
Książka, choć napisana popularnie, zaopatrzona jest w niezbędny aparat 
naukowy, wyzyskano w części także archiwalia (akta zakładu). 48 fotokopii 
jak i kilka rysunków z zakresu techniki produkcji i rozwoju sztuki wzbogaca 
tę cenną pozycję. Praca jest ciekawie napisana, sięgnie po nią i pracownik 
naukowy zajmujący się przemysłem manufakturowym.

Wl. Pyrek

J. Wą s i c k i ,  ZIEMIE POLSKIE POD ZABOREM PRUSKIM. PRUSY 
NOWOWSCHODNIE (NEUOSTPREUSSEN) 1795—1806, Poznań 1963, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, t. XX, z. 1, s. 284, 
mapa.

W ostatnich miesiącach na półkach księgarskich pojawiła się nowa obszerna 
publikacja Jana Wąsickiego poświęcona historycznoprawnej problematyce ziem 
polskich pod zaborem pruskim. Spod pióra tego samego Autora przed sześciu 
laty wyszło studium na temat Prus Południowych w latach 1793—18061 i nikt 
bardziej nie był powołany do opracowania monografii Prus Nowowschodnich 
od tego wytrawnego badacza.

Podjęty przez niego temat jest interesujący przede wszystkim z dwu 
względów. Po pierwsze, dotyczy on kwestii zupełnie zaniedbanych i z reguły 
pomijanych w polskiej literaturze i w ten sposób wypełnia poważną lukę 
w dotychczasowej historiografii. Po drugie, praca J. Wąsickiego przynosi bogac
two faktów i ocen, rzucających światło na problem o wiele szerszy, jakim jest 
kwestia włączania do organizmu państwowego Prus nowo zagrabianych obsza
rów. Ten właśnie drugi aspekt jest szczególnie cenny dla czytelnika interesu
jącego się historią Śląska. Oto bowiem polityka władz państwowych wobec 
ziem trzeciego rozbioru, określonych następnie (wraz z niewielką częścią dotych
czasowych Frus Południowych) mianem Prus Nowowschodnich, była niczym 
innym, jak tylko wypadkową doświadczeń uzyskanych na Śląsku w drugiej 
połowie XVIII w. oraz w Prusach Zachodnich i Południowych po rozbiorach. 
Jest wielką zasługą Autora, że tę właśnie zależność zawsze ma na względzie 
i zawsze z naciskiem podkreśla ją w swoich wywodach.

Materiał pracy został w zasadzie uszeregowany chronologicznie, z rozbiciem 
na dwie części. Pierwsza dotyczy okresu przejściowego, mianowicie lat 1795—1796. 
Część druga poświęcona jest latom 1797—1807 1 2. Cezura ta i uzasadnienie przyję
tej periodyzacji nie zostały jednak w pracy wyraźnie powiedziane. Lakonicznie 
zasygnalizowano je we wstępie (s. 17), nie poświęcając im już żadnej uwagi na 
początkowych stronicach części drugiej, co może dezorientować mniej uważ
nego czytelnika. Dopiero w pierwszych zdaniach trzeciego rozdziału drugiej 
części (s. 161) słyszymy o pracach nad ostatecznym zorganizowaniem prowincji 
Prus Nowowschodnich w styczniu 1797 r., co dopiero, połączone z wypowiedzią 
ze wstępu, daje wyjaśnienie przyjętych czasowych podziałów.

1 J. W ą s i c k i ,  Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe. 
1792—1806, Wrocław 1957.

2 Tutaj wkradła się do pracy omyłka korektorska, tytuł bowiem określa 
zasięg czasowy do 1806 r.



Układ materiału wewnątrz każdej z tych dwu części łączy w sobie cechy 
układu rzeczowego i chronologicznego. Trudno sobie wyobrazić tego rodzaju 
pracę co recenzowana, aby rzeczowo nie grupowała zagadnień. Mimo to jednak 
w ramach każdej z tych rzeczowo wyodrębnionych dziedzin ponosi Autora 
pasja historyka i przedstawia interesujące go w danej chwili instytucje 
również w ich statu nascendi, w chronologicznym następstwie faktów.

