
tystycznego obrazu śląskiego przemysłu tkackiego, nawet z tego 
jednego roku wniosłoby do omawianego problemu wiele nowego.

Do pracy dołączona jest obszerna bibliografia (123 pozy
c je!!). Oprócz jednak braku wspomnianej na wstępie wcześniej
szej pracy Kana, uderza w niej brak, zasadniczej dla położenia 
tkaczy w latach przed powstaniem 1844 r. i dla samego powsta
nia, pracy współczesnego publicysty Wilhelma W olffa —  ,,Das 
Elend und Aufruhr in Schlesien". Wolff, z pochodzenia Ślązak, 
był jednym z najradykalniejszych przedstawicieli niemieckiej in
teligencji, pozostawał też w przyjacielskich stosunkach z Marxem 
i Engelsem, współpracując z nimi w ,,Neue Rheinische Zeitung“. 
Właśnie wyżej podana praca to cykl, opublikowanych w tym pe
riodyku, artykułów, które następnie parokrotnie wydane były 
w formie książkow ej5)-

Reasumując stwierdzić należy, że pomimo tych braków, praca 
Rusińskiego cenna jest zarówno dzięki zsumowaniu dotychczaso
wego stanu badań, oraz przez postawienie niewyjaśnionych do
tąd problemów. Niestety nie wszystkie dziedziny dziejów Śląska 
w okresie kapitalistycznym doczekały się tak obfitej literatury 
jak  rozwój tkactwa lnianego, tym niemniej byłoby rzeczą pożą
daną, aby inne problemy tych dziejów doczekały się tego rodzaju 
sumujących, syntetycznych szkiców. Opracowania takie stanowią 
bowiem cenny wstęp do gruntownych, opartych o nowe założenia 
metodyczne, źródłowych już badań nad całokształtem historii 
Śląska.

Wacław Dlugoborski

R e w o l u c j a  P o l s k a  w 1846 r o k u  opracował Stefan Kienie
wicz. Wybór źródeł. Biblioteka Narodowa. Seria I. Nr 132. 
Wrocław (1950). IX. 238 str.
Wśród wydawnictw ,,Biblioteki Narodowej'* znajduje się 

parę o charakterze historycznym, a do takich należy m. in. „Re
wolucja Polska 1946 r.“ . Jest to wybór źródeł, poprzedzony jed
nak obszernym 60 stronicowym wstępem, będącym w gruncie rze
czy syntetycznym szkicem zagadnienia. Trzeba podkreślić nie
zwykle udatną inicjatywę wydawnictwa powierzenia uczonym, 
dokonywującym opracowania źródeł, także i pisania tego rodzaju 
tustępów. W analogicznym tomie, poświęconym Kuźnicy Kołłąta- 
jowskiej, zamieszczony został szkic B. Leśnodorskiego, w Rewo
lucji 1846 r. — St. Kieniewicza. Znakomity znawca epoki i autor 
szeregu prac, zbliżonych tematycznie, potrafił we wstępie dać 
syntezę dotychczasowych badań nad wypadkami z r. 1846. Ujęta 
jest ona popularnie i pozbawiona aparatu naukowego, ale pozo

5) Najstaranniejsze wydanie tej pracy znajdziemy w wyd. przez Fran- 
Franciszka Mehringa „Gesammelte Schriften von Wilhelm Wolff" Berlin 1909, 
z przedmową Fr. Engelsa.



staje to w ścisłym związku z celem, jakiemu ma służyć. Przy 
końcu wstępu znajduje się także objaśnienie układu tekstów, 
w którym wskazuje autor na fak t i powody ich stronniczości, oraz 
wykaz literatury.

Popularyzacyjny charakter wydawnictwa występuje jeszcze 
silniej w sposobie wydawania materiałów. Przeważna część po
chodzi z materiałów drukowanych i to w dużej mierze później
szych, sporo jest zresztą tekstów, zaczerpniętych z druków spół- 
czesnych, jak np. z Dziennika Rządowego Rzeczypospolitej Pol
skiej z końca lutego 1846 r., którego wartość źródłowa jest nie 
wiele mniejsza od materiałów archiwalnych. Tylko cztery frag
menty pochodzą z rękopisów (str. 93, 161, 205, 225), z tego dwa 
z Ossolineum (opowiadanie Karola Wysokińskiego, oficjalisty 
z m ajątku koło Brzeżan o wypadkach w Narajowie, oraz bardzo 
charakterystyczny list K. Szajnochy do matki z 31. VII. 1847 r. 
o śmierci Wiśniowskiego), a po jednym z Biblioteki Czartoryskich 
(ciekawy opis przygotowań powstańczych w Warszawie w liście 
J. B. Dziekońskiego do księcia Adama Czartoryskiego) i z tek 
Barwińskiego (okólnik Arc. Ferdynanda do starostów z dnia 
31. III. 1846). Dalej o chęci jak najdalej idącego uprzystępnie
nia wydawnictwa świadczy posłużenie się wyłącznie językiem 
polskim, względnie tłumaczeniami tekstów obcojęzycznych (nie
mieckich lub francuskich). Wreszcie do minimum ograniczone 
zostały „formalne44 objaśnienia edytorskie na rzecz objaśnień 
rzeczowych. Zawierają one dane, dotyczące osób, nazw geogra
ficznych, dalej wyjaśnienia trudniejszych pojęć i bardziej zawi
łych zwrotów. Gdzie niegdzie wydawca poddaje nawet czytelni
kowi pewne wnioski, płynące z treści tekstów.

