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\VSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W HISTORIOGRAFII 
KOŃCA X I POCZĄTKÓW XI STULECIA* 

Stosunek historiografii świata antycznego, a w średniowieczu bizan

tyjskiego oraz zachodnioeuropejskiego do narodów obcych stanowi ważny 

i interesujący problem z punktu widzenia kształtowania się wzajemnych 
relacji między mieszkańcami obszarów o najwyższym w danym momencie 
poziomic kultury i cywilizc1cji a ludami określanymi tradycyjnie, co naj
mniej od cznsów Ksenofonta, jako barbaroi lub barbari 1, tj. obcy i po
gardzani cudzoziemcy. Stosunek ten dla wielu historyków stanowił pod

stawową oś rozumienia historii ówczesnego średniowiecza 2
• 

\V tym sensie należy rozpatrywać przedstawienie Słowian w historio
grafii od Herodota przez Pomponiusza Melę, Pliniusa Secundusa, Ta

cyta, Ptolemeusza, ,Jordancsa i Prokopa z Cezarei aż po pisarzy wcze
snego i rozwiniętego średniowiecza, kiedy to narody słowiańskie nie 
posiadaj4c ,vlasnej historiogrnfii zawdzięczały wszelkie wiadomości o so
bie, a także charaktcryst:;k; etniczną, pisarzom obcym, dla których 
byli niewątpli\vie barbaroi czy barbari. W pienvszej fazie pojawiali się 
oni na kartach dziel historycznych v,.;yłącznie jako nie związane z wy
darzeniami dziejowymi, nieraz enigmatyczne, plemiona. Począwszy jednak 
cd J ordanesa mamy do czynienia ze Słowianami będącymi istotnym 

przedmiotem wydarzeń historycznych. Wchodzą oni w konkretne, nieraz 
konfliktowe, działania ze światem bizc1ntyjskim, a później zachodnio
europcj.,;kim, wskutek czego ich charakterystyka w źródłach historycz

nych staje się coraz dokładniejsza, a zarazem mocno zabarwiona emo
cjonalnie. Już Jordanes pisał: ,,Venethi, Antes, Sclaveni; qui quamvis 
nunc, ita facientibus peccatis nostris, ubique deseviunt, tamen tunc om-

� Referat wyglo�zony 11 V 1930 r. w Lipsku na konfcrcncj i .,Ideologie u. Ge

sellschaft im 11. .Juhrhundert". 
1 Xenophontis Exped1tio C1m, I. VII, 3. Ed. A. Hug, Leipzig 1878, s. 25. 
2 ::S.p. L. Ha 1 p h c n, Les barbares. De grarules invasions anx conq1-etes tur

ques du xrc si<lde, Paris 1948. 
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nes Hcrmanarici imperiis scrvie runt" 3
• Od\volanie siG do dawnej ś·.·,iet

ności miało osłodzić autorowi Getyki współczesne mu klęski doz\:c',\'ic:ne 
od SłoYv�an. 

PcTszany tu tem::,t stssunku niektfo7cI1 naj\\·nżnic_is3ye;h pJr'.·<l:6w 
hisL:::ri·_:graLi nie:s:iecki2j do \\·scho(nich s�>i:,dÓ\'I, '"-' tyn pr_ccle ·._-__ ,,.:,:st
l�ir:1 Sicr\�-:ic.�1, '.t/ 1-::Jf.cu X i na p.Jcz:/cl-;:u ;�I \V. n1:1 rn2.IG v:spćlnego �: \V

D) .. W tco:·ct.:,:-·czt1yT:.1 zuintc:·esJ�.Y·t:.nicrn ty�r1 lttden1, et :idptr1,'/ind�� v: �:::;�ni 
cyCo··."�·s.r:.2�1:u p:·:�/k�2�l::::\\< c:· ... 1·�)cjc�alneg1 za(·�nt�::il,:1 1, .. .-·�1'.-ia si:.; Jc�·(.:�.,;esa 
\\i pr0bl·:-.�·r:::.t:;.-� .t� �::�:.:".-·i::l1::;k�1-

()d z�:>.-. :/:.-:::::�-.:l1�a b_·,·r:-.· !-2:11 \T\Tc;.drli\,.:}:i lu(ł�Ó\V s!o\t,y.i(:U�sl:.:ic} ... _ :n.�l �-'.-. _-·�:�d 

dr.j� -::· __ : __ �-,.-:.:..�;:: o cc-.�:2.6ni·<c:u z zaL..::�D''°'Ści cd l;1·arJ.�-�-ó\·..r 1'�.s_l:_;cL:.� ; ,·-� . .J0,.x
polabsl:lch Dcrwana 5_ Późriiej .ln,wlcs reuni Fraitc,,nwi, pcczyc1, j _,: od 
7if2 r., rlrzync)s.L.:! c:r����e ·r,/ic1_d:;111cści o stD.su�1]� -�c}:i /:��-�i:l...:.::./1 .)�.:0-�(-. ..c� .. 1-
skich G, V/ lX \V. rolę tę pełniły iln;:oles Bcriii:icrni 7, a zw�aszc;;,;2 __ ·.,"1a
lc-s J.--Eli.:\ .. _.:,:�S 1..:.S 

8• 

P,:d k�.:rr1.�c�.:; )� i 11a p.,,c::,,::�tku_ =·:I ,v. rol�1 t�t lJrz:.,:r:.:cE.·i, nic� lic��/� :���-2-
któryc'.1 rocz1,.ik6w jak 11.nnules J-Iiicleslleii,WiLSCS 'J i i!.nna!cs Qu:Jbi-

J ord a n :is, G�ticC!. De ori(line nctilnlsc;ne Gr?f ro··1: ·,;,-J., :"·::>::n I, tle). E ... \ Th. 
Mommsen (MGll Auctoi-cs antiquic:simi, Bd. 5, Thcil 1), Berlin 1332, s. 09. Por. też

no1n:.::r.1, 38.J (łbie!. �- 5�). 
' H. Ł o,,_. rn i c! r'1 ski, l'JC::qt1ci Po!sl;i, t. 2, Worsz:1\Ya 11163. s. 55, G9, 73;

J. Her r ma n n, Sied[ung, Wirtschaft und gescl1schaftlichc Vcr/1ći1tniisc cl '!;· s[Ct
wisc!wn Sfiimme zwi,�chcn Oder/Neis,:e und Elbe, B:·rlin 1%3, s. 6'.J i 73; lI. J.
Brach in a n n, Slawische SWmme cm Elbe mul Snale. Z,: ihrer Geschichte und
Kultur im d. bis 10. Jahrhundcrt. Auj Gruncl der archiiologischen QneHen, Berlin
1973, s. 2;9 !,.; \V. C ob Ie n z, Z tir II erlwnft der Sł awen im B!be-Saa!e Gebiet. ::. Ar
clliio/09 isclł e 13emerkungen znr Ilerk1mft der iiltesten Slaicen in Sachsen (Arbeits

und Forschungsbcrichte zur s�ichsischcn Bodcndcnkm,1lpHcge, Berlin 196'!, s. 296); 

t c n ż c, Z11r Sittrntion der archiiologischen Slawenforrchung in Sachsen (Siedlung
und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saalc und o·ctcr, ed. H. Ludat, Giessen
1960, s. l nn.); E. Schuster - Se w c:, Das a1tsorbische Dialcktgebiet und seine
sprachliche Stellung im Rahmen des u;estslawischen. Anliisslich der Verójfentii
c/umo c'C'S B;1ches „Die Slawen in Deutschland" (Letopis, Rcihe B Nr 19/2, 1972,

s. 203-2'.'.l).

s Chr0nicarum qnae diciintur Fredegarii scholastici. Lib. IV, c. 68. Ed. B.

