
się, że ta pisarska powściągliwość musi mieć głębsze przyczyny. Naszym zdaniem 
przyczyn tych należy upatrywać przede wszystkim w fakcie, że studium obejmuje 
zbyt wąski okres, choć odnoszący się do czasów nader ciekawych i charaktery
stycznych. Uwzględnionych lat pięćdziesiąt nie zamyka w sobie tak dalece idą
cych zmian w sposobie produkcji i stosunkach społeczno-gospodarczych, aby na ich 
tle można pokusić się o dynamiczną teorię form walki klasowej chłopstwa feu
dalnie zależnego. Z drugiej strony stosunkowo wąski obszar objęty badaniem, 
stanowiący przy tym teren podgórski, a więc nietypowy dla gospodarki rolnej do
minującej w feudalizmie, nie pozwala na konstruowanie na jego podstawie tej 
teorii w ujęciu statycznym, a więc po prostu precyzyjnej systematyki.

Na zakończenie naszych uwag pragniemy zwrócić uwagę na rodzaj źródeł, 
wyzyskanych w pracy przez J . Leszczyńskiego. Są to akty sejmu śląskiego i sej
mików oraz przeważnie liczne archiwalia podworskie. Szczególnie pierwszy rodzaj 
budzi tu zainteresowanie, ponieważ recenzowana praca dowodzi, jak  bardzo bogata 
musi być jego treściowa zawartość. Są to źródła — rzecz dziwna — rzadko tylko 
dotychczas wyzyskiwane (Kries, w pewnej mierze Rachfahl, przede wszystkim 
Croom). Czas już najwyższy poddać je  starannemu badaniu.

K azim ierz O rzechowski

H. R ö s e l ,  DIE TSCHECHISCHEN DRUCKE DER HALLSNER^ PIETISTEN 
(Marburger Ostforschungen, Im Aufträge des Johan Gotfried Herder Forschungen 
herausgegeben v. Helmuth Weiss, Band 14), Würzburg 1961, Helzner Verlag, 
s. 88.

Niemiecka, literatura poświęcona dziejom pietyzmu wzbogaciła się ostatnio 
o ciekawą pracę Huberta Rösela. Autor pisał ją  jako pracę habilitacyjną na Uni
wersytecie w Lipsku, a wydał ostatnio po gruntownym przepracowaniu w Nie
mieckiej Republice Federalnej. Praca Rösela omawia jedną z ciekawszych stron 
działalności hallskich pietystów, mianowicie ożywioną akcję wydawniczą podjętą 
przez zwolenników Franckego, przy czym, jak  wskazuje tytuł, ogranicza się wy
łącznie do druków czeskich, które ukazały się w Halle. Oparta jest na mate
riałach rękopiśmiennych znajdujących się w Archiwum Pism Franckego w Halle, 
Archiwum Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle oraz na starodrukach zachowa
nych w głównej Bibliotece Pism Franckego w Halle.

Filologiczny charakter opracowania sprawił, że w spisie literatury, z której 
korzystał autor, znajdujemy głównie słowniki czeskie, a do prac historycznych 
w ścisłym tego słowa znaczeniu autor odwołuje się jedynie przy okazji przed
stawiania sylwetek poszczególnych działaczy. Jedyny wyjątek stanowią opraco
wania Eduarda Wintera, który ostatnio zajmował się również zagadnieniami bę
dącymi przedmiotem rozważań Rösela. Rzecz jest o tyle ciekawa, że wspomniany 
uczony przejął marksistowską metodologię i w swoich pracach konsekwentnie 
je j przestrzega, a Rösel mimo tego uważa się za jego ucznia.

Całą pracę Rösela można podzielić na trzy zasadnicze części. W pierwszej 
autor omawia poszczególne druki, które wydane zostały w Halle (tytuł, format, 
autorzy lub wydawcy, nakład), i próbuje w zależności od charakteru prac i czasu 
ich wydania dokonać podziału na pewne okresy. W przeciwieństwie do Wintera, 
który proponuje pięć okresów, Rösel postuluje podział na sześć etapów. Dla hi
storyków zajmujących się dziejami Śląska najciekawszy będzie okres czwarty, lata 
czterdzieste X V III w., kiedy to w pracach wydawniczych w Halle aktywnie uczest



niczy drukarz z Brzegu, Samuel Trautmann. Jego to kosztem wydano w Halle 
w r. 1744 Nowy Testam ent w języku czeskim, a gdy wyczerpane zostało pierwsze 
wydanie Biblii, też w czeskim języku, na jego zlecenie wyszło w r. 1745 w Halle 
drugie wydanie.

