
czeniu wojny chłopskiej, jezuityzmowi itd. Nie została pominięta 
z kolei po mistrzowsku naszkicowana istota prusactwa, dalej znacze
nie rewolucji francuskiej dla przekształcenia stosunków wewnętrz
nych w Niemczech z doskonałą analizą epoki i genezy reform Steina. 
Szerokiego omówienia doczekała się rewolucja 1848 r. i początki nie
mieckiego ruchu robotniczego a także zwycięska ostatecznie „rewo
lucja odgórna'4, zjednoczenie Niemiec i walka o kulturę. Ostatni, naj
obszerniejszy rozdział poświęcił autor „Historii niemieckiej socjal
demokracji44 zagadnieniom niemieckiego ruchu robotniczego do 
upadku Bismarcka i jego ustaw wyjątkowych.

Godzi się podnieść, że w całej swej pracy autor szeroko uwzględ
nił problematykę rozwoju nauki i kultury niemieckiej, troskliwie 
uwydatniając postępowe jej elementy i przeciwstawiając się zafał- 
szowaniom ze strony burżuazyjnej nauki niemieckiej. Mehring bije 
się, chciałoby się powiedzieć, o wszystko co było prawdziwie wielkie 
w narodzie niemieckim, przy czym metoda dialektyczna pozwala mu 
nie ulegać schematom myślowym ujawniającym się np. w tradycyj
nym kwalifikowaniu jako idealisty Fichtego, czy innych wybitnych 
przedstawicieli myśli niemieckiej.

Piszącemu swą książkę w najtrudniejszych warunkach Mehrin- 
gowi, bez dostatecznego dostępu do źródeł i archiwaliów zdarzają się 
pewne nieścisłości wynikające z posiadania zbyt jednostronnych da
nych. Dotyczy to np. charakterystyki i oceny roli Lassalle’a w nie
mieckim ruchu robotniczym. Są to jednak wypadki wyjątkowe, spro
stowane zresztą w słowie wstępnym od wydawnictwa, które jedno
cześnie zaopatrzyło książkę w najniezbędniejsze przypisy natury fak
tograficznej. W sumie książka stanowi nader cenny wkład w cało
kształt historiografii marksistowskiej, dla nauki polskiej tym cen
niejszy, że w sposób prawdziwie naukowy naświetlający dzieje są
siadującego z nami narodu, o którym tyle fałszów i mistyfikacji na
warstwiła zarówno polska jak i niemiecka historiografia nacjonali
styczna.

Henryk Zieliński

R o m b o w s k i  A l., Zabytki śląskiej literatury mieszczańskiej.
Odb. z Pamiętnika Literackiego R. XLII, z. 2, Wrocław 1951.
Krótki artykuł dr Rombowskiego stanowi ważny krok na dro

dze do poznania kuitury mieszczaństwa polskiego na Śląsku w dru
giej połowie XVII w. Pozwala nam zerwać z dotychczasowym 
poglądem na piśmiennictwo śląskie tego okresu, jako na piśmien
nictwo o tematyce wyłącznie niemal religijnej czy użytkowej, odsła
nia nowe, nieoczekiwane nurty literatury śląskiej. Autor, badając 
rolę dwu protestanckich ośrodków kulturalnych — Kluczborka i By
czyny, zajął się nieznaną do tej pory twórczością literacką, związaną 
z tym rejonem. Zaznajamia nas więc z osobą Samuela Latochiusa, 
rektora byczyńskiego z końca XVI w., poety łacińskiego, zestawia
jąc szereg jego utworów, nieznanych zarówno nauce polskiej jak



i niemieckiej. Z kolei zwraca uwagę na kilka utworów okoliczno
ściowych powstałych z okazji małżeństwa polskiego duchownego 
ewangelickiego, Biharzowskiego w 1666 r. Przytacza polskie wiersze, 
omawia bliżej ich twórców, a wreszcie podaje opublikowaną na to 
wesele komedię rybałtowską — „Poseł krotochwilny Mac Lac..." 
Przy sposobności na podstawie przede wszystkim badań archiwal
nych prostuje wiele błędów, pokutujących w nauce polskiej i nie
mieckiej, w życiorysach Adama Gdacjusza, Ludwika Conradi, Jana 
Thyreusa Puklerzskiego i innych pisarzy

Najpoważniejsze znaczenie posiada dla nas oczywiście wspom
niana komedia rybałtowska, której reprodukcję załącza autor. Nie
wielki ten utw ór ma żywy nerw  dramatyczny i przepojony jest 
ludowością. Tematem jego jest nieudana próba Mac Laca, włóczęgi 
śląskiego, dostania się na wesele Biharzowskiego. Dr Rombowski 
uważa Mac Laca wraz z jego kompanami Swakiem i Wojtkiem Pałą 
za żebraków. Nie wydaje się to całkowicie słuszne. Byli to typowi 
luźni ludzie, których wielu wtedy, po wojnie trzydziestoletniej, 
włóczyło się po Śląsku. Zajmowali się przeważnie dorywczymi pra
cami — w mieście czy na wsi. To też właśnie jako człowieka 
luźnego przedstawia siebie Mac Lac, podając się za „chłopa dobrego, 
którego każdy znajdzie, w czym chce gotowego". Mac Lac nie przy
był jak dziad po prośbie na wesele, ale podawał się za posłańca 
z życzeniami. W utworze spotykamy się z ciekawymi informacjami, 
dotyczącymi życia luźnych ludzi — wzbranianie im wstępu do 
miasta przez straż miejską (niezbyt zresztą srogą), niechętne udzie
lanie gospody itp.

