
kurscha, a mówiąc, bardzo ogólnikowo zresztą, o wystąpieniach rewolucyjnych 
na Śląsku, powołuje się jedynie na S. B. Kana.

Korzystanie z prac ułatwia wspólny indeks osób i miejscowości. Odczuwa 
się natomiast brak indeksu rzeczowego.

Stanisław  M ichalkiew icz

E. O d o r k i e w i c z ,  ŚLĄSK A POWSTANIE STYCZNIOWE (Zaranie 
Śląskie, 1960, z. 1, s. 3—38).

Artykuł został opracowany na podstawie literatury o powstaniu styczniowym, 
w oparciu o informacje skrzętnie zgromadzone przez Autora z pamiętników, 
literatury publicystycznej, prasy, dzienników urzędowych. Szereg ciekawych 
szczegółów udało się autorowi ustalić na podstawie danych archiwalnych z Wo
jewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach, z Wojewódzkiego Archi
wum Państwowego w Poznaniu, w Łodzi, z Archiwum Powiatowego w Bielsku- 
-Białej, zwłaszcza jeśli chodzi o nazwiska rodowitych Ślązaków biorących udział 
w powstaniu styczniowym.

Przedmiotem rozważań Autora jest przede wszystkim Śląsk Górny, ale tu 
i ówdzie znaleźć można w artykule ciekawe dane dotyczące innych części Śląska; 
dowiadujemy się, że w powstaniu styczniowym brali udział: Tadeusz Hampel 
ur. w 1840 r. w Cieplicach, Franciszek Łabrycki ur. w Głogowie, Wojciech 
August ur. w 1845 r. we Wrocławiu, niejaki Jenczke ur. w 1838 r. w Kłodzku, 
Walarz Wilhelm z pow. oleśnickiego, Herman Franciszek z Kłodzka, Miller Her
man z Brzegu i inni. Nazwiska te udało się Autorowi ustalić na podstawie roz
rzuconych informacji z literatury, źródeł drukowanych, a także archiwalnych. 
W oparciu o bogaty materiał faktograficzny Autor dowodzi, że ludność polska 
na Górnym Śląsku nie tylko sympatyzowała z powstaniem styczniowym, ale bdno- 
siła się do niego z entuzjazmem, wielu Polaków z Górnego Śląska po przejściu 
kordonu granicznego wzięło udział w walkach przeciw wojskom carskim w sze
regach powstańczych (nazwiska wielu spośród nich Autor wymienia w artykule), 
wielu z nich pomagało w przemycie broni, nierzadko też Polacy górnośląscy 
objawiali swoją nienawiść do wojsk pruskich i samych Prus, pomagających 
wojskom carskim w tłumieniu powstania. Argumentacja Autora, poparta boga
tym materiałem faktograficznym, w sposób bardzo przekonywający dowodzi po
zytywnego i aktywnego równocześnie stosunku Polaków górnośląskich do po
wstania polskiego. Równie przekonywająca jest polemika Autora z twierdzeniem 
Lauberta i Lattermanna, którzy dowodzili, że powstanie styczniowe nie wywo
łało najmniejszego zainteresowania wśród ludności polskiej na Górnym Śląsku. 
Autor, posługując się często twierdzeniami i faktami przytaczanymi przez Lau
berta i Lattermanna, dowodzi, że nie mają racji, że ich tezy sformułowane ten
dencyjnie nie odpowiadają prawdzie.

Mimo niewątpliwe dużych walorów artykuł posiada pewne braki, które — 
trzeba to podkreślić — nie zmieniają zasadniczych twierdzeń Autora, wynika
jących z Jego dociekań. Szereg danych źródłowych i faktów przytaczanych przez 
Niego byłoby bardziej zrozumiałych, gdyby Autor zwrócił uwagę na właściwe 
motywy pruskiej polityki wobec powstania styczniowego. Pominięcie tego pro
blemu spowodowało niewłaściwą ocenę stosunku Prus do powstania. Autor suge
ruje, jakoby poczynania Bismarcka w sprawie powstania polskiego uzasadnione 
były obawą przed jego zwycięstwem oraz przed roszczeniami Polaków do ziem 
polskich zaboru pruskiego, a także do Śląska. Snując tego rodzaju refleksje, 
Autor twierdzi: „W obliczu takich perspektyw Bismarck wolał utrzymać na



