
Czechów, mimo tak wyraźnych wtedy poważnych usiłowań czeskich nawiązania 
bliższej współpracy politycznej z Paryżem z jednej, z Moskwą z drugiej strony; na 
koniec wysuwając twierdzenie, że poparcie Francji dla Polaków po r. 1815 było 
jedynie platonicznej natury, mimo że za interwencję w okresie powstania stycz
niowego Francja zapłaciła utratą poparcia Rosji, tak cennego dla niej w r. 1859, 
a tak fatalną dla Napoleona III już w niezbyt odległej przyszłości (1870). Drobiazg 
jeszcze z zakresu spraw polskich: Galicja, którą w r. 1857 Francja gotowa była 
zagwarantować Rosji w wypadku konfliktu z Austrią, to nawet jak  na stosunki 
austriackie na pewno nie „das reiche Kronland” (s. 191), zbyt dużo wiemy bowiem 
o nędzy galicyjskiej, która weszła w końcu w przysłowie.

Wypada na koniec zastanowić się chwilę nad tym, jakie są zasadnicze intencje 
tego wydawnictwa, czy przyświecały mu cele czysto naukowe. Birke należy do 
rzędu uczonych niemieckich typu „deutscher Ostforscher”, nie budzącego naszego 
zaufania z powodów zbyt dobrze znanych. Zresztą samo wydawnictwo Böhlau 
Verlag (patronujące w swej serii: „Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegen
wart” badaniom nad dziejami niemczyzny w tej części kontynentu i nad stosun
kami niemiecko-polsko-czeskimi) w tekście zamieszczonym na obwolucie książki 
stwierdza m. in., wybiegając nieco poza ramy chronologiczne pracy Birkego, że 
„In dem Randstaatengürtel zwischen Ostsee und Balkan, der durch den Zusam
menbruch der grossen Kontinentalmächte Russland, Österreich und Deutschland 
1918/19 seine Selbständigkeit erlangt, findet ein bedeutender Teil der französischen 
Vorstellungen seine Bestätigung. Die Frage, ob ähnliches auch noch für das ge
genwärtige Verhältniss Frankreichs zu Mittel- und Osteuropa gilt, wird zwar nicht 
ausdrücklich gestellt, doch findet ihre Beantwortung durch die älteren, in ihrer 
ganzen Breite dargestellten Erfahrungen und Äusserungen ausserordentlich wert
volle Stützen”. Książka Birkego ma więc stanowić materiał pomocniczy dla wysnu
cia właściwych wniosków z przeszłości, w której Francja, czując się zagrożona 
przez Niemcy, nie z sentymentu, lecz ze względu na swe własne interesy państwo
we szukała oparcia i przeciwwagi wśród narodów i państw Europy środkowo- 
-wschodniej, co w konsekwencji doprowadziło do ogromnego zmniejszenia nie
mieckiego stanu posiadania w tej części kontynentu w wyniku pierwszej wojny 
światowej. Ścisły związek pomiędzy historycznym studium Birkego a teraźniej
szością Niemiec Zachodnich, z je j koncepcjami integracji Europy zachodniej, przede 
wszystkim niemiecko-francuskiej, jest zupełnie wyraźny. Cała akcja ma po prostu 
na celu stworzenie — w oparciu o dawniejsze niepomyślne doświadczenia — 
takiej nowej sytuacji, w której tajemniczo przez autora określane „Mächte des 
Schicksals” (s. 408) okazałyby się znacznie przychylniejsze dla niemieckich nacjo
nalistycznych ambicji i żądzy posiadania na obszarze środkowo-wschodniej Europy.

Juliusz Demel

WOJEWÓDZTWO ZIELONOGÓRSKIE. MONOGRAFIA GEOGRAFICZNO- 
-GOSPODARCZA. Praca zbiorowa pod redakcją F. Barcińskiego, B. Krygowskiego,
S. Zajchowskiej (Prace geograficzno-gospodarcze pod redakcją S. Zajchowskiej, 
t. I), Poznań 1961, Instytut Zachodni, s. 604 i mapy.

Jest to bodaj pierwsza w literaturze naszej monografia województwa, które 
jako całość administracyjna ma względnie niedawną metrykę, poszczególne bo
wiem jego części nie tylko miały odmienne losy historyczne, ale jeszcze w pierw
szych latach istnienia Polski Ludowej wchodziły w skład różnych całości admi
nistracyjnych.



Monografia została — jak  podkreśla to już karta tytułowa — opracowana ze
społowo. Całość dzieli się na pięć wyodrębnionych części: „Środowisko geograficz
ne”, „Zagadnienia osadniczo-demograficzne”, „Rolnictwo”, „Przemysł”, Transport”, 
„Obrót towarowy”. W każdej z wspomnianych części spotykamy 3—10 rozdziałów 
pióra odrębnych autorów, przy czym przeplatają się nazwiska pracowników nauki 
i działaczy terenowych. Redaktorzy wyszli mimo to obronną ręką, jeśli chodzi 
o danie zwartej całości. Usterek w konstrukcji można by wskazać niewiele (np. 
potraktowanie osobno „produkcji roślinnej”, a osobno „sadownictwa i warzywnic
twa”). Nie brak też rozdziałów syntetyzujących — czy to wstępnych, czy zamyka
jących poszczególne części.

