszelka, choćby nie wiedzieć jak natarczywie i intensywnie kon
tynuowana interwencja z zewnątrz nie mogła w tych warunkach gwa
rantować długotrwałych efektów, nie mogła reprezentować czynnika 
zdolnego do całkowitego unicestwienia polityki dyskryminującej ludność 
polską — w dalszej perspektywie. Taki rezultat dać mogła jedynie grun
towna zmiana istoty ówczesnego państwa niemieckiego, połączona z klę
ską tych sił społeczno-politycznych, które odgrywały rolę istotnego pro
motora antypolskiej działalności politycznej na terenie zaboru pruskiego.

ÖSTERREICH-UNGARN UND DIE POLENENTEIGNUNG IN PREUßEN
(1908—1914)

Dargestellt werden die internationalen Verflechtungen und die aus ihnen 
resultierenden Einwirkungen auf die preußische Enteignungspolitik an der pol
nischen Revölkerung im Zeitabschnitt unmittelbar vor Ausbruch des 1. Weltkrieges. 
Hierbei gilt es insbesondere den wichtigen Einfluß Österreich-Ungarns aufzuzeigen, 
den dieses als engster Bündnispartner des Reiches auf jene Politik ausübte. Da 
die Wiener Regierung befürchten mußte, daß die polnische Fraktion im öster
reichischen Parlament zur Opposition übergehen könnte, sofern ihre Forderung 
auf Einstellung der Enteignungsaktion unbeachtet bliebe, fühlte sie sich genötigt, 
in dieser Richtung einen beständigen Druck auf die deutsche Regierung aus
zuüben.

Ungeachtet des ausgesprochenen chauvinistischen Kurses, dem das Deutschland 
der Hohenzollern in der Innenpolitik huldigte, bedeutete — nach dem Ergebnis 
des Verfassers — die Rücksichtnahme auf seinen einzigen „zuverlässigen” Bundes
genossen Österreich-Ungarn bis zum gewissen Grade einen wirksamen Riegel, der 
geeignet war, von einer häufigeren und breiteren Anwendung einer so drastischen 
Methode im Kampf gegen das Polentum, wie sie der preußischen Regierung im 
Enteignungsrecht zur Verfügung stand, abzuhalten. Dennoch konnte unter der 
gegebenen innerpolitischen Konstellation in Preußen jener Faktor äußerer Ein
wirkung kein auch nur einigermaßen dauerndes Hindernis gegen die Enteignungs
aktion bilden.



CZECHOSŁOWACJA I POLSKA W 1918 ROKU  

RZECZYWISTOŚĆ I PERSPEKTYWY STOSUNKÓW CZECHOSŁOWACKO- 
-POLSKICH W OKRESIE ROZPADU AUSTRO-WĘGIER I FORMOWANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTW

Problematyka powstania państwa czechosłowackiego po pierwszej 
wojnie światowej ma oczywiście bardzo obszerną literaturę, co jest zro
zumiałe ze względu na zasadnicze znaczenie tej kwestii dla historii obu 
narodów naszego państwa. Jednak historiografia przedmiotu ma również 
własne dzieje, charakteryzujące się tak metodologicznymi i politycznymi 
pozycjami autorów, jak kręgiem omawianej problematyki. Pierwszym, 
dzisiaj już wcale zamkniętym etapem tych badań jest produkcja burżua- 
zyjna z okresu republiki międzywojennej z niewątpliwie jednostronnym, 
często jaskrawo personalistycznym ujęciem tak procesu historycznego, 
jak i koncepcji powstania czy też odrodzenia państwa czechosłowackie
go i. Warto przypomnieć, że wybitne pozycje tego okresu wyszły spod 
pióra uczestników wydarzeń, co niewątpliwie ma specjalne znaczenie dla 
historyka, świadomego zalet i wad literatury pamiętnikarskiej 2. Drugim, 
dzisiaj również już zamkniętym etapem tych badań był okres końca lat 
czterdziestych i pierwszej połowy pięćdziesiątych, kiedy to początkująca 
historiografia marksistowska podjęła próbę nowego spojrzenia na rok 
1918. Była to historiografia dopiero przyswajająca sobie metodologię 
marksistowską. Również ówczesne warunki rozwoju nauk społecznych 
pozostawiły na jej dorobku swe ślady, które cechowała jednostronność 
wysuwanych tez. Należy jednak podkreślić, iż w tym właśnie okresie

1 Zamknięcia tego kręgu literatury nie naruszają sporadycznie się pojawiające 
na Zachodzie prace i przyczynki, kwalifikujące się raczej do tej grupy.

2 Nie wolno tracić z oczu faktu, iż literatura ta w okresie międzywojennym 
odgrywała również rolę argumentu w walkach wewnętrznych w łonie burżuazji 
czeskiej, szczególnie między grupą „zamkową” na czele z Beneszem i Masarykiem 
a ich krytykami ze skrajnej prawicy.



doszło do wybitnego rozszerzenia bazy źródłowej, i to niemal wyłącznie 
na podstawie archiwów krajowych, udostępniających materiały do badań 
nad tym okresem. Z okazji 40 rocznicy powstania Czechosłowacji w la
tach 1957—1959 rozwinęła się dyskusja nad początkami naszej nowo
czesnej państwowości3, co nie zostało jednak doprowadzone do końca, 
wymagało bowiem podjęcia dalszego wysiłku badawczego. W związku 
z rocznicą wybuchu pierwszej wojny światowej w 1964 r. sprawa stała 
się znów aktualna. Byłoby jednak przedwczesne podjęcie się już teraz 
próby podsumowania tej zaledwie zagajonej dyskusji. Dotychczas ukazały 
się drukiem tylko mniejsze pozycje, i to raczej w postaci pewnych su
gestii i opinii lub wypowiedzi marginesowych, nie ujętych jeszcze w for
mę zwartych opracowań 4 *.

W związku z aktualną dyskusją o problematyce pierwszej wojny 
światowej i powstaniu państwa czechosłowackiego należy wysunąć zaraz 
na wstępie szereg ważnych postulatów badawczych. Chyba pierwsze 
miejsce winien zająć problem wydobycia całego wspomnianego zespołu 
zagadnień z atmosfery, nazywanej — sądzę, iż z pewną przesadą — 
„narodową ograniczonością i prowincjonalizmem” historiografii czecho
słowackiej. Tzn. należy rozpatrywać dzieje tego okresu nie tylko dekla
ratywnie, lecz w kontekście historii powszechnej, brać w wyższym aniżeli 
dotychczas stopniu pod uwagę działanie szeregu faktów historycznych, 
które w dotychczasowej historiografii pozostawały niemal całkiem na 
uboczu.

W dyskusji poruszono kilkakrotnie, ż różnych aspektów i z różnym 
akcentem, kwestię, czy historyczny wynik wojny, mianowicie powstanie 
szeregu nowych państw narodowych (w rzeczywistości znów w więk
szości o mieszanym składzie narodowościowym), był jedynym możliwym 
wyjściem. Wskazuje się w związku z tym na istnienie nie tylko odśrodko
wych, lecz również pewnych dośrodkowych tendencji w skomplikowa
nym rozwoju monarchii habsburskiej w okresie przedwojennym. Najczęś
ciej jednak stawia się tę kwestię w związku z możliwością rewolucyjnej 
przebudowy całej Europy środkowej i południowo-wschodniej, szybkiego 
przerastania mających tu miejsce rewolucji burżuazyjno-demokratycz-

3 Pewną próbą uogólnienia tej dyskusji są artykuły: J. Kř í že k,  Příspěvek 
k dějinám rozpadu Rakouska-TJherska (Příspěvky k dějinám KSČ, 1958, 5), oraz 
K. P i c h 1 í k, Otázka vzniku buržoazního Československa v pracích naSich histo
riků (Historie a vojenství, 1959, 2).

4 Por. K. P i c h 1 í k, První světová válka a „česká otázka” (Historie a vojen
ství, 1964, 3), opracowanie zbiorowej dyskusji pt. O první světové válce (Dějiny 
a současnost, 1964, 7). Opracowanie J. K ř i ž k a ,  K některým otázkám dosavad
ního bádání na dějinách první světové války, jest dostępne tylko w powielanych 
tezach, nie zaś in extenso.



nych w rewolucje socjalistyczne5, czego spodziewali się wtedy rewo
lucyjni marksiści, głównie na podstawie nadziei na szybki rozwój rewo
lucji w Niemczech. Jako dodatkowy argument przytacza się Węgierską 
Republikę Rad, stanowiącą szczyt fali rewolucyjnej lat 1918—1919 w tym 
kraju. Obowiązkiem historyka jest oczywiście uważne zbadanie wszyst
kich zjawisk i tendencji występujących w studiowanym przez niego 
okresie i zajmowanie się nie tylko faktami dokonanymi, lecz również 
potencjalnymi możliwościami i perspektywami procesu historycznego, 
zwłaszcza jeżeli za nimi przemawia szereg obiektywnych warunków hi
storycznych. Nie miejsce tutaj zajmować się szczegółami tej specjalnej 
i dość skomplikowanej, do dziś, niestety, mało zbadanej kwestii. Prag
nąłbym tylko zwrócić uwagę na interesująco sformułowaną myśl, iż 
znany proces „przemiany wojny imperialistycznej w wojnę domową”, 
rozpoczęty w Rosji przez rewolucję lutową, przebiegał wśród uciemiężo
nych narodów Austro-Węgier w specyficznej formie przeprowadzania 
rewolucji burżuazyjno-demokratycznych i narodowowyzwoleńczych, skie
rowanych przeciwko Austro-Węgrom i imperializmowi niemieckiemu6. 
Rewolucja Październikowa zaś odbiła się na tym procesie w formie po
głębienia i zwiększenia jego ostrości i konsekwencji.

Stworzenie odrębnych państw narodowych stanowiło niewątpliwie 
główny cel ruchu narodowowyzwoleńczego, cel, który był dla najszer
szych rzesz uciemiężonych narodów atrakcyjny i zrozumiały. Ten cel 
odpowiadał również obiektywnym wymogom rozwoju historycznego, bę
dąc ukoronowaniem procesu rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, 
znacznie spóźnionej w naszej części Europy. Sądzę, iż należy brać pod 
uwagę też obiektywne działanie dalszych czynników, których nie zawsze 
potrafiliśmy należycie uwzględniać, tracąc w ten sposób z oczu cało
kształt zagadnienia i myśli społecznej w omawianym okresie. Należy do. 
tej kategorii np. znacznie większe aniżeli dotychczas uwzględnianie tra
dycji politycznej własnej państwowości i dążeń narodowowyzwoleń
czych, odbijających się nie tylko w sferze kultury, ale też w tradycjach 
wychowawczych i w myśli społeczeństwa. Są to momenty np. szczególnie 
w Polsce z jej tradycją powstańczą silne i rzeczywiście realnie działa
jące. Niewątpliwie należy uwzględniać mentalność narodu zniewolonego, 
choć równocześnie w pełni rozwiniętego w sensie narodu nowoczesnego, 
narodu lgnącego do wizji własnej — tzn. odrębnej — państwowości. 
Owszem, różne klasy i warstwy społeczne utożsamiały to idealne pojęcie

6 Ostatnio podjął raczej niezbyt udaną próbę analizy problematyki powstania 
Czechosłowacji z tego punktu widzenia K. P o m a j z l ,  Vznik ČSR v roce 1918. 
Pokus o marxistickou analýzu, Praha 1965.

6 Por. wypowiedź V. O l i v o v e j  w cyt. dyskusji zbiorowej.



własnej państwowości z różną treścią klasową, która nie zawsze doczekała 
się po powstaniu niepodległych państw narodowych realizacji, stąd 
zgrzyty i starcia klasowe w okresie powojennym. Niemniej jednak uwa-, 
żarn, iż właśnie historia Polski w owym okresie dostarcza cennych do
świadczeń do oceny wagi i zasięgu ideowego i psychologicznego istnienia 
w ł a s n e g o ,  o d r ę b n e g o  p a ń s t w a  dla świadomości społecznej nie 
tylko ogółu narodowego, lecz też szczególnie klasy robotniczej. Spraw
dzianem tego jest kształtowanie się stosunku KPRP do państwowości 
polskiej. Argumentowanie przykładem Węgier nie jest — sądzę — na 
miejscu. Tam niemałą rolę odgrywał fakt, iż Węgry były krajem pobi
tym, krajem, którego klasy rządzące poniosły dotkliwą klęskę w wyniku 
wojny, podobnie jak np. w Niemczech. Nie można tego powiedzieć o ów
czesnej Polsce lub Czechosłowacji, gdzie sytuacja kształtowała się wręcz 
odwrotnie, gdzie nie było jeszcze doświadczeń z własną państwowością. 
Zresztą nawet wewnętrznopolityczny rozwój Węgier od listopada 1918 r., 
jak i bezpośrednie warunki powstania władzy rad w tym kraju były 
bardzo specyficzne, nie dające się porównywać z sytuacją czy to w Cze
chosłowacji, czy też w Polsce.

Omawiając sprawę stosunków czechosłowacko-polskich w okresie roz
padu Monarchii Austro-Węgierskiej i powstania niepodległych państw 
naszych narodów, nie mam zamiaru iść śladami tradycyjnego dziejo
pisarstwa. Próbuję ująć ówczesną sytuację nieco inaczej, mianowicie 
w formie tez dyskusyjnych. Pragnę spojrzeć na te stosunki z szerszego 
punktu widzenia, nie tylko posunięć Pragi wobec Warszawy i na odwrót, 
lecz także pod względem politycznej orientacji obu państw w ogóle. Nie 
zamierzam również omawiać w tym miejscu dorobku historiografii spra
wy polskiej i czechosłowackiej w okresie pierwszej wojny światowej. 
Przekracza to niewątpliwie możliwości jednego artykułu. Sądzę zresztą, 
iż szczególnie po stronie czechosłowackiej występuje potrzeba dalszego 
monograficznego opracowania tej epoki, które rozszerzyłoby zasadniczo 
bazę materiałową. Wzorem tu może być szereg monografii dotyczących 
kwestii i polityki polskiej w okresie 1914—1918, opublikowanych w ostat
nich latach.

Pragnę skoncentrować swoją uwagę tylko na ostatnim etapie wojny, 
na roku 1918, i to szczególnie pod kątem widzenia formowania się 
przesłanek wzajemnych stosunków obu przyszłych państw. IViele za
gadnień dotyczących naszych stosunków w czasie wojny wymaga jeszcze 
głębszego monograficznego ujęcia, jak np. szczegółowe opracowanie opinii 
społeczeństwa czeskiego i słowackiego wobec przeobrażeń kwestii polskiej 
w czasie w ojny7, omówienie skomplikowanego splotu koncepcji wokół

7 Ciekawe nowe materiały do spraw polsko-słowackich w czasie wojny udo-



planów Mitteleuropy 8 itd. Mówiąc o stosunkach polsko-czechosłowackich, 
zajmuję się wyłącznie ich aspektem politycznym, stosunki kulturalne, 
gospodarcze itp. pozostawiam na uboczu, ponieważ nie odgrywały one 
w owym czasie oraz w tym związku wybitniejszej roli.

Obraz stosunków czechosłowacko-polskich w omawianym okresie jest 
w literaturze tradycyjnej w przytłaczającej większości wypadków przy
słonięty sprawą Śląska Cieszyńskiego i sporu o granicę na tym terenie. 
Kwestia granic w powszechnym mniemaniu, utrzymującym się w więk
szym lub mniejszym stopniu dotychczas, uniemożliwiała jakąkolwiek 
myśl o wzajemnej współpracy czy przynajmniej lojalności. Jest rzeczą 
niewątpliwą, iż sprawa cieszyńska stanowiła pod wieloma względami 
poważną przeszkodę w dążeniu do normalizacji wzajemnych stosunków; 
sporu na tym terenie chyba nie można było uniknąć. Gdybyśmy przyjęli 
zasadę wnioskowania o doniosłości jakiejś sprawy historycznej tylko na 
podstawie zasobów materiału archiwalnego, publicystyki lub ilości farby 
drukarskiej zużytej na polemikę, sprawa cieszyńska, szczególnie w latach 
1918—1920, bije pod tym względem wszystkie rekordy i należałoby jej 
przyznać niezbite pierwszeństwo. Napięcie i wzajemna drażliwość doszły 
wtedy do tego stopnia, że zbierano obszerną „dokumentację” byle jakiej 
błahej bójki w karczmie, którą następnie rozdmuchiwano w aferę poli
tyczną. Sądzę jednak, iż obowiązek historyka sięga poza chronologiczne 
opisywanie wypadków i wyśledzenie tylko ich najsilniej rzucających się 
w oczy powiązań. Jego zadaniem są również sondaże sięgające do głęb
szych związków i korzeni wydarzeń, ustalenie — czy przynajmniej próby 
ustalenia — i odróżnienie zjawisk największej wagi (choć nie zawsze 
na pozór pierwszoplanowych) od zjawisk pośrednich. W takim więc ujęciu 
stosunków czechosłowacko-polskich w interesującym nas okresie pojawia 
się szereg zjawisk i faktów historycznych w zupełnie innym świetle 
aniżeli przy tradycyjnym rozpatrywaniu tych stosunków przez pryzmat 
sprawy cieszyńskiej. Chciałbym zaryzykować tezę, iż w ogólnj^m ujęciu 
problematyki stosunków czechosłowacko-polskich na progu odzyskanej 
niepodległości niechlubnej sławy k w e s t i a  c i e s z y ń s k a  j e s t  
t y l k o  w t ó r n y m  p r o d u k t e m  i s k o n k r e t y z o w a n y m  
p r z e j a w e m  z n a c z n i e  s z e r s z e g o  i p o w a ż n i e j s z e g o  
k o n f l i k t u .

Mamy tu do czynienia ze starciem się dwu powstających imperiali-

stępnił V. B o r o d o v č á k  w pracy zespołowej Poliaci a my, Bratislava 1964, 
s. 105—114.

8 Ostatnie prace czeskie pióra Z. J i n d r y ,  Der Plan der deutschen Hegemonie 
in Mitteleuropa (Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Völker, praca 
zbiorowa, Praha 1960); t e nż e ,  Germany and the Slavs in Central Europe, Praha 
1961, nie uwzględniają tych aspektów w ogóle.



stycznych państw, kształtujących się w momencie wyjątkowo rzadkim, 
mianowicie w chwili zasadniczej przebudowy państwowej całego ogrom
nego regionu Europy środkowo-wschodniej, od setek lat opanowanego 
przez trzy potężne mocarstwa, które niemal równocześnie albo się zupeł
nie rozleciały i rozpadły na składniki etnograficzne, albo przynajmniej 
w wyniku osłabienia przez wojnę i klęskę utraciły możliwość aktywnej 
politycznej działalności. Te wyjątkowe warunki stwarzały równocześnie 
pewne możliwości podjęcia próby zagarnięcia spadku mocarstwowego, 
uzyskania decydującej pozycji wśród grupy małych i średnich państw 
tego obszaru. Aspiracje zarówno Polski, jak i Czechosłowacji zmierzały 
do uzyskania takiej pozycji, ale z pewnymi zasadniczymi różnicami. Na 
tym polegał — moim zdaniem — decydujący moment stosunków polsko- 
-czechosłowackich, z którego to dopiero wywodziły się dalsze konkretne 
konflikty i różnice, i to nie tylko w sprawie granic, lecz też w doborze 
sojuszników wśród sąsiadów i w kształtowaniu oraz formowaniu zasadni
czych interesów i koncepcji politycznych obu państw.

Oczywiście, te momenty formowały się i narastały już w toku wojny, 
a szczególnie w ostatnim roku jej trwania. To spowodowało, że ani 
w czasie wojny, ani w okresie powojennym nie doszło na szerszą skalę 
do naprawdę ścisłej współpracy politycznej, czego wymagały zasadnicze 
interesy narodów obu państw, przede wszystkim w celu stworzenia 
optymalnych warunków trwałego wzajemnego zabezpieczenia niepodle
głości przed groźbą agresji niemieckiej w przyszłości.

Sprawy przygotowania wspólnej akcji politycznej były już od lat 
1915—1916 kilkakrotnie przedmiotem rokowań czeskich i polskich polity
ków obozu ententofilskiego9. Prawda, że w okresie przed rewolucją 
lutową projekty czeskie wobec przyszłości Polski nie przekraczały ram 
oficjalnych koncepcji Ententy, tzn. stworzenia autonomicznego państwa 
polskiego w ramach imperium rosyjskiego. Trudno było wymagać więcej; 
w takim znaczeniu, tzn. w ostatecznej formie raczej jako moment sto
sunku do Rosji, z której powojenną hegemonią w naszej części Europy 
się liczono, należy rozumieć poszczególne informacje o rozważaniach 
na temat kompromisowego uregulowania przyszłych granic czechosłowac- 
ko-polskich, np. właśie na Śląsku Cieszyńskim10. Założenie o wcieleniu

9 Pierwszym przekazem jest wzmianka o kontakcie z Polakami w tajnej infor
macji Masaryka ze Szwajcarii z czerwca 1915 r., por. E. B e n e š ,  Světová válka 
a naše revoluce, t. III, Praha 1928, s. 38, dok. 8. W pamiętnikach spotykamy drobne 
wzmianki o kontaktach Masaryka z prof. Loretem w końcu 1914 i w 1915 r. oraz 
o rozmowach Masaryka i Benesza z Dmowskim i Piltzem wiosną 1916 r. Por. 
B e n e š ,  op. cit., t. II, Praha 1927, s. 100; T. G. Ma s a r y k ,  Světová revoluce, 
Praha 1928, s. 53, 137.

10 Niekiedy stawiano sprawę w sensie „odszkodowania” dla autonomicznej 
Polski za odstąpienie Chełmszczyzny na korzyść Rosji, naturalnie w ramach „impe-



przyszłego państwa polskiego do imperium rosyjskiego nie stwarzało zaś 
podstaw do bardziej szczegółowego rozważania lub przygotowania współ
pracy przyszłych państw czechosłowackiego i polskiego.

Zasadnicza zmiana kwestii polskiej po rewolucji lutowej oraz Rewo
lucji Październikowej odbiła się wyraźnie na stosunkach czechosłowac- 
ko-polskich. Niektóre projekty w tej sprawie wymagają postulatu bardzo 
daleko sięgającej powojennej współpracy obu państw, nawet w formie 
federacji lub unii personalnej11. Wydaje się jednak, iż w tym wypadku 
nie mamy do czynienia ze zwartą, w pełni opracowaną koncepcją poli
tyczną, uzgodnioną przez obie strony. Pozostaje jednak rzeczą pewną, 
że Masaryk w czasie swego pobytu w Rosji (od maja 1917 r. do kwietnia 
1918 r.) zajmował się bardzo intensywnie sprawami polskimi. Jedno 
z podstawowych zadań jego misji w Rosji polegało na pozyskaniu dzia
łających tam polityków polskich do pełnej solidarności z czechosłowacko- 
-jugosłowiańsko-rumuńskim ruchem antyaustriackim, co nie należało do 
spraw łatwych. Po Rewolucji Październikowej Masaryk, w porozumieniu 
z francuską misją wojskową, angażował się w dużym stopniu w plan 
zorganizowania tzw. „małego frontu” na Ukrainie z oddziałów czecho
słowackich, jugosłowiańskich, rumuńskich, polskich oraz ukraińskich. 
Równocześnie zabiegał o zgodę i poparcie polityki polskiej dla koncepcji 
ścisłej powojennej współpracy Polski i Czechosłowacji w ramach „bariery 
państw narodowych” w Europie środkowej, wschodniej i południowo- 
-wschodniej, która w porozumieniu z potężną Rosją burżuazyjną miała 
stworzyć tamę dla niemieckiego „Drang nach Osten” w przyszłości12. 
W związku z tym starał się Masaryk łagodzić konflikty powstające po
między Polakami a Ukraińcami z powodu Chełmszczyzny i Galicji 
Wschodniej, usiłując zmieścić antagonistyczne cele polskie i ukraińskie 
w ramach platformy wspólnej walki antyaustriackiej. Zresztą dla reali-

rium słowiańskiego”. Por. M. P a u l o v á ,  Dějiny Maffie, t. I, Praha 1937, s. 58. 
Gotowość do ustępstw w sprawie śląskiej sygnalizuje np. też szereg materiałów 
pióra Masaryka, por. jego memorandum dla W. Steeda z września 1914 r.

11 Por. T. S y l l a b a ,  T. G. Masaryk a revoluce v Rusku, Praha 1959, s. 126, 
cyt. „The New Europe”, luty 1917; art. t e g o ż  Les Tcheąues et la Pologne (La 
Nation Tchěque, nr 12, 1 XII 1917, s. 403) uważa za autorów tej koncepcji „pew
nych polityków polskich i czeskich”.

n Koncepcja-ta występuje we wszystkich bez wyjątku enuncjacjach Masaryka 
wobec Polaków w Rosji, por. Masarykowy projevy a řeči za války, 1.1, wyd. P. Ma x a ,  
Praha 1919, s. 24 n., 54 n.; t. II, wyd. J. P a p o u š e k ,  s. 117, 120, 183; T. G. Ma
s a r y k ,  Nová Evropa, wyd. 2, Praha 1920, s. 178 n., 206 n., 214 n.; t e n ż e .  
Světová revoluce, s. 155, 161; S y l l a b a ,  op. cit., rozdz. V—VI; J. Vá v r a ,  
Klamná cesta, Praha 1958, zwłaszcza s. 83—94; w literaturze polskiej np. L. G r o s 
f e l d ,  Polskie reakcyjne formacje wojskowe w Rosji 1917—1919, Warszawa 1956.



zacji „małego frontu” na terenie Ukrainy i z udziałem Ukraińców ich 
postawa przybierała kluczowe znaczenie 13.

W tymże czasie, kiedy Masaryk prowadził rokowania z polskimi 
politykami w Kijowie i w Moskwie o zbliżeniu i natychmiastowej oraz 
powojennej współpracy, E. Benesz w imieniu Czechosłowackiej Rady 
Narodowej zaproponował R. Dmowskiemu zawarcie osobnej umowy czy 
porozumienia z Komitetem Narodowym Polskim o współpracy obu akcji 
politycznych, działających na terenie alianckim. Dmowski wyraził ochotę 
na zawarcie takiego układu nawet w formalny sposób, zastrzegając tylko, 
iż działacze czechosłowaccy powinni zobowiązać się do nieprzedsiębrania 
żadnych kroków czy posunięć przeciwko polityce polskiej, pod czym 
rozumiał przede wszystkim pełną akceptację bez zastrzeżeń całego pol
skiego programu rewindykacji terytorialnych, szczególnie na wschodzie. 
Pamiętnikarz przytacza, że Benesz wyraził zgodę na ten warunek, do 
zawarcia jakiegoś porozumienia jednak nie doszło14. Można poważnie 
wątpić w wiarygodność przekazu źródłowego w sprawie zgody czeskiej, 
właśnie bowiem na tle polskiego programu wschodniego doszło niebawem 
do ostrych starć polsko-czechosłowackich.

Inicjatywa Benesza miała najprawdopodobniej, przynajmniej czę
ściowo, związek z zainteresowaniem pewnych kół alianckich, zwłaszcza 
francuskich, we wzmocnieniu akcji wojskowej i politycznej obozów 
emigracyjnych 15. W niedługim czasie Benesz powtórzył propozycję za
warcia formalnego sojuszu, tym razem w rozszerzonej postaci sojuszu 
czechosłowacko-polsko-rumuńskiego, którego celem miało być wspólne 
występowanie wobec mocarstw Ententy 16 * 18. Polityka polska zachowywała 
wobec tych koncepcji nader wielką ostrożność. Zgadzała się wprawdzie 
z projektem stworzenia pewnej ligi polsko-rumuńsko-czechosłowackiej, 
odmawiała jednak zadzierżgnięcia ściślejszych więzów np. z Jugosłowia
nami, obawiając się zakłócenia swych stosunków z Włochami. Zresztą 
wobec całego obozu antyaustriackiego pragnęła stanąć na gruncie dość 
daleko posuniętej rezerwy i ostrożności.

Ten drobny i niby nic nie znaczący epizod w kwestii zawarcia polsko-

13 J. K u d e l a ,  Příprava nové střední Evropy za války (Zahraniční politika, I, 
1922, s. 719 n., 933 n.).

14 Ani Benesz, ani Dmowski nie wspominają o tym w pamiętnikach, informa
torem naszym jest M. S e y d a, Polska na przełomie dziejów, t. II, Poznań 1929, 
s. 338—339; por. AAN, KNP, t. 2, f. 34, protokół posiedzenia z 3 XII 1917.

15 AAN, KNP, t. 3, f. 67, protokół z 21 XII 1917; Franklin-Bouillon propono
wał Dmowskiemu np. połączenie czechosłowackich i polskich jednostek wojsko
wych we Francji, czemu polityk polski ostro się sprzeciwił.

18 Tamże, t. 3, protokół z 19 XII 1917, informacja Dmowskiego o rozmowie 
z Beneszem; też f. 63, protokół z 14 XII 1917.



-czechosłowackiej umowy o współpracy politycznej jest bardzo charakte
rystyczny dla rzeczywistych przesłanek realnej i ścisłej współpracy obu 
grup politycznych tak bezpośrednio w czasie wojny, jak i w okresie 
powojennym. W konkretnym planowaniu powojennej rzeczywistości 
w Europie środkowo-wschodniej zaczęły się w niektórych podstawowych 
kwestiach pojawiać dysonanse, ukrywające zarzewia potencjalnego przy
szłego konfliktu mocarstwowego.

Polskie ententofilskie ugrupowania polityczne zorientowały się szybko 
w możliwościach zręcznego wykorzystania faktu, iż załamał się zasadniczy 
moment i motyw sojuszu rosyjsko-francuskiego. Rosja Rządu Tymczaso
wego nie była w stanie ściągnąć na swój front poważnej części sił zbroj
nych państw centralnych, co było główną rolą, wyznaczoną Rosji carskiej 
przez mocarstwa zachodnie. W ten sposób Rosja utraciła podstawową 
część swej wartości jako sojusznik. Niebawem powstała Rosja Radziecka 
była zaś tworem klasowo wręcz obcym i antagonistycznym, który odma
wiał zasadniczo pełnienia roli dostawcy przysłowiowego „mięsa armat
niego”. Komitet Narodowy Polski, który dopiero w lecie 1917 r. mógł się 
formalnie ukonstytuować i rozwinąć oficjalną działalność, już od wiosny 
1917 r. oparł swoją akcję polityczną i propagandową na tezie, iż „Rosja 
została na 50 lat wyłączona z polityki europejskiej oraz Francja i sojusz
nicy powinni ją w Europie wschodniej zastąpić przeciwko Niemcom 
przez mocną Polskę” 17. Na posiedzeniu KNP 9—10 VIII 1917 r. wyraźnie 
sformułowano postulat, iż przyszłe niepodległe państwo polskie winno 
zająć w Europie „rolę mocarstwową”. Miano w tym celu stworzyć pań
stwo łączące terytoria wszystkich trzech zaborów, mające dostęp do 
morza oraz „granicę o tyle na wschód posuniętą, żeby mogło posiadać 
35—40 milionów ludności” 18. To w praktyce oznaczało postulat odbudowy 
Polski w granicach posuniętych na wschodzie daleko za linię etno
graficzną zwartego osadnictwa polskiego. Program ten sformułowano 
zresztą w znanych memoriałach Dmowskiego dla Balfoura właśnie w tym 
mniej więcej czasie 17 18 19.

Pod względem stosunku do Rosji skrzyżowały się zasadniczo perspek
tywy polityki czechosłowackiej i polskiej. Grupa polityczna czechosło
wacka w obozie sojuszniczym orientowała swój interes polityczny i pań

17 B e n e š ,  op. cit., t. II, s. 99.
18 AAN, KNP, t. I, protokół konferencji konstytucyjnej w Lozannie 9—10 VIII 

1917, zał. „Komunikat do Kraju”, f. 3.
19 R. D m o w s k i ,  Polityka polska i odbudowanie państwa, wyd. 2, Warszawa 

1925, zał. VI, VIII, mówi o „dezorganizacji Rosji”, perspektywie bardzo prawdopo
dobnego i bliskiego „pełnego rozpadu byłego państwa rosyjskiego” itd. Roszczenia 
wschodnie ogarniały całą Litwę etnograficzną, gubernie kowieńską, wileńską, gro
dzieńską, część mińskiej i Wołynia.



stwowy na sprawę jak najszybszej restauracji potężnej Rosji burżuazyj- 
nej, najchętniej w formie federacji, która objęłaby — z wyjątkiem 
Finlandii i Polski — całe terytorium dawnej Rosji carskiej. Koncepcja 
polska była wręcz odwrotna: ile sił polskich starczy, nie prżyśpiesząc 
odnowienia pozycji wielkomocarstwowej Rosji oraz nie popierać takich 
starań przynajmniej dopóty, dopóki Polska nie zdąży wykorzystać chwi
lowego osłabienia wojskowego i politycznego swego sąsiada wschodniego 
(z którego potęgą w normalnych warunkach nigdy nie mogła konkuro
wać), aby urzeczywistnić własne plany terytorialne na wschodzie kosztem 
dotychczasowego terytorium Rosji, z czym nie osłabiona Rosja nigdy by 
się nie zgodziła.

Czechosłowacka akcja polityczna za granicą zdecydowanie odmawiała 
poparcia tej koncepcji polskiej oraz starała się.nakłonić działaczy pol
skich do przyjęcia zasady etnograficznej dla ustalenia granicy Polski 
na wschodzie wobec Rosji lub części składowych federacji rosyjskiej, 
tzn. Ukrainy. Na tym tle doszło w ciągu ostatniego roku wojny do całej 
serii poważnych zgrzytów w stosunkach czechosłowacko-polskich. Drugim 
terenem nieporozumień był stosunek KNP do czechosłowacko-rumuńsko- 
jugosłowiańskiej akcji antyaustriackiej, który nabrał wyjątkowej aktual
ności zaraz w początkach 1918 r. w związku z przygotowaniami politycz
nymi znanego rzymskiego kongresu uciskanych narodów Austro-Węgier. 
Ważnym warunkiem wstępnym powodzenia całej tej imprezy polityczno- 
-propagandowej i demonstracyjnej, przy pomocy. której zamierzano wy
zyskać wyjątkową aktualność i.siłę atrakcyjną zasady samostanowienia 
dla wywarcia decydującej presji na mocarstwa alianckie w celu prze
zwyciężenia ich wahań przed podjęciem decyzji rozbicia Austro-Węgier, 
było osiągnięcie pełnej jedności linii politycznej grup emigracyjnych 
wszystkich narodowości Monarchii Austro-Węgierskiej. Tu jednak w ro
kowaniach z polską reprezentacją polityczną pojawiły się bardzo poważne 
trudności. Jej stosunek do akcji antyaustriackiej był mianowicie nie
wyraźny. Przy każdej okazji, kiedy w programie niezbędna była współ
praca i solidarność akcji polskiej z akcjami politycznymi ruchu anty
austriackiego, działacze polscy zasłaniali się przede wszystkim względem, 
że kwestia polską różni się od kwestii np. czeskiej lub jugosłowiańskiej 
tym, że nie mieści się tylko w ramach walki przeciwko Austrii, ponieważ 
głównym wrogiem Polski są Niemcy. Fakt ten był bezspornie obiektywny, 
jednak pełne włączenie się do akcji antyaustriackiej nie wymagało prze
cież stępienia ostrza antyniemieckiego ze strony polskiej. Wertując 
uważnie poszczególne dokumenty KNP w tej sprawie i śledząc bacznie 
sformułowania jego czołowych działaczy, bez trudu można dostrzec tu 
pewne poczucie wielkomocarstwowej nadrzędności, wymagające zasad
niczo odrębnego traktowania kwestii polskiej i przyznawania jej pod



każdym względem wyjątkowej pozycji20. W tym sensie KNP zgadzał 
się — na pewnych warunkach — popierać ruch antyaustriacki, odmawiał 
jednak stanowczo brania w nim bezpośredniego udziału. Dopuszczał np. 
uczestnictwo swych członków w poszczególnych wystąpieniach ruchu 
antyaustriackiego, jednak tylko w charakterze osób prywatnych, nigdy 
zaś oficjalnie, co niewątpliwie osłabiało wagę polityczną ich udziału21. 
Również w innych sprawach zachowywał KNP wobec Wiednia daleko 
posuniętą ostrożność. Np. Dmowski całkiem stanowczo odrzucił inicja
tywę dyplomaty włoskiego stworzenia we Włoszech z jeńców Polaków 
wojska czy legionu polskiego na wzór oddziałów czechosłowackich22. 
Kulisy tej ostrożności odsłonił na jednym z poufnych posiedzeń Skir- 
munt, wyrażając opinię, że odbudowanie Polski jest możliwe nawet bez 
rozbicia Austrii, wystarczy oderwanie od niej Galicji; choć dodawał 
równocześnie, iż istnienie potężnej Polski wyklucza z góry zachowanie 
potężnych Niemiec i potężnej A ustrii23. Niewątpliwie ta rezerwa KNP 
miała ścisły związek z nieustającą aktywizacją orientacji austriackiej 
w kraju. Z drugiej zaś strony pogląd zawarty w wypowiedzi Seydy godzi 
pośrednio w same podstawy dążeń emigracji czechosłowackiej, jugosło
wiańskiej i rumuńskiej.

W sprawie wzięcia udziału w rzymskim kongresie narodów uciska
nych KNP postawił szereg wstępnych warunków. W ogóle nie zamierzał 
dyskutować nad możliwością udziału w nim — co było zresztą wcale 
logiczne — polityków ukraińskich z Galicji i Bukowiny, odmawiając 
absolutnie współpracy z nimi. Zasłaniał się w tej sprawie austrofilską 
i germanofilską polityką Ukraińców w kraju oraz brakiem z ich strony

20 Np. Dmowski w rozmowie z dyplomatą włoskim w Bernie podkreślał, że 
„Polacy nie mogą być traktowani jako jedna z małych narodowości” (AAN, KNP, 
t. 4, protokół z 4 II 1918, f. 20), przy innej okazji Seyda protestował przeciwko 
„degradowaniu narodu polskiego do poziomu małych »narodów uciśnionych«” 
(tamże, t. 280, notatka, f. 3—4). Tego rodzaju wypowiedzi można by przytoczyć 
mnóstwo. Ta postawa wywołała, jak przyznaje zresztą i Seyda, wśród innych 
uczestników kongresu rzymskiego obawy o „ukryty austrofilizm” polski ( Seyda,  
op. cit., t. II, s. 343). W dokumentach archiwalnych KNP spotykamy się często 
z zarzutami, iż te wieści szerzyli politycy czescy. W ten sposób chyba należy 
rozumieć kilkakrotnie w tym czasie zarzucaną Beneszowi „nielojalność” oraz „dys
kredytowanie” Polaków. Trudno jednak zaprzeczyć, iż obiektywna wymowa po
lityki KNP wobec antyaustriackiego ruchu wraz z autorytatywnymi postulatami 
same budziły podejrzenia i niechęć.

21 Ciekawa jest wypowiedź Piltza na posiedzeniu 24 II 1918, w której wy
jaśniał swój projekt niewzięcia udziału w kongresie rzymskim: „Między Czechami 
i nami jest kolosalna różnica, oni mają pełnomocnictwa mówienia w imieniu 
swych narodów, my nie”. AAN, KNP, t. 4, f. 60v.

22 Tamże, t. 4, f. 20, protokół z 4 II 1918.
23 Tamże, t. 4, protokół z 7 III 1918.



lojalności wobec Ententy 24. Nie trzeba specjalnej wnikliwości, by stwier
dzić, iż argumenty te były dość błahe, takie same można by było przy
toczyć przeciwko polityce polskiej, i to w sposób niemniej ostry. Fak
tycznym powodem tej nieugiętości była niemożliwość oraz niechęć do 
dyskusji nad polskim programem wschodnim, który oczywiście był nie 
do przyjęcia dla jakiegokolwiek polityka ukraińskiego. Drugą przeszkodą, 
którą usunięto dopiero po dłuższych rokowaniach, było stanowisko kon
gresu jako całości: czy skierowany zostanie wyłącznie przeciwko Austro- 
-Węgrom, czy też przeciwko Niemcom, czego' domagali się Polacy, po
wołując się na swą wyjątkową pozycję oraz sprawiedliwe interesy. Nie
mniej delegaci polscy byli uprawnieni do wyrażenia zgody na pierwotną 
wersję deklaracji kongresu, wyłącznie antyaustriacką, jednak pod wa
runkiem, iż kongres jako. całość przyjmie polski program terytorialny, 
tzn. nie tylko odnośnie do zaborów pruskiego, rosyjskiego i austriackiego, 
lecz również w sprawie roszczeń terytorialnych do ziem litewskich, biało
ruskich i ukraińskich. Komitet przygotowawczy kongresu z wielką ulgą 
wybrał drugą ewentualność, polegającą na wygłoszeniu z trybuny kon
gresu osobnej deklaracji polskiej, wymierzonej przeciw Niemcom25. 
Późniejsze rokowania oraz nacisk mocarstw sojuszniczych, szczególnie 
Włoch, doprowadziły w końcu do korektury pierwotnej rezolucji przez 
wstawkę charakteryzującą Austro-Węgry jako „instrument panowania 
niemieckiego”. Niemniej jednak nie zatarto poważnych sprzeczności 
w łonie kongresu, sygnalizujących powstawanie potencjalnych konfliktów 
w programach terytorialnych poszczególnych ruchów narodowowyzwo
leńczych, w szczególności zaś między Polakami i Czechami, i to na tle 
polskich roszczeń wschodnich.

Po kongresie rzymskim wspomniane różnice zaczęły się pogłębiać. 
W publicznych przemówieniach propagandowych mówiono w dalszym 
ciągu, iż polityce polskiej zależy na „przygotowaniu terenu pod przyszły 
sojusz Polski z Czechami i Rumunią” 26, codzienna praktyka polityczna 
żeglowała jednak iuż na innych wodach. M. Seyda mianowicie w kilka 
dni później w poufnej rozmowie z Beneszem27 stwierdził bez ogródek, 
iż patrzy na wskroś pesymistycznie na przyszłość i możliwość dalszej 
współpracy, wysuwając dwa zarzuty. Pierwszy, że polityka czechosło

24 Por. tamże, protokół posiedzenia 27 II 1918, f. 63, przytacza przeciw udzia
łowi Ukraińców i Litwinów zarzut, iż narody te „nie dorosły do niepodległości’’, 
nie można ich przeto porównywać z Polakami lub Czechami.

25 Por. B e n e š ,  op. cit., t. II, s. 43 n., 75 n., 105—114; S e y d a ,  op. cit., t. II, 
s. 336, 342—344, 615—616.

26 AAN, KNP, t. 281, f. 8, notatka o posiedzeniu Conseil d’Etudes 22 IV 1918, 
cytuję wypowiedź M. Seydy.

27 Tamże, f. 13—14, notatka o rozmowie Seydy z Beneszem 1 V 1918.



wacka dąży do przyłączenia Galicji Wschodniej do Rosji lub Ukrainy, 
co jest „pracą przeciw Polsce”, a na rzecz wrogów Ententy, drugi zaś, 
dość mglisty, mianowicie że „mimo pozorów dobrych stosunków Czesi 
manewrują przeciwko politykom polskim”. Dyskusja obu działaczy trwała 
półtorej godziny; jak można wnioskować nawet z notatki, nie brakowało 
w niej momentów dramatycznych. Zaraz na wstępie Benesz stwierdził, 
iż nie zmieni swego stanowiska w sprawie Galicji Wschodniej, nawet 
jeśli następstwem tego miałoby być rozbicie stosunków z Polską. Powołał 
się na swe oświadczenie sprzed kilku tygodni wobec Dmowskiego w obec
ności tegoż Seydy i Rozwadowskiego, iż przyłączenie całej Galicji do 
Polski oznaczałoby dla Czechosłowacji zależność od Polski. Benesz skłon
ny był tylko zobowiązać się, że sporna sprawa zostanie przekazana do 
rozstrzygnięcia przyszłej konferencji pokojowej oraz że on sam zaprze
stanie propagandy na rzecz poglądu czeskiego. Na razie — podkreślił — 
chodzi o wspólną walkę celem rozbioru Austro-Węgier. Seyda w sposób 
dość nieoczekiwany zareplikował, „że rozbiór Austrii traci dla Polaków 
na wartości, jeżeli Polacy mają stracić Galicję Wschodnią”. Jako wa
runek dalszej współpracy stawiał nie tylko tymczasową, lecz trwałą 
zgodę polityki czechosłowackiej na program polski. W ostatnich zdaniach 
notatki z tej rozmowy Seyda wyraźnie wątpi w wartość i wiarygodność 
przyrzeczenia Benesza.

Niedługo po tej rozmowie stosunek polsko-czechosłowacki stał się 
poważnym problemem jedności całego ruchu antyaustriackiego. Pośred
nim świadectwem tego jest wyjątkowo wielka liczba dokumentów, w peł
ni czy też częściowo zajmujących się tą sprawą. Powiedzmy przy tej 
okazji, że odrębne dotychczas punkty widzenia obu grup politycznych 
na sprawę Śląska Cieszyńskiego i jego przyszłej przynależności oczy
wiście pojawiały się i stanowiły przedmiot obustronnych konsultacji, i to 
tak w kraju, jak i za granicą, ale choć dotychczas nie osiągnięto pod 
tym względem żadnego porozumienia, nie przyznawano tej sprawie żad
nego poważniejszego znaczenia. Można wnioskować, że tak daleko po
sunięty optymizm nie miał dość solidnych podstaw, ponieważ poglądy 
obu stron na tę sprawę w dalszym ciągu były przeciwstawne 28.

Przedmiotem konfliktu pozostały jednak różnice poglądów na przy
szłą pozycję obu państw w Europie środkowo-wschodniej. Polityka polska 
wkładała wiele wysiłku w zabiegi celem uzyskania międzynarodowej 
zgody na swój program stworzenia potężnej, mocarstwowej Polski, oczy
wiście z daleko posuniętymi granicami na wschodzie 29. W związku z tym

28 Odnosi się to do dotychczasowych rokowań na terenie Francji i Rosji. 
Ciekawe, że strona czeska w kraju i za granicą niezależnie od siebie sformułowała 
myśl kompromisowej granicy na górnej Wiśle.

29 Por. AAN, KNP, t. 281, f. 15—17, notatka o posiedzeniu Conseil d’Etudes



wiele hałasu spowodował propagandowy artykuł Benesza z kwietnia 
1918 r. w czasopiśmie włoskim „Voce dei Popolo” 30. Benesz scharaktery
zował w nim Czechosłowację jako ośrodek, wokół którego skupiały się 
inne państwa, w tym też Polska, mimo że liczebniejsza, jednak słabsza 
pod względem ekonomicznym oraz zniszczona przez wojnę. Sojusz i zbli
żenie z Czechosłowacją umożliwi Polsce nie tylko rekonstrukcję własnego 
przemysłu, lecz równocześnie jego rozbudowę i osiągnięcie szybkiej sta
bilizacji, co pozwoli stawiać czoło nawet Niemcom 31. Benesz podkreślał, 
że polityka czeska była i zostanie zawsze antyniemiecka, będąc równo
cześnie przyjazną wobec Rosji; blok polityczny czechosłowacko-polski 
pod kierunkiem czeskim będzie miał oblicze demokratyczne i nie anty
rosyjskie, Polska w ten sposób uniknie groźby powtórzenia się jej 
tragicznej historii.

Wiadomości przekazane przez prof. M. Loreta spowodowały ostre 
starcie obu grup politycznych. W rozmowie z Beneszem Dmowski32 
stwierdził w sposób bardzo energiczny, iż w takich warunkach jakakol
wiek dalsza współpraca staje się niemożliwa. Szczegółowo wymienił 
„dyskredytowanie Polski przez Benesza”, „mieszanie się do sprawy 
Galicji Wschodniej” oraz punkt widzenia czechosłowackich polityków 
w sprawie Śląska Cieszyńskiego33. Co do punktu pierwszego, Benesz 
wyparł się zdecydowanie takiego zamysłu oraz wyraził ubolewanie, że 
jego artykuł w czasopiśmie włoskim zrozumiany został jako „dyskredy
towanie”, przyrzekając równocześnie „wstrzemięźliwość”, podobnie jak

3 V 1918. Dmowski występował na nim przeciwko „ogólnej frazeologii” o wyzwa
laniu „małych narodów”, twierdząc — z aluzją do Litwy i Ukrainy — że jest to 
bardzo niebezpieczne, ponieważ te drobne organizmy zostaną z łatwością opano
wane przez Niemcy. Temu trzeba przeciwstawić „jasny, szczegółowy program 
reorganizacji Europy środkowej i wschodniej w duchu korzystnym dla aliantów, 
przy czym narzuca się konieczność silnej Polski i podźwignięcie Rosji”.

30 Por. tamże, f. 9, list K. Skirmunta z Rzymu 30 IV 1918, w zał. (f. 10—14) 
list M. Loreta z 24 IV 1918 z francuskimi wyjątkami i streszczeniem artykułu 
Benesza. Pełnego tekstu artykułu nie udało mi się zdobyć. Wszystkie dane świadczą 
jednak o tym, że chodziło o zwykły artykuł propagandowy, jakich szereg pusz
czano w obieg i który by w innej sytuacji niewątpliwie przebrzmiał bez echa.

31 Ze streszczenia Loreta wynika, iż w tym kontekście Benesz charakteryzował 
ziemie polskie pod względem gospodarczym jako „Hinterland” krajów czeskich.

32 Por. A AN, KNP, t. 281, f. 44, notatka z rozmowy 22 V 1918; por. też notatkę 
z rozmowy Dmowskiego z Franklin-Bouillon 29 V 1918, tamże, oraz protokół po
siedzenia KNP 31 V 1918, tamże, t. 5, f. 93v.

33 Krótka notatka wymienia „mapy, werbowanie Polaków pochodzących z Cie
szyńskiego”; opiera się, jak cała rozmowa, na liście Loreta, gdzie przytacza się 
wzmiankę o jakichś 2 jeńcach polskich we Włoszech, na których wywierano 
presję, żeby wstąpili do legionu czechosłowackiego. To był niewątpliwie dość błahy 
incydent.



przedtem odnośnie do sprawy Galicji Wschodniej. Dmowski jednak nie 
zadowolił się tym, podkreślając z naciskiem, że nie chodzi tylko o pro
pagandę na piśmie, gdyż Benesz prowadzi ją przecież także „przez 
odpowiednie rozmowy polityczne”. Stanowczo podtrzymywał zdanie, że 
„tylko wówczas współpraca będzie możliwa, jeżeli Benesz uzna, że Polska 
musi być wielka i silna”. Przypomnijmy, że w tej rozmowie po raz 
pierwszy kategorycznie postawiono sprawę przynależności Śląska Cie
szyńskiego. Składając relację z tej rozmowy na posiedzeniu KNP dnia 
31 V 1918 r., Dmowski ujął sprawę jeszcze wyraźniej, wykluczając jaką
kolwiek współpracę, „jeżeli Czesi będą pretendować do Cieszyna”.

Napięcie polsko-czechosłowackie znalazło oddźwięk również w pra
cach mieszanego komitetu przygotowawczego następnego kongresu naro
dów uciskanych, który zamierzano zorganizować w Paryżu. Reprezentanci 
KNP, proponując dla kongresu nazwę kongresu „narodów złączonych 
z Ententą”, co nie było tylko sprawą formalną, ale zawierało poważny 
ładunek polityczny, w sposób bardzo ostry sformułowali warunki, od 
których przyjęcia uzależniali dalszą współpracę — czy raczej utrzymy
wanie kontaktu — KNP z ruchem antyaustriackim. Warunki te znowu 
zawierały takie żądania, które raczej osłabiały, niż wzmacniały jednolity 
front przeciwko Wiedniowi, a mianowicie: 1. że „kwestia polska będzie 
na kongresie postawiona osobno jako kwestia wielkiego narodu, który 
tylko ubocznie zainteresowany jest w sprawie likwidacji Austrii” ; 2. że 
„nie podejmie się kroków prowokujących rząd [francuski — J. V.] do 
złożenia deklaracji, w której sprawa polska byłaby stawiana na równi 
ze sprawą narodów podległych Austro-Węgrom” ; 3. że KNP nie będzie 
„figurował jako biorący udział w kongresie, ale może złożyć deklarację 
zajmującą stanowisko wobec kongresu paryskiego” M. Jak widać, zamiast 
lojalnego i ścisłego związania się z ruchem dążeniem polityki polskiej 
było raczej przez nieustające podkreślanie odrębności i nadrzędności 
sprawy polskiej zachowanie pewnego dystansu i przyjęcie postawy tylko 
życzliwego obserwatora. W praktyce jednak nie poprzestano nawet na 
tych warunkach. Na jednym z posiedzeń KNP wyrażono zastrzeżenie, 
iż poparcie ruchu antyaustriackiego jest w dalszym ciągu możliwe tylko 
w wypadku zachowania dotychczasowej nader ostrożnej taktyki oraz że 
„Czesi zmienią swoje stanowisko wobec Polaków i że ci, z którymi 
współpracujemy w ruchu antyaustriackim, nie będą się przeciwstawiali 
programowi Polski silnej, mającej kontakt bezpośredni nie tylko z Cze
chami, ale i z Rumunią” 34 35. Przeforsowanie tego postulatu, z którym

34 AAN, KNP, t. 281, notatka z rozmowy Dmowskiego z Franklin-Bouillon 
29 V 1918.

35 Tamże, t. 5, protokół posiedzenia 26 V 1918, f. 59, oraz notatka „Sprawa 
Austrii i ruchu narodów przez nią uciskanych”, f. 82—87.



komitet przygotowawczy zetknął sią już przed kongresem rzymskim, 
szło opornie. Na wiosnę udało się uniknąć uchwalenia polskiego programu 
wschodniego 36, teraz w lecie sprawa przybrała niemal charakter ultima
tum. Na jednym z posiedzeń komitetu przygotowawczego 37 delegat jugo
słowiański de Giuli zwrócił uwagę, że przecież w tylekroć podkreślanej 
sprawie Galicji Wschodniej trzeba uwzględniać fakty narodowościowe, 
a więc 3 miliony mieszkających tam Ukraińców... Seyda odparł, że nie 
chodzi w ogóle o kwestię narodowościową38, lecz terytorialną, że nikt 
z Rosjan nie myśli o uzyskaniu tych terenów. Stwierdzał, że polityka 
polska w kraju zdecydowana jest utrzymać to terytorium w ramach 
państwa polskiego, odstąpienie bowiem od tej zasady zdyskredytowałoby 
KNP w oczach opinii krajowej, gdy natomiast odstąpienie Benesza od 
swych koncepcji dotyczących tej sprawy nie stworzyłoby mu w kraju 
żadnych trudności. Niewątpliwie najcelniejszym ze wszystkich argumentów 
Seydy było stwierdzenie, iż sedno sprawy leży w z a s a d n i c z e j  r óż -  
n i c y  d w u  k o n c e p c j i  p r z e b u d o w y  E u r o p y  ś r o d k o w o -  
- w s c h o d n i e j 39. Nie można jednak zgodzić się z dalszym tokiem 
jego myśli, że „koncepcja Benesza” zmierza do stworzenia „Polski sła
bej”, osłabionej przez „wbicie klina rosyjskiego, a pewnie raczej ukraiń
skiego, w antyniemiecki blok Polski, Czech i Rumunii” 40, że bez Galicji 
Wschodniej Polska stałaby się na tyle słaba, iż nie byłaby w stanie 
odegrać roli zapory przeciwko Niemcom, że zagraża to całej koncepcji 
przebudowy Europy środkowo-wschodniej w blok ściśle współpracujących 
państw itd. 41

Warunki działania ruchu antyaustriackiego w lecie 1918 r. nie były 
zbyt optymistyczne, deklaracja wersalska mocarstw z 3 lipca nie spełniła 
nadziei i oczekiwań, szczególnie z powodu stanowiska dyplomacji bry
tyjskiej i włoskiej. Należało dążyć do wzmocnienia przez przygotowy
wany kongres nacisku na Ententę w kierunku rozbicia Austro-Węgier. 
Zapewnienie udziału przedstawicieli polskich było więc nakazem dnia, 
jednak charakter stawianych przez nich warunków nie umożliwiał pro
wadzenia pertraktacji. Niewątpliwie pod naciskiem tych faktów Benesz

36 S e y d a ,  op. cit., t. II, s. 340.
37 AAN, KNP, t. 281, f. 25—27, notatka z posiedzenia 7 V 1918.
38 Powiedział nawet, że w imię tej zasady Czesi musieliby odstąpić Niemcom — 

północne Czechy!
39 Tamże, por. też notatkę „Sprawa Austrii...”.
40 Por. S e y d a ,  op. cit., t. II, s. 436—437, oraz notatka „Sprawa Austrii...”.
41 Zagrażało to rzeczywiście — zresztą tylko w pewnym stopniu — koncepcjom 

polityków KNP zajęcia pozycji hegemona Europy środkowo-wschodniej; zresztą 
późniejszy rozwrój wypadków wykazał niezbicie, iż ekonomicznie słaba Polska, choć 
ze znacznymi nabytkami na wschodzie, nie jest w stanie podołać takiej roli.



zakomunikował 8 VII 1918 r. E. Piltzowi, że co do Galicji Wschodniej 
„całkowicie się zgadza” z programem polskim 42. KNP zareagował na tę 
kapitulację polityki czechosłowackiej, wymuszoną niewątpliwie tylko 
względami taktycznymi43, przesłaniem na ręce Benesza przy najbliższej 
okazji gorącego listu, zapewniającego, iż wkrótce oba państwa narodowe 
będą „ściśle związane we współpracy i bliskim, szczerym i przyjaznym 
sojuszu” oraz że „tradycyjna przyjaźń, scementowana . . .  przez brater
stwo broni, zm ieni'się w sojusz” 44. Fakty realnej polityki nie były 
jednak tak prostolinijne, jak wypolerowane zwroty języka dyplomatycz
nego. Niewątpliwie ma rację Seyda, zaznaczając, iż we wzajemnym 
stosunku pozostała „pewna rezerwa”.

Przedstawiciele KNP, osiągnąwszy pierwszy wielki sukces, nie za
mierzali jednak zrezygnować ze swych dalszych warunków, dążąc od 
początku jesieni przede wszystkim do uniemożliwienia udziału w kongresie 
reprezentantów „niewygodnych” narodów, mianowicie Litwinów i Ukraiń
ców. Dlatego właśnie w tak gorący sposób popierali nazwę kongresu 
„narodów zjednoczonych z Ententą”, żeby już choćby ze względów for
malnych uniemożliwić wystąpienie na nim głównych i naturalnych prze
ciwników polskiego programu wschodniego45. Kongres przygotowywany 
z takimi trudnościami w końcu się nie odbył, a kilkakrotne przesuwanie 
jego terminu wywołało kolejne fale obaw z powodu niekonsekwencji 
polityki Ententy wobec monarchii habsburskiej. Załamanie tej ostatniej 
wkrótce problem rozwiązało bez niedomówień.

Jesienią 1918 r., poczynając od września, prowadzono rokowania 
o perspektywach przyszłej współpracy czechosłowacko-polskiej również 
na terenie amerykańskim, mianowicie w rozmowach Dmowskiego z T. G. 
Masarykiem. Rozmowy te dotyczyły tak ogólniejszych zarysów polityki 
środkowoeuropejskiej, jak i sprawy cieszyńskiej. Należy zaznaczyć, że

42 A AN, KNP, t. 6, f. 8—12, zał. 1 do protokołu 123 posiedzenia KNP.
43 Wiemy, iż w rozmowach genewskich z delegatami z kraju na przełomie paź

dziernika i listopada 1918 r. Benesz uważał za niezbędne przedyskutowanie sta
nowiska Czechosłowacji wobec Galicji Wschodniej, nie ukrywając zdania, iż sam 
preferuje punkt widzenia ukraiński. Również Masaryk w memoriale dla Lansinga 
z 31 VIII 1918 zastrzegał, iż nie wolno pominąć prawa Ukraińców w Galicji, na 
Bukowinie i w północnych Węgrzech do przyłączenia się do terytorium rdzennie 
narodowego. Por. Be n e š ,  op. cit., t. III, s. 418, dok. 152. Jest rzeczą niewątpliwą, 
że polityka czechosłowacka śledziła tę sprawę z wyraźnym zainteresowaniem 
przede wszystkim dlatego, iż pokrywało się to z jej dążeniem do wspólnej granicy 
z Rosją lub Ukrainą w ramach Rosji.