ziemiach polskich status quo i zdecydował się na udzielenie pomocy Rosji 
w zgnieceniu powstania. Konwencję Alvenslebena rząd pruski realizował kon
sekwentnie i z brutalną bezwzględnością — ba, nieraz wręcz z okrucieństwem, 
które zresztą wywoływało sprzeciwy i słowa potępienia nawet w opinii nie
mieckiej“ (s. 37). W uzasadnieniu tego przekonania Autor powołuje się na debaty 
w sejmie pruskim w sprawie polskiej. Dokładniejsze przestudiowanie steno
gramu chociażby lutowej „debaty polskiej“ w 1863 r., związanej właśnie z kon
wencją Alvenslebena, prowadzić musi do odmiennych wniosków. Przede wszyst
kim Bismarckowi nie chodziło o „udzielenie pomocy Rosji w zgnieceniu powsta
nia“, jak twierdzi Autor (s. 37) (rozumiem, że twierdzenie takie podkreśla wagę 
propowstańczych nastrojów wśród Polaków na Górnym Śląsku, uważam jednak, 
że faktycznie inny sens działania Prus przeciw powstaniu polskiemu w formie 
„pomocy“ Rosji nie pomniejsza znaczenia i wagi tych sympatii). Na innym 
zresztą miejscu artykułu znajdujemy zdanie zaprzeczające poniekąd twierdzeniu 
o „pomocy“ Rosji ze strony Prus: „Gorliwość pruska mimo wszystko nie znalazła 
uznania w oczach Rosji“ (s. 38). Prusy zatem chciały pomagać Rosji wbrew jej 
woli? W konsekwencji rozumowania Autora artykułu należy twierdząco odpo
wiedzieć na to pytanie, ale wtedy owa „gorliwość“ pruska byłaby niezrozumiała. 
Tymczasem inspirowana przez Bismarcka konwencja Alvenslebena i „pomoc“, 
jaką ona przewidywała dla Rosji ze strony Prus, nie była objawem jakiejś 
„gorliwości“ ze strony Prus, lecz wyrazem szeroko pojętego programu polityki 
Bismarcka. Bismarck, wyzyskując powstanie styczniowe, zaoferował Rosji „po
moc“, by zbliżyć politycznie Rosję do Prus, by zyskać jej poparcie dla swej 
polityki wewnątrz Prus i wewnątrz Niemiec. Konwencja Alvenslebena była 
objawem „gry“ politycznej, typowym taktycznym pociągnięciem. Rosja nie po
trzebowała więc pomocy Prus, ale Prusy chciały pomóc Rosji nie dlatego, że 
obawiały się powstania, ale dlatego, że potrzebowały jej poparcia dla swej ogól
nej polityki. Tego rodzaju ocena konwencji Alvenslebena jest przyjęta na ogół 
w literaturze.

Nieuzasadnione jest również zdziwienie Autora z powodu opozycji części 
opinii niemieckiej wobec konwencji Alvenslebena (zob. cytowany wyżej frag
ment). Liberalna opozycja w parlamencie pruskim ostro wystąpiła przeciw kon
wencji nie dlatego, że była ona zwrócona przeciw powstaniu, lecz dlatego, że 
chciała uzależnić decyzję Prus w tej sprawie od siebie, od własnej decyzji; było 
to wyrazem ogólnego dążenia opozycji do zdobycia szerokich wpływów politycz
nych. Jest to fakt znany w historii Prus pod nazwą „konfliktu konstytucyjnego“. 
Protest przeciw konwencji Alvenslebena był jedynie objawem owego „kon
fliktu“ i tylko w takim aspekcie zrozumiały jest sens tego protestu. Właśnie 
z takich tylko powodów praca liberalna w Prusiech pisała tak dużo o powstaniu 
styczniowym. Tym również należy tłumaczyć zainteresowanie się powstaniem 
ze strony „Schlesische Zeitung“, organu śląskich liberałów (o stosunku „Bre
slauer Zeitung“ i „Schlesische Zeitung“ do powstania styczniowego pisze obszer
nie H. Wereszycki, Echa pow stania styczniowego w dzienn ikach w rocław skich , 
„Sobótka“, 1955, s. 505;—604, czego Autor zupełnie nie wyzyskał).

Zwracając uwagę na pewne poglądy „Breslauer Zeitung“ w związku z po
wstaniem styczniowym, Autor mylnie identyfikuje je z oceną powstania ze strony 
władz pruskich (s. 37), wyciągając stąd błędny wniosek o ich „dezorientacji ... 
z powodu wybuchu powstania w Kongresówce“. Na czym polegała ta dezorien
tacja, Autor nie wyjaśnia. Władze pruskie wszystkich instancji nie miały prze
cież wątpliwości co do tego, jak należy się odnieść do powstania polskiego.