Niepewna jest kwestia autora „Posła krotochwilnego...", który 
ukrył się pod pseudonimem Janes Chorosines z Beckowa. Dr Rom
bowski przypuszcza, że mógł być nim Jan Thyreus. Zbytnio się 
jednak zasugerował tym, że posłano Mac Laca „imieniem dwu 
duchownych". Czy przypadkiem nie byli to ksiądz Chudowski i Po- 
trzebojski? Wydaje się, że na rozwiązanie zagadki wskaże raczej 
sam Mac Lac, który odźwiernemu zapowiada, że ma życzenia „od 
księżej i żaka naszego". Autora wypadałoby wtedy szukać nie 
wśród kluczborskich czy byczyńskich księży, ale w tamtejszych 
polskich szkołach. Może był nim ktoś z kolegów brata panny mło
dej Ludwika Conradiego (który sam też był rymopisem, ale jego 
autorstwo jest raczej wykluczone), może ktoś z nauczycieli. Ośmie
liłbym się postawić w związku z tym hipotezę, że „Poseł kroto
chwilny" nie tylko był wydrukowany, ale był także zagrany przez 
żaków na weselu. Być może, że dalsze badania pozwolą na uściśle
nie tych kwestii.

Sprawą dalszych badań i to sprawą pilną, jest także nieomó- 
wiona bliżej przez autora kwestia środowiska społecznego, w któ
rym działali ci śląscy pisarze. Z którą częścią mieszczaństwa byli 
oni głównie związani, na jakiego odbiorcę mogli liczyć, to są za
gadnienia, stojące przed historykami tego okresu. Badania dr Rom- 
L>owskiego wskazują, że rozwój polskiej mieszczańskiej kultury na



Śląsku był wyraźnie niedoceniany i że w tej dziedzinie możemy 
spotkać się z niejedną jeszcze niespodzianką.

I jeszcze na zakończenie parę drobnych usterek. Szkoła byczyń- 
ska i kluczborska nie były przeznaczone specjalnie do tego, by 
uczyli się w nich Niemcy języka polskiego. Były to szkoły na pol
skim terenie i dla polskiej ludności przede wszystkim przeznaczone. 
Niejasna stylizacja ustępu o kazaniach niemieckich w Brzegu po
zwalałaby przypuszczać, że w 1771 wygasły tam polskie kazania, 
co jak wiadomo nastąpiło znacznie później.

J. Gierowski

G r y  g i e r  T., Sprawa polska w Prusach Wschodnich w latach 
1870— 1900 w oświetleniu władz pruskich. Przegl. Zach. 1951, 
nr 3/4, str. 493—544.

Artykuł Grygiera oparty jest na materiałach, zawartych 
w olsztyńskim Archiwum Państwowym. Główym źródłem był dla 
autora obszerny memoriał urzędnika prezydium prowincji pruskiej, 
Eilsbergera z r. 1903, który często podbudowywał innymi materia
łami archiwalnymi i prasą. Wobec sprawozdawczego przeważnie 
sposobu podejścia do wiadomości, podawanych przez źródła, artykuł 
zawiera w pierwszym rzędzie długi szereg faktów, dotyczących 
ruchu polskiego na terenie Mazur i Warmii głównie w latach 
80-tych i 90-tych. Ponieważ zaś zagadnienie rozwoju ruchu pol
skiego było, jak dotąd, w historiografii polskiej traktowane rzeczy
wiście po macoszemu, artykuł przynosi wiele rzeczy nowych, mimo 
że nad całością ciąży silnie piętno pochodzenia memoriału od władz 
pruskich, spod którego autor nie otrząsnął się, być może zresztą 
celowo. Tu i ówdzie, szczególnie w odniesieniu do spraw ogólno- 
niemieckich, pojawiają się także potknięcia (np. stwierdzenie, że 
, konserwatywny blok rządowy wychodził z walki, kulturnej osła
biony", albo podawanie za autorem memoriału, że szukanie zbliże
nia z drobnomieszczańskimi partiami wolnomyślnych było „wyra
zem stałego szukania łączności z socjalnymi-demokratami"), gdyż 
w zagadnieniach tych autor porusza się mniej pewnie niż w spra
wach samych Prus Wschodnich. Obok tego bardzo pożądane 
byłoby przeprowadzenie rozróżnienia pomiędzy samymi Mazurami 
a Warmią.

Adam Galos

P a j e w s k i  J., Konflikt Junkrów z burżuazją w początkach ery 
imperializmu. Przegl. Z^ach. 1951, nr 9/10, str. 144—159.
W artykule swoim autor zajął się zagadnieniem traktatów  

handlowych, zawartych za czasów kanclerstwa Capriviego, przy 
czym potraktował je pod dwojakim kątem widzenia — zewnętrzno- 
i wewnętrzno-politycznym. Pod względem zewnętrzno-politycznym 
traktaty te (bez traktatu z Rosją z 1894 r.) związane były według
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