44 Por. korespondencję Dmowskiego do Benesza z 13 VIII 1918, Be n e š ,  op. cit., 
t. III, s. 388, dok. 138.

45 AAN, KNP, t. 281, f. 100, 106—107, notatki z 20 i 29 IX 1918.



wzmocnienie pozycji polityki czechosłowackiej w tym okresie46 odbiło 
się również na zewnętrznej formie propozycji Dmowskiego, w których 
nie ma już śladu apodyktycznego tonu jak w wypowiedziach podczas 
majowych rozmów paryskich z Beneszem. W tym czasie Dmowski prze
kazał Wilsonowi memoriał47 na temat polskiego programu politycznego 
i terytorialnego. Pod względem politycznym Dmowski wysuwał postulat, 
aby potężna Polska stała się centrujn organizacyjnym i ostoją mniejszych 
państw sąsiednich, szczególnie zaś Czechosłowacji i Rumunii, z którymi 
to powinna być związana sojuszami. Wobec Czechosłowacji proponował 
związanie jej z Polską nie tylko ogólnym układem sojuszniczym, lecz 
również umową ekonomiczno-handlową i nawet konwencją wojskową. 
W rozmowie z Masarykiem ofiarował daleko sięgające ułatwienia i zyski 
gospodarcze dla państwa czechosłowackiego, kreślił nawet plan unii cel
nej, pod warunkiem jednak obfitego dopływu kapitału czeskiego do 
Polski; nawet „często mówił o federacji” 48. Rokowania obu mężów stanu 
dotyczyły również Śląska Cieszyńskiego. Dmowski w memoriale dla 
Wilsona proponował pozostawić sprawę do załatwienia obu narodom 
bezpośrednio. Rozmowy z Masarykiem nie dały znów jakiegoś pewnego 
rezultatu. Dmowski raz proponował wymianę Cieszyńskiego na Raci
borskie, innym razem zaś akcentował podział Śląska Cieszyńskiego na 
podstawie danych etnograficznych i językowych, nie bacząc na sugestie 
swego rozmówcy, iż należy uwzględniać życiowe interesy gospodarcze 
i komunikacyjne państwa czechosłowackiego, tak jak działacze polscy bio
rą pod uwagę analogiczne potrzeby polskie na innych odcinkach granic. 
Niemniej jednak całą sprawę uważano w dalszym ciągu za „przedmiot 
sporu stosunkowo niewielki, że załatwić się powinien bez wrogości”.

46 W KNP zanotowano już w czerwcu, że trzeba się pogodzić z tym, iż Czesi 
są „leaderami opozycji antyaustriackiej”, AAN, KNP, t. 5, f. 93, posiedzenie 
3 VI 1918. We wrześniu zaś, po uznaniu czechosłowackiego Rządu Tymczasowego 
przez Francję, zwykle radykalny Seyda polecał kierować się maksymą „fortiter in 
re, suaviter in modo”, podając siebie za przykład: napisał bowiem „nawet entu
zjastyczny artykuł dla »Nation Tchěque«. Trzeba tak dzisiaj operować względem 
zmienionej sytuacji” i przede wszystkim „wobec silnej pozycji Czechów u rządów 
sprzymierzonych”. Przypomina, iż dano mu wyraźnie radę: „im solidarniej pój
dziecie z Czechami, tym bardziej wasza własna sprawa pójdzie w górę”. Tamże, 
t. 281, f. 106—107, instrukcja Seydy z 29 IX 1918.

47 D m o w s k i ,  op. cit., zał. X. Odnośnie do Śląska Cieszyńskiego mówi się 
w tekście (s. 514) o podziale na zasadzie etnograficznej, przyznając Czechosłowacji 
tylko powiat frydecki i część frysztackiego. W archiwum KNP znajduje się jednak 
mapa, oznaczona jako „Mapa złożona prez. Wilsonowi” (niestety bez daty), która 
granicę Polski kreśli dopiero na Ostrawicy. AAN, KNP, t. 138, f. 61.

48 Ma s a r y k ,  Světová revoluce, s. 295; rękopiśmienne notatki Masaryka 
z rozmowy tej i następnej z 3 XII 1918 są złożone w papierach Masaryka z Archi
wum Zakładu Historii Partii w Pradze.



Choć na terenie amerykańskim powstały również trudności wskutek 
kategorycznego polskiego weta odnośnie do jakiejkolwiek współpracy 
z antyaustriackim ruchem narodów środkowoeuropejskich z powodu 
udziału w nim Ukraińców galicyjskich49, Masaryk wyraził przed wy
jazdem do Europy nadzieję, iż między Czechosłowacją i Polską zawarty 
zostanie ścisły sojusz polityczny 50.

Równocześnie z akcją prowadzoną za granicą należy zanotować rów
nież przejawy czesko-polskiego zbliżenia i przygotowywania przyszłej 
współpracy państwowej na terenie kraju. Jest rzeczą charakterystyczną, 
że pierwsze wyraźniejsze ślady tego można stwierdzić dopiero pod koniec 
1917 r. 51 Wtedy mianowicie J. Moraczewski z polecenia L. Wasilewskiego 
zaczął szukać kontaktów ze swymi czeskimi i jugosłowiańskimi kolegami 
parlamentarnymi 52. W początkach 1918 r. odbyły się polityczne narady 
czesko-polskie we Lwowie; dotyczyły one tak ogólniejszych spraw sto
sunku przyszłych państw, jak i polubownego załatwienia spornej kwestii 
cieszyńskiej. Niestety, nie znane są dotychczas szczegóły tych rozmów, 
nie znamy nawet nazwisk ich uczestników. Uzgodniono najprawdopodob
niej tylko tyle, że kwestii uregulowania granic nie pozostawi się czyn
nikom lokalnym, często obciążonym różnego rodzaju niechęciami i uprze
dzeniami, lecz stanowczo zarezerwuje się ją do decyzji rządów w Pradze 
i Warszawie. Dopiero w wypadku niemożności porozumienia sprawę 
przekaże się konferencji pokojowej. Aż do jej decyzji nie miano jednak 
z żadnej strony próbować zmiany status quo przez fait accompli 53 * *. Nie
mniej strona czeska wyraziła zasadniczo zgodę na podział terytorium 
Śląska Cieszyńskiego; trwanie działaczy czeskich przy dotychczasowej 
koncepcji niepodzielności kraju tłumaczyć należy niewątpliwie wzglę
dami taktycznymi, z uwagi na znane separatystyczne usiłowania Niem
ców czeskich, dążących do administracyjnego podziału Czech wedle 
narodowości, które to usiłowania wkraczały w decydujące stadium.

49 Ma s a r y k ,  Světová revoluce, s. 298—300; D m o w s k i ,  op. cit., s. 336.
50 AAN, Archiwum I. J. Paderewskiego, t. 1233 (stara sygn.), list Masaryka 

7, 20 XI 1918; podobnie w liście z 3 IX 1918, tamże.
51 S. K a s p r z a k ,  Stosunek Czech do Polski, Warszawa 1935, s. 22, i S e y d a, 

op. cit., t. II, s. 336, zamieszczają niewyraźne wzmianki o jakichś rozmowach 
w 1917 r., nie wymieniając bliżej ani terminów, ani osób, ani nawet treści. Mglista 
jest i wzmianka prof. J. B i d l o  w bliskiej wydarzeniom broszurze Poláci a Česko
slovenská republika, Praha 1919, s. 15.

52 J. M o r a c z e w s k i ,  Wspomnienia współpracy z Leonem Wasilewskim (Nie
podległość, XVI, 1937, s. 211—212); H. R a d l i ń s k a ,  Leon Wasilewski w Krakowie
(tamże, s. 228).

- 53 Skromne dane przytacza tylko J. Ka p r a s ,  Těšínsko součástí českého
státu, M. Ostrava 1918, nadbitka, s. 18; krotko też F. Pelc w swoich wspomnieniach 
(s. 34), chyba za Kaprasem. Nikt z nich nie podaje źródła swych informacji.



Krótko po rokowaniach lwowskich czescy działacze antyaustriaccy 
w kraju otrzymali polecenie od grupy zagranicznej w Paryżu, aby nie 
ograniczali się do kontynuowania dotychczasowej bliskiej współpracy 
tylko z Jugosłowianami, lecz rozszerzyli ją także na Rumunów, Włochów 
i Polaków54. Ogólna sytuacja sprzyjała tym posunięciom, informacje 
o przekazaniu Chełmszczyzny w traktacie brzeskim ukraińskiej Central
nej Radzie wywołały ogromne oburzenie i demonstracje społeczeństwa 
polskiego. Choć nie prowadziło to do pełnego zerwania z orientacją 
austriacką w gronie parlamentarzystów polskich, przecież Koło Polskie 
w dniu 28 II 1918 r. uchwaliło nawiązanie współpracy z grupami parla
mentarnymi narodów słowiańskich Przedlitawii w sprawie wspólnej 
taktyki politycznej 55. Ciekawe jest stwierdzenie, że ogłoszenie jedności 
czesko-polskiej jako faktu dokonanego uwarunkowane było ze strony 
polskiej również wysuniętym w kraju zastrzeżeniem w sprawach 
wschodnich, mianowicie że w sporach polsko-ukraińskich polityka czeska 
nie spróbuje podjąć się roli arbitra, lecz tylko mediatora 56.

Wzrost nastrojów antyaustriackich w społeczeństwie polskim w okre
sie pokoju brzeskiego spowodował, że kontakty polsko-czeskie nie ograni
czyły się tylko do wspólnej manifestacji młodej inteligencji akademickiej 
czeskiej, polskiej i jugosłowiańskiej w Pradze, protestującej przeciwko 
brzeskiemu szafowaniu terytoriami i ludami oraz postulującej powstanie 
odrębnych państw narodowych. Nawiązano wówczas również kontakty 
polityczne za pośrednictwem D. S. Wandycza, przybyłego w tym celu 
do Pragi, z szeregiem wybitnych osobistości czeskiego świata poli
tycznego, naukowego i dziennikarskiego 57.

Najwybitniejszym wydarzeniem czesko-polskiej współpracy politycz
nej w tym okresie były niewątpliwie uroczystości jubileuszowe pięć
dziesięciolecia Teatru Narodowego w Pradze. Były one w gruncie rzeczy 
raczej demonstracją polityczną niż uroczystością kulturalną. Jeszcze 
przed oficjalnym programem uroczystości, które odbywały się w sze
rokim gronie, doszło w dniach 24—27 IV 1918 r. w Pradze do zakonspiro
wanych rozmów polsko-czeskich. Niestety, nie znamy ich szczegółów, 
poza jednym, iż omawiano sojusz obu narodów i mediację czeską w spo

64 B e n e š ,  op. cit., t. III, s. 664, dok. 315 z 18 II 1918.
65 Por. J. J u r k i e w i c z ,  Chronologia stosunków międzynarodowych Polski, 

1918—1921, Warszawa 1957, s. 7. Nie oznacza to jednak końca lojalnej polityki Koła 
Polskiego wobec Wiednia.

58 VHÜ, ČSNR, 56/6/1, notatka „L/Éňtente Tchěco-polonaise”.
57 D. S. Wa n d y c z ,  Zapomniany list Piłsudskiego do Masaryka, b.m. i r., 

s. 6 n. Wandycz jako były student Uniwersytetu Karola miał w Pradze szereg 
przyjaciół, wiosną 1918 r. nawiązał zaś kontakt z Svehlą, Rašinem, Sísem, A. Čer
ným, prof. J. Bidlo i in.



rze polsko-ukraińskim, której żądali delegaci polscy58. W początkach 
maja bawili zaś A. Černý i J. Kvapil w Krakowie, nie wiadomo, czy 
tylko dla omówienia organizacyjnych spraw związanych z przybyciem 
do Pragi licznej delegacji polskiej, czy też w misji politycznej 59.

Poniekąd obszerniej, choć również w stopniu bardzo niezadowalają
cym, jesteśmy poinformowani o rokowaniach politycznych podczas trwa
nia uroczystości praskich. Delegacja polska zajmowała drugie — po 
Jugosłowianach — miejsce pod względem liczebności, przybyło bowiem 
ok. 40 galicyjskich działaczy kulturalnych i politycznych, z polityków 
przede wszystkim Witos, Głąbiński, hr. Skarbek, Moraczewski, Wasilew
ski, Limanowski itd .60 Dnia 16 maja rozmawiano w willi Kramarza 
„o przyszłości i wskazówkach politycznych”, w następnym zaś dniu 
w szerszym nieco gronie w salach Domu Reprezentacyjnego m. Pragi. 
Szczegóły tych rozmów znane są nam tylko z ułamkowych przekazów 
uczestników, nieraz pisanych w kilka czy nawet kilkanaście lat później; 
jedyne źródło współczesne nie jest w pełni zadowalające61. Można 
stwierdzić, iż szerzej rokowano na temat specjalnie ścisłego sojuszu 
powojennego czechosłowacko-polsko-jugosłowiańskiego62, ze spraw naj
bliższej przyszłości omawiano i uzgodniono zasady wspólnego, zjedno
czonego kursu polityki wobec Wiednia. Dowodem wzmocnienia wzajem
nych kontaktów jest m. in. wymiana agentów politycznych między Pragą 
i Krakowem w charakterze łączników 63.

58 Por. B e n e š ,  op. cit., t. III, s. 140, dok. 45. Delegatami byli prof. Grabowski, 
Kasprowicz i Rayski, zachęta do rokowań praskich wyszła od polskich działaczy 
politycznych za granicą.

59 J. K v a p i l ,  O čem vím, t. II, Praha 1947, s. 191; VÚA, Maffie, II, informa
cja z 3 V 1918.

60 S e y d a ,  op. cit., t. II, s. 436; J. H a j š m a n, Kongres utlačovaných národů 
rakousko-uherských v Praze, Praha 1928, s. 46, 50, 52.

61 Cytowana informacja Maffii przesłana za granicę jest bardzo krotka, pod 
względem szczegółów powołuje się na ustny referat. Fragmentaryczne późniejsze 
relacje uczestników są niepełne i pozostawiają wiele białych plam, archiwum 
praskiego Komitetu Narodowego zaś spłonęło. Wydaje się zresztą, iż nie prowa
dzono protokołu.

62 W cyt. informacji Maffii mówi się o uzgodnieniu „wspólnej obronnej i za
czepnej akcji przeciw Austrii, pod każdym względem” oraz utworzeniu „pań
stwa federacyjnego, którego kręgosłupem byłyby Czechy, Polska i Jugosławia 
i które miałoby potężną siłę przyciągającą”. Sądzę jednak, iż terminu „państwo 
federacyjne” nie można brać dosłownie w sensie prawnym, tzn. rzeczywistej fe 
deracji (w formie Bundesstaat czy nawet Staatenbund), lecz raczej w rozumieniu 
bloku państw, ściśle złączonych sojuszem politycznym, wojskowym i gospodar
czym celem jednolitego postępowania. Poparcia dla tej opinii szukam m. in. w in
nych zdaniach dokumentu, mówiących wyraźnie o „samodzielnym państwie czes
kim” oraz jego „sojusznikach”, pod którymi rozumie się Polaków i Jugosłowian.

63 Por. VÜA, fase. PO/1, odpisy dla Polski, odpis memoriału dr. K. Lochera,



Nawiązane raz kontakty polityczne utrzymano już aż do rozpadu 
Austro-Węgier. W początkach lipca odbyły sią narady czeskich, polskich 
i jugosłowiańskich posłów o współpracy parlamentarnej, w połowie 
sierpnia kontynuowano je w Lublanie słoweńskiej; hr. Skarbek oferował 
tam Czechom i Jugosłowianom nawet pomoc polskich pułków armii 
cesarsko-królewskiej, gdyby zaistniała tego potrzeba w czasie przewrotu. 
Celom koordynacji postępowania politycznego służyły również rozmowy 
w sierpniu i wrześniu 1918 r. w Zakopanem, Lwowie i Krakowie64. 
Planowano wówczas rzeczywiście bardzo bliską współpracę wszystkich 
trzech państw. W Lublanie wysunięto nawet projekt zabezpieczenia ko
ordynacji politycznej przyszłych państw przez regularne obrady delegacji 
sejmów wszystkich trzech państw na wzór posiedzeń delegacji parlamen
tów Przedlitawii i Zalitawii65.

Nieostatnim punktem rozmów polityków krajowych była kwestia 
cieszyńska. Niestety, pod tym względem nasza baza źródłowa nie jest 
kompletna. Wszystkie informacje zgodne są jednak w tym, że sprawę 
cieszyńską uważano ciągle za drugorzędną w porównaniu z perspektywą 
wzajemnej współpracy. Zapewne nie stanowiła ona centrum zaintereso
wania w rokowaniach 66. Wydaje się, że uzgodniono wówczas, iż „wszyst
kie kwestie, w których nie osiągnięto by porozumienia przy stwarzaniu 
nowych, sąsiadujących ze sobą państw, powinny być pozostawione do 
ostatecznego rozwiązania przyszłym rządom praskiemu i warszawskiemu”.

bez daty, pisany ok. sierpnia—września 1919 r. Locher odjechał do Krakowa w cha
rakterze agenta politycznego w sierpniu—wrześniu 1918 r. Czy desygnowany Me- 
mentowicz podjął się tegoż urzędu w Pradze, nie można z pewnością ustalić. Już 
w końcu października bawił w Pradze w tym charakterze R. Wegnerowicz (infor
macja prof. J. Dąbrowskiego).

M F. S i s, 1914—1918 (Dr. K. Kramář, Život-dilo-práce, praca zbiorowa, t. I, 
Praha 1936, s. 149); S. S t r o ń s k i ,  Polský hlas (tamże, t. II, Praha 1937, s. 217); 
Národní listy, č. 191, 14 VIII 1919, streszczenie art. F. Ileśića w dzienniku „Slo- 
venski naród”. Niektóre uzupełnienia przytacza notatka J. Rozwadowskiego ze 
spotkania w Szwajcarii z delegatem miasta Lwowa, Bądzyńskim, z daty 2 X 1918. 
Dowiadujemy się, iż w rokowaniach lwowskich brali udział także 3 delegaci z Kró
lestwa, nazwisk czeskich reprezentantów nie znajdujemy, niestety, nawet tutaj. 
W odróżnieniu od Lochera Bądzyński przytacza, iż siedzibą agenta czeskiego miał 
być Lwów. Rokowania jesienne rozwinęły wyniki narad lublańskich, w których 
uzgodniono stworzenie ścisłej unii (raczej — sądzę — sojuszu) politycznej, woj
skowej, celnej, prawnej itd. AAN, KNP, t. 7, f. 22 b, protokół 141 posiedzenia 
2 X 1918.

65 J. H a j á m  an, Maffie 'v rozmachu, Praha 1933, s. 376—377.
66 Wszystko świadczy o tym, że wyniki rokowań dotyczyły tylko spraw ogól

nych i że prawdopodobnie nie dyskutowano w ogóle nad szczegółami. Udokumen
towaną analizę zob. J. V a l e n t a ,  Česko-polské vztahy v letech 1918—1920 a Tě
šínské Slezsko, Ostrava 1961, s. 17—18, i w przepisach s. 302—304.



Dopiero w wypadku ich niezgody rolę arbitra miała przejąć przyszła 
konferencja pokojowa, jednak dopiero po załatwieniu wszystkich innych 
problemów granicznych obu państw. Projekt uregulowania granicy na 
Śląsku miano powierzyć do opracowania komisji mieszanej, z której 
składu jednak wykluczano polityków zawodowych, jak też lokalnych 
działaczy śląskich, aby w grę nie wchodziły kresowe antagonizmy i lo
kalna małostkowość. Źródła czeskiej proweniencji wskazują, iż goście 
polscy akceptowali wówczas czeski argumeht, iż z uwagi na trwające 
dążenia separatystyczne Niemców sudeckich trzeba ze względów taktycz
nych tymczasowo obstawać przy zachowaniu granicy historycznej rów
nież na Śląsku. Z polskich uczestników narad udostępnił swe wspomnie
nia w tej sprawie tylko Głąbiński, pamiętniki jego pisane i wydane były 
jednak dopiero w dwadzieścia lat po wypadkach 67. Głąbiński tłumaczy 
sens rokowań praskich w zupełnie odmiennym świetle; zapewnia czy
telników, że uzgodniono przekazanie całego Śląska Cieszyńskiego, z wy
jątkiem tylko gmin na południowo-zachodnim krańcu kraju, Polsce zaraz 
po przewrocie. W jego przekazie działacze czescy w ogóle nie podnieśli 
roszczeń do innych części Śląska i nie przytoczyli argumentów z za
kresu prawa historycznego, uznając jakoby polskie roszczenia na pod
stawie danych etnograficznych za słuszniejsze. Zaznaczam, iż ten bardzo 
spóźniony przekaz źródłowy budzi poważne wątpliwości, szczególnie 
przy uwzględnieniu innych źródeł, bliższych wydarzeniom, choć nie cał
kiem współczesnych68. Dla nas jednak najcenniejsze jest stwierdzenie, 
iż choć na wiosnę i latem 1918 r. obradowano w kraju nad sprawą 
cieszyńską znacznie intensywniej aniżeli poprzednio, w naradach pra
skich, lublańskich czy lwowskich wyraźnie przebijała nuta wzajemnych 
starań o polubowne załatwienie ewentualnego sporu oraz przekonanie, 
iż cały problem nie ma zasadniczego znaczenia.

Bardzo mało wiadomo w literaturze o świadectwach współpracy cze- 
sko-polskiej bezpośrednio w dniach rozpadu monarchii habsburskiej. 
Fragmentaryczne informacje źródłowe, jakimi dotychczas dysponujemy, 
świadczą, iż podstawowym momentem był wtedy — bierzmy pod uwagę, 
że dotyczy to przeciętnych obywateli, a nie zawodowych polityków — 
odruch solidarności niepodległościowej, antyaustriackiej i wzajemna po

67 Głąbiński pisał swe pamiętniki — czy przynajmniej dostosowywał odnośne 
akapity do sytuacji — po Monachium i po aneksji Cieszyńskiego przez Polskę. 
"Wyraźna aktualizacja stylistyczna budzi myśl o możliwości retuszów również pod 
względem treści. S. G ł ą b i ń s k i ,  Pamiętniki, Pelplin 1939, s. 377 n.

<58 Wybitnym świadectwem są wspomnienia dobrze poinformowanego — już 
z urzędu — hr. Z. L a s o c k i e g o ,  Wspomnienia szefa administracji Polskiej Ko
misji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej (X 1918 — III 1919), Kraków 1931, s. 32, 
oraz broszurka propagandowa H. G r a p p i n a, Polonais et Tchěques, pisana na



moc w ruchu narodowowyzwoleńczym. W Galicji i w austriackiej strefie 
okupacyjnej Królestwa kwaterowało jesienią 1918 r. widocznie wiele 
pułków c.-k. armii ze znaczniejszymi odsetkami szeregowych i oficerów 
(głównie rezerwy) narodowości czeskiej, którzy w kilku miejscowościach 
solidaryzowali się z ruchem polskim oraz aktywnie pomagali przy oba
laniu austriackich władz. W tej chwili wiemy o takiej współpracy w Lu
blinie, Chełmie i Krakowie. Niektóre przekazy sugerują, iż w garnizonie 
krakowskim żołnierze czescy stanowili najliczniejszą narodowościowo 
grupę. Brali oni aktywny udział w rozbrajaniu niemieckich jednostek, 
w przekazywaniu obiektów wojskowych władzom polskim oraz w służbie 
wartowniczej i patrolowaniu miasta. Agent polityczny czeskiego Komi
tetu Narodowego, który niebawem otrzymał oficjalne pełnomocnictwa 
i patent konsularny z Pragi, nawiązał zaraz kontakt z tworzącą się 
Polską Komisją Likwidacyjną 69 i już w dniu jej ukonstytuowania 29 X 
1918 r. przekazał jej projekt (prosząc o przesłanie go na ręce rządu 
warszawskiego) wzięcia przez PKL pod ochronę czeskich i słowackich 
wojskowych byłej c.-k. armii, zabezpieczenie im aprowizacji i odtrans
portowanie do kraju. Prawdopodobnie w myśl tego projektu stworzono 
już 1 listopada w Krakowie czechosłowacką komendę stacyjną, która 
opiekowała się repatriacją wojskowych 70.

Współpracę czeskich i polskich wojskowych można zauważyć również 
podczas przewrotu w Cieszynie, dokonanego w nocy z 31 października 
na 1 listopada z udziałem ok. 300 polskich i ok. 120 czeskich żołnierzy. 
Wojskowi czescy, stworzywszy osobną kompanię i zaprzysiężeni przez 
swych oficerów już 30 października państwu czechosłowackiemu, wzięli 
1 listopada dobrowolnie udział w rozbrojeniu w Skoczowie kompanii 
ckm, gdyż zachodziły poważne obawy, iż pod wpływem nacjonalistycznie 
nastrojonych oficerów narodowości niemieckiej wystąpi ona zbrojnie 
przeciw Radzie Narodowej. Jeszcze przed rozbrojeniem niemieckich 
żołnierzy i oficerów w samym Cieszynie zostało zawarte pomiędzy cze
skimi i polskimi oficerami pułku cieszyńskiego porozumienie na słowo 
honoru, iż „obie strony uznają granicę ustanowioną przez komisję czesko- 
-polską i uchwaloną przez rządy w Warszawie i Pradze”, do tego czasu- 
panować ma pomiędzy obu wojskami zgoda. Porozumienie wyraźnie za

zamówienie polskiej delegacji pokojowej; obie odnośnie do tej sprawy potwierdzają 
dane źródeł czeskich.

69 L a s o c k i ,  op. cit., s. 32; AMZV, II, odb. st. reg., 1919, čj. 11; „Právo lidu”, 
nr 257, 5 XI 1918; „Duch času”, nr 142, 11 XI 1918; „Moravsko-slezský dennik”, 
nr 303, 312, 320 z 2, 11 i 19 XI 1918; VÜA, K. V o n d r á č e k ,  Boje na Těšínsku 
r. 1919, rkps, f. 43; Archiv Národního shromáždění, RNS, kr. 102, Národní výbor 
v Praze, stenogr. prot. z 9 XI 1918.

70 Por. obszerniej V a l e n t a ,  op. cit., s. 27.



strzegało niemieszanie się wojska do „spraw politycznych”. Motywem 
jego była chęć utrzymania ładu i spokoju; niewątpliwie kierowano się 
też możliwością zaistnienia potrzeby wzajemnego wsparcia wobec akcji 
nacjonalistów niemieckich, w tym czasie na Śląsku i w Ostrawskiem 
niezmiernie ruchliwych71. Zresztą porozumienie to, będące pierwszym 
porozumieniem czesko-polskim po przewrocie, nie miało długiego żywota; 
prawdopodobnie nie było ono nawet zawarte na piśmie. Po kilku dniach 
zastąpione zostało przez tymczasowe porozumienie formalne obu lokal
nych organów narodowych.

Na uwagę zasługuje ciekawy epizod z czasu walk polsko-ukraińskich 
we Lwowie. Liczna czeska kolonia we Lwowie wystąpiła wobec obu wal
czących stron o zawieszenie broni i zaprzestanie walk ulicznych, pro
ponując, iż dopóki nie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii 
przynależności Lwowa, dopóty miasto zostanie jako teren neutralny 
zajęte i strzeżone przez czeskich wojskowych z lwowskiego garnizonu 72. 
Inicjatywa ta przebrzmiała bez realnych wyników, jak zresztą można 
było się spodziewać; obie strony zbyt mocno pragnęły zawładnąć mia
stem, do czego najbardziej nadarzała się okazja w czasie nieuporządko
wanych i nieustabilizowanych dni przewrotu, aby się zgodzić na pozosta
wienie tak cennego zastawu pod opieką strony trzeciej, zresztą niezbyt 
silnej, której przeciwnik łatwo mógłby miasto wydrzeć niespodziewa
nym napadem.

Śledziliśmy główne momenty czesko- i czechosłowacko-polskich sto
sunków w ostatnim roku pierwszej wojny światowej. Choć nie ma 
wątpliwości, iż odkrycie i wykorzystanie nie znanych dotychczas zasobów 
archiwalnych pod niejednym względem rozszerzyłoby nasze wiadomości 
w tym zakresie, niemniej sądzę, iż na podstawie dotychczasowego do
robku historiografii można podjąć próbę pewnych uogólnień.

Analogiczna sytuacja naszych narodów jako narodów uciskanych 
stworzyła — pomimo różnicy kwestii polskiej i czechosłowackiej — wa
runki do politycznej współpracy właśnie w czasie wojny, w toku reali
zacji programu walki narodowowyzwoleńczej. Współpraca ta miała różne 
oblicza; wahała się również jej intensywność, uwarunkowana rozwojem 
ogólnej sytuacji historycznej i politycznej oraz zmianami w położeniu 
obu kwestii w czasie wojny. Obok doraźnej współpracy politycznej spo
tykamy się w czasie wojny kilkakrotnie z projektami (nie można ich —- 
sądzę — nazwać mianem programu ze względu na niewystarczające

71 Por. tamże.
72 „Národní listy”, nr 133 (wieez.), 19 XI 1918; „Večerník Práva lidu”, nr 261, 

19 XI 1918.



opracowanie i przygotowanie) nawet bardzo ścisłej powojennej współ
pracy już niepodległych państw. Nie ma zresztą podstaw, aby wątpić 
w subiektywną szczerość tych projektów. Należy podkreślić, że choć 
powszechnie było wiadomo, iż istnieje sporna kwestia przynależności 
Śląska Cieszyńskiego i obie strony sformułowały różne projekty uregulo
wania tej sprawy, niemniej jednak panowało przekonanie, iż ze względu 
na żywe zainteresowanie obu stron w utrwaleniu dalszej współpracy 
jest ona sprawą drugorzędną, którą uda się polubownie załatwić.

Równocześnie nie może ujść uwagi fakt pojawienia się już w tym 
okresie momentów sygnalizujących istnienie poważnych różnic politycz
nych, stanowiących przeszkodę do rzeczywiście bliskiej i szczerej współ
pracy po wojnie. Wiązały się one przede wszystkim z wynikającymi 
z politycznej koncepcji czeskiej zarzutami pod adresem polskiego pro
gramu politycznego i terytorialnego na wschodzie, wobec Rosji bądź 
Białorusi i Ukrainy. Należy podkreślić, że waga tego problemu była 
bardzo doniosła, stawiała bowiem znak zapytania nad jednym z podsta
wowych założeń czechosłowackiego planowania polityki powojennej, mia
nowicie współpracy i nawet wspólnej granicy z Rosją, oczywiście 
w ówczesnym ujęciu z Rosją burżuazyjną. Wspomniane zarzuty nie były 
tylko jakimś wyszukanym atutem politycznej gry, lecz wyrażały ogólny 
punkt widzenia czeskiej myśli politycznej. Rusofilizm — choć oczywiście 
w bardzo różnym zabarwieniu i z różną treścią polityczną — był już 
dawno tradycyjną częścią składową, można nawet powiedzieć, aksjo
matem tej myśli. Równie tradycyjne były czeskie sympatie do ukraiń
skiego ruchu narodowego, tak w ujęciu ogólnym, jak i do walki 
Ukraińców galicyjskich o równouprawienie73. Te momenty trzeba brać 
pod uwagę przy charakteryzowaniu czynników kształtujących oblicze 
czeskiej i czechosłowackiej polityki.

Rozpad monarchii habsburskiej oraz powstanie państw polskiego 
i czechosłowackiego stworzyły nową sytuację. Cel walki narodowowy
zwoleńczej osiągnięto bądź osiągano 74. Ten zasadniczy fakt zmienił ciężar

73 Np. nie zwrócono dotąd należytej uwagi na fakt, iż w memoriale o warun
kach pokoju, przedstawionym przez socjaldemokratów czeskich w czerwcu 1917 r. 
na konferencji sztokholmskiej, stwierdza się wyraźnie: „Odnośnie do Polaków, 
uznajemy oczywiście ich dążenia do zjednoczenia i niepodległości. Uważamy 
jednak za właściwą podstawę niepodległości polskiej wszystkie terytoria zamiesz
kałe przez ludność polską, w taki sposób, aby nie powstała kolizja z prawem 
Ukraińców do samostanowienia”. Por. B e n e š ,  op. cit., t. III, s. 277, dok. 88.

74 Proces faktycznego (nie traktatowego) formowania terytorialnego Czechosło
wacji (z wyjątkiem skrawka Hulczyńskiego i etnicznie obcej tzw. Rusi Podkar
packiej skończył się faktycznie już w początku 1919 r., w Polsce zaś trwał aż. 
do 1920 r. (Pomorze) i 1921 r. (Górny Śląsk).



gatunkowy wielu czynników dziejowych, nie pozostał bez wpływu 
również na sprawę czechosłowacko-polskich stosunków i współpracy. 
Dotychczasowy główny raison ďétre współpracy w czasie wojny minął. 
Na odwrót, wiele potencjalnych czy nawet otwartych spraw spornych 
przekształciło się w nowej sytuacji — kiedy przedmiotem gry nie były 
już stosunki i koncepcje dwu grup politycznych, pozbawionych wyko
nawczej mocy państwowej, lecz stosunki dwu młodych, choć jeszcze 
nie skonsolidowanych i nie w pełni odbudowanych państw, państw 
imperialistycznych — w otwarty konflikt interesów mocarstwowych 
i państwowych.

Niewątpliwie jednym z podstawowych i pierwszoplanowych zadań 
obu nowych organizmów państwowych było zabezpieczenie niepodległości 
przed ewentualnym przyszłym zagrożeniem ze strony Niemiec. Jak 
wykazało doświadczenie dziejowe, zadanie to nie zostało wykonane oraz 
nie poświęcono mu w obu państwach od początku wystarczającej uwagi. 
Niemałą rolę odgrywały w tym wyobrażenia, oparte nie na faktach, lecz 
raczej na iluzjach i własnych życzeniach, że Niemcy pobite w wojnie, 
rozbrojone, zmuszone do zapłacenia reparacji itd. nie będą w dającym 
się przewidzieć czasie zdolne stać się realnym niebezpieczeństwem. 
Postanowienia wersalskie, wedle których cesję Niemiec na rzecz Czecho
słowacji stanowił tylko mały skrawek ziemi hulczyńskiej, prowadziły 
łatwo do złudnego przekonania, że w przyszłości Czechosłowacja nie 
zostanie — z braku formalnych powodów, bo zachowano w zasadzie 
przedwojenną granicę Rzeszy z Austro-Węgrami — poważniej zagrożona 
przez Niemcy w celach rewizjonistycznych. Niewątpliwie dość duża doza 
prawdy zawarta jest w marginesowej wzmiance jednej z ostatnich prac 
na temat stosunków czechosłowacko-niemieckich po pierwszej wojnie 
światowej, iż dyplomacja czechosłowacka nie mieszała się zbytnio do 
spraw niemieckich, uważając je raczej za domenę polityki wielkomocar
stwowej zwycięskiej Ententy; na czoło jej zainteresowań wystąpiły kwe
stie granic z innymi sąsiadami, szczególnie Polską i Węgrami 75. Stosunek 
kierowniczych kół polskich, szczególnie obozu belwederskiego, wobec 
Niemiec, rewindykacji ziem zaboru pruskiego itd. jest w wystarczającym 
stopniu znany76. Stosunek zaś polityki czechosłowackiej do granicy 
Polski z Niemcami był w pełni pozytywny; w całym zasięgu popierała 
ona program terytorialny przedstawiony przez Polskę na konferencji

75 Por. K. G a j a n, Německý imperialismus a československo-německé vztahy 
v letech 1918—1921, Praha 1962, s. 13.

76 Por. ostatnio H. Z i e l i ń s k i ,  Sprawa Śląska i ekspansja polska na wschód 
na tle sytuacji międzynarodowej, Katowice 1961, uwzględniająca szczegółowo inte
resujące nas strony zagadnienia.



pokojowej, zaznaczając nawet w praktyce pełne zrozumienie racji pań
stwowych Polski, np. w sprawie górnośląskiej czy gdańskiej11. Nie 
podlega dyskusji, że najlepszą drogą do zabezpieczenia obu krajów przed 
dalszą falą agresji niemieckiej byłaby ich ścisła współpraca polityczna, 
gospodarcza i wojskowa, która stanowiłaby cenne uzupełnienie „egzo
tycznych sojuszów” obu państw z Francją. Przeszkodą dla tego najbliżej 
się nasuwającego rozwiązania był niestety fakt, że choć oba kraje mógł 
łączyć tylko wspólny interes wzajemnej reasekuracji wobec Niemiec, 
dzieliło ówczesną oficjalną politykę Pragi i Warszawy szereg poważnych 
momentów, odzwierciedlających właśnie różnice koncepcji układu sto
sunków w powojennej Europie środkowo-wschodniej.

Chronologicznie najwcześniej wystąpił spór na Śląsku Cieszyńskim, 
pojawiając się już podczas przewrotu. Spowodował on nawet zatarg 
zbrojny i przekształcił się szybko w chroniczny spór dyplomatyczny 
na konferencji pokojowej. Jego echo propagandowe w obu krajach przy
czyniło się niewątpliwie w wysokim stopniu do zaszczepienia wzajem
nych niechęci i uprzedzeń. Pomimo bezpośredniego i pośredniego zasięgu 
tej sprawy chcę zaryzykować tezę, iż nie w tym leżał główny moment 
antagonizmu czechosłowacko-polskiego, którego świadkami jesteśmy 
w całym okresie międzywojennym. W wypadku innej, nie tak rozbieżnej 
orientacji ogólnej obu państw byłoby prawdopodobnie możliwe kompro
misowe rozwiązanie tego sporu w sposób przynoszący mniej szkód dla 
wzajemnego stosunku obu państw aniżeli skomplikowane perypetie spra
wy cieszyńskiej w latach 1918—1920. W literaturze stwierdzono nie
dawno, iż przeszkodą w rozwoju stosunków polsko-czechosłowackich 
w międzywojennym dwudziestoleciu był fakt, iż dzielił te państwa „brak 
wspólnych celów w polityce zagranicznej” 77 78. Uzupełniłbym to sformuło
wanie w ten sposób, iż ponadto pomiędzy oboma państwami istniały 
poważne rozbieżności w ich rzeczywistych pozytywnych celach na polu 
polityki zagranicznej. Wątpię, czy w ówczesnych warunkach i ukształto
waniu sił wewnętrznych w obu krajach było możliwe te przeszkody 
usunąć.

Przypomniałem, że już w ciągu ostatniego roku wojny przejawiały

77 Por. J. V a l e n t a ,  Czechosłowacja i przynależność Górnego Śląska do 
Polski w latach 1918—1921 (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, XVII, 1961, 
nr 1). Specjalnie zwracam uwagę na dzieło Ma s a r y k a ,  Nová Evropa, s. 217—219 
oraz mapa w załącznikach, według której poza granicami Polski znajduje się Galicja 
Wschodnia i Wileńszczyzna, wewnątrz nich zaś południowa część Prus Wschodnich 
(Warmia i Mazury), Gdańsk i tzw. Korytarz; na zachodzie zgadza się, o ile można 
ze skali sądzić, z granicą wersalską.

78 J. K o z e ń s k i, Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 
1932—1938, Poznań 1964, s. 288.



się pierwsze oznaki rywalizacji Polski i Czechosłowacji o hegemonię 
w strefie małych i średnich państw pomiędzy Niemcami i Rosją. Praga 
kierowała swe usiłowania głównie na południowy wschód, na Bałkany, 
kładąc podwaliny pod przyszłą Małą Ententę, blok regionąlny, którego 
celem było utrzymanie układu wersalskiego głównie przed zapędami 
rewizjonizmu węgierskiego. Wprawdzie Mała Ententa pełniła również 
funkcję części kordonu antyradzieckiego, ta rola jednak nie była jej 
„kręgosłupem” oraz warunkiem działania i istnienia. Pod żadnym wzglę
dem zaś Mała Ententa nie odgrywała roli antyrosyjskiej. Odwrotnie, 
Czechosłowacja dążyła do bliskiej współpracy z mającą się odrodzić 
Rosją burżuazyjną, dlatego też odradzała Polsce ekspansję na tereny 
niepolskie na wschodzie79, nie aprobowała również traktatu ryskiego 80. 
Można chyba stwierdzić, że sama myśl, iż blok czy łańcuch małych 
państw nie byłby w stanie wyłącznie o własnych siłach stawiać czoła 
Niemcom, bez oparcia się na Rosji, była słuszna.

Polska zaś, po niepowodzeniu planów rozbicia Rosji i stworzenia 
hegemonii polskiej nad łańcuchem małych państw buforowych, mających 
w wyniku tego powstać, próbowała uzyskać decydujące wpływy z jednej 
strony w państwach bałtyckich, a z drugiej w Rumunii i szczególnie 
na Węgrzech. Oba te kierunki polskiej inicjatywy politycznej miały 
ostrze skierowane wyraźnie na wschód. Dla Czechosłowacji sprawą 
wyjątkowej wagi był stosunek Warszawy do Budapesztu. Fakt popierania 
przez Polskę rewizjonistycznych dążeń Węgier, skierowanych szczególnie 
wobec Czechosłowacji, oznaczał nie tylko potencjalne zagrożenie pod
staw istnienia państwa czechosłowackiego, tendencję wybitnie wrogą, 
ale była równocześnie niebezpiecznym wyłomem w solidarności tzw. 
państw sukcesywnych wobec zasady „pacta sunt servanda”.

Te cechy zasadniczych koncepcji polityki Czechosłowacji i Polski 
odgrywały — moim zdaniem — decydujący wpływ na kształtowanie 
wzajemnego stosunku obu państw w okresie bezpośrednio po wojnie. 
W odróżnieniu od sprawy cieszyńskiej, której wagi bynajmniej nie mam

79 Wyraźnie to sformułował w grudniu 1918 r. wobec pierwszej polskiej dele
gacji rządowej w Pradze Švehla, radząc usilnie zostać na wschodzie na linii Bugu. 
W sprawie żywych kontaktów z rządem tzw. Zachodnioukraińskiej Republiki Lu
dowej w Stanisławowie odgrywały na wiosnę 1919 r. poważną rolę względy gospo
darcze, opanowany bowiem przez nią rejon naftowy był wówczas jedynym do
stępnym dla Czechosłowacji dostawcą ropy i jej przetworów.
. 80 Po podpisaniu traktatu rząd czechosłowacki, choć wykreślona granica nie

była po jego myśli, gotów był w interesie pojednania się z Polską przynajmniej 
pośrednio ją uznać; w sprawie Galicji Wschodniej zobowiązał się nawet do bonnes 
offices w celu osiągnięcia uznania jej ostatecznej przynależności do Polski przez 
mocarstwa Ententy; dotychczas bowiem była tylko mandatem polskim.



zamiaru nie doceniać, te zasadnicze kwestie orientacji politycznej wy
chodziły poza możliwości jakiegokolwiek kompromisu.

Przytoczone uwagi nie roszczą sobie prawa do pełnego rozwiązania 
sprawy naszych stosunków w okresie rozpadu Austro-Węgier. Na pewno 
nie jest ich celem bagatelizowanie dotychczasowego dorobku. Spróbowa
łem tylko w sposób dyskusyjny, naszkicować możliwość spojrzenia na te 
problemy pod innym kątem widzenia aniżeli tradycyjny. Sądzę, iż wy
niki zarysują się jeszcze wyraźniej przy zastosowaniu tej perspektywy 
do badania wzajemnych stosunków np. w latach trzydziestych. Nie spo
sób chyba podważyć tezy, iż dla pozycji międzynarodowej obu krajów — 
ich wzajemne stosunki są zresztą zawsze pewną formą odbicia ich ogólnej 
pozycji międzynarodowej — czynnikiem naprawdę decydującej wagi 
jest ich położenie geograficzne w Europie środkowej, w strefie między 
Niemcami i Rosją, a nie różnica kilkunastu kilometrów w linii kamieni 
granicznych na Śląsku Cieszyńskim81. Uważam więc za logiczne wy
sunięcie postulatu przeprowadzania badań wzajemnych stosunków pol
sko-czechosłowackich raczej w ścisłym związku ze stosunkiem Pragi 
i Warszawy do Moskwy i Berlina aniżeli z perspektyw brzegów Olzy, 
Białki czy Ostrawicy. Umożliwia to widzenie wielu rzeczy w warunkach 
i wymiarach bliższych rzeczywistości historycznej, choć może odleglej
szych od pisanej tradycji.

DIE TSCHECHOSLOWAKEI UND POLEN IM JAHRE 1918

Soweit sieb die Geschichtsschreibung mit den tschechoslowakisch-polnischen 
Beziehungen an der Schwelle der Unabhängigkeit beider Staaten befaßte, kon
zentrierte sie sich vor allem auf die Frage des Cieszyner Schlesien und anderer 
territorialer Forderungen. Dadurch wurden wichtigere Seiten der gegenseitigen 
Beziehungen überschattet, die sich aus divergenten staatspolitischen Konzeptionen 
ergeben. Ihre Kontroversen begannen sich in aller Schärfe im Laufe des letzten 
Kriegsjahres auf Pariser Boden zu entfalten. Zunächst wurden damals1 konkrete 
innere Ereignisse, die oft lokal bedingt waren, noch nicht durch komplizierte kon
zeptionelle Fragen getrübt. Davon zeugt, daß selbst eine solche Frage, wie sie sich 
1918 in den objektiv von einander abweichenden und gegensätzlichen Programmen 
hinsichtlich Schlesien ergab, zunächst als relativ leicht lösbar erachtet wurde. Ein 
heftiger Konflikt der beiden politischen Emigrantengruppen entstand jedoch bald 
in zwei anderen Fragen, nämlich nach dem Führungsanspruch der künftigen 
Regierungen innerhalb der sog. Nachfolgerstaaten und in der von Grund auf

81 Na sztuczność zasłaniania się sprawami cieszyńskimi z lat 1918—1920 przy 
uzasadnianiu polityki beckowskiej wobec Czechosłowacji w latach trzydziestych 
wskazał ostatnio A. P r a g i e r, Diariusz Jana Szembeka na tle epoki (Wiadomości, 
nr 41. 11 XI 1964).



unterschiedlichen Haltung gegenüber Rußland und dessen Rolle in Mitteleuropa. 
Letzteres bedingte zugleich eine unterschiedliche Auffassung über die künftige 
staatliche Zugehörigkeit Ostgaliziens. Die in der gegenwärtigen Literatur dominie
rende Cieszyner Frage blieb nebensächlich. Der Artikel erhebt darum die For
derung, an die Erforschung der polnisch-tschechoslowakischen Beziehungen mit 
Hilfe der Analyse der beiderseitigen internationalen Positionen, ihrer Mitteleuropa
konzeption und Ihrer Haltung Rußland und Deutschland gegenüber heranzugehen.



ZNACZENIE DEMOKRATYCZNEJ REFORMY ROLNEJ 1945 ROKU  
DLA ROZWOJU SERBOŁUŻYCZAN W NIEMIECKIEJ REPUBLICE

DEMOKRATYCZNEJ

W dniu 16 IV 1945 r. 1. Front Białoruski i 1. Front Ukraiński Armii 
Czerwonej rozpoczęły wielką ofensywę przeciw faszystowskiemu Wehr
machtowi, zakończoną bezwarunkową kapitulacją Niemiec hitlerowskich 
8 V 1945 r. W ciągu tych trzech tygodni, od momentu przekroczenia 
Nysy Łużyckiej do chwili wyzwolenia narodu niemieckiego, oddziały
I. Frontu Ukraińskiego, dowodzone przez marszałka Związku Radzieckiego
J. S. Koniewa — pod którego rozkazami znajdowała się także 2. Armia 
Wojska Polskiego pod dowództwem generała dywizji K. Świerczew
skiego — wyzwoliły także serbołużycką mniejszość narodową spod wielo
wiekowego ucisku i wyzysku ze strony niemieckich klas panujących L

Pod względem polityczno-administracyjnym historyczne Dolne Łużyce 
w połowie 1945 r. obejmowały — najogólniej rzecz biorąc — następujące 
powiaty prowicji brandenburskiej: Calau, Cottbus, Guben, Lübben, 
Luckau, resztki powiatu Sorau oraz powiat Spremberg. W tym samym 
czasie w skład historycznych Górnych Łużyc wchodziły następujące 
powiaty Saksonii: Bautzen, Görlitz, Hoyerswerda, Kamenz, Löbau, Ro
thenburg, nie licząc serbołużyckiej części obszaru od 1945 r. należącego 
do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a obejmującego mniej więcej 
powiaty: Gubin, Lubań Śląski, Zgorzelec i Żary.

Wśród wymienionych 14 powiatów serbołużyckich, w granicach 
ówczesnej strefy okupacyjnej Niemiec pozostającej pod kontrolą Związku 
Radzieckiego, znajdowało się 7 powiatów mieszanych pod względem na
rodowym. Były to: Bautzen, Calau, Cottbus, Hoyerswerda, Kamenz,

1 O działaniach wojskowych, które doprowadziły do wyzwolenia Łużyc, por. 
np.: J. Z i e s c h e ,  Befreiung an der Spree (Neue Bautzener Zeitung, 1965, nr 15— 
18), oraz omówienie literatury; M. K a s p e r ,  Einige Monographien über den 
Verlauf der militärischen Aktionen der 2. Polnischen Armee in der Lausitz (Leto
pis — Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung, Reihe B, Ge
schichte — cytowane w dalszym ciągu: Letopis B — nr 11/2, 1964, s. 219—221).



LÖbau i Rothenburg. Obok ludności niemieckiej mieszkało tu około 
100 000 Serbołużyczan 2.

Podobnie jak w całych Niemczech, tak też i na tym obszarze należało 
odbudować zniszczone całkowicie przez faszyzm i wojnę życie gospodar
cze oraz zasady demokratyczne. Stało się to możliwe przede wszystkim 
dzięki rozbiciu podstaw faszystowskiego imperializmu niemieckiego oraz 
w oparciu o krystalizującą się jedność klasy robotniczej, przodującej siły 
społeczeństwa. Jak wiadomo, zadania te zostały zrealizowane konse
kwentnie na terenie dzisiejszej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 
gdy natomiast w Niemieckiej Republice Federalnej doszło do odrodzenia 
niemieckiego imperializmu.

Dziedzictwo faszystowskiej wojny łupieżczej było okropne również 
w miastach i wsiach serbołużyckich. Powiaty Hoyerswerda i Weißwasser 
należały w Saksonii do tych, których sytuacja przedstawiała się wręcz 
tragicznie3, wśród zaś 10 najbardziej dotkniętych zniszczeniami powia
tów prowincji brandenburskiej znajdowały się wszystkie bez wyjątku 
powiaty serbołużyckie4. Jeżeli Görlitz nie poniosło większych strat, to 
Budziszyn stracił 77% wszystkich mieszkań5, w Forst notowano 38% 
całkowitych i 50% częściowych zniszczeń, stopień zniszczenia Lübben 
wynosił 80%, Calau — 45%, Cottbus — 34% 6. Prawie wszędzie zde
wastowane były wodociągi, gazociągi i sieć elektryczna. Na wsi budzi- 
szyńskiej około 1300—1400 chłopów zostało pozbawionych budynków 
i stodół 7. W jednej tylko gminie Neschwitz 134 budynki, w tym 65 do
mów mieszkalnych, leżały w gruzach8, w Königswartha zaś zniszczeniu

2 Po wyzwoleniu 5 krajów, utworzeniu 14 okręgów, zmniejszeniu dotych
czasowych bądź utworzeniu licznych nowych powiatów w NRD w 1952 r. istnieją 
obecnie następujące powiaty: w Łużycach Dolnych — Calau, Cottbus, Finsterwalde, 
Forst, Guben, Lübben, Luckau, Senftenberg — cz. płn. i Spremberg w okręgu 
Cottbus, jak również Beeskow — cz. płd. oraz Eisenhüttenstadt w okręgu Frankfurt 
(nad Odrą); w Łużycach Górnych — Bautzen, Bischofswerda, Görlitz, Kamenz, 
Löbau, Niesky i Zittau w okręgu Drezna, jak też Hoyerswerda, Senftenberg — cz. płd. 
(z wyjątkiem Lauchhammer) i Weißwasser w okręgu Cottbus. W skład obszaru 
mieszanego narodowościowo wchodzą powiaty: Bautzen, Calau, Cottbus, Forst, 
Guben, Hoyerswerda, Kamenz, Niesky, Spremberg, Weißwasser.

3 Por. sprawozdania w: Deutsches Zentralarchiv Potsdam (cytowane w dal
szym ciągu: DZA), Deutsche Verwaltung für Land- und Forstwirtschaft (cyto
wane w dalszym ciągu: LuF), nr 72, k. 215, i nr 1579, k. 188.

4 Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 68, nr 767, k. 23.
5 J. Z i e s c h e ,  Neuaufbau an der Spree (Neue Bautzener Zeitung, 1965, nr 19).
6 H. L e h m a n n ,  F. Ma y a s ,  Der Kampf um die Aktionseinheit und die 

Einheit der Arbeiterklasse in der Niederlausitz 1945/1946 (Letopis B, 11/2, s. 117).
7 Sächsisches Landeshauptarchiv Dresden (cytowane w dalszym ciągu: SLHA), 

nr 7/1446, nie pag.
f lT. S c h ü t z e ,  Mühevoller Aufstieg aus der Zerstörung (Dorf und Park 

Neschwitz, „Das schöne Bautzener Land”, z. 4, Bautzen 1955, s. 11).



uległo ponad 30 budynków i zagród 9. Podobnie przedstawiała się sytua
cja we wsiach powiatu Cottbus, gdzie 47 734 budynki mieszkalne, stajnie, 
stodoły i szopy, tj. 90% stanu zabudowań istniejących przed 1945 r., 
zostały dotknięte przez wojnę, począwszy od lekkich uszkodzeń, a skoń
czywszy na całkowitym zniszczeniu 10 11. W powiecie Rothenburg w wyniku 
działań wojennych przestały istnieć 3 wsie, wiele innych poniosło po
ważne straty, około 5000 mieszkań zostało zniszczonych 41.

Już od pierwszych dni po wyzwoleniu co dzielniejsze kobiety i męż
czyźni, aktywiści tamtych czasów, zatroszczyli się o to, aby usunąć 
szkody. Za ich przykładem poszli inni. Odgruzowanie i zaczynająca się 
odbudowa stały się sprawą szerokich rzesz ludności. Komendantury 
Związku Radzieckiego powołały na stanowiska burmistrzów w miastach, 
przewodniczących gmin i landratów w powiatach pozostałych przy życiu 
antyfaszystów.

Rozkaz nr 2 naczelnego dowódcy wojsk radzieckich w Niemczech 
z 10 VI 1945 r., wprowadzający nowe, demokratyczne stosunki i przy
wracający do życia partie i organizacje antyfaszystowskie, umożliwił 
również restytuowanie Komunistycznej Partii Niemiec. W odezwie ogło
szonej przez jej Komitet Centralny 11 VI 1945 r.: Ludu pracujący miast 
i wsi! Mężczyźni i kobiety! Młodzieży niemiecka! (Schaffendes Volk in 
Stadt und Land! Männer und Frauen! Deutsche Jugend!), Komunistyczna 
Partia, jedyna w Niemczech, wystąpiła z naukowym programem demo
kratycznej przebudowy całych Niemiec. W twórczym zastosowaniu 
marksizmu-leninizmu do konkretnych warunków rozwojowych wska
zywała na potrzebę doprowadzenia do końca rewolucji burżuazyjno- 
-demokratycznej pod przewodnictwem klasy robotniczej, zbudowania 
w całych Niemczech antyfaszystowskiego i demokratycznego porządku. 
Program taki odpowiadał nie tylko interesom klasy robotniczej, lecz 
także — z wyjątkiem przestępczych klik monopolistów, militarystów 
i junkrów — wszystkim klasom i warstwom społecznym narodu nie
mieckiego, jak również zamieszkującym w Niemczech mniejszościom 
narodowym, jak Polacy, Serbołużyczanie i in. Zawarty w dziesięciu 
punktach odezwy program najpilniejszych i nie cierpiących zwłoki zadań 
rewolucyjnej partii klasy robotniczej precyzował m. in. zasady polityki 
narodowościowej oraz agrarnej:

,,3. Przywrócenie demokratycznych praw i wolności ludu . .. Równość

9 J. S y c k o r, G. B e n a d, Am Beginn der sozialistischen Zeit (Königswartha 
im Teichland, „Das schöne Bautzener Land”, z. 10, Bautzen 1962, s. 56).

10 H. O s t e r m a n n ,  Die Massenbewegung zur Durchführung der Bodenreform 
im Landkreis Cottbus, Staatsexamensarbeit an der Parteihochschule „Karl Marx” 
beim Zentralkomitee der SED 1962, maszynopis, s. 12.

11 SLHA, nr 1/1530, t. II, k. 71.



wszystkich obywateli wobec prawa, bez różnicy ras, oraz jak najsurowsze 
karanie wszelkich wypowiedzi głoszących nienawiść rasową . . .  Systema
tyczne wyjaśnianie barbarzyńskiego charakteru teorii nazistowsko-rasi- 
stowskich, zakłamania »idei przestrzeni życiowej«, katastrofalnych dla 
narodu niemieckiego skutków polityki hitlerowskiej . . .

6. Wywłaszczenie całego mienia bonzów nazistowskich i przestępców 
wojennych oraz przekazanie go w ręce ludu, do dyspozycji organów 
komunalnych i samorządów prowincjonalnych.

7. Likwidacja wielkiej własności ziemskiej, wielkich majątków jun- 
krów, hrabiów i książąt, oraz przekazanie całego areału ich ziemi, jak 
też wszelkiego żywego i martwego inwentarza będącego ich własnością 
prowincjonalnym bądź powiatowym zarządom w celu rozdziału między 
chłopów zrujnowanych przez wojnę lub pozbawionych mienia. Oczy
wiście, w żadnym wypadku nie dotyczy to własności i gospodarstw 
bogatych chłopów” 12.

Program ten, obok układu poczdamskiego zawartego w dniu 2 VIII 
1945 r. między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, Sta
nami Zjednoczonymi Ameryki Północnej i Wielką Brytanią, stał się 
podstawą prawdziwie niemieckiej polityki. Zgodnie z tym postępowały 
zarówno organa krajowej i prowincjonalnej administracji w Saksonii 
i Brandenburgii zatwierdzone 4 VII 1945 r . 13, utworzone nieco później 
instytucje samorządowe, jak i 11 Niemieckich Centralnych Zarządów 
w radzieckiej strefie okupacyjnej, powołanych na podstawie rozkazu 
nr 17 Administracji Wojsk Radzieckich w Niemczech, a także utworzony 
10 sierpnia Centralny Zarząd Rolnictwa (Zentralverwaltung für Land
wirtschaft) 14.

Żądanie przeprowadzenia reformy rolnej, zawarte w programie 
Komunistycznej Partii Niemiec z 11 czerwca, jak też w odezwie Bloku 
Partii Antyfaszystowsko-Demokratycznych Prowincji Brandenburskiej 
z 3 września oraz Saksonii z 5 września, wynikało z uznania politycznych 
i ekonomicznych konieczności, jak też odpowiadało woli szerokich rzesz 
narodu niemieckiego i serbołużyckiego 15.

Pokrótce przynajmniej należałoby wskazać, że to właśnie na Łuży- 
cach istnieją wielowiekowe tradycje wspólnych walk chłopów serbo- 
łużyckich i niemieckich przeciw panom feudalnym i junkrom — które

12 Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 
Seria III, t. I (cytowane w dalszym ciągu: DMGDA III/l), Berlin 1959, s. 19.

13 Tamże, s. 50—51.
14 Por. W. U l b r i c h t ,  Die Bauernbefreiung in der Deutschen Demokratischen 

Republik, t. II, Berlin 1962, s. 1553—1556 (tablica chronologiczna).
15 Tamże.



już w okresie późnego feudalizmu przybrały szerokie rozm iary16, 
a w XIX w. były nadal kontynuowane17 — że właśnie rozwiązanie 
kwestii agrarnej na przełomie wieków stało się istotną częścią narodowego 
ruchu serbołużyckiego organizowanego przez Domowinę, założoną 
w 1912 r., stanowiło nieodłączny element ruchu osiedleńczego pracują
cego chłopstwa po pierwszej wojnie światowej i było nadal podtrzymy
wane w żądaniach Łużyckiego Związku Chłopskiego 18. Demokratyczna 
reforma wyborcza była zatem logiczną konsekwencją tego ruchu, a jej 
skuteczna realizacja po długich i zaciętych zmaganiach przyniosła chło
pom serbołużyckim zwycięstwo.

Między 3 a 10 IX 1945 r. pięć Zarządów Krajowych i Prowincjonal
nych Niemiec postanowiło przeprowadzić demokratyczną reformę rolną. 
W konsekwencji Zarząd Prowincji Brandenburskiej w Poczdamie wydał 
6 września Zarządzenie w sprawie rejormy rolnej w prowincji branden
burskiej 19, 10 września natomiast Zarząd Kraju Saksonii w Dreź
nie — Zarządzenie w sprawie wiejskiej reformy rolnej 20, które dla po
wiatów serbołużyckich stało się podstawą rewolucyjnych przeobrażeń 
na wsi.

We wstępie obydwa zarządzenia, o bardzo podobnym brzmieniu, po

16 W. B o e l c k e ,  Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz, Bautzen 1957; Bautzen 
1957; V. K l e m m ,  Bauernbewegungen des 16. Jahrhunderts im Markgraftum Ober
lausitz (Letopis B 5, 1958, s. 26—62); J. L e s z c z y ń s k i ,  Maćizny k stawiznam 
burskich zběžkow w Horn jej Łuzicy w druhé j połojcy XVII. stoleća (tamże, s. 63— 
—130); t e n ż e ,  Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den Jahren 1635— 
—1720, Bautzen 1964; F. Mě t š k, Die brandenburgisch-preußische Sorbenpolitik 
im Kreise Cottbus vom 16. Jahrhundert bis zum Posener Frieden (1806), Berlin 1962; 
t e n ż e ,  Der Kurmärkisch-wendische Distrikt. Ein Beitrag zur Geschichte der Ter
ritorien Bärwalde, Beeskow, Storkow, Teupitz und Zossen unter besonderer Be
rücksichtigung des 16. bis 18. Jahrhunderts, Bautzen 1965; E. Pa l m,  Beiträge zur 
Geschichte des Klassenkampfes des Oberlausitzer Landvolks zur Zeit des Spät
feudalismus (L ětopis B 1, 1953, s. 3—120).

17 E. H a r t s t o c k, Zur Bauernbewegung im sorbischen Gebiet der sächsischen 
Oberlausitz 1848—1849 (Letopis B 12, 1965, s. 117—143).

18 M. K a s p e r ,  Zur Siedlungsfrage in der sächsischen Oberlausitz (1919—1924) 
(Letopis B 7, 1960, s. 36—82); t e n ż e ,  Zu den historischen Grundlagen für die 
Bewegung der Oberlausitzer werktätigen Bauern nach dem ersten Weltkrieg 
(tamże B 12, 1965, s. 207—230); H. Z w a h r, Die sorbische Dorfarmut als sozialer 
Träger der Gründung der Domowina (1912) (tamże B 10/1, 1963, s. 3—54).

19 „Verordnungsblatt der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg" (cytowane 
w dalszym ciągu: VOB1. Br.), R. I, nr 1, 20 X 1945, s. 8—10.

20 „Amtliche Nachrichten der Landesverwaltung Sachsen”, R. I, nr 5, 24 IX 
1945, s. 27—30. Zasługujące na duże uznanie praca L. J a n i c k i e g o ,  Ustrój po
lityczny Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Poznań 1964, s. 45, błędnie podaje 
datę 3 września. Przy tym chodzi jednak o datę dotyczącą prowincji Saksonii, 
późniejszego kraju (Land) Sachsen-Anhalt, odpowiadającego mniej więcej dzisiej
szym okręgom Halle i Magdeburg.



zwoliły przejść „od żądań chłopów pracujących do sprawiedliwego po
działu ziemi oraz likwidacji feudalnej i junkierskiej własności”.

Również we wsiach serbołużyckich żądania te nie przeszły bez echa. 
Tamtejsi mieszkańcy, Serbołużyczanie i Niemcy, przychodzili na zebrania 
w sprawie reformy rolnej: 17 sierpnia — w Radibor, 18 sierpnia — 
w Baruth, 25 sierpnia — w Königswatha, 30 sierpnia — w Sohland, 
1 września — w Quatitz i 4 września — w Klix — wszystkie w powiecie 
budziszyńskim21. „Deutsche Volkszeitung” z 31 sierpnia opublikowała 
rezolucje, w których 146 chłopów i robotników rolnych ze wsi Grano, 
Groß Breesen, Groß Drewitz, Schenkendöbern i Sembten w powiecie 
Guben sprecyzowało swoje żądania22. Do nich przyłączyło się dalszych 
21 robotników rolnych i 18 chłopów małorolnych z Groß Breesen i Groß 
Drewizt23, o czym donosiła ta sama gazeta w numerze z 1 września, 
a także 35 robotników rolnych z miejscowości Tornow w powiecie Calau, 
o czym wspomniane pismo informowało 7 września 24. Wiele wsi powiatu 
budziszyńskiego już w końcu sierpnia złożyło konkretne plany podziału 
majątków rycerskich, a mianowicie: Baruth, Dubrauke, Gleina, Quoos, 
Luga, Königswartha i Rackel 25.

Przedtem jeszcze w kilku powiatach przystąpiono do konkretnych 
przedsięwzięć. Tak więc Naczelny Urząd Miejski w Weißwasser poinfor
mował 11 VII 1945 r. główny zarząd fundacji hrabiego von Arnim, 
państwa stanowego Muskau, o wywłaszczeniu bez odszkodowania wszyst
kich posiadłości na terenie rozległych dóbr fundacji na rzecz powiatu 
Rothenburg. Na tej podstawie uległy konfiskacie w szczególności: fabryka 
kartonu w Weißwasser, cegielnia w Weißwasser, elektrownia w Pechem, 
fabryka pił i hebli w Weißwasser, fabryka pił w Krauschwitz, nad
leśnictwo Muskau, kolejka wąskotorowa w Muskau, cztery kopalnie węgla 
brunatnego i fabryka brykietów w okolicach Weißwaser, sama fundacja, 
park, ogrody przyzamkowe, dominia w Weißkeißel, Gablenz i Weiß
wasser, jak też stadnina 50 koni26. Na pytanie Zarządu Krajowego 
z 13 sierpnia landrat Cyž z Budziszyna informował, że wywłaszczono 
nie tylko majątek w Crostau należący do habiego Schall-Riaucour, lecz 
prawie wszystkie majątki w powiecie. Równocześnie donosił Cyž o ich 
podziale — dokonanym niezależnie od Zarządu Krajowego — gdyż liczni

21 Sorbisches Kulturarchiv Bautzen (cytowane w dalszym ciągu: SKA), nr D 2, 
16, 19, 24; SLHA, nr 7/1452, nie pag.

Pisma chłopów i robotników rolnych z sierpnia 1945 r., w których domagają 
się oni podziału wielkiej własności ziemskiej, DMGDA III/l, s. 119.

23 DZA, LuF, nr 1090, k. 67.
2/‘ Tamże, nr 1089, k. 12.
25 SKA, nr D 26 b, nie pag.
26 K. K u r l a n d  i inni, Führer durch die Park- und Kurstadt Bad Muskau 

Muskau (1963), s. 23—25.



posiadacze, jako faszyści i militaryści, uciekli, a sytuacja powiatu była 
krytyczna 27.

Cel przeprowadzanej reformy rolnej jasno sformułowały zarządzenia 
w art. 1, p. 1: „Demokratyczna reforma rolna jest nie cierpiącą zwłoki 
koniecznością narodową, gospodarczą i społeczną. Reforma rolna musi 
zagwarantować likwidację feudalnej, junkierskiej, wielkiej własności 
ziemskiej, musi położyć kres panowaniu junkrów i wielkich właścicieli 
ziemskich na wsi, gdyż stanowiło ono zawsze bastion reakcji i faszyzmu 
w naszym kraju, było jednym z głównych źródeł agresji i wojen zabor
czych przeciw innym narodom. Reforma rolna winna spełnić wielo
wiekowe marzenia bezrolnych i małorolnych chłopów oraz robotników 
rolnych o przekazaniu w ich ręce wielkich majątków ziemskich. Równo
cześnie reforma rolna staje się najważniejszym warunkiem przebudowy 
i gospodarczego postępu naszego kraju”.

Jeśli chodzi o obszar narodowościowo mieszany, należałoby dodać, że 
reforma rolna miała podwójne, społeczne i narodowe, znaczenie dla 
narodowości serbołużyckiej, składającej się w równej mierze z robot
ników i chłopów, przy czym półproletariat był szczególnie liczny. Prze
ważająca większość ludu serbołużyckiego żyła na wsi. Co prawda, 
liczba Serbołużyczan wyzyskiwanych poprzez pracę najemną była nie
wielka, ale też nie było żadnego Serbołużyczanina, który należałby do 
warstw panujących w imperialistycznych Niemczech. Wielkimi właści
cielami na Łużycach byli wyłącznie Niemcy, gdy natomiast pracujący 
u nich robotnicy rolni i uzależnieni od nich w rozmaity sposób chłopi 
rekrutowali się spośród obydwu narodowości. Wywłaszczenie więc wiel
kich właścicieli ziemskich było warunkiem uwolnienia większości Serbo
łużyczan od wielowiekowego społecznego i narodowego wyzysku i ucisku 
ze strony warstwy bogaczy.

Według art. 2, p. 2—5 zarządzeń o reformie rolnej wywłaszczeniu 
podlegały gospodarstwa rolne wraz ze wszystkimi przynależnymi do nich 
zabudowaniami, inwentarzem żywym i martwym, ubocznymi zakładami 
produkcyjnymi i innymi majątkami rolno-gospodarczymi, które były 
własnością:

a) zbrodniarzy i przestępców wojennych,
b) przywódców nazistowskich i aktywnych działaczy partii nazi

stowskiej oraz zależnych od niej organizacji, a także osób należących do 
grona przywódców państwa hitlerowskiego,

c) junkrów i wielkich posiadaczy ziemskich o powierzchni ponad 
100 ha,

d) państwa.
Do wyjątków nie podlegających wywłaszczeniu należały grunty bę
27 SLHA, nr 7/1446, nie pag.



dące własnością instytutów rolnych, zakładów doświadczalnych i nauko
wych, ziemie niezbędne do produkcji artykułów rolnych w celu zaspo
kajania potrzeb ludności miast, grunty gminne, posiadłości gospodarczych 
towarzystw rolnych, szkół, jak również klasztorów, instytucji kościelnych, 
kościołów i biskupstw.

Ogółem w powiatach serbołużyckich podległo wywłaszczeniu około 
1000 gospodarstw rolnych o ogólnej powierzchni blisko 300 000 ha. Sama 
tylko przeciętna powierzchnia poszczególnych wywłaszczonych go
spodarstw, wynosząca 300 ha, wskazuje, że były to przeważnie wielkie 
posiadłości ziemskie. Oczywiście znalazło się wśród nich 17 majątków 
pięciu najbogatszych właścicieli o łącznej powierzchni 40 552 ha, równej 
14%, oraz dwudziestu bardzo bogatych właścicieli ponad 55 majątków 
o łącznej powierzchni 71 181 ha, równej 24% wywłaszczonej ziemi.

Tab. 1. Najwięksi na Łużycach właściciele ziemscy28

6. Zakłady Górnicze Ilse 
Sp. Akc. (AG) 

Stinnes

8. H. i F. von Martin

9. von Stolberg

10. I von Wülfing

CroStau, Diehmen, 
Drauschkowitz, 
Gleina, Guttau, Mal
schwitz, Medewitz, 
Putzkau, Tröbigau, 
Wartha

powiat Hoyerswerda

Weißkollm wraz z 
Biehain, Kaltwasser, 
Zimpel-Tauer

Noěs wraz z Geheege, 
Rothenburg, Diehsa, 
Quitzdorf

Brauna z Bulleritz, 
Großgrabe, Häslich, 
Liebenau, Schwoos- 
dorf, Petersheim, 
Schönbach

Groß Leuthen

Lp. Właściciel Dobra Powierzchnia 
(w ha)

1. Hrabia von Arnim Muskau 15 800
2. Hrabia von d. Schulenburg Lieberose 11 087
3. Hrabia von Houwald Straupitz 6 257
4. Zakłady Węglowe w Anhalt Welzow wraz z Klein

(Koncern Flicka) Radisch 3 829
5. Hrabia Schall-Riaucour Gaußig wraz z Brösa, -

3 579 

3 263

3 164

2 764

2 325 
2 200

28 Według: DZA, LuF, nr 328, k. 351—354, i nr 1597, k. 136; SLHA. nr 7/1423, 
1501, 1575, nie pag.



Cele parcelacji i rozdziału funduszu ziemi powstałego na skutek wy
właszczenia zostały określone w art. 1, p. 2 wspomnianych zarządzeń. 
Chodziło o to, aby:

a) zwiększyć powierzchnię ziemi uprawnej gospodarstw chłopskich 
o obszarze poniżej 5 ha,

b) utworzyć nowe, samodzielne gospodarstwa rolne dla chłopów bez
rolnych, robotników rolnych i drobnych dzierżawców,

c) nadać ziemię przesiedleńcom i uciekinierom,
d) stworzyć gospodarstwa, które zaopatrywałyby ludność pracującą 

miast w produkty mięsne i nabiał, a także dla robotników i urzędników 
działki pod uprawę jarzyn,

e) utrzymać istniejące i zorganizować nowe gospodarstwa doświad
czalne oraz do celów badawczych.

Większość funduszu ziemi, w szczególności zaś ziemi ornej, została 
oddana w użytkowanie indywidualne. W powiatach narodowo mieszanych 
jedynie tam, gdzie przeważały lasy (powiaty: Calau, Lübben, Spremberg), 
indywidualnym użytkownikom przekazano mniej niż połowę funduszu 
ziemi, natomiast w powiatach Guben i Hoyerswerda oddano w użytko
wanie chłopom indywidualnym ponad z/z, w powiecie zaś Löbau — 
całość wywłaszczonych gruntów.

Tab. 2. Wywłaszczenie i podział ziemi (stan z 1 X 1946 r.)29

Powiaty
w

Wywłaszczone majątki
Przekazane do indywidualnego 

użytkowania
dawniejszych liczba powierzchnia .liczba powierzchnia

granicach29 30 majątków w ha właścicieli (w ha)

Calau 177 51186 7 090 21172
Cottbus 52 16 488 3 883 10 602
Guben 39 9 061 2 281 7 299
Lübben 47 28 848 2 921 10 756
Spremberg 40 17 216 2 705 6 989
Eautzen 158 22 864 7 096 14 431
Hoyerswerda 64 20 593 4 994 14416
Kamenz 72 10 575 1 954 6 298
Löbau 53 9 951 3 626 9 128
Weißwasser 92 54 147 6 907 31005

29 Według: DZA, LuF, nr 1676, k. 206, 209, 433, 434.
30 We wrześniu 1945 r. dokonano tam znacznych zmian granic trzech powiatów: 

spośród 31 gmin stanowiących pozostałość powiatu Sorau, zniesionego 1 I 1946 r., 
13 zostało włączonych do powiatu Spremberg, 16 do powiatu Cottbus, 2 zaś do 
powiatu Forst. Por. VOB1. Br.. R. II, nr 14, 23 IX 1946, s. 291.



Podział ziemi między poszczególne kategorie indywidualnych użyt
kowników w różnych powiatach przedstawiał się rozmaicie, zależnie od 
jakości gleby, zapotrzebowania na ziemię ze strony bezrolnych i mało
rolnych chłopów, jak też robotników rolnych, od liczby osiedlonych 
uciekinierów i przesiedleńców, stopnia zniszczenia i tym podobnych 
czynników, które na tym miejscu trudno bliżej przedstawiać. Podkreślić 
wszakże należy, że — najogólniej rzecz biorąc — chłopi małorolni w po
wiatach Cottbus, Guben, Hoyerswerda i Lübben oraz nierolnicy w po
wiatach Hoyerswerda, Kamenz i Spremberg stanowili połowę indywi
dualnych użytkowników rozdzielonej ziemi, gdy natomiast te same ka
tegorie obdzielonych ziemią w powiatach Bautzen, Calau, Löbau i Weiß
wasser, w powiecie Kamenz także chłopi małorolni, stanowili trzecią 
część. Przy tym w powiatach Bautzen i Löbau wzięto pod uwagę chło
pów bezrolnych i robotników rolnych, którzy tworzyli czwartą część 
obdzielonych ziemią. Największy udział przesiedleńców i uciekinierów 
w podziale ziemi notuje się w powiecie Guben. Stanowili oni tutaj Vr. 
ogólnej liczby indywidualnych osób, które otrzymały nadziały.

Tab. 3. Struktura społeczna indywidualnych użytkowników, którzy otrzymali 
nadziały (stan z 1 X 1946 r.)31

Powiaty Chłopi
mało
rolni

Chłopi Przesied- Drobni
w

dawniejszych
bezrolni 

i robotnicy
leńcy 

i ucieki-
dzierżaw
cy i za-

Nierolnicy Razem

.granicach rolni nierzy grodnicy

Calau 2 254 S08 680 512 2 736 7 090
Cottbus 1 795 758 319 329 682 3 883
Guben 969 526 441 — 345 2 281
liübben 1 390 627 410 60 434 2 921
Spremberg 631 422 119 — 1 533 2 705
Bautzen 2 630 1 909 461 — 2 096 7 096
Hoyerswerda 2 285 273 99 130 2 207 4 994
Kamenz 786 245 46 57 820 1 £54
Löbou 1 261 916 — — 1 449 3 626
Weißwasser 2511 830 679 277 2 610 6 907

Szczególnie mocno należy podkreślić, że zasługą demokratycznej re
formy rolnej, nie zawsze w pełni docenianą, było zapewnienie nowych 
warunków bytu wielu osobom, które w wyniku zbrodniczej, zaborczej 
wojny, rozpętanej przez Niemcy hitlerowskie, zostały wysiedlone zwłasz
cza z Polski i Czechosłowacji. W chwili zatwierdzenia zarządzeń o refor
mie rolnej we wrześniu 1945 r. liczba przesiedleńców wynosiła: 50% 
mieszkańców wsi w powiecie Görlitz, 31% — w powiecie Rothenburg,

31 Według: DZA, LuF, nr 1676, k. 209, 434.



21% — w powiecie Hoyerswerda, 20% — w powiecie Löbau, 15% — 
w powiatach Bautzen i Zittau oraz 12% — w powiecie Kamenz. Przeciętna 
liczba przesiedleńców dla całego kraju wynosiła 17% 32. Mimo niesły
chanych ofiar poniesionych w czasie wojny ogólna liczba ludności w po
wiatach serbołużyckich wzrosła w okresie od spisu ludności z 17 V 1939 r. 
do spisu z 29 X 1946 r. o 60 636 osób33 34 35. Dla nowych mieszkańców Nie
miecka Republika Demokratyczna stała się prawdziwą ojczyzną.

Według art. 4, p. 2—3 zarządzeń w sprawie reformy rolnej praktyczną 
jej realizacją zająć się miały odrębne komisje, wybierane w gminach na 
ogólnych zgromadzeniach robotników rolnych, chłopów bezrolnych, chło
pów posiadających gospodarstwa o powierzchni mniejszej niz 5 ha oraz 
przesiedleńców, komisje powiatowe mianowane przez władze powiatowe 
(w Brandenburgii — również na szczeblu zarządów okręgowych, miano
wane przez urzędy okręgowe) i zatwierdzane przez ówczesne wyższe 
organa państwowe. Natomiast skład osobowy komisji krajowych i pro
wincjonalnych ustalony był w zarządzeniach w art. 4, p. 3. Przeszło 
połowa członków komisji gminnych rekrutowała się spośród bezpartyj
nych, a prawie czwarta część — spośród komunistów. Dowodzi to, że 
z jednej strony podstawa społeczna komisji była bardzo szeroka, z dru
giej zaś wskazuje, że w realizacji reformy rolnej przodującą rolę odegrali 
komuniści.

W komisjach powiatowych znajdowali się obok landratów lub ich za
stępców, jako przewodniczących, prawie wyłącznie potencjalni użytkow
nicy dzielonej ziemi, mieszkańcy gmin danego powiatu, a więc np. w ko
misji powiatowej w Budziszynie zasiadali mieszkańcy wsi Cölln, Demitz- 
-Thumitz, Dubrauke, Großdubrau i Lömischau, w komisji powiatowej

Tab. 4. Struktura polityczna gminnych komisji przeprowadzenia reformy rolnej

Przynależność 
do partii Saksonia34 Brandeburgia35

Bezpartyjni
KPD
SPD
CDU
LDP

Łącznie

5207 6466
2042 2111
935 1181
46
4! 87

8271 9845

32 Według: SLHA, Rep. LII, nr 44, k. 50.
33 Na podstawie: E. T s c h e r n i k ,  Die Entwicklung der sorbischen Bevölke

rung von 1832 bis 1945. Eine demographische Untersuchung, Berlin 1954, s. 138.
34 Według: SLHA, nr 7/1575, nie pag. Według stanu z 1 XII 1945.
35 Według: DZA, LuF, nr 80, k. 46. Według stanu z 4 XII 1945.



z Hoyerswerda — ze wsi Guteborn, Hermsdorf, Leippe i Weißkollm, 
w komisji powiatowej w Kamenz — z Bretnig, Deutschbaselitz, Klein
hänchen i Wohla, w komisji powiatowej w Weißwasser — ze wsi See, 
Sprey, Weißkeißel. Dawało tp maksymalną gwarancję przeprowadzenia 
reformy na zasadach demokratycznych36.

Objawem demokratycznego postępowania było również wciąganie lud
ności serbołużyckiej do komisji powiatowych i miejscowych. Np. 
w skład siedmioosobowej komisji powiatowej w Budziszynie wchodziło 
5 Serbołużyczan (w tym przewodniczący i sekretarz), z których jeden 
mianowany był przez KPD, dwóch przez SPD i dwóch przez Domowinę. 
W 119 komisjach działających w poszczególnych miejscowościach tego 
powiatu na ogólną liczbę 764 członków przypadało prawie 400 Serbołu
życzan 37. W ten sposób chłopi serbołużyccy tym dobitniej uznali fakt, 
że ich dawne żądanie ziemi, jeden z zasadniczych celów serbołużyckiego 
ruchu narodowego w przeszłości, mogło być zrealizowane dopiero teraz, 
w okresie przeobrażeń antyfaszystowsko-demokratycznych.

Zwróćmy pokrótce uwagę na ów narodowy ruch serbołużycki w przed
dzień reformy rolnej, w szczególności zaś na organizację Domowiny — 
związek Serbołużyczan 38.

Już od początku radzieckiej ofensywy w styczniu 1945 r. czołowi 
przedstawiciele narodowej organizacji serbołużyckiej — założonej 
w 1912 r. w celu obrony przed antyserbołużycką polityką imperializmu 
niemieckiego, od 1937 r. zakazanej przez władze faszystowskie — zbierali 
się nielegalnie co miesiąc, aby radzić nad przywróceniem jej do życia. 
W rezultacie w dniu 24 kwietnia w Crostwitz (pow. Kamenz) powstał 
komitet przygotowawczy celem ponownego zorganizowania Domowiny. 
W dniu 10 X 1945 r., a więc zaledwie 2 dni po bezwarunkowej kapitu
lacji Niemiec hitlerowskich, w tejże miejscowości Domowina została 
reaktywowana. Akt ten był wyrazem niezłomnej woli narodowego 
istnienia, objawem pragnienia pokoju'serbołużyckich mas pracujących.

Program organizacji zawierał antyfaszystowskie, antymilitarystyczne 
i demokratyczne żądania, prawie całkowicie pokrywające się z zasadniczymi 
celami, jakie dla całych Niemiec sprecyzowała KPD w swojej odezwie 
z 11 VI 1945 r., a które z uznaniem przyjęte zostały przez większość lud
ności serbołużyckiej. Nowy program Domowiny domagał się pełnego rów
nouprawnienia języka serbołużyckiego w szkołach i w życiu publicznym, 
poparcia i rozwoju demokratycznej kultury serbołużyckiej, przysługu

36 Według: SLHA, nr 7/1437, nie pag.
37 K. J a n a k, Die Bodenreform im Kreise Bautzen (Veteranenbericht) (Letopis 

B 7, 1960, zwłaszcza s. 200—202).
38 Bardziej szczegółowo zagadnienie to omawia m. in.: K. J. S c h i l l e r ,  Die 

Nationalitätenpolitik der SED gegenüber der sorbischen nationalen Minderheit in



jącego Serbołużyczanom udziału w powstających organach samorządo
wych, a także zawierał postulat przeobrażenia stosunków społecznych 
w duchu antyfaszystowsko-demokratycznym.

Po uzyskaniu prowizorycznego zezwolenia radzieckiej Rejonowej Ko
mendantury w Budziszynie w dniu 17 maja, Domowina stała się urzę
dowo uznaną organizacją kilka dni po wydaniu rozkazu nr 2 admini
stracji Wojsk Radzieckich w Niemczech z 10 VI 1945 r. o restytuowaniu 
antyfaszystowskich partii i stowarzyszeń.

Bezpośrednio po 1945 r. kierownictwo serbołużyckiego ruchu narodo
wego uchwyciły elementy drobnomieszczańskie, niezwykle zróżnicowane 
wewnętrznie, jeśli chodzi o ich poglądy polityczne. Były one zgodne co 
do tego, że raz na zawsze należy położyć kres narodowemu uciskowi 
serbołużyckiego ludu. Różnice stanowisk zaznaczały się w kwestii, jakimi 
drogami należy do tego dojść. Gdy postępowi działacze skłaniali się na 
stronę rewolucyjnego niemieckiego ruchu robotniczego, a nawet niektórzy 
z nich należeli do partii robotniczych, skrzydło burżuazyjne oczekiwało 
i zwracało się o pomoc do zagranicznych kół burżuazji. Jeżeli rozbieżności 
między tymi dwoma skrzydłami udało się już od początku całkowicie 
przezwyciężyć, to sprzeczności między dążeniami serbołużyckich mas pra
cujących a stanowiskiem drobnomieszczańskiego ugrupowania w kierow
nictwie ruchu narodowego doprowadziły bardzo wcześnie, bo już na 
początku 1946 r., do coraz wyraźniej zaznaczających się sporów, które 
były wyrazem odmiennych, częściowo nawet sprzecznych interesów spo
łecznych różnych warstw ludności serbołużyckiej.

W Zarządzie Głównym Domowiny umacniały się z czasem coraz bar
dziej elementy postępowe, stojące na gruncie antyfaszystowsko-demo- 
kratycznego porządku i mobilizujące lud serbołużycki do rozwiązy
wania zadań, jakie narzucały obiektywne warunki. Natomiast utworzo
ny — również w maju 1945 r. — w Pradze Łuźiskoserbski narodny wu- 
běrk (Narodowy Wydział Serbołużycki) grupował siły, których nacjona
listyczne tendencje naprowadzały go na drogę separatystycznych żądań. 
Doprowadziło to jednak do daleko idącej izolacji Wydziału w jesieni 
1945 r. i dc rozwiązania go w 1947 r.

Ale i kierownictwo Domowiny reprezentowało w latach 1945—1946 
sprzeczne tendencje. Znalazło to swój wyraz z jednej strony w uznaniu 
i włączeniu się do dzieła demokratycznej przebudowy, z drugiej zaś

der Etappe der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung (Beiträge zur sozia
listischen Erziehung und Bildung im deutsch-sorbischen Gebiet, R. V, nr 3, 28 VI, 
nr 4, 23 VIII 1963), oraz M. Th i e m a n n, Die Neugründung der Domowina 1945 
und ihre Ziele (tamże, R. VII, nr 2, 23 IV 1965); liczne związane z tym fakty 
podaję B. Cy ž, Časowu dokumentacija k najnowśim serbskim staviznam 
1945—1960, Budyšin 1965.



w niezgodnej z tym kierunkiem współpracy przez pewien czas z Serbsko- 
łużyckim Wydziałem Narodowym i przejściowym w nim członkostwie. 
Dziedzictwem ciążącym na powojennym ruchu Serbołużyczan był mi
niony ucisk narodowy i terror faszystowskiej polityki wytępienia, który 
znalazł swoje odbicie w świadomości ludzi obydwu narodowości.

Tak jak powołanie do życia Dorno winy w 1912 r. dokonało się pod 
naciskiem serbołużyckiej biedoty wiejskiej, tak też stało się po przywró
ceniu organizacji do życia w 1945 r., kiedy to — w wyniku prowadzonych 
sporów — o treści i kierunku działania zadecydowali serbołużyccy robot
nicy wspólnie z pracującym chłopstwem i postępowymi siłami inteligen
cji, nawiązując do demokratycznych i rewolucyjnych tradycji, stworzo
nych w okresie republiki weimarskiej przez serbołużyckich robotników 
i chłopów, u boku niemieckich braci klasowych. Poważna przy tym rola 
przypadła również skupionej w Domowinie młodzieży serbołużyckiej, 
która przez swój aktywny współudział w rewolucyjnych przeobrażeniach 
(w szczególności należy tu wymienić ochotnicze brygady pracy) wywarła 
duży wpływ na organizację i szerokie rzesze ludności39. Znacznej po
mocy i poparcia ruchowi serbołużyckiemu udzielili działacze KPD i SED, 
do których należeli także liczni Serbołużyczanie, jak również oficerowie 
radzieckich sił okupacyjnych, posiadający nieraz kilkudziesięcioletnie do
świadczenie w skutecznym stosowaniu w praktyce marksistowsko-leni
nowskich zasad polityki narodowościowej.

Najbardziej jednak decydujące znaczenie posiadał czyn samych Ser
bołużyczan. To oni właśnie w czasie wywłaszczania i parcelacji ziemi 
zrabowanej ich przodkom przed setkami lat wykazali, że w wielkiej walce 
wszystkich sił antyfaszystowskich i demokratycznych Niemiec stanowią 
wraz z nimi jedność. Jeżeli Domowina już w lipcowym „planie współ
pracy niemiecko-serbołużyckiej na Łużycach” 40, a później także w piśmie 
do przewodniczącego Zarządu Krajowego z 1 IX 1945 r.41 domagała się 
m. in. podziału wielkich gospodarstw rolnych między ludność serbołu- 
życką, odczuwającą wielki głód ziemi, a także przekazania lasów i jezior 
na własność ludu, to jej działacze i członkowie przez swój aktywny 
udział w realizacji demokratycznej reformy rolnej wykazali, że dla 
spełnienia wysuniętych żądań gotowi są poświęcić całą swą energię 42.

39 Por. również: J. H a n d r i k, Skutkowanie a wuznam brigadow serbskeje 
młodźiny w dobje natwara antifašistisko-demokratiskeho porjada, Staatsexamens
arbeit am Sorbischen Pädagogischen Institut. Bautzen 1962, maszynopis, stron 76, 
w: SK A, nr XCIX/1, E.

40 SKA, nr D 191, nie pag.
41 SKA, nr D 23, nie pag.

. 42 Na temat udziału Domowiny w przygotowaniu i przeprowadzeniu reformy 
rolnej por. również: K. J. S c h i l l e r ,  Demokratiska zemská reforma nazymu 1945 
a Domowina (Rozhlad, XV, 1965, nr 9, s. 261—268).



Jedną z pierwszych wsi na Łużycach, w której dokonano uroczystego 
wręczenia dokumentów własnościowych, była wieś Neschwitz, mocno 
zniszczona przez wojnę, stanowiąca przedtem część posiadłości rodu von 
Vietinghoff-Riesch, obejmującej blisko 2000 ha ziemi. Podczas tej pierw
szej w powiecie budziszyńskim uroczystości wręczenia aktów własno
ściowych w dniu 14 X 1945 r. na prowizorycznej scenie, udekorowanej 
czerwonymi flagami — symbolem międzynarodowego ruchu robotniczego, 
oraz niebiesko-czerwono-białymi sztandarami serbołużyckimi, zespoły chó
ralne z Neschwitz i Radibor śpiewały przed przeszło tysiącem uczestni
ków niemiecko-serbołużyckie piosenki. W taki sposób zademonstrowano 
zgodność obydwu narodowości w rozwiązywaniu aktualnych zagadnień 43 44.

Spotkanie to dało asumpt do uchwalenia w dniu 27 X 1945 r. doku
mentu: Cele i zadania Domowiny (Ziele und Aujbau der Domowina), 
w którym stwierdzano m. in., że Domowina „dąży do jak najściślejszej 
współpracy z wszystkimi partiami antyfaszystowskimi i jest jak naj
bardziej zdecydowanym wrogiem wszelkich knowań faszystowskich, re
akcji i militaryzmu. Jej dążeniem na przyszłość jest współżycie między 
Serbołużyczanami i Niemcami na Łużycach na zasadzie pełnego równo
uprawnienia i demokracji”

Rzecz oczywista, przeciwnicy reformy rolnej i w ogóle wrogowie 
wszelkich demokratycznych przemian w Niemczech wschodnich nie po
zostawali bezczynni. Nie wdając się w szczegółowy opis tych kwestii, 
wspomnieć trzeba, że owe reakcyjne elementy stosowały wszelkie środki 
przeciw reformie rolnej, począwszy od próśb o pozostawienie części dóbr 
poza wywłaszczeniem, poprzez protesty przeciw wywłaszczeniu, sprzeczne 
z zasadami słuszności wnioski w sprawie reformy rolnej, podburzanie 
ówczesnych robotników dominialnych, aż do otwartych aktów sabotaży. 
Wystąpienia przeciw demokratycznej władzy państwowej w poszczegól
nych wypadkach szły tak daleko, że trzeba je było uśmierzać przez 
aresztowania.

Dziś stwierdzić można, że demokratyczna reforma rolna była najwięk
szą zwycięską akcją rewolucyjną mas w dotychczasowej historii nie
mieckiej, a także związanej z nią jak najściślej i od niej w wysokim 
stopniu uzależnionej historii Serbołużyczan. Jej przewodnim motywem 
było wymarzone od wieków wyzwolenie chłopów, które znalazło swe 
urzeczywistnienie w warunkach gospodarki rolnej Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. Uwolniła ona serbołużyckich chłopów od. najgorszych 
ciemiężców, jakimi byli niemieccy wielcy właściciele ziemscy i junkrzy,

43 K. J a n a k, Serbska ludność stupi do akcije (Domowina we swojim 50. leće, 
Budyšin 1962, s. 39).

44 SKA, nr D 64, nie pag.



zwróciła im ziemię, z której zostali wypędzeni ich przodkowie. Zapo
czątkowane przez demokratyczną reformę rolną gruntowne przeobraź 
żenią społeczne we wschodnich Niemczech stały się fundamentem reali
zacji od dawna dla wszystkich oczywistej zasady równouprawnienia 
i współpracy serbołużyckich mniejszości narodowej we wszystkich dzie
dzinach życia społecznego w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

WYKAZ NAZW MIEJSCOWOŚCI W BRZMIENIU NIEMIECKIM 
I SERBOŁUŻYCKIM

Baruth — Bart Kaltwasser — Studźeńka
Bautzen — Budyšin Kamenz — Kamjenc
Beeskow — Bezkow Kleinhänchen — Mały Wosyk
Biehain — Běhaný Klein Radisch — Radšowk
Bischofswerda — Biskopicy Klix — Klukš
Brauna — Brunów Königswartha — Rakecy
Bretnig — Brětnik Krauschwitz — Krušwica
Brösa — Brězyna Leippe — Lipoj
Bulleritz — Bólericy Liebenau — Lubnjow
Calau — Calawa Lieberose — Luboraz
Cölln — Chelno Löbau — Lubij
Cottbus — Chośebuz Lömischau — Lemišow
Crostau — Chróstawa Lübben — Lubin
Crostwitz — Chrósćicy Luckau — Łuków
Demitz-Thumitz — Zemicy-Tumicy Luga — Łuh
Deutschbaselitz — Němske Pazlicy Malschwitz — Malešecy
Diehmen —■ Demjany Medewitz — Mjedźojz
Diehsa — Dźeźe Muskau — Mužakow
Drauschkowitz — Družkecy Neschwitz — Njeswaćidło
Dubrauke — Dubrawka Niesky — Niska
Finsterwalde — Grabin Noěs — Nowa Wjes
Forst — Baršč Pechem — Pěchč
G ablenz — Jablońca Petershain — Hóznica
Gaußig — Huska Putzkau — Póckowy
Geheege — Quatitz — Chwaćicy
Gleina — Hlina Quitzdorf — Kwětanecy
Görlitz — Zhorjelc Quoos — Chasow
Grano — Gronow Rackel — Rakojdy
Groß Breesen — Brjazyna Radibor — Radwor
Groß Drewitz — Wjelike Drjejce Rothenburg — Rózbork
Großdubrau — Wulka Dubrawa Schenkendöbern — Dubrawa
Großgrabe — Hrabowa Schönbach — Sumbach
Groß Leuthen — Lutol Schwoosdorf — Śwobicy
Guben — Gubin See — Jęzor
Guteborn — Wudwor Sembten —■ Semtyń
Guttau — Hućina Senftenberg — Zły Komorow
Häslich — Haslowk Sohland — Załom
Hermsdorf — Hermanecy Sorau — Żarów
Hoyerswerda — Wo.jerecy Spremberg — Grodk



Straupitz
Tornow
Tröbigau
Wartha

Sprey — Sprjowje
— Tšupc

Weißkollm
Weißwasser

— Běly Chołmc
— Běla Woda

— Tornow ■
— Trjechowy
— Stróża
— Wuskidź

Welzow
Wohla

— Wjelcej
— Walów

Weißkeißel
Zimpel-Tauer
Zittau

— Cympel-Turjo
— Żitawa

ZUR BEDEUTUNG DER DEMOKRATISCHEN BODENREFORM 1945 FÜR 
DIE ENTWICKLUNG DER SORBEN IN DER DEUTSCHEN 

DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

Eine der ersten und bedeutungsvollsten Maßnahmen zur Demokratisierung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse im Osten Deutschlands nach der Befreiung vom 
Faschismus im Jahre 1945 war die demokratische Bodenreform, die mit vollem 
Recht als die bis dahin größte siegreiche revolutionäre Aktion der Massen in der 
deutschen Geschichte bezeichnet wird. Anknüpfend an die Bodenforderungen in 
der Vergangenheit, gestützt auf die demokratischen Verwaltungsorgane, enteigneten 
werktätige Bauern und Landarbeiter der Lausitz unter Führung der Arbeiter
klasse die Besitzer von rund 1000 landwirtschaftlichen Betrieben mit einer Ge
samtfläche von nahezu 300 000 ha. Diese Entmachtung der Großgrundbesitzer und 
die Aufteilung ihres Bodens bedeuteten im behandelten gemischtnationalen 
Gebiet wie überall eine entscheidende Veränderung der Machtverhältnisse auf 
dem Dorf, hier waren sie jedoch gleichzeitig auch eine wesentliche Voraus
setzung für die Befreiung des sorbischen Volkes von nationaler Knechtung und 
Unterdrückung durch eben diese Schichten. Die demokratische Bodenreform war 
damit sowohl der Beginn der Bauernbefreiung als auch eine wichtige Grundlage 
für die Durchsetzung der Gleichberechtigung der sorbischen nationalen Minder
heit, zwei Aufgaben, für die Generationen kämpften und die in, der Deutschen 
Demokratischen Republik erfolgreich gelöst wurden.



W. S c h l e s i n g e r ,  KIRCHENGESCHICHTE SACHSENS IM MITTELALTER, 
t. I. Von den Anfängen kirchlicher Verkündigung bis zum Ende des Investitur
streites, s. XII, 397 +  mapa; t. II. Das Zeitalter der deutschen Ostsiedlung (1100— 
—1300) (Mitteldeutsche Forschungen 27/1, II), Köln—Graz 1962.

Opublikowana ostatnio historia kościoła saskiego w średniowieczu jest w wielu 
punktach doskonale podbudowana wcześniejszymi mniejszymi publikacjami 
W. Schlesingera *. Mimo to zadziwić musi tak jej zakres tematyczny, jak i do
kładność jego opracowania, wskutek czego Autor daje nam do ręki dzieło zupełnie 
wyjątkowej wagi, stanowiące niewątpliwie osiągnięcie godne porównania z daw
nymi najlepszymi pracami z tej dziedziny, jak np. publikacje H. F. Schmida1 2, 
którego — jak się poniżej przekonamy — jest świadomym kontynuatorem i kry
tykiem.

Dwa kilkusetstronicowe tomy Kirchengeschichte Sachsens obejmują odmienne 
zdaniem Autora okresy dziejów kościoła saskiego w wiekach średnich: do r. 1100 
oraz w latach 1100 do 1300. Cezura chronologiczna przyjęta została jednak tylko 
w wypadku pierwszego okresu z dziejów wewnętrznych kościoła (koniec okresu 
walki o inwestyturę). Określenie ram czasowych okresu drugiego pochodzi już nie 
z kościelnej, lecz z ogólnej historii, mianowicie społeczno-gospodarczej i narodo
wościowej — „Das Zeitalter der deutschen Ostsiedlung”. Sugeruje to czytelnikowi, 
że pierwszy tom obejmuje historię kościelną w czasach słowiańskich, gdy natomiast 
tom następny już w okresie wzmagających się wpływów niemieckich. Na pod
stawie własnych badań mogłem się przekonać, że granica czasowa oparta na takich 
kryteriach została przyjęta dla okresu zbyt wczesnego, gdyż w XII w. można 
mówić o napływie Niemców tylko do zachodniej, załabskiej części omawianego 
obszaru, i to liczebnie zbyfc^słabym, ażeby fakt ten uznać za przełom w stosunkach 
narodowościowych. Cały więc XII w. jest jeszcze w zasadzie słowiańskim okresem 
dziejów Saksonii.

Pod względem terytorialnym praca Schlesingera obejmuje obszar późniejszej 
prowincji saskiej, tj. obszar prawie wszystkich plemion serbołużyckich, z wyłą

1 Por. W. S c h l e s i n g e r ,  Burgen und Burgbezirke (Beobachtungen im mittel
deutschen Osten. Von Land und Kultur. R. Kötzschke zum 70. Geburtsjahr, Leipzig 
1937, s. 77—105); t e n ż e ,  Die deutsche Kirche im Sorbenland und die Kirchen
verfassung auf westslawischen Boden (Zeitschrift für Ostforschung, I, 1952, s. 345— 
371); t e n ż e ,  Die Verfassung der Sorben; H. L u a a t ,  H. J a n  kühn,  W. S c h l e 
s i n g e r ,  E. S c h w a r z ,  Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale 
und Oder, Giessen 1960, s. 75—102. Drobniejsze prace zebrane zostały , i wydane 
w zbiorze pt. Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des 
Mittelalters, Göttingen 1961, s. 490.

2 Zwłaszcza Die rechtlichen Grundlagen derPfarrorganisationaufwestslavischen 
Boden und ihre Entwicklung während des Mittelalters, Weimar 1938.



czeniem tych, które weszły w skład Anhaltu, jak Zirvisti-Czerwiszcze, północno- 
-zachodnia część terytorium plemiennego Nisizi-Niżyce czy plemię Serimunti-Żyr- 
mąt. Pod względem organizacji kościelnej obejmuje to diecezję merseburską, ży- 
tycką (naumburską) oraz miśnieńską. Brak więc tu archidiecezji magdeburskiej. 
Trzeba podkreślić, iż takie rozgraniczenie, pomijając nawet względy organizacji 
kościelnej, nie jest zupełnie szczęśliwe, zwłaszcza dla wcześniejszego okresu omó
wionego w pierwszym tomie. W tym bowiem czasie żywotną rolę odgrywały jeszcze 
słowiańskie podziały plemienne (wciąż używane w źródłach jako podstawowa jed
nostka orientowania się w geografii terenu). Trudno więc uznać późniejsze podziały 
polityczne Niemiec za podstawę rozgraniczeń we wczesnym średniowieczu prze
prowadzonych z pominięciem podziałów plemiennych, respektowanych nie tylko 
w materiale źródłowym, ale przede wszystkim w organizacji diecezjalnej, czego nie 
neguje również sam Autor. Jest to jednak błąd popełniany dość powszechnie 
w mediewistyce niemieckiej 3.

Przedstawiona w takich ramach chronologicznych i przestrzennych historia 
kościoła saskiego w średniowieczu omawiana jest przez Schlesingera według sche
matu kilku powtarzających się w obydwu okresach zagadnień, omawianych kolejno 
w odpowiednich rozdziałach pierwszego i drugiego tomu pracy.

Oczywiście, stosownie do potrzeb występują w każdym z nich zmiany. I tak 
w tomie pierwszym, będącym z uzasadnionych przyczyn przedmiotem szczególnego 
zainteresowania historyków Słowiańszczyzny Zachodniej, znajduje się rozdział po
święcony misjom duchowieństwa niemieckiego na ziemie tego odłamu plemion 
słowiańskich z pełnym wzruszenia opisem męczeństwa biskupa Arna w pobliżu 
rzeczki Kamienicy (Chemnitz) w 892 r. Rzecz znamienna, misja ta towarzyszyła 
armii wschodniofrankońskiej w wyprawie na Czechy. Cały opis pochodzi zresztą 
z późniejszej o z górą sto lat Kroniki Thietmara. Omówiono tu także spór o inwe
styturę, co — jak zaznacza Autor we wstępie i podtytule pierwszego tomu — 
stanowić ma podstawę podziału całego dzieła. Podział ten uzasadnia dodatkowo 
przeniesienie do tomu drugiego w całości problemu fundacji klasztornych, zajmują
cego tu cały ogromny rozdział (s. 165—351). Podobnie, rzecz jasna, tylko w pierwszym 
tomie mógł się znaleźć rozdział poświęcony sprawie fundacji biskupstw (s. 21—52), 
nb. jeden z najlepiej napisanych w całej książce. Został tu gruntownie przedsta
wiony cały proces dojrzewania pomysłu Ottona I: od przyrzeczenia przed bitwą 
nad rzeką Lech założenia biskupstwa w Merseburgu aż po fundację całej odrębnej 
prowincji kościelnej w Magdeburgu, obejmującej prócz dwóch dawnych (Hobolin— 
—Havelberg i Branibor—Brandenburg) nie jedno, decz aż trzy biskupstwa na obsza
rze grupy serbołużyckiej — Merseburg, Żytyce (z czasem Naumburg) oraz Miśnię. 
Warto podkreślić, co znajduje też odpowiednie odzwierciedlenie w pracy Schlesin
gera, że tylko początkowo biskupstwo merseburskie, obejmujące częściowo także 
tereny niemieckie, miało największe znaczenie. Z czasem ta rola przypadła bezpo
wrotnie w udziale Miśni.

Zorganizowanie tak wcześnie wielkiej prowincji kościelnej na wschodzie kraju 
odpowiadało podwójnie celom politycznym dynastii saskiej; po pierwsze, pod
nosiło znaczenie duchowieństwa, na którym ta dynastia w znacznej mierze się 
opierała, a po drugie, ułatwiało ekspansję niemiecką na Wschodzie. Cenne też są

3 Nie uwzględniają słowiańskich podziałów plemiennych takie prace z zakresu 
wczesnego średniowiecza, jak: P. Gr i mm,  Die Vor- und Frühgeschichtlichen 
Burgwällen der Bezirke Halle und Magdeburg, Berlin 1958,- czy W. H e s s  ler,  
Mitteldeutsche Gaue des frühen und hohen Mittelalters (Abhandlungen d. Sachs. 
Akad. d. Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse, t. 49, z. 2), Berlin 1957.



uwagi na temat granic diecezji; szczególnie dokładnie uwzględnione są tu zmiany 
spowodowane czasową likwidacją biskupstwa merseburskiego. Rozdziały dotyczące 
biskupstw i biskupów w obydwu okresach, systemu parafialnego, strony ideolo
gicznej działalności kościoła’ oraz zagadnień organizacyjno-prawnych i ekonomicz
nych powtarzają się cyklicznie w obydwu częściach dzieła.

Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom w pierwszym, najbardziej nas interesującym 
okresie. W rozdziale o biskupstwach i biskupach kładzie się nacisk głównie na 
osobowość poszczególnych pasterzy diecezji serbołużyckich, przy czym postaciami 
najciekawszymi i najlepiej wskutek obfitości źródeł (Kronika Thietmara) omówio
nymi są — nie licząc wieloletniego misjonarza tutejszych ziem słowiańskich, 
pierwszego biskupa merseburskiego, Bosona — biskup merseburski, a po 981 r. 
arcybiskup magdeburski Gizyler oraz jego najzaciętszy przeciwnik Thietmar. Autor 
bardzo rzadko tylko usiłuje podważyć wiarygodność opisu kronikarza mersebur
skiego i przedstawia historię tych postaci, jak i przebieg całego sporu o biskupstwo 
merseburskie i czasowo zabrane mu ziemie, zgodnie z jego schematem. Przeciw
stawia więc chciwemu władzy, pieniędzy i zaszczytów, a nie przebierającemu 
w środkach (przekupstwo dostojników kościelnych w Lateranie) Gizylerowi rozum-r 
nego Thietmara, którego życiową pasją stało się naprawianie błędów Gizylera, 
w czym on sam — dodajmy — był materialnie zainteresowany. Żywe przedstawie
nie tych postaci znacznie ułatwia pełne poznanie sposobu życia i myślenia nie tylko 
biskupów, ale i w ogóle panów wschodnioniemieckich.

Bardzo cenny jest też rozdział poświęcony najstarszej organizacji parafialnej. 
Omówiono tu wszystkie najstarsze parafie, i to nie tylko poświadczone źródłowo, 
ale i te,, co do których ze względu na ich obszar i inne dane charakterystyczne 
istnieje podejrzenie, iż. powstały jeszcze w najstarszym okresie, choć nie ma na to 
bezpośrednich dowodów. Na tym jednak rozdziale bardziej niż na innych zaciążyła 
tendencja dzieła Schlesingera, do której powrócę jeszcze niżej. Mianowicie przy 
omawianiu poszczególnych parafii stara się on za wszelką cenę obalić dawny 
pogląd H. F. Schmida o burgwardowym, a zarazem tkwiącym korzeniami w sło
wiańskiej organizacji grodowej charakterze najstarszych parafii. Kładzie więc 
szczególny nacisk na fakt, że nie wszystkie starsze parafie związane były z tą orga- 
nizają, że niektóre z nich były fundacjami rycerskimi (s. 203, a zwłaszcza 213 n.). 
Tezy tej nie potwierdza rzeczowy materiał zgromadzony przez Autora we wspo
mnianym rozdziale, w którym obok starych dowodnie parafii burgwardowych wy
stępują nieburgwardowe, uznane za pochodzące z tego samego okresu w wyniku 
retrospektywnych rozważań Autora.

W rozdziale poświęconym zagadnieniom ideologicznym zwraca uwagę dobra 
charakterystyka religii słowiańskiej (s. 215 n.). Uderza też swoim obiektywizmem 
podkreślenie faktu, że Słowianie traktowali religię chrześcijańską po prostu jako 
religię ich wrogów, łącząc niemieckość z chrześcijaństwem (s. 221).

W rozdziale zaś na temat zagadnień ekonomiczno-prawnych na uwagę zasługuje 
problem uposażenia biskupów oraz charakterystycznej dla ludności słowiańskiej 
dziesięciny snopowej (scobrones, Schoberzehnt). Tu dochodzimy do punktu, w któ
rym nie można w żaden sposób zgodzić się ze Schlesingerem. Chodzi o organizację 
plemienno-grodową i społeczną Słowian. Po pierwsze, w oddzielnym passusie 
rozdziału wstępnego odrzuca on w sposób zdecydowany przyjętą w nauce, przede 
wszystkim w wyniku badań B. Knulla4 i H. F. Schmida5, tezę o słowiańskim

4 B. K n ü l l ,  Die Burgwarde, dysertacja, Holzminden 1895, a także w Histo
rische Geographie Deutschlands im Mittelalter, Wrocław 1903.

5 H. F. S c h m i d ,  poza cytowaną powyżej, przede wszystkim Die Burgbezirks
verfassung bei den slawischen Völkern in ihrer Bedeutung für die Geschichte ihrer



pochodzeniu burgwardów, uznając je za instytucję niemiecką stworzoną przez 
Ottona I według wzorów wziętych z tzw. wówczas Hassegau6. Pogląd taki nie da 
się stanowczo pogodzić z tym, co wiemy dotychczas na temat łączności organizacji 
burgwardowej ze słowiańską organizacją grodową, istniejącą powszechnie w ramach 
poszczególnych plemion. Wbrew temu, co pisze Autor, burgwardy zawsze nawiązy
wały do tej organizacji, stanowiąc nie tyle jej kontynuację, co przejęcie, polegające 
na nadaniu obcej nazwy i zastąpieniu dawnej starszyzny słowiańskiej załogami 
niemieckimi. Obsadzenie dawnych słowiańskich grodów (choćby częściowo zniszczo
nych i potem odbudowanych) przez Niemców i ich wykorzystanie do celów woj
skowych i politycznych nie może być uznane za argument o niemieckim pochodzeniu 
burgwardów. Jeśli nawet w Niemczech gdziekolwiek poprzednio organizacja gro
dowa istniała, to nie znaczy wcale, że miała ona wpływ na powstawanie burg
wardów opartych na dawnych grodach słowiańskich. Odmiennie od swych nie
słusznie krytykowanych poprzedników nie nawiązuje Schlesinger przy omawianiu 
burgwardów do słowiańskich okręgów grodowych, co prowadzi go niekiedy wy
raźnie na manowce, gdy pisze w pewnym momencie, że pierwotnie każde plemię 
słowiańskie posiadało prawdopodobnie tylko jeden gród (s. 10). Jest to sprzeczne 
ze wszystkimi źródłami, z Geografem Bawarskim na czele. Już to bowiem jedno 
z najstarszych i podstawowych źródeł daje dostateczne dowody na powszechnie 
w literaturze uznawany fakt, że plemiona słowiańskie, w tym oczywiście serbo- 
łużyckie, rozpadały się na wiele okręgów grodowych. Mamy ich po 30 dla Milczan 
i Łużyczan, 50 dla Serbów właściwych, ale nawet małe plemionko Bieżuńczanie 
ma 2 okręgi grodowe (civitates). W czasach późniejszych spotykamy zarówno 
plemiona jedno-, jak i wielogrodowe. Autor więc wypowiadając powyższą hipotezę 
stawia się w położeniu, w którym zarzucić mu można nieznajomość skomplikowa
nego zagadnienia organizacji plemiennej Serbów nadłabskich. Podobnie nieściśle 
przedstawione są zresztą i inne problemy dotyczące tej organizacji (s. 47), jak 
zagadnienia wiążące się z pozostałościami czasów słowiańskięh. Między innymi 
występuje Schlesinger nie po raz pierwszy7 z tezą o zaniku arystokracji słowiań
skiej zaraz po podboju niemieckim, przy czym wypadki takie, jak Cuchavicus 
Thietmara8, uznaje za wyjątki, inne, jak Bora — za przybysza z Czech, pomniej
szając liczbę występujących wielmożów słowiańskich w drugiej połowie XI w., 
czego nie czynią inni badacze9. W konkluzji więc Schlesinger wszędzie usiłuje 
pomniejszyć rolę czynnika słowiańskiego w kształtowaniu się kościoła i społeczeń
stwa saskiego we wczesnym średniowieczu. Czyni to wbrew nie tylko polskiej 
i czeskiej, ale i starszej niemieckiej literaturze przedmiotu, której jest konsekwent
nym pod tym względem krytykiem. Jego poglądy nie są przy tym nieznacznym 
fragmentem zakrojonego na szeroką skalę dzieła, lecz stanowią jego część istotną, 
a może i kwintensencję. Może o tym świadczyć zakończenie tomu pierwszego, gdzie 
(poczynając od s. 285) zbiera rezultaty swych na tym polu wysiłków, rozproszo
nych — jak to widzieliśmy — po całej książce. Nie wydaje się, ażeby znamienne

Siedlung und ihrer staatlichen Organisation (Jahrbücher für Kultur und Geschichte 
der Slawen, N. F., II, 1925/1926, s. 81—132).

6 Pogląd przedstawiony najgruntowniej w cytowanej w przyp. pracy Die 
deutsche Kirche im Sorbenland...

7 Por. przede wszystkim cytowane studium Die Verfassung der Sorben.
8 Thietmari Chronicon II 38, wyd. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, s. 103.
9 Np. G. L a b u d a ,  Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, Poznań 

b.d., por. s. 203 n.



pod tym względem usprawiedliwienie się a priori przed pomówieniem o nacjo
nalizm mogło spełnić rolę zadośćuczynienia10.

Szkoda więc, że to znakomite osiągnięcie mediewistyki, ze względu na swoje 
rozmiary i ogrom zebranego materiału przekraczające swym znaczeniem regionalne 
ramy traktowanych przez Schlesingera obszarów, zostało tak mocno pomniejszone 
przez wyraźne wyeksponowanie błędnych i tendencyjnych zarazem poglądów za
służonego skądinąd dla badań słowianoznawczych Autora.

Praca W. Schlesingera napisana jest bardzo przejrzystym, pięknym stylem 
i zaopatrzona w mapki dla każdego z omawianych okręgów. Jedynym jej formalnym 
brakiem jest przesunięcie całego materiału dowodowego na koniec każdego tomu 
i niedostateczne skomunikowanie go z tekstem, co nie ułatwia, lecz utrudnia raczej 
lekturę książki.

Lech Tyszkiewicz

H. L u d a t ,  DAS LEBUSER STIFTSREGISTER VON 1405. STUDIEN ZU DEN 
SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSVERHÄLTNISSEN IM MITTLEREN ODERRAUM 
ZU BEGINN DES 15. JAHRHUNDERTS, cz. I (Osteuropastudien der Hochschulen 
des Landes Hessen, Giesener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung 
des europäischen Ostens), Wiesbaden 1965, O. Harrasowitz, s. XXXIX +  161 i mapy.

Jeszcze w 1942 r. wydał dzisiejszy prof. H. Ludat, ówczesny docent na hitle
rowskim uniwersytecie w Poznaniu, obszerną monografię dziejów i stosunków 
społeczno-gospodarczych w dobrach biskupstwa lubuskiego, głównie na podstawie 
nie znanego drukiem, choć niekiedy cytowanego, spisu majątku biskupiego z prze
łomu XIV/XV w. Praca ta 1, która wobec zasadniczych sprzeciwów autora w sto
sunku do polskich postulatów wydawniczych nie została przyjęta do druku przez 
Lwowskie Towarzystwo Naukowe * 1 2r ogłoszona — jak wspomnieliśmy — w czasie 
wojny, doczekała się w 1949 r. bardzo surowej oceny ze strony prof. J. Matuszew
skiego3 oraz spokojniejszych recenzyj prof. G. Labudy i A. Gieysztora4. Obecnie, 
po 17 latach, Autor podjął temat na nowo, wydając osobno, załączony poprzednio 
tylko w aneksie, Liber beneficiorum biskupstwa lubuskiego. O ile w 1942 r. aneks 
ten objął tylko część śląską, wielkopolską i małopolską (z pograniczem ruskim)5, 
bez Brandenburgii i Ostmark, to obecne wydanie zawiera pełny tekst zabytku, 
cały Stiftsregister lubuski.

Wydanie poprzedzone jest wstępem, dosłownie niekiedy przedrukowanym z wy
dania z 1942 r. i z tego powodu nie zajmującym stanowiska wobec słusznych

10 Por. przyp. do s. 285 (s. 343): „Ich erörtere das Problem hier nicht gern, 
da ich mir bewußt bin, wie leicht eine solche Erörterung mißverstanden werden 
kann. Ich bin kein Anhänger der Ansicht, den Westslawen sei alle höhere Kultur 
von den Deutschen zugekommen, und ich bin mir bewußt, daß Erscheinungen der 
mittelalterlichen Kirchenverfassung nur sehr mit Einschränkung auf einen natio
nalen Nenner gebracht werden können”.

1 Por. H. L u d a t ,  Bistum Lebus, Weimar 1942.
2 Por. „Sprawozdania Tow.' Nauk. we Lwowie”, XVI, 1936, s. 309 i n.; por. 

s. X wstępu wydawcy, gdzie nie jest wyjaśniona jednak przyczyna odmowy publi
kacji w wydawnictwie polskim ze strony Ludata. Chodziło tu o język wydania.

3 J. M a t u s z e w s k i ,  O biskupstwie lubuskim. Uwagi krytyczno-polemiczne 
(Czasopismo Hist.-Prawne, II, 1949, s. 29—139).

4 Por. A. G i e y s z t o r  (Przegląd Historyczny, XXXVI, 1946, s. 169—174); 
G. L a b u d a ,  Fragmenty z dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, t. I—II, Poznań 
1960.

5 Por. s. 315—386 pracy cytowanej w przyp. 1.



zarzutów krytyki polskiej. We wstępie tym omawia Wydawca po kolei: stan badań 
nad dziejami biskupstwa, znajomość zabytku w nauce, opis rękopisu i czas jego 
powstania (s. IX—XXXIX), wtrącając niekiedy luźne uwagi na temat zbieżności 
zabytku z odpowiednimi partiami Liber beneficiorum Długosza czy źródłami na
szego zabytku. Sam tekst zajmuje s. 1—86, po czym następują przypisy, wykazy 
literatury, indeksy i objaśnienia do map. Do wydania dołączone są mapy przed
stawiające rozmieszczenie majątku biskupiego w Brandenburgii, na ziemi lubuskiej, 
Śląsku, w Małopolsce i Wielkopolsce. Wobec tego, iż praca merytorycznie była już 
oceniana przez badaczy polskich, a zeszyt obecnie wydany jest częścią projektowa
nej większej całości, wypadnie zająć się wyłącznie oceną metody wydawniczej 
i niektórymi problemami z tą metodą ściśle się łączącymi, np. czasem powstania 
zabytku, stosunkiem jego do Liber beneficiorum Długosza, źródłami spisu lubu
skiego, no i wreszcie trafnością odczytów.

Wydany przez prof. H. Ludata zabytek nie jest oryginałem6 (sam czas 
powstania oryginału może być sporny), lecz kopią powstałą w latach 1462—1467. 
Oryginał pochodził według Wydawcy z czasów biskupa lubuskiego Jana Borschnitza 
(1397—1420) i został w latach 1462 -̂1467 przepisany wraz z dodatkami późniejszymi 
(np. z lat 1422, 1426, 1431, 1432, 1460, 1461, 1462). Nadto Liber beneficiorum zawiera 
dodatki dopisane późniejszą ręką z lat 1467, 1472, powstałe już po skopiowaniu 
wzoru.

Jak sam Wydawca stwierdził we wstępie7, pod względem stylistycznym i rze
czowym opis dóbr małopolskich różni się w Liber beneficiorum od takiegoż opisu 
dóbr wielkopolskich biskupstwa. Zdanie to wypadnie rozszerzyć. Choć z braku 
miejsca w recenzji niepodobna jest zdania szczegółowo umotywować, recenzent 
widzi w spisie majętności biskupich 3, a nawet 4 odcinające się od siebie ujęciem 
stylistycznym i rzeczowym partie. Czy zjawisko to odpowiada również odrębnym 
etapom chronologicznym powstawania zabytku, nie można bez dokładnej analizy 
historii poszczególnych miejscowości stwierdzić, choć pewne supozycje w tym 
kierunku zostaną niżej przytoczone.

I jeszcze jedna uwaga ogólna. Regestr lubuski obejmuje tylko majętności 
i dochody biskupa; wyjątkowo wspomnieni bywają kanonicy lubuscy (dziekan — 
s. 8, archidiakon — s. 15) lub kapituła (s. 22). Że biskupstwo musiało posiadać 
kapitułę, jest rzeczą więcej niż niewątpliwą, że kanonicy musieli mieć, mimo 
burzliwych czasów i przenoszenia stolicy biskupstwa z miejsca na miejsce, jakieś 
stałe dochody, nie mówiąc o uposażeniu w ziemię — więcej niż oczywistą. Fakt, 
że mimo to nie zostały ich majętności i dochody objęte tym spisem, nasuwa 
domysł, iż istnieć musiał chyba osobny spis majętności kapitulnych, podobnie jak 
część Liber beneficiorum Długosza, dziś zaginiony.

Przechodzę do omówienia techniki wydawniczej. Sądząc z porównania druku 
7. próbną reprodukcją dwóch stron zabytku (pag. 9, 31), odczyty wydają się na 
ogół poprawne i nie budzące zasadniczych wątpliwości. Nie licząc uwag prof. 
Gieysztora z 1949 r., wysuwają się następujące propozycje poprawy lekcyj: s. 5 — 
zamiast „diecese” czytać „diocesi”, zam. Chyviensis czyt. „Chymensis” lub „Chyuien- 
sis” 8; s. 16 — „Borsnitz” zam. „birsnitz”, „sexagenis” zam. „saxegenis”; s. 31 — eto 
(sic!); s. 36 — raczej „mansi” niż „mansos”; s. 43 — raczej „sępi” niż „cepi”; 
s. 48 — „quit tantum solvit” zam. ,,qui(?) tantum solvit”. Zdaje mi się, że w tego

® Przechowywany w Archiwum Państwowym w Poczdamie, sygn. rep. 78a, 11.
7 Por. przyp. 505.
8 Ortografia imion własnych i nazwisk nie powinna być, w myśl powszechnych 

założeń edytorskich, zmieniana.



rodzaju wydawnictwie wypadałoby, raczej poprawiać manierę pisarza-kopisty 
i dostosowywać odczyty do reguł powszechnej średniowiecznej łaciny, zwłaszcza 
że w wielu wypadkach chodzi o źle przez kopistę (?) odczytywane c zamiast t 
(i odwrotnie). Należałoby tedy — moim zdaniem — umieścić w tekście odczyty 
poprawne, jak np. „manipulatim”, „humulum”, „unita”, „schulcen”, a w przypisach 
natomiast podać odczyt paleograficznie poprawny9. Ale to już rzecz do dyskusji.

Zasadnicze zastrzeżenia budzi natomiast system stosowanych przez H. Ludata 
odnośników literowych, zwłaszcza w wypadkach kiedy oznacza nimi nie poszczególne 
wyrazy, lecz całe dłuższe nieraz ustępy. Wówczas stosuje się zazwyczaj na początku 
i końcu odpowiedniego passusu tę samą literę. W omawianym wydaniu jednak 
panuje na tym polu duża dowolność, prowadząca do nieporozumień. Jeśli niekiedy 
Wydawca stosuje powszechny system odnośników a-a, b-b 10 11, to innym razem jedna 
litera odnosi się do całego dłuższego ustępu11. Wreszcie spotykamy wypadki, kiedy 
tego rodzaju odnośniki oznacza się dwiema różnymi literami12.

Ważniejsze jest jeszcze następne zagadnienie. Co ma oddawać wydanie: czy 
postać rękopisu, czy postać pierwotną zabytku. W pierwszym wypadku wypada 
przedrukować wiernie tekst z lat 1462—1665, w drugim odtworzyć oryginał-wzór 
kopisty późniejszego. Wydawca zupełnie słusznie odrzuca tedy do przypisów 
wszelkie dodatki kopistów po 1465 r .13, ale dodatki kopisty z 1465 r. za
trzymuje w tekście. Niekiedy podaje wprawdzie w przypisie, iż dany tekst 
powstał po 1420 r. (podając niekiedy dokładne daty, do których także dodatki się 
odnoszą)14, ale mimo wszystko pozostawianie takich dodatków w tekście głównym 
wydania, a nie wydzielenie ich do przypisów, sprawia wrażenie, iż Wydawcy nie 
chodziło o ustalenie tekstu pierwotnego.

Przechodzimy w taki sposób do omówienia czasu powstania Liber beneficiorum 
lubuskiego. Wydawca stoi na stanowisku, z braku jakichkolwiek bliższych danych, 
że wzmianka przy miejscowości Kazimierz (wielkopolski, w pobliżu Koła) i Ka
mienica, iż pewne układy biskupa z poddanymi miały miejsce na krótko przed 
1405 r. (w Liber beneficiorum mowa jest jednak tylko o: „anno presenti”) lub że 
pewien dopisek do spisu powinności poddanych został dopisany w 1405 r. (hec 
scripta anno 1405) 15, mówi, iż cały rejestr posiadłości biskupich powstał w czasach 
sprawowania urzędu biskupiego przez Jana IV Borschnitza, biskupa lubuskiego 
(1397—1420), właśnie w latach 1402—1405. Popierać ma to nadto fakt, iż spotykamy 
w tekście częstokroć wtręty typu: „Ego Johannes episcopus”, „me Johannem 
episcopum”, „ego Johannes préidictus” 16, nie mówiąc o wypadkach takich, jak: 
„mihi retulit”, „reperio in registris”, „habaeo iudicium”, „convenerunt mecum”, 
,.deberem informari”, „dicitur mihi” 17, wskazujących również niedwuznacznie na 
jakiegoś biskupa lubuskiego, najsnadniej tegoż Jana Borschnitza. Wreszcie wzmian
ka wprost: „ego Johannes de Borsnitz redemi” 18, decydować ma według Ludata 
ostatecznie o czasie powstania naszego Liber beneficiorum 19.

9 Por. s. 15, 23, 59 i pass. tekstu.
10 Por. przykładowo: s. 62, przyp. b-b, y-y; s. 60, przyp. g-g; s. 61, przyp. s-s.
11 Por. np. s. 43, przyp. k i pass.
12 Por. przykładowo s. 50, przyp. c-d.
13 Por. np. s. 2, przyp. a; s. 3, przyp. a, c; s. 60, przyp. e’-e’; dodatek, mimo 

że dopisany znacznie później ręką, figuruje jednak w tekście, a nie w przypisie.
14 Por. s. 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 31, 32—35 i pass. pracy.
15 Por. s. 76, 80 wydawnictwa.
10 Por. tamże, s. 6, 9, 16.
17 Tamże, s. 5, 6, 41, 81, 83, 84.
18 Por. tamże, s. 16.
19 Por. tamże, s. XXX i n.



Niestety, tego rodzaju argumentacji sprzeciwiają się inne dane. W tekście 
z podobnymi wzmiankami zredagowanymi w pierwszej osobie spotykamy się i pod 
późniejszymi datami, np. „nescio qualiter habet” (1421—1437), „ad ecclesiam meam” 
(1447), „debrem . . .  contuli” (1426); podobnie i wiadomość; „per me Johannem 
episcopum facta anno” (1446), stoi w sprzeczności z poglądami Wydawcy. Wreszcie 
wprost pod 1447 r.: „ego Johannes Deher episcopus Lebucensis” (dwukrotnie)20, 
dowodzi podobnie jak poprzednie niezbicie, że wzmianki zredagowane w osobie 
pierwszej lub odnoszone do biskupa Jana (Borschnitza czy Dehera) nie znajdowały 
się w oryginale, lecz są późniejszym z różnych czasów (1415, 1426, 1421—1437, 1446) 
dodatkiem. Tak więc w naszych oczach nie istnieje żaden poważny argument, który 
by wskazał na czasy biskupa Borschnitza, a zwłaszcza lata 1402—1405, jako okres 
powstania zabytku. W naszym przekonaniu właśnie te dodatki, zredagowane 
w pierwszej osobie, wskazują na to, iż oryginał regestru lubuskiego istniał jeszcze 
wcześniej, a został tylko przez biskupa Jana Borschnitza i późniejszych uzupeł
niony. Możliwe, iż około 1405 r. zabytek został przepisany i niektóre dodatki, 
nawet wcześniejsze (biskupa Jana Kierlicza, 1383—1392), wówczas doń włączone 
i bezmyślnie przepisane czy to w 1405 r., czy też dopiero później przez kopistę 
obecnej kopii. Czy w takim razie oryginał powstał zaraz przed 1383 r., czy wcze
śniej, niepodobna rozstrzygnąć.

Przechodzimy do omówienia źródeł naszego zabytku, czy może raczej pier
wotnego Liber beneficiorum lubuskiego. Dwukrotnie są obecnie wspomniane anti
quissimi registri; raz jeden przy opisie, pretensji biskupstwa do ziem ruskich i do 
zatargów o granice z biskupami kamińskimi i miśnieńskimi, drugi zaś przy opisie 
miejscowości Göritz w pow. Sternberd w Brandenburgii21. Nadto w spisie mało
polskich posiadłości biskupstwa i z pogranicza ruskiego spotykamy pięciokrotnie 
powołany „registrum Stephani episcopi” oraz trzykrotną wzmiankę o „tempore 
Stefani episcopi” 22. Obie te wzmianki wskazują, że dla posiadłości wschodnich 
biskupstwa istniały jakieś stare regestry, z czasów biskupa Stefana II (1316—1345). 
Czy są one identyczne z antiquissimi registri, wspomnianymi w odniesieniu do 
dóbr brandenburskich, wątpliwe. Brak miejsca nie pozwala szerzej uargumentować 
poglądu, który pozwoliłbym sobie jednak zasygnalizować, iż niezależnie od jakichś 
starych regestrów brandenburskich biskup Stefan II za czasów swych częstych 
pobytów w Polsce23 24 mógł polecić dokonanie spisu swych wschodnich posiadłości, 
które w czasie zatargów polsko-brandenburskich stawały się bodaj jedyną pod
stawą materialną biskupa i biskupstwa. Regestr ten był odmiennie zredagowany 
niż spis posiadłości brandenburskich i stąd podniesione przez Wydawcę różnice 
w traktowaniu opisów wielkopolskich i małopolskich

Wreszcie stosunek małopolskiej części naszego spisu do odpowiednich partii 
Liber beneficiorum Długosza. Jest rzeczą godną uwagi, iż Długosz na końcu swego 
opisu kolegiaty opatowskiej umieścił spis posiadłości biskupstwa lubuskiego (nie
kompletny), który zastanawiająco zgodny jest z opisem poszczególnych miejscowo
ści w spisie lubuskim 25. Wydawca wyraził przypuszczenie, że to Długosz korzystał

20 Tamże, s. 8, 29, 31, 9, 28.
21 Tamże, s. 5( 6.
22 Tamże, s. 44. 45, 48, 53, 55 oraz 51, 54, 72.
23 Por. nadania Łokietka i Jadwigi dla Stefana z r. 1328 i 1332, Kod. dvpl- 

wlkp., II, nr 1088, 1120. O przeniesieniu stolicy biskupstwa por. pisma Jana XXII 
z r. 1327, tamże, nr 1074.

24 Por. przyp. 505 wydawnictwa.
25 Por. Liber beneficiorum Długosza I 633—650; wydawnictwa Ludata s. 43—68. 

Rzecz Długosza nie obejmuje sumarycznych zestawień dochodów biskupstwa



z oryginału lub odpisu zabytku lubuskiego (z r. 1405) i umieścił go w odpowiednich 
miejscach swego opisu. Że opis Długoszowy dóbr małopolskich biskupstwa po
krywa się stylistycznie, rzeczowo i kolejnością opisywanych miejscowości z opisem 
Liber beneficiorum lubuskiego, nie ulega kwestii. Czy jednak źródłem dla Długosza 
był oryginał Liber beneficiorum lubuskiego bądź jakaś jego kopia, wątpliwe. Kopia 
nasza powstała na pewno w stolicy biskupiej w latach 1465—1467, gdy natomiast 
rzecz Długosza spisana została około 1471 r. Okres zbyt krótki, aby mogła służyć 
Długoszowi za wzór. Wątpliwe też, czy udało się Długoszowi sprowadzić to źródło 
do Krakowa; czy mógł je oglądać i ewentualnie zużytkować w czasie swoich licz
nych podróży w kraju i za granicą26, również niewiele bardziej prawdopodobne.

Co więcej, obok tych dziwnych zbieżności spotykamy też zasadnicze różnice 
między tekstem dziś znanym a drukiem Liber beneficiorum Długoszowego. Tak 
tedy z jednej strony spotykamy w opisach Długoszowych szczegóły, których brak 
w regestrze lubuskim, i odwrotnie, znamy wypadki, kiedy przedstawienie naszego 
zabytku jest pełniejsze od opisu kanonika krakowskiego27. Odkładając na inne 
miejsce szczegółową argumentację, przyjmuję, iż oba przekazy opierają się na 
wspólnym źródle, którym było zaginione dziś Liber beneficiorum lubuskie (sprzed 
r. 1383?), a może nawet registrum episcopi Stefani z lat 1316—1345, które rozmaicie 
zostały przez oba źródła uzupełnione i sprowadzone do aktualnych (dla r. 1404 
i 1471) stosunków. Czy ewentualne registrum Stefani znane było Długoszowi 
z egzemplarza przechowywanego we Frankfurcie, czy też raczej ze znajdującego 
się w centrum zarządu dóbr biskupich w Opatowie, niepodobna rozstrzygnąć, 
choć ostatnie przypuszczenie wydaje się bardziej prawdopodobne.

Wreszcie kilka drobniejszych uwag. Mylnie tłumaczy wydawca zwrot „pro 
quarta garba” M. Szkoda też, iż w załączonych mapach nie umieścił miejscowości 
dziesięcinnych biskupstwa, i zwłaszcza nie oznaczył jego zaodrzańskich granic, 
co stanowiłoby cenne uzupełnienie do danych z map Curschmanna dołączonych 
do pracy o diecezji brandenburskiej, graniczącej od zachodu z lubuską.

Karol Maleczyński

E. W i n t e r ,  FRÜHUMANISMUS. SEINE ENTWICKLUNG IN BÖHMEN UND 
DEREN EUROPÄISCHE BEDEUTUNG FÜR DIE KIRCHENREFORMBESTRE
BUNGEN IM 14. JAHRHUNDERT, Berlin 1964, s. 238.

Książka E. Wintera jest jedną z ważniejszych pozycji niemieckiej historiografii 
bohemistycznej. Autor pochodzący z Czech i związany uczuciowo z tym krajem 
zajmuje obecnie poczesne miejsce wśród badaczy dziejów kultury pracujących 
w NRD. Interesują go szczególnie blisko zagadnienia rozwoju myśli ludzkiej 
i historia kościoła na terenie Europy środkowejl. Recenzowana praca powstała

z klucza opatowskiego, jakie podaje regestr lubuski (s. 68—71), oraz opisu wsi 
żochcin i Konice (s. 68—76).

26 Spomiędzy nich wymienić wypadnie w związku z ewentualnym jego pobytem 
w Lubuszu pobyt Długosza w 1467 r. w Pradze i Wrocławiu, w r. 1481 w Pradze, 
w r. 1464 w Toruniu, w r\ 1466 we Wrocławiu; por. S. S m o l k a ,  M. B o b r z y  ri
sk i, Jan Długosz, Kraków 1893, s. 272 i n.

27 Np. Długoszowy opis Opatowa jest bardziej szczegółowy; natomiast opis 
Przebieczan wymienia 13 poddanych, opis lubuski tylko 12.

38 Por. s. 38, przyp. 332; s. 83. „Pro quarta garba” znaczy, iż chłopi w zamian 
za swą pracę dostawali oo czwarty snop, nie odwrotnie, jak przypuszcza Ludat.

1 Z jego nowszych prac poświęconych problematyce historii stosunków kościel
nych można wymienić książki: Rußland und das Papstum, Berlin 1960; Der Jose-



w związku ze studiami Autora nad historią Oświecenia w środkowej i wschodniej 
Europie, przy których cofnął się wstecz dla wyświetlenia genezy wielu zjawisk 
późniejszych. Stanowi ona jednocześnie publikację zbioru wykładów wygłoszonych 
na ten temat przez E. Wintera na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie w latach 
I960—1962. Łączą się z tym typowe dla takich publikacji cechy tak dodatnie, 
jak i ujemne. Do cech dodatnich należą między innymi: prosty, jasny język 
wykładu, syntetyczność ujęcia, szerokie europejskie tło omawianych zagadnień, 
a do ujemnych — brak aparatu naukowego, pewne uproszczenia, wreszcie kilka
krotne powracanie do tych samych, uprzednio już omówionych kwestii. Autor 
zdawał sobie sprawę z tych niedostatków i sam wspominał o nich we 
wstępie. Niektóre z nich uznawał zresztą świadomie za potrzebne i celowe, 
stwierdzając: „Die häufig gebrauchte Vereinfachung der Darstellung läßt die 
großen Zusammenhänge in geraffter Form klarer hervortreten. Dieses Heraustellen 
der großen Zusammenhänge einer für die Geschichte des Denkens so grundlegenden 
Epoche war aber das Anliegen der Vorlesungen, die zu weiteren Forschungen anregen 
sollen” * 2. O ile z celowością pewnych uproszczeń, które nie umniejszyły wysokiej 
wartości naukowej książki, można się zgodzić, o tyle żałować należy, że Autor 
mimo wszystko nie zaopatrzył swych wykładów w wydaniu drukowanym, przy
najmniej przy bardziej ważnych kwestiach, w odpowiednie przypisy. Wydaje się 
również, że kosztem niezbyt wielkich popraw7ek redakcyjnych dałoby się uniknąć 
zbędnych powtórzeń.

Całość — poprzedzonych słowem wstępnym i wprowadzeniem — interesujących 
wykładów podzieloną została na cztery rozdziały. We „Wprowadzeniu” Autor 
scharakteryzował zwięźle literaturę przedmiotu, wskazując przy tym na stosunkowo 
słabe opracowanie wczesnego okresu humanizmu czeskiego w XIV w., przy jed
noczesnym istnieniu bogatej literatury epoki husytyzmu. Deklarowanym celem 
pracy jest przedstawienie myśli religijnej i prób reformy kościoła w XIV w. Autor 
stwierdza przy tym, że wobec nowej analizy zagadnień ekonomicznych, politycz
nych i ideologicznych, dokonanej przez marksistowskich .historyków czeskich 
(F. Graus, J. Macek, R. Kalivoda), będzie mógł się „vor allem mit den theologisch- 
-askethischen und den mystischen Fragestellungen beschäftigen, an denen diese 
Zeit so reich ist” 3. Niewątpliwie kwestie teologiczne stanowiły istotny element 
rozwoju ówczesnej myśli ludzkiej. Nasuwa się tu jednak pytanie, w jakim stopniu 
prądy religijne, niejednokrotnie o charakterze mistycznym, można łączyć z huma
nizmem, kierunkiem zwróconym ku ziemi i człowiekowi. Pytanie to towarzyszy 
czytelnikowi przez cały czas lektury książki. Odpowiedź nie jest wcale łatwa, gdy 
zważy się, że prądy te występowały często (chociaż nie zawsze) w powiązaniu 
z walką o dobro ludu czy atakiem na przeżywające się stare poglądy i instytucje 
kościelne.

Najkrótszy, pierwszy rozdział pracy „Die ersten Anfänge” przyniósł szeroki 
szkic nowych prądów ideologicznych nurtujących Europę w pierwszej połowie 
XIV w. (aweroizm i nominalizm w filozofii, spirytualizm w teologii, antykurializm 
w polityce). Szkic ten jest bardzo instruktywny. Dobrze wprowadza w epokę i jej 
problemy. Daje też podstawę do rozumienia dalszych rozdziałów. Na jego tle 
szczegółowa tematyka czeska reprezentowana jest stos;unkowo skromnie. W jej 
zakresie Autor skupił swą uwagę głównie na osobie biskupa praskiego Jana

finismus, die Geschichte des österreichischen Reformakatolicismus 1740—1846, Ber
lin 1962. W 1966 r. ma ukazać się jego nowa książka pt. Früaujklärung in Mittel
und Osteuropa.

2 W i n t e r ,  Frühumanismus..., s. 5.
3 Tamże, s. 13.



z Dražíc jako pioniera nowego kierunku w życiu kościelnym, który odważył się 
w 1315 r. wystąpić przeciw inkwizycji, za co naraził się na śledztwo i przymusowy 
jedenastoletni pobyt w Awinionie jako podejrzany o sprzyjanie heretykom. Jan 
z Dražic założył też klasztor kanoników regularnych św. Augustyna w Rudnicy 
(1340), dużej wagi ośrodek kulturalny średniowiecznych Czech. E. Winter słusznie 
podkreśla zasługi biskupa jako mecenasa nauki. Można by w tym względzie podać 
pominięty przez Autora fakt jego zainteresowań historiograficznych. Właśnie dla 
tego biskupa sporządzono kodeks ze zbiorem kronik i roczników czeskich4. Zbiór 
ten miał służyć zapewne Janowi lub komuś z jego otoczenia za podstawę do napi
sania sięgającej do jego czasów historii Czech. W badaniu elementów humanizmu, 
nawet w ścisłym ograniczeniu się do życia kościelnego, niemałą rolę może odegrać 
analiza pisanych przez duchownych ówczesnych źródeł historiograficznych, pod tym 
względem przez Autora nie w pełni wyzyskanych. Wydaje się na przykład, że 
nowy duch humanistyczny przebija w poglądach na zadania i metody pracy histo- 
riograficznej, sformułowanych ostrożnie, ale znamiennie we wstępie do Kroniki 
zbraslawskiej Piotra z Żytawy5 *.

Kluczowe znaczenie w całej książce posiada drugi, najobszerniejszy jej rozdział 
„Die Entfaltung in der karolinischen Zeit (1346—1378)”. W jego części wstępnej 
zobrazowano pokrótce niektóre główne problemy epoki jako tło do dalszych szcze
gółowych wywodów. Powyższa zwięzła, ogólna charakterystyka zawiera szereg 
elementów ciekawych, godnych zwrócenia uwagi. Tak więc Autor chyba nie bez 
podstawy twierdzi, że znana namiętność Karola IV do zbierania relikwii mogła 
być związana w poważnym stopniu z jego troską o rozwój handlu czeskiego. 
Relikwie te wystawiano na widok publiczny w czasie targów praskich. W ten 
sposób „mania relikwii i cudów u człowieka średniowiecza została zręcznie wy
zyskana jako reklama dla jednych z wielkich targów handlowych Europy” 9. Rów
nież oryginalne, nieco inne od spotykanego na ogół w historiografii, jest spojrzenie 
Autora na ufundowanie przez Karola IV klasztoru benedyktynów obrządku sło
wiańskiego „Na Słowianach”. Według E. Wintera miało ono służyć ekspansji, 
wschodniej Luksemburgów, „rozszerzeniu władzy domu luksemburskiego na 
Wschód, stworzeniu Wielkiej Sławonii jako kolumny imperium rzymskiego”. Zdanie 
swe oparł zresztą Autor na sformułowaniach listu Karola IV do papieża7. Dużo 
miejsca poświęcił stosunkom Karola IV i arcybiskupa praskiego Ernesta z Pardu
bic z Colą di Rienzo oraz Petrarką. Wskazał też na możliwość bezpośredniego 
oddziaływania myśli zawartych w listach Coli di Rienzo na pracującego w kan
celarii cesarskiej Milicza z Kromieryża. Na marginesie tych kwestii chciałbym 
wspomnieć, że w świetle kroniki Beneša Krabicy z Veitmile, człowieka związanego 
blisko z dworem cesarskim, można sądzić, że oddziaływanie Coli di Rienzo na 
gruncie czeskim było poważne. Kronikarz określa go jako człowieka dużej wiedzy 
i kultury, o szerokich kontaktach politycznych8.

Dalsza część rozdziału zajmuje się prądami reformistycznymi dążącymi do po
prawy stosunków społecznych i kościelnych bez naruszania istniejących podstaw

4 Zob. F. P a 1 a c k ý, Oceneni, starých českých dějepisců (Dilo Františka Pala- 
ckého, t. I, Praha b.r., s. 82); J. Eml e r ,  Fontes rerum Bohemicarum, t. II, Praha 
1874, s. XIII.

5 Zob. Petra Zitavského Kronika zbraslavská, wyd. J. Emler (Fontes rerum 
Bohemicarum, t. IV, Praha 1884, s. 3—4).

8 W i n t e r ,  Friihumanismus..., s. 40.
7 Tamże, s. 41.
8 Zob. Kronika Beneše z Weitmile, wyd. J. Emler (Fontes rerum Bohemicarum,

t. IV, s. 518).



ustrojowych. Ośrodki tego rodzaju prądów dostrzegał Autor w Uniwersytecie 
Praskim, zakonach (zwłaszcza kanoników regularnych św. Augustyna i kartuzów) 
i praskiej kancelarii Rzeszy. Odrębny ustęp poświęcił osobie Ernesta z Pardubic, 
człowieka wysokiej kultury, znającego dobrze nowe prądy epoki, uznającego po
trzebę naprawy kościoła, lecz jednocześnie związanego z interesami hierarchii ko
ścielnej i broniącego jej interesów. Bardzo plastycznie określił E. Winter dwoistość 
postępowania Ernesta i Karola IV, ludzi widzących i popierających w pewnej 
mierze elementy postępu, lecz jednocześnie występujących w obronie starych po
rządków i instytucji, które reprezentowali: „Es war so, als ob ein Wagen geschoben 
und gleichzeitig gebremst würde” 9. Od prądów reformistycznych przechodzi Autor 
do bardziej konsekwentnych prądów reformatorskich. Rozpatruje je . również na 
szerokim tle europejskich poglądów filozoficzno-teologicznych. Obszernie przed
stawia działalność Henryka Tottinga z Oyta, Konrada Waldhausena i Milicza 
z Kromieryża. Tak jak w całej zresztą książce wywody z zakresu ścisłego tematu 
rozwoju myśli filozoficzno-teologicznej złączone są z wieloma wiadomościami ency
klopedycznymi o ludziach czy instytucjach. Tego rodzaju podejście w wykładach 
przeznaczonych dla studentów niemieckich i w książce adresowanej do czytelników 
nie będących Czechami jest w pełni zrozumiałe i godne pochwały. Umożliwia ono 
nie znającemu bliżej epoki i kraju czytelnikowi poznanie tła omawianych zjawisk 
oraz rozumienie wywodów Autora.

Rozdział trzeci, pt. „Die Auswirkungen in Böhmen im 14. und am Anfang des 
15. Jahrhunderts”, ma wykazać związek ruchu husyckiego z uprzednim „wczesnym 
humanizmem”. Związek ten jest niewątpliwy. Autor nie podchodzi jednak do za
gadnienia jednostronnie, nie wyolbrzymia wpływu ideologicznego reformatorów 
na przebieg wydarzeń, lecz przedstawia na wstępie warunki społeczne i polityczne, 
w których wpływ ten mógł odegrać swoją rolę. Nie tu miejsce na streszczanie 
poglądów Autora na problemy społeczne Czech przełomu XIV i XV w. Można 
jedynie wydobyć rzeczy godne podkreślenia. Tak więc trzeba się zgodzić z E. Win
terem, że Karol IV pozostawił Wacławowi IV „bogate, ale ciężkie dziedzictwo”, 
dziedzictwo brzemienne w narastające przeciwieństwa klasowe. W opisie wpływu 
wyzysku ludu przez feudalną organizację kościelną na uwagę zasługuje spojrzenie 
Autora na wielką ilość świąt w średniowieczu, które przyczyniały się do szerzenia 
nędzy, ponieważ uszczuplały czas pracy, a zatem i zarobki szerokich rzesz społe
czeństwa 10 11. Niezbyt zręcznym uproszczeniem Autora, stojącego daleko od jakiego
kolwiek nacjonalizmu niemieckiego, jest zdanie, że miasta czeskie „die Anfang des 
14. Jahrhunderts noch völlig deutsch erschienen, wurden seit der Mitte des 
14. Jahrhunderts immer stärker tschechisch” 11. Chodzi mianowicie o to, że pełna 
niemieckość miast czeskich w XII i XIV w., z których niejedno posiadało starą 
metrykę, a nawet i niezależnie od tej metryki, wydaje się wręcz nieprawdopodobna.

Po charakterystyce tła społecznego przechodzi E. Winter do zagadnień ideolo
gicznych. Rozpoczyna je od opisu reformistycznego mistycyzmu, wysuwając na 
pierwszy plan jako jego czołowego reprezentanta arcybiskupa Jana z Jenštejnu. 
Wydaje się jednak, że reformizm mistycyzmu arcybiskupa nie został przekonywa
jąco udokumentowany, a jego praktyczna działalność w obronie interesów orga
nizacji kościelnej i związki z wyższą szlachtą stawiają sprawę rzeczywistych po
glądów reformistycznych Jana z Jenštejnu pod znakiem zapytania. Jedyna kon
kretna wskazówka, mająca dowodzić jego reformizmu — atak Henryka z Bitter-

9 W i n t e r ,  Friihumanismus..., s. 68.
10 Tamże,*s. 105.
11 Tamże, s. 111.



feldu na odpusty jubileuszowe, oparta na domniemaniu, że nastąpił on w porozu
mieniu z arcybiskupem — posiada bardzo pośredni charakter.

Niezwykle cenna jest partia rozdziału opisująca ruch reformatorski na Uni
wersytecie. Autor z dużym znawstwem przedstawia dążenia reformatorskie ludzi 
ówczesnego studium praskiego, a byli to ludzie o światowym rozgłosie, jak: 
Henryk von Langenstein (de Hassia), Konrad von Soltau czy Mateusz z Krakowa. 
Jest przy tym obiektywny, daleki od ich idealizowania. Tak np. stwierdza, że ata
kujący system symonii Mateusz z Krakowa sam był jednym z jego użytkowników, 
gdyż przy pomocy pieniędzy uzyskał intratne biskupstwo wormackie. W kręgu 
wspomnianych wyżej niemieckich mistrzów Uniwersytetu rodziły się idee potę
pienia księży sprawujących swe funkcje duchowne w stanie grzechu śmiertel
nego, częstej komunii świeckich, stosunków w kurii papieskiej. Bardziej zdecydo
wanie od ostrożnych niemieckich mistrzów uniwersyteckich występowali jednak 
ludzie z „czeskiego koła reformatorskiego”, tacy jak Tomasz Sztitny czy Maciej 
z Janowa.

Ostatnią część rozdziału poświęcił E. Winter „rewolucyjnemu rozwojowi”, czyli 
działalności Husa i ruchowi husyckiemu. Obszernie pisze Autor o Husie i po
wiązaniu jego nauk z wiklefizmem, a chyba nieco za mało o radykalnym skrzydle 
dogmatycznym i społecznym husytyzmu. Ogólna charakterystyka ruchu husyckiego, 
jego genezy i powiązań z europejskimi nurtami reformacyjnymi została podana 
ciekawie, zwięźle i jasno. Wśród koniecznych skrótowych uproszczeń posunął się 
Autor zbyt daleko, pisząc: „Das ganze Land wandte sich vom Papstum ab” 12, bez 
wzmianki o utrzymywaniu się katolicyzmu na Morawach i opozycji katolickiej 
w samych Czechach. Nieco zbyt pobieżnie potraktował charakterystykę rozwoju 
ruchu husyckiego od śmierci Husa do Lipan. Nie chodzi mi oczywiście o opis po
miniętych wydarzeń wojennych, ale o zagadnienia natury ideologicznej, najbardziej 
ściśle z tematem związane. Pod tym względem kapitalne znaczenie mają na 
przykład rokowania między husytami a soborem bazylejskim, zawierające całe 
bogactwo myśli na temat kościoła i uznania Pisma świętego za najwyższy autorytet 
w sprawach wiary.

W ostatnim, czwartym rozdziale książki, pt. „Austrahlungne nach West und 
Ost”, wykazuje Autor w sposób udokumentowany obszernym materiałem rzeczo
wym olbrzymią rolę Czech w XIV i XV w. w dziejach nauki i postępowej myśli 
ludzkiej w skali ogólnoeuropejskiej. Omawia więc na początku wpływy Uniwer
sytetu Praskiego na inne uniwersytety Europy i rolę profesorów praskich w za
kładaniu nowych uniwersytetów w Wiedniu, Heidelbergu, Kolonii, Krakowie i Lip
sku. Podkreślił też znaczenie Czech jako wielkiego centrum w zakresie sztuki, nie 
wahając się przyznać, że sztuka niemiecka w XIV w. zawdzięcza wiele sztuce 
czeskiej. W ustępie tym wielokrotnie poruszone zostały też sprawy dotyczące 
Polski i Polaków. Z ciekawszych zdań Autora warto w tym miejscu wspomnieć
0 przyjęciu przez niego tezy, że słynne traktaty De squaloribus curiae Romanae
1 Speculum aureum napisał Mateusz z Krakowa przy pomocy Pawła Włodkowica 13.

Po charakterystyce znaczenia nauki i sztuki czeskiej zajął się E. Winter pro
blemem „devotio moderna”, dążąc do wykazania, że pierwszych początków tej 
myśli religijnej należy szukać w Czechach. Jest to teza śmiała, ale mająca poparcie 
w zebranym przez niego materiale. Stosunkowo najmniej plastycznie ukazuje się 
wpływ Czech jako ośrodka inspirującego i promieniującego w. dalszej części roz

13 Tamże, s. 151.
13 Tamże, s. 158.



działu poświęconej ruchowi soborowemu. Część ta przedstawia jednak poprawnie, 
choć stanowczo zbyt zwięźle, kontakty Czech z soborami i postawę Czechów wobec 
idei soborowej. Przewijają się w niej często nazwiska Polaków (Piotra Wysza, 
Pawła Włodkowica, Łukasza z Wielkiego Koźmina) i innych.

Rozdział zamyka partia omawiająca wpływ ruchu husyckiego w Czechach na 
pozostałe kraje Europy. Autor dał w niej krótki, lecz oryginalny, ciekawy i in- 
struktywny szkic tego zagadnienia. Obszernie występuje w nim również proble
matyka polska. We fragmentach polskich wkradło się kilka nieścisłości, takich jak 
np. przypisanie Fryderykowi Ostrogskiemu z jego „ukraińskimi Kozakami” po
ważnej roli w zwycięstwie pod Grunwaldem (s. 189), wzmianka o husyckim po
wstaniu chłopskim w Polsce w 1433 r. (s. 190) czy uznanie traktatu Andrzeja Gałki 
z Dobczyna, skierowanego do Władysława Warneńczyka, za zaadresowany do Wła
dysława Jagiełły (s. 191)14.

Po rozdziałach materiałowych następuje podsumowanie, w którym Autor do
chodzi do wniosku, że pionierzy nowych prądów reformacyjnych XIV i początku 
XV w., których uważa za pionierów burżuazji (Bahnbrecher des Bürgertums), 
stworzyli silne rewolucyjne impulsy nie tylko dla rozwoju myśli ludzkiej, lecz 
całego życia społecznego. Stwierdza też, że przez husytyzm wiodła droga burżuazji 
europejskiej do reformacji, humanizmu i oświecenia. Książkę zamyka obszerny 
wykaz źródeł i literatury do całego tematu i do poszczególnych rozdziałów. Mimo 
pewnych braków, których przy temacie o tak szerokim zasięgu uniknąć jest bardzo 
trudno, jest to wykaz mogący stanowić wartościową pomoc nie tylko dla czy
telnika amatora, lecz również dla wytrawnych znawców epoki. W sumie książka 
E. Wintera stanowi poważny wkład w poznanie dziejów myśli ludzkiej w średnio
wieczu. Wkład tym bardziej wartościowy, że łączący dużą wiedzę erudycyjną 
z przystępnym wykładem, umożliwiającym jej lekturę szerokim kręgom posiada
jących podstawowe wiadomości historyczne i filozoficzne czytelników. Autor de
dykował swą książkę jako pozdrowienie Uniwersytetu Humboldta w Berlinie dla 
obchodzących w 1964 r. swe 600-lecie Uniwersytetów w Krakowie i Wiedniu.

Roman Heck

R. He c k ,  TABOR A KANDYDATURA JAGIELLOŃSKA W CZECHACH 
(1438—1444) (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A, nr 98), Wro
cław 1964, s. 262.

Studia nad historią polityczną państwa czeskiego znalazły się w minionych 
latach w cieniu prac z innych dziedzin życia narodu, przede wszystkim z zakresu 
tematyki gospodarczej i społecznej. Ten brak proporcji był w znacznej mierze 
usprawiedliwiony, ponieważ w badaniach monograficznych istniały w opracowaniu 
poszczególnych działów przeszłości rzeczywiście znaczne różnice. Gorszy jednak 
był fakt, że ta uzasadniona dysproporcja znajdowała też podobne odbicie w pra
cach syntetycznych, w których dziejom politycznym poświęcano z reguły bardzo

14 Jak można się domyślać, E. Winterowi chodziło o traktat uznany przez 
F. M. Bartosa za dzieło Andrzeja Gałki z Dobczyna dedykowane Władysławowi 
Warneńczykowi. Por. F. M. B a r t o š ,  Posiani M. Ondřeje Gałky králi Vladislavu 
Varneúcikovi (Věstnik král. česk. společnosti nauk, 1934). Ostatnio zresztą S. Kol- 
buszewski ostro zaatakował tezę Bartoša o autorstwie Andrzeja Gałki w odniesieniu 
do tego traktatu. Zob. S. K o l b u s z e w s k i ,  Herezja kanonika Jędrzeja Gałki, 
Wrocław—Warszawa—Kraków 1964, s. 104: Inny traktat skierowany do króla pol
skiego, jaki można by przypisać Gałce, nie jest znany.



mało uwagi. Sytuacja ta obecnie się zmienia i stosunek między poszczególnymi 
dyscyplinami historiografii wyrównuje się, i to w niemałej mierze dzięki aktyw
ności badaczy zagranicznych. Obok dzieła Hecka trzeba dla tego okresu połowy 
XV w. wymienić niedawno opublikowaną książkę uczonego kanadyjskiego F. Hey- 
manna.

R. Heck już od szeregu lat zajmuje się problematyką XV w. w związku z hi
storią Czech, przede wszystkim w zakresie tzw. tematów stykowych, i zyskał 
sobie swymi pracami uznanie. Jego najnowsze dzieło (nie wypada w tym miejscu 
mówić ostatnie, ponieważ w przypisach do książki spotykamy wzmianki o przy
gotowywanych drobniejszych studiach na temat poszczególnych problemów czy 
życiorysów) jest z nich na razie rozmiarami największe oraz tematycznie najważ
niejsze, jeśli nie weźmiemy pod uwagę pozycji poświęconych bezpośrednio husy- 
tyzmowi.

Kwestia walki o orientację polityczną państwa czeskiego w epoce pohusyckiej 
jest niewątpliwie ważnym problemem historycznym, do którego co pewien czas 
trzeba powracać i na nowo oceniać, chociaż nie można się tu spodziewać poważ
niejszych odkryć w zakresie materiału źródłowego. I tu należy się na początku 
zatrzymać nad ważną sprawą, jakie źródła i jaką literaturę miał Autor do dyspo
zycji. Trzeba stwierdzić, że on sam z wdzięcznością wymienia jako cenną dla pro
blematyki historii politycznej Czech ówczesnego okresu niezwykle szczegółową 
pracę R. Urbánka1 z 1915 r., która do dzisiejszego dnia stanowi pod względem 
materiałowym podstawową sumę naszych wiadomości. Dlatego też na plan pierw
szy wysuwa się stosunek między obu pracami. Nie można go określić kilku sło
wami i nie można ulegać mechanicznemu porównaniu faktów w obu cytowanych 
pracach, tym bardziej że w obu chodzi raczej nie o wybór faktów, lecz o ich 
kompletne wyliczenie. Heck miał w zasadzie do wyboru dwie możliwości: bądź to 
odsyłać do Urbánka, który prawie wszystkie fakty znał, bądź też cytować z pier
wotnych edycji, a tym wystawić się na niebezpieczeństwo, że powstanie nie
jasność, do jakiego stopnia Urbánek służył mu czy nie służył za podstawę. Heck 
wybrał drogę inną, według mego zdania nie najszczęśliwszą, mianowicie nie
jednokrotnie cytuje źródła bardzo drobiazgowo, kiedy indziej zaś — przy czym 
trudno odgadnąć, czy w tym był jakiś specjalny cel — odsyła lakonicznie jedynie 
do odpowiednich stron dzieła Urbánka. Nie ulega wątpliwości, że Heck wszystkie 
źródła na nowo zbadał i przeanalizował, na co znajduje się w książce dowodów 
pod dostatkiem. Dezorientuje to jednak czytelnika, ponieważ może mu się zdawać, 
że niektóre problemy Urbánek całkowicie lub w znacznej mierze pominął, co nie 
jest zgodne z rzeczywistością. Oczywiście fachowiec wie, na czym rzecz polega, 
zastrzeżenia tego nie należy rozumieć jako poważniejszego zarzutu.

Bardziej godna uwagi jest inną sprawa. Heck mianowicie musi ze zrozumia
łych względów zajmować stanowisko wobec poglądów Urbánka niemal na każdej 
stronie swojej pracy, i to nie tylko w kwestiach koncepcji, lecz również w dzie
dzinie krytyki historycznej. I tu trzeba wznieść zastrzeżenie o większym znaczeniu. 
Heck wytyka Urbánkowi kilkakrotnie rzeczy, których u niego nie ma, i mimo tego, 
że według sformułowań Hecka obaj autorzy są sobie przeciwstawni, w rzeczy
wistości tak nie jest i obaj zajmują jednakowe stanowisko. Podajmy kilka przy
kładów: na s. 64 Heck zwraca się w sprawie charakteru arcybiskupa praskiego 
pozornie przeciw Urbánkowi, aczkolwiek ten na s. 272 mówi innymi słowy to 
samo; na s. 116, przyp. 1, Autor wytyka Urbánkowi, że mylnie pisze o wysłaniu

1 R. U r b á n e k ,  České dějiny, 1915, III/l.



posła Albrechta Pohornacka z Budy, choć Urbánek podaje tylko, że Albrecht był 
w Budzie; na s. 123, przyp. 37, Heck sądzi, że u Urbánka należy koniecznie wy
czytać, iż myślał tu o oficjalnym wypowiedzeniu wojny, chociaż Urbánek wymienia 
wyraźnie tylko „partię polską”; podobnie jest na s. 137, przyp. 94, przy omawianiu 
pierwszych doświadczeń wojennych Jerzego z Podiebradów czy na s. 237 przy da- 
tacji taboryckiego sejmu w Kolinie. Mimo że nie są tu zacytowane wszystkie 
podobne wypadki, trzeba jednak stwierdzić, że nie odgrywają one w ramach kon
cepcji całej pracy większej roli, tym bardziej że Heck idzie rzeczywiście dalej od 
Urbánka lub słusznie występuje przeciw niemu. Dotyczy to np. nowych datacji itp. 
W niektórych miejscach Heck dokonuje całkowicie nowych odkryć (jak np. na 
s. 110 wiadomość o zaginionej pieśni Rokycany przeciw Albrechtowi, która nie 
była znana nawet F. M. Bartosowi w jego spisie twórczości piesarskiej mistrzów 
Rokycany, Přibrama i Paynego). Nie zawsze są one wyraźnie wyeksponowane 
i z wyżej wymienionych przyczyn niejednokrotnie w kontekście pracy zanikają.

Chociaż w przeważającej mierze korzystał Heck, podobnie zresztą jak uprzednio 
Urbánek, ze źródeł drukowanych, starał się też dotrzeć do materiałów nie wyda
nych. Reprezentują je w pierwszym rzędzie pisma z kopiarza miasta Sianego (znane 
inne podobne źródła, nie drukowane. Trudno jednak przyjąć Hecka interpretację 
także Urbankowi), które częściowo przedrukował. Obok nich wyzyskał też niektóre 
noty jednego z rękopisów kapituły praskiej (s. 25, przyp. 7) o tym, że Jan z Tro- 
janovic2 był polskiego pochodzenia, gdy o tym w cytow.anym miejscu nie ma 
żadnej wzmianki, a nawet wręcz odwrotnie, Jan występuje w innych źródłach 
czeskich, i to w okresie znacznie późniejszym3. Ponieważ nie ma najmniejszych 
śladów wskazujących na jego polskie pochodzenie, musimy założyć, że Heck sądzi 
tak na podstawie tego, iż jego siostra miała na imię Jadwiga, a to jest przecież 
zbyt mało. W ten sposób upada jeden z dwóch dowodów, że Zygmunt Luksemburski 
obdarowywał i Polaków, choć rzecz sama w sobie nie wywołuje sporu. Przy opisie 
bitwy pod Żelenicami brakuje czytelnikowi wzmianki o cytowanej przez Urbánka, 
ale przez niego nie wyzyskanej relacji, jaka ma się znajdować w jednym z rę
kopisów gotajskich4, co zaskakuje tym więcej, że biblioteka gotajska powróciła 
przed laty na swe pierwotne miejsce. Skoro jesteśmy już przy szczegółach i dro
biazgach, należy jeszcze wytknąć różny sposób zamieszczania cytatów ze źródeł, 
które są raz podawane po czesku, niemiecku czy łacinie (tj. w języku oryginału), 
kiedy indziej zaś tłumaczone, raz są transkrybowane, kiedy indziej zaś nie.

Jeśli idzie o wyzyskanie w pełni literatury, to należy pamiętać, że książka była 
oddana do druku przed kilku laty i dlatego nie mogły być uwzględnione niektóre 
najnowsze prace, zresztą przeważnie jedynie o charakterze przeglądowym. Chyba 
tylko można by zwrócić uwagę na pracę V. Ježka o Koldach z Zampachu wydaną 
w 1959 r.

Przejdźmy ku treści książki, która jest przecież najważniejsza. Autor przed
stawia w dziewięciu rozdziałach, z których pierwsze trzy mają charakter wpro
wadzający, rolę Taboru i jego stronnictwa w kwestii wyboru króla czeskiego po 
śmierci Zygmunta Luksemburskiego i oczywiście, stanowiące prolog do tego wy
darzenia, z ostatnich miesięcy życia Luksemburczyka w najszerszych powiąza
niach. Wiadomo, że stanowiska trzech czeskich partii politycznych działających

2 Niewątpliwie z południowoczeskiej wsi Trojany, por. A. P r o f o u s ,  Místní 
jména v Čechách, pod tym hasłem.

3 Por. np. A. S e d l á č e k ,  Zbytky register králův římských a českých, Praha 
1914, i J. E m 1 e r, P orů sta tkdesk  zemských, t. II, Praha 1872, według indeksów.

4 U r b á n e k ,  op. cit., s. 373.



w tej epoce, to jest w zasadzie katolickiej, opowiadającej się bezwarunkowo za 
Albrechtem, utrakwistycznej szlachty z Ptáčkem z Pirkśtejnu, która żądała od 
niego gwarancji, i taboryckiej, odrzucającej zdecydowanie Albrechta, różniły się 
diametralnie między sobą. W ten sposób państwo czeskie przeżywało znów otwarty 
kryzys. Kryzys ten prowadził do nieuniknionego konfliktu zbrojnego, i to bardziej 
niż kiedykolwiek wewnętrznego, który był ponadto skomplikowany faktem, że 
stronnictwa katolickie i taboryckie posiadały sojuszników za granicą, przez co 
konflikt czeski stawał się konfliktem środkowoeuropejskim, a w niektórych mo
mentach przekraczał nawet te rozmiary. Na tym szerokim tle przystępuje Heck 
do drobiazgowej analizy polityki taboryckiej w jej koniecznych powiązaniach, nie
kiedy aż zbyt szerokich (przede wszystkim gdy idzie o polityczną postawę dworu 
polskiego i jego działalność, chociaż należy z wdzięcznością powitać szczegółowe 
ukazanie różnic poglądów poszczególnych l^grupowań polskich na rozwiązanie kwe
stii czeskiej). Uważa ją (wbrew Urbankowi i właściwie pozostałej starszej litera
turze czeskej, która z reguły akcentuje politykę centrum reprezentowaną przez 
stronnictwo PtaČka, gdy literatura niemiecka podkreśla i broni polityki partii 
prawicowokatolickiej) za właściwą nosicielkę postępowego dziedzictwa epoki hu- 
syckiej i tradycji narodowych. Ponieważ w pierwszej fazie, gdy Albrecht nie zgo
dził się na udzielenie stronnictwu Ptačka z Pirkśtejnu żądanych gwarancji, doszło 
do połączenia umiarkowanych kaliszników z taborytami i ich sprzymierzeńcami 
rekrutującymi się niemal w zupełności z husyckich miast prowincjonalnych, sy
tuacja była bardzo skomplikowana. Należało przeto analizować ją krok za krokiem 
i tu udało się Heckowi zwrócić uwagę na pewne nie zauważone powiązania bądź 
dojść do nowych ocen niektórych faktów. Przedstawianie tych spraw wiodłoby nas 
zbyt daleko, ale wystarczy jako przykład zacytować relację Schlicka o problemie 
stosunku Śląska do Polski, której dotychczasowa literatura nie rozważała (s. 58)„ 
lub zmiany we Wrocławiu przeprowadzone przez Albrechta II w czasie jego tam 
pobytu (s. 166), chociaż w tym wypadku trzeba dużej ostrożności, jak to zresztą 
sam Heck zaznacza.

Ponieważ okres 1440 r. i lat dalszych to czasy, w których wpływy polityczne 
taborytów i zainteresowanie polskie tronem czeskim osłabły, dochodzi do pewnego 
paradoksu polegającego na tym, że właśnie wtedy, kiedy stronnictwo polskie miało 
pozornie prawie wszystkie atuty w rękach, rola jego była już jedynie tylko teore
tyczna. Dlatego też wykład Hecka jest tu zwięźlejszy i tym również należy wy
tłumaczyć brak w nim bardziej szczegółowych oświetleń niektórych bliskich i waż
nych kwestii, jak np. problem kandydatury Albrechta Bawarskiego itd. Z tego 
zaś wynika, że rozpiętość dat w tytule książki nie oddaje dokładnie głównego 
punktu ciężkości pracy, który spoczywa na walkach politycznych i militarnych 
w latach rządów Albrechta, a główny tytuł mógłby raczej brzmieć „Zabiegi pań
stwa polskiego o koronę czeską a Tabor”, w przeciwnym bowiem razie odnosi się 
wrażenie, jakoby praca była pisana głównie z aspektu taboryckiego. Jest jednak 
inaczej. Tabor mianowicie w niektórych partiach książki — tak jak to odpowiada 
jego upadającemu znaczeniu — ustępuje całkiem widocznie na drugi plan.

Heck uważa politykę taborycką, którą słusznie utożsamia z husyckim stanem 
mieszczeńskim (gdy miasta praskie szły jednak innymi drogami), za politykę naj
lepiej odpowiadającą dobru państwa czeskiego, w tym ma niewątpliwie rację, 
tym bardziej jeśli mamy na myśli ten polityczny naród czeski, który narodził 
się w epoce husyckiej. Istnieje jednak problem, czy w ówczesnej sytuacji politycz
nej wewnętrznej i zagranicznej cele jej były realne, i to nie tylko z jej stanowiska, 
ale i z punktu widzenia polskich Jagiellonów, ponieważ nie ma wątpliwości, że



kiedy i z ich strony odzywały się głosy o bliskim etnicznym pokrewieństwie, 
w głównej mierze grało tu rolę dążenie do niedopuszczenia do połączenia państwa 
węgierskiego i czeskiego w ręku jednego władcy.

Chociaż połączenie państwa czeskiego i' polskiego w tym okresie jest ideą 
bardzo pociągającą, myśli tej jednak nie można zbytnio przeceniać. Wypada tu 
wskazać na opis tej epoki ze strony czeskiej5. W sumie zostaniemy Heckowi 
wdzięczni za to, że z niepowszednim zainteresowaniem i pilnością maluje obraz 
związków czesko-polskich w burzliwym dziesięcioleciu po Lipanach. Jego praca 
jest, mimo pewnych zastrzeżeń, cennym wkładem historiografii polskiej do poznania 
wzajemnych stosunków obu narodów.

Ivan Hlaváček

M. O r z e c h o w s k i ,  NARODOWA DEMOKRACJA NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
(DO 1918 ROKU) (Monografie Śląskie Ossolineum, pod red. J. Gierowskiego, L 9), 
Wrocław—Warszawa—Kraków 1965, s. 302.

Pojawienie się omawianej pracy ważne jest dla wszystkich badaczy dziejów 
Polski, a szczególnie Śląska. Opracowane w niej zostało zagadnienie bardzo istotne, 
znane nie od dziś, ale nigdy nie ujęte w sposób tak szeroki zarówno pod względem 
podstawy źródłowej, jak i zakresu chronologicznego. Ponieważ zaś w skali całego 
zaboru pruskiego, a nawet wszystkich ziem polskich brak jest jeszcze ciągle opra
cowań dziejów wielu partii i kierunków politycznych, tym większe jest znaczenie 
książki Orzechowskiego.

Jest ona podbudowana solidną podstawą źródłową. Autor dotarł do 9 archiwów 
w Polsce i w NRD, największe znaczenie dla niego posiadały przy tym zasoby 
byłej Rejencji Opolskiej we Wrocławiu i Deutsches Zentralarchiv w Merseburgu 
(zwłaszcza zespół Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Pominięcia są chyba nie
wielkie. Warto było sięgnąć do wspomnień Berkana (Biblioteka Raczyńskich w Po
znaniu, sygn. 410), w których dwa rozdziały poświęcone zostały charakterystyce, 
bardzo zresztą tendencyjnej, Napieralskiego i Korfantego. Należy przypuszczać, że 
pewne uzupełnienia znalazłby Autor w Katowicach i Opolu, gdyż np. w aktach 
landratur napotkać można ciekawe szczegóły, ale chyba nie wniosłyby one decy
dujących zmian l. Dla każdego, kto miał do czynienia z prasą, przeglądnięcie ponad 
200 roczników 25 pism jest dowodem ogromnego wysiłku heurystycznego Autora. 
Przy takiej ilości gazet dobór cytowanych artykułów z natury rzeczy musi być 
dyskusyjny, ale to, co dał Autor, robi wrażenie roboty bardzo solidnej. Z prasy 
można było sięgnąć jeszcze do „Gazety Polskiej” Joachima Sołtysa. Wykorzysta
nych zostało sporo pozycji z zakresu publicystyki, zestawienia literatury Autor 
nie podał, wyraźnie oszczędzając miejsca. Praktycznie poza zasięgiem jego zainte
resowań pozostały stenograficzne sprawozdania parlamentarne, a tu i ówdzie wy
stępują także drobniejsze braki* 1 2, w sumie jednak stwierdzić należy, że podstawa 
źródłowa pracy jest nie tylko wystarczająca, ale bogata i różnorodna oraz że 
pozwala na wszechstronne naświetlenie omawianego zagadnienia.

