
dowych5, którzy widzieli w konsumach jeśli nie interes właściciela zakładu, 
przy którym istniał konsum, to zwiększenie swych dochodów lub jedno i drugies. 
Z drugiej strony nie ma danych, na podstawie których moglibyśmy sądzić, że 
konsumy zakładowe sprzedawały gorszy towar lub po wyższej cenie, lecz 
wręcz przeciwnie, towary w konsumach były tańsze i lepsze. Z tego względu 
robotnicy zyskiwali na jakości i na cenie zakupywanych towarów, z zasady 
artykułów żywnościowych. Ceny obowiązujące w konsumach miały jeszcze 
i inne znaczenie. Wpływały na wysokość cen towarów sprzedawanych przez 
miejscowych sklepikarzy i handlarzy. Ci musieli stosować się do cen obowiązu
jących w konsumach zakładowych, aby w drodze konkurencji nie stracić nabyw
ców, jakimi byli robotnicy. To pociągnęło za sobą całą kampanię konkurencyjną 
ze strony kupców, skierowaną przeciwko konsumom. Te należały jednak do 
organizacji zrzeszającej konsumy na terenie Górnego Śląska oraz do organizacji 
ogólnoniemieckiej7 i ich pozycja ekonomiczna była bardzo silnas. Dodatnią 
cechą konsumów fabrycznych było i to, że udzielały dywidend od wpłacanych 
przez robotników udziałów Dywidendy wypłacane członkom sięgały nawet 
13% w skali rocznej. W hucie „Laura” w 1896 r. robotnicy otrzymali 13% 
dywidendy, co równało się 46 markom (dla porównania podajemy, że zarobek 
robotnika na powierzchni kopalni „Król” w 1896 r. wynosił przeciętnie miesięcz
nie 52 marki)8 9 10 11. Ujemną stroną konsumów zakładowych były udzielane kredyty. 
Robotnicy zadłużali się często na poczet przyszłych zarobków, przez co uzależ
niali się od zakładów, przy których istniały konsumy. Konsumy zakładowe służyły 
właścicielom, co uznać należy za fakt, ale spełniały też w życiu robotników 
pożyteczną rolę i wskazywały robotnikom drogę do spółdzielczości11.

Przytoczone uwagi nie zmniejszają w niczym wartości pracy, w którą Autor 
włożył dużo solidnego wysiłku, dokonał właściwego wyboru źródeł, wyczerpująco 
omówił zagadnienie i osiągnął zamierzony cel.

Stanislaw Pajączkowski

W. S z e w c z y k ,  LITERATURA NIEMIECKA W XX WIEKU, Katowice 
1962, Wydawnictwo „Śląsk”, s. 384.

Współczesna literatura niemiecka zajmuje polskiego czytelnika nie tylko 
ze względów czysto artystycznych, lecz również politycznych. Dlatego też zro
zumiałe jest wielkie zainteresowanie, jakie wywołała ostatnia książka W. Szew
czyka o literaturze niemieckiej. W. Szewczyk przedstawia rozwój niemieckiej

8 WAP Katowice, Landratura Katowice, sygn. 256, k. 112.
* H. T o m i c z e k ,  80 lat spółdzielczości rybnicko-wodzislawskiej, maszynopis 

pracy nie publikowanej, Warszawa 1963, s. 89, 94. Praca udostępniona przez 
Autora.

7 Konsumy przyzakładowe na Górnym Śląsku należały do: Freie Vereinigung 
der Konsumvereine des oberschlesischen Berg- und Hutenreviers oraz Allgemeine 
Verbände Deutscher Erwerb- und Wirtschafts-Genossenschaften.

8 Handbuch des oberschlesischen Industriebezirks. Festschrift zum XII. 
Allgemeinen Deutschen Bergmanstag in Breslau, praca zbiorowa, t. II, s. 191.

9 Konsum w Roździeniu-Szopienicach ustanowił dywidendę na 7,5%. Wy
płatę ogłaszał „Katolik”, XXXV, 1900, nr 36.

10 J. J a r o s ,  Historia kopalni „Król” w Chorzowie (1791—1945), Katowice 
1962, s. 169.

11 T o m i c z e k ,  op. cit., s. 84, 94.



twórczości literackiej na przestrzeni lat 1880—1962, a więc okresu niezwykle 
burzliwego i skomplikowanego zarówno w dziejach Niemiec, jak i w ich litera
turze. W pierwszej części charakteryzuje Autor w sposób ogólny wydarzenia 
literackie omawianego okresu, w następnej, „Szkicach do sytuacji”, zajmuje się 
dwoma szczegółowymi problemami, literaturą rewizjonistyczną oraz dziejami 
kultu Eichendorffa. W „Szkicach do portretów”, trzeciej części książki, w centrum 
zainteresowania W. Szewczyka stoi G. Hauptmann, J. Wassermann, E. M. 
Remarque, A. Seghers, T. Mann, H. Piontek i B. Brecht. Uzupełnienie tych 
wywodów stanowi bardzo potrzebny i cenny, choć stosunkowo skromny, słownik 
współczesnych pisarzy niemieckich.