Z powyższych uwag wynika jasno cel wydawnictwa. Prze
znaczone jest ono, rzecz jasna, dla każdego, kto interesuje się 
przeszłością kraju i ruchami demokratycznymi, a w nie ostatniej 
mierze ważne usługi oddać może publicyście, w pracy pedago
gicznej na wyższych uczelniach, a nawet w szkołach średnich. 
Przyczynia się do tego wspomniana już wyżej właściwość książki,, 
że korzystać z niej można, nie posiadając żadnego przygotowania 
historycznego. Może być też ona pomocna i w pracy naukowej, 
gdy sięganie do często trudno dostępnych druków nie jest rzeczą, 
konieczną.

Teksty zostały ułożone w parę grup według zagadnień, zwią
zanych z rewolucją 1846 r. I tak „Spisek demokratyczny4*, obej
muje teksty dotyczące ideologii i działalności ugrupowań spisko
wych sprzed r. 1846. „Ruch w zaborze pruskim i rosyjskim44 —  
to znowu źródła do tych słabych zaczątków rewolucji, które miały 
miejsce w tych zaborach. Trzy rozdziały poświęcono wypadkom 
w Krakowie i w zaborze austriackim : „Powstanie krakowskie44, 
„Powstanie w Galicji44 i „Ruch chłopski w Galicji44, wreszcie na. 
końcu zostały umieszczone odgłosy rewolucji „Po powstaniu44.



Zebrane przez Kieniewicza materiały rzucają w ogólności cie
kawe światło na klasowy charakter rewolucji. Mamy więc przy
kłady wrogiego nastawienia konserwatystów szlacheckich, z któ
rych Szajnocha, pisząc do matki o śmierci Wiśniowskiego, stwier
dził: ,,żaden rozsądny człowiek nie może oczywiście brać rzą 
dowi za złe tego kroku (tzn. skazania Wiśniowskiego), jeśli nie
bawem według tej samej sprawiedliwości kilkanaście szubienic 
dla kilkunastu z tysięcy chłopów —  morderców stanie" (str. 226), 
a Trentowski oskarżał ruch demokratyczny o chęć wyrżnięcia 
szlachty, która przecież „sporządza (tworzy) i sprawuje naród 
polski" (str. 219). Mamy całą skalę stanowisk ugrupowań postę
powych i programów rozwiązania najbardziej palącego naów- 
czas zagadnienia, kwestii chłopskiej. Mamy wreszcie nieliczne 
niestety i nie zawsze wiarygodne wypowiedzi z ust samych chło
pów, jak  owe westchnienie na przekonywania rewolucjonisty Go- 
slara, starającego się powstrzymać chłopów przed napadami na 
szlachtę: „Czemuście to pierwej tak do nas nie gadali" (str. 184). 
Kończy zbiór tekstów przemówienie Marksa na obchodzie drugiej 
rocznicy rewolucji krakowskiej 22 lutego 1848 r-, według którego 
„rewolucja krakowska dała całej Europie chwalebny przykład, 
utożsamiając sprawę narodową ze sprawą demokratyczną oraz 
wyzwolenia klasy uciskanej".

Adam Galos

M ateriały do dziejów nowożytnych Ziem Zachodnich pod redak
cją Seweryna Wysłoucha. T. II Polacy-Ewangelicy na Dolnym 
Śląsku w XIX w. ich postawa narodowo-społeczna. Przygo
towali do druku Tadeusz Bratus, Stefan Golachowski, W anda 
Roszkowska, Bronisława Samitowska. Poznań—Wrocław 
1950, Instytut Zachodni, s. XLVIII, 358.
Fakt przystąpienia przez Instytut Zachodni do wydawania 

źródeł odnoszących się do historii ziem odzyskanych w czasach 
nowożytnych musi każdy historyk przywitać z dużym zadowole
niem. Jest też niewątpliwie poważną zasługą prof. Wysłoucha 
i zespołu jego pracowników, że dostarczają materiału do dru
giego już tomu wydawnictwa. W ydany niedawno tom odnoszący 
się do dziejów polskości ewangelików na Dolnym Śląsku, zawiera 
szereg bardzo ciekawych materiałów, dotyczących zarówno dzia
łalności poszczególnych osób i stosunków gospodarczych, spo
łecznych i kulturalnych tej mało stosunkowo znanej grupy lud
ności polskiej.

M ateriał zawarty w tej publikacji rozpada się na sześć dość 
nierównomiernych rozdziałów. Oto ich tytuły: I Język polski 
wg. sprawozdań pastorów w powiatach Brzeg, Kluczbork, Do
brodzień, Milicz, Namysłów, Oleśnica, Olesno, Oława, Strzelin, 
Syców, Trzebnica, Wrocław (razem 164 aktów od s. 3 do 224) 
obejmujących czas od r. 1810— 1910), II. Sprawa wprowadzenia
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