Krusch (SS rer. Merovingicarum. t. 2, Hannover 1888, s. 155).

e :�nna1es reoni Francornm, cd. Fr. Kurze (SS rcr. Germanicarum in us. schol., 
Han!1ovcr 189:;, �- 60); A1rnr.les q1li cllcuntur Einhardi (tamże, s. 61). 

1 .lnnales 13crtiHic.ni ad ww. 839, cd. G. \Vaitz (SS rer. Germanicarum in usum 
scholarum, Hannvver 1883, s. '.'.3).

s ;�nh.''es F11/dcnses sit·e annaT!!s regni f'ranconim orientalis, ed. Fr. Kur,:e
(SS r�r. Gcrmanicarum in umm st:holarum, Hannover 1891, an arm. 840, s. 30).

0 Ed. G. \Vaitz, SS n·1·. Gcrmanicaruin in usum scholarum, Hannover 1878.
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b1ugens rn, c�we,m czoło,.vym kronikom niemieckim: D:::i�jom saskim, Wi
dukinda 11 ornz kronice biskupc1 n\ersehurskiego Thietimm, 12. 

One tc-t posłużyć mogą za p1·zykład sL·sunku nie tylko ówczesnej hi
storiografii ni ·�n,ieckiej do wschodnich sąsic1dó,v, ale ta].;):c, zapev.T1c 
y\: nieri-1ałyrn stc)�;-11it1. stc:-.�tu1kv dn nich Y-:�yższycl1 ·\varst1.':.7 ói,\�czcsn2s�o 
srolccze:11.st\."va 11ie1n�_eckiego. 

Cznsy·, ,v j:.�1,:ich pr2.ys1.L; p:i.��?_t·'. s�.ve d::j_c1o. ob_y·d-..�1-u J.:rr.'i'1�.k21,_-:c.1;'��; D?.
icża1y do nnjl:ón·ctzie>.i burzliwyd1 i brzr:mic:1nych w s\utki W? ,-:sc>Lod-
11iej p--Jit_ycc Rzc_\S?,Y: któr;"1_ �-·-clpa.rłszy ;:_-ta!(i �·.J:J.d:c:i:�róT,v, c:J ?n2J?_7i : t:::k: 
ż:,.rwy odze\v \V D:.iejcich W?/-cich \V:d 1_1kinda 13, znalaz:a siG �.v r;JliC7.U 
kon·) 1,j.1J.:u ze r)l')\Vi��-..1��"7.:t:7�/?D:\ kt/��·e·.1 ·:-�8c11Jjl 11a ,l.,-:_clk(� sJ-�2J1.; ;\�:::-··:_� ·::-:·. 1 1

}-!(!l11'�!k I :1-��� \'-.. - q��D J.'. Pr:-�yc?:yny· ?'"JC'.i�'.·r·iści tCJ·) 1:-i��nrJ:k:i:u n:·.i.Ł -- · "];-:'.: 
schr'r?kt,,;-y·,,'.),,,_,,,·; F.. G. Fr,:drn.,nn '.'.' sk·:,c·c,c:h: .,F:ill'.' b"'-;,mdcr-' ·- J tc 
gibt in1 c"'c11.tf:c\c!1 �'�r:.tir1r:0J "' r_'\'·u�:-;ts(·-in [?:�'.·:'·:· i'·_br·l' d('.·;1 ;�]:1.vvc:,J ci c, .. 1 �t�n�1.
211. �-�.-�2r j";�-J.1�-�c-Ji: CS s�i.ch n·!(·ht rJU!' l�r�1 r� 1····i-:- r;·_·i�::-.::�:, B-,-��; .. ··r-r�:-_;>;1·�:_"'!_j_ -�.n--�1 

l1'1 i .. )1i'L:n:�;. s-·.;_�r:·:,.�;�·{:. 1 �1T'. !:- _-;.,-0:·:_·.�'.:·r :--:_7 <���-; \!:)]1��·�J--.·:,2�1:::;'' 11. I\!'i·2 r•.:nJ.·:··.": ·�-;�-f
n� ·':! C k1\:: ·::.}i]: ('.._� 1.c ---�hyr�-.-.·:_,_ st:·- -!l \�.T \'.r :.\i ---� '.�(: �1 n:: i--]�'"':'. ?.c\-('-SJ° ·f\:-.-i.:-/1.� '.--��--}'\ � -,_\ ,,_._

.-. � ';·�':' �·; l ·_. - ·, �-
.:;. · . .. 

-·•· <".:'l 
� . ,_, 

iibertati pcs!X:·I1c:�1tc:�. Fst i1<:"' �11�fL�;.� 1��-_::1.-'..�·.2:· ·._�,:ej gcnvs hc.<-�.-J·. 1'·r::.1 d1..� :�c�,.n 
et l2b:·.ris p.::ti.cns1 '.'ictu lc:�.1i.r<�i111.r_; assue:·�lrn, et qu, :d 11--;s·ti·is g·!·:�'l_:i �r'il�_''.'i 

esse solet, SlHvi pro qE;'tclQn1 'l·.:lupt�'tc dt 1(:v�·/c. Transc-:.1:1t sa.ne d.'.:•s �Ju
rirni, his [tj. 5a;;i] pn [;L,:·i2 et -"��:;n, '<cq:.1'.': imperio, illis [t,:. �:: ::: ·c:L
ni2J pro libcnatc D.c ultiff:o. si:P1LuL· ,.-.:,rie c:crt2.ntibus" 1\ T,·:,ctnn o L·uf
nicjszq charnktl:rystykl; c:;\• .. )t-> i,arasti'!j:;cych konfliktó,v, l�U;·,·ych n:�
ocznym Ś\viudkie,n był s=:1.m kre:r:ikarz s::s}d, p•,;dzclC)' życi2 zakonne ···· �--.1-
c;,.ystej Korvei gdzie� w latach 92;'i--�73 1G i pisz:,cy sw� kron�b: ,·kclJ 

10 Ed. G. H. Pertz, l\IGH SS, t. TU. 
11 VI id u ki n ci i morn.1chi Corbci::.113is, l,'cr,tm gc-starum S::xonicurum libri tres 