Książka Szewczyka ukazała się jako jubileuszowa 500 edycja Wydawnictwa 
„Śląsk”, posiada bardzo estetyczną szatę graficzną, jest bogato ilustrowana, 
przynosi również wyjątki z dzieł omawianych pisarzy, fotokopie cennych ręko
pisów, a skorowidz nazwisk i spis ilustracji ułatwia korzystanie z dzieła 
Najważniejszą częścią jest niewątpliwie szkic pt. Literatura w XX wieku (s. 9— 
187', co znalazło zresztą wyraz w tytule książki. Rozważania swe rozpoczyna 
W. Szewczyk od naturalizmu, podkreślając ograniczenie „warstwy krytycznej 
utworów tej epoki”. Autor zajmuje się szczególnie T. Fontánem i G. Haupt- 
mannem, omawia również i pisarzy mniejszego formatu, rozprawiając się ostro 
z wieloma z nich, jak np. z Detlevem von Liliencron czy R. Dehmlem. Wydaje 
się jednak, że krytyka tego ostatniego jest nie całkiem słuszna. Należy bowiem 
przypomnieć, że wiersze socjalne Dehmla nalecą do najlepszych tego gatunku 
w literaturze niemieckiej. Krytyczne spojrzenie Szewczyka nie szczędzi nawet 
twórców wysoko przez niego cenionych, jak Rilkego, Georgego czy Hofmanns- 
thala. W centrum bowiem uwagi Szewczyka nie stoi czysta poezja, lecz jej 
konsekwencje ideowe. I tak wykazuje powiązanie pomiędzy doktryną nietzsche- 
ańską a „arystokratyczną, ekskluzywną poezją” Georgego, wskazuje na dekaden
tyzm Hofmannsthala, mający swe źródło w „odwróceniu się od rzeczywistości”. 
Wiele uwagi poświęca W. Szewczyk wielkim realistom niemieckim, braciom 
H. i T. Mannom oraz Hessemu. Skromne ramy recenzji uniemożliwiają prześle
dzenie wywodów Autora o ich rozwoju artystycznym i ideowym. Mówiąc
0 ekspresjonizmie, Autor docenia w pełni znaczenie tego kierunku w rozwoju 
literatury niemieckiej, którego osiągnięcia formalne znajdują nadal zastosowanie 
w literaturze najnowszej. We fragmencie o literaturze lat dwudziestych poświęca 
W. Szewczyk wiele miejsca wczesnej twórczości Brechta. Za H. Mayerem podkreśla, 
iż już wówczas przeszedł Brecht od „schilleryzowania” ekspresjonistów do 
epickiego „szekspiryzowania”, zadając jeszcze raz kłam rozpowszechnionym do 
niedawna krzywdzącym oskarżeniom Brechta o ekspresjonizm. Bardzo wartoś
ciowe są fragmenty dotyczące literatury w III Rzeszy oraz literatury emigra
cyjnej. Z wielką dojrzałością polityczną kreśli W. Szewczyk dwa skrajnie 
przeciwstawne nurty ideowe i artystyczne, znamienne dla literatury Niemców 
w owych tragicznych i ponurych latach. Z całą ostrością przedstawia Auto* 
ideologiczne wahania występujące nawet u takich twórców, jak T. Mann. 
informując polskiego czytelnika o wielu nieznanych na ogół faktach. W. Szew
czyk kończy ten rozdział książki omówieniem twórczości pisarzy NRF, Austrii
1 Szwajcarii oraz analizą piśmiennictwa socjalistycznego w NRD. Znajdujemy 
tutaj nazwiska takich wybitnych twórców, jak J. R. Becher, A. Zweig, A. Seghers 
pisarzy-robotników W. Bredla, H. Marchwitzy i E. Strittmattera.