Zasięg zagadnień ujętych wywodami pracy i przyjęty w obu częściach sche
mat rozdziałów pozostaje w najściślejszym związku . z układem treści poprzed
niej pracy J. Wąsickiego, dotyczącej Prus Południowych. I tak w części pierwszej 
najpierw omówiono pruską okupację wojskową ziem polskich w latach 1794— 
1796, następnie stanowisko ludności polskiej wobec zaborcy, wreszcie tymczasową 
organizację władz prowincjonalnych. Część drugą otwierają uwagi o sytuacji 
politycznej na ziemiach trzeciego zaboru (zresztą potraktowane bardzo wąsko, 
w ograniczeniu do reakcji na wiadomość o spisku Gorzkowskiego i marszu 
Deniski), po czym został omówiony ustrój społeczny Prus No wo wschodnich oraz 
szczegółowo ostateczna organizacja władz tej prowincji. Obie części mają swe 
odrębne podsumowania. Dla części pierwszej stanowi je ustęp zatytułowany 
„Wnioski”, dla części pozostałej zaś „Zakończenie” o charakterystycznym pod
tytule „Prusy Nowowschodnie po ukończeniu ich organizacji”. Tu zresztą Autor 

~ sam sobie uczynił krzywdę, ponieważ uwagi zawarte w „Zakończeniu” odnoszą 
się również do części pierwszej i zbyteczne było zacieśnienie podane w podty
tule.

W zestawieniu z konstrukcją pracy na temat „Prus Południowych” stwier
dzamy tylko nieznaczne odrębności, jak np. w pełni słuszne przeniesienie spraw 
organizacji wyznaniowych z rozdziału o ustroju społecznym do uwag o organi
zacji władz prowincji, objęcie pracą ustroju szkolnego itp.

Przyjęcie przez Autora formy potoczystej chronologicznej narracji niewątpli
wie ułatwia zrozumienie zachodzących procesów, niemniej jednak utrudnia 
znalezienie szczegółowych danych, tak często potrzebnych historykowi państwa 
i prawa. Niewygodzie tej w swej pracy na temat Prus Południowych Autor 
zapobiegł przez dołączenie trzech skorowidzów (szczególnie trzeciego: wykaz 
zagadnień). Szkoda bardzo, że zrezygnował z tego w niniejszej publikacji. Szkoda 
również, że choćby w spisie rzěczy nie wymienił wszystkich ustępów, które 
w pracy noszą odrębne tytuły. Wydaje się, że do tej ostatniej decyzji skłoniła 
Autora dążność do większego upodobnienia układu materiału do pracy na temat 
Prus Południowych.

Po powyższych uwagach należałoby przedstawić choć w skrócie treść wywo
dów zawartych w recenzowanej pracy. Wydaje się jednak, że z trudu tego 
można zrezygnować. W pracy o Prusach Nowowschodnich czytelnik znajdzie 
bowiem wszystko, co go interesuje z zakresu ustroju i sądowego prawa, o ile 
nie są to rzeczy już poprzednio powiedziane przez Autora w studium o Prusach 
Południowych. Ogromna szczegółowość zgromadzonych tu informacji, ich dosko
nałe źródłowe udokumentowanie, połączone z dalekim spojrzeniem historyka, 
czynią z tej książki pozycję o bardzo poważnej wartości.

*  *

Przy lekturze książek J. Wąsickiego nasuwa się jeszcze kilka dalszycn 
problemów, które teraz postaramy się pokrótce omówić. Pierwszy dotyczy 
szczególnego sposobu opisywania interesujących go instytucji, który Autor zasto
sował w obu ostatnich swych pracach. Syntezy dziejów państwa i prawa mają



od dawna ustalony swój wewnętrzny układ i konstrukcyjny schemat. Element 
chronologiczny stanowi w nich jedynie (lub przede wszystkim) dobitnie wy
odrębniona i konsekwentnie zachowywana periodyzacja. W ramach tak wydzie
lonych odcinków czasowych (okresów, etapów) zachowuje się ścisły układ 
rzeczowy, i to głównie w ujęciu statycznym. Przez to ostatnie rozumiemy, iż 
nawet gdy w danym okresie instytucja przeżyła określone zmiany, to w tekście 
zostawia się tylko kolejne gotowe formy w ich chronologicznym następstwie 
i nie opisuje się procesów, które do tych przekształceń doprowadziły.