Artykuł przynosi niewątpliwie wiele ciekawych szczegółów. Zasługą Autora 
jest zebranie w jedną całość faktów rozproszonych w literaturze i źródłach 
w postaci urywkowych, lakonicznych często informacji. Szereg twierdzeń ogól
nych jednak Autor formułuje w sposób uproszczony lub wręcz niewłaściwy.

M ieczysław Pater

F. F i s c h e r ,  DEUTSCHE KRIEGSZIELE, REVOLUTIONIERUNG UND 
SEPARATFRIEDEN IM OSTEN 1914—1918 (Historische Zeitschrift, Bd. 188, 
Heft 2, München 1959, s. 249—310).

Historiografia pierwszej wojny światowej wzbogacona została nową intere
sującą pozycją. Fritz Fischer, profesor uniwersytetu w Hamburgu, ogłosił ostatnio 
w „Historische Zeitschrift“ dłuższą, 60-stronicową, rozprawę o niemieckich 
celach wojennych, o „rewolucjonizowaniu“ przez cesarskie Niemcy krajów Europy 
środkowej i wschodniej i o próbach zawarcia z Rosją pokoju odrębnego. Autor 
zamknął więc w jednym studium trzy względnie dwa zagadnienia. Cele wojenne 
Niemiec ograniczył do Wschodu, pomijając całkowicie dążenia imperialistyczne 
w stosunku do Francji i Belgii. Takiemu ujęciu sprawy nie sposób stawiać za
rzutów. Plany niemieckie na Zachodzie miały inny charakter, były o wiele 
mniej powikłane, zostały już zresztą omówione w oddzielnej, obszernej pracy *.

Związanie zagadnienia celów wojennych na Wschodzie z kwestią pokoju 
odrębnego z Rosją i „rewolucjonizowania“ krajów wchodzących w skład cesar
stwa rosyjskiego również nie może budzić wątpliwości. Cel był jeden, a było 
nim rozszerzenie niemieckiej ekspansji imperialistycznej w Europie wschodniej. 
Cel ten można było osiągnąć bądź drogą aneksj i i tworzenia państewek buforo
wych całkowicie uzależnionych od woli Berlina, bądź też przez zawarcie pokoju 
odrębnego, który w ówczesnych warunkach rozwoju gospodarczego i społecz
nego Rosji musiałby uczynić z niej półkolonię kapitału niemieckiego.

Podstawa źródłowa pracy jest solidna. Autor wyzyskał w szerokim zakresie 
drukowane wydawnictwa źródłowe oraz opracowania w znanych sobie języ
kach, tj. angielskim i niemieckim, a ponadto przerobił zbiory czterech archiwów 
— akta kancelarii i urzędów Rzeszy w Poczdamie, ministrów pruskich w Mer- 
seburgu, akta Urzędu Spraw Zagranicznych przechowywane w Bonn i wreszcie 
akta austriackie z Wiednia.

Zaraz w początku rozważań prof. Fischer robi trafną uwagę, że celów wo
jennych nie można ograniczać do zamierzanych aneksji terytorialnych. Słuszne 
to spostrzeżenie uzasadnia Autor w charakterystyczny sposób: „Chodzi raczej 
o rozbudowę i zabezpieczenie stanowiska Niemiec jako mocarstwa światowego 
niż o wynik wojny światowej, rozpoczętej z tak wielkimi ofiarami jako wojnę 
obronną — tak odczuwał to naród, a rząd uroczyście to proklamował. Przy tym 
cele zamorskie i wschodnie występują jako dalszy ciąg »Weltpolitik« prowadzonej 
od 1890 pod znakiem pełnego imperializmu“ (s. 251).

W związku z takim ujęciem rzeczy prof. Fischer stwierdza, że przed rokiem 
1914 w okresie wilhelmowskim, a więc po dymisji Bismarcka, polityka zagra
niczna Niemiec miała na oku przede wszystkim cele handlowe i kierowała się 
ku krajom zamorskim, kolonialnym oraz ku Azji zachodniej. Podczas wojny 1

1 H. W. G a t z k e, G erm any’s Drive to the W est (Drang nach Westen). A Stu
dy o f G erm any’s W estern W ar Aim s during the First W orld War, Baltimore 1950, 
s. X  +  316.