W. Szewczyk rozpatruje dzieje literatury niemieckiej na tle historyczno- 
rozwojowym, zawsze wychodzi od faktów i na ich podstawie wygłasza sądy. 
Takie podejście do przedmiotu badań umożliwia mu wyjście poza sądy subiek



tywne i nakreślenie obiektywnego, naukowego obrazu dziejów literatury niemiec
kiej omawianej epoki. Ta metoda badań historycznoliterackich w odniesieniu 
do literatury niemieckiej ma szczególne znaczenie wobec zalewu prac idealistycz
nego literaturoznawstwa na Zachodzie. Należy żywić nadzieję, że ostatnia książ
ka W. Szewczyka stanowi zapowiedź jego dalszych badań z tej dziedziny, co 
wobec nikłej ilości tego typu publikacji w naszym obozie nadaje im wysoką 
rangę pionierskiego trudu.

Konrad Gajek

A. R o g a l s k i ,  NIEMIECKA REPUBLIKA FEDERALNA. FAKTY, KON
FRONTACJE, OPINIE, Poznań 1962, Wydawnictwo Poznańskie, s. 411.

Książka A. Rogalskiego jest niewątpliwie bardzo potrzebna i została — 
jak to z licznych recenzji i głosów prasy wynika — bardzo dobrze przyjęta. 
Zgromadziła ona wiele ciekawych materiałów o NRF. Niestety, nie brak w niej 
i pewnych błędów, niedopatrzeń, uproszczeń. Już w rozdziale pierwszym, zatytu
łowanym „U źródeł siły NRF”, znajdujemy błędne dane o ilości wyprodukowanej 
stali. Rogalski podaje, iż ZSRR wyprodukował w 1957 r. 510 milionów ton stali, 
gdy cała produkcja światowa łącznie z produkcją ZSRR wahała się wówczas 
w granicach 300 milionów ton. Błąd ten stawia pod znakiem zapytania rozważania 
A. Rogalskiego na temat potencjału hutnictwa stalowego w NRF.

Sporo miejsca w swej książce poświęca A. Rogalski sprawom literatury 
niemieckiej. Przedstawia sukcesy pisarzy emigracyjnych i ich działalność poli
tyczną, kreśli dzieje literatury w Niemczech Zachodnich, począwszy od jej „punk
tu zerowego”, w jakim się znalazła po klęsce faszyzmu, aż do 1959 r. Zastrzega 
się przy tym, iż koncentruje swą uwagę na jej stronie ideowej, „nie zagłębiając 
się w szczegółowe rozważania jej walorów czy niedostatków, bądź też właści
wości artystycznych”. Dlatego też słusznie poświęca najwięcej miejsca prozie 
(s. 286—319). Część omówionych w tym rozdziale autorów jest czytelnikowi 
polskiemu znana z przekładów (Kirst, Böll, Plivier, Remarque, Langgässer, 
Borchert, Koeppen, Schalliick, Geissler). Postacią centralną rozdziału o liryce 
(s. 320—331) jest Gottfried Benn. A. Rogalski charakteryzuje jego twórczość 
i wpływ na młodsze pokolenie poetów niemieckich. Autor kreśli również obraz 
życia teatralnego Niemiec Zachodnich oraz twórczości dramatycznej (s. 332—314). 
'Rozważania te uzupełniają rozdziały poświęcone krytyce literackiej oraz literaturze 
neohitler o wskie j.

Niewątpliwą zasługą A. Rogalskiego jest, że podjął się, jako pierwszy 
w Polsce, nakreślenia obrazu literatury zachodnioniemieckiej, zadania interesu
jącego, acz trudnego. Autor opiera swe wywody przede wszystkim na trudno 
u nas dostępnych opracowaniach literaturoznawców i krytyków zachodnich 
(Musch, Horst i in.), streszcza pracowicie mniej lub bardziej szczegółowo 
szereg książek i artykułów i cytuje obszernie. Pewnym niedopatrzeniem jest 
niewątpliwie niezamieszczenie cudzysłowów w przypadku dosłownego przekładu: 
R o g a l s k i :  Herbert Eisenreich, który jako osiemnastoletni chłopiec powołany 
został do wojska, pisze w swej powieści Także w ich grzechu (Auch in ihrer 
Sünde): Wszelkie zło... Ho r s t :  Herbert Eisenreich der als Achtzehnjähriger zuv> 
Kriegsdienst eingezogen wurde, schreibt in seinem Roman Auch in ihrer Sünde: 
Alles Unheil... Czasami jednak streszcza Rogalski zbyt dosłownie. Tak np. 
pisze o liryku niemieckim Celanie, iż jego „Wierszom przyznaje się .metaliczność


