
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



niego z ekspansją Niemiec na południowy-wschód, gdyż „oznaczały 
zbliżenie między Niemcami a Austro-Węgrami, Rumunią i Serbią, 
zbliżenie, które przy sprzyjających warunkach mogło doprowadzić 
do utworzenia w takiej czy innej formie związku środkowo-euro- 
pejskiego pod egidą Rzeszy".

Z punktu widzenia polityki wewnętrznej... traktaty oznaczały 
„wybuch gwałtownego konfliktu pomiędzy junkram i z jednej 
a wielkim przemysłem z drugiej strony". Wobec porażki junkrów 
zastrzegł się autor, że pozostali oni mimo wszystko potęgą, ale za 
to następnie przy wspominaniu o kompromisowym załatwieniu 
sprawy traktatów  handlowych na początku XX wieku stwierdził: 
„junkrzy nie byli już siłą rozstrzygającą politycznie, nie byli nawet 
czynnikiem równorzędnym w stosunku do kapitału finansowego 
i przemysłowego i występowali jako druga po wielkim mieszczań
stwie potęga w Niemczech".

Wreszcie autor kończy swój artykuł słowami: „konflikt pomię
dzy junkram i a mieszczaństwem z czasów kanclerstwa Capriviego 
był jednym z objawów rozpoczęcia przez Niemcy na szeroką skalę 
polityki ekspansji imperialistycznej, w szczególności na południowy 
wschód. To przejęcie przez Niemcy dążeń ekspansji austriackiej 
było jedną z głównych przyczyn pierwszej wojny światowej i bez
pośrednim powodem jej wybuchu".

Koncepcja autora, aczkolwiek nie zupełnie nowa, jest nie
wątpliwie ciekawa i w znacznej mierze słuszna, ale nasuwają się 
jednak pewne zastrzeżenia. Wydaje się przede wszystkim, że nie 
można konfliktu pomiędzy junkram i a mieszczaństwem w epoce 
Capriviego traktować jako jednorazowy wybuch przeciwieństw 
w oderwaniu od całokształtu stosunków pomiędzy tymi dwiema 
grupami (autor nazywa go „jedynym w okresie cesarstwa Hohen
zollernów konfliktem na większą skalę"), a przede wszystkim od 
ich stosunku do zagadnienia polityki celnej. Zmiana w polityce 
celnej, przeprowadzona przez Bismarcka w r. 1879, a oznaczająca 
zerwanie z liberalizmem w tej ( i nie tylko w tej) dziedzinie, możli
wa była na skutek faktu, że junkrzy (w każdym razie ich część — 
Verein der Steuer — und Wirtschaftsreformen) już potrzebowali 
ceł, a przemysł (głównie Zentralverband deutscher Industrieller, 
w żadnym razie nie całe mieszczaństwo) potrzebował ich jeszcze. 
Ale ogólnie lata 1879—1890 oznaczają przesunięcie punktu cięż
kości polityki Bismarcka na konserwatystów, gdyż junkrom przede 
wszystkim służyło podnoszenie ceł w latach następnych (podwyż
szenie ceł na zboże 1885 i 1887). Konflikt z czasów Capriviego miał 
swoje uzasadnienie w niezadowoleniu mieszczaństwa z polityki 
celnej Bismarcka w latach 80-tych, które nie raz znajdowało swoje 
uzewnętrznienie w publicystyce czy w przemówieniach parla
mentarnych.

Jeżeli zaś chodzi o okres następny, po r. 1894, to najsilniejszym 
elementem było tu  zrastanie się interesów obu grup, głównie do 
walki z proletariatem. Taryfy celne z pierwszych lat XX w., mają



charakter zdecydowanie kompromisowy i są jednym z objawów 
tego procesu (podobnie jak np. załatwienie spornej kwestii wyzna- 
niowości szkół). Że zaś junkrzy przy tym zrastaniu nie byli tak 
bardzo elementem drugorzędnym, dowodzą losy reformy finansowej 
z r. 1909. Z samej zresztą walki o traktaty handlowe nie wyszli 
także konserwatyści z pustymi rękami pomimo odrzucenia pro
jektów Kanitza, aby przypomnieć kwestię t. zw. Identitatsnach- 
weise.

Zagadnienie związku pomiędzy traktatam i handlowymi z lat 
1891—3, a ekspansją na południowy-wschód nie jest także takie 
proste i wymaga gruntownego opracowania. Jako podstawowy kon
flikt międzynarodowy sprzed 1914 r. przyjmuje najnowsza historio
grafia (Jeruzalimski) antagonizm niemiecko-angielski i wydaje się 
to zupełnie słuszne. W tym bowiem kierunku szła ekspansja głów
nych ośrodków przemysłowych i kapitałowych Niemiec. W ekspansji 
na południowy wschód, t. zn. na Bałkany, zainteresowany był przede 
wszystkim przemysł górnośląski, wypierany nawet z samych Nie
miec (np. kwestia eksportu węgla do Berlina) przez Westfalię 
i Anglię. A tymczasem politykę celną Capriviego poparł bardzo sil
nie właśnie przemysł zachodnio-niemiecki. Wystarczy przypomnieć, 
że w partii wolnokonserwatywnej (w Reichstagu zwanej Reichs- 
partei) za projektami traktatów  handlowych głosowali ludzie, 
których nazwiska mówią same za siebie, jak „król Saarabii“, 
Stumm czy Krupp, a przeciwko nim Kardorff, wprawdzie zainte
resowany w rolnictwie, ale związany także z przemysłem górno
śląskim.

Ogólnie wydaje się, że ostateczne rozwiązanie tych poważnych 
zagadnień w tak zwięzłym artykule było niepodobieństwem.

Adam Galos

K u c z y ń s k i  J., Studien zur Geschichte des deutschen Imperia-
lismus. T. II. Propagandaorganisationen des Monopolkapitals,
Berlin 1950.
Na tem at historii wewnętrznej Niemiec w okresie pobismar- 

ckowskim pisano już wiele. Pierwsze prace, stojące na pograniczu 
pomiędzy źródłem a opracowaniem, pomiędzy publicystyką a histo
rią, powstały jeszcze przed 1914 r. W czasie pierwszej wojny świa
towej i bezpośrednio po niej uwaga skupiła się w pierwszym rzę
dzie na polityce zagranicznej państwa Hohenzollernów, na jego 
dyplomacji, dla której przeważnie nie szukano uzasadnienia w we
wnętrznej strukturze państwa. Tym niemniej powstawały także 
prace, w których przeciwnicy wojenni Niemiec starali się wykazać 
ich specjalną zaborczość i uzasadnić w ten sposób wypadki roku 
1914. Burżuazyjna historiografia niemiecka starała się ze swojej 
strony zbadać genezę klęski, przeważnie posługując się przy tym 
znaną Dolchstosslegende. Z kolei hitlerowcy badali błędy przed
wojennej polityki niemieckiej, których miał ich zdaniem uniknąć
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