
można błędów formalnych, jak np. pominięcie kilku 
(niezbyt zresztą ważnych) pozycyj bibliograficznych, 
pewne niedokładności w cytowaniu (Festschr. ci. 
deutsch. Ing. zamiast znajdujących się w tej pracy 
zbiorowej rozpraw odnoszących się do problem u), czy 
pewne niejasne sformułowania kontekstowe. W cało
ści jednak udało się autorowi dowieść postawionych 
przez siebie tez: że poglądy nauki niemieckiej są ten
dencyjne i fałszywe, że na skutek strasznego wyzysku 
Ikaczy rozwijać się zaczęła walka klasowa i że powsta
nie tkaczy śląskich było pierwszym impulsem, który 
pchnął masy robotników niemieckich do walki z kapi
tałem. Autor zastosował w całej pełni marksistowską 
metodę rozwiązywania zagadnień; stąd jeszcze jedna 
olbrzymia korzyść dla historyków polskich, k tó
rzy w książce Kana znajdą wzorowy schemat takiej 
właśnie konstrukcji historycznej.

W zakończeniu podaje autor do wiadomości, że 
wTksiążce swojej, ukończonej zasadniczo przed r. 1941, 
dlatego zwrócił się do rewolucyjnej przeszłości narodu 
niemieckiego, ażeby dać wyraz swojej wierze, iż ro 
botnicy niemieccy powstaną kiedyś przeciw hitleryz
mowi. Rozbicie państwa hitlerowskiego i przejście 
Śląska z powrotem w ręce polskie są dla autora kon
kretnymi przejawami sprawiedliwości dziejowej.

Ludwik Bazylow

S l e z s k y  S b o r n i k .  Rocznik 46, zesz. 3. 1948.
Slezsky Sbornik, organ Macierzy Opawskiej, za

mieszcza często na swoich łamach artykuły, mające 
znaczenie również dla nas, ponieważ dotyczą historii 
Śląska oraz stosunków polsko-czeskich. Ze względu 
na rocznicę Wiosny Ludów trzeci zeszyt kwartalnika 
za rok bieżący rozpoczyna krótki artykuł Jifi Radim- 
skiego ,,K roku 1848 ve Slezsku“ . Mimo małych roz
miarów autor w oparciu o materiały archiwalne z Ar
chiwum Ziemskiego w Brnie przedstawia ciekawe 
aspekty roku rewolucyjnego na Śląsku austriackim, 
podkreślając jego oddźwięki społeczne. Niepowodzenie 
tłumaczy małym uświadomieniem ludności.

Większą jest rozprawa Rudolfa Zubera ,,Internace



krakovskeho biskupa Karla Skorkowskeho v Opave 
w 1. 1835—1851“ . Jest ona przyczynkiem do stosun
ków polsko-czeskich w okresie między powstaniem li
stopadowym a Wiosną Ludów, jak również przynosi 
nowe szczegóły, dla uwypuklenia polityki Kurii rzym
skiej w stosunku do Polaków. Obok odpowiednich 
opracowań wyzyskano w tym celu materiały z Archi
wum brneńskiego, co zdaje się syngalizować, że można 
by tam znaleźć jeszcze niejedno do historii Polski 
w XIX w. Karol Skorkowski (1768—1851) to postać 
stosunkowo mało znana. Szlachcic z Radomskego, kle
ryk warszawski, przeniósł się następnie do Krakowa, 
gdzie w r. 1829, po powołaniu Woronicza na arcybi
skupa warszawskiego, został biskupem. Niedługo cie
szył się tą godnością, bo podpisawszy 25 stycznia 
1831 roku manifest, pozbawiający Mikołaja I tronu 
polskiego, naraził sobie dyplomację rosyjską, która też 
nie spoczęła aż doprowadziła do usunięcia niebezpiecz
nego biskupa z Galicji. Nie znalazł poparcia w Rzymie, 
gdzie Grzegorz XVI stara się w tym czasie iść na rękę 
wielkorządcom Rosji i gdzie wpływy Metternicha są 
jednym z ważnych czynników politycznych. To też 
w r. 1835 Skorkowski musi przenieść się do Opawy, 
gdzie przebywając w klasztorze minorytów, znajduje 
się pod obserwacją urzędników cesarskich.' Ten w ła
śnie okres życia opisuje autor. Dość monotonne wyg
nanie przerywają kontakty z emigrantami i krajem, 
utrudniane zresztą przez władze policyjne. Złudne oka
zały się nadzieje, pokładane w zatargu Kurii rzymskiej 
z Petersburgiem ok. r. 1839 (sprawa Unii i biskupa 
Gutkowskiego). Ostatecznie rozwiał je konkordat za
warty 22 lipca 1847 r. Na starania o powrót do Galicji 
władze odpowiedziały nakazem wyboru nowego m iej
sca pobytu, Gelowca albo Gorycji. Groźby wzmogły się 
bezpośrednio przed wybuchem rewolucji, bo wówczas 
dla biurokracji austriackiej groźnym był nawet 80-cio- 
letni starzec. Wykonanie przeniesienia uniemożliwił 
wybuch rewolucji, ale nawet potem Skorkowski nie 
otrzymał pozwolenia na podróż do Krakowa. Doczekał 
się upragnionej translokacji dopiero w kilkadziesiąt lat 
po śmierci, w r. 1913.