W odróżnieniu od tego „klasycznego” układu syntez z dziedziny historii 
państwa i prawa analityczne monografie historycznoprawne nie są oparte na 
schemacie periodyzacyjnym. Dotycząc instytucji rzeczowo wyodrębnionej, przed
stawiają ją one w rozwoju historycznym, z szerokim uwzględnieniem wszystkich 
uwarunkowań i procesów, które zdeterminowały jej powstanie i późniejszą 
ewolucję.

Patrząc na obie prace J. Wąsickiego trzeba stwierdzić, że są one tworem 
stojącym na pograniczu obu wymienionych form. Cechuje je wyraźny schemat 
periodyzacyjny, rzeczowy układ kwestii w ramach chronologicznych przedziałów, 
równocześnie jednak są one wzbogacone przez szczegółowe przedstawienie prze
biegających ewolucji, ich przesłanek oraz społeczno-politycznych uwarunkowań. 
Zastosowanie takiego opisu może pozbawia pracę podręcznikowej przejrzystości, 
w każdym razie jednak nie odbiera jej charakteru historycznoprawnej syntezy.

J. Wąsicki mógł sobie pozwolić na tego rodzaju rozwinięcie swych wywodów, 
ponieważ obie jego prace obejmują tylko bardzo wąskie zasięgi czasowe: 13 
bądź 11 lat. Jest rzeczą oczywistą, że w syntezie dotyczącej długich stuleci 
metoda taka (nawet gdyby istniały odpowiednio szczegółowe źródła) nie mogłaby 
być w równej mierze zastosowana. Jest zresztą bardzo prawdopodobne, że 
zastosowany przez J. Wąsickiego sposób ujmowania zagadnień jest w pewnej 
mierze narzucony przez obfitość zachowanych źródeł. Oto bowiem niewątpliwie 
w pewnej mierze zbliżoną postać ma narracja cennego studium prof. K. Grzy
bowskiego o ustroju Galicji3 oraz opublikowany w ubiegłym roku pierwszy tom 
Historii państwa i prawa Polski 1918—19394.

Wreszcie pragnęlibyśmy zwrócić uwagę na sprawę terminologii. J. Wąsicki 
mówiąc o licznych instytucjach przejściowych bądź na stałe wprowadzanych 
przez pruskie władze, które je przeszczepiały na teren zaborów z innych 
terytoriów państwa pruskiego lub tworzyły specjalnie na ziemiach zabranych, 
wszędzie musi wprowadzać terminy w języku polskim w miejsce urzędowych 
nazw niemieckich. Jak trudna jest to sprawa i jak kłopotliwa, wie dobrze 
każdy, kto parał się niemiecką urzędową terminologią, szczególnie XVIII i XIX w. 
Trzeba przyznać, że Autor z reguły wychodzi tu obronną ręką, choć czasem 
jest niekonsekwentny w swym nazewnictwie (np. przemienne stosowanie nazw 
„radca sprawiedliwości” i „radca sądowy” — s. 79). Oczywiście na temat pew
nych nazw dałoby się dyskutować, w każdym razie jednak należy pamiętać, że 
terminy wprowadzone przez J. Wąsickiego w pewnym stopniu wiążą już później
szych autorów, zajmujących się tymi sprawami. Ustalenie tego nazewnictwa 
jest poważną zasługą J. Wąsickiego.

Kończąc niniejsze uwagi należałoby życzyć Autorowi, aby jak najrychlej

3 K. G r z y b o w s k i ,  Galicja 1848—1914, Wrocław 1959.
4 Historia państwa i prawa Polski 1918—1939, część I, pod. red. Franciszka 

Ryszki, Warszawa 1962.



mógł przystąpić do analogicznych opracowań dotyczących Prus Zachodnich i Wiel
kiego Księstwa Poznańskiego i aby w ten sposób zamknął cenny cykl studiów 
nad ziemiami polskimi pod zaborem pruskim.