Rozdział I ma charakter wstępny, podaje sporo nowych informacji na temat

6 Cesi a Poláci v minulosti, praca zbiorowa, t. I, Praha 1964.
1 O niektórych nie cytowanych poszytach pochodzących z wykorzystanych 

zespołów (w pracy nie ma pełnego zestawienia) wspomnimy niżej.
2 Np. wspomnienia P l u t y ń s k i e g o ,  Po złote runo do Warszawy (Kierunki, 

nr 18, 8 V 1960) czy artykuł Kucnera o Straży (Śląsk, 1947).



przeobrażeń społeczno-politycznych na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w. 
Można by się spierać, czy jak na potrzeby pracy nie jest on zbyt obszerny, gdy jed
nocześnie z natury rzeczy nie da się w jednym rozdziale przedstawić pełnego obrazu 
problemu, mogącego stanowić przedmiot osobnej, i to wcale pokaźnej monografii. 
Pozostałe rozdziały w sposób chronologiczny, najzupełniej słusznie, przedstawiają 
rozwój kierunku narodowodemokratycznego3. Podział na okresy nie nasuwa żad
nych zastrzeżeń. Jedynym odstępstwem od układu chronologicznego jest zamiesz
czenie rozdziału III, poświęconego ideologii, programowi i taktyce endecji górno
śląskiej. Uwagi te celowo zamieszczone zostały w tej części pracy, w której jest 
mowa o początkach działalności Korfantego; w następnych rozdziałach Autor 
wiele razy wraca do tych spraw, dając w ten sposób obraz ewolucji ideologii 
kierunku narodowodemokratycznego.

Punkt ciężkości rozprawy spoczywa na pierwszych latach XX w., okres póź
niejszy, zwłaszcza poczynając od 1908 r., opracowany jest znacznie zwięźlej, a to 
z kilku powodów. Niewątpliwie materiał źródłowy odnoszący się do lat później
szych jest szczuplejszy, sama działalność endecji słabsza, a wreszcie Orzechowski 
nie chciał, widać, powtarzać tego, co już sam poprzednio napisał4. Najbardziej 
należy żałować, że nie udało się wydobyć większej liczby faktów z lat 1914—1918, 
gdyż sytuacja na Górnym Śląsku w okresie wojny znana jest stosunkowo naj
słabiej.

Przy historii każdego kierunku politycznego, schematycznie rzecz biorąc, wy
stępują dwa zagadnienia. Z jednej strony chodzi o dane faktograficzne, dotyczące 
form organizacyjnych, działających ludzi, tworzonych gazet itp., z drugiej —
0 ściśle z tym związaną ewolucję poglądów, o ideologię ugrupowania. I w jednym,
1 w drugim zakresie praca Orzechowskiego przynosi bardzo wiele nowego mate
riału, podaje całościowy obraz endecji górnośląskiej, wydaje nam się jednak, że 
dla Autora najważniejszą sprawą są przemiany ideologiczne. Nie jest to zarzut, 
tym bardziej że przy solidności opracowania nie ma mowy o pomijaniu poważniej
szych przejawów działalności organizacyjnej. Sprawa jest dyskusyjna, ale nam 
bardziej odpowiadałoby rozszerzenie informacji o tych ostatnich.

I tak należałoby w myśl naszej koncepcji powiedzieć więcej na temat form, 
sposobów i zakresu opanowywania przez kierunek narodowodemokratyczny pol
skiego systemu organizacyjnego. Znaną cechą taktyki endecji było wchodzenie 
do istniejących już organizacji i stopniowe uzyskiwanie w nich coraz poważniej
szych wpływów. Czy na Górnym Śląsku sytuacja wyglądała tak samo? Sprawa 
z pewnością nie jest łatwa, gdyż źródła — prasa i korespondencja władz — bezpo
średnio na to pytanie nie dają odpowiedzi, ale warto było spróbować przeprowadzić 
taką analizę. W grę wchodzą zrzeszenia różnego typu, choćby związki Sokoła, do 
których jest sporo materiału, gdyż budziły one poważne zainteresowanie władz 
pruskich 5. W sumie nie jest to bez znaczenia, gdyż różne organizacje gospodarcze 
i kulturalne swoimi wpływami sięgały szerzej niż organizacje wyborcze, a równie 
szeroko jak prasa. Wśród wielu przykładów można podać fakt, że Autor niewiele

3 Wolelibyśmy taki ostrożniejszy termin niż nazwę endecja dla lat, gdy for
malnie biorąc w całym zaborze pruskim nie było organizacji narodowodemokratycz- 
nej.

4 M. O r z e c h o w s k i ,  Ugoda między W. Korfantym i A. Napieralskim (Śląski 
Kwart. Hist. Sobótka, 1959, nr 3); t e n ż e ,  Działalność polityczna Wojciecha Kor
fantego w latach I wojny światowej (Zaranie Śląskie, 1963, nr 4).

5 Por. np. Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg, Rep. 77, Tit. 870, nr 47, 
adh. I, t. 1—3: (Archiwum Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego, Akta Rejencji 
Opolskiej B. Pr., nr 39, 40, 147 (dalej skrót: ARO).



napisał o Straży, o której można znaleźć więcej danych6. Mniej lekceważylibyśmy 
także zagadnienie „działalności praktycznej”, gdy np. w okresie przedwojennym 
według prasy polskiej na nią miała być zwrócona większa uwaga7. Pewne szcze
góły można dorzucić nawet do dziejów prasy endeckiej, o której Autor napisał 
wiele. Przed utworzeniem „Gazety Ludowej” obok wspomnianego przez Autora za
łożenia „Niwy Śląskiej”8 i „Dziennika Narodowego” (s. 269—270) miała miejsce 
próba opanowania „Nowin” w Opolu, pisma o sporym nakładzie9. Ciekawa była 
sama technika działania endecji, opierającej się na gazetach z Wielkopolski10.

Najwięcej uwagi czytelników zwróci z pewnością ocena ideologii narodowej 
demokracji (o ile nam wiadomo, tak już zresztą było w czasie dyskusji nad książką 
Orzechowskiego w Katowicach w lipcu br.). Pod tym względem polemika z Auto
rem wymagałaby niezmiernie długich wywodów, toteż ograniczymy się tylko do 
pewnych przykładów. Z dużą rzetelnością Orzechowski referuje wypowiedzi prasy 
kierunku narodowodemokratycznego, starając się o możliwie wszechstronne na
świetlenie stanowiska zarówno przez nią samą, jak i przez bogaty zestaw głosów 
organów różnych innych ugrupowań. Natomiast nie zawsze można zgodzić się 
z wysuwanymi na tej podstawie wnioskami. Nie wszędzie dostatecznie brane są 
pod uwagę czynniki zewnętrzne — nacisk cenzury, stopień świadomości narodowej 
odbiorcy, legalizm panujący w zaborze pruskim, choć gdzieniegdzie Autor o nich 
wspomina. A oto przykłady. W przytoczonym przez siebie programie pracy orga
nicznej widzi Autor: „program moralnego i politycznego rozbrojenia ludu górno
śląskiego i wydania go na łup powolnej i planowej germanizacji” (s. 248—249). 
W innym miejscu (s. 257) całkowicie lekceważy występowanie za prawem wybor
czym ,.jak w Rzeszy” (chodziło o reformę prawa wyborczego’ w Prusach), domaga 
się umieszczenia w programie walki o prawa wyborcze dla kobiet, o których to 
prawach, zwłaszcza o biernym, mało kto wtedy mówił, pisze o fetyszyzmie parla
mentarnym, któremu uległa nawet socjaldemokracja — więc czy nie są to zbyt 
wysokie wymagania stawiane ruchowi bądź co bądź mieszczańskiemu, d~iałające- 
mu w środowisku ciągle jeszcze niezbyt wyrobionym politycznie. Pisząc o 1991 r. 
Autor najpierw wspomina o „stonowanym jeszcze klerykalizmie” (s. 6°). potem 
dla tego samego roku stwierdza, że endecja „od momentu swych narodzin wystę
powała . . .  jako siła jawnie klerykalna” (s. 113). Określenie co najmniej dysku
syjne. gdyż klerykalizm, podporządkowanie życia społeczeństwa wpływom ducho
wieństwa i kościoła, nie był możliwy do przyjęcia — niezależnie od takich czy 
innych intencii przywódców endecji — dla kierunku nacjonalistycznego, nie 
mopącepo wówczas liczyć praktycznie niemal na żadne poparcie kleru. Oczywiście 
Autor ma rację stwierdzając, że innym zjawiskiem był antyklerykalizm „Głosu” 
czy „Li î Polskiej” a innym hasło Korfantego „Precz z Centrum”, ale to rozróż
nienie n;e powinno prowadzić do drugiej skrajności. Przesadne jest sformułowanie, 
że somsz z Centrum był „niezmiennym hasłem” endecji (s. 221). a w związku 
z tym zbyt wielką wagę Autor przypisuje do wszelkich kompromisów z partią 
niemiecką. Np. w 1908 r. ani Centrum nie było tak zagrożone, aby na tej drodze — 
dosyć w pruncie rzeczy nietrwałej ugody w sprawie wvborów do Sejmu pruskie
go — miało uratować swoje istnienie, ani skutki Dorozumienia dla ruchu polskiego 
nie były tak katastrofalne, jak chce Orzechowski (&. 232). •

• Por. np. artykuł Kucnera i ARO, B. Pr., nr 90.
7 Por. sprawę wyborów do zgromadzeń gminnych w 1914 r., ARO, B. Pr., nr 147.
8 v'k'ce o „Niwie”, ARO, B. Pr., nr 140.
9 3500 egz. przy 3000 abonentów, ARO, B. Pr., nr 60. k. 47—63, nr 123.
10 Por. np. sprawę nie górnośląskiej „Gazety Wrocławskiej”, założonej w 1914 r. 

w oparciu o „Nowego Przyjaciela Ludu” z Kępna, ARO, B. Pr., nr 209.



Przykładów takich można podać więcej. Uwagi nasze nie mają oczywiście 
na celu przekreślenia całej oceny kierunku narodowodemokratycznego podanej 
w pracy, należałoby jednak — naszym zdaniem — przynajmniej złagodzić niektóre 
sformułowania. Zawsze dyskusyjną pozostanie sprawą, co w tych wszystkich wy
powiedziach polegało na taktyce.

Autor najwięcej uwagi poświęcił stosunkom między endecją a „Katolikiem” 
Napieralskiego i Centrum, może nawet zbyt wiele miejsca przeznaczył na dzieje 
koncernu Katolickiego. Szkoda, że nie powiedział nic o działalności na Górnym 
Śląsku Lutosławskiego, elsów, Sołtysa i jego „Gazety Polskiej”. Stosunek tego kie
runku do endecji nie jest do tej pory w pełni wyjaśniony.

Górny Śląsk został w sposób nieco za daleko idący oderwany od wypadków 
w Niemczech. I tak np. ocena wyborów w 1893 r. (s. 40) nie jest zrozumiała bez 
uwzględnienia całokształtu sytuacji w Niemczech. Zbyt mało jest uwag o taryfie 
celnej z 1902 r., ważnej dla początków działalności Korfantego. Uwagi o reformie 
podatkowej z 1909 r. (s. 237—241) zbytnio upraszczają sytuację.

W pracy jest też nieco sformułowań bardziej szczegółowych, które budzą pewne 
wątpliwości. A oto parę przykładów. Trudno dostrzec u Tobiasza antypatię do en
decji, jak by wynikało ze słów „i w nich” (s. 7). Na s. 14 (przyp. 18) chodzi chyba 
o „Leipziger Volkszeitung”, ale w takim razie było to pismo lewicy SPD, trudno 
je uznać za „zbliżone do socjaldemokracji” i odróżnić od niego „publicystykę mar
ksistowską” (s. 15). Z rozumowania na s. 16 wygląda, jakby ogólną cechą rozwoju 
świadomości narodowej w okresie kapitalizmu przedmonopolistycznego była świa
domość regionalna, z czym trudno się zgodzić. Różnica między sposobami zużytko- 
wywania funduszów dyspozycyjnych nadprezydentów na Górnym Śląsku a w Wiel- 
kopolsce i na Pomorzu nie była \ak zasadnicza (s. 35). Analogia między „Katoli
kiem” a lojalizmem popowstaniowym (s. 43) jest daleka, nie można pomijać 
punktu wyjścia, tam ewolucji od myśli powstańczej, której tu brakowało. Raz 
Autor podaje, że Korfanty należał do Ligi_ w końcu XIX w. (s. 65), drugi, że 
został przyjęty w 1901 r. (s. 67). W ocenie wystąpienia Jażdżewskiego (s. 69—70) 
słowo „nawet” pasuje lepiej do klerykalnego „Kuriera” niż do „Dziennika”. Nie
zręczne jest też stwierdzenie, że stanowisko opinii było podzielone, gdy później 
okazuje się, że w zaborze pruskim cała prasa wystąpiła przeciw Jażdżewskiemu, 
a wyjątki zachodziły tylko poza granicami Niemiec. Wspomnianej wypowiedzi 
przypisuje się chyba zbyt wielką wagę, wygląda bowiem, jakby od niej „Górny 
Śląsk wchodził bezpośrednio w nurt polityki polskiej” (s. 71). Niejasne jest stwier
dzenie o Kulerskm, zbliżonym do endecji (s. 71). Zdanie o składzie polskich orga
nizacji zawodowych wymagałoby dopiero udowodnienia (s. 129). Wywód o spół
dzielczości (s. 129—131) nie jest w pełni zrozumiały bez uwzględnienia roli spółek 
w całym zaborze, a także bez rozróżnienia spółdzielczości spożywców i produ
centów. W tabeli na s. 137 lepiej „prasa centrowa” niż „klerykalna”. Ocena intencji 
Napieralskieeo na początku 1905 r. (s. 201) nie jest taka oczywista. Z listu do 
Berkana z 23 I 1905 wynika, że czuł się wówczas bardzo pewnie, uważając prze
ciwników za skompromitowanych. Pisał bowiem: „Radykali politycznie i finan
sowo są zbankrutowani . . .  Centrum też zbankrutowało . . .  Słowem, naokoło 
plajta” u. Wywód na s. 210 robi wrażenie, jakby udział w wyborach miał być rów
noznaczny z uznaniem reakcyjnej ordynacji. Stan polityki polskiej po 1908 r. 
oceniony jest przesadnie krytycznie (s. 235), kryzys bowiem przeżywali głównie 
konserwatyści, ale oni byli na marginesie życia politycznego. Stwierdzenie o „wprost 11

11 Wspomnienia W. Berkana, Bibl. Raczyńskich, sygn. 410, k. 176.



nieobliczalnych stratach” wywołanych germanizacyjną działalnością duchowieństwa 
w latach 1900—1910 (s. 246) pozostaje do udowodnienia i jest wątpliwe, nie upo
ważniają do niego dane w przypisie (w którym trzeba by dodać, że chodzi o naukę 
katechizmu w języku niemieckim), nie mówiąc o tym, że nic nie wiadomo o skut
kach zmian wprowadzanych przez księży. Wybory do Rady Miejskiej w Katowicach 
w 1909 r. (s. 247) trzeba by traktować ostrożniej. Innego sposobu dostania się do 
Rady, jak kompromis z Centrum, polskie ugrupowania mieszczańskie nie miały, a że 
posiadało to pewne znaczenie, dowodzi burza, jaką wybory wywołały w kołach 
rządowych, zastosowane represje, dyskusja parlamentarna itd.

Niezbyt zręczne jest częste operowanie w tekście skrótami, mniej wprowadzony 
czytelnik musi co chwilę sięgać do spisu skrótów na końcu pracy. W wyjątkowych 
wypadkach skróty stosowane są niejednolicie (np. Polskie Towarzystwo Demokra
tyczne raz oznaczane jest jako TPD, s. 254, a kiedy indziej — TDP, s. 270, przy 
czym skrótu tego nie ma w ogóle w spisie).

Jest też w pracy nieco pomyłek w pisowni nazwisk: a więc powinno być 
Zedlitz-Trützschler nie Zeydlitz und Trütschler (s. 167), Hatzfeldt nie Hatzfeld 
(s. 167), Windthorst nie Windhorst (s. 112 i 223), jest też kilkanaście nie dostrze
żonych błędów w korekcie i2.

Nie chcemy kończyć stereotypowo, że wszystkie nasze uwagi w niczym nie 
umniejszają wartości pracy. Poważna ich część ma jednak charakter dyskusyjny, 
a rozprawa przynosi tak wiele materiału, i to pierwszorzędnej wartości, oraz daje 
tak bogaty obraz dziejów polskiego ruchu mieszczańskiego na Górnym Śląsku 
na początku XX w., że ogólna ocena musi być jednoznacznie pozytywna. A że nad 
charakterem tego ruchu można i po ukazaniu się jej dalej dyskutować, to tym 
lepiej.

Adam Galos

R. B i e r z a n e k ,  PAŃSTWO POLSKIE W POLITYCZNYCH KONCEPCJACH 
MOCARSTW ZACHODNICH 1917—1919. Warszawa 1964, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, s. 129.

Polityka mocarstw zachodnich wobec sprawy polskiej w latach I wojny świa
towej i konferencji pokojowej była. już przedmiotem rozważań publicystycznych 
i naukowych wielu autorów. „Czy wobec tego stanu rzeczy nie należałoby uznać — 
zapytuje we wstępie Autor omawianej książki — że obecnie . . .  jest zbędne czy 
też mało użyteczne powracanie do zagadnień opracowanych i już wyjaśnionych” 
(s. 7). Po przeczytaniu pracy Bierzanka czytelnik nie ma żadnych wątpliwości, 
że temat podjęty przez niego jak najbardziej zasługiwał na ponowne opracowanie. 
W ostatnim okresie ukazało się wiele publikacji źródłowych, które zagadnienie to 
postawiły w nowym świetle. Ponadto „wiele tendencji ledwie dostrzegalnych dla 
ówczesnego poKolenia nabrała z dalszej perspektywy minionego czasu na wyrazi
stości i znaczeniu” (s. 7).

Pracę swą napisał Bierzanek głównie na podstawie zachodnioeuropejskich 
i amerykańskich źródeł drukowanych. Bardzo obficie czerpał również z najnowszych 
opracowań. Do źródeł archiwalnych sięgał rzadko. Archiwa zachodnie są jeszcze 
ciągle mało dostępne, w archiwach polskich natomiast niewiele mógł znaleźć 
potrzebnych mu materiałów.

12 Np. na s. 171 winno być „nie sposób” zamiast „jest sposób”; s. 233, przyp. 
228 — „Tit. 870”, a nie „Tit. 807”.



Książka Bierzanka składa się ze Wstępu (s. 7—9), czterech rozdziałów i Za
kończenia (s. 114—129). W rozdziale I (s. 10—40) omówił on perypetie sprawy pol
skiej na forum polityki zachodniej przed i po Rewolucji Październikowej. Szczegól
nie interesująco została potraktowana polityka Stanów Zjednoczonych. Autor zwraca 
uwagę, że w przeciwieństwie do zachodnich mocarstw europejskich, powiązanych 
sojuszem z rządem Rosji carskiej, sojuszem, który uniemożliwiał tym państwom 
wtrącanie się do „wewnętrznych” spraw RosjC polityka amerykańska wkraczała 
do Europy bez jakichkolwiek tego typu powiązań i zobowiązań (s. 19). W rozdziale 
tym Bierzanek stara się dać wyczerpującą odpowiedź na pytanie: czym wytłuma
czyć fakt szczególnego zainteresowania się Wilsona sprawą polską? Nie akceptuje 
twierdzenia tych, którzy utrzymują, że zmusiła do tego Wilsona chęć pozyskania 
sobie w wyborach głosów Polonii amerykańskiej1 (s. 20—22). Nie negując zasług 
I. J. Paderewskiego, J. Sosnowskiego i ich wpływu na politykę amerykańską wobec 
Polski, daleki jest od tego, aby tutaj tylko szukać motywów postępowania prezy
denta Stanów Zjednoczonych1 2 (s. 20). Stany Zjednoczone, zdaniem Bierzanka, 
przystępując do wojny miały przede wszystkim na względzie własne interesy.

Społeczeństwo amerykańskie, wychowane w tradycji izolacjonizmu, nakazującej 
Ameryce wystrzeganie się sojuszników z państwami europejskimi, z dużą rezerwą 
odnosiło się jednak do polityki mającej na celu pchnięcie USA w wir wojny. 
Polityka amerykańska zaczęła więc szukać argumentów, które by wykazały, że 
wojna z Niemcami ma charakter „wojny sprawiedliwej” (s. 23). Sprawa polska miała 
wszystkie dane ku temu, aby w argumentacji tej mogła być wyzyskana. Autor 
wyraźnie dostrzegł dwutorowość polityki amerykańskiej, najczęściej posługującej 
się zdaniami wieloznacznymi, dającymi się różnie interpretować.

Oceniając politykę europejskich mocarstw zachodnich wobec sprawy polskiej, 
Bierzanek słusznie pisze, że biegła ona po linii będącej wypadkową ich interesów. 
Po rosyjskiej rewolucji lutowej nie nastąpił jakiś zdecydowany zwrot w postępo
waniu mocarstw zachodnich (s. 18). Zwrot ten wyraźnie dostrzegalny jest dopiero 
po Rewolucji Październikowej, kiedy to . mocarstwa zachodnie stanęły przed ko
niecznością przelicytowania fali postępowych idei płynącej ze wschodu (s. 32—40).

Bardzo interesujące są też rozważania Autora w rozdziale II (s. 41—49), gdzie 
stara się on dać odpowiedź na pytanie: czym wytłumaczyć opracowanie przez 
zwycięską koalicję tak łagodnych dla Niemiec warunków rozejmowych.

Najwięcej miejsca poświęcił Bierzanek konferencji paryskiej. Po raz pierwszy 
w polskiej historiografii omówił dość szczegółowo wpływ zagadnienia rosyjskiego 
„na całokształt uregulowania problemów Europy Środkowej, a w tym także na 
decyzje w sprawach 'polskich” (s. 107). Problem znalezienia skutecznych metod 
walki z bolszewizmem rosyjskim był jednym z naczelnych zadań konferencji. 
Sprawa polska często też była rozpatrywana z punktu widzenia. przydatności 
Polski w walce z bolszewizmem.

Pewne wątpliwości budzi przeprowadzona przez Bierzanka periodyzacja polityki 
konferencji paryskiej wobec Rosji. Na s. 56 Autor w podrozdziale zatytułowanym 
„Przełom marcowy” stara się udowodnić tezę, że w marcu 1919 r. następuje rady
kalny zwrot w postawie mocarstw zachodnich wobec sprawy polskiej na jej nie

1 L. L. Ge r s o n ,  Woodrow Wilson and the Rebirth oj Poland 1914—1920, New 
Hawen 1953.

2 Por.: J. J. S o s n o w s k i ,  Prawda dziejowa 1914—1917, Warszawa 1925; 
J. K r a s u s k i ,  Zagadnienie polskie w polityce Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów 
Zjednoczonych w czasie I wojny Światowej. Problem polsko-niemiecki w traktacie 
wersalskim, Poznań 1963, s. 167—169.



korzyść, że w pracach konferencji w tym okresie następuje głęboki kryzys. Genezy 
tych zjawisk stara się szukać m. in. w ówczesnej sytuacji w Rosji, „skąd dochodziły 
informacje o pewnych sukcesach wojsk kontrrewolucyjnych”, oraz we wzroście fali 
rewolucyjnej w Niemczech. Na temat tzw. przełomu marcowego Bierzanek pisał 
już wcześniej3. Z tezą tą polemizował B. Perelmuter4.

Ze swej strony kilka słów chciałbym poświęcić zagadnieniu periodyzacji poli
tyki konferencji wobec Rosji. Zdaniem Bierzanka marcowe sukcesy Kołczaka 
wpłynęły na zmianę tej polityki. Wydaje się, iż mówiąc o sukcesach Kołczaka 
należy pamiętać, że ich główne nasilenie przypada na drugą połowę kwietnia5. 
W marcu Kołczak rozpoczął ofensywę. Od stycznia do końca marca konferencja 
nie miała sprecyzowanego stanowiska w sprawach rosyjskich. Na jej forum za- ■ 
stanawiano się, czy bolszewizm rosyjski można obalić przy pomocy interwencji 
zbrojnej. Świadczy o tym chęć zwołania konferencji przedstawicieli rządów rosyj
skich na Wyspach Książęcych. Na zwycięstwa Kołczaka prasa zachodnia zwróciła 
uwagę dopiero na przełomie marca i kwietnia. Konferencja wnikliwie omawiać 
je zaczęła w maju6. W końcu maja zdecydowała się ona wysłać pismo do Kołczaka, 
precyzujące warunki, od których przyjęcie uzależniła uznanie go za swego sojusz
nika. Twierdzenie, że „w zakresie wpływu zagadnienia rosyjskiego” na decyzje 
podejmowane na konferencji pokojowej w sprawach polskich wyodrębnia się dwa 
okresy: 1. styczeń—luty i 2. od marca do podpisania traktatu wersalskiego (s. 113), 
jest nieuzasadnione. Zmiana postępowania konferencji wobęc Rosji dokonała się 
dopiero na przełomie kwietnia i maja.

Pewien niedosyt odczuwa się przy czytaniu akapitu poświęconego sprawie 
Galicji Wschodniej. Autor milczeniem pomija działalność przedstawicieli „białej” 
Rosji w Paryżu, polemikę, jaką prowadziła Polska Delegacja na Kongres Pokojowy 
z działającą w Paryżu Conference Politique Russe 7, oraz wpływ na decyzje paryskie 
przedstawicieli kontrrewolucji rosyjskiej.

W Drący znaleźć można także pewne nieścisłości. Mianem dokumentu z Fon
tainebleau (s. 69) określa się w historiografii memoriał Lloyda George’a z 26 marca, 
a nie odpowiedź na ten memoriał Clemenceau. Na s. 89 Autorowi na pewno chodziło
0 avt z 5. a nie 15 listopada. Orędzie Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonvch, 
znane pod nazwą 14 punktów, wygłoszone zostało 8 I 1918 r., a nie — jak podaje 
Bierzanek (s. 35) — 22 stycznia.

Autor w niektórych wypadkach bez potrzeby dwukrotnie posługuje się tymi 
cytatami: na s. 51 i 91 cytuje ten sam fragment z książki Beriozkina, na s. 110
1 117 tę samą wypowiedź Wilsona. Są to powtórzenia, których można było uniknąć.

Każda książka, która podejmuje tak dyskusyjne, a zarazem często opracowy

3 R. B i e r z a n e k ,  Sprawa Gdańska w polityce wielkich mocarstw zachodnich 
w okresie konferencji pokojowej 1919 r. (Przegląd Zachodni, III, 1954. s. 14°—131).

4 B. P e r e l m u t e r ,  Sprawa granic polsko-niemieckich na posiedzeniach Rady 
Na'wvzszei Konferencji Pokoiowej w Paryżu (styczeń—kwiecień 1919) (Materiały 
i Sť dia WSNS, t. I, s. 164—165).

5 Szerzej na ten temat: A. J u z w e n k o ,  Sprawa uznania rządu Kołczaka 
w polskiej polityce zagranicznej (Studia z Najnowszych Dziejów Powszechnych, 
Warszawa 1963, z. 4, s. 195—219).

6 Zagadnieniom tym dużo miejsca poświęca T. K o m a r n i c k i ,  Rebirth of the 
Polish Republic, London 1957, s. 397—501; por. też: E. J. D i 11 on, Konferencja 
pokojowa w Paryżu w 1919 r., Warszawa 1921, s. 89 i 245—251.

7 Por.: S. K u t r z e b a ,  Kongres, traktat i Polska, Warszawa 1919, s. 186—198; 
A. N. M a n d e l s t a m .  Le principe des nationálités et la question polonaise, Paris 
1919; H. Gr a p  pin,  Mémoire sur U Application du Principe des Nationalités á la 
question russe. Réponse á Vopuscule de M. Mandelstam..., Paris 1919.



wane zagadnienia, budzi polemiczne uwagi. Uwagi te nie mogą jednak mieć 
decydującego wpływu na jej ogólną ocenę. Książka Bierzanka jest owocem bardzo 
wnikliwych i dociekliwych badań. Spotykamy się w niej z szeregiem nowych tez, 
przedstawionych czytelnikowi w sposób przekonywający, zwięzły i łatwy do 
odczytania.

Adolf Juzwenko

MATERIAŁY DO DZIEJÓW POLSKIEGO SZKOLNICTWA NA SLĄSKU 
OPOLSKIM W MIĘDZYWOJENNYM DWUDZIESTOLECIU, opr. K. O r z e c h o w 
s k i  (Documenta Silesiae, pod red. A. Galosa z. 3), Wrocław 1965, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskicn, s. 220.

Wydawnictwo jest pierwszym zbiorem materiałów archiwalnych, dotyczących 
polskiego szkolnictwa na Opolszczyźnie, a znajdujących się w Archiwum Państwo
wym Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego. Zawiera ono cenne akta 
b. Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu z lat 1918—1937. Siła dowodowa 
opublikowanych tekstów jest tym większa, że Wydawca podaje je w języku orygi
nalnym. Do tekstów niemieckich dołączony jest przekład polski.

Należy podkreślić trafny dobór materiałów archiwalnych. Z ogólnej liczby 
65 dokumentów 5 dotyczy polskiego szkolnictwa na Śląsku Opolskim w latach 
plebiscytu, 35 — polskiego publicznego szkolnictwa podstawowego, 17 — polskiego 
prywatnego szkolnictwa podstawowego i 5 — polskiego gimnazjum prywatnego 
w Bytomiu. Wartościowym uzupełnieniem pracy są tabele statystyczne, informujące 
czytelników o stanie liczbowym dzieci w szkołach powszechnych i prywatnych 
mniejszości polskiej oraz o liczbie dzieci ze szkół niemieckich, uczęszczających na 
naukę religii prowadzonej w języku polskim i na naukę języka polskiego. Tab. V 
podaje listę uczniów gimnazjum bytomskiego.

Wydanie poprzedził Wydawca krótkim wstępem, w którym odtwarza sytuację 
polityczną, w jakiej znalazła się ludność polska na Górnym Śląsku w czasie ple
biscytu, rządów Komisji Międzysojuszniczej i po przyłączeniu Śląska Opolskiego 
do Rzeszy niemieckiej. Jednocześnie naświetla działalność międzynarodowych insty
tucji, tj. Górnośląskiej Komisji Mieszanej w Katowicach i Górnośląskiego Trybunału 
Rejonowego w Bytomiu, w dziedzinie szkolnictwa polskiego.

Istotne i najbardziej rzeczowe informacje o polskim szkolnictwie na Śląsku 
Opolskim czerpie jednak czytelnik z samej treści książki, tj. z przytoczonych 
dokumentów. W nich odzwierciedla się różne ustosunkowanie się władz niemiec
kich do spraw polskich; od nagłej i usłużnej gotowości dogadzania ludności polskiej 
podczas plebiscytu dla pozyskania jej do swych celów, poprzez  ̂ otwarty i ukryty 
nacisk w okresie utworzenia publicznego szkolnictwa polskiego, do lekceważącego 
i niechętnego tolerowania prywatnych szkół polskich i brutalnej,* bezwzględnej 
polityki szkolnej po dojściu do władzy faszyzmu hitlerowskiego.

Bardzo znamienne jest np. w części I pismo prezydenta rejencji opolskiej do 
ministra oświaty w Berlinie w sprawie wprowadzenia nauki religii po polsku 
z 25 XI 1918 r., rzekomo dla podtrzymania wśród ludności po polsku mówiącej 
życzliwych nastrojów dla Niemiec, co wpłynęłoby korzystnie w sensie proniemiec
kim w czasie plebiscytu. Jak Niemcy „respektowali” regulamin Górnośląskiej 
Komisji Mieszanej, o tym świadczy m. in. memoriał prezydenta tej Komisji 
w sprawie polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Śląsku Opolskim z 20 X 
1923 r. Podkreśla on obojętny lub nawet negatywny stosunek nauczycieli uczących



w polskich szkołach mniejszościowych do ludności polskiej, która nie obdarza ich 
zaufaniem, tym bardziej że często nie posiadają oni dostatecznej znajomości języka 
polskiego (cz. II, nr 3).

O próbach zastraszania Polaków działających na rzecz polskiej szkoły Wydawca 
przytacza w tym samym rozdziale kilka ciekawych danych. Z zeznań rodziców 
wynika, że policja poddawała matkę czy ojca dziecka dokładnemu przesłuchaniu, 
grożąc ewentualnymi konsekwencjami w razie zapisania dzieci do szkoły polskiej. 
Nauczyciele posługiwali się metodą zastraszania dzieci polskich mających uczęszczać 
do polskiej szkoły, o czym świadczą protokoły (cz. II, nr 13, 14, 15). Potwierdza ten 
stan rzeczy również memoriał Związku Polaków w Niemczech z 1 VI 1926 r. 
Memoriał ten najlepiej charakteryzuje perfidną politykę i w ogóle stosunek 
władzy niemieckiej, nauczycieli i pruskich urzędników szkolnych do szkolnictwa 
polskiego i do tych wszystkich, którzy je popierali. Oczywiście władze niemieckie 
zaprzeczały wszystkim wydarzeniom, o jakich w memoriale mowa. Ciekawe są 
i pisma nadrzędnych władz niemieckich w sprawie polskich szkół mniejszościowych. 
Z nich wynika niedwuznacznie, że śledziły one wewnętrzne życie szkolne w szko
łach mniejszości polskiej, domagając się od nauczycieli realizacji obywatelskiego 
wychowania młodzieży polskiej w duchu niemieckim i zabraniając używania szkol
nych książek polskich, a nawet mapy Polski Romera z 1936 r.

Podobne wykrętne, a nawet wrogie stanowisko zajęły władze niemieckie wobec 
polskiego szkolnictwa prywatnego na Śląsku Opolskim. Starano się przede wszyst
kim o zakładanie niemieckich przedszkoli tam, gdzie Związek Polaków zamierzał 
je otworzyć, aby zmniejszyć nabór do polskich przedszkoli. Informuje nas o tym 
pismo starosty z Olesna z 8 I 1930 r. (cz. III, nr 2). Wszelkie poczynania Polaków 
w dziedzinie otwierania nowych szkół prywatnych stały dotąd w centrum uwagi 
władz policyjnych, powiatowych, a nawet rejencyjnych, które informowały skru
pulatnie władze centralne w Berlinie o powstawaniu polskich szkół prywatnych 
i metodach ich zwalczania. Najwięcej szykan władze niemieckie stosowały wobec 
polskich nauczycieli, jak wynika z memoriału Polskich Towarzystw Szkolnych 
w Niemczech z 30 I 1931 r. (cz. III, nr 7). Niestety, Wydawca nie umieścił odpo
wiedzi na powyższy memoriał. Z dalszych pism dowiadujemy się, że Związek 
Polaków rozwinął bardzo ożywioną działalność wokół utworzenia szkół, co zmusiło 
władze niemieckie do zwiększenia kredytów na zwalczanie polskiego szkolnictwa 
(cz. III, nr 8). Jakimi środkami starano się je zwalczać i jak władze niemieckie 
oceniły narastającą wciąż działalność Polskiego Towarzystwa Szkolnego, informują 
nas pozostałe dokumenty przytoczone w części III.

Ostatnia, IV część zawiera 5 dokumentów, które wybitnie świadczą o zastoso
waniu przez władze niemieckie krętej i bezwzględnej polityki szkolnej tym razem 
w stosunku do polskiego gimnazjum w Bytomiu. Garść tajnych informacji dostar
czonych przedstawicielom niemieckiej prasy w czasie ściśle poufnej konferencji 
odbytej u nadprezydenta prowincji górnośląskiej w sprawie utworzenia polskiego 
gimnazjum w Bytomiu 6 X 1932 r. porusza problem gimnazjum polskiego z punktu 
widzenia konferencji genewskiej, przyszłej obsady personalnej, podręczników, 
uprawnień maturalnych, porównując te zagadnienia ze stanem rzeczy istniejącym 
w województwie śląskim. Pomimo uznania słuszności postulatów polskich w sprawie 
utworzenia polskiego gimnazjum rozważano jednocześnie sposoby odwlekania ich 
realizacji.

Władze niemieckie obawiały się niebezpieczeństwa dla niemczyzny na Górnym 
Śląsku. Szukano środków zaradczych, proponując np. utworzenie internatów nie
mieckich w miastach, w których znajdowały się gimnazja niemieckie, przede



wszystkim w Opolu. Internat zamierzano oddać w ręce kleru mającego największy 
wpływ na ludność (cz. IV, nr 2). Zwrócono się do prezydenta policji w Gliwicach, 
polecając inwigilację uczniów polskiego gimnazjum (cz. IV, nr 3). Pod wpływem 
metod zastraszenia sporo wniosków zostało wycofanych przez polskich rodziców, 
o czym z zadowoleniem policja w Opolu doniosła nadprezydentowi (cz. IV, nr 4). 
W marcu 1937 r. zadano gimnazjum polskiemu ostatni cios, pozbawiając dyrektora 
Kozaneckiego i nauczyciela dra Schweda prawa nauczania, a tego ostatniego nawet 
prawa przemawiania. Książka Kazimierza Orzechowskiego zawiera niejeden do
kument zupełnie nowy, rzucający światło na mało dotychczas znane kwestie pol
skiego szkolnictwa mniejszościowego.

Józef Madeja

R. S t a n i e w i c z, MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
W LATACH 1922—1933, Katowice 1965„ Śląski Instytut Naukowy, s. 104.

Praca poświęcona jest jednemu z najtrudniejszych i jednocześnie najistotniej
szych problemów historii Górnego Śląska w okresie międzywojennym. Można śmiało 
stwierdzić, że jest pod wieloma względami książką nowatorską. Do tego czasu 
nie było całościowego opracowania dziejów mniejszości niemieckiej na Śląsku dla 
lat 1922—1933*. Omawiana praca wypełnia tę lukę, stanowi więc pozycję, którą 
wszyscy badacze tego problemu powitają z radością i zainteresowaniem.

Autor oparł się w przeważającej mierze na opublikowanej już literaturze 
przedmiotu, która w sposób wycinkowy omawiała poruszone problemy. Należy 
podkreślić, że postarał się wykorzystać najistotniejsze pozycje tej literatury, 
wykazując przy tym bardzo dobre rozeznanie1 2. W wielu wypadkach Staniewicz 
poparł swoje wywody cytatami z materiałów archiwalnych. Najczęściej cytuje 
dokumenty znajdujące się w Archiwum Zakładu Historii Partii w Warszawie 
i w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach. Nie są mu również obce 
materiały archiwum bydgoskiego. Bogactwo przytoczonej literatury oraz fragmenta
ryczne, ale istotne powoływanie się na materiały archiwalne świadczy o gruntownej 
znajomości tego zagadnienia. To z kolei budzi w czytelniku zaufanie do wniosków 
Autora.

Dużą zaletą pracy jest dążenie Autora do naszkicowania trudnych problemów 
mniejszości niemieckiej na Śląsku w sposób możliwie najprzystępniejszy. Książka 
Staniewicza ma charakter informacyjno-syntetyczny i przeznaczona jest dla szer
szego ogółu czytelników, a nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Warta podkreślenia jest chęć Autora do wyrobienia sobie możliwie najbardziej 
obiektywnego sądu o przytoczonych faktach lub wydarzeniach oraz krytycyzm 
w stosunku do opinii innych badaczy lub świadków.

Przechodząc obecnie do omówienia niektórych szczegółów książki, chciałem 
zatrzymać się na kilku zagadnieniach, które mnie uderzyły przy jej czytaniu.

1 W 1963 r. ukazała się praca K. G r u n b e r g a ,  Nazi-Front Schlesien. Nie
mieckie organizacje polityczne w województwie śląskim w latach 1933—1939, Śląski 
Instytut Naukowy, Katowice. Praca ta obejmowała okres 1933—1939, w połączeniu 
z omawianą pozycją R. Staniewicza powstała monografia dziejów mniejszości nie
mieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922—'1939.

2 Świadczy o tym ilość cytowanych pozycji. Zadałem sobie trud zliczenia 
cytowanych i przytoczonych pozycji i uzyskałem imponującą liczbę 114 prac. 
Książka zyskuje przez to dodatkową wartość kompendium bibliograficznego do 
dziejów mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym.



Pierwsze z nich to sprawa podziału okresu na dwa podokresy. Przyjęcie 1930 r. 
jako granicy tych podokresów jest sprawą bardzo dyskusyjną. R. Staniewicz nie
potrzebnie chyba zasugerował się początkiem wielkiego kryzysu gospodarczego 
w Polsce, który z natury rzeczy miał silny oddźwięk na Śląsku. Ten podział byłby 
uzasadniony przy omawianiu historii Górnego Śląska w ścisłym związku z historią 
reszty ziem polskich; temat pracy jednak był ściśle ograniczony do terenów ślą
skich i wobec tego należało się kierować wydarzeniami istotnymi dla dziejów 
mniejszości niemieckiej w tym regionie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 1930 r. 
nie wpłynął decydująco na zmianę położenia politycznego i gospodarczego mniej
szości niemieckiej na Górnym Śląsku. Kryzys gospodarczy z wszystkimi swoimi 
przejawami (zamykanie kopalń i hut, wzrost bezrobocia) dał się we znaki przede 
wszystkim ludności polskiej Górnego Śląska. Wynikało to ze struktury własno
ściowej przemysłu górnośląskiego, gdzie decydujący wpływ mieli jeszcze kapitaliści 
niemieccy. Kierując się solidarnością narodową, starali się przerzucić gros skutków 
kryzysu na ludność polską3. Wynikało to również ze struktury społecznej mniej
szości niemieckiej. Grupowała ona jednostki wykwalifikowane, które nie podlegały 
w tym stopniu co inni robotnicy redukcji. Robotnik wykwalifikowany przedstawiał 
większą wartość dla pracodawcy niż zwykły pracownik i niechętnie się go po
zbywano. Upraszczając nieco sprawę można stwierdzić, że ogólnie mniejszość nie
miecka odczuła w znacznie mniejszym stopniu skutki kryzysu niż ludność polska. 
Również sytuacja polityczna mniejszości niemieckiej nie uległa w tym czasie jakimś 
zasadniczym zmianom. Wręcz odwrotnie, na bazie ogólnego kryzysu zyskuje agitacja 
Volksbundu, który zwiększa swoje szeregi. Pewny jednakże motyw, który mógłby 
służyć za podstawę do takiego podziału chronologicznego, stanowiło nasilenie od 
1930 r. polityki rządu zmierzającej do spolszczenia administracji i dyrekcji po
szczególnych przedsiębiorstw. Reprezentantem tej koncepcji na terenie śląskim był 
wojewoda dr Michał Grażyński. Narodziła się ona jednak znacznie wc~eśniej, 
z chwilą wstąpienia Grażyńskiego na stanowisko wojewody, ale wobec olbrzymich 
wpływów ekonomicznych niemieckiego kapitału na Śląsku — i zresztą nie tylko 
tutaj — pozostawała od 1926 r. w sferze dezyderatów wojewody. Właśnie rok 1926, 
tj. rok wstąpienia na stanowisko wojewmdy śląskiego Grażyńskiego, stanowił istotną 
granicę chronologiczną dla dziejów niemczyzny na Górnym Śląsku w okresie 
międzywojennym. Po okresie stosunkowo dużego liberalizmu wojewody Bil
skiego nastąpił okres bardziej zdecydowanych rządów Grażyńskiego. Zresztą 
zmieniła się w tym czasie (od przewrotu majowego) sama polityka rządu wobec 
mniejszości narodowościowych4, przybierając bardziej zdecydowane formy. Należy 
oczywiście zaznaczyć, że działalność Grażyńskiego, jego nie przebierająca w formach 
walka z niemczyzną, niekiedy zupełnie nie przemyślane posunięcia przynosiły 
często w efekcie polskości na Górnym Śląsku straty.

Druga sprawa to zagadnienie stanu liczbowego mniejszości niemieckiej na 
Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. R. Staniewicz zestawił obliczenia 
innych autorów zajmujących się tym trudnym zagadnieniem (s. 22—23). Można by

3 Powszechnie znanym zjawiskiem było w tym czasie szykanowanie robotników 
Polaków i zwalnianie ich w pierwszej kolejności. Tak stało się na kopalni „Wirek” 
w Kochłowicach, zamkniętej w październiku 1933 r. Załogę narodowości niemieckiej 
przerzucono prawie w całości na inną kopalnię, a robotników polskich pozbawiono 
pracy, dając im niewielką odprawę. Zob. Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Katowicach, Dyrekcja Policji Katowice, teczka 140.

4 SprawĘ tą dokładnie zajął się ostatnio W. M i c h o w i e  z, Walka dyplomacji 
polskiej przeciwko traktatowi mniejszościowemu w Lidze Narodów w 1934 roku, 
Łódź 1963.



mieć pretensje, że Autor nie zajął określonego stanowiska wobec przytoczonych 
przez siebie obliczeń innych badaczy. W obecnej chwili trudno pokusić się o obiek
tywne stwierdzenie stanu liczbowego mniejszości niemieckiej na Śląsku w okresie 
międzywojennym. Wszyscy badacze zajmujący się tym problemem w przeszłości 
kierowali się pewnym kryterium, które — ich zdaniem — decydowało o przynależ
ności danego człowieka do jednej czy drugiej narodowości. Nie można zgodzić się 
ze stwierdzeniem Autora, iż „polski spis ludności z 1931 roku opierał się na obiek
tywnym kryterium przynależności narodowej, jakim jest język macierzysty” (s. 23). 
Otóż w specyficznych warunkach śląskich nawet to kryterium nie było w pełni 
obiektywne. Na specyfikę tego regionu obok wielu innych czynników wpłynął 
moment nie dokończonego procesu kształtowania się świadomości narodowej. Stąd 
każde obliczenie będzie miało charakter subiektywny. Autor mocno podkreślił 
chwiejne poczucie narodowości wśród Górnoślązaków w pierwszych latach po 
przyłączeniu do Polski (s. 7—8).

Trudno pogodzić się z dość mechanicznymi obliczeniami Autora wykazującymi 
spadek liczby zatrudnionych robotników, a tym samym wzrost ilości bezrobotnych. 
Jak wynika z przytoczonych zestawów (s. 28), w latach 1924—1926 w przemyśle 
ciężkim wzrosła liczba ludzi bez pracy o około 80—90 tys. Tymczasem wiadomo, 
że w okresie poważnego kryzysu gospodarczego w 1925 r. liczba wszystkich. bez
robotnych w województwie śląskim wahała się w granicach 55—60 tys., co już było 
poważnym problemem 5. Różnica jest dość zasadnicza. Wynikła ona prawdopodobnie 
stąd, że Staniewicz nie wziął pod uwagę ruchu emigracyjnego. Na te lata przy
pada nasilenie emigracji zarobkowej do Francji, Belgii oraz poważny odpływ 
ludności narodowości niemieckiej do Niemiec. Nie można chyba dla tego okresu 
obliczać liczby bezrobotnych na podstawie zestawów zatrudnionych robotników.

Kwestią sporną jest również sprawa obliczenia liczby głosów w plebiscycie 
z marca 1921 r. W literaturze polskiej przyjęto zasadę odliczania głosów emigracji, 
która w przeważającej mierze opowiedziała się po stronie niemieckiej. Stanowiska 
zupełnie uzasadnione. Nie daje to jednak jeszcze prawdziwego obrazu układu 
narodowościowego na Górnym Śląsku. Należy jeszcze odliczyć wyniki głosowania 
tych okręgów, do których Polska nie wysuwała żadnych pretensji przed plebiscy
tem, a które mocą decyzji Rady Ligi Narodów zostały uwzględnione. Chodzi tu 
o dwa okręgi położone na lewym brzegu Odry: Głubczyce i Prudnik. Głosowały 
one prawie w całości za Niemcami6. Po odliczeniu tych głosów, co również jest 
w pełni uzasadnione, wyniki plebiscytu byłyby korzystne dla Polski.

Na zakończenie tych krótkich uwag na marginesie pracy R. Staniewicza należy 
podkreślić konstrukcję książki. Autor omówił dzieje niemczyzny w województwie 
śląskim według zasadniczych pięciu punktów, które wymienił już na początku 
pracy (s. 24). Są to czynniki, które — według Autora — decydowały o przewadze 
ekonomicznej Niemców na tym terenie w okresie przedplebiscytowym i pozosta
wiły swój ślad w następnym czasie. Zaliczył do nich: 1. niemiecką wielką własność 
ziemską; 2. przeważające wpływy w przemyśle; 3. niemieckie szkolnictwo; 4. roz
winięte organizacje społeczno-polityczne; 5. decydujące wpływy w sprawach 
religijnych. Wyszczególnienie tych zasadniczych punktów na początku pracy skupia 
uwagę czytelnika na najważniejszych zagadnieniach odnoszących się do tego tematu.

B Zob. cotygodniowe zestawienie liczby bezrobotnych na łamach „Polonii”. 
Według tych zestawów szczyt bezrobocia przypadł na grudzień 1925 r. i wynosił 
około 60 tys.

6 Dokładnie tę sorawę omówił J. D o n n a d i e u ,  Les plébiscites (Cahiers Po- 
logne-Allemagne, 1962, nr 3, s. 31).



Kończąc te uwagi, chciałbym jeszcze raz podkreślić wielką przydatność pracy 
R. Staniewicza i trud włożony przezeń w wyczerpujące zestawienie najistotniejszych 
momentów dziejów niemczyzny na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym.

Jan Przewłocki

Z NAJNOWSZYCH BADAŃ NAD GENEZĄ GRANICY NA ODRZE I NYSIE 
ŁUŻYCKIEJ * *.

K. T. Kowalski podjął temat bynajmniej nienowy i od dawna już eksploato
wany przez historyków, prawników i socjologów, posiadający ogromną, wielo
języczną literaturę naukową i publicystyczną, a przez swą aktualność i wagę 
polityczną prowokujący do nowych ujęć i polemik. Wciąż pojawiają się — i jeszcze 
długo będą się pojawiać — dokumenty, wspomnienia i relacje rzucające nowe 
światło na genezę i rolę problemu polskich granic na zachodzie i północy w „wiel
kiej polityce” okresu drugiej wojny światowej. Praca Kowalskiego stanowi pierwszą 
próbę „monograficznego przedstawienia jednego z kluczowych problemów, który, 
stanowiąc integralny element historii Polski podczas drugiej wojny światowej, 
związany jest nierozerwalnie z dzisiejszą pozycją Polski w europejskim systemie 
politycznym. Przedmiotem pracy są ściśle ze sobą związane zagadnienia: walka 
dyplomatyczna o powrót do Polski jej historycznych ziem oraz kształtowanie się 
sojuszu polsko-radzieckiego” (s. 6), chociaż nie pretenduje ona do wymazania 
ciągle istniejących „białych plam”. W szczególności Autor starał się „możliwie grun
townie zbadać genezę, przesłanki i tło polityczne określonych koncepcji, projektów 
czy decyzji w sprawie zachodnich granic Polski, wskazać na motywy i intencje 
poszczególnych partnerów, których głos decydował na konferencji w Poczdamie" 
(s. 6—7). Nie jest to więc praca wyłącznie o stosunku Związku Radzieckiego do 
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Autor dał nam znacznie więcej, niż zapowiada 
tytuł jego dzieła, przedstawiając krok za krokiem genezę i rozwój koncepcji 
granicy na Odrze i Nysie na tle polityki Wielkiej Trójki, a siłą rzeczy także na tle 
polityki polskiego rządu emigracyjnego i opozycyjnej wobec niego lewicy polskiej 
w kraju i na emigracji.

Jednym z zasługujących na podkreślenie walorów pracy Kowalskiego jest jej 
polemiczny — w najlepszym tego słowa znaczeniu — charakter. Kowalski polemi
zuje z wieloma tezami, mitami, półprawdami i po prostu fałszami historyków 
amerykańskich, angielskich, a przede wszystkim zachodnioniemieckich. A więc 
z traktowaniem rozmów i decyzji wielkich mocarstw w sprawie kształtu granic 
zachodnich i północnych Polski w oderwaniu od rozmów i postanowień, „w sprawie 
wyboru konkretnych gwarancji powojennego bezpieczeństwa europejskiego oraz środ
ków zmierzających do położenia kresu niemieckiej agresji w przyszłości” (s. 8), z te
zą głoszącą, że postanowienia dotyczące granic zachodnich Polski stanowią wynik 
nacisku Związku Radzieckiego na sojuszników zachodnich, z oskarżaniem Polski 
i ZSRR o „samowolne” wysiedlenie ludności niemieckiej i uprawianie polityki 
faktów dokonanych. Kowalski przeciwstawia się także skutecznie niedocenianiu 
lub wręcz pomijaniu przez literaturę zachodnioniemiecką „wkładu polskiej myśli 
politycznej do ostatecznych rozstrzygnięć” kwestii terytorialnych, utożsamianiu 
programu PKWN, Rządu Tymczasowego i Rządu Jedności Narodowej z programem 
Związku Radzieckiego. Na podstawie bogatego materiału źródłowego wykazuje 
bezpodstawność sugestii, że to na „rozkaz Moskwy” polscy komuniści i przedsta

1965.
* W. T. K o w a l s k i ,  ZSRR a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej, Warszawa



wiciele innych postępowych ugrupowań politycznych w kraju i na emigracji sfor
mułowali postulat Odry i Nysy Łużyckiej, gdy „legalny rząd polski” w Londynie 
protestował przeciwko przyznaniu Polsce Wrocławia i Szczecina” (s. 10). Najwięcej 
jednak wysiłku włożył Autor w udokumentowanie bezzasadności szczególnie szeroko 
lansowanej teorii, według której przyłączenie do Polski ziem nad Odrą i Nysą 
Łużycką stanowiło rekompensatę za przekazanie Związkowi Radzieckiemu, ziem 
wschodnich po linię Curzona.

Ze wspomnianymi wyżej twierdzeniami polemizowali wielokrotnie prawnicy 
polscy (Wiewiórka, Klafkowski, Skubiszewski, Kokot) i radzieccy (G. P. Żuków). 
Kowalski znacznie rozszerzył zespół argumentów, wzbogacił je o nowe, bardzo 
istotne elementy natury politycznej. "Wyzyskał obszerną literaturę naukową i pa
miętnikarską (pretensje można mieć jedynie za pominięcie kilku prac autorów 
polskich, dotyczących roli polskiej myśli .politycznej w kształtowaniu koncepcji 
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, oraz prac socjologicznych poświęconych pro
blematyce Recht auf die Heimat), oficjalne zbiory dokumentów dyplomatycznych 
(głównie angielskich i amerykańskich) oraz wiele nowych materiałów archiwalnych. 
Te ostatnie pochodzą w szczególności ze zbiorów polskich placówek dyplomatycz
nych w Bernie szwajcarskim, Brukseli, Londynie i Teheranie, z kolekcji Stefana 
Litauera (Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych), Delegatury Rządu na 
Kraj (Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR) oraz rządu londyńskiego 
(Archiwufti Instytutu Historycznego im. Gen. Sikorskiego w Londynie). Na mar
ginesie wypadnie poczynić uwagę, że Autor w ogóle nie określa, jakie materiały 
archiwalne wyzyskał, jaka jest ich wartość, które z nich zostały puszczone do 
obiegu po raz pierwszy itd. Po skonfrontowaniu publikowanych dotychczas prać 
ze studium Kowalskiego okazało się, że wiele wyzyskanych przezeń dokumentów 
cytowano już przed nim. Nasycenie poszczególnych części pracy materiałami źró
dłowymi nie jest jednolite. Zbyt uboga jest dokumentacja okresu przed napadem 
Niemiec na Związek Radziecki. W świetle jednostronnych, bo prawie wyłącznie 
polskich źródeł przedstawił Kowalski stosunki polsko-czechosłowackie na emigracji, 
wcale szeroko w pracy analizowane (ss. 38—45, 60—66). Dość skromnie i jedno
stronnie przedstawia się dokumentacja problemu tytułowego: ZSRR a granica 
na Odrze i Nysie Łużyckiej. Bez żadnej złośliwości trzeba stwierdzić, że w tej 
właśnie sprawie Autor miał najmniej do powiedzenia, bynajmniej zresztą nie 
z własnej winy. W przeciwieństwie bowiem do krajów zachodnich w Związku 
Radzieckim wydano dotychczas niezmiernie mało oficjalnych dokumentów dyplo
matycznych, wspomnień polityków, dyplomatów itd. Dopiero ostatnie miesiące 
przynoszą w tej materii zapowiedź poważniejszych zmian (m. in. opublikowanie 
latem 1965 r. materiałów radzieckich dotyczących konferencji jałtańskiej i pocz
damskiej oraz kilku interesujących wspomnień). Siłą rzeczy trzeba było sięgnąć po 
materiał z drugiej ręki (głównie USA Foreign Relations oj the United States, Wa
shington 1961, 1963, i Documents on Polish-Soviet Relations 1939—1945, London 
1961), częściowy, nie zawsze wiarygodny, często jawnie tendencyjny, nie dający 
wyobrażenia o dyskusjach wewnętrznych w łonie rządu radzieckiego i jego dele
gacji na konferencje międzynarodowe.

Jedną z bezsprzecznych zalet pracy jest to, iż Autor rzucił rozpatrywane przez 
siebie kwestie na szersze tło, wiążąc problematykę granic Polski z planami mo
carstw urządzenia powojennej Europy i zapewnienia jej narodom powszechnego 
bezpieczeństwa. Z drugiej jednak strony w tej właśnie sprawie lektura pracy 
wywołuje najwięcej wątpliwości, pozostawia jawny niedosyt. Jest chyba truizmem 
pogląd, że stanowisko rządów wielkich mocarstw było w jakiejś mierze (badania



właśnie winny wykazać, w jakiej) wypadkową różnych sprzecznych tendencji, 
poglądów, koncepcji i projektów. Rząd angielski musiał np. oscylować wokół nie 
zawsze zgodnych stanowisk reprezentowanych przez labourzystów, konserwatystów 
i liberałów. Rząd amerykański liczył się nie tylko z nastrojami i postawą paru 
milionów wyborców pochodzenia polskiego, lecz także z nastrojami i postawą 
kilkudziesięciu milionów wyborców pochodzenia niemieckiego, doskonale zorgani
zowanych, posiadających poważne wpływy, sięgające aż do Białego Domu. Wydaje 
się nie ulegać wątpliwości, że w pewnym okresie rząd Związku Radzieckiego 
zachowywał wyraźną powściągliwość w sprawie przyszłych granic Polski na za
chodzie i północy, biorąc pod uwagę działalność Komitetu Wolnych Niemiec i sku
pionych wokół niego niemieckich antyfasz-ystów. Wszystko to uchodzi jakby z pola 
widzenia Autora. Politykę rządów wielkich mocarstw wobec Polski oraz postawę 
rządu emigracyjnego w sprawie granic zachodnich rozpatruje on w jakiejś próżni 
społecznej i politycznej, jako coś wyizolowanego ze struktur klasowych i ścierania 
się przeciwstawnych interesów różnych grup i klas. Zupełnie marginalnie (s. 25, 
30, 47, 166—167) wspomina on o głosach publicystów zachodnich i „tzw. opinii na 
Zachodzie”, chociaż w tym właśnie kryje się największa szansa wzbogacenia wąt
ków treściowych pracy, pogłębienia i uściślenia wielu poruszanych w niej spraw. 
Dla ilustracji tej tezy posłużymy się kilkoma przykładami, dokumentując je szerzej 
pewnymi nowymi materiałami.

Na s. 25 Kowalski cytuje wypowiedź ambasadora polskiego w Londynie, 
Edwarda Raczyńskiego, o uderzającej zgodności różnych środowisk angielskich 
w kwestii przyznania Polsce Prus Wschodnich i Śląska Opolskiego. Wśród przed
stawicieli tych środowisk Raczyński wymienia m. in. labourzystę Daltona. I to 
jest wszystko, co na ten temat Autor ma do powiedzenia. Skądinąd wiadomo 
jednak, że Hugh Dalton, członek gabinetu Churchilla (minister gospodarki wojen
nej), opublikował w 1940 r. broszurę pt. Hitlers War — before and after, w której 
poruszył także kwestie szczególnie żywotne dla Polski. Jego stanowisko w sprawie 
przyszłych jej granic było nader umiarkowane i sprowadzało się do postulatu 
ewentualnego rozszerzenia dostępu Polski do morza oraz rozwiązania problemu 
mniejszości narodowych drogą planowych migracji. Głos Daltona nie był czymś 
wyjątkowym i odosobnionym. Stanowił on jedynie fragment szerszej dyskusji 
nad kwestią urządzenia powojennej Europy, jaka toczyła się w Anglii w 1940 r. 
i na początku 1941 r. W czasie tej dyskusji ujawniły się charakterystyczne stano
wiska — których wypadkową była, jak się wydaje, pozycja rządu angielskiego — 
w tej czy innej mierze i postaci dające o sobie znać aż do zakończenia wojny.

Labnurzyści, lewicujący intelektualiści (wśród nich był np. H. Lásky, H. G. 
Wells. N. Angell) wypowiadali się przeciwko kreśleniu nowych granic zgodnie 
z wyrroErami strategii oraz przeciwko koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego, chro
niącego narody Europy pmed możliwością nowej agresji niemieckiej. Mówili oni
0 jakimś „aliansie sił demokratycznych w Europie”, o stworzeniu wsDÓlnych euro
p e j s k i c h  instytucji ekonomicznych i politycznych, które będą służyć „notmebom 
wszystkich mieszkańców Europy: Polaków, Czechów, Francuzów, Brytyjczyków
1 Indów Bałkanów w nie mniejszym stopniu niż Niemców”. W tej koncencii nie 
było miejsca na poszerzoną na zachód Polskę, na odebranie Niemcom ich baz 
wypadowych na wschód Labourzysta R. Stokes pisał o odbudowaniu państwa 1

1 Por. H. L a s k y, Where do we go from here. The Need for a .European Re
volution, London 1940; H. G. We l l s ,  The Common Sense of War and Peace, Lon
don 1940; N. A n g e l l ,  Why Freedom Matters, London 1940; K. Ma r t i n ,  The 
Problem of Germany (The New Statesman and Nation, 22 III 1941).



polskiego „w granicach raczej etnograficznych niż wojskowych; Gdańsk i Korytarz 
powinny zostać przy Niemczech, ale Polska winna mieć wolny dostęp gospodarczy 
do morza [tj. kolej do Gdańska jako wolnego portu]”2. W. H. Dawson, doktor 
honoris causa Uniwersytetu Królewieckiego, pisał wiosną 1941 r., że „nowa Polska 
jest konieczna, lecz tym razem powinna być oparta na trwałych podstawach. 
W tym celu musi być porzucona idea Polski »grande et forte — tres forte«. Dekla
racja generała Sikorskiego, iż Polska nie ograniczy się w przyszłości do granic 
z 1919 r .3, jest ostrzeżeniem, którego nie można ignorować bez popełnienia nie
wybaczalnej lekkomyślności”. Dawson dowodził, że Poznańskie należy zwrócić 
Polsce, ale Gdańsk powinien pozostać przy Niemczech. O losach Górnego Śląska — 
tej jego części, która przed 1939 r. należała do Polski — miał rozstrzygnąć „uczciwy 
plebiscyt” 4.

Bardziej „propolskie” stanowisko reprezentowali liberałowie i nieznaczna część 
konserwatystów. Uznając wagę problemów terytorialnych i widząc konieczność 
likwidacji niemieckich baz w Prusach Wschodnich, proponowali oni rozwiązania, 
które generalnie były jednak bardzo dalekie od uwzględnienia rzeczywistych i ży
wotnych interesów Polski. Tak np. konserwatysta H. V. Raikes opowiadał się za 
przyznaniem Polsce Prus Wschodnich i Gdańska, ale jednocześnie proponował, aby 
Niemcy tytułem rekompensaty otrzymały część polskiego Pomorza i Wielkopolski 5. 
Podobnie liberał V. Cazalet wysuwał projekt przekazania Polsce Prus Wschodnich, 
za co Niemcy miały otrzymać część Pomorza z Gdańskiem i część polskiego Gór
nego Slas^a 6. K. G. Wanklyn, profesor geografii w Cambridge, widział dwie możli
wości rozwiązania problemu polskich granic zachodnich: zaakceptowanie wysiedle
nia Polaków z Pomorza, pozostawienie Niemcom Gdańska i Gdyni, za co Polska 
otrzymałaby rekompensatę w Prusach Wschodnich. Lecz tego rodzaju rozwiązanie 
łamie jedność polityczną i ekonomiczną basenu Wisły, zapoznaje i niweczy dorobek 
Polski na wyorzeżu, skazuje na degradację gospodarczą Gdynię i Gdańsk, a wresz
cie stanowi moralne usankcjonowanie gwałtów popełnianych przez hitlerowców na 
ludności Polski. Z tego też względu Wanklyn opowiadał się raczej za przyznaniem 
Polsce całych Prus Wschodnich, co musi pociągnąć „drastyczną migrację niemiec
kich chłopów i mieszkańców miast... do Niemiec”. Niemcy miały otrzymać re
kompensatę w postaci zachodniej części Wielkopolski7.

Stanowisko większości konserwatystów polegało na uznaniu konieczności przy
znania Polsce poważnych nabytków terytorialnych na zachodzie i północy oraz 
wysiedlenia ludności niemieckiej. Zakres tych nabytków widziano różnie: od Prus 
Wschodnich i Gdańska po szeroko rozumianą „linię Odry”. Najpełniej — jak się 
wydaje — sprecyzował koncepcję konserwatystów członek parlamentu brytyjskiego 
Alan Graham. „Z Gdańskiem jej zwróconym, jak to winno było nastąpić w r. 1918, 
z obywatelami niemieckimi, którym pozwoli się optować na rzecz powrotu do 
Reichu lub też na rzecz pozostania Polakami, z rzeczywistą kontrolą jej odżyw
czego kanału Wisły, z zachodnią granicą na Odrze i pełną kontrolą śląskiego rejonu 
przemysłowego Polska winna mieć zapewnioną odtąd trwałość”8. W dwa lata

3 After the War. A Symposium of Peace Aims, London 1940, s. 183.
9 Prawdopodobnie Autor ma na myśli stanowisko Sikorskiego w czasie jego 

wizyty w Londynie w dniach 14—20 XI 1939 r.
4 Germany after the War (Contemporary Review, kwiecień 1941).
5 After the War, s. 132.
6 Tamże, s. 72.
7 H. G. W a n k l y n ,  The Eastern Marshlands of Europe, London 1941.
B After the War, s. 67.



później tenże Alan Graham jeszcze wyraźniej, bardziej jednoznacznie zaprezentował 
swój pogląd na kształt terytorialny powojennej Polski. Postulował m. in., co za
sługuje na szczególną uwagę, całkowite zniszczenie państwa pruskiego, którego siła 
„powstała i wyrosła . . .  na organizmie Polski”. Krzywdy wyrządzone Polsce tylko 
częściowo zostały naprawione w 1919 r. „Cały ten wysiłek został zresztą unice
stwiony przez pozostawienie nietkniętej siły niemieckiej w Gdańsku i Prusach 
Wschodnich”. Bezpieczeństwo Europy i samej Polski wymaga bezwzględnie przy
wrócenia Polsce panowania „nad całym terytorium Pomorza i Śląska na wschód 
od Odry oraz przez okres lat 30 nad wszystkimi przyczółkami mostowymi tej rzeki”. 
Ze względu na to, że w niektórych okolicach na zachód od Odry „znaczna część 
ludności jest polska, trzeba będzie dokonać pewnych zmian polskiej granicy za
chodniej”. Ludność niemiecka z terenów przyznanych Polsce musi być przesiedlona 
do Niemiec, „do obszarów na zachód od Odry”9. Za całkowitym wysiedleniem 
Niemców z przyznanych Polsce Prus Wschodnich i części Pomorza opowiadał się 
kolega partyjny Grahama, H. Molson. „Oczywiście będzie to duże przedsięwzięcie: 
transferowanie i przesiedlenie 2 500 000 ludności, ale nie ma powodu, dla którego 
nie miałoby to być zrobione . . .  Jeżeli ktoś myśli, że taki środek zaradczy jest zbyt 
drastyczny, to niech przestudiuje mapę i zapyta siebie, czy kiedykolwiek Polska . . .  
będzie bezpieczną . . .  jak długo niemiecka enklawa w ciele Słowian nie zostanie 
zlikwidowana” 10 11. Zdecydowanie i konsekwentnie program odbudowy „silnej Polski” 
propagował Voigt, naczelny redaktor miesięcznika „Nineteenth Century and After”. 
W artykułach z marca—kwietnia 1941 r. stanowczo przeciwstawiał się on przyjęciu 
niemieckich propozycji pokojowych, przewidujących m. in. ewakuację Skandynawii, 
Holandii, Belgii, Francji oraz stworzenie nominalnie niepodległej, okrojonej tery
torialnie Polski. „Jeśli oferta nie zostanie odrzucona — pisał Voigt — zwycięstwo 
. . .  będzie przy Niemcach. Będą oni panami Europy. Zobowiązanie wobec Polski 
będzie złamane, gdyż jest to zobowiązanie do przywrócenia rzeczywistej, nie no
minalnej niepodległości . . .  Wszystko poza absolutnym zwycięstwem będzie klęską”. 
Dla utrwalenia konsekwencji całkowitego zwycięstwa nad Niemcami, „tak by nie 
zostało ono zdobyte na marne, by obdarzyć narody Europy, łącznie z narodem 
niemieckim, pokojem i bezpieczeństwem . . .  musi istnieć silna i niepodległa Pol
ska”. Musi być ona tak silna, aby mogła skutecznie bronić swej niepodległości 
i integralności terytorium. „Może to uczynić tylko wtedy, jeżeli będzie posiadała 
Prusy Wschodnie i Gdańsk, tak aby miała wybrzeże morskie oraz bazy morskie 
i powietrzne, z których mogłaby uderzyć z efektem na Niemcy. Musi mieć także 
Górny Śląsk” 11. W cytowanych tu wypowiedziach konserwatystów na szczególne 
podkreślenie zasługuje w pierwszym rzędzie uznanie linii Odry za przyszłą granicę 
polsko-niemiecką i zasady wysiedlenia Niemców za jedyne skuteczne rozwiązanie 
problemu mniejszości. Warto podkreślić, że stało się to jeszcze przed pojawieniem 
się koncepcji linii Odry i zasady wysiedlenia Niemców w oficjalnych wypowie
dziach i dokumentach rządu angielskiego oraz w rokowaniach międzynarodowych 
w sprawie polskiej.

Zreferowana wyżej dyskusja w tej czy innej formie kontynuowana była także 
w latach następnych. Warto więc wspomnieć o wystąpieniu pułkownika T. H. Min- 
shalla, który opowiadał się za oddaniem Polsce m. in. Prus Wschodnich i wysie
dleniem ludności niemieckiej. Według Minshalla „strata Prus Wschodnich jest drob
ną tylko karą, jaką należy narzucić Rzeszy w odpłacie za barbarzyństwa zadane

9 „Free Europe”, nr 54. 1942.
19 After the War, s. 102.
11 The Situation (Nineteenth Century and After, marzec, kwiecień 1941).



Polakom pod rządami generał-gubernatora dr Franka i za zniszczenie polskiego 
przemysłu”. Znamienne dla określonej szkoły myślenia politycznego w Anglii było 
akcentowanie przez Minshalla faktu, że Polska w nowych granicach, „wsparta na 
silnych tradycjach katolickich, da . . .  Rzeszy tę właśnie osłonę od bolszewizmu,
0 którą Rzesza tak woła, tak jak Polska Sobieskiego chroniła Europę przed Tur
kami” n. Warto także przypomnieć broszury publicysty i historyka Roberta Mach- 
raya, opublikowane w 1942 i 1943 r., w których szeroko i gruntownie, na podstawie 
argumentów historycznych, strategicznych, gospodarczych, demograficznych i ideo
logicznych, .wysuwał postulat przywrócenia Polsce Prus Wschodnich i Śląska, pod
kreślając równocześnie, że na szczegółowe wykreślenie linii granicznej jest jeszcze 
za wcześnie. Granica polsko-niemiecka musi jednak odpowiadać najżywotniejszym 
interesom narodu polskiego, a przede wszystkim gwarantować mu bezpieczeń
stwo 13. Podobny zasięg Polski na zachodzie oraz podobną argumentację zaprezen
tował w 1942 r. także konserwatywny poseł G. Lloyd. „Żądanie odnoszące się do 
Prus Wschodnich winno być uwzględnione przede wszystkim , . .  Argumenty polskie 
przemawiające za przyznaniem jej całego Górnego Śląska są prawie równie moc
ne” 14. W trakcie tej dyskusji i pod wpływem zmieniającej się sytuacji militarnej 
ewoluowało także stanowisko różnych grup politycznych w sprawie przyszłych 
granic Polski. TaK np. w czasie debaty jałtańskiej w parlamencie brytyjskim libe
rałowie z lordem W. Beveridge i grupa labourzystów z A. Greenwodem zgadzali 
się na przyznanie Polsce Prus Wschodnich i Gdańska, co było istotnym krokiem 
naprzód w porównaniu ze stanowiskiem z lat 1940—1942, ale stanowczo oponowali 
przeciwko dalej idącym projektom rozszerzenia Polski na zachodzie i północy15.

Abstrahujemy w tej chwili od kwestii, dlaczego właśnie labourzyści, lewicujący 
intelektualiści i liberałowie opowiadali się przeciwko rozszerzeniu Polski i za inte
gralnością terytorium niemieckiego, chociaż problem zasługuje bez wątpienia na 
uwagę. Chcemy tu tylko podkreślić, że analiza opinii angielskiej w sprawach 
przyszłego ukształtowania granic Polski godna jest baczniejszej uwagi. W jej 
świetle staje się bardziej zrozumiałe to czy inne pociągnięcie rządu, jego postawa 
w czasie rozmów dyplomatycznych, konferencji międzynarodowych itd. To samo 
można zresztą powiedzieć o polityce rządu USA.

Na s. 67—69 Kowalski referuje m. in. wypowiedzi podsekretarza stanu USA 
Sumner Wellesa w sprawie polskiej i powołuje się na jego broszurę16. Warto było 
jednak wspomnieć, że w tejże broszurze Welles wypowiedział się przeciwko tery
torialnemu okrojeniu Niemiec. Prusy Wschodnie i Gdańsk powinny należeć do 
Polski, ale Niemcom należy dać tytułem rekompensaty część polskiego Pomorza
1 Wielkopolski. Opracowana przez Wellesa mapa powojennej Polski wskazuje, że 
jej granica biegnie tuż na zachód od Gdyni (reszta wybrzeża należy do Niemiec), 
dalej na południe linią kolejową Gdynia—Czersk, koło Torunia granica dotyka 
najdalej na zachód wysuniętego kolana Wisły (Bydgoszcz pozostaje po stronie 
niemieckiej), stąd biegnie lukiem ku zachodowi, prawie zachodnimi rubieżami 
Poznania, następnie lukiem opada w kierunku Leszna (z mapy wynika, że należy 
ono do Niemiec). Nie bez racji komentator „Biuletynu Informacyjnego Klubu Pol-

n T. H. Mi ns ha l l ,  What to do with Germany?- London 1941.
13 R. Ma c h r a y ,  The Polish-German, Problem. Polans Western Provlnces 

are the Condition of her Independenęe, London 1942; tenże, East Prussia. Menace 
to Poland of Peace, London 1943.

14 G. L l o y d ,  Our Allies War Aims (Free Europę, 23 X 1942).
15 „Jutro Polski”, [Londyn] 11 III 1945.
í6 S. We l l e s ,  The Time for Decision, New-York 1944. Kowalski powołuje się 

na francuskie wydanie z 1946 r.



skich Ziem Zachodnich” w Anglii zauważył na marginesie projektów Wellesa: 
„Wynika z powyższego, że są nie tylko amatorzy »przesuwania« Polski na zachód. 
Nie brak i takich, którzy szukając »sprawiedliwości« dla Niemiec gotowi byliby 
Polskę amputować na jej zachodniej granicy z roku 1939. I o tym należy wie
dzieć” 17. Głos Wellesa był jednym z wielu. Dyskusja nad przyszłością powojennej 
Europy, a tym samym i Polski, została sprowokowana latem 1940 r. deklaracją 
jednego z przywódców izolacjonistów amerykańskich, senatora Wheelera, który 
wypowiedział się m. in. za „sprawiedliwym pokojem” z Niemcami. Oznaczać to 
miało przywrócenie Niemcom granic z 1914 r., oddanie im kolonii, powrót Alzacji 
i Lotaryngii do Francji oraz przekształcenie Czech i Polski w autonomiczne części 
III Rzeszy. Deklaracja Wheelera wywołała wiele replik, m. in. ze strony Eleonory 
Roosevelt, Waltera Lippmana, pisarki Doroty Thompson, kongresmenów E. Lind
leya, J. Stricklanda i wielu innych. W specjalnym oświadczeniu emigracyjna Polska 
Rada Narodowa głosiła, że „sprawiedliwy pokój nie może być oparty na sytuacji 
utrwalającej dziejową niesprawiedliwość. Odtworzenie granic z 1914 r. byłoby 
równoznaczne z zepchnięciem narodów o tak wysokich dla całego świata walorach 
moralnych, jak Polska, Czechosłowacja i inne, do roli niewolników” 18.

Nie można zrozumieć w pełni stanowiska rządu amerykańskiego w sprawie 
polskiej bez uwzględnienia walki między izolacjonistami i antyizolacjonistami, bez 
prześledzenia kampanii antyizolacjonistycznych prowadzonych na łamach np. „Chi
cago Sun” — pierwszego chyba pisma amerykańskiego, które w maju 1942 r. wy
powiedziało się za „linią Odry” 19 — bez analizy wypowiedzi prasowych Sulzber- 
gera20, W. Lippmana, akcji memoriałowej i rezolucyjnej organizacji polonijnych 
i organizacji Niemców amerykańskich21.

Stosunkowo najmniej dałoby się w tej chwili powiedzieć o stanowisku ra
dzieckiej opinii publicznej i jej wpływie na kształtowanie się pozycji rządu ra
dzieckiego w sprawie przyszłej granicy polsko-niemieckiej. Warto było jednak 
wspomnieć przynajmniej o Kongresach Wszechsłowiańskich w Moskwie, swoistym 
renesansie idei słowiańskiej, charakterystycznym zainteresowaniu historyków i pu
blicystów radzieckich stosunkami polsko-niemieckimi i niemiecko-słowiańskimi 
w ogóle, problematyką niemieckiego „Drang nach Osten” itd.

Szeroko analizując koncepcje ośrodków lewicowych w kraju i na emigracji, 
Kowalski pominął prawie całkowicie stanowisko partii i grup politycznych wcho
dzących w skład koalicji rządowej lub aprobującej jej program i działalność. Suge
rować by to mogło, że stanowisko rządu i stanowisko partii koalicji rządowej było 
identyczne. W rzeczywistości było jednak inaczej. Projekty i propozycje rządu 
emigracyjnego były również w poważnym stopniu jakąś wypadkową różnorod
nych stanowisk, postaw i koncepcji, często diametralnie przeciwstawnych. Po
wściągliwość rządu w kwestii Prus Wschodnich w końcu 1939 r. (ich demilitary-

17 R. F e n g 1 fi r, Granice (Biuletyn Informacyjny Klubu Polskich Ziem Zachod
nich, nr 11, 1944).

18 Tak myślą Stany Zjednoczone (Dziennik Polski, 21 I 1941).
19 Por. E. H a r t r i c k, Poles, often Defeated but Neuer Beaten, Figt jor 

Free Home (Chicago Sun, 3 V 1942).
20 Post-War Borders in Europe Studied (New-York Times, 20 I 1943). Sulzber- 

ger wypowiedział się w tym artykule za przyznaniem Polsce Prus Wschodnich, 
Gdańska oraz ziem „po Odrę”. Na wschodzie granica miała przebiegać linią Curzo
na, chociaż Sulzberger sugerował, że Związek Radziecki zgodzi się pozostawić przy 
Polsce Lwów i Wilno.

21 Por. M. O r z e c h o w s k i ,  Emigracja niemiecka wobec polskich granic za
chodnich w czasie drugiej wojny światowej (Zaranie Śląskie, 1961, nr 3).



zacja, a nie inkorporacja) bynajmniej nie była wyrazem poglądów poważnej 
części tworzącego się w kraju podziemia. Prawie wszystkie organizacje podziemne 
szły znacznie dalej. Np. wchodzące w skład koalicji rządowej Stronnictwo Ludo
we — ROCh postulowało linię Odry i Nysy Łużyckiej jeszcze w 1943 r. i zrezygno
wało z niej dopiero w 1944 r. Skądinąd wiadomo, że rząd londyński uczynił to 
znacznie wcześniej, właściwie nigdy nie opowiadając się za granicą na Odrze 
i Nysie Łużyckiej. Podobnych przykładów można przytoczyć znacznie więcej. 
Oderwanie stanowiska rządu londyńskiego od stanowiska wchodzących w jego 
skład partii, od pozycji i projektów podziemia jest jednym z istotnych manka
mentów pracy Kowalskiego.

Nie wszystkie sądy, sugestie i oceny Autora są w jednakowej mierze prze
konywające, nie wszystkie uwzględniają całą złożoność problematyki, jej wielo
stronne uwikłania polityczne i ideowe. Przyznaje on zresztą lojalnie, że formuło
wane przezeń „hipotezy robocze” będą korygowane i uzupełniane, bez „podwa
żenia ich zasadniczego kształtu” (s. 16). I tak np. nie wydaje się przekonywać 
pogląd, że w 1939—1940 r. „pewna nieufność” do Anglii i brak „dokładnego roze
znania” jej polityki zagranicznej „wstrzymywały polityków emigracyjnych przed 
jednoznacznym postulatem włączenia do Polski Prus Wschodnich” (s. 23). To samo 
można powiedzieć o stwierdzeniu, iż Sikorski, „nie mając rozeznania w polityce 
neutralnych wówczas Stanów Zjednoczonych, nie wysuwał postulatu bezwarunko
wego włączenia do Polski Prus Wschodnich i Śląska Opolskiego” (s. 26—27). Zbyt 
werbalna jest opinia — na marginesie rozmów polsko-radzieckich w grudniu 
1941 r. — iż „ZSRR był pierwszym z wielkich mocarstw, które wypowiedziało się 
za odbudową silnej i niepodległej Polski oraz sprecyzowało wstępnie swój program 
zmierzający do realizacji tego celu” (s. 35), zwłaszcza po jej skonfrontowaniu 
z fragmentem pracy dotyczącym rozmów polsko-brytyjskich w październiku 1939 r. 
(s. 20—21). Jednym z elementów kryzysu stosunków polsko-czechosłowackich były 
także obawy Czechów przed hegemonialnymi dążeniami Polaków — o czym można 
było się dowiedzieć z wielu enuncjacji polityków polskich i wypowiedzi pra
sowych — oraz dążenie strony polskiej do nadania przyszłej konfederacji jawnie 
antyradzieckiego, a nie tylko antykomunistycznego ostrza. Warto było wyjaśnić, 
dlaczego w czasie rokowań brytyjsko-radzieckich w 1942 r. „stopień konkretyzacji 
radzieckich propozycji” w sprawie zachodnich granic Polski był „mniej precyzyjny 
niż poprzednio” (s. 46). Czy sprawa nie polega przypadkiem po prostu na niedo
kładności czy tendencyjności relacji Edena? Przesadne jest chyba sformułowanie, 
że już deklaracja Polskiej Partii Robotniczej ze stycznia 1942 r., mówiąca o Polsce 
bez ucisku narodowego, zapowiadała „uregulowanie sporu o granice wschodnie” 
w oparciu o zasadę prawa narodów do samostanowienia. Istnieje przecież wyraźna 
rozpiętość między tą tezą Kowalskiego a przytoczonym w pracy materiałem dowo
dowym. W istocie rzeczy dopiero deklaracja z marca 1943 r. formułowała expressis 
verbis w sposób bardzo ogólny zasadę samostanowienia narodów. W rozwiniętej 
postaci formuła samostanowienia pojawia się w deklaracji z listopada 1943 r .22 
W zniekształconej postaci cytuje Kowalski deklarację Polskiej Partii Robotniczej 
z 1943 r., pomija bowiem tylko w niej sformułowaną i później zarzuconą zasadę, 
iż „na ziemiach spornych decyduje wola ludności”23. Mocno wątpliwe z punktu 
widzenia prawa międzynarodowego jest stwierdzenie, że w czasie konferencji pocz

22 Kształtowanie się podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w la
tach 1942—1945 (Wybór materiałów i dokumentów), Warszawa 1958, s. 145, 164—167.

23 Tamże, s. 94.



damskiej Polska była „czwartą stroną” (s. 242), chociaż działalność delegacji pol
skiej istotnie wzbogaciła argumentację przedstawicieli Związku Radzieckiego 
i umocniła ich pozycję „w walce o uzyskanie przez Polskę granicy na Odrze 
i Nysie Łużyckiej”.

Powyższe zastrzeżenia i pretensje pod adresem pracy Kowalskiego nie pod
ważają jednak opinii, iż jest to cenne studium jednego z najważniejszych i naj
bardziej skomplikowanych problemów najnowszej historii Polski, a zarazem sto
sunków międzynarodowych.

Marian Orzechowski

N. K o ł o m e j c z y k ,  PPR 1944—1945 (STUDIA NAD ROZWOJEM ORGANI
ZACYJNYM PARTII), Warszawa 1965, ss. 338.

„Kierownicza rola PPR w państwie ludowym i przeobrażeniach rewolucyj
nych sprawiała, że kierunki jej rozwoju organizacyjnego i życia wewnątrzpartyj
nego stawały się, jak nigdy dotąd, integralną częścią ogólnych tendencji społeczno- 
-politycznych i gospodarczych . . .  Polska Partia Robotnicza przeżywała w tych 
latach okres przejścia do szerokiej, masowej działalności politycznej, przekształcenia 
się w partię, która dźwigała główny ciężar odpowiedzialności za losy państwa lu
dowego i narodu” (s. 7). Jest to 'myśl przewodnia pracy N. Kołomejczyka. Rozwój 
organizacyjny, skład społeczny członków, zmiany w strukturze organizacyjnej w la
tach 1944—1945 oraz funkcjonowanie P partii — oto. główny przedmiot rozważań 
Autora. Recenzowana praca stanowi podsumowanie jego wieloletnich studiów nad 
tymi zagadnieniami.

W pierwszej części pracy Autor omawia przejście organizacji partyjnych do 
działalności legalnej (s. 12—87). Szczególnie interesujące są rozważania dotyczące 
stanu organizacyjnego PPR w przededniu wyzwolenia Polski. Autor stwierdza, że 
„struktura organizacyjna podziemnej PPR kształtowała się stopniowo. Jej podsta
wowe założenia wynikające z leninowskich zasad budowy partii nowego typu 
konkretyzowały się i doskonaliły zgodnie z zadaniami walki narodowowyzwoleń
cze! oraz z wymogami konspiracji” (s. 13). W swej budowie organizacyjnej PPR 
nawiązywała do doświadczeń KPP i działalności konspiracyjnej komunistów pol
skich. W tym kontekście Kołomejczyk omawia podstawowe człony organizacyjne, 
zasięg terytorialny tzw. okręgów (podając bardzo dyskusyjną liczbę członków partii 
w poszczególnych obwodach) i przechodzi następnie do momentu wyzwolenia 
części Polski (21 VII 1944 r.), kiedy to zasadniczo zmienił się „zakres i kierunki 
działania partii” (s. 18). W tym przełomowym okresie — stwierdza Autor — trzeba 
było przebudować organizacyjnie partię, aby objąć oddziaływaniem cały kraj. 
Przejście to dokonało sie w trzech zasadniczych etapach. Pierwszy — to kształto
wanie się organizacji PPR na ziemiach wyzwolonych w 1944 r. Drugi — to 
działalność partii na ziemiach wyzwolonych zimą 1945 r. (nie bardzo zrozumiały jest 
tytuł podrozdziału: „PPR na ziemiach okupowanych. Przejście do działalności le
galnej na ziemiach dawnych, wyzwolonych zimą 1945 r.”, s. 46). Wreszcie ostatni 
etaD — to powstanie organizacji PPR na Ziemiach Odzyskanych (s. 64—8̂ ). Można 
dyskutować, czy Autor wyczerpał problematykę działalności partyjnej na tych tere
nach, czy tylko ją zasygnalizował. Poza omówieniem powstawania polskiej admini
stracji w poszczególnych okręgach administracyjnych, roli partii w akcji Drzesiedleń- 
czej nie wspomniał nic o rozwoju o r g a n i z a c y j n y m .  Okręgowi Dolnego Śląska 
poświęcił dosłownie dwa zdania (na s. 78 i 79). Przesadna oszczędność wypływała



zapewne stąd, że Autor chciał uniknąć ewentualnych powtórzeń l. „Ogólne wyniki” 
to zbędne raczej powtórzenie poprzednich wywodów Autora.

Druga część pracy Kołomejeżyka dotyczy już merytorycznie zagadnienia budo
wy partii masowej. Autor prowadzi rozważania chronologicznie, od stycznia do 
kwietnia 1945 r. (s. 88—102), następnie omawia Plenum majowe KC PPR i proces 
zmniejszania się liczby członków partii latem 1945 r. (s. 102—123). Kołomejczyk 
podkreśla, że z chwilą kiedy zjednoczenie ziem polskich stało się faktem doko
nanym, przed partią stanęło nowe zadanie. Sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna 
postawiła przed narodem i partią zadanie budowy bloku d e m o k r a t y c z n e g o ,  
składającego się ze wszystkich ugrupowań demokratycznych. Właśnie tym sprawom 
poświęcone było Plenum majowe partii w 1945 r., które ponadto nakreśliło nową 
linię postępowania w sprawach organizacyjnych. Miała ona polegać na przejściu 
od „żywiołowego w swej masie rozwoju partii do polityki regulowania napływu 
i jego organizacyjnego uchwycenia” (s. 104). Plenum nawiązywało w ten sposób 
do postanowień Sekretariatu KC PPR z kwietnia 1945 r. Chodziło przecież o to, 
aby uregulować zasadę przynależności do partii, powołując komisje kontroli par
tyjnej „z zadaniem systematycznego oczyszczania organizacji partyjnych od karie
rowiczów, zdemoralizowanych, obcych lub wrogich ideologicznie elementów” (s. 105). 
Wspomniane Plenum majowe sformułowało podstawowe zadania organizacyjne 
i miało decydujące znaczenie dla rozwoju partii. Kołomejczyk, uzasadniając ten 
etap działalności partii, pisze: „Był to niezbędny etap na drodze normalizacji 
stosunków w partii, umocnienia jej zwartości, dyscypliny i sprawności, a co za tym 
idzie, zdolności mobilizacyjnej PPR i jej oddziaływania na masy” (s. 107).

Niestety, wyniki liczbowe tzw. o c z y s z c z a n i a  partii nie są możliwe do 
uchwycenia, a przynajmniej nie we wszystkich województwach. Przyczyny tego 
zjawiska, które niekiedy nazywano „kryzysami politycznymi” partii, dadzą się 
sprowadzić do następujących czynników. W pierwszym okresie w ewidencji istniał 
chaos, część członków partii wyjechała na Ziemie Odzyskane, wielu powołano do 
wojska, do szkół oficerskich; po drodze „zgubili się”. Część zarejestrowanych człon
ków nie została z różnych przyczyn przyjęta do partii, a część nie zgłosiła się. 
Sporo dotychczasowych członków usunięto za różne przewinienia. Niektórzy z nich 
przeszli do PPS i SL, a niektórzy po prostu rezygnowali z członkostwa i — trzeba 
także wspomnieć o słabej działalności PPR na wsi — oddawali legitymacje (trud
ności pierwszego okresu albo nacisk ze strony podziemia, reakcji itp.). Poważne 
zmniejszenie się liczby członków partii nie osłabiło bynajmniej wewnętrznej zwar
tości jej organizacji. Wręcz przeciwnie, „zaczęło kształtować się pojęcie peperowca 
nie jako biernej »zarejestrowanej« jednostki, ale jako członka komórki partyjnej, 
konkretnego określonego zespołu” (s. 116). Należy tylko żałować, że Kołomejczyk 
pominął całkowicie ten problem na Ziemiach Odzyskanych. Czyżby partia na tym 
terenie nie przeżywała trudności organizacyjnych?

Z chwilą utworzenia Rządu Jedności Narodowej sytuacja w partii poważnie 
się zmieniła. Kierownictwo partii na kolejnych plenarnych posiedzeniach (lipiec, 
październik 1945 r.) zastanawiało się nad koniecznością wzrostu liczbowego szeregów 
partyjnych. Chodziło o wciągnięcie do partii „najlepszego elementu robotniczego, 
chłopskiego i inteligenckiego” (s. 124).

I Zjazd Polskiej Partii Robotniczej, oceniając efekty organizacyjne, wska
zywał na niedociągnięcia pracy wśród chłopstwa, robotników rolnych, jak też nie

1 Por. niektóre problemy rozwoju partii politycznych na ziemiach zachodnich 
w latach 1945—1946 w: „Z pola walki”, 1964, nr 2, s. 155—175.



dostateczną działalność wśród kobiet. Uchwała Zjazdu uznała za najważniejsze za
danie „przeprowadzenie przez całą partię szerokiej akcji werbunkowej i rozsze
rzenie stanu liczebnego partii” (s. 141).

Wraz ze wzrostem ilościowym partii zachodziły w niej również przemiany spo
łeczne. „O właściwym procesie kształtowania się struktury społecznej całej par
tii — pisze Kołomejczyk — możemy mówić dopiero w chwili wyzwolenia i zjed
noczenia wszystkich ziem polskich” (s. 141). W tym czasie (kwiecień 1945 r.) z ogól
nej liczby objętych statystyką 149 tys. członków partii 56% stanowili robotnicy, 
około 37% chłopi, a pracownicy umysłowi 6,3% (a nie — jak podaje Autor — 
63,3%, s. 142).

Trzecią część pracy Kołomejeżyka stanowią rozważania nad aktywem i apa
ratem partyjnym (s. 158—205). Weszły tu obok „Uwag wstępnych” takie problemy, 
jak powstanie aparatu partyjnego (zarówno centralnego, jak i wojewódzkiego), li
czebność i skład aktywu PPR, jego funkcjonowanie, propaganda wewnątrzpartyjna 
i szkoły partyjne.

Ostatnią część Autor zatytułował „Rozwój podstaw organizacyjnych Polskiej 
Partii Robotniczej” (s. 206—243). Omówił w niej ogólne kierunki rozwoju, człon
kostwo partii, obowiązki członka partii i zadania organizacji partyjnych oraz de
mokratyzację życia partyjnego. Praca zawiera 31 tabel oraz aneksy podające skład 
centralnych instancji partyjnych, wykaz odbytych konferencji wojewódzkich PPR, 
wykaz sekretarzy Komitetów Wojewódzkich w latach 1944—1945 oraz daty rozpo
częcia legalnej działalności przez komitety Polskiej Partii Robotniczej. Pracę za
myka zestawienie podstawowych źródeł i bibliografia, jak również indeksy na
zwisk i miejscowości. Ta część pracy obejmuje łącznie V3 całości opracowania Ko- 
łomejczyka.

Rzecz oczywista, że przy tak bogatej problematyce poruszanej przez Autora 
znalazło się wiele spraw nie dopowiedzianych czy budzących wątpliwości. Nie 
sposób ich omówić, ograniczymy się jedynie do wyliczenia niektórych.

1. Rola partii wśród chłopów jest bardzo dyskusyjna. Trudno zrozumieć pogląd 
Autora na ten temat. W jednym miejscu pisze, że reforma rolna miała zyskać 
zwolenników partii wśród chłopstwa (s. 151), a kilka stron dalej spotykamy nie
dwuznaczne stwierdzenie, że „PPR ukształtowała się w 1945 r. jako partia skupia
jąca w swych szeregach przede wszystkim p r o l e t a r i a t  m i e j s k i ” (s. 155, 
podkr. moje — B. P.).

2. Zbytnie przecenianie roli reakcji polskiej. Autor pisze, że „wyjątkowa 
ostrość walki politycznej i klasowej w Polsce, walki w obronie władzy ludu, o jej 
umocnienie i utrwalenie, m u s i a ł a  o g r a n i c z y ć  w dużej mierze z a s i ę g  
u m a s o w i e n i a  p a r t i i ” (s. 156, podkr. moje — B. P.). Naszym zdaniem, było 
inaczej. Za dowód niech posłuży stwierdzenie samego Kołomejczyka. W wyniku 
walki z reakcją następowała „polaryzacja sił związana z koniecznością określenia 
swej postawy i stosunku wobec nowego, rodzącego się ustroju demokracji ludo
wej, opowiedzenie się za lub przeciw niemu” (s. 152). I dalej: „Układ sił politycz
nych, który skrystalizował się w tym czasie, ewoluował na korzyść obozu demo
kratycznego, na korzyść PPR i jej linii politycznej” (s. 152). Jedynie taki sąd jest 
do przyjęcia.

3. Dyskusyjny jest problem tzw. konkurencji z bratnią PPS. Kołomejczyk 
ogranicza się do werbalnego stwierdzenia, że PPR nie przyjmowała do partii człon
ków PPS ze względu na „interesy jedności działania obu partii” (s. 157).

4. Budzi sprzeciw beztroskie operowanie liczbami. Zgodnie z tab. 5 liczba 
członków partii na Dolnym Śląsku wynosiła 31 VII 1945 r. 2 tys. Tymczasem,



zgodnie z danymi statystycznymi, 15 VII 1945 r. było tu 945 członków. Trudno 
uwierzyć, by w ciągu 15 dni nastąpił tak gwałtowny wzrost2. Z tego wynika ko
lejny zarzut, że nie należy lekceważyć przy tego rodzaju opracowaniach archiwa
liów terenowych.

Przytoczone tu niedociągnięcia pracy Kołomejczyka w niczym nie mogą rzucić 
cienia na całość pracy. Należy stwierdzić, że jest to praca bardzo potrzebna i wy
soce pożyteczna. Winna trafić do rąk historyka oraz działacza partyjnego i społecz
nego.

Bronisław Pasierb

Z. D u l c z e w s k i ,  SPOŁECZNE ASPEKTY MIGRACJI NA ZIEMIACH ZA
CHODNICH, Poznań 1964, Instytut Zachodni, s. 172.

Studium Z. Dulczewskiego stanowi pewne novum w dotychczasowej dość już 
bogatej literaturze socjologicznej poświęconej ziemiom zachodnim i północnym. 
Polega ono głównie na próbie syntetycznego ujęcia aspektów społecznych cało
kształtu ruchów migracyjnych „przed drugą wojną światową (Ostflucht), w okresie 
drugiej wojny światowej (»wielka przemiana«), w okresie administracji wojennej, 
sprawowanej przez Armię Czerwoną (»zona wojenna« — okres pionierski) oraz 
w okresie po umowie poczdamskiej (osadnictwo masowe)” (s. 14). Na tle kolejnych 
fal ruchów migracyjnych przedstawia Autor proces powstawania „nowych spo
łeczności terytorialnych” na ziemiach zachodnich i północnych. Według niego jest 
to proces podstawowy, stanowiący treść tego, co nazywa „nowym schematem 
migracyjnym”, a więc migracjami dokonywanymi w celu zasiedlenia od nowa pew
nych terenów. Wynikiem takich migracji jest powstäwanie nowych społeczności te
rytorialnych (miejskich i wiejskich) „w procesie wzajemnego przystosowywania się 
i integracji migrantów, składających się wyłącznie z przybyszów” (s. 12).

Rozważania swe oparł Dulczewski na materiałach z badań socjograficznych 
(prowadzonych pod jego kierownictwem w województwie zielonogórskim i kosza
lińskim w latach 1957—1959), z przeprowadzonych przezeń rozmów, wywiadów 
i obserwacji, które w sumie „złożyły się na osobiste doświadczenie, tak przydatne 
w formułowaniu zagadnień i wyciąganiu wniosków” (s. 15). W niewielkim tylko 
zakresie sięgnął po materiał archiwalny, zebrany w związku z badaniami nad udzia
łem społeczeństwa wielkopolskiego w przejęciu i zasiedleniu ziem odzyskanych, 
w znacznie większym stopniu wyzyskał 205 autobiografii osadników. Najpo
ważniejszym chyba źródłem informacji o faktach i procesach społecznych stano
wiących przedmiot pracy były dla Autora publikowane wyniki dotychczasowych 
badań socjograficznych. Z uznaniem odnotowując nie tak przecież częste w dotych
czasowej literaturze socjologicznej poświęconej ziemiom zachodnim dążenie do 
formułowania wniosków na podstawie możliwie gruntownej bazy źródłowej, nie 
możemy jednakże nie zauważyć, że w gruncie rzeczy jest ona ograniczona, że nie 
zawsze zachęca, a jeszcze w mniejszym stopniu uprawnia do formułowania szer
szych uogólnień. Zadziwiające jest przede wszystkim idealne prawie pominięcie 
dorobku historyków, wcale już przecież bogatego i mogącego doskonale wzbogacić 
syntezę socjologa, a w wielu wypadkach dostarczyć jej nieodzownych elementów. 
Nie sięgnął więc Dulczewski do kilku interesujących studiów K. Kersten, do prac
S. Banasiaka o działalności osadniczej Państwowego Urzędu Repatriacyjnego i orga-

3 Archiwum KW PZPR,' Wrocław, sygn. 1/VI/12.



nizacji akcji wysiedlania Niemców, do prac Jońcy i Koniecznego o upadku twierdzy 
wrocławskiej, zawierających wiele materiału o istotnych elementach masowych ru
chów migracyjnych w okresie „wielkiej przemiany”, doskonale współbrzmiącego 
z wyzyskanymi przez Autora relacjami Rosenowa, do artykułów Cz. Gołąbka 
i R. Tryca o Werwolfie i A. J. Kamińskiego o wysiedlaniu Niemców. Z literatury 
obcej rzuca się w oczy brak prac J. Kapsa, Schechtmana czy Proudfoota. Zresztą 
rejestr ten można znacznie powiększyć ó wiele innych studiów i przyczynków bez
pośrednio dotyczących kwestii analizowanych przez Dulczewskiego. Z niezrozumia
łych względów pominął on także kilka publikowanych zbiorów wspomnień, że 
przykładowo wymienimy tylko Trudne dni czy Taki był początek. W konsekwencji 
szereg zagadnień nie znalazło prawie żadnego odbicia w pracy pretendującej do 
miana syntezy (np. osadnictwo wojskowe — dość dobrze znane z publikacji histo
ryków i stanowiące interesujący i wdzięczny przedmiot rozważań socjologicznych) 
albo też uległo spłyceniu. Całe partie studium są często zwykłym powtórzeniem 
lub streszczeniem jednej czy w najlepszym wypadku kilku prac socjologicznych 
lub demograficznych. Tak np. rozdz. II „Migracje na ziemiach zachodnich w okre
sie przed drugą wojną światową” (s. 18—34) — to w istocie rzeczy powtórzenie tez 
i faktów zawartych w opracowaniach W. Webera, H. Rogmanna, F. Rossa, J. Ko
kota, B. Drewniaka, B. Dopierały. Rozważania o stosunkach polsko-niemieckich 
w okresie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu (s. 44—60) mają za 
podstawę wyłącznie pracę W. Rusińskiego i pamiętniki osadników. Podrozdział 
„Ugrupowania pionierów” (s. 70—92) — to powtórzenie wcześniej publikowanej 
rozprawy Autora i A. Kwileckiego Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie ziem 
zachodnich (Poznań 1962). Ubogi materiałowo jest również rozdział główny, zaty
tułowany „Tworzenie się nowych społeczności terytorialnych na ziemiach zachod
nich” (s. 94—164), zbudowany w zasadzie na podstawie kilku ważniejszych pozycji 
literatury socjologicznej (Nowakowski, Żygulski, Markiewicz).

Stosunek Autora do wyzyskiwanej literatury — zwłaszcza zachodniej o cha
rakterze metodologicznym — razi niekiedy brakiem krytycyzmu. Prawie nigdy 
Dulczewski nie określa swego do niej stosunku, nie próbuje podjąć polemiki, 
chociaż w wielu wypadkach wydaje się to wręcz konieczne. Dotyczy to np. teorii 
ruchliwości społecznej w wydaniu P. Sorokina, S. M. Lipseta i R. Benedixa, teorii 
struktur społecznych w ujęciu socjologii amerykańskiej. Rezygnacja z konfron
tacji tych teorii z założeniami socjologii marksistowskiej i dysponowanym przez 
Autora materiałem faktograficznym nie wydaje się być uzasadniona.

Istotnym mankamentem recenzowanej pracy, wypływającym po części z po
minięcia dorobku historyków, jest ograniczony terytorialnie charakter rozważań 
Autora. Wbrew zapowiedzi, iż ma to być studium zagadnień związanych z mi
gracjami „na polskich ziemiach zachodnich” (s. 13), Autor sięgnął przede -wszyst
kim po najlepiej znany mu materiał dotyczący Pomorza Zachodniego. Analizy 
oparte na materiałach pomorskich w zbyt skromnym zakresie zostały uzupełnione 
informacjami dotyczącymi Śląska (zwłaszcza Dolnego), Warmii czy Mazur.

Analizując ruchy migracyjne na ziemiach zachodnich i północnych — od Ost- 
fluchtu po masowe osadnictwo polskie po drugiej wojnie światowej — Dulczewski 
traktuje je jako swego rodzaju wewnętrznie powiązany ciąg jednorodnych zjawisk. 
Pisze on np., iż „można sformułować uzasadnione twierdzenie, że tzw. odwrót 
niemiecki ze wschodu, dokonujący się w drodze ewolucji od połowy XIX w. miał 
swą kontynuację także w czasie drugiej wojny światowej” (s. 37). Mało jednak 
przekonywające są przytoczone na poparcie tej tezy stwierdzenia, że czynniki mili
tarne, stanowiące źródło masowych migracji w czasie drugiej wojny światowej,



„występują w związku ze społecznym stosunkiem walki, mieszczącym się w ramach 
stosunków społecznych ogólniejszego rodzaju, zwanych antagonizmami między- 
grupowjrmi” (s. 38). Dulczewski skłonny jest zbyt dosłownie przyjmować tezy nie
mieckich uczonych i publicystów na temat genezy, rozmiarów i dalekosiężnych 
skutków Ostfluchtu i tzw. niebezpieczeństwa polskiego. Abstrahuje od ich ów
czesnego kontekstu społeczno-politycznego (kształtowanie się i rozwój świadomości 
narodowej ludności etnicznie polskiej, umasowienie zorganizowanych form ruchu 
narodowego, wzrost tendencji szowinistycznych w społeczeństwie niemieckim) i jaw
nie nie dostrzega przesady w formułowanym np. przez siebie wniosku, iż „badania 
M. Webera zwróciły uwagę, że na tzw. niemieckim wschodzie we wszystkich jego 
prowincjach . . .  dokonuje się we wzrastających stale rozmiarach proces odwrotu 
niemczyzny, który niweczy owoc kilkusetletniej niemieckiej kolonizacji i zdobyczy 
militarnych” (s. 25). Przecenianiu rozmiarów i konsekwencji Ostfluchtu towarzyszy 
przecenianie rozmiarów i konsekwencji napływu ludności polskiej. Dulczewski pi
sze więc, że równolegle ze zjawiskiem odpływu ludności niemieckiej „dokonywało 
się . . .  przenikanie na te tereny ludności słowiańskiej, zwłaszcza polskiej” (s. 25), 
że „obok Ostfluchtu zarysowało się jednak wyraźnie także paralelné zjawisko prze
mieszczania się na te tereny ludności z sąsiednich ziem polskich” (s. 28), że 
wreszcie „znaczna część robotników sezonowych, zwłaszcza pochodzących z sąsied
nich terenów polskich, osiedlała się na stałe” (s. 25). Daremnie jednak szukać 
będziemy w pracy jakichkolwiek konkretów potwierdzających te daleko idące 
i ważkie politycznie stwierdzenia. Z tego też powodu zawisła w próżni najistot
niejsza bodaj że konkluzja Dulczewskiego, iż „można sądzić, że gdyby omawiane 
zjawiska demograficzne dokonywały się w dalszym ciągu całkowicie żywiołowo 
i nie były przez Niemców świadomie hamowane, to repolonizacja etniczna obecnych 
ziem zachodnich nastąpiłaby faktycznie o wiele wcześniej i bez gwałtownych środ
ków narzuconych rozstrzygnięciami wojennymi, zwłaszcza rezultatem drugiej wojny 
światowej” (s. 34). Konkluzja ta jest rezultatem dopasowywania konkretnego ma
teriału do a priori przyjętych schematów, a nie tworzenia ich na podstawie wszech
stronnej i obiektywnej analizy procesów, jakie miały miejsce na ziemiach zachod
nich i północnych w okresie ostatniego stulecia.

Znaczna część pracy Dulczewskiego poświęcona jest tworzeniu się nowych 
społeczności terytorialnych, które było „chronologicznie pierwszym, a zarazem ko
niecznym ogniwem rozwojowym nowego życia społecznego na ziemiach zachod
nich” (s. 97). Autor analizuje kilka tylko wybranych problemów, najwszechstron
niej reprezentowanych w dotychczasowych badaniach socjograficznych (zależności 
między pochodzeniem terytorialnym migrantów, ich wiekiem, działalnością insty
tucji społecznych — szkoła, zakłady pracy — procesami urbanizacji i industriali
zacji a kształtowaniem się nowych społeczności terytorialnych). Być może, z tego 
właśnie względu analiza ta nie wnosi zasadniczo nic nowego w porównaniu z tym, 
co znamy ze wcześniejszych prac Nowakowskiego, Żygulskiego, Markiewicza i in
nych. Na uwagę zasługują jednakże propozycje w sprawie periodyzacji procesów 
integracyjnych. Dulczewski wyróżnia trzy podstawowe fazy: 1. rozproszenia indy
widualnego, kiedy nawet ludność jednorodna terytorialnie „jest dla siebie obca”, 
a jednostki występują w roli „atomu społecznego”; 2. skupiania się w grupach re
gionalnych, powstawania izolacjonizmu grupowego oraz antagonizmów międzygru- 
powych; 3. powtórnego rozpraszania się grup regionalnych poprzez kontakty w in
stytucjach społecznych, małżeństwa mieszane itd. (s. 163). Nie wdając się tu w pole
mikę z Autorem, warto jednakże zauważyć, że w sposób zbyt uproszczony widzi 
on podstawowe elementy kształtowania się nowych społeczności terytorialnych.



W szczególności konkretne materiały socjologiczne i historyczne nie potwierdzają 
tezy o istnieniu fazy „rozproszenia indywidualnego”, kiedy jednostki występowały 
w roli „atomu społecznego”. Społeczeństwo polskie na ziemiach zachodnich było 
zawsze w swoisty sposób zintegrowane, zdolne do masowych i solidarnych wystą
pień w obronie zasadniczych dla siebie i narodu kwestii.

Sporo w pracy Dulczewskiego uproszczeń, powierzchownych sądów i opinii 
oraz zwykłych wreszcie pomyłek. Uproszczeniem jest chyba ujmowanie stosunków 
między ludnością polską a niemiecką w okresie drugiej wojny światowej i po 
przejęciu ziem zachodnich przez władze polskie wyłącznie w kategoriach antago
nizmu, czy też sprowadzanie podziałów wewnętrznych w łonie ludności niemiec
kiej tylko do dwóch postaw (Autor nie dostrzega np. działalności antyfaszystów 
niemieckich czy roli fachowców niemieckich w uruchomieniu i prowadzeniu wielu 
zakładów przemysłowych). Przesadne jest twierdzenie o „nagminnym” rozszerzaniu 
się prostytucji wśród Niemek (s. 56) i kwitowanie złożonej przecież kwestii po
wołaniem się na fakt, że „osadnicy polscy w Szczecinie podkreślali, że kobiety 
niemieckie, wychowane w kulcie rasowym, tak mało dbały o swą godność osobistą” 
(s. 56). Zbyt optymistyczny i oparty na nikłej podstawie źródłowej jest wniosek, 
że Polacy przebywający na robotach przymusowych w Niemczech posiadali roze
znanie w sytuacji politycznej „jeszcze przed nadejściem frontu”, że byli poinfor
mowani „o postanowieniach konferencji jałtańskiej, dotyczących przyznania Polsce 
nabytków terytorialnych na zachodzie” (s. 56). Przesadne wydaje się stwierdzenie, 
że każda z grup terytorialnych (autochtoni, repatrianci, reemigranci itd.) wyka
zywała m. in. swoisty „stosunek do nowej rzeczywistości, nowego ustroju społecz
no-politycznego” (s. 100, 113—114). Zróżnicowanie tego rodzaju przebiegało przecież 
nie między grupami, lecz wewnątrz nich, zgodnie z podziałami klasowymi i spo
łecznymi. Nie wydaje się, aby odpowiadało prawdzie, że „autochtoni byli na ogół 
niechętni, zwłaszcza w pierwszym okresie powojennym, bliższym kontaktom i stycz- 
nościom społecznym z ludnością napływową” (s. 100). Zadziwiające jest stwierdze
nie, że „katolicka ludność Warmii wykazywała np. znacznie więcej powściągliwości 
w stosunkach z przybyszami niż protestanccy mieszkańcy Mazur” (s. 104). W rze
czywistości było akurat odwrotnie. Autor nie w pełni zdaje sobie sprawę, kim 
byli tzw. przesiedleńcy z akcji „W”, gdyż raz pisze o „ludności ukraińsko-łemkow- 
skiej”, a raz po prostu o Łemkach (s. 111—112). W rzeczywistości Łemkowie, 
grupa regionalna narodu ukraińskiego o wysoko rozwiniętym poczuciu własnej 
odrębności, stanowili tylko nieznaczną część przesiedleńców z akcji „Wisła”. Nie
zupełnie chyba odpowiada prawdzie, iż ludność polska za Bugiem była „rozsiana 
wśród elementów etnicznie obcych” (113), ponieważ w wielu okręgach stanowiła 
ona zwarte, wielotysięczne większości. Jawnie jednostronne jest stwierdzenie, że 
w wypadku repatriantów z ZSRR „rozbudzona świadomość narodowa i patriotyzm 
były głównymi motywami podjęcia decyzji migracji do Polski w jej obecnych 
granicach i przysłużenia się sprawie repolonizacji nowych kresów zachodnich” 
(s. 114). W jednym miejscu Autor pisze o gorącym patriotyzmie repatriantów, 
który „zazwyczaj cechuje ludność kresową, żyjącą na styku odmiennych narodo
wości i kultur” (s. 114), a na następnej stronie wspomina o ich wybujałym nacjo
nalizmie i „pańskości”. Rejestr tego rodzaju zastrzeżeń i wątpliwości można bez 
trudu pomnożyć.

W sumie wypada więc stwierdzić, że studium Dulczewskiego nie stało się tym, 
czym mogło być i czym miało być według zapowiedzi Autora. Jego wartość polega 
przede wszystkim na podsumowaniu dotychczasowego dorobku socjologii polskiej,



uporządkowaniu go, a w ten sposób ułatwieniu następnych prób — być może 
bardziej udanych — syntetycznego ujęcia aspektów społecznych migracji na zie
miach zachodnich i północnych.

Marian Orzechowski

S. B a n a s i a k, DZIAŁALNOŚĆ OSADNICZA PAŃSTWOWEGO URZĘDU RE
PATRIACYJNEGO NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH W LATACH 1945—1947, 
Poznań 1263, Instytut Zachodni, s. 243.

Charakterystyczną cechą sytuacji powojennej Polski była potężna w swych 
rozmiarach akcja zasiedlania i zagospodarowywania Ziem Odzyskanych. Proces 
ich obejmowania oraz pełnej integracji z pozostałym obszarem Polski to wydarze
nia bez precedensu w historii naszego narodu. Ruchy migracyjne, zapoczątkowane 
jeszcze w okresie wojny, nabrały szczególnego rozmachu w pierwszych latach po
wojennych i zadecydowały o polskim charakterze ziem nad Odrą i Nysą Łużycką. 
Zasiedlanie tych ziem musiało dokonać się szybko, zarówno ze względów gospodar
czych, jak i politycznych.

Problematyka tych procesów łączy się z wielu skomplikowanymi i różnorod
nymi kwestiami z dziedziny prawa międzynarodowego, socjologii i ekonomii. Jest 
to również zagadnienie o wielkim znaczeniu politycznym, niezmiernie dzisiaj 
aktualnym, ale także i naukowym. Niezbyt chętnie brał ją i bierze na „warsztat” 
historyk, zdając sobie sprawę, iż „musi przebrnąć przez wiele dziesiątków metrów 
bieżących zupełnie nie uporządkowanych materiałów źródłowych, których najczęś
ciej nigdy nie dotknęła ręka zawodowego archiwisty” Tym bardziej więc zasłu
guje na uwagę podjęta przez S. Banasiaka pionierska próba naukowego zbadania 
działalności osadniczej Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR). Omawiana 
monografia w istocie swej odnosi się nie tyle do osadniczej działalności PUR-u, 
co do historii samego procesu osiedlania i polityki osadniczej państwa. Jest to 
próba naukowej syntezy dziejów przejęcia i zagospodarowania Ziem Odzyskanych 
w pierwszych trzech latach powojennych.

Podstawę źródłową pracy Banasiaka stanowiły akta Zarządu Centralnego PUR 
(przechowywane w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Łodzi, obecnie w Ar
chiwum Akt Nowych w Warszawie), wojewódzkiego Oddziału PUR w Łodń, Gene
ralnego Pełnomocnika do Soraw ReDPtriacji, jak również akta prywatne byłego 
dyrektora ZC PUR dra Mścisława Olechnowicza. Ponadto Autor wyzyskał sora- 
wozd^nia stenograficzne z posiedzeń KRN, „Dzienniki Ustaw”, „Dzienniki Urzę
dowe” poszczególnych ministerstw i PUR-u, biuletyny, wycinki prasowe. Uwzględnił 
także polską literaturę naukową, pominął natomiast całkowicie prasę wsnółczesną, 
jak również szereg publikacji zagranicznych. Nie sięgnął też do akt oddziałów Wo- 
jewód-drich PTTR-u na terenie ziem zachodnich, choćby do celów porównawczych.

Działalności samego PUR-u poświecił Autor jedynie II rozdział, pt. „Zadania 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w procesie zaludnienia Ziem Odzyskanych” 
(s. 29—63V Pozostałe rozdziały pracv odnoszą się raczej do zagadnień związanych 
pośredn?o z działalnością osadniczą. Banasiak przedstawia kolejno kształtowanie się 
polskiej administracji na Ziemiach Odzyskanych (s. 10—29), jej działalność osadni
czą i*. f4—9°). ogólny przebieg osadnictwa w latach 1945—1947 (s. 90—171) 0raz 
osadnictwo miejskie (s. 172—190). Specjalny rozdział traktuje o polskiej ludności 1

1 K. K e r s t e n ,  Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na ziemie 
zachodnie w 1945 r. (Kwartalnik Historyczny, 1960, s. 682).



rodzimej (s. 191—215)), natomiast ostatni o przebiegu nadawania osadnikom praw 
własności (s. 216^231).

Akcja przesiedleńcza na Ziemie Odzyskane rozpoczęła się bardzo wcześnie. 
Obejmowanie tych ziem przez polską administrację i ich zagospodarowywanie było 
„bez przesady kwestią życia i śmierci”. Zniszczone miasta, wsie i osiedla nie 
mogły przyjąć i wyżywić całej ludności. Sytuacja aprowizacyjna kraju była ka
tastrofalna. Z każdym dniem przybywało na Ziemie Odzyskane tysiące osadników 
z różnych stron Polski. Obejmowali oni opuszczone przez Niemców tereny, na 
wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Równolegle z osadnictwem istniała konieczność 
wysiedlania pozostałej tu jeszcze ludności niemieckiej. Sprawę tę ostatecznie roz
strzygnęła konferencja poczdamska, sankcjonując nasze wcześniejsze akcje. Doty
czyło to szczególnie kwestii wysiedlania Niemców przez wojsko w okresie czerwca 
i lipca 1945 r. Problemowi temu Autor, niestety, nie poświęcił więcej miejsca, 
ograniczając się jedynie do omówienia ucieczki i r e p a t r i a c j i  (podkr. moje — 
B. P.) ludności niemieckiej (s. 73—83). Pomijając tu pewne pomieszanie pojęć (czy 
to była repatriacja Niemców?), chciałbym zwrócić uwagę na trafne stwierdzenie 
Autora, że chociaż wysiedlanie Niemców odbywało się w „trudnych i prymitywnych 
warunkach, to jednak w porównaniu z repatriacją Polaków w 1945 r. Niemcy mieli 
zapewnioną o wiele lepszą opiekę w zakresie wyżywienia i pomocy lekarskiej” 
(s. 79). Dokumentacja tego stwierdzenia jest bardzo wymowna.

Pewnej rewizji należy poddać sąd Banasiaka dotyczący motywu wyjazdu Niem
ców z terenu Ziem Odzyskanych. Jest prawdą, że w licznych wypadkach ludność ta 
zgłaszała się dobrowolnie na wyjazd, ale równocześnie nie należy zapominać, co ją 
do tego skłaniało. Prawdą jest — jak pisze Banasiak — że w lipcu 1946 r. we 
Wrocławiu „zgromadziły się tłumy Niemców pragnących repatriować się i zale
gały przez kilka dni ulice oraz podwórza pobliskich posesji” (s. 82), ale świadczy 
to nie o masowości dobrowolnego wyjazdu, lecz o nieudolności organów przepro
wadzających wysiedlanie, w tej liczbie PUR-u.

Również nieporozumieniem jest stwierdzenie Autora, jakoby do władz PUR-u 
napływały liczne informacje o tym, że „Niemcy usiłowali przekupić strzegących 
punktu zbornego funkcjonariuszy ORMO, by w ten sposób p r z e d o s t a ć  s i ę  do  
p o d s t a w i o n y c h  w a g o n ó w  i w y j e c h a ć  do N i e m i e c ” (s. 82, podkr. 
moje — B. P.). Nie podaję w wątpliwość tych faktów, ale sądzę, że wymagają one 
innej interpretacji. W danym wypadku chodziło bowiem nie o p r z y s p i e s z e n i e  
wyjazdu do Niemiec, ale o ominięcie kontroli bagażowo-dewizowej na punkcie 
zbornym albo przemycenie złota czy innych kosztowności. Dobrowolny wyjazd 
Niemców był bardzo ograniczony, a istniał dlatego, że złożyły się na to ogólne 
warunki określane jako p r z y m u s  s y t u a c y j n y 2.

Trudno mieć zastrzeżenia do Autora, że potraktował ten temat zbyt dowolnie, 
ogólnie, nie można bowiem zapominać, że stanowił on tylko margines w pracy Ba
nasiaka. Autor odróżnia formy osadnictwa rolniczego i miejskiego. Osadnictwo rol
nicze dzieli na osadnictwo na gospodarstwach indywidualnych, na ziemi należącej 
do folwarków podlegających parcelacji, w państwowych gospodarstwach rolnych 
i osadnictwo wojskowe.

Akcja osadnicza prowadzona była przez różne urzędy i władze, co powodowało 
z kolei „brak rozgraniczenia kompetencji” (s. 9). Jaskrawym przykładem te?o było 
dysponowanie mieniem poniemieckim. Jak podaje Autor, 10 różnych instytucji, 
a ponadto jednostki wojskowe, zjednoczenia przemysłowe, władze szkolne i inne

2 K. K er sten , Migracje powojenne w Polsce (Polska Ludowa, t. II, 1963, s. 4).



występowały o przyznanie im obiektów poniemieckich (s. 91). Prowadziło to natu
ralnie do tego, że „zamiast przyspieszyć proces zasiedlania, ułatwić zagospodaro
wanie się osadnikom itp., wszyscy skupili uwagę wyłącznie na możliwości rozpo
rządzania obiektami poniemieckimi” (s. 94). Momenty te wystąpiły w pierwszych 
miesiącach 194o r. Z chwilą powstania Ministerstwa Ziem Odzyskanych (13 XI 
1945) przejęło ono zadania przeprowadzenia planowej akcji osiedleńczej i zarząd 
mieniem poniemieckim. Ministerstwo przejęło również placówki PUR-u. W ten 
sposób stworzono jeden ośrodek planowej, zorganizowanej akcji osadniczej. Naj
ważniejszą też rolę od tej pory w działalności osadniczej ma do zanotowania PUR. 
Faktycznie ekipy PUR-u prowadziły już swoją działalność od 1944 r., tj. od chwili 
powstania (dekret PKWN z 7 X 1944 r.).

Historię PUR-u Banasiak przedstawił w rozdziale o jego powstaniu, strukturze 
organizacyjnej punktach etapowych, służbie zdrowia, transporcie oraz działających 
ludziach. W trzech powojennych latach 1945—1947 (PUR istniał do 1950) PUR 
przesiedlił na Ziemie Odzyskane przeszło 4 min. osób. Do jego podstawowych zadań 
należało: organizowanie transportów dla reemigrantów i przesiedleńców, sprawo
wanie nad nimi opieki sanitarnej, zapewnienie im wyżywienia oraz planowe ich 
rozmieszczenie. W codziennej działalności PUR znacznie wykraczał poza swoje 
uprawnienia, zajmując się repatriantem od chwili powitania na granicy do momentu 
osadzenia na gospodarstwie, wywierając w ten sposób istotny wpływ na politykę 
osadniczą w skali krajowej. Obraz PUR-u, jaki przedstawił nam Banasiak, jest 
zbyt wyidealizowany. Na obrazie tym zaciążył zbyt duży wpływ osobowości byłego 
dyrektora ZC PUR, dra M. Olechnowicza, za mały natomiast samych repatriantów 
i przesiedleńców3. Po lekturze pracy Banasiaka chciałoby się postawić generalny 
zarzut, że przedstawił on jedną prawdę o PUR-ze, a druga czeka na opracowanie. 
Nie umniejsza to jednak niewątpliwego znaczenia PUR-u. Fakt, że dzisiaj na 
Ziemiach Odzyskanych mieszkają miliony ludzi, jest oczywistym dowodem osta
tecznych i nieodwracalnych przemian, jakie zaszły na tych ziemiach w.latach  
1945—1947, co jest m. in. zasługą Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

Bronisław Pasierb

„JAHRBUCH DER SCHLESISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT 
ZU BRESLAU”, wyd.: Der Göttinger Arbeitskreis, pod red. H. Jessena, t. IX, 
Würzburg/Main 1964, Holzner-Verlag, s. 419.

Świadectwem podtrzymywania i kultywowania tendencji rewizjonistycznych 
w życiu społeczeństwa i w nauce Niemieckiej Republiki Federalnej jest między 
innymi wydawanie dziś w tym kraju „Roczników” dawnych uniwersytetów nie
mieckich znajdujących się na terenach, które obecnie wchodzą w skład państwa 
polskiego lub Związku Radzieckiego* 1. Wydawanie tych roczników ma stworzyć 
wrażenie, że dawne środowiska naukowe z dala od swej „Heimat” kontynuują 
działalność, że egzystują jako środowiska twórcze i prowadzą w dalszym ciągu 
badania. Na tendencje i charakter tej publikacji poważnie rzutuje fakt, że jej 
wydawcą jest Göttinger Arbeitskreis, jedna z bardziej znanych placówek „náuko-

3 Wyzyskanie pamiętników osadników bardzo ograniczone, a powoływanie się 
niewłaściwe, jak np. s. 62 — mylny cytat.

1 Terenu Związku Radzieckiego dotyczy „Jahrbuch der Albertus Universität 
zu Königsberg/Pr.”, wydawany również przez Göttinger Arbeitskreis.



wego” rewizjonizmu w NRF, która została już dobitnie scharakteryzowana jako 
ośrodek jawnego zniekształcania prawdy historycznej 2.

Z artykułów historycznych zamieszczonych w omawianym roczniku na uwagę 
zasługuje opracowanie Margot Krohn3 z Londynu, analizujące odbicie spraw 
śląskich na łamach „Timesa” w płatach 1848—1870. Autorka rok za rokiem śledzi 
problematykę śląską na łamach tego organu. Ten przegląd, pominąwszy tendencję 
do wykazywania niemieckości Śląska i przywiązywania ludności tego terenu do 
państwa pruskiego, może stanowić ważny przyczynek dla badacza historii Śląska, 
dając nie tylKo informacje o wielu faktach z życia Śląska, lecz także odbicie 
zainteresowań sprawami śląskimi za granicą. Autorka podaje np. relację z wy
darzeń w 1848 r. na Śląsku; w korespondencjach z 1849 r. Śląsk został przedsta
wiony jako kraj najbardziej rewolucyjny, najbardziej dotknięty biedą. Informacje 
z 1851 r. przyniosły przegląd statystyczny prasy pruskiej z roku ubiegłego, w 1854 r. 
dużo miejsca zajęły opisy wylewu Odry i trudnej sytuacji ludności dotkniętej 
klęską powodzi. W 1863 r., kiedy to wzrosło zainteresowanie Śląskiem, na łamach 
„Timesa” informowano m. in. o wstrzymaniu w związku z powstaniem stycznio
wym dowozu towarów pruskich do Polski (s. 223), o działaniu powstańców w Kró
lestwie. Artykuł zawiera też wiele faktów z życia Śląska w okresie wojny prusko- 
-austriackiej w 1866 r.

Z historią militarną Śląska związany jest artykuł Immo Franke4 na temat 
wcielenia Śląska po 1741 r. w system organizacji wojskowej Prus. Tendencje tego 
artykułu występują bardziej wyraźnie. Wniosek końcowy, do którego dochodzi 
Autor, to sąd, że mimo dostrzegalnych oporów różnych grup ludności i pogorszenia 
się sytuacji ludności obciążonej powinnościami związanymi z obronnością kraju 
zamierzenia władz pruskich w kierunku pozyskania wpływów na ludność śląską 
poprzez rozciągnięcie na nią pruskiego systemu organizacji obronności kraju udały 
się, a „najpiękniejsze dowody tego, że Ślązacy stali się prawdziwymi Prusakami, 
dali oni w latach wojny wyzwoleńczej” (s. 139 — chodzi o walki z okresu napoleoń
skiego — P. D.). W artykule tym charakterystyczne jest pomniejszanie wartości 
informacji o faktach masowej dezercji Polaków ze Śląska z armii pruskiej, po
minięcie milczeniem zanotowanych wtedy tendencji irredentystycznych itp.

Podobne tendencje do wykazywania związków pomiędzy Śląskiem a Niemcami, 
do wyolbrzymiania pomocy, jakiej Niemcy udzielały ziemiom wschodnim, reprezen
tuje artykuł Wilhelma Liihrsa5 6 na temat pomocy Bremy dla miast leżących dziś 
na terenie NRD i zachodnich ziem Polski w okresie XVII—XX w. Autor twierdzi, 
że  zainteresowanie Bremy miastami leżącymi na terenie Turyngii, Saksonii, Bran
denburgii, Pomorza i Śląska nie było tylko spowodowane czynnikami natury 
handlowej i gospodarczej, ale „opierało się bardziej na ciągle żywym poczuciu 
wspólnoty losowej wewnątrz wielkiego narodu” (s. 23). Autor podaje przykłady 
udzielania pomocy przez Bremę miastom zniszczonym przez pożar, dotkniętym 
przez klęski żywiołowe. Podkreśla, że pomoc ta, udzielana bezinteresownie, była

2 Por. Achtung Fälschungen. Ein Beitrag zu den Methoden des Göttinger 
Arbeitskreis vom Redaktionsgremium der Zachodnia Agencja Prasowa, Poznań— 
Warszawa 1959.

3 M. Kr o h n ,  Zwei Jahrzehnte schlesischer Geschichte — in den Spalten der 
„Times” von 1848 bis 1870 (Jahrbuch der Schlesischen. Friedrich-Wilhelms Univer
sität zu Breslau — dalej skrót: Jahrbuch — s. 207—261).

4 I. F r a n k e ,  Die militärische Eingliederung Schlesiens in den Preußischen
Staat seit dem Jahre 1741 (Jahrbuch, s. 106—141).

6 W. Lühr s ,  Vor der Hilfe Bremens für mittel- und ostdeutsche Städte in 
vergangenen Jahrhunderten (Jahrbuch, s. 22—49).



przykładem „serdecznej przyjaźni” z miastami środkowo-wschodniej Europy. Jest 
to typowy przykiad dopasowywania wybranych faktów do aktualnych potrzeb 
politycznych.

Nieco odmienna jest tematyka artykułu Kurta Koszyka6, który zajmuje się 
działalnością znanego działacza rewolucyjnego ze Śląska F. W. Wolffa. Jest to 
dosyć szczegółowa biografia Wolffa. Autor w przedstawianiu życia Wolffa w latach 
1809—1846 oparł się na dysertacji W. Schmidta 7 8, historyka z NRD. Późniejszy okres 
działalności (lata 1847—1864) przedstawił opierając się również na istniejących już 
opracowaniach, ale wykorzystał także materiały archiwalne z archiwów pruskich, 
obejmujące nie opublikowane listy Wolffa. Szczególnie interesujące może być 
omówienie korespondencji Wolffa z Engelsem po 1849 r. Artykuł zawiera też wiele 
szczegółów dotyczących współpracy Wolffa z Marksem, wpływu Wolffa na po
wstanie tkaczy śląskich, jego działalności publicystycznej.

Zainteresowanie specjalisty wzbudzą też artykuły Eberhardta Jeschala3 i Kurta 
Eisterta9, którzy zajmują się problemami związanymi z wczesnymi dziejami Śląska. 
E. Jeschala interesuje pochodzenie imion i nazwisk, w których występował pier
wiastek Jesco, a K. Eisterta postać rycerza noszącego przydomek Podusca.

Z nowszą problematyką historyczną Śląska związane są szkice biograficzne, 
których autorami są J. Greiff 10 11 i Gerhard Webersinn 11. J. Greiff przedstawia syl
wetkę Maxa Greiff a. Max Greiff urodził się 14 II 1862 r. we Wrocławiu. Autor 
opisuje jego lata studenckie, a szczególnie działalność na Śląsku w latach 1918—1927. 
Greiff po 1918 r. należał do Mieszanej Komisji Rozjemczej, na której czele stał 
Calonder, zajmował się problematyką prawno-gospodarczą, wynikłą z podziału 
Górnego Śląska po plebiscycie, a przede wszystkim organizacją sądownictwa na 
Śląsku. G. Webersinn przedstawia — opierając się na dotychczasowej literaturze — 
sylwetkę K. G. v. Treutlera, urodzonego 9 IV 1858 r. w Wałbrzychu, syna posia
dacza ziemskiego, który dzięki zyskaniu sobie przychylności Wilhelma II zrobił 
karierę jako dyplomata. Autor opisuje jego działalność na poszczególnych pla
cówkach dyplomatycznych, najpierw w Brukseli jako attache, potem w Aus
wärtiges Amt, w Tokio i Brazylii. Omawia też próby Treutlera powstrzymania 
Włoch i Stanów Zjednoczonych przed przystąpieniem do pierwszej wojny światowej, 
pisze o sporze z admirałem Tirpitzem na temat prowadzenia nieograniczonej walki 
łodziami podwodnymi. Przedstawia również działalność v. Treutlera jako komisarza 
Rzeszy w polsko-niemieckiej komisji granicznej w latach 1920—1923.

Z nowszą problematyką nie tylko śląską, ale także ogólnoniemiecką związana 
jest publikacja Guido Kischa 12 zawierająca zbiór materiałów źródłowych dotyczą
cych nazyfikacji badań historyczno-prawnych w latach 1935—1941 w Niemczech.

6 K. K o s z y k ,  Der schlesische Revolutionär Friedrich Wilhelm Wolff (1809— 
1864) (Jahrbuch, s. 187—206).

7 W. S c h m i d t ,  Wilhelm Wolff. Sein Weg zum Proletarischen Kommunisten 
(1809—1846), Berlin 1961. Por. także: t e nż e ,  Działalność polityczna Wilhelma 
Wolffa na Śląsku do roku 1846 (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, pod red. 
K. Popiołka, t. V. Katowice 1963, s. 347—402.

8 E. J e s c h a l ,  Über die Entstehung, Verbreitung und Veränderung des Namens 
Jesco in Schlesien (Jahrbuch, s. 7—14).

9 E. Ei s t e r t ,  Die Ritter Podusca (Jahrbuch, s. 14—22).
10 J. Gr e i f f ,  Ein Ehrendoktor der Breslauer Universität: Dr. jur. h.c. Max 

Greiff, Oberlandesgerichtspräsident in Breslau 1918—1927 (Jahrbuch, s.' 344̂ —351).
11 G. W e b e r s i n n ,  Karl Georg von Treutier. Ein deutscher Diplomat aus 

Schlesien (Jahrbuch, s. 352—380).
12 G. Ki s c h ,  Deutsche Rechtsgeschichtsforschung zur Nazizeit. Ein Briefwachsei 

aus den Jahren 1935—1941 (Jahrbuch, s. 401—419).



Sporo miejsca zajmują w omawianym roczniku artykuły i publikacje materia
łowe z dziedziny historii literatury. Kurt Schulz13 jest autorem szkicu biograficz
nego poświęconego poecie Hermanowi Allmersowi, znanemu twórcy marszów, 
urodzonemu 11 II 1821 r. w Rechtenfleth nad Wezerą, i jego biografowi Theodo
rowi Siebsowi14, profesorowi germanistyki na uniwersytecie wrocławskim w latach 
1902—1933. Szkic ten — według zapewnień Autora — jest oparty na “nie znanych 
i nie opublikowanych dotąd materiałach. Podobny charakter ma szkic biograficzny 
Giinthera Schulza15, poświęcony poecie śląskiemu i tłumaczowi obcej literatury 
S. G. Biirtowi, urodzonemu 7 XII 1753 r. we Wrocławiu, i jego kontaktom ze 
znanymi wówczas poetami i pisarzami niemieckimi. G. Schulz analizuje utwory 
S. G. Bürda, ubolewa nad jego zapomnieniem, analizuje korespondencję Biirda 
z Schillerem i Goethem, stara się wyciągnąć z niej szersze wnioski o życiu ducho
wym i umysłowym w tamtych czasach, a także o stosunkach pomiędzy poetami. 
Podkreśla wartość historycznopoznawczą jego opisów podróży, czy też np. opisu 
wylewu Odry w okolicy Brzegu w 1785 r. Winfried v. Borell16 przedstawia syl
wetkę mało znanego poety śląskiego Georga Christiana Lehmsa, urodzonego 
w 1684 r. w Legnicy. Z tej grupy publikacji należy jeszcze wymienić analizę noweli 
Gerharta Hauptmanna Der Katzer von Saona, którą przeprowadził Wolfgang 
Grothe 17, oraz artykuł Friedricha Gläbe 18 na temat kontaktów Carla Hauptmanna, 
brata Gerharta, z grupą tzw. starej Worpswede, którą stanowiło pięciu malarzy. 
W przedstawieniu kontaktów z tą'grupą Autor oparł się głównie na korespondencji 
C. Hauptmanna z poszczególnymi artykułami, przede wszystkim z O. Modersohnem, 
częściowo już opublikowanej19. Niektóre materiały zostały wydane drukiem po raz 
pierwszy.

Historyka sztuki może zainteresować artykuł Rudolfa Steina20 na temat prac 
restauratorskich przy wrocławskim ratuszu, przeprowadzonych w latach 1924—1939.

W sumie można stwierdzić, że poszczególne artykuły mają różną wartość po
znawczą i naukową. Niektóre oparte są na dostępnej literaturze, nie wnoszą więc 
wiele nowego, niektóre są równocześnie wyraźnie tendencyjne i jednostronne. 
Interesujące zaś mogą być artykuły oparte na nowych, nie znanych źródłach, 
przynoszące nowe fakty.

Piotr Dobrowolski

„ZARANIE ŚLĄSKIE”, r . XXVIII, (1965), z. I, poświęcony rozwojowi życia 
kulturalnego w woj. katowickim w latach 1945—1964, s. 270.

Jakiekolwiek były zamiary i ambicje redakcji tego wydawnictwa — przy
gotowany na jubileusz dwudziestolecia zeszyt specjalny „Zarania Śląskiego”

13 K. S c h u l z ,  Der Marschendichter Hermann Allmers und sein Biograph 
Theodor Siebs (Jahrbuch, s. 261—286).

14 T. S i e b s  jest autorem pracy: Hermann Allmers. Sein Leben und Dichten, 
Berlin 1915, s. 373.

15 G. S c h u l z ,  Samuel Gottlieb Bürde und die Dichter seiner Zeit (Jahrbuch, 
s. 141—187).

16 W. v. B o r e l l ,  Georg Christian Lehms (Jahrbuch, s. 50—106).
17 W. Gr o t h e ,  Gerhart Hauptmanns Novelle „Der Katzer von Saona” — Ein 

antikischer Wurf? (Jahrbuch, s. 286—302).
18 F. Gl ä be ,  Carl Hauptmann und Worpswede (Jahrbuch, s. 302—344).
19 C. H a u p t m a n n ,  Leben mit Freunden. Gesammelte Briefe, hrsgg. von 

Will-Erich Peuckeri, Berlin 1928, s. 425.
20 R. S t e i n, Wiederherstellungsarbeiten am Breslauer Rathaus von 1924 bis 

1929 (Jahrbuch, s. 381—401).



odczytywany będzie i oceniany nie tylko jako pożyteczny zbiór informacji o roz
woju kultury w województwie katowickim, ale także ze stanowiska ogólniejszych 
potrzeb w zakresie badań nad kulturą współczesną, jako opracowanie jednego 
wyodrębnionego geograficznie fragmentu dziejów kultury w Polsce Ludowej, czyli 
jako rozdział ogólnej syntezy tych dziejów, a wreszcie — jako przykład mono
graficznego opracowania całokształtu życia kulturalnego jednego województwa. 
Te trzy wyróżnione aspekty ma też na względzie niniejsze sprawozdanie.

Zawarty w zeszycie obraz dziejów i osiągnięć kultury śląskiej składa się 
z osobnych opracowań ważniejszych dziedzin życia kulturalnego. W porządku, 
w jakim następują po sobie poszczególne prace, czytelnik skłonny jest doszukiwać 
się myśli hierarchizującej. Jeśli ów zabieg kompozycyjny potraktować jako wyraz 
porównawczego szacunku osiągnięć różnych dziedzin kultury artystycznej w mi
nionym dwudziestoleciu, to wolno stwierdzić, że wyrażona w ten sposób opinia 
bliska jest temu, co się powszechnie sądzi o stanie i osiągnięciach współczesnej 
kultury Śląska na tle innych regionów. Zarówno pod względem zasięgu i znaczenia 
w swoim województwie, jak i od strony udziału w kulturze ogólnonarodowej za 
dziedziny na Śląsku przodujące uznaje się powszechnie muzykę i sztuki plastyczne. 
Należy też wyrazić zadowolenie, że te właśnie dziedziny otrzymały w zeszycie 
szczególnie dobre opracowania: artykuły A. Ligockiego i L. Markiewicza wyróż
niają się swoją wnikliwością i rzeczowością.

Zalety te docenia się zwłaszcza wtedy, gdy autorzy podejmują rozważanie 
związków twórczości artystycznej z regionem. W tym zakresie interesujące są 
uwagi Ligockiego o pejzażu śląskim w twórczości niektórych malarzy młodszego 
pokolenia. Zjawisko regionalizmu pokazano tu niejako od wewnątrz, w jego 
konkretyzacjach, a zarazem z uwzględnieniem jego historycznej zmienności; na ten 
ostatni aspekt zwracają naszą uwagę spostrzeżenia Autora o związku pomiędzy 
stosunkiem młodych malarzy śląskich do rodzimego pejzażu regionalnego a nową 
estetyką, która w miejsce naturalistycznej „zgody” na widzialną rzeczywistość 
proponuje wizję wyprowadzoną z twórczego oporu wobec obserwowanej postaci 
świata. Interesująco także zaznaczył Ligocki — wbrew częstej w podobnych 
wypadkach tendencji do oddzielnego traktowania twórców „regionalnych” i twór
ców, którzy osiągnęli rangę i popularność krajową — związki oryginalnej, nowa
torskiej sztuki Stefana Suberlaka, wybitnego artysty o sławie już i zagranicznej, 
z życiem i kulturą wsi śląskiej.

W zarysie historii katowickiego środowiska plastycznego, podobnie zresztą jak 
i w innych szkicach, uwzględniono taką samą wewnętrzną periodyzację po
wojennego dwudziestolecia, jaka przyjęła się już powszechnie w zastosowaniu 
do ogólnych dziejów kultury w Polsce Ludowej, a więc: 1945—1949, 1950—1955 
i od 1956. Jest jednak godne podkreślenia, że także w odchyleniach od tego 
schematu szukał Autor swoistych rysów rozwoju kultury na Śląsku; mógł też 
wskazać charakterystyczny dowód takiej odrębności w przykładzie stosunkowo 
wcześnie obudzonego w opisywanym środowisku ruchu nowatorstwa plastycznego 
(grupa St 53), który manifestował się już na dwa lata przed głośną ekspozycją 
warszawską młodych w Arsenale.

Charakterystyka rozwoju kultury muzycznej na Śląsku w większym jeszcze 
stopniu obudowana została informacją i komentarzem na temat warunków spo
łecznych, organizacyjnych i materialnych. Autor szkicu, L. Markiewicz, przy
pomniał na początku specyficzne motywy geograficzne, demograficzne i ekono
miczne, decydujące o odrębnym charakterze życia kulturalnego na Śląsku; przy
pomnienie to w tym właśnie miejscu było o tyle celowe, że niezwykła w swojej



powszechności popularność muzyki w tym regionie jest wyjątkowym fenomenem 
socjologicznym, niezrozumiałym bez uwzględnienia szerszego tła społeczno-histo- 
rycznego. Ponadto zaś twórczość muzyczna, muzykowanie i formy upowszechnienia 
tej sztuki wymagają — jak wiadomo- — poważniejszych środków materialnych 
i większego wysiłKu organizacyjnego. Słusznie też w tym szkicu szczególnie mocno 
podkreślono rolę państwa i władzy terenowej jako nowego mecenasa kultury.

Charakterystykę dokonanego postępu i wysoce dodatni bilans osiągnięć kończy 
Autor konkluzją dość zaskakującą: wyrazami niepokoju o dalszy rozwój kultury 
muzycznej na opisywanym terenie. Oto — wskazuje Markiewicz — równocześnie 
ze wzrostem liczby placówek, twórców, wykonawców oraz poziomu twórczości 
i wykonania maleje zainteresowanie publiczności, obserwuje się stopniowy 
spadeK frekwencji na wszystkich poważniejszych imprezach muzycznych. O ile 
w każdym innym województwie proces taki można by uważać za przejaw ogólniej
szej prawidłowości, związanej z przeobrażeniami w dziedzinie kultury masowej, 
o tyle na Śląsku może on wyglądać rzeczywiście na zjawisko paradoksalne. Nie 
negując tych jego przyczyn, na które wskazuje Autor szkicu, wydaje się, że opisane 
wyżej kłopoty są nieuchronną ceną, jaką przychodzi płacić katowickiemu środo
wisku muzycznemu za jego szybki awans do krajowej czołówki pod względem 
poziomu i nowatorstwa artystycznego.

Szkic Markiewicza przy swej rzeczowości sprawozdawczo-historycznej posiada 
pokaźną warstwę publicystyczną; jest to zrozumiałe i naturalne w pracach o współ
czesności, w opisie zjawisk żywych, procesów jeszcze nie zakończonych; historyk 
czuje się tu nieraz działaczem, chce nie tylko opisywać, ale i wpływać na dalszy 
rozwój. Nie szkodzi to wartościom historycznopoznawczym, byle tylko zachować 
właściwe proporcje. Niestety, nie zachował tych proporcji Z. Hierowski w swoim 
szkicu o teatrach. Z pracy tej znacznie więcej dowiadujemy się, jaki teatr śląski 
być powinien, niż jaki był czy też jest aktualnie; opinie krytyczne i postulaty 
przytłaczają opis faktów.

Autor zdaje się przyjmować, że fakty są na tyle znane, iż wystarczy je tylko 
osądzić. Tak więc osądza np. działalność dyrektora teatru częstochowskiego Augusta 
Kowalczyka, który podjął interesującą próbę oparcia repertuaru na polskiej drama
turgii współczesnej. Czytelnik byłby oczywiście ciekawy opinii znanego krytyka 
o owym tzw. częstochowskim eksperymencie, miałby jednak prawo oczekiwać, 
że w pracy o charakterze historycznym znajdzie na ten temat więcej informacji 
niż jedno zdanie (wobec dwóch stronic polemicznego komentarza).

Autor niemal wyłącznie skupił uwagę na repertuarze; takie np. zagadnienie 
scenografii (a była ona mocną stroną wielu spektakli w teatrach śląskich) jedynie 
skwitował wyliczeniem nazwisk angażowanych scenoplastyków. Podobnie za mało 
dowiadujemy się o aktorstwie, a przecież w dwudziestoleciu przez sceny śląskie 
przewinęło się wielu interesujących artystów; może tu właśnie wypadły im życiowe 
role, może tu ukształtowali decydująco swoją sztukę aktorską? Pracował w swoim 
czasie na Śląsku Gustaw Holoubek (a interesują się nim przecież nie tylko 
pensjonarki), któremu należało chyba poświęcić nieco więcej niż tylko krótką 
opinię, że był złym dyrektorem. Ważniejsze wydarzenia z życia literackiego i tea
tralnego wymienia umieszczona po artykułach kronika kulturalna lat 1945—1963, 
ograniczona tylko do tych dziedzin.

W. Nawrocki, autor szkicu o katowickim środowisku literackim, nie miał 
wdzięcznego zadania, jako że twórczość tego środowiska prezentuje się raczej 
skromnie i w stosunku do rangi regionu, i w porównaniu (jeśli w ogóle jest ono 
możliwe) z przodującymi w województwie dziedzinami twórczości artystycznej.



W każdym razie przeświadczenie takie narzuca czytelnikowi szkic Nawrockiego. 
Wbrew utartemu zwyczajowi kumoterskiego lakierowania i schlebiania w podob
nych środowiskowych obrachunkach Autor nie okazuje żadnej pobłażliwości wobec 
swojego środowiska i jego dorobku. Nie stosuje ulgowej taryfy, nie premiuje za 
samo podejmowanie regionalnego tematu, ale i nie poczytuje ucieczki od tematu 
za dowód literacKiej dojrzałości i osiągnięcia wyższej, ogólnokrajowej rangi.

Swoje stanowisko w bardzo kontrowersyjnej sprawie współczesnego regiona
lizmu określa Autor najwyraźniej przy okazji charakterystyki sytuacji po 1956 r., 
kiedy to zaczęto uważać tematyczne związki twórczości z własnym regionem za 
dowód prowincjonalizmu, braku ambicji, a może i oportunizmu politycznego, za 
anachroniczne podtrzymywanie skompromitowanego modelu literatury produkcyj
nej; wyprowadzane wówczas z takich opinii eskapistyczne wnioski ocenia Nawrocki 
jako perspektywę „zdrady miejscowej tradycji literackiej” i „niewypełnienia 
rozumnie pojętego i sercem uznanego obowiązku” (s. 93).

Jak można z tego sądzić, Autor przyjmuje istnienie odrębnego modelu litera
tury śląskiej, określonego przez tradycję literacką i specyfikę społeczną tego 
regionu; w każdym razie bierze parokrotnie taki model za podstawę swoich sądów 
wartościujących. Gdyby tę postawę zajął konsekwentnie w stosunku do wszystkich 
ocenianych zjawisk, dorobek katowickiego środowiska literackiego, w przeważającej 
części mieszczący się znakomicie w skonstruowanym przez Nawrockiego modelu, 
musiałby otrzymać ogólną ocenę znacznie wyższą od tej, jaką ze szkicu odczytu
jemy. Ta wyższa ocena wynikałaby i z tego jeszcze, że biorąc za jej podstawę 
nie rozwój artystyczny, lecz społeczną postawę i rolę literatury musiałby Autor 
zrezygnować z koncentrowania uwagi na tzw. literaturze pięknej i potraktowałby 
równorzędnie inne działy piśmiennictwa śląskiego. A wtedy w rejestrze historyka 
szereg wybitnych osiągnięć opisywanego środowiska literackiego pomnożyłby się 
przede wszystkim o niektóre pozycje śląskiej publicystyki, takie jak znakomita 
książka E. Osmańczyka Sprawy Polaków, która w swoim czasie głęboko poruszyła 
opinię całego Kraju i chociaż po spełnieniu swej roli społecznej poszła w za
pomnienie — ma swoje zasłużone miejsce w historii powojennej literatury.

Ale Nawrocki uważa tego rodzaju książki za margines literatury prawdziwej. 
Nie bierze też pod uwagę, że wiele pozycji katowickiej krytyki literackiej, jak 
książki Hierowskiego o pisarzach śląskich czy Szewczyka o literaturze niemieckiej, 
są czymś więcej niż krytyką czy historią literatury, że spełniają one funkcje 
przypisane przez Nawrockiego modelowi literatury śląskiej ambitnej i lepiej niż 
liczne wymienione w szkicu powieści, wiersze i dramaty.

Nawrocki stara się w swej charakterystyce stosować także kryteria ponad
regionalne, chce widzieć i oceniać środowisko katowickie w kontekście literatury 
krajowej. Gdyby jednak chciał w tym być konsekwentny, nie sprowadzałby takiej 
postawy do stosowania krajowej normy poziomu wobec pisarzy katowickich czy 
do rejestracji refleksów literackich mód warszawskich na Śląsku, lecz pisałby na 
pierwszym miejscu, nie na końcu, o poecie, który bardem ziemi śląskiej w tra
dycyjnym rozumieniu wprawdzie nie jest i w życiu katowickiego środowiska 
literackiego w sposób typowy nie uczestniczy, jest jednak mimo to najwybitniej
szym reprezentantem tego środowiska w literaturze krajowej. Jednakże niepełne 
pół strony o Różewiczu na końcu szkicu, poświęcone zresztą tylko związkom tema
tycznym twórczości tego autora ze Śląskiem, sygnalizuje słabości koncepcji całego 
obrazu.

Praca A. Gładysza i M. Fazana o amatorskim ruchu artystycznym poza swym 
zadaniem tytułowym spełnia przy okazji funkcję istotnego dopełnienia obrazu



kultury śląskiej przez obszerniejsze niż w innych szkicach potraktowanie zagadnień 
polityki kulturalnej i organizacji życia kulturalnego. Wprowadzenie tutaj szeregu 
informacji także natury ekonomicznej było konieczne, jako że — co może wyglądać 
na paradoks — ruch amatorski nastręcza bodaj więcej problemów tej natury niż 
praca placówek służących sztuce profesjonalnej. Spotykamy się tu też z obserwa
cjami na temat zjawiska dobrze znanego i w innych województwach, równie też 
jak i tam kłopotliwego — rozdziału życia kulturalnego na dwa piony: rad narodo
wych i związków zawodowych. Wskazane przez Autorów dysproporcje w dotacjach 
na działalność kulturalną przez różne związki, a nawet różne placówki związkowe 
w tej samej branży (1000 zł na członka klubu przy jednej kopalni, a 177 zł — 
przy drugiej), mówią o możliwościach funduszu związkowego. A także o pil
nej — niestety wciąż od lat pilnej — potrzebie koordynacji.

W opisie samych zjawisk rozległego, wielokierunkowego artystycznego ruchu 
amatorskiego Autorzy borykali się z niedostatkiem dokumentacji; raz jeszcze 
przypomina to o konieczności bardziej niż dotąd skrupulatnego sporządzania, 
gromadzenia i opracowywania dokumentacji tych zjawisk tak zmiennych i o tak 
masowej skali.

Dobrze, że mimo niepełnych podstaw materiałowych Autorzy zaryzykowali 
próby uogólnień, uchwycenia tendencji rozwojowych ruchu amatorskiego w dwu
dziestoleciu. Jedną z najważniejszych byłoby — jak wskazują — stopniowe prze
obrażanie się samej istoty tego ruchu,' zmiana podstawowej jego funkcji z patrio- 
tyczno-wychowawczej, odziedziczonej po okresie narodowego oporu pod obcym 
panowaniem, na oświatową, wychowawczo-estetyczną i rozrywkową. Wydaje się, 
że Autorzy nie zauważyli, iż ta właśnie ewolucja prowadzi do kryzysu niektórych 
tradycyjnych form, jak np. w ruchu śpiewaczym (co z niepokojem stwierdzają), 
w którym współczesny amator widzi raczej formę organizacyjną dla artystycznego 
wyżycia się (na tej zasadzie tworzą się spontanicznie zespoły młodzieżowe), a nie 
formę uprawy i przekazu określonego repertuaru, który w przeszłości bywał czyn
nikiem często tutaj najistotniejszym.

Nie zatrzymuję się nad artykułami o twórczości ludowej i o badaniach nad 
literaturą ludową, ponieważ pierwszy nastawiony jest na historię raczej odleglejszą 
niż współczesną, drugi zaś dość wyraźnie odstaje specjalnością swego tematu od 
problematyki pozostałych materiałów. Ostatni, krótki, ale interesujący artykuł
J. Ligęzy w zajmującym Autora zakresie działalności muzeów przedstawia ważną 
dziedzinę pracy oświatowej, trochę w całości obrazu w zeszycie „Zarania” kom
ponowanego zlekceważoną.

Jak obraz ten przedstawia się na tle szerszym, w perspektywie życia kultural
nego całego kraju? Jak już się wyżej wspomniało, przy całej odrębności warun
ków, treści i form życie kulturalne na Śląsku rozwijało się w tych latach zgodnie 
z ogólną dynamiką, w rytmie i kierunkach obserwowanych w całym kraju. 
Z niewielkimi ‘odchyleniami do historii poszczególnych dziedzin kultury w tym 
regionie zastosować się daje ogólna periodyzacja dziejów kultury w Polsce Ludowej 
z cezurami około lat 1949 i 1956. Jak się zdaje, tylko w okresie pierwszym zazna
czała się większa odrębność śląskiego życia kulturalnego, chociaż i wtedy tutejsze 
środowisko artystyczne podchwytywało niektóre typowe a modne problemy kra-̂  
jowe o mniejszym związku z życiem regionu. Okres 1950—1955, charakteryzujący 
się wprowadzeniem monopolu państwowej doktryny estetycznej i metod adminU 
strowania kulturą, już z samej natury tych cech swoich niosący ogólną uniformi
zację życia kulturalnego, maksymalnie upodobnił tak sztukę, jak i formy jej 
upowszechnienia do powszechnego wzorca krajowego.



Specyfika tego procesu na Śląsku polegała — jak podkreśla większość Autorów 
zeszytu — na wyjątkowo łatwym jego tu przebiegu, co wynikało już z tego, że 
temat człowieka w jego działalności produkcyjnej miał stosunkowo bogate na 
Śląsku własne tradycje autentycznych, nie inspirowanych sztucznie doświadczeń 
twórczych. Co więcej, skoro Śląsk był najpotężniejszym regionem przemysłowym 
kraju i prawie modelowym terenem życia i działalności klasy robotniczej, rychło 
stał się głównym poligonem dla pierwszych krajowych prób powstającej tzw. 
sztuki produkcyjnej. Obok tego w innym jeszcze punkcie tradycje regionu spo
tykały się z postulatami doktryny realizmu socjalistycznego. Oto ludowość sztuki 
śląskiej, po poddaniu jej „impregnowaniu ideologią socjalistyczną” (bardzo po
mysłowe wyrażenie Wilhelma Szewczyka z artykułu wstępnego), czyniła tę sztukę 
bardzo bliską wspomnianej doktrynie. W każdym razie dla wielu śląskich artystów 
z tą tradycją związanych realizm socjalistyczny ze swym postulatem ludowości nie 
był perspektywą ani trudną, ani straszną. Dla innych zaś, o odmiennych doświad
czeniach i zainteresowaniach (jak w muzyce B. Szabelskiego), wprowadzenie mo
tywów śląskiego folkloru było — samo już — wyrazem i dowodem próby realizmu 
soc j alisty cznego.

Procesom reakcji przeciwko schematycznemu uniformowi kultury po 1956 r. 
towarzyszyły na Śląsku specyficzne motywy lokalne przyspieszające, ale — obok 
nich — również hamujące. Oto źródłem objawionych wtedy przez artystów nowych 
dążności w sztuce, aż po skrajne wypadki unowocześniania i „europeizacji” za 
wszelką cenę, był nie tylko kryzys tzw. socrealizmu, ale i kryzys regionalizmu we 
wszelkich postaciach, bunt przeciwko sumującym się w świadomości tradycjom 
regionalnych ograniczeń i obowiązków zarówno z lat niedawnych, jak i z wcze
śniejszej historii kultury śląskiej. Równocześnie jednak te same połączone tradycje 
nie mogły nie przeciwdziałać rozległości i gwałtowności procesu ucieczki od tak 
mocno w środowisku zakorzenionego modelu sztuki. Nie wiemy tylko, w jakim 
stopniu ore to same wpłynęły hamująco na te procesy, a w jakim stopniu było to 
efektem przeciwdziałań polityki i administracji kulturalnej. Jak długo nasza 
historia kultury współczesnej zbywać będzie ogólnikami udział polityki i czyn
ników administracyjnych (w jego konkretnym przebiegu) w kształtowaniu życia 
kulturalnego, otrzymywać będziemy jedynie kronikarskie opisy faktów, ograniczone 
w wyjaśnianiu procesu rozwojowego do przyczyn najbardziej zewnętrznych 
i w większości wtórnych.

Oytelnik, który zechce ocenić rozwój i osiągnięcia życia kulturalnego na Śląsku 
na tle krajowym, musi zwrócić uwagę na odmienne tutaj niż w innych regionach 
warunki ekonomiczno-organizacyjne działalności kulturalnej. Wyjątkowość woje
wództwa katowickiego pod tym względem polega m. in. na tym, że życie kultu
ralne tego mocno zurbanizowanego i wysoce uprzemysłowionego terenu opiera się 
głównie na placówkach przyzakładowych, podległych organizacyjnie i finansowo 
związkom zawodowym. Według informacji zawartych w artykule Gładysza i Fazana 
placówki związkowe stanowią blisko 70% wszystkich placówek kulturalnych na 
S’ąsku, a w niektórych kategoriach procent jest jeszcze wyższy (domy kultury — 
77%, kluby — prawie 100%). Podajmy dla porównania, że w woj. wrocławskim 
piony związkowy i rad narodowych dzielą między sobą sumę wszystkich placówek 
mniej więcej po połowie (przy czym w kategorii klubów, licząc wiejskie placówki 
„Ruchu” i GS, a w pionie związkowym świetlice, udział rad narodowych w opiece 
nad życiem kulturalnym przedstawia się jeszcze poważniej). Podobne porównania 
chciałoby się znaleźć w materiałach zawartych w omawńanym zeszycie, pamiętając 
bowiem o głębszym znaczeniu tych liczb (większy udział związków — to wielo



krotnie wyższe środki materialne), otrzymalibyśmy pełniejszy pogląd na warunki 
rozwoju życia kulturalnego w prezentowanym regionie.

Poprzez tę uwagę dochodzimy do sprawy tu ostatniej, do oceny zbiorowej 
pracy Autorów omawianego zeszytu jako modelu monograficznego opracowania 
rozwoju życia kulturalnego w jednym województwie. Pierwsza narzucająca się 
z tego punktu widzenia obserwacja sprowadzałaby się do stwierdzenia wyraźnie 
odczuwalnego braku jednego jeszcze, ogólnego opracowania, które podjęłoby próbę 
ogarnięcia całości, uchwycenia cech wspólnych różnym dziedzinom kultury, opisania 
zjawisk i procesów wymykających się uwadze w konsekwencji zastosowanego 
podziału, a przecież ważnych i dla pełności obrazu koniecznych. Oto, przykładowo, 
problem tzw. chałtury; termin to nieelegancki, ale nazywa zjawisko o tak poważ
nym społecznie wymiarze, iż godzi się go użyć i w krytyce naukowej. Zauważa go 
na swym odcinku Autor pracy o kulturze muzycznej, ale czy tylko w tej dziedzinie 
zjawisko to występuje?

Upomnieć by się też chciało o niektóre pominięte obszary z. zakresu najszerszego 
pojęcia kultury, a są takie, których ważność w stosunku do opisywanego regionu 
kultury jest szczególnie duża. Chodzi tu zwłaszcza o cały zespół ciągle jeszcze 
wyróżniających ludność Śląska cech obyczajowych, sfery ideałów życiowych, kul
tury języka. Trudno rozstrzygnąć, czy powinien to być temat osobnego opracowania, 
czy też może właśnie część ogólnej problematyki postulowanego opracowania 
syntetycznego.

Funkcje takiego opracowania redakcja wyznaczyła — jak się zdaje — artyku
łowi W. Szewczyka pt. Dojrzała młodość dwudziestołecia, rzecz jednak pełni głównie 
funkcje etykietowo-okolicznościowego słowa wstępnego.

Być może, do opracowania owego ogólnego obrazu kultury śląskiej należałoby 
desygnować socjologa, który by potrafił nie tylko powiązać opisywane tu oddzielnie 
procesy w kulturze przy pomocy kategorii swojej dyscypliny, ale także spojrzałby 
na temat ze stanowiska teorii kultury masowej. Bez takiego spojrzenia trudno 
już obecnie wyobrazić sobie nowoczesne opracowanie naukowe życia kulturalnego.

Redakcja zeszytu, jak o tym informuje w krótkiej nocie, zdawała sobie sprawę 
z niepełności przedstawionego obrazu, uznając w szczególności za niedostatek 
dotkliwy brak artykułu o czytelnictwie. Wydaje się, że w stopniu przynajmniej 
równym przydałyby się np. prace o architekturze i urbanistyce, o czasopiśmien
nictwie, o receocji filmu, radia i telewizji, o towarzystwach regionalnych, wreszcie
0 placówkach i formach pracy oświatowej (pozaszkolnej). Szerszego uwzględnienia 
tej ostatniej dziedziny domagać by się należało nie tylko ze względu na jej obiek
tywną ważność, ale i dla uzyskania bardziej prawidłowych proporcji w obrazie 
życia kulturalnego, którego nie wypełniają przecież wyłącznie zjawiska kultury 
artystycznej.

Ostatnie uwagi, poczynione ze stanowiska nieco idealnego wyobrażenia zakresu 
pracy na podobny temat, nie mają oczywiście intencji krytycznej. Po prostu 
rezultat wysiłku zespołu Autorów zeszytu chce się także traktować jako przykład
1 zachętę do nowych badań historycznych nad kulturą współczesną. Życzyć by <?obie 
należało, żeby każde województwo doczekało się równie ambitnej i bogatej syntezy 
swych dziejów kulturalnych w Polsce Ludowej.

Stanisław Pietraszka



WOKÓŁ PROBLEMÓW NAUCZANIA HISTORII W DWÓCH PAŃSTWACH 
NIEMIECKICH.

Komisja Niemcoznawcza Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach zajęła 
się w 1964 r. szerzej problemami szkolnictwa w Niemieckiej Republice Federalnej. 
Punktem wyjścia zainteresowań były programy oraz zasady nauczania, w szcze
gólności tych przedmiotów, w których możliwe jest wprowadzenie elementów 
wiedzy o Wschodzie, tzn. Ostkunde. Opracowanie tego zagadnienia przez W. Sznaj
dera 1 daje jasny obraz interesujących nas problemów. Autor stwierdza, że naczel
nym zadaniem Ostkunde w NRF jest wychowanie młodzieży w duchu nacjonalizmu 
niemieckiego, ekspansji na Wschód, roli kultury i cywilizacji niemieckiej w roz
woju kultury Europy środkowo-wschodniej. Metody realizacji tych celów na lek
cjach historii polegają na odpowiednim doborze tematyki i faktów, a następnie 
nagięciu materiału faktograficznego do własnych potrzeb; dotyczy to tak stosunków 
niemiecko-czeskich, jak i niemiecko-polskich.

W najbardziej nas interesującej dziedzinie, a więc stosunków niemiecko-pol
skich, zniekształcanie faktów historycznych i ich interpretacja w oparciu o na
cjonalistyczną, tendencyjną historiografię niemiecką spotykana jest na porządku 
dziennym, dotyczy to tak faktów z historii dawnej, jak i najnowszej. Pretensje 
Niemiec do wschodniej Europy są uzasadniane w programie Ostkunde wielo
wiekowym wysiłkiem i pracą narodu niemieckiego na tych terenach. Wpaja się 
w młodzież przekonanie, że Niemcy odegrali tu decydującą rolę w kształtowaniu 
kyltury i rozwoju gospodarki, a ponieważ po drugiej wojnie światowej zostali 
stąd przepędzeni, doznając największej krzywdy i niesprawiedliwości, daje to 
podstawę do roszczeń NRF do obszarów na wschód od Odry i Nysy. Przekazywanie 
młodzieży fałszowanych faktów uważane jest za rzecz naturalną, zalecaną przez 
pispaa metodyczne i podręczniki szkolne. Przy omawianiu zagadnień współczesnych 
szczególnie ostro atakuje się Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej, cho
ciaż nie szczędzi się gorzkich słów i sojusznikom za ich nieudolność i słabość 
militarną oraz wydanie Europy wschodniej Związkowi Radzieckiemu, co w kon
sekwencji doprowadziło do podziału Niemiec.

Zasady Ostkunde stosowane są także w nauczaniu w klasach młodszych, gdzie 
zalecają systematyczne polityczne oddziaływanie na dzieci prostymi formami 
w oparciu o najbliższe otoczenie, o rzeczy znane, aż do coraz trudniejszych, dal
szych i nieznanych.

W Niemieckiej Republice Demokratycznej natomiast zainteresowanie władz 
oświatowych zasadami nauczania historii w szkołach znalazło swoje odbicie w dys
kusji prowadzonej na łamach „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft’"1 2 3. Obszerna 
dyskusja — zdawać by się mogło — winna dokładnie ustalić miejsce historii 
w szkole NRD i rolę w kształtowaniu politycznych poglądów ucznia. Podstawą 
nauczania historii w NRD winno być w jej świetle oparcie programów nauczania 
na faktach historycznych i przekazywanie wiadomości uczniom w sposób rzetelny 
i zgodny z prawdą historyczną. Dotychczasowe podręczniki historii nie zawsze do
statecznie i w wystarczającym stopniu dawały młodzieży możność sięgnięcia do

1 W. S z n a j d e r ,  Ostkunde w szkołach Niemieckiej Republiki Federalnej
(Śląski Instytut Naukowy. Biuletyn nr 42). Katowice 1964.

3 „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”, 1963, nr 8; 1964, nr 1, 2, 3 i inne. 
Wypowiedzi: Günter Heidorn, Günter Benser, Herbert Schwab, Fritz Stande, 
Gerhard Zschabitz, Peter Bollhagen, Kurt Potzold, Wolfgang Dick i irini.



źródeł, stąd postulaty zmierzające do uzupełnienia podręczników zbiorem doku
mentów dających uczniom konkretny materiał rzeczowy i potwierdzający ich ogólną 
wiedzę.

W przeciwieństwie do nacjonalistycznych zasad nauczania i programowych 
haseł historii w NRF dużą wagę w nauczaniu historii w NRD przywiązuje się do 
wychowania młodzieży w duchu internacjonalizmu w oparciu o naukowe podstawy 
marksizmu-leninizmu. Ale właśnie tu ogólnikowe sformułowania nie konkretyzują 
dostatecznie stanowiska władz oświatowych i poglądów pracowników nauki na 
zasadnicze problemy nauczania historii. Sami dyskutanci zwracają uwagę, że gło
szenie haseł internacjonalistycznych w abstrakcyjnym ujęciu nie wystarcza. Polski 
obserwator wspomnianej dyskusji w NRD, doceniając w pełni olbrzymią różnicę 
celów wychowawczych w NRF i NRD, odczuwa niemniej pewien niedosyt, 
jeśli chodzi o konkretne i jasne stawianie szeregu spraw w zakresie stosunków 
polsko-niemieckich przed nauczycielem i szkołą.

Franciszek Szafrański



Z A P I S K I  S P R A W O Z D A W C Z E

S. B i e n i e k ,  PIOTR WŁOSTOWIC (Wiedza o Ziemi Naszej, pod red. J. Swoł- 
kowicza, t. 9), Wrocław 1965, s. 122. *

Jest to praca młodego, zdolnego, przedwcześnie zmarłego historyka*. Ukazała 
się w serii popularnonaukowej i z tej racji nie jest opatrzona pełnym aparatem 
naukowym, wykracza jednak poza ramy prac popularnych. Bieniek porusza temat 
o bardzo bogatej już literaturze, ale nadal aktualny, choćby z tego powodu, że 
niektórzy zachodnioniemieccy historycy (T. v. Heidebrand) podtrzymują nadal tezę 
dawno odrzuconą przez naukę polską o obcym, skandynawskim pochodzeniu 
Piotra Włostowica i jego rodu, co oczywiście służy poparciu szerszych nacjona
listycznych twierdzeń o zależności organizacji i rozwoju państwa polskiego od 
elementów germańskich.

Osoba Piotra jest na ogół dobrze znana źródłom średniowiecznym. Jednak 
źródła te zawierają często poważne zniekształcenia, co stanowi punkt wyjścia 
cytowanych tez o obcym pochodzeniu Włostowica. Bieniek podejmuje ponownie 
polemikę w sprawie pochodzenia głośnego palatyna, zestawiając i poszerzając 
argumenty za rodzimym pochodzeniem magnata śląskiego. Równocześnie, pisząc 
dla szerszych kół czytelniczych, przedstawia ciekawe i nieraz osnute legendą koleje 
losu swego bohatera na tle dziejów dwunastowiecznego Śląska i bujnego rozwoju 
polskiego życia na tym terenie. Wiele uwagi poświęca Bieniek Piotrowi Włostowi- 
cowi jako przedstawicielowi coraz bardziej potężniejącego obozu możnowładztwa, 
daje wreszcie szeroki obraz . upadku potężnego palatyna. W zakończeniu pracy 
Autor z pełnym obiektywizmem podkreśla wielką dziejową rolę Piotra Włosto
wica w życiu politycznym i kulturalnym ówczesnej Polski.

Książka, nie pozbawiona — jak widzieliśmy — wartości aktualnonaukowych, 
jest równocześnie przykładem doskonałej, a bardzo potrzebnej popularyzacji dzie
jów Śląska

A. M.

LISTY FILOLOGICKÉ. R. II, Praga 1965, z. 2.

Jest to zeszyt w całości poświęcony 550 rocznicy śmierci Jana Husa. Zeszyt 
otwiera rozprawka F. Bartoša O rok narození Husova. Odrzucając ponownie wy
suwane ongiś przez literaturę daty 1369 i 1373, Autor koryguje wysuniętą przez * II,

1 Z tematem pracy łączy się kilka pozycji naukowych pióra S. B i e ń k a ,  a to 
Stan badań nad pochodzeniem Piotra Własta (Studencki Przegląd Historyczny,
II, 196n); Uwagi rod powstaniem klasztoru w Strzelnie i fundacjami Piotra Własta 
z około połowu XTI w. (Prace Komisii Hist. Bydgoskiego Tow. Naukowego, t. II, 
1964); W sprawie grobowca Piotra Włostowica (Roczniki Sztuki Śląskiej, t. II, 1964); 
rec. pracy E. R i c h t s t e i g ,  Peter Wlast w „Śląskim Kwartalniku Historycznym 
Sobótka”, XX, 1965, nr 1.



siebie w 1943 r. datę 1371 raczej na r. 1372, stwierdzając niemniej, iż i ta data 
nie jest oparta na źródłach pewnych. A. Molnar, Reflexion sur la notion de vérité 
dans la pensee de Jean Hus, snuje ciekawe uwagi nad pojęciem prawdy, jakim 
posługiwał się Hus w swoich wypowiedziach na tle filozofii późnośredniowiecznej. 
J. Nechutová zajmuje się na przykładzie kazania Husa Dixit Marta sprawą 
stosunku tego kazania do pism waldensów, w danym wypadku Mikołaja z Drezna. 
Dalsze rozprawy, m. in. A. Schmidtovej, J. Novakowej, E. Kaminkovej, E. Mi
chálka, E. Prażaka i E. Fleischmanovej, zajmują się literacko-filólogiczną stroną 
pism Husa, jak występowaniem w nich heksametrów i rymów czy przenośni, 
a także znaczeniem Husa dla rozwoju składni czeskiej oraz niektórych form lite
rackich, np. czeskiego dialogu. Zeszyt uzupełniają recenzje: omówienie problematyki 
husyckiej w książce J. Hrabaka (Ze starsi české literatury) oraz z nowych czeskich 
przekładów^niektórych pism Husa, mianowicie De ecclesia i Sermo de pace.

E. M.

F. M. B a r t o s ,  HUS A ČESKÝ STÁT (Časop. Národn. muzea, CXXXIV, 1965, 
nr 2).

Autor obrazuje podwójne zagrożenie Wacława IV jako króla Czech: od strony 
królestwa niemieckiego bądź Cesarstwa' Rzymskiego Narodu Niemieckiego i od 
strony możnowładztwa czeskiego. Ta sytuacja zapaliła zielone światło dla wikle- 
fistów na Uniwersytecie Praskim i dla cieszącego się przez czas jakiś poparciem 
Wacława ruchu mieszczańsko-narodowego, na którego czoło wybił się szybko 
Jan Hus.

E. M.

J. L e s z c z y ń s k i ,  DAS „ZUCHTIGUNGSRECHT” (JUS CASTIGANDI) GE
GENÜBER DEN UNTERTANEN IN OBERLAUSITZ WÄHREND DES 17. UND 
DER ERSTEN HÄLFTE DES 18. JAHRHUNDERTS, (Letopis, Jahresschrift des In
stituts für sorbische Volksforschung, Reihe B., Geschichte, 1964, nr 11/1).

J. Leszczyński, autor wielu prac z dziejów Łużyc, zajął się problemem sto
sunkowo rzadko trafiającym na warsztat historyków, mianowicie prawem karcenia 
poddanych i czeladzi (jus castigandi). Zagadnienie zostało rozpatrzone na przykła
dzie Górnych Łużyc w okresie późnego feudalizmu. Autor kolejno zajmuje się 
osobami upoważnionymi do stosowania tego prawa (pan feudalny i w jego imieniu 
dzierżawca, zarządca, urzędnik), ludźmi, przeciw którym było wymierzone (chłopi 
pańszczyźniani, czeladź i w wyjątkowych wypadkach chłopi wolni), rodzajem prze
stępstw (lenistwo, krnąbrność i nieposłuszeństwo, pod którymi pojęciami kryły się 
rozmaite formy oporu chłopów przeciw wyzyskowi) i karami (upomnienie, kary 
pieniężne, cielesne, więzienie, konfiskata mienia i usunięcie z gospodarstwa). W za
kończeniu artykułu przypomniane zostały najważniejsze ustalenia. Zdaniem Autora 
panowie feudalni na badanym obszarze mieli prawo karcenia poddanych już 
w XVI w., ale dopiero w latach dwudziestych XVII w. nastąpił proces legalizacji 
prawa zwyczajowego (znany mandat Jana Jerzego z 20 VII 1621 r.). Bardzo 
mocno uwypuklona została przez Autora rola prawa karcenia, zwłaszcza jako in
strumentu zabezpieczającego ekonomiczne interesy panującej klasy feudałów, oraz 
podniesiony problem podejmowanych prób ograniczenia tego prawa, przy czym



Autor wykazał ich niekonsekwentność i klasowy charakter. Na podkreślenie za
sługuje fakt, że artykuł oparty został na bardzo bogatym materiale źródłowym 
(archiwa polskie i niemieckie), a ze względu na toczące się swego czasu dyskusje 
nad prawem karcenia zainteresuje nie tylko historyków, ale i prawników.

K. J. M.

J. L e s z c z y ń s k i ,  STAND UND AUFGABEN DER FORSCHUNG ZUR GE
SCHICHTE DER OBERLAUSITZ IM SPÄTFEUDALISMUS (Letopis, Jahresschrift 
des Instituts für sorbische Volksforschung, Reihe B., Geschichte, 1964, nr 12/1).

Artykuł J. Leszczyńskiego zainteresuje niewątpliwie historyków zajmujących 
się dziejami nie tylko Górnych Łużyc, ale i regionów, które z tą ziemią były 
w przeszłości rozmaitymi więzami związane. Krytyczne omówienie dorobku histo
riografii Górnych Łużyc w okresie późnego feudalizmu (od początku XVI do po
łowy XIX w.), wskazanie na dziedziny nie tknięte przez badaczy lub wymagające 
rozstrzygnięcia ze względu na swoją kontrowersyjność będą drogowskazem dla 
młodych historyków, którzy zamierzają poznać dzieje tego ciekawego kraju. Kon
strukcja artykułu jest bardzo przejrzysta. Na wstępie po przedstawieniu celów 
pracy Autor zwrócił uwagę, że w odróżnieniu od Dolnych Łużyc badany obszar 
nie doczekał się syntetycznego opracowania, i wysuwa postulat uzupełnienia tej 
luki. Następnie dokonuje przeglądu całej literatury po uprzednim jej podzieleniu 
na pięć grup: 1. Osadnictwo, demografia historyczna i zagadnienia narodowościowe;
2. Wieś; 3. Miasta; 4. Dzieje polityczne i ustrojowe; 5. Szkolnictwo, nauka i kultura. 
Na zakończenie stawia przed historykami dwa najpilniejsze zadania: „zlikwidowania 
białych plam”, czyli podjęcia problemów nietkniętych, i opracowania tych zagad
nień, które znalazły wprawdzie swoich badaczy, ale były fałszywie interpretowane 
i dlatego winny być wyjaśnione zgodnie z założeniami metodologii marksistow
skiej.

K. J. M.

WIELKI PROCES KOMUNISTÓW OPOLSKICH, Opole 1965, s. 58.

Dla uczczenia XXX rocznicy procesu komunistów opolskich odbyła się w Opolu 
w czerwcu 1964 r. wieczornica, w czasie której przemówienie wygłosił I sekretarz 
KW PZPR w Opolu Paweł Wojas. Przemówienie to wraz z krótkim opisem sylwe
tek uczestników procesu, jak również kronika ważniejszych wydarzeń Opolszczyzny 
z lat 1921—1939 stanowią treść ciekawej publikacji pod redakcją T. Minczakiewicza 
i T. Swedka.

Przemówienie P. Wojasa przedstawia nie tylko dzieje procesu 110 opolskich 
działaczy komunistycznych, których niemieckie władze oskarżyły o zdradę stanu, 
lecz również dzieje ziemi opolskiej w latach 1918—1945.

W drugiej części publikacji scharakteryzowano sylwetki F. Klimka, F. Lelusz- 
ko, J. Makioły, E. Marzali, P. Matuszka, F. Matýska, J. Mrochenia, K.-Pacuły, 
J. Rotera, J. Słowika, P. Smoliny. F. Szury — żyjących jeszcze uczestników pro
cesu, który odbył się we Wrocławiu w dniach 29 V — 13 VI 1934 r.

Kronikę ważniejszych wydarzeń na Opolszczyźnie rozpoczyna wzmianka o Kon
ferencji Komitetu Wykonawczego Kominternu, na której postanowiono rozwiązać 
Komunistyczną Partię Górnego Śląska, a jej członków włączyć w szeregi bądź to



KPRP, bądź też KPD. Z kolei zostały przedstawione dzieje polityczne Opolszczyzny, 
ze szczególnym uwzględnieniem ruchu lewicowego z lat 1922—1939. Kronikę zamyka 
wiadomość z 5 X 1939 r. o przybyciu transportu aresztowanych działaczy polsiúch 
do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. K. F.

H. R e c h o w i c z ,  PROLETARIAT GÓRNEGO ŚLĄSKA W WALCE O PO
PRAWĘ WARUNKÓW BYTOWYCH (1923—1924) (Śląski Instytut Naukowy, Biu
letyn nr 49), Katowice 1965, s. 68.

Dzieje walk strajkowych proletariatu Górnego Śląska w okresie międzywojen
nym są wciąż mało znane. Szczególnie historia tzw. „Komitetu 21” nie doczekała 
się jeszcze naukowego opracowania. W pewnym stopniu lukę tę uzupełnił Rechowicz 
w szkicu poświęconym właśnie „Komitetowi 21”. Na podstawie materiałów archi
walnych (Akta Wydziału Przemysłu i Handlu Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego) 
i prasy Autor omawia kolejno sytuację na Górnym Śląsku przed wybuchem 
strajku październikowego w 1923 r„ przebieg walk strajkowych i rolę „Komitetu 
21” w kierowaniu strajkiem. Oceniając wystąpienie robotników górnośląskich 
stwierdza, że walka zakończyła się porażką, ponieważ „kierujący strajkiem »Ko
mitet 21« nie posiadał wystarczających wpływów wśród robotników” (s. 29). Mimo 
ostrego terroru policyjno-administracyjnego w stosunku do członków „Komitetu 21” 
jego przywódcy w dalszym ciągu kierowali walką robotników z podziemia, a także 
z więzienia. Walka o utrzymanie 8-godzinnego dnia pracy wypełniła nastąpne lata 
działalności „Komitetu 21”, na którego czele stali Juliusz Rydygier i Józef Wie
czorek. p. P.

B. O l s z e w s k i ,  INTERWENCJA PAŃSTWA NIEMIECKIEGO W ROLNIC
TWIE ŚLĄSKIM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (Studia Śląskie, t. IX, 1965, 
s. 63—130).

Artykuł stanowi ujęcie dwu kierunków interwencji państwa niemieckiego 
w rolnictwie śląskim w okresie międzywojennym: oddłużenia gospodarstw i akcji 
osiedleńczej, oraz zachodzącej między nimi łączności.

Wprowadzenie procesu oddłużania (w ramach „pomocy wschodniej”) oraz po
pieranie osadnictwa znalazły wyraz w osobnych ustawach z 1931 r. Autor wska
zuje na jawnie klasowy charakter interwencji w zakresie oddłużania.

Interwencja państwa w dziedzinie osadnictwa polegała głównie na przeciw
stawianiu się rozpadowi gospodarstw chłopskich i dążeniu do likwidacji bezrobocia 
rolniczego i przemysłowego drogą osadzania bezrobotnych na ziemi.

Uprzywilejowana pozycja obszarników, przygotowania wojenne Rzeszy oraz 
odpływ siły roboczej w latach poprzedzających wojnę do Niemiec zachodnich — 
to ważne wedle Autora przyczyny niepowodzenia akcji interwencyjnej państwa 
w dziedzinę rolnictwa śląskiego. B. Olszewski w końcu swego artykułu zwraca 
uwagę na ważny fakt, którego — rzecz zrozumiała — ze względu na odrębność 
tematyki nie rozwija, a mianowicie iż niepowodzenie akcji interwencyjnej miało 
swe przyczyny również w podziale Śląska, źródle niepowodzenia wszelkich poczynań 
gospodarczych.

Swą cenną pracę B. Olszewski oparł na licznych opracowaniach polskich i nie
mieckich oraz bogatym materiale źródłowym, w większości archiwalnym. Artvkuł 
zaopatrzony jest w szereg interesujących tabel. J. P.



R. B u c h a ł a ,  POWOJENNY TRANSFER NIEMCÓW (W DWUDZIESTOLECIE 
UMOWY POCZDAMSKIEJ) (Zaranie Śląskie, 1965, z. 2, s. 509—519).

Artykuł zawiera szereg interesujących teoretycznych uwag na temat wysie
dlania Niemców po II wojnie światowej. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, 
jak doszło do sformułowania tekstu umowy poczdamskiej w kwestii transferu 
Niemców z Polski i innych krajów Europy. Buchała stwierdza, że zasada suwe
renności państwa przewiduje załatwienie spraw narodowościowych przy pomocy 
środków represyjnych albo prewencyjnych. Wydalenie jako środek prewencyjny 
stosowany jest wtedy, gdy „na podstawie doświadczeń w przeszłości z jakąś mniej
szościową grupą ludności i po wyczerpaniu innych środków (np. systemu ochrony 
mniejszości) zapanuje przekonanie wyrażone zgodną wolą zainteresowanych państw, 
że dalsze przebywanie tej grupy ludności na terytorium danego państwa jest nie
pożądane na przyszłość, ponieważ według uzasadnionych przewidywań będzie za
grażało bezpieczeństwu państwa i spokojowi międzynarodowemu, co w konsekwen
cji obraca się przeciwko szerszym kręgom ludności” (s. 511). Ta, zbyt długa de
finicja, określająca konieczność wysiedleń, nie załatwia jeszcze problemu. Wyjaśnia 
jedynie intencje, jakimi się kierowali sygnatariusze umowy poczdamskiej. Ponadto 
wynika z niej fakt, że uchwały te przesądziły o losie ludności niemieckiej w spo
sób kategoryczny i ostateczny. Buchała przy tym Wyciąga jeszcze jeden słuszny 
wmiosek, dla jego badań bardzo istotny, że dyskusja nad tzw. prawem do stron 
ojczystych jest bezprzedmiotowa. To właśnie stanowi o wartości omawianego przy
czynku, zwracającego uwagę na istotny szczegół, dotychczas mało wykorzystany.

B. P.

POLSKA PARTIA ROBOTNICZA NA POMORZU ZACHODNIM. STUDIA 
I MATERIAŁY, Poznań 1965, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 237.

Z dużym opróżnieniem ukazały się poszerzone o nowe studia i przyczynki 
materiały sesji naukowej obradującej w Szczecinie w dniach 28 i 29 V 1962 r. i po
święconej działalności Polskiej Partii Robotniczej na Pomorzu Zachodnim.

Na całość składają się opracowania: N. Kołomejczyka Sprawa ziem zachodnich 
w programie i działalności Polskiej Partii Robotniczej (s. 7—50); Z. Borzyckiego 
Rozwój organizacyjny PPR na Pomorzu Zachodnim w latach 1945—1948 (s. 51—66); 
B. Syzdka i N. Kołomejczyka Powstanie i początki działalności Polskiej Partii 
Socjalistycznej na Pomorzu Zachodnim (1945—1946) (s. 67—94); K. Golczewskiego 
Polska Partia Robotnicza a początki władzy ludowej na Pomorzu Zachodnim 
(s. 95—131); K. Kersten Polska Partia Robotnicza i osadnictwo na Pomorzu Za
chodnim (s. 132—168); E. Dobrzyckiego Rola PPR w przemysłowym zagospodaro
waniu Pomorza Zachodniego (Ze szczególnym uwzględnieniem odbudowy i aktywi
zacji portu szczecińskiego (s. 169—201); H. Prawdy Niektóre problemy pracy PPR 
w rolnictwie Pomorza Zachodniego (1945—1948) (s. 202—236).

Omawiany tom stanowi w sumie udany debiut Sekcji Historycznej Instytutu 
Zachodnio-Pomorskiego nad dziejami Pomorza Zachodniego w Polsce Ludowej.

B. P.



S. Cz e c h ,  POWIAT I MIASTO OPOLE W PIERWSZYCH LATACH PO 
WYZWOLENIU (Studia Śląskie, t. IX, 1965, s. 131—179).

W oparciu o materiały archiwalne i literaturę przedmiotu Autor omawia ko
lejno (lata 1945—1950): objęcie władzy, weryfikację ludności rodzimej, repatriację 
Niemców i osadnictwo polskie, rozwój rolnictwa, hodowli, przemysłu, rzemiosła 
i handlu oraz problemy oświaty i kultury. Takie szerokie ujęcie tematu, z uwzględ
nieniem najważniejszych dziedzin życia gospodarczego i kulturalnego, stanowi nie
wątpliwie duży pozytyw artykułu.

Początki władzy polskiej na zrujnowanych działaniami wojennymi i wyludnio
nych terenach powiatu i miasta Opola były trudne. Dużym wysiłkiem opłacano 
pierwsze sukcesy, przy czym —■ jak pisze Autor — „należy podkreślić tu duży 
wkład ludności miejscowej, która od pierwszych dni po wyzwoleniu włączyła się 
aktywnie do prac w rolnictwie, przemyśle i wszędzie tam, gdzie było potrzeba rąk 
do pracy. Jej pracowitość i gospodarność, jej obecność tutaj przyczyniły się, że 
w tym szczególnie trudnym początkowym okresie powiat opolski poczynił szybko 
tak duże postępy w swoim zagospodarowaniu i organizacji” (s. 170—171).

R. G.

Z DZIEJÖW STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH, praca zbiorowa pod 
redakcją I. Pawłowskiego i J. Wolińskiego, Warszawa 1964, Wydawnictwo Minister
stwa Obrony Narodowej, s. 163.

Historia stosunków polsko-niemieckich cieszy się od szeregu lat dużym zain
teresowaniem wśród polskich historyków. Nie wszystkie jednak zagadnienia tycłi 
dziejów zostały gruntownie zbadane. Wiele z nich po dotarciu do archiwaliów 
ukazuje się badaczom w nowym świetle.

Inicjatorzy omawianego wydawnictwa starali się ukazać historię polityki pol
skiej wobec zachodniego sąsiada od czasów najdawniejszych do początków XX w. 
Problemowi temu poświęcone zostały 3 pierwsze artykuły: A. Gieysztora Polska 
a kraje niemieckie w średniowieczu (s. 5—28); J. Wolińskiego Polska a kraje nie
mieckie w XVI—XVIII wieku (s. 29—46); S. Kieniewicza Polska a kraje niemieckie 
to XIX i na początku XX wieku (s. 47—73). Trzy następne artykuły: T. Jędrusz- 
czaka Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym (1918—1939) (s. 74— 
—96); W. Tomkiewicza Z dziejów propagandy antypolskiej w Niemczech od Bis
marcka do Hitlera (s. 97—140); T. Ceślaka Polska a problem niemiecki po drugiej 
wojnie światowej (s. 141—156). traktują o czasach najnowszych.

Książka nie jest publikacją o charakterze naukowym. Jej celem jest popula
ryzacja wiedzy o stosunkach polsko-niemieckich w okresie tysiąclecia. Szeroki 
wachlarz poruszanych zagadnień oraz udział w opracowaniu kilku autorów spowo
dowały, że książka ta jest nierówna. Czyta się ją jednak z zainteresowaniem i na 
pewno ułatwi ona bliższe poznanie stosunków polsko-niemieckich szerokiemu krę
gowi czytelników.

A. J.



O. We n c e l ,  WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI I NIEMIECKIEJ RE
PUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ (Komunikaty Instytutu Śląskiego w Opolu, Seria 
Niemcoznawcza, nr 8), Opole 1964, s. 62.

Praca w zwięzły sposób omawia zagadnienie współpracy gospodarczej między 
Polską a NRD. Publikację możemy podzielić na dwie części. W części pierwszej 
Autor charakteryzuje specjalizację i kooperację produkcji państw socjalistycznych, 
należących do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a w części drugiej analizuje 
przykłady specjalizacji i kooperacji Polski i NRD’w dziedzinie przemysłu cięż
kiego, elektrotechnicznego, chemicznego, transportu, wykorzystania mocy pro
dukcyjnych, handlu zagranicznego, kredytów gospodarczych i współpracy naukowo- 
-technicznej.

Z wybranych przez Autora przykładów niezbicie wynika, że wzajemna współ
praca PRL i NRD w ramach RWPG przyniosła obu krajom miliardowe oszczęd
ności, co ma bardzo ważne znaczenie dla zapewnienia pełniejszego zaspokojenia 
potrzeb naszych społeczeństw i dalszej rozbudowy potencjału gospodarczego.

S. P.

M. K u t z n e r ,  RACIBÓRZ, Wrocław—Warszawa—Kraków 1965, Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo, s. 134.

Ta niewielka publikacja z serii „Śląsk w Zabytkach Sztuki” godna jest ze 
wszech miar uwagi osób interesujących się zabytkami regionalnymi Górnego 
Śląska. Obecnie istnieje niewątpliwie bardzo duże zapotrzebowanie na książki, 
które związałyby ludzi z regionem ich zamieszkania.

Praca Mariana Kutznera nie jest naukowym katalogiem zabytków miasta, ani 
też jego wyczerpującą monografią. Jest za to doskonałym popularnonaukowym 
przewodnikiem po ważniejszych zabytkach Raciborza. Książkę rozpoczyna zwięzły 
szkic historii miasta, po którym następuje dość dokładny opis jego zabytków. 
Napisana jest w sposób prosty i przystępny, a obfite zaopatrzenie w różnego ro
dzaju szkice i efektowny materiał ilustracyjny zwiększa jej atrakcyjność.

Należy tylko żałować, że przy włożeniu tak dużego trudu celem wzbogacenia 
treści książki zamieszczone na wewnętrznych stronach okładki plany miasta wy
konane zostały, wzorem innych książek z tej serii, w sposób uproszczony, chociaż 
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu znajduje się aż 7 różnych planów miej
skich Raciborza (z XIX w.), zawierających ciekawe elementy z punktu widzenia 
urbanistycznego. K. B.

DOLNOŚLĄSKI ROCZNIK STATYSTYCZNY, 1964 (M. WROCŁAWIA I WOJ. 
WROCŁAWSKIEGO), Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Miejski 
Urząd Statystyczny we Wrocławiu, t. V, Wrocław 1964, s. 380.

Na półkach księgarskich ukazał się kolejny Dolnośląski rocznik statystyczny, 
będący kontynuacją Rocznika statystycznego wydawanego od 1957 r. przez byłe 
Wydziały statystyki WRN i PRN miasta Wrocławia. Zawartość tomu została po
większona o dział piętnasty „Inne”, zawierający informacje dotyczące organizacji 
politycznych i społecznych, związków zawodowych, sądownictwa, wypadków, poża
rów itd. Poszerzono także zakres informacji z dziedziny ochrony zdrowia, produkcji



i zatrudnienia, leśnictwa i finansów. Niezmiernie ważnym uzupełnieniem rocznika 
jest powiększenie wstępnej jego części, ukazującej rozwój powiatów woj. wro
cławskiego w latach 1960—1963 i ich specyfikę gospodarczą. Tak np. w powiecie 
dzierżoniowskim uwzględniono produkcję odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
w powiecie lubańskim — dźwigów, przenośników i tkanin, we wrocławskim — 
energii elektrycznej i cukru. Szczegółowsze uwzględnienie tematyki powiatowej 
spotka się zapewne z dużą aprobatą nauczycielstwa. Wydaje się, że publikacja 
winna być zatwierdzona do użytku szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz 
zakładów kształcenia nauczycieli.

Celowe byłoby, aby w następnym tomie zamieszczono wykresy, które uprzy
stępniają „suche” liczby, często bardzo wymownych osiągnięć naszego dwudziesto
lecia.

Szkoda tylko, że nakład tomu zmniejszono (1200 egzemplarzy) o 300 egzempla
rzy w stosunku do tomu czwartego. Między innymi i dlatego brak już jest w sprze
daży tak ważnego dokumentu naszych czasów. S. P.



K R O N I K A N A U K O W A

A n d r z e j  D e r e ń

ARCHIWUM PAŃSTWOWE MIASTA WROCŁAWIA I WOJEWÓDZTWA WRO
CŁAWSKIEGO ORAZ ARCHIWA TERENOWE W LATACH 1961—1965*

Realizacja zadań planu pięcioletniego (1961—1965 wrocławskiej służby archi
walnej przebiega zgodnie z założeniami. W okresie czterech lat i 8 miesięcy opra
cowano i udostępniono dla badań naukowych oraz potrzeb praktycznych państwa 
i obywateli szereg nowych, ważnych zespołów aktowych.

I. W y k a z  z e s p o ł ó w  u d o s t ę p n i o n y c h  w A r c h i w u m  P a ń s t w o 
w y m  we  W r o c ł a w i u

1. Urząd Wojewódzki Wrocławski — 4000 j.a. z lat 1945—1949. Są to akta wy
działów: Organizacyjnego, Budżetowo-Gospodarczego, Inspekcji, Administracyjno- 
-Prawnego, Społeczno-Politycznego, Wojskowego, Osiedleńczego, Przemysłu, Apro-- 
wizacji i Handlu, Zdrowia, Opieki Społecznej, Budownictwa, Kultury i Sztuki, 
Rolnictwa i Reform Rolnych, Samorządowego.

2. Nadprezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu (Oberpräsidium der Provinz: 
Schlesien) — 9482 j.a. z lat 1742—1945.

3. Wojewódzka Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu — 431 j.a. z lat 
1945—1956.

4. Wojewódzki Związek Zawodowy Pracowników Kultury we Wrocławiu — 
67 j.a. z lat 1951—1957.

5. Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju we Wrocławiu (220 j.a. z lat 1950— 
—1953.

6. Powszechna Organizacja „Służba Polsce”, Komenda Wojewódzka we Wro
cławiu — 280 j.a. z lat 1946—1956; Komendy Powiatowe — 250 j.a. z lat 1946—1955.

7. Związek Inwalidów Wojennych we Wrocławiu — 579 j.a. z lat 1945—1950.
8. „Społem” Związek Gospodarczy RP, Delegatura we Wrocławiu — 37 j.a. 

z lat 1945—1950; Oddział w Dzierżoniowie — 18 j.a. z lat 1945—1950.
9. Związek Rewizyjny Spółdzielni RP, Oddział we Wrocławiu — 49 j.a. z lat 

1945—1950.
10. Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, Ekspozytura Rejonowa we 

Wrocławiu — 289 j.a. z lat 1950—1954.
11. Spółdzielnie Produkcyjne — 1712 j.a. z lat 1951—1959 (91 zespołów).
12. Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych, Oddział Dolny 

Śląsk w Cieplicach — 295 j.a. z lat 1945—1949.
13. Izba Przemysłowo-Handlowa we Wrocławiu — 435 j.a. z lat 1945_1950.

* Działalność za rok 1965 obejmuje tylko osiem miesięcy, tj. okres od 1 I do 
31 VIII 1965.



14. Giełda Zbożowo-Towarowa we Wrocławiu — 49 j.a. z lat 1947—1951.
15. Państwowa Centrala Handlowa, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu — 

105 j.a. z lat 1945—1951.
16. Towarzystwo Burs i Stypendiów we Wrocławiu — 152 j.a. z lat 1946—1952.
17. Zarząd Okręgowy Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju we Wrocła

wiu — 19 j.a. z lat 1949—1953.
18. Instytut Zachodni, Oddział Wrocławskiego Instytutu Śląskiego we Wrocła

wiu — 16 j.a. z lat 1946—1951.
19. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar

czym we Wrocławiu — 132 j.a.; w Wałbrzychu — 109 j.a.; w Jeleniej Górze — 
93 j.a. z lat 1946—1954.

20. Państwowa Inspekcja Gospodarki Materiałowej we Wrocławiu (w skład 
zespołu wchodzą akta Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych i Przedsiębiorstwa 
Upłynnienia Remanentów) —■ 410 j.a. z lat 1948—1955.

21. Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego we Wrocła
wiu — 499 j.a. z lat 1949—1962.

22. Spólnota Pracy we Wrocławiu — 111 j.a. z lat 1945—1954.
23. Państwowe Nieruchomości Ziemskie, Zarząd Okręgowy we Wrocławiu — 

626 j.a. z lat 1946—1949.
24. Państwowe Zakłady Hodowli Roślin, Inspektorat Administracyjny we 

Wrocławiu — 140 j.a. z lat 1945—1949.'
25. Gminne Rady Narodowe powiatu górowskiego — 700 j.a.; powiatu średz- 

kiego — 1000 j.a. z lat 1945—1954.
26. Amtsgericht Breslau — 1063 j.a. z lat 1731—1944.
27. Amtsgericht Schweidnitz — 7317 j.a. z lat 1714—1945.
28. Landgericht Schweidnitz — 712 j.a. z lat 1840—1944.
29. Fragmenty kilku zespołów rewindykowanych z Niemieckiej Republiki De

mokratycznej: Technische Hochschule, Reichsbahndirektion Breslau, Strahl et Wal
ter-Chemische Fabrik Breslau, Reichsbank-Nebenstelle Breslau.

30. Dokumenty m. Wrocławia — 1549 j.a. z XV i XVI w.
31. Dokumenty archiwum Hatzfeldów — 1930 j.a. z lat 1408—1884.
32. General Kommission für Schlesien (mapy i plany) — 1837 j.a. z lat 1743— 

—1939.
33. Regierung Oppeln (mapy i plany) — 6298 j.a. z lat 1726—1940.
34. Magistrat der Stadt Breslau (mapy) — 2830 j.a. z lat 1761—1943.
35. Oberbergamt zu Breslau (mapy) — 80 j.a. z 1883 r.
36. Regierung Breslau (mapy) — 4775 j.a. (zespół częściowo zinwentaryzowany).

II. W y k a z  w a ż n i e j s z y c h  z e s p o ł ó w  u d o s t ę p n i o n y c h  
w a r c h i w a c h  t e r e n o w y c h

a) Oddział Terenowy Archiwum w Jeleniej Górze:
1. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze — 145 j.a. z lat 1945—1950.
2. Starostwo Powiatowe w Lwówku Sl. — 856 j.a. z lat 1945—1950.
3. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze — 458 j.a. z lat 1945—1950.
4. Powiatowa Rada Narodowa w Kamiennej Górze — 114 j.a. z lat 1945—1950.
5. Miejska Pada Narodowa w Jeleniej Górze — 203 j.a. z lat 1946—1950.
6. Zarząd Miejski w Jeleniej Górze — 556 j.a. z lat 1945—1950.
7. Dresdner Bank, Filiale Hirschberg — 92 j.a. z lat 1916—1945.
8. Berefreiheitsgrube Schmiedeberg — 75 j.a. z lat 1880—1914.
9. Kaüfmanns-Societät Landeshut — 175 j.a. z lat 1658—1850.



b) Oddział Terenowy Archiwum w Legnicy:
1. Magistrat der Stadt Liegnitz — 6558 j.a. z lat 1281—1943 (zespół najczęściej 

udostępniany).
2. Magistrat der Stadt Lüben — 907 j.a. z lat 1674—1945.
3. Magistrat der Stadt Goldberg — 1353 j.a. z lat 1532—1945.
4. Magistrat der Stadt Schönau — 2970 j.a. z lat 1455—1945.
5. Starostwo Powiatowe w Legnicy — 361 j.a. z lat 1945—1950.
6. Zarząd Miejski w Legnicy — 209 j.a. z lat 1945—1950.
7. Powiatowa Rada Narodowa w Legnicy —i 171 j.a. z lat 1945—1950.
8. Powiatowa Rada Narodowa w Złotoryji — 120 j.a. z lat 1946—1950.
c) Powiatowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu:
1. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy — 353 j.a. z lat 1945—1950.
2. Starostwo Powiatowe w Miliczu — 359 j.a. z lat 1945—1950.
3. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy — 155 j.a. z lat 1945—1950.
4. Starostwo Powiatowe w Sycowie — 81 j.a. z lat 1945—1950.
5. Wydział Powiatowy w Sycowie — 31 j.a. z lat 1945—1950,
6. Wydział Powiatowy w Trzebnicy — 343 j.a. z lat 1946—1950.
7. Powiatowa Rada Narodowa w Sycowie — 23 j.a. z lat 1946—1950.
8. Starostwo Powiatowe w Strzelinie — 336 j.a. z lat 1945—1949.
9. Starostwo Powiatowe w Wrocławiu — 309 j.a. z lat 1945—1950.

10. Starostwo Powiatowe w Oławie — 65 j.a. z lat 1945—1950.
11. Akta GRN powiat Oleśnica — 1015 j.a. z lat 1945—1954 (8 zespołów).
12. Akta GRN powiat Oława — 158 j.a. z lat 1945—1954 (9 zespołów).
13. Akta GRN powiat Strzelin — 731 j.a. z lat 1945—1954 (14 zespołów).
14. Urząd Skarbowy w Trzebnicy — 108 j.a. z lat 1945—1950.
15. Amtsgericnt zu Trachenberg — 152 j.a. z lat 1810—1938.
16. Amtsgericht zu Festenberg — 4264 j.a. z lat 1581—1944.
17. Amtsgericht zu Zobten —■ 64 j.a. z lat 1742—1942.
18. Amtsgericht zu Ohlau — 1214 j.a. z lat 1693—1943.
19. Magistrat der Stadt Ohlau — 2799 j.a. z lat 1572—1944.
20. Magistrat der Stadt Zobten — 43 j.a. z lat 1739—1941.
21. Magistrat der Stadt Wansen — 740 j.a. z lat 1557—1941.
22. Kreisausschus Oels — 682 j.a. z lat 1830—1923.
23. Stadt Strehlen — 443 j.a. z lat 1510—1859.
d) Powiatowe Archiwum Państwowe w Kłodzku:
1. Starostwo Powiatowe w Kłodzku — z lat 1945—1950.
2. Starostwo Powiatowe w Bystrzycy Kłodzkiej — z lat 1945—1950.
3. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach — 344 j.a. z lat 1945—1950.
4. Inspektorat Szkolny w Kłodzku — 87 j.a. z lat 1945—1950.
e) Powiatowe Archiwum Państwowe w Lubaniu Śl.:
1. Powiatowa Rada Narodowa w Lubaniu Śl. — 54 j.a. z lat 1945—1950.
2. Starostwo Powiatowe w Lubaniu Sl. — 241 j.a. z lat 1945—1950.
3. Wydział Powiatowy w Lubaniu Śl. — 18 j.a. z lat 1945—1950. III.

III. I n n e  p r a c e  a r c h i w a l n e

Plany prac porządkowo-inwentaryzacyjnych i ich realizacja były przedmiotem 
licznych narad pracowniczych organizowanych w Archiwum Państwowym we 
Wrocławiu. Występujące w pracach archiwalnych skomplikowane zagadnienia były 
rozwiązywane na posiedzeniach Komisji Metodycznej. W okresie sprawozdawczym



Komisja odbyła 19 zebrań, na których przedyskutowano 37 problemów, ustalając 
podstawowe kryteria opracowania akt.

Zagadnienia teoretyczne z dziedziny archiwistyki, a także kwestie metodolo
giczne, dotyczące powiązania teorii z praktyką archiwalną, były tematami posie
dzeń naukowych, których w okresie 1961—1965 odbyto 32.

Zainteresowanie aktami ze strony historyków wzrosło w porównaniu z po
przednim okresem jeszcze bardziej. Odnosi się to zwłaszcza do akt z okresu Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. W latach 1961—1965 udostępniono w pracowni 
naukowej Archiwum Wrocławskiego 35193 teczek akt. Liczba odwiedzin wyniosła 
11199.

Opieka nad archiwami zakładowymi, w których przechowywane są m. in. akta
0 znaczeniu historycznym, nie ograniczyła się jedynie do przeprowadzenia okreso
wych formalnych wizytacji. Uwzględniając istotne potrzeby zakładów pracy, pra
cownicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu i archiwów terenowych prowa
dzili szeroką akcję konsultacyjną i udzielali personelowi biurowemu różnych in
stytucji, urzędów i przedsiębiorstw wydatnej pomocy przy organizowaniu i pra
widłowym prowadzeniu kancelarii i składnic akt.

Duże nasilenie prac dało się zaobserwować w zakresie brakowania akt. W okre
sie sprawozdawczym Komisja Brakowania Materiałów Archiwalnych zakwalifi
kowała 11 817 m3 akt na makulaturę, wydając 3470 zezwoleń.

Popularyzacja archiwum i nauki historycznej prowadzona systematycznie przez 
pracowników archiwów państwowych znalazła szczególne nasilenie podczas II Ty
godnia Archiwów w październiku 1963 r. (12—20 X 1963). W czasie trwania Ty
godnia zorganizowano cały szereg zebrań informacyjnych i wystąpień w Radio
1 Telewizji. Spotkania ze społeczeństwem m. Wrocławia i województwa zapocząt
kowała w dniu 9 października konferencja prasowa w Archiwum Państwowym we 
Wrocławiu z udziałem przedstawicieli Redakcji miejscowych dzienników i czaso
pism. Pracownicy Archiwum Wrocławskiego, Jeleniogórskiego i Legnickiego przy
gotowali wystawy dokumentów archiwalnych. Na wystawach tych, obok XIII— 
—XVII-wiecznych pergaminów i feudalnych ksiąg, pokazano po raz pierwszy ma
teriały obrazujące działalność administracji ogólnej i gospodarczej z okresu tworze
nia się polskiei władzy ludowej na Dolnym Ś’ąsku.

Z okazji XX rocznicy powrotu do Polski ziem zachodnich i północnych Archi
wum Państwowe we Wrocławiu zorganizowało w dniu 22 V 1965 r. sesję naukową 
połączoną z otwarciem okolicznościowej wystawy dokumentów archiwalnych. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań
stwowych, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Wrocławskiego, Rady Narodo
wej m. Wrocławia, Redakcji „Słowa Polskiego”, Wojewódzkiego Archiwum Pań
stwowego w Zielonej Górze oraz archiwów terenowych województwa wrocław
skiego i pracownicy naukowi Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Obrady 
zagaił dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu, mgr Andrzej Dereń. 
Przedstawił on aktualny stan prac nad zasobem aktowym przechowywanym w Ar
chiwum Państwowym we Wrocławiu i archiwach terenowych województwa wro
cławskiego. Na zakończenie swego przemówienia dyr. Dereń zapewnił zebranych 
na sali historyków śląskich, że archiwiści dolnośląscy nie poprzestaną na dotych
czasowych osiągnięciach, ale ze wszystkich sił dążyć będą do podniesienia archi
walnego aparatu informacyjnego na wyższy poziom, by w ten sposób stworzyć 
jeszcze lepszą, jeszcze sprawniej działającą bazę źródłową do badań naukowych 
nad dziejami Polski i krajów z Polską sąsiadujących. Następnie zostały wygło
szone dwa referaty, a mianowicie: mgr Janiny Michalskiej pt. Obejmowanie wla-



dzy na Dolnym Śląsku w roku 1945 i mgra Eugeniusza Kobzdaja pt. Powstanie 
i rozwój władz miejskich i powiatowych w Legnicy w latach 1945—1950. W dys
kusji nad referatami zabierało głos 9 osób. Dyskutanci zwrócili uwagę na wysoki 
poziom wygłoszonych referatów i wyrazili radość, że okres tworzenia się admini
stracji polskiej na Dolnym Śląsku w 1945 r., który obfitował w bohaterskie czyny 
i w mrówczą, pełną poświęceń pracę, doczekał się fachowego opracowania. Przed
stawiciele nauki wrocławskiej wyrazili życzenie, by ta rocznicowa inicjatywa 
Archiwum Państwowego we Wrocławiu była kontynuowana dla dobra nauki na 
przyszłość. Dyskusję podsumował dyr. A. Dereń. Na zakończenie sesji odbyło się 
zwiedzenie otwartej w tym dniu wystawy archiwalnej.

A l f r e d  Ś w i e r k

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE I BIBLIOTEKA KAPITULNA 
WE WROCŁAWIU W LATACH 1960—1965*

Ostatnie sprawozdanie z działalności wymienionych instytucji ogłoszone zostało 
w „Sobótce”, R. XV, 1960, nr 2, s. 365—367, i dotyczyło lat 1949—1959 włącznie.

S t a n  z b i o r ó w

Zasób Archiwum tworzą dokumenty, rękopisy archiwalne, księgi metrykalne, 
akta, obszerny dział ikonograficzny, zbiory numizmatyczne, sfragistyczne i karto
graficzne. Biblioteka posiada oprócz pokaźnego księgozbioru o profilu historyczno- 
-teologicznym także i dział rękopisów. Obie instytucje dysponują wspólną biblio
teką podręczną.

W okresie sprawozdawczym zbiory Archiwum powiększyły się o 267 jednostek, 
głównie z dawnego archiwum parafii w Międzylesiu, a zbiory Biblioteki o 104 rę
kopisy, 75 inkunabułów (głównie z Góry Śląskiej, Lubomierza i Jawora) i 1068 wo
luminów druków starych i nowych. Do użytku korzystających służą katalogi alfa
betyczne i rzeczowe.

K o n s e r w a c j a

1. Budynek i wyposażenie. Poddano starannej konserwacji mury gmachu bi
bliotecznego z XVI w., wyremontowano dachy, założono nowe gromochrony, prze
budowano kominy i zabezpieczono okna kratami. Oprócz kilku nowych regałów 
sprawiono także 7 gablot wystawowych.

2. Magazyny i zbiory. Dokładne czyszczenie magazynów i zbiorów odbywa się 
corocznie w maju i październiku. Celem zabezpieczenia zbiorów przed nadmier
nym działaniem światła słonecznego zawieszono we wszystkich oknach zasłony 
ochronne.

Poddano konserwacji i oprawie 471 jednostek archiwalnych, 112 rękopisów, 
62 inkunabuły, 86 starodruków oraz 16 701 druków nowych, a 4601 woluminów 
druków nowych otrzymało obwoluty ochronne. Zakonserwowano również wszystkie 
pieczęcie woskowe przy dokumentach. Wszelkie wydatki na wyposażenie budynku 
i konserwację zbiorów, jak i uposażenie personelu pokrywa Kuria Arcybiskupia we 
Wrocławiu.

* Stan z 30 IX 1965.



E k s t r a d y c j a  a k t

W 1962 r. Archiwum Archidiecezjalne przekazało Archiwum Państwowemu we 
Wrocławiu duplikaty metryk z tzw. „parafii sudeckich” oraz zespół archiwaliów inż. 
Kurta Liebicha

U d o s t ę p n i a n i e  z b i o r ó w

Archiwum i Biblioteka dysponują w porze letniej pracownią o 22 miejscach, 
a w zimowej o 12. Pracownia czynna jest codziennie, oprócz niedziel i świąt, 
w godzinach 9—14, po południu i wieczorem tylko na specjalne życzenie. Korzy
stanie ze zbiorów jest bezpłatne. Statystyka w zakresie udostępniania zbiorów 
przedstawia się następująco:

Rok Liczba osób Liczba
Liczba wydanych

korzystających odwiedzin
rękopisów książek

1960 386 1554 2360 1983
1961 392 1498 2299 1777
1962 335 1280 2346 3451
1£63 339 1162 9300 2591
1964 372 1363 2794 3755
1965 365 1470 3304 3599

W okresie sprawozdawczym ukazało się drukiem 95 prac, których autorowie 
oparli się całkowicie lub częściowo na tutejszych zbiorach archiwalnych bądź 
bibliotecznych; 190 prac nie zostało jeszcze opublikowanych. W ramach prac archi
walnych załatwiono w tym samym okresie 386 kwerend naukowych oraz przy
gotowano i udostępniono zbiory do mikrofilmowania zarówno instytucjom nauko
wym, jak i indywidualnym badaczom. Biblioteka współpracowała także z Biblio
teką Narodową w Warszawie nad Centralnym Katalogiem Czasopism.

W y s t a w y  i p o k a z y

Zarząd Biblioteki i Archiwum urządził w ciągu ubiegłych 6 lat 8 wystaw 
okolicznościowych oraz 89 pokazów ważniejszych zabytków, przeważnie dla stu
dentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przez wypożyczenie książek i materiałów archiwalnych Archiwum i Biblioteka 
uczestniczyły w wystawach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką we 
Wrocławiu (Książką Polska we Wrocławiu) i przez Muzeum Śląska Opolskiego 
(Grafika Śląska XVII i XVIII wieku).

O d c z y t y

Z ramienia Archiwum i Biblioteki wygłoszono w okresie sprawozdawczym 19 
odczytów.

W y c i e c z k i

Wycieczek krajowych i gości zagranicznych, głównie badaczy zasobów ręko
piśmiennych, zanotowano 93.



M i c h a ł  A n t o n ó w

WOJEWÓDZKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH 
W LATACH 1961—1964

Tematyka historyczna zgłaszana przez badaczy poszukujących materiałów archi
walnych obejmuje w ostatnich latach coraz szerzej zagadnienia z okresu okupacji 
hitlerowskiej i okresu najnowszego od 1945 r. Stąd potrzeba uwzględnienia w pla
nach opracowania zasobu archiwalnego w większym stopniu niż poprzednio tych 
zespołów aktowych, które zawierają materiały do powyższych okresów. Niżej po
dane zestawienie obejmuje ważniejsze zespoły, opracowane i udostępnione dla 
badaczy w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach (WAP) oraz 
w 8 podległych mu archiwach terenowych w latach 1961—1964l. Oprócz niżej 
wymienionych opracowano szereg zespołów mniejszych i dopływów do zespołów. 
W większości wypadków akta zachowały się w stanie zdekompletowanym.

I. W o j e w ó d z k i e  A r c h i w u m  P a ń s t w o w e  w K a t o w i c a c h
1. Zespoły landratur pruskich w Bytomiu, Katowicach, Lublińcu i Tarnow

skich Górach, zachowane z większymi lub mniejszymi brakami, obejmujące akta 
od połowy XVIII w. do 1922 r. Największe straty w wyniku ostatniej wojny 
poniósł zespół akt landratury bytomskiej.

2. Akta m. Katowic z lat 1874—1950, zachowane w stanie zdekompletowanym.
3. Inspektorat Szkolny w Katowicach (Kreisschulinspektion), z lat 1874—1923.
4. Prokuratoria Generalna w Katowicach, z lat 1925—1939 i 1945—1951.
5. Urząd Kontroli Państwowej w Katowicach, z lat 1926—1939.
6. Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach, z lat 1922—1939 i 1945—1950.
7. Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, z lat 1925—1938; zawiera akta wy

działów: Centralnego, Hodowli, Ogrodnictwa, Ekonomiki Rolniczej, Szkolnictwa, 
Przysposobienia Rolniczego, Doświadczalnictwa, Koła Gospodyń Wiejskich.

8. Śląska Rada Wojewódzka, z lat 1922—1939.
9. Wydział Skarbowy Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, z lat 1922—1939.

10. Sąd Okręgowy w Katowicach, z lat 1925—1939.
11. Bank Drezdeński (Dresdner Bank) — filia w Katowicach, z lat 1907—1945; 

zawiera bilanse, korespondencję z dyrekcją w Berlinie i oddziałami w Rzeszy, 
sprawozdania, sprawy nieruchomości, procesowe, kredytowe.

12. Henckel v. Donnersmarck—Bytom, z lat 1775—1945; zawiera akta spraw 
rodzinnych, majątkowe, administr.-gospodarcze, gruntowe, procesowe, personalne.

13. Akta kopalń węgla: „Eminencja”, „Matylda”, „Mysłowice”, „Polska”, „Śląsk”, 
„Wanda”, „Walenty—Wawel”, z okresu od połowy XIX w. do 1945 r., zachowane 
fragmentarycznie.

14. Sąd Specjalny w Katowicach (Sondergericht), z lat 1939—1945; zawiera 
ponad 2300 akt spraw karnych o różne przestępstwa, podlegające w okresie oku
pacji hitlerowskiej kompetencji Sądu Specjalnego.

15. Urząd Powierniczy (Treuhandstelle) w Katowicach, z lat 1939—1945; zespół 
obejmuje 10 452 j. a.

16. „Gauarbeitsamt und Reichstreuhänder der Arbeit” dla Górnego Śląska 
w Katowicach z lat 1941—1945; zawiera materiały dotyczące m. in. robót publicz
nych podjętych przez urzędy zatrudnienia, werbunku i przydziału pracowników,

1 Por. poprzednią informację: Śląski Kwart. Hist. Sobótka, XVI, 1961, nr 2.



statystyki zatrudnienia oraz opisy struktury gospodarczej rejonów urzędów zatrud
nienia, taryfy płac, akta kontroli urzędów zatrudnienia i zakładów, okólniki.

17. Akta Policji (Polizeipräsident) w Katowicach i w Sosnowcu, z lat 1939— 
1945, zachowane fragmentarycznie.

18. Urząd Wojewódzki Śląski — Wydział Społeczno-Polityczny w Katowicach, 
z lat 1945—1950.

19. Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach, z lat 1945—1950.
20. Komisja Specjalna do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym 

w Katowicach, z lat 1946—1955.
21. Starostwo Powiatowe i Powiatowa Rada Narodowa w Katowicach, z lat 

1945—1950.
22. Chorzowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, z lat 1945—1956; zawiera 

sprawy organizacyjno-finansowe i techniczne.

II. A r c h i w a  t e r e n o w e

a) Będzin:
1. Franko-Polskie Towarzystwo Górnicze w Sosnowcu, z lat 1896 (1897)—1943; 

zawiera m. in. sprawy organizacyjne, własnościowe, zbytu węgla, robotnicze, 
sądowe, podatkowe, eksploatacji, personalne, finansowe, sprawozdania, statuty, 
zarządzenia dyrekcji, nadania górnicze, bilanse, statystyki, szkody górnicze, wy
padki, korespondencję w różnych sprawach.

2. Starostwo Powiatowe i Pol. Rada Narodowa w Będzinie, z lat 1945—1950.
b) Bielsko-Biała:
1. Powiatowa Rada Narodowa w Bielsku, z lat 1945—1950.
2. Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy mniejszych 

gospodarstw wiejskich w Bielsku i Białej, z lat 1932—1939.
c) Bytom:
1. Prywatne Gimnazjum Polskie w Bytomiu, z lat 1932—1939; akta zdekompleto

wane.
2. Powiatowa Rada Narodowa w Bytomiu, z lat 1945—1950.
d) Cieszyn: ,
1. Starostwo Powiatowe (Bezirkshauptmannschaft) w Cieszynie, z lat 1850—1918; 

akta zachowane fragmentarycznie.
2. Akta gminne od XVIII w. do 1954 r.
3. Akta m. Cieszyna, z lat 1416—1941.
4. Więzienie w Cieszynie, z lat 1921—1944.
e) Częstochowa:
1. Starostwo Powiatowe i Wydział Powiatowy w Częstochowie, z lat 1919—1939.
2. Starostwo Grodzkie w Częstochowie, z lat 1933—1938.
3. Akta cechów w Częstochowie i powiatach częstochowskim i kłobuckim, od 

XVI w. do 1950 r.
4. Akta kilkunastu zakładów przemysłowych na terenie Częstochowy z okresu 

od końca XIX w. do 1956 r.
f) Gliwice:
1. Prezydium MRN w Zabrzu, z lat 1945—1954.
2. Starostwo Powiatowe w Gliwicach, z lat 1945—1950.
3. Akta gminne z lat 1945—1954. ,
4. Rudzkie Gwarectwo Węglowe w Rudzie Śląskiej, z lat 1862—1944.
5. Zbiór ulotek, broszur i druków dotyczących m. Gliwic, z lat 1920—1944.



g) Pszczyna:
1. Starostwo Powiatowe i Powiatowa Rada Narodowa w Pszczynie, z lat 

1945—1950.
2. Starostwo Powiatowe i Powiatowa Rada Narodowa w Rybniku, z lat 1945— 

1950.
3. Akta gminne z powiatów pszczyńskiego, rybnickiego i tyskiego, z lat 1862— 

1954.
4. Akta m. Bierunia St., z lat 1845—1945.
5. Wydział Powiatowy (Kreisausschus) w Rybniku, z lat 1837—1922.
6. Dyrekcja Kopalń ks. Pszczyńskiego, z lat 1847—1948.
7. Książęco-Pszczyńska Inspekcja Górnicza (Berginspektion) w Sr. Łaziskach, 

z lat 1828—1945.
8. Inspekcja Górnicza (Berginspektion) w Knurowie, z lat 1893—1944; zawiera 

m. in. sprawy organizacyjno-administracyjne, finansowe, dotyczące produkcji 
i zbytu węgla, robotników, urzędników, władz górniczych, rozbudowy i zaopatrzenia 
materiałowego kopalni „Knurów”, zarządzenia.

9. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, z lat 1806—1945.
10. Okręgowy Urząd Górniczy Katowice—Południe, z lat 1830—1945.
11. Zbiór kartograficzny, z lat 1636—1944.
h) Tarnowskie Góry:
1. Akta gminne z powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego od drugiej poł. 

XIX w. do 1954 r.
Cały zasób WAP w Katowicach i 8 podległych archiwów liczył z końcem 

1964 r. łącznie 604 225 j. a.

III. I n n e  p r a c e  a r c h i w a l n e

W pracowni naukowej Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach 
utrzymuje się nadal duża frekwencja badaczy nie tylko z ośrodka lokalnego, 
w szczególności ze Śląskiego Instytutu Naukowego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ale także z ośrodków uniwersyteckich, szczególnie 
wrocławskiego. Frekwencja ta wykazuje przeciętną 1280 odwiedzin rocznie. Znaczną 
ilość czasu kierownika pracowni pochłania obsługa informacyjna i konsultacje oraz 
prowadzenie kartoteki zespołów, liczącej z końcem 1964 r. 1763 pozycje.

W zakresie opieki nad wzrastającym zasobem aktowym przeprowadzili archi
wiści na terenie województwa katowickiego w ciągu omawianych 4 lat łącznie 1511 
wizytacji archiwów zakładowych (składnic akt), łącząc je z akcją szkoleniową. 
Należy tu wspomnieć również o fachowej pomocy udzielanej przez archiwa za
kładom pracy w przygotowywaniu wykazów akt.

Wojewódzka Komisja Brakowania Materiałów Archiwalnych przy WAP 
w Katowicach wydała w latach 1961—1964: 4978 zezwoleń na przekazanie na ma
kulaturę łącznie 15 480 m3 akt, zgłoszonych przez urzędy i inne zakłady pracy. 
Trzeba było w związku z tym przeprowadzić w tym czasie 1121 ekspertyz akto
wych na terenie województwa celem wyjaśnienia wątpliwości.

W związku z koncentracją górnictwa węglowego na terenie województwa 
katowickiego została utworzona w 1961 r. Rada Naukowa przy WAP w Katowicach 
organizowanych przez muzea, udział w różnych sesjach naukowych, popularyzacja 
do Spraw Oddziału Akt Górniczych jako organ doradczy i opiniodawczy. Członków 
Rady w liczbie 11 osób powołuje na okres 3 lat naczelny dyrektor Archiwów 
Państwowych na wniosek dyrektora WAP w Katowicach spośród przedstawicieli 
Państwowej Rady Górnictwa oraz władz, urzędów, instytucji, instytutów naukowych



i organizacji górniczych. Przewodniczącym Rady Naukowej został prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego w Katowicach, mgr inż. Tadeusz Lasek.

Archiwiści WAP i podległych archiwów brali czynny udział w pracach- 
o charakterze regionalnym, jak urządzanie wystaw własnych i udział w wystawach 
organizowanych przez muzea, udział w różnych sesjach naukowych, popularyzacja 
archiwów przez artykuły, odczyty i obsługiwanie wycieczek do archiwów, informo
wanie o materiałach do zgłoszonych zagadnień, praca w lokalnych zarządach Pol
skiego Towarzystwa Historycznego itp. Pogłębianiu wiadomości fachowych służyły 
zebrania naukowe, organizowane w WAP w Katowicach, i posiedzenia Komisji 
Metodycznej. Znaczną ilość czasu zajmowało załatwianie kwerend, wśród których 
przeważały prośby osób prywatnych o zaświadczenia związane ze staraniem się
0 rentę i sprawami związanymi z akcją repatriacyjną w pierwszych latach po
wojennych

W bardzo trudnej sytuacji lokalowej WAP w Katowicach przyniosło przej
ściową poprawę uzyskanie na rezerwowy magazyn murowanego baraku w Święto
chłowicach; ujemną jego stronę stanowi 8-kilometrowa odległość od Katowic, co 
komplikuje udostępnianie tamtejszych akt, oraz ogromne zadymianie tego rejonu. 
Z archiwów terenowych lepszy lokal uzyskano archiwum w Częstochowie, które 
opuściło zagrożony budynek.

Obsada personalna 4 archiwów terenowych: w Będzinie, Bielsku-Białej, Bytomiu
1 Tarnowskich Górach, pozostała nadal jednoosobowa, wskutek czego badacze, 
którzy przyjeżdżają tam bez uprzedniego uzgodnienia terminu, są narażeni na 
stratę czasu, gdy w danym dniu nie zastaną kierownika archiwum. Jest to szczegól
nie niedogodne w okresie urlopów wypoczynkowych i zwolnień chorobowych.

A l f r e d S w i e r k

WYSTAWA KU CZCI KAROLA WIELKIEGO W AACHEN

„Karl der Große — Werk und Wirkung”. Pod tym tytułem otwarto w Aachen 
dnia 26 czerwca br. wielką wystawę ku czci pierwszego budowniczego Europy — 
Karola Wielkiego. Była to z kolei 10 ekspozycja zorganizowana pod auspicjami 
Rady Europejskiej, a zarazem pierwsza poświęcona osobistości z dziedziny życia 
politycznego. Wystawę umieszczono w salach ratusza oraz w krużgankach katedry 
akwizgrańskiej. W zorganizowaniu jej współpracowały największe muzea i biblio
teki całego świata. Najwięcej eksponatów dostarczyły biblioteki francuskie, 
a zwłaszcza Bibliothěque National w Paryżu. Spośród ogólnej liczby ok. 80 bibliotek 
wyróżniły się ponadto ilością eksponatów Publiczna Biblioteka im. M. E. Sałtyko- 
wa-Szczedrina w Leningradzie, Biblioteka Narodowa w Wiedniu, Biblioteka 
Królewska w Brukseli, Bibliotheek der Rijksuniversiteit w Leiden, Biblioteka 
Królewska w Sztokholmie, biblioteki klasztorów w Kremsmünster, Müstair i St. 
Maurice, skarbce kościelne z Monza, Vercelli, Aosty i Bischofshofen. Wiele cennych 
eksponatów dostarczyły także muzea w Brescii, Cividale, Florencji i Rawenny. 
Wykaz instytucji i osób, które wypożyczyły swe zbiory na wystawę, obejmuje 
ogółem 227 pozycji, wśród nich także Państwowa Biblioteka w Bukareszcie, skąd 
pochodzi jedna część słynnego Ewangeliarza z Lorsch, oraz Biblioteka Metropoli
talna i Biblioteka Instytutu Archeologii Akademii Umiejętności w Pradze.

Planowanie i urządzenie wystawy leżało w rękach międzynarodowej grupy



uczonych i specjalistów, będących przeważnie członkami Departamentu Kultury 
Rady Europejskiej.

Głównym zadaniem ekspozycji było zobrazowanie wpływu osiągnięć politycz
nych Karola Wielkiego na wszystkie dziedziny życia kulturalnego jego czasów. 
Aby unaocznić ten skomplikowany proces i jego genezę, sięgnięto daleko w prze
szłość i wystawiono źródła merowińskie, anglosaskie i longobardzkie, jak również 
rzymskie i bizantyjskie wzorce, które wycisnęły tak wyraźne piętno na całości 
życia kulturalnego okresu karolińskiego. Dano również okazję — na przykładzie 
niewielu, lecz słynnych eksponatów — do stworzenia sobie wyobrażenia o kulturze 
na innych dworach, jak Monza, Cividale lub na dworze bawarskim. Jednym 
z zasadniczych celów wystawy było zilustrowanie rozwoju kultury pisma i książki 
począwszy od VII w. aż do pełnego jej rozkwitu w karolińskiej szkole pałacowej 
w Aachen. Można było również prześledzić wpływ sztuki iluminatorskiej, zdob
niczej, snycerskiej i złotniczej dworu na sztukę późniejszą aż do czasów ottońskich. 
Osiągniętym celem wystawy było także zwrócenie uwagi na powstawanie naokoło 
tego centrum kulturalnego szeregu innych ośrodków kultury monastycznej, po
cząwszy od Kremsmünster aż do słynnych klasztorów Lorsch, St. Gallen, Reichenau, 
St. Riquier i klasztorów misyjnych na granicy Saksonii, wśród których wybija się 
na czoło Fulda, oraz ich wzajemne oddziaływanie na siebie. Zgromadzono w tym 
celu imponującą liczbę eksponatów, arcydzieła sztuki numizmatycznej i złotniczej, 
snycerskiej, iluminatorskiej, kaligraficznej oraz introligatorskiej. Jednorazowym 
chyba wydarzeniem stało się zebranie po raz pierwszy razem najsłynniejszych 
kodeksów powstałych na dworze Karola Wielkiego, jak: Psałterz Dagulfa, Ewan- 
geliarz z St.-Martin-des Champs, Ewangeliarz „Ady”, Ewangeliarz z Centula, 
Ewangeliarz z St.-Médard w Soissons, oraz od setek lat rozdzielony na kilka części 
słynny Codex Aureus (Ewangeliarz) z klasztoru Lorsch. Do tych niezwykłych 
eksponatów dołączono pomniki życia umysłowego z epoki karolińskiej, jak np. 
najstarszy odpis Historia ecclesiastica Gentis Anglorum Czcigodnego Bedy (z r. 737), 
Historia naturalis Pliniusza, powstała ok. 800 r., pochodzący z tego samego czasu 
odpis dzieła Noniusa Marcellusa De compendiosa doctrina, dalej słynny Sakramen- 
tarz Papieża Hadriana I z 812 r. oraz Liber de diversis quaestiunculis cum respon
sionibus suis, qui iussit dominus Carolus rex transcribere ex autentico Petri archi- 
diaconi (Bibi. Król. Bruksela, Ms. II 2572). Historiografię reprezentowały m. in. 
słynne Annales z Lorsch (794—803) oraz jeden z najstarszych odpisów znanej Vita 
Caroli Einharda (X—XI w.). Świadectwo wielkiej polityce dawały tzw. Codex Caro- 
linus (IX w.), zawierający najważniejsze dokumenty do historii polityczno-kościelnej 
oraz stosunków państwa frankońskiego z papiestwem w drugiej połowie VIII w., 
oraz słynne Libri Carolini (IX w.), będące odpowiedzią frankońskiego kościoła na 
uchwały soboru w Nicei w 787 r.

Osobny dział wystawy poświęcono pamięci Karola Wielkiego w sztuce 
średniowiecza. W ostatniej części pokaźno, jak postać tego wielkiego wład
cy wykształciła się w rzeźbie i malarstwie, w sztuce złotniczej i iluminator
skiej na ideał bohatera, świętego i protoplasty królów. W związku z tym zyskały 
także na znaczeniu takie przedmioty, jak szabla, róg, kubek i berło, które legenda 
od wieków wiązała z jego imieniem. Wystawa została zamknięta 19 września br. 
Trwałym jej śladem jest doskonale opracowany katalog: Karl der Grosse. Werk 
und Wirkung, Aachen 1965, s. XL +  568, 5 map, 3 tabl., 8 +  157 ilustr.
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Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” nabyć można w księgarniach 
Domu Książki, we Wzorcowni Wydawnictw Naukowych PAN — 
Ossolineum —_ PWN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki — wejście 
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mieście 7. W wypadku jakichkolwiek trudności prosimy o zwracanie 
się do Wydawnictwa Ossolineum — Wrocław, Rynek 9, oraz do Wroc
ławskiego Towarzystwa Miłośników Historii — Wrocław, ul. Szewska 49.