W dalszej części Sbornika znajdujemy artykuły 
Ludvika Novaka, który omawia Kronikę osady Josefo-



vic (I część), ilustrując artykuł wyjątkam i tekstu. 
Pełne wykorzystanie tego rodzaju kronik rzuci ciekawe 
światło na ówczesne (druga połowa XIX w.) położenie 
gospodarcze. Libuśe Jandlova pisze o zagadnieniach ję 
zykowych: ,,Nazvy pozemkovych tra ti na Teśmsku“. 
Część artykułową kończą życiorysy niedawno zmarłego 
historyka i powieściopisarza, Adolfa Emila Vaśla, pióra 
Viktora Ficha, oraz Karela Handzela (Vojtecha Mar- 
tinka), literata, który ma w swoim dorobku m. in. tłu 
maczenia Prusa i Tetm ajera. Obok działu miscelaneów 
obficie reprezentowane są recenzje.

Adam Galos

L o 11 e K a m i  ń s k i, Die Auseinandersetzung um die
polnische Frage zur Zeit der Reichskanzlerschaft
des Fuersten zu Hohenlohe-Schillingfurst.
Rozpr. dokt. Hamburg 1938 str. 70.
Z całej serii rozpraw, rozpatrujących zagadnienie 

stosunków polsko-niemieckich z punktu widzenia ra- 
sistowsko-nacjonalistycznego, jakie wypuściła nauka 
niemiecka mniej więcej od roku 1936, praca powyż
sza wyróżnia się raczej ujemnie. Nie mówiąc już 
o braku znajomości języka polskiego, co jest wśród 
uczonych niemieckich, zajmujących się tym zagadnie
niem zjawiskiem notorycznym, rozprawa Kamińskiej 
wykonana jest niedbale, bez wykorzystania dostępnych 
źródeł i nie dotyka najważniejszych kwestyj.

W pierwszym z dziewięciu rozdziałów omawia au
torka rozwój zagadnienia polsko-pruskiego w oparciu 
o powszechnie znane opracowania (Oncken, Miinster- 
mann, Schinkel). ,,Sytuacja w r. 1894“ to właściwie 
stosunek Rismarcka do zagadnienia polskiego, powsta
nie Alldeutscher Verbandu i Ostmarken Vereinu oraz 
stanowisko Delbriicka. Trzy rozdziały poświęcone zo
stały kierującym osobistościom obu stron: kanclerzowi 
Hohenlohemu, Hutten-Czapskiemu i arcybisk. Stab- 
lewskiemu. Działalność i ocena Ostmarken Yereinu, 
zagadnienie zachowania się urzędników, do którego 
wstępem jest opis afery Carnapa, dyskusja nad po
większeniem funduszu Komisji Kolonizacyjnej oraz 
próby rządu zakazania używania polskiego języka na 
zebraniach, wyczerpują treść rozprawy. Resume tłu
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