
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



maczy niepowodzenie polityki pruskiej tym, że po 
zdetronizowaniu szlachty i duchowieństwa z przodują
cego stanowiska w społeczeństwie polskim inteligen
cji udało się pozyskać „das gesamte polnische Volks- 
tum". Natomiast po stronie niemieckiej ,,im Parteien- 
staat des zweiten Reiches dach te man liochstens staat- 
lich, aber nicht volkisch‘\  Go ciekawsze tego rodzaju 
stanowisko przypisuje autorka nie tylko rządowi czy 
Ostmarken Yereinowi, ale nawet Wszechniemcom, bo 
nawet oni mieli widzieć w niebezpieczeństwie polskim 
zagrożenie państwa przez rewolucyjną mniejszość, 
którą trzeba było zwalczać środkami państwowymi.

Tendencją pracy jest więc uzasadnić przykładem 
historycznym stanowisko narodowego socjalizmu wo
bec zagadnienia narodowego. Ponieważ zaś polityka 
Niemiec cesarskich spaliła na panewce, starano się tro 
skliwie wymazać wszystko, co mogło w ówczesnych 
kierunkach nacjonalistycznych przypominać zasady 
hitlerowskie, aby błędami obciążyć stanowisko „pań- 
stwowe“ a nie „narodowe". Nie zawsze operację tą da 
się przeprowadzić dość dokładnie, stąd pomiędzy koń
cowym wnioskiem, a opisem powstawania nacjonali
zmu niemieckiego zachodzi pewna dysharmonia.

Nie dość na tym. Dla uzyskania „jaśniejszego" obra
zu pominięto cały szereg zagadnień pierwszorzędnej 
wagi. Wystarczy wspomnieć, że stosunek partyj poli
tycznych do sprawy polskiej został albo całkowicie 
pominięty, albo wspomniany gdzieś mimochędein. Nie 
ma oczywiście ani słowa objaśnienia, co reprezentuje 
poszczególne ugrupowania polityczne, nie mówiąc 
o jakiejkolwiek próbie scharakteryzowania podłoża 
społecznego Alldeutscher Verbandu czy Hakaty. Za
miast wysunąć na czoło rzeczywiście działające siły 
ekonomiczno-społeczne i polityczne, autorka wychodzi 
od charakterystyki postaci (Delbriick, Hohenlohe, Hut- 
ten-Czapski, Stablewski, Miquel), w najlepszym razie 
charakteryzuje związki, które na skutek tego wiszą 
całkowicie w powietrzu, nie wiadomo bowiem, jakie 
zajmują miejsce w społeczeństwie Niemiec cesarskich. 
Brak jest w ogóle powiązania sprawy polskiej z cało
kształtem życia politycznego i ekonomicznego państwa. 
Zagadnienia o tak kapitalnym znaczeniu, jak podłoże 
ekonomiczne kolonizacji pominięte zostało całkowicie.



O wyludnieniu wschodnich Niemiec mowa jest jedy
nie, gdy w jednej uwadze wspomniano (str. 42, 
uw. 198) o interpelacji sejmowej z powodu braku ro 
botników, oraz wymienianiu wśród żądań nacjonali
stycznych zamknięcia dopływu słowiańskich robotni
ków ze wschodu. Listę braków można by ciągnąć je 
szcze długo.

Nie podnoszą wartości błędy w szczegółach, czego 
dowrodem są fałszywe daty: 17 grudnia 1894 zamiast 
17 września 1894 (str. 17), 3 lutego 1894 zamiast 
3 listopada 1894 (str. 24) i inne, częste bezkrytyczne 
korzystanie z niemieckich źródeł nacjonalistycznych 
oraz braki bibliograficzne (obok prac w języku pol
skim nie wykorzystano choćby zbioru dokumentów 
Krysiaka, Hinter den Kulissen des Ostmarken Vereins 
— tylko że nie zawsze zgadzałby się z tendencją). A na
wet źródła, na których oparła się autorka, sprawozda
nia z posiedzeń Reichstagu i Sejmu, kilkanaście dość 
dowolnie dobranych czasopism oraz pewna ilość bro
szur, nie zostały wyzyskane w pełni. Budzi zaintereso
wanie uwaga, że niemożliwe było dotarcie do aktów 
Ostmarken Vereinu. Nie miał ich również w ręku h i
storyk amerykański, Tims, który pracował przed wojną 
w Berlinie, autor bardzo sumiennej pracy „Gerinani- 
sing Prussian Poland“ (por. recenzja Jakóbczyka, Rocz
niki Historyczne XVII, 1 str. 268 nn) .  Zostały więc 
usunięte, a może całkowicie zniszczone już w okresie 
przedwojennym, i jedyną fragmentaryczną pozostało
ścią jest wymieniony wyżej zbiór Krysiaka.

Zbierając powyższe uwagi, praca Kaminskiej może 
służyć jako przykład tendencyjności, a ze względu na 
brak nowych materiałów nie zasługuje na korzystanie 
z niej. Pojawianie się tego rodzaju prac doktorskich 
świadczy dobitnie o upadku, w jakim znajdowała się 
historiografia w hitlerowskich Niemczech.

Adam Galos

M a r i a n  P e l c z a r ,  Polski Gdańsk, Gdańsk 1947,
Biblioteka Gdańska, Seria monografii nr. 1, wyd.
Biblioteka Miejska w Gdańsku s. 180.
Niewielka książeczka M. Pelczara nie jest polity

czną, gospodarczą, czy też kulturalną historią miasta
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