(SS rer. G0rn.1anic:1rum in u3um schoi"u-um, ECtitio c1uinta. Reco.:mov'.t Pr.ułus E::-sch

adiuv8.nte H. E. Lohm:mn. Ha!movcr 193.5). 
12 Thietmc:ri Mersebu,rge1,sis episcJjJi Cl?rcnicon, cel. R. Holtzmann (I\1'GlI SS 

rcr. Gcrmanicarum Nova scrics, t. 9, Berlin 19�5).
rn Por. niżej. 
11 K. G. Hu g; el ma n n, Stćimme, Nation 10u/ Nationalstaat im 1\1iltelalter, 

Wiirzburg 1955, s. 296. 
1s W i c1 u k i n d, He;; ge:tae IT, 20 cd. Hirsch/L01�nnn, s. 84.
i0 Życiorys '\Vidukind:1 jest za,.,:arty w pracach H. B cum a n n. W:dukind 

1:on Kon:ei. Vntcrsuchungen Z1lr Geschicl!tsschrcib,m[) mid lcI2P11ne„chiC'hli.· des 
10. Jahrhunclerts, '\Veimar Hl50, P. Hi r s c h Wstęp do jego wyd:mia T:::.iejó·•v :.uslw:h

(SS rcr. Germanicarum in usum scholarum, I-fannover 19�5); G. BH r t ,, 1 '.'. i)ie
Geschichtsschreibu.ng des Klosters Corvey (A bhancllungcn u ber Corveyt'r G-·.·, h .eh .s
schreibung, wyd. F. Filippi, MUnster 1903); E. Do n n c r t, Stu.ci.en ;:1ir s:a ,·en
kunde des deutschen Friihm;'ttelalters tom 7. bis .mm liegimu?•1clen I 1 . .7.,;1 :iwn
dert (.Jahrbuch fur Gcsch;chtc der UdSSR und der Volksdemokratischr-:1 Li'ndcr
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958 lub 968 r. 17 Należący do najwyższej arystokracji plemiennej Sasów 
i spokrewniony z panującą dynastią is miał dobry wgląd w politykę 
państwa, którą się żywo interesował. 

Widukind, podobnie jak póżniej Thietmar, lubił wydawać o ludziach 
zdecydowanie ostre opinie, a ponadto odznaczał się żywym poczuciem 
narodowościowym. W przeciwieństwie jednak do Thietmara dla niego 
ojczyzną nie były jeszcze całe Niemcy, lecz tylko sama Saksonia rn. Jej 

to historię przedstawił w swym dziele, stanowiącym spóźnione echo ga
tunku historiograficznego określanego ,v literaturze jako origo gentis 20. 

Do tej ojczyzny saskiej przyrównyv.rał ·wszystkie p:)Zostałe ludy, w tym
plemiona niemieckie, DuńczykÓ\V, I\Iadziarów i Słowian, pisząc o sa
mych Sasach j nż we wstępie ich historii: ,,Caeterum gen tern antiquam
et nobilem fuisse, non ambigitur" �1; a nie mniej pochlebnych określeń 
używał \V odniesieniu d:J uk'.;chanych \Ybdców Niemi€c z dyn2.stii sa
skiej, przy czym Ottona I m1z,vał nawet „amor mundi" 22. 

Nic tedy dzi,vnego, że \V jego krnnice nc1rody ,vschodu wypadły 
znacznie gorzej, co dotyczy przed,� ,vszystkim i\ladziaróv.r i Słowian. 

Ivladziarov,rie byli za życia kronikarza pra,vdzi,1tq plugq Niemiec. 
Przeciw ic'.1 najazdom bowiem nic mogli znalcźc środków nawet tak 
v.rybitni v,l2cky, jak Henry:, I. \\'Jb,.,c tego Widl.)._kind usprawiedliwia 
brak reakcji militarnej Hcrn,yk:� I \V czasie na,j:i.zdu 1'.Iadziarów w 924 r.
bra1,iem doświackzenia miliL�rnc:;:"> icgo \,·,)_j.,k. Czytamy bowiem u nie
go: ,,itc•rum Ungarii totam S«xoni[,:Y, jWrcun·entcs, urlws et oppida in
cendi8 tradiderunt, et ta1icarn cac-:>m ublque Pgerunt, ut ultimam de
populationem comminarcnt. I�c:-: autcr.1 erat in pnesidio urbis quae 
dicitur vVerlaon. Nam rudi ::idhuc militi et bdb publico insueto contra 

Euto�1as, t. 8
1 

1961, por. s. :.:1:29 �:.); L ... \. T � .. -�z t: i L \'·: i cz, Sasi i inne l1.:dv 
it· :J)::!2jcch ;;c:. ... kich�' "\ViduJ.:;"ncla :: J{. ru:.: (.':.c<�, l�:.iY:..::·S:LtL:� \rratisl�vicnsis, Hi
s(ori�1 XXIIL ·wroc!mv 19'7ł, s. 3 !,:1.\. 

17 Por. JL R 1 or:�.::. I)!e Sc:.ch.'-:eu._·:ue.�cr.:r:ite Vlic1uk.i1!cls von l{orret, (Ncucs i\r
ch;\· der Gcse1�:::chnft i\�r iit2rL� d�·i..�t:::chl� G:.'::.:chicht<.::undc, t. :30. 1Bl3, s. 97 nn.); 
l\I. Li n t z c 1� !)ie �1it->telti.c�:

j
·�:�·('it rJ;� \V:·c�:1_�:i1.:eI.� S:._tc):,.:·c .. �-�·(ie:�·chic!lie (tc�oż, 1\us

gc,.,,1,·�ihih� Schriftcn
1 

t. 2, Bcrli!1 L�G!, ::. :.302 i :3 !7): E. St,·· 11 g_ e I, J}ie EinBtehv.naszeit 
clcr „tes aestae Saxoninc··· 'H t;(I (;e:· Kah:·ergcda:ikc V/idilk) ncl:; r..-:;n I{orrei (Corona 
C}uernca. Festgabv Carl Strccl..:(!l", I.:..:jp.,-_:g !� '.L s. 1:)S r:.); 1-I. B �urn. �1 n n, Widu
J.::nrl r:Jn. !(orrei. s.. 178.

1e Bart c! l :;, Die Ge,chicht:,sc/1re.'h1rng, �. :!ą; B cum a n n, Vliduk-ind ... , s. 2; 
H jr s c h, \',':,tęp do wydania, s. VIII. 

10 E. D ;ich, Politische D29nf!e :, nc/ Gcrlanken siiC'hsicher Geschichts�chreiber
cler OttoneH:·eit, !vhlnstcr rn:8, ,. ,i5: B ('urn a n:�. w;<iHkinc! ;:-;n Kc,n-ei, s. 218 
i 2�7; por. też E. Do n ner t, Stnciicn :::,ir S!awenkunrle, s. '.j'.28. 

20 Pol". II. Gr und ma n 1:, G2,chichtschrcibw1g im ;\-littet.altcr-Gattungen-Epo
c/1r>n-Ei9enart, Gottingrn 196.1, s. 15. 

21 \V id u ki n d, Res g(!s/ac, I, '.2 ed. I -Jir:,ch.'Lohm�,u:1, s. 4; por. I 6, tamże, s. 7. 
�� Wid u ki 11 d, Res gestae, I, 31, s. H. 
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tam saevam gentem non credebat" 23
. Nawet w relacji z przygotowań 

do zwycięskiej wojny przeciw W�grom w 933 r. daje on wyraz respek
towi w stosunku do ich zdolności bojowych. Pisze bowiem: ,,Rex autem
cum iam militem haberet equestri prelio probatum, contra antiquos 
hostes, videlicet Ungarios, pre sum psi t [podkreślenie moje - L. T.]
inire certamen" '.?�. Czyli w dalszym ciągu ocena zdolności militarnej 
przeciwnika Niemiec i Saksonii była bardzo wysoka. 

Pochodzenie lVIadziarów natomiast określił kronikarz saski zgodnie 
ze starą tradycją litcrnckq, myląc ich z falą wcześniejszych koczowni
ków, invarów '.?:i_ Ich pochodzenie i charakterystyk<; wzorował na relacji
Jordanesa o I-Iunnach 26, a także na wywodach na ich temat Ammianusa 
l\farcellinusa 21. Awarowie bowiem mieii według niego p,)chodzić od 
Hunnów, a ci z kolei od Gotów 2s. Powstały w ten sposób lud 1\,12.dziarów
od:maczał siq nie tylko wspomnianą powyżej dzielnością, ale także dzi
kciścią do tego stopnia, że nie waha się Widukind porównać ich do z1.1:ie
rząt, a ludzie innych nnrodo,vości uciekali przed nimi jak przed demo
nami 29. Inną silnie wyodrębnioną cechą os:Jbowości :rviadziarów miała 
być ich wrogośc w stosunku do Niemiec, wielokrotnie podkreślana na 
kartach jego dzieła. I tak przed bit\vą nad Unstrutą wk�ada w usta Hen
ryka I fikcyjną mowc;, w której władca niemiecki nazywa Wc;_grów „com
munes hostes" i „Dei inimici" :io. Toteż nic dziwnego, że po zwycięskiej 
bitwie pisze kronikarz o klc;skach wrogów i ich zagładzie z nieukrywaną 
radością: ,,Quorum alii farne consumpti, alii frigore dissoluti, alii autem
caesi vel capti, ut di g n i er a n t [podkreślenie moje - L. T.], mise
rabiliter perierunt" 31

. Mimo całej jednak ,vrogości stosunek Widukinda 
do lVIadziarów nie miał dla jego poczucia narodowościo'vvego tak znsad
niczego znaczenia jak stosunek do Slo,vian. 

Jak wiemy �2, konflikt ze Słowianami, mimo że nie tak ostry pocz�t
kowo jak z Wqgrami, miał o wiele głqbsze i tnvalsze podstawy, co wy-

23 \V id u k i n d, Ues aest<1e, I, 32, s. 45. 
N Wid u k i n cl, Res ge.�tae, I, 38, s. 55-56. 
25 VI id u ki n d, He� gestae, I, 17, s. 27; ,,Avarc�. ąuos modo Ut1garios voca

mus, gentcm belli asperrimm", Por. Frcdcgar I, •18, cd. Krusch, s. 1·14; ,,Avari 
coinomcnto Chuni", w hi$(oriografii bizantyjskiej Th c op h y 1 akt os Sim ok at
te s, Ilistoriae, rd. de Baor, Stuttgart, por. vn, 8, 1-4, s. 258.

26 Jordan i,, Gcticn, XXIV, 121-123, cd. Th. Momm�cn, s. 89-90. 
27 Ammianus :i\I a·r ce 11 i n us, Res gestae, XX.XI, 2, cd. W. Seyfarth, cz. -!, 

Berlin I 971, s. 242-2·'14. 
2s W id u k i n d. Res Qestae, I, 18, s. 28.
2; Tamże, poL wywody FL J. Sc hr odc r a, ·vulker miel llerrscher des c;stli

chen Europe:, im Weltbi!rl Widukinds ,:on }(o!'1'ei und Thietmars t>on :1Ierscb.1ra, 
Dissertation Miimkr 1977, s. 11 nn. 

so Wid u k i n ci, Re.� gestae, I, 38, s. 55-56. 
31 Tamżl.!. 
s2 Pc,r. wyżej, przypis 15. 
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nikało z dążenia panóv,' wschodnioniemieckich do zajęcia wysuniętej naj

dalej na zachód Słowiańszczyzny połabskiej oraz podporządkowania po
lityce cesarstwa nowo utworzonych państw słowiańskich położonych 

dalej na wschodzie, jak Czechy i Polska. Z tych przyczyn zaistniały po

ważne powody walk Niemców, a zwłaszcza Sasów, ze Słowianami: ,,pro 
libertate ac ultima servitute ... certantibus" 33• Kronikarz w relacjach 
z tych walk posługiwał się, rzecz charakterystyczna, wobec Słowian 
innym określeniem niż wobec Węgrów. Określał bowiem Słowian po
łabskich, zwłaszcza w sytuaejach konfliktowych, jak bitwa pod Łączy
nem w 929 r. 34 lub nad rzeką Rakownicą w 955 r. :i;;, jako barbari. 
W pewnym momencie może powstać uzasadnione przypuszczenie, że ten 
sam epitet został zastosowany przez Widukinda także wobec poddanych 
IVIieszka I :JG. Podobnie sojusz zawarty przez l'vlieszka z Niemcami w 986 r. 

i zaaprobowany w głównych rocznikach tych czasów, jak Annales Hil

desheimenses 37 czy Annales Quedlinburgenses 38, spotkał się z ledwo 

ukrywaną niechęcią Widukinda, który w opisie śmierci swego ulubio
nego bohatera, hrabiego vVichmanna, w wcllkach z Mieszkiem I nie ukry
wa ironii w określeniu polskiego władcy mianem „amicus imperato
ris" 39. Jego wrogość wobec Słowian była tak ,vyraźna, że nie miały na 
nią ,vpłyv,,u nawet wzglqdy religijne. Podał bowiem w wątpliwość świ�
tość Wacława czeskiego ·lll. Dlatego zrzucanie „ależności od Niemiec przez 
Słowian zawsze kwitował określeniem rebellio lub pisał o tym jak o Re
darach w 929 r., że „defecerunt a fide" u. 

Dość znamienna dla niego jest też hierarchia godności władców kra
jów słowiańskich. Stawiał on ich bowiem, podobnie jak później Thiet
mar, co najwyżej na równi z książętami i margrabiami saskimi, co uwi
dacznia siq najlepiej w fikcyjnym dialogu margrabiego Gerona z księciem 
Obodrytów Stojgniewem, w którym Gero mówi do słowiańskiego wład
cy: ,,Sa.tis tibi esset, si bellum gerei-es contra unum nostrum cle servis 
domlni mei, et non etiam contra dominum m.eum regem? Quis tibi exer
citus, quae arma, ut talia presumas?" .1z Jego niska ocena książęcego 

si Wid u k i n d, Res gestae, "ii, .20, s. 84.
3·1 "\V i d u ki n d, Res aestac, I, :36, s. 51-5.J.
a; W i cl u ki nd, Res gestae, III, 53-55, s. 132--135; por. Sc hr o cle r, Volker 

ttncl Herrscher ... , s. 28 nn.

26 \V id u k n d, Res gestae, III, 66, s. 1-ll: .. longius cle�C':1tcs bnrb:iri". bci
czl='. :o:::,terprcto·-1:a! Do n n c r L Siw.Len :ur Sin1cei,;,:uncie, s. :330. ,t l?:,::':c Sc hr ii
cl c r, 1/o/ker cutd Herrscher ... , s. 20. 

u _l;znCi!cs Ilildesheime,1ses crnc/ amz. 0.,,:, cd. G. Waitz IS:, r.:·r. Gerrn,u:icarum 
i!, L,Sc:m sc:holarum, HannO\'LT 1878, s. 3·lJ. 

�, :lmwlc:; Quelinburgense.� ftd nnn. 986 (MGH SS III, s. 67). 
0'-' W i (I u k i n cl, Res gestaC', lIT, 6B, s. 113-1-!5. 
·10 Wid u ki n d, Rzs gestae, 1, 35, .,. 40/50: ., ... de c,uo [t i. () sw. Wacłmv ieJ 

qua0dan1 n1irabHi� praeclicantur, qucH: quL:: 110:1 pr•.1b�1r:1us, s:�.:_·nt:n t,·,��i iud�C2!11u:: 
Por. Sc hr odc• r, Vi.iiker u Hel Ilerrscher ... , �- il. 

·•1 \V i d u ki n d, Res gestae, I, ::w, s. 51-5:2.
4� Wid u k i n d, Res gestae, 111, 54, s. 13·1.
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tytułu Słowian spowodowała też prawdopodobnie, że odmiennie niż póź

niej Thietmar ukrył, znane sobie zapewne, pochodzenie naturalnego syna 

Ottona I arcybiskupa ]\'Ioguncji Wilhelma z matki Słowianki, ogranicza

jąc się do ogólnikowego podkreślenia jego szlachetnego pochodzenia rów
nież po linii żeńskiej 43. 

Poczucie narodowościowe Widukinda, maj<1ce niewątpliwie jeszcze 

pierwotny plemienny charakter,· obracało się swoim ostrzem przede 
wszystkim przeciw wschodnim sąsiadom Niemiec w X w., Węgrom i Sło

wianom. 
Nieco inaczej kształtował si,; ten stosunek u innego znakomitego hi-

storyka tych czasów, Thietmara. 
Jego kronika ze wzglc;du na bogactwo posiadanych przez autora in

formacji, znakomitą intuicję historyczną i pasję przedstawienia prawdy 
jest jednym z najwartościowszych pomników dziejowych całego śred

niowiecza 4.4. Stąd też nie tylko problem czasu powstania i sposób spi
sania kroniki posiada niezwykle bogatą literaturę 45, ale także same po
glądy biskupa merseburskiego na różne kwestie polityczne doczekały 
sic; osobnych opracowań 4G. 

H \V id u ki n d, Res gestc1e, III, 74, s. 150 ... Cuius [tj. arcybiskupa mogunckiego 
\Vilhelma] mater licet pcrcgrina nabili tamcn erat genere prncreata". Por. Thiet
mari Chronicon, II, 35. cd. R. Holtzrnann, s. 82: ,, ... \Vilhelmus, de matrc quamvis 
captiva et Scla'/onica tarncn nobili ... " 

,:1 ,\. Brack ma n n, Widukinrłs v:Jn Kon:e, Sachscngeschichte und die Chro
n,i: T.'<'htmar.s i:on :.Jcrseb;irg in neaere Ausgabe 1rncl die ietzien Forschungen 
ii.ber :i!l"e Quellenwert (Deutsches Archiv rnr L,rncles- und Volksforcchung, t. 5, 
1!Hl. �- 164 i 173); L. Koc z y, 'l'hietrrwr i Wic/ukinrl (z powoclu no1v,1ch u:yclaii 
kron:k obn pirnrzy) (Kwartalnik Historycz:1y, t. EO, H.'3G, s. 660 nn.); K. Tym ie
n i c ck i, Wiclukincl i Thietmar o wypadkach z roku 963 (Roczniki Historyczne, 
t. 1�. 1936, s. D9-106): Do n n'.: r t, Studiem zur Slcnrcnkunde ... , s. 336: ,,So ist auct:
zu vcrstchen, dass Thietmar mehr Nachrichten ubcr die slawisehe Fri.ihgr.schichtc
zu samrncngetn1gcn hat als irgcnclcin anclcrcr Chronist seincr Zeit. Im allgcmeinen
bcrichtct Thietmar in seir:cr Chrunik wahrh:cit,getrcu und nach bcstcm \Vissen
und Gcwissen".

::; F. Kur ze, Abfassungszeit und Entsteh1mgsu:eise der Chronik Thietmars 
(Ncucs 1\rchiv der Gcsellschaft flir i:iitcrc dcutschc Gc:schiclitskunde, t. 1-l, 1889, 
s. 80); E. Kessel, Thietmnr und l\Jagclebiuger Geschichtsschreibnng (Sachsen
und :\;;halt, t. 9, 1933, s. 52); R. II o 1 t z m a n n, Uber clic Cil ronik Thietmnrs i·on
.Merselitlrg (Ncues Archiv, t. 50, 1935, s. 50), or,,z wstq) do <.:ytowaur�go tu \vydania
kroniki Thietmara, s. XXVIII nn. Por. też M. Z. J cd 1 icki, Kronika Thietmara,
Pozt�_11i 1953, s. XXXI nn.; \\'. \i.' ,1 t t c nb 2 c h. Dc:lischl«ncls Ge.,·chichtsqileUrn
im :'.litiel.alter, wyd. 8, wyd., \·on R. IIoltzmann, t. 1, Bu-lin 19:38, s. 3.�7 1111.;
lVL :vr ;1 n i tiu s, Gew:iiichte der lateinis�hun Litterct1t1· cies 11-littelalters, t. 2. wyd.
von '.':_. Otto, :\IC:ncli,:n 19�3, s. 2fiG; J cl 1� s c n'S c hm i t z - Ka 11 en b 2 r g, Hi,to
rwurnphie unrł Queltcn der dent.-c/1Gn GP..,cluchtc hi:; 1500, ,vyd. 2, 19H, s. ·l3; 
H. L: !' p c I t, Th'etmar ron JJ.:rsc/J,(rg. ncichsuischof uncl Cl•r0n,st (:\Iitt<cldeutsche
Forscl-:_u !i.gen. t. 72 ) I{Oin/\\"ic;1. 1rr1:,, rozciział Hi'.I,:.::i:schlichc Gru:1cklagcn�:).

4.; IvI. Z. Je di i t: ki, I'rau.:no-JJJiityc::nc poglądy 'l'/1ictmnrci (Czasopi�mu Pr.nv
no-Historycznc, t. 5, 1953); E. Do n ner t, Dannyje n;cmiec/ć1ch istocznikov rannie-
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W sprawie stosunku do Słowian wywodzący się z klasy średnich 

magnatów wschodnioniemieckich Thietmar nie był bynajmniej tylko 
obojętnym obserwatorem. Jego dwaj pradziadowie, Lotar hrabia Wal
becku i Lotar hrabia Stade, zginęli w bit\vie pod Łączynem w 929 r. 4i, 

dziadek po linii mcitki hrabia Henryk von Stade walczył pod Herman
nem Billungiem nad Rakownicc1 w 955 r. 48, ojciec, hrabia Walbccku 
Zygfryd, przeciw Mieszkowi I pod Cedynią \V 972 r., a także w powsta

niu Słowian w 983 r. 49 Nawet sam kronikarz był zaangc1_żowany osobiście 

w pewne przcdsięwzie;cia państwa związane z wojną z Bolesławem Chro
brym, jak odbudowa zburzonego grodu Liubusua na Łużycach r,o czy 

również zburzonego przez :Mieszka syna Bolesława podgrodzia :Miśni 51• 

Ten, pełen osobistego zaangażowania, stosunek rodziny Thietmarn 

i jego samego do Słowian spowodov,:al fal<; nieraz bDrdzo gwałtownych 
wypowiedzi kronikarza skierowanyc:1 przeciw Słowianom w ogóle?, 
u w szczególności przeciw Polsce, co z kolei dało asumpt niektórym współ
czesnym badaczom do określenia stosunku Thietmara do Słowian, a spe
cjalnie do Polski jako zdecydowanie wrogiego. Dotyczy to poglądów 
M. Z. Jedlickiego 5� i w jeszcze wyższym stopniu E. Donnerta. Ten ostatni
zwrócił uwagę na stosowane przez kronikarza w odniesieniu do Słowian 
zwroty, jak innata perfidia" czy „Sclavorum conspirata manus" 53. Pod
Eiesiono jednuk problem ,;4, że Thietmar używał tak zabawnych emocjo
nalnie okreśh>11 i zwrotów w stosunku do innych narodów i plemion,
w tym także z obszaru niemieckiego. Na przykład z po\vodu zburzenia 

go srellnieu;ie1'ou;ija o SiJWiGnach i 1irogrnmma wntocznoj ei-;spansj1 tt Thietmara 
m1erzebur�lwgo (SreJnijc wicka, 27, 196,'i, s. 26-39); t c 11 że, Die Frilhmitte!alter
lich-deutsche Slawenkm,cle uncl Thietmar von Merseburg, (Zcitschrift for Slavi
stik, t. 9, 1964, s. 77-00); t c n że, Stuc!ien .::ur S(meenk1rnde ... , t. 334 :,n.: Sc h :· o
dc r, Volker und Herrscher ... , s. 2 n. 

,1 Thietmari Chrol!icon, I, 10, s. H-16. 
4s Por. R. I-I o 1 t z mall n, Wst(;[l do \\'Yd..!t,ia kroniki Thietmara, s. IX; :II. Z.

Je d 1 icki, Wstęp d,i \\'hisnego wydania kroniki Thietmara, s. VII nn. 
•0 Thietmari Chronicon, II, 29 i III, 19. s. 7-ic-76 i 120-122, O stmwwisku spo

łecznym rodzi:1y Thictmaw, por. Lip pe I t, Thietmar i:::m :,Jerscb,irg ... , s .. ;o: .,Die 
Familie Thietnrnrs von Merseburg . . . gd1ort zu jenen . . . adeligen Pcrsoncnge
mcinschaftcn, ... die politischc Fuhrungssch icht iii Sachsi.:n darstellkn, dcrc1, l\Iit
glieder die Bischofssh\hle be$dzten und die Grc1fschc1ft·�n ir::whatten; ... In S::ch
scn war si8 bcsondcr,; star!·: in Ostf.ilcn vcrtretc11, weil hier die Rcichsgrem:c in 
stctem Kam.pf gcgcn die SI,�,<.-cn vcrkiciigt und ,:;citer ,rirgcsch,Jbcn wurde''. 

00 Thil'tmari Chro11icon, \'J, 59, s. 3-i6-3�8. Por. też F. Kur z c, B,sciiof Thiet-
mar, s. ::o i A. Brack ma 11 n, W1clukincls von J(oruei Sach:::ensgeschichte, s. 164. 

51 'l'hietmnri Chronicon, VII, 23, s. -134-126. 
5" ,-_;, 2. J cd lic k 1, Pra1rnc-polifyczne pog!ąciy ... , s. 0,0. 
c3 Thictrnm·i Chr:m,con, III, 17, s. 118--119. Por. Do n n c r t, Dcmnyjc nie

mieckich is!acznikow ... , s. 32 i 3;j; t c n ż c. Stuclien zttr Slav:en1,1rnde ... , s. 336. 
s-1 L. Tyszkiewicz, ,,rotvw:1 oceny Sio1L::a11 w kronice Thietmara (Studia

z dziejów kultury i ideologii poświ,;conc E. 1VIalcczy1iskicj, \Vrm.:law urns, ,. lO 1--
118). Podob!:ic Lip p cl t, Tl!ietmar t:on :1Icrsebarg, s. 138.
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kościoła Panny Marii w Strasburgu nazwał Alemannów „execrata Ale
mannorum turba ad rapiendum promptissima" �;;. 

Jednocześnie nie brak na kartach kroniki biskupa merseburskiego 
dowodów i wyrazów sympatii w stosunku do Słowian, ich władców lub 
arystokracji. I tak podkreślił on z właściwą sobie merytoryczną dcciek
liwością, że rycerz pochodzenia słowiańskiego o podwójnym imieniu 
Henryk-Zolunta przyczynił się do uratowania Ottona II po bitw·ie pod 
Cap Colonnc ;,6, a także nie omieszkał p::idkreślić dobrych stosunków łą
cz,1cych Ottona I ze słowiańskim wiclm,:żą Kuchawicem, panem grodu 
Zwenkau na obszarze plemienia Chutici ,;;_ Podobnie podkrdlił s1owiań
skie pochodzenie po matce syna cesarskiego arcybiskupa l\fogurn:.ii Wil
helma 58, co jak wiadomo przemilc;:ał chyba świadomie Widukind. Także 
:Mieszko I, tc,n jak pi::ał „inclitus dux Puln.1,iorum" "!l, cieszył si•c'. jego 
niezmienną sympatią. Książt�ta slowiań�cy uczestniczący w posiedzeniach 
Reichstagów traktowani są w kronice Thiet:11ara zawsze z szacunki0m 
należnym ich godności CiO, Ponadto nawet \V wirze największych napic;ć, 

· związanych z wydarzeniami wojennymi, Thietnrnr był zdolny do wznie
sienia si,1 na poziom rzadko spotykanego w źródłach średniowiecznych
obiektywizmu. Tak np. w zvviązku z powstaniem. Słowian połubskich
w 983 r. przypisał on część winy za jego wybuch wyniosłości margra
biego Teodoryka w jakże znamiennych słowach: ,,Gentes quae snsccpta
christianitate regibus et imperatoribus tributarie serviebant, supcrbia
Thiedrici ducis aggravatae presumpcione unanimi arma commovernnt" r. 1

• 

Jeszcze· bardziej wymowny jest zachv,:yt kronikarza nad dzielnością
i silą charakteru obroi1ców Niemczy Śląskiej w 1017 r.: ,,Numqunm audi
vi aliquos, qui meliori pacicntia ac prudentioi'i eonsilio se umquum de
fendere nitt>rentur" s�.

Dopiero pogorszenie siq stosunków polsko-niemieckich w zv,•i,izku 
z wojnami lat 1002-1018 spowodov,rało ogólne napil;cia w stosunkach 
niemiecko-słowiańskich. Niektóre grupy podbitej już ludności Ivlilska 
i Łużyc sprzyjały w walkach przeciwnikowi cesarstwa R)l(.;-;:;18.wo\vi 
Chrobremu. Należeli du nich tzw. vcthenici z podgrodzia Miśdi: i inni 
przedstawiciele społec:zeilstwa słowiańskiego pozostającego pod p8nowa
niem niemieckim, co PO\:VOdowab nieraz ostre represje ze strony Hen-

55 Tl,ietm(lri Chronicon, V, 12, s. 23·1. 
ss Thictmari Chrnn;con, III, 21, s. 12�126. 
57 'l'hietmari Chr:micon, II, 38, !l. 86. 
58 '.1'11ict.mnri Chronicon, Il, 35, s. 82. Por. wyżej przyp. 43. 
5? Thietmari Chronicon, IV, 55, s. HH. 
GO Np. na zjazdach w KwcclJinburgu: w r. 973 - 'l'hietn!ari Chroni c�:!, II, 31, 

s. 76: '.\. r. 98,i- - Th fetn1r.ri Chror,i--:-on, I\·\ 2, s. 13� i \\' r. �8G --· Th :et.-�?�!r:" C.'Ji rc
nic(;n, 1\.7, 9, �. HO.

G1 Tltictmnri Chronicrm. III, 17, s. ll8. 
62 ThietHu:;i c:ironfcon, VII. 60, s. -ri ·l. ,v jt:?:}· .':posób :"'i�,,:n ... ·::to�\\·al te:: frag

ment Du n n c r t, Studicn zur Sicru:enk.nncle ... , s. ;1.;c i 3 lJ. 
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ryka II 63. Sprowokowało to Thietmara do niezwykle ostrych epitetów 
przydanych Chrobremu jak „dolosus" G-1 i wreszcie „leo rugiens cauda 
subsequenti" 65

• Inny epitet przydany Chrobremu „fornicator" był, jak 
się zdaje, związany z dopuszczeniem się gwałtu na siostrze książqt rus
kich imieniem Przecława w czasie pobytu w 1018 r. w Kijowie no, czyli
miał raczej podłoże religijno-moralne, tym bardziej że kronikarz obdarzył 
nim Włodzimierza Wielkiego również na tle nadużyć natury seksual
nej 67. 

Oczywista niechęć czy nawet nienawiść Thietmara do Chrobrego 
miała przyczyny w poglądach politycznych biskupa merseburskiego, bę
dącego zdecydowanym przeciwnikiem podniesienia godności Polski 
w czasie zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r., gdy podkreślił nawet, że
arcybiskupstwo gnieźnieńskie zostało założone „ut spero legi time 68,
a dzieło całego zjazdu skwitował w znamiennych słov.,ach: ,,Deus indul
geat imperatori, quod tributnrium faciens dominum ad hoc umquam 
elevavit" 69. Dla Thietmara trybutarna zależność Polski od cesarstwa, 
jak za czasów Mies21ka I, była najwłaściwszym stosunkiem obu państw. 

Również w ocenie innych istotnych wydarze11 kierował sir; Thietmar 
właściwym sobie rozumieniem interesów cesarstwa. Niekorzystny dla 
niego pokój w Budziszynie określił zatem jako „non ut dccuit, sed sicut 
tunc fic>ri potuit" 10. Najlepiej jednak jego intuicja polityczna \Vychodzi 
na jaw w podsumowaniu wyników wyprawy kijowskiej Chrobrego. Nie
pewny co z niej może \vyniknqć dla Niemiec, kronikarz napisał wtedy: 
„Inter haec omnia omnipotens Deus assistat medius et, quid. sibi sit 
placitum et nobis proficuum, clcmenter ostendat" 71

• 

Pogl1;dy Thietmara i jego ocena wschodnich sqsiadów Niemiec, w tym 
przede wszystkim Polski, były podyktowane jego rozumieniem intere
SÓ\v państwa, 1x1jmmvanego jako patria - ojczyzna wszystkich Niemców. 
Za idealny uznawał stosunek pe;wnej, choćby luźnej zależności dorów
nujących zaledwie godnością książętom niemieckich władców Polski 1z. 

03 Da, vethcnic:i \': Mbni por. Tiu<'tman Ch ron;con, V, 9, s. 230-232; VI, 55, 
�- 3-12 i VII, :n. s. -nl-42G. Por. też 'I'hietm.ari Chronicon, VI, 22, s. 300--302; VI, 28, 
s. 30G-308 i VJ, 5'i, s. 34-L

0,1 Ti:ietmo.ri C/Jronicon. V, 10, s. 232.
c> Ti�-i-::tm�!:·:· ChrJnicc,n, ,.:-1, 10, s. 286, gdzie- rf r1..·\·!1icż ,,BcL;,:!2.9,/i arTOG<:lnt.is

�cvicic1". 
oB Th iet rna.ri Ch ronicon, '\TIJI, 32 . .s. 530. 
07 Th:cfmnri Chronicon, VII, 7'.l, 14, s. 4'.lli i 488. Por. Do n n c r t, Stuclicn zur 

5·la1._cenk1Lntle ... , s. 3-!l. 
i� T/),ctmari Chronicon, IV, 45, ;;, 18-J. Por. Do n ner t, Stud1en ::nr Slmven

�tmdc ... , ,. 338; Lip pelt, Tlcietnrnr ,".m .'-Icrscburg, :,. lti.:., Sc lic· odc i', Vi)U.:er 
und l[crrschcr, s. 11�1. 

c; 'Fh i�tniari Chron!con, '-l, lO J s. �32. 
;f} ·Tl�:cl:?"..c�ri C.?2ronfcor?, \l"J1r, l. s. 49�. 
71 T,;(:/.muri Chronico11, VIJT, 33, ,. ;,;�z. 
71 '!'': "t?:Wri C/u';?!iCJll, po,·. \\·yżej przyp. G9. 