Mimo swej. treści w zasadzie geograficznej książka budzi żywe zainteresowa
nie historyka, nie jest bowiem pozbawiona w niektórych partiach charakteru 
historycznego. Ten charakter posiada nie tylko np. rozdział „Rozwój osadnictwa” 
pióra S. Zajchowskiej, sięgający w sposób ciekawy w głąb średniowiecza, ale rów
nież i większość rozdziałów dotyczących współczesnych stosunków gospodarczych, 
których autorzy cofają się z reguły wstecz do stosunków z r. 1939, a co n a j
mniej z r. 1945. Monografia staje się w ten sposób w pewnym stopniu historią 
gospodarki obszaru dzisiejszego województwa zielonogórskiego w okresie Polski 
Ludowej.

Książka budzi jednak zainteresowanie badacza regionalnego nie tylko swą 
treścią, ale koncepcją i sposobem opracowania. Opracowanie je j pod względem 
koncepcyjnym nie było łatwe, już nawet z punktu widzenia geografii. Teren wo
jewództwa to czworobok przyległy na znacznej długości do Odry, wydłużony 
w kierunku południkowym i nie stanowiący wyodrębnionej całości geograficznej, 
a ciągnący się w poprzek równoleżnikowych pasów pradolin i wysoczyzn. Sprawia 
to, że w omawianym województwie mamy aż osiem odrębnych geograficznych 
rejonów, i rzutuje poważnie na warunki naturalne działalności człowieka (gleby, 
klimat, świat zwierzęcy i roślinny).

Zmienna historycznie przynależność administracyjna poszczególnych części wo
jewództwa zielonogórskiego stwarzała też badaczom widoczną trudność, gdy cho
dziło o zebranie materiału statystycznego dotyczącego dłuższego okresu czasu, tak 
ważnego w monografii omawianego typu. Nie można więc winić poszczególnych 
autorów, że w książce opracowanej stosunkowo szybko niektóre zestawienia obej
mują tylko kilka ostatnich lat. Z drugiej strony trzeba podkreślić, że niektóre 
rozdziały, jak  np. rozdział dotyczący rolnictwa, trudności tego typu jednak prze
zwyciężały.

Szczegółowa ocena pracy należy niewątpliwie do geografów, ekonomistów i hi
storyków gospodarczych doby najnowszej. Książka jest pisana na wyraźne zamó
wienie społeczne, jest też bezsprzecznie tylko książką naukowopopularną, choć 
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Życiu odda niewątpliwe usługi.

Pewien problem warto tu jednak szczególnie podkreślić. Nie tu miejsce oczy
wiście na dyskusję nad celowością wytyczenia takich czy innych granic woje
wództwa zielonogórskiego w niedawnej przeszłości. Pewne względy przemawiały 
za obecnym stanem rzeczy, inne przeciw. Niezależnie od tego jednak, niezależnie 
nawet i od faktu, że i w omawianej książce znalazło się zdanie, że województwo 
zielonogórskie jest „zlepkiem”, dla postronnego, spoza granic terenu zielonogórskiego 
czytelnika książka swą szczegółową treścią ilustruje dobitnie fakt, że w kształto
waniu się oblicza poszczególnych rejonów, także ich charakteru gospodarczo-spo
łecznego, coraz większą rolę odgrywa człowiek. Narastająca nowa rzeczywistość 
jest głównym motywem książki. Autorzy traktują ją  krytycznie, ale konstruktyw



nie, z dostrzeżeniem perspektyw rozwojowych. Jeśli są ustępy, w których brzmi 
ton inny, nie wyciskają one jednak piętna na całości pracy.

Z punktu widzenia zapoczątkowanej serii jest więc książka pozycją nie
wątpliwie udaną — może nawet wydawnictwem pod wielu względami wzorcowym. 
Z punktu widzenia potrzeb terenu jednak można wysunąć dwa postulaty. Po 
pierwsze — książka tego typu będzie wymagała co kilka lat wznowień z przepra
cowaniem części gospodarczej. Na obecnym etapie to nie tylko wzbogacenie je j 
narastającym materiałem, ale i dopracowanie, tak aby dała możliwie pełny obraz 
przeobrażeń gospodarczo-społecznych po roku 1945, aby je j część gospodarcza 
stawała się coraz bardziej nie tylko przekrojem statycznym, ale również obrazem 
dynamiki rozwoju.

Inny postulat — to aby zaistniał w pewnym sensie drugi tom książki (w pew
nym sensie — bo nie mieszczący się w zapoczątkowanej serii). Otrzymując synte
tyczny obraz stosunków geograficznych i gospodarczych, województwo odczuje na 
pewno niedosyt podobnego zobrazowania innych stron życia, niedosyt wyjaśnienia 
spraw przeszłościowych, czyli obrazu historycznej przeszłości ziem wchodzących 
w skład województwa, nie w sensie oderwanej faktograficznej historii, ale jako 
wytłumaczenie aktualnych trudności obrazem procesu dziejowego dla tym dobit
niejszego wskazania kierunku przemian i podbudowy aktualnych wysiłków po
zytywnymi tradycjami dawnej i niedawnej przeszłości. Zaistnieje też na pewno 
niedosyt analizy współczesnego rozwoju kulturalnego czy kulturalno-społecznego 
z szerokim uwzględnieniem problematyki socjologicznej, z pokazaniem jednak nie 
tylko procesów, ale i działającego człowieka. Byłoby rzeczą całkowicie zrozumiałą 
i słuszną, jeśli książka tak pojęta pojawiłaby się w jakiś czas po monografii 
geograficzno-gospodarczej i w nawiązaniu do niej. Nie zmniejsza to jednak w ni
czym potrzeby „drugiego tomu”.

E. M.