W drugiej części pracy autor przedstawia życie i działalność osób uczestni
czących w pracach edytorskich w Halle. Warto tu zwrócić uwagę na ludzi, którzy 
związani byli z dziejami Śląska, a zwłaszcza ruchu pietystycznego na Śląsku Cie
szyńskim. Byli to: Johan Kogler, pochodzący z Neuschel na Węgrzech, nauczyciel, 
a później rektor szkoły cieszyńskiej, Jan Liberda, pochodzący z Cieszyna, który po 
studiach w Halle powrócił na stanowisko nauczyciela do swojego rodzinnego 
miasta, Andrzej Macher z Bielic na Górnym Śląsku, również po studiach w Halle, 
działający pod kierownictwem Muthmanna w Kościele Jezusowym pod Cieszy
nem, oraz Jerzy Sarganek pochodzący z Dolnej Suchej pod Cieszynem, absolwent 
szkoły cieszyńskiej, a później Kaliskiego Uniwersytetu, który w 1728 r. został 
powołany na korektora do Cieszyna.

Rzecz charakterystyczna, że autor przy omawianiu tych postaci, idąc czasami 
w ślady Wintera, stara się zatuszować ich narodowość, i to nawet wtedy, gdy 
szereg przesłanek wskazuje, iż o ile nawet nie byli oni Polakami, to jednak 
z polskością bardzo silnie byli powiązani. O Liberdzie np. pisze Rösel: „Ob seine 
Muttersprache die deutsche oder die polnische gewesen ist, lässt sich schwer 
entscheiden, seine Erziehung und schulische Ausbildung waren jedoch deutsch” 
(s. 72).

A przecież już nawet Winter zwrócił uwagę na notatkę w Dzienniku Francke- 
go z 20 kwietnia 1723 r., że powołani zostali jako współpracownicy kaznodzieje 
operujący polskim językiem: Krieger, Liberda, Muthmann i Sarganek z Górnego 
Śląska (E. Winter, Die P flege W est- und Südslaw ischer S prache in H alle im  
18. Jahrhu ndert, Berlin 1954, s. 66). Niestety, autor pomija wszystkie tego rodzaju 
ustalenia.

W trzeciej części Rösel dokonuje podsumowania swojej pracy, przy czym bar
dzo mocno podkreśla poważny wpływ druków hallskich na kształtowanie się ję 
zyków czeskiego i słowackiego. Sprawa jest dyskusyjna i z sądami chyba należy 
raczej poczekać aż do chwili, kiedy dokładniej zbadane zostanie np. ilościowe do
cieranie wydawnictw hallskich do odbiorców w Czechach. Jeden przykład skon
fiskowanej przesyłki (172 biblie niemieckie, 100 czeskich i 28 polskich — Winter, 
op. cit., s. 28) o niczym jeszcze nie świadczy.

Na zakończenie warto podkreślić jeszcze jedną dodatnią stronę pracy Rösela, 
a mianowicie dobrą i przejrzystą konstrukcję, która nawet mniej wyrobionemu 
czytelnikowi ułatwia zapoznanie się z je j treścią.

K. M atw ijow ski

E. B i r k e .  FRANKREICH UND OSTMITTELEUROPA IM 19. JAHRHUNDERT 
BEITRÄGE ZUR POLITIK UND GEISTESGESCHICHTE (Ostmitteleuropa in 
Vergangenheit und Gegenwart, 6), Köln—Graz 1960, s. XV, 527.

Wśród bogatej problematyki będącej przedmiotem pracy Birkego sprawy pol
skie należą zdecydowanie do najważniejszych, zwłaszcza po r. 1870. Zwraca na to 
uwagę już sam spis treści, w którym terminy „Polen”, „Polenpolitik”, „Polenfrage”, 
„Polonophilie” powtarzają się co kilka wierszy. Niewątpliwie dzieło to jest 
również odbiciem w pewnej mierze nastrojów politycznych nurtujących część 
społeczeństwa dzisiejszych Niemiec Zachodnich. Z drugiej strony w jakimś