Wschodni sąsiedzi Niemiec w historiografii koi\ca X i pacz. XI w. 11 ·---- ·- -- - .

z tego powodu ujemnie ocenił skutki polityki wschodniej Ottona III, 
a je.szcze bardziej wygórowane, jego zdaniem, żądania polityczne Bole
sława Chrobrego. Nie zdołał się wznieść ponad rozumiany realistycznie, 
ale ciasno, interes własnego pa11stwa, jak Otto III czy choćby współcze
sny mu Bruno z Querfurtu, który \V liście skierowanym do Henryka II 
w 1007 r. \vysuwał postulat współdziałania z Polską: ,,O quanta bona et 

· commoda in custodiendo christianismo et in convertendo paganismo con
currercnt, si, sicut pater Mysico cum, qui mortuus est, imperatore, ita
filius Bolezlavo cum vobis, qui sola spes orbis superstat, viveret nostro
rege!" ,.1

Kurs nie na przyjaźń, lecz na uzależnienie Polski od cesarstwa po
dzielnla jednak większość historyków niemieckich piszących tuż po jego 
śmierci. Wystarczy tu zacytować ocenq koronacji Bolesława Chrobrego 
Za\vartą w Annales Quedlinburgenses, źródle, z którego wcześniejszych 
partii kronikarz merseburski niemało zaczerpnął. Brzmi ona zdecydo
wanie negatywnie: ,,Bolizlawo dux Poloniae, obitu Heinrici imperatoris 
augusti comperto, elatus animo viscere tenus superbiae veneno perfun
ditm·, adeo ut uncto ctiam sibi imponi coronam sit usurpatus" ;.i_ Nie -
mniej J,ronika Thietmara zawiera wiele bezcennych wiadomości i kon
sek-.,·cn tnie z punktu widzenia interesów cesarstwa sformułowanych ocen 
wypadków. W poró,vnaniu z Widukindem, piszącym w duchu plemien

nego separatyzmu saskiego, ma też Thietmar nie tylko ,vięcej wiado
mości, ale i szersze spojrzenie na bieg wydarzeń historycznych swoich 
czas6\':. które znał z autopsji, jak może nikt ze współczesnych mu kro
nikarzy i annalistów. Stosunek do siebie dwóch dzieł historiografii koń
ca X i początków XI w., kronik vVidukind;:,. i Thietmara, nosi pi�tno 
czasu: pierwsze było oddane dawnej historii plemiennej, na drugim wi
dać już wpływ integracyjny interesów tworzącego się państwa i naro
dowości niemieckiej. 

DIE USTLICHEN NACHBARN DEUTSCHLANDS IN DER HISTORIOGRAPHIE 

GEGEN ENDE DES 10. UND ZU BEGIN:\' DES 11. JAIIRHUNDERTS 

11:: i\nfangsstadium ihrer Enh\·icklung };:onnten die Siawcn in der �rntikcn 
Histr,r:,,;,_icphic ausschlies.,lich ,Js I::tcresscn;:cgcnst:1c1ci von Historii-:cr,1 und Gco
graplwn auftrctcn, die libl:r ausserhalb der gricchisd1-riimischcl\ ókumC!1'J kbendcn 
B.:rb�1rc1ivi.ilker schriebcn. Erst scit der Zeit J ordanl:s' sind si(! n uch ,ds Trligcr 
hisL,·isclHc1· Ereigni:sse im Zusa1�1m0nhang mit ihre!1 F:ii;11pfcp im Donr.ugrcnzgcbict 
de, h:,'.,c1-reichs bekan,1L Von dicscm rviumc11t an ist ihrc D,irstcl!u,ig in dcn 
b�z<rnl.i:1ischen und wc:;Leuropaischcn Chrnnikcn und .Jahrbtich,�rn h,1uptsi:ichlich 
von ck:1 z\vischcn dcn Stammen cll'r \Vest- und SC,<blawcn und dcm l;yzantini-

7' 
0.,,,111:menra Poioninc H,storicu, cd. A. P.;t'lm•:.;}�i. t. 1, ',V:tr�7.'.\'>'.'.\ ICJGO, s. 228. 

71 .. ',nnn!cs Qucc1!inburacnses wł mm. 10:?5 (MG'l SS t. III, s. no). 
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se hen Kaiscrreich so\vie dem longobardischen, vor all cm a ber frankischcn Ko

nigrcich hcrrschcnden politischen Verhiiltnisscn abhangig. Auf diese Weise stent 

die ganze mcrowingische und spiitcr die karolingische Historiographie die Slawen 

dar. 

Im 10. Jahrhundert wird deren Rolle von der deutschcn Historiographic tiber

nmnmen, die sich in der \Vcndc vom 10. in 11. Jahrhundcrt �L'lch hervcrr,1r;c,1:der 

·werke, wie der Sachsengeschichte Widukinds von Korvci und der Chro1,i/..: Thiet

murs ruhmcn kann. Sowohl der cine, ais auch der andcre Chronist schenkcn clcn

Slawen, aufgruncl der ZWiSChen ihne:1. und dcn Hcrrschern Dcutschlunds 2us der

sachsischcn Dynastie und dcn osldcutschen Hcrren hcrrschcnclen lcbhaftc" Be

zichungen, vie! Beuchtung. '\,\lcnll \Vidukind sie unter Amvendung der Bezeichnung

,,0arbari" sciner cng aufgafassten sachsischen Heimat gL'geni.ibcrsteilt, so :.;� Thict

mur der Autor ciner Cha1·c1kteristil.;: und Einschatzung der Slawen \·om G,:sichts

punkt der weitlaufigeren deutschcn Tnteresscn aus. Er 1icfcrt schlicssiich auch

sehr vie! wertvolles faktographisches Materiał zum Thema S1a,.1·c11, ciarunter ilbc,

Polcn und scine Herrscher, was die mall(::hm«l gegenttber Dolcslaw Chrobn itn

Zusarnmenhang mit dcm Zeitabschnitt schwcrcr poJnisch-dcutscher lGimpfe in

den Jahrcn 1002�1018 vcrwandtc negativcn Eczcichnungen aufwicgl.
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UWAGI O ZAWARTOSCI DRZEWOSTANÓW LESNYCH 

NA ZIEMIACH POLSIUCH OD X DO XIV W. 

Problematyką lesistośei ziem polskich w omawianym okresie zajmo
wali si(: historycy polscy, czescy i niemieccy 1

. Pogh1dy ich ulegały pew
nym ewolucjom. Pod koniec XTX w. wśród historyków polskich prze
ważało przekonanie, że w okresie formowania się państwa polskiego 

ziemie pDlskie miały stosunkowo dużą lesistość. CJ1ociaż nie podmvano 
danych liczbowych, przyjmowano jednak, że większo§ć po,vierzchni ów
czesnych ziem polskich zajmowały lasy '.? . Pogląd ten był w zasadzie 
słuszny, lecz nic uwzglGdnial istniejącego już wówczus zróżnicowania 