Kazimierz Orzechowski

F. F. Mü l l e r ,  DEUTSCHLAND—ZANZIBAR—OSTAFRIKA. GESCHICHTE 
EINER DEUTSCHEN KOLONIALEROBERUNG 1884—1890, Berlin 1959, s. 582.

Przy okazji kilku spostrzeżeń na temat pracy Müllera pragnęlibyśmy zwrócić 
uwagę na powstanie w NRD jednego z działów historiografa, mianowicie historii 
kolonializmu. W porównaniu do istnej powodzi prac na ten temat na Zachodzie 
badania w tym zakresie są stosunkowo słabo rozwinięte w krajach socjalistycz
nych. Łatwym do zrozumienia powodem jest tutaj brak odpowiednich zasobów 
źródłowych. Tymczasem NRD znalazła się w korzystniejszej sytuacji wobec prze
kazania jej przez ZSRR zespołu Sekretariatu Rzeszy do spraw kolonii, a następnie 
przez Chiny zespołu przedstawicielstwa niemieckiego w Pekinie, niezależnie od 
posiadania przez nią innych, mniej ważnych materiałów. Powstała też specjalna 
grupa badaczy, głównie w Berlinie i Lipsku. Już w 1954 r. prof. Markow opubli
kował rodzaj artykułu programowego *, a jako wynik pracy od kilku lat ukazują 
się rozprawy o różnych rozmiarach i charakterze.

Polityki niemieckiej w Chinach dotyczy książka H. Stoeckera oraz artykuły 
F. Kleina i K. Mehnera2. Wyzyskanie materiałów przedstawicielstwa pekińskiego 
pozwoliło dorzucić wiele szczegółów do poznania rozwoju wpływów Niemiec na 
Dalekim Wschodzie. L. Rathmann opublikował popularyzacyjną książkę o świecie 
arabskim3, która częściowo łączy się także z dziejami kolonializmu. M. Kossok 
ogłosił przyczynek do wyzyskiwania Niemców w Paragwaju dla celów hitle
rowskich 4.

Więcej uwagi skupiła na sobie polityka kolonialna Niemiec w Afryce zarówno 
ze względu na większe znaczenie tamtejszej kolonii, jak i bogatsze zasoby archi
walne. Kilka artykułów na ten temat napisał H. Loth, zwracając uwagę zwłaszcza 
na rolę odgrywaną przez misje B. H. Kühne omówił tworzenie V kolumny z Niem- 1

1 Fragen der Genesis und Bedeutung des vorimperialistischen Kolonialsystems 
(Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, Gesellschaftliche 
und sprachwissenschaftliche Reihe, 1954/5, z. 1/2).

2 H. S t o e c k e r ,  Deutschland und China im 19. Jahrhundert, Berlin 1958; 
F. K l e i n ,  Uber die Verfälschung der historischen Wahrheit in der Aktenpubli
kation „Die grosse Politik der europäischen Kabinette 1871—1914” (Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft, 1959, z. 2); t e n ż e ,  Zur China-Politik des deutschen 
Imperialismus im Jahre 1900 (tamże, 1960, z. 4); K. Me h n e r ,  Weimar-Kanton. 
Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen in den Jahren 
1921—4 (Wissenschaftliche Zeitschrift .. ., Leipzig, 1958/9, z. 1).

3 Araber stehen auf, Berlin 1960.
4 Die Mennonitensiedlungen Paragways in den Jahren 1935—1939 (Zeitschrift.. .,

1960, z. 2). .
5 Die Gründung von Deutsch-Ostafrika und die Missionen (Wissenschaftliche 

Zeitschrift . .. ,  Leipzig, 1958/9, z. 2); Die Ketzerbewegung in Südwestafrika, ihre 
Vorgeschichte und ihre Grenzen im Freiheitskriege 1904 bis 1906 (tamże, 1959/1960, 
z. 3); Die politische Zusammenarbeit der christlichen Mission mit der deutschen 
Kolonialmacht in Afrika (Zeitschrift. .., 1959, z. 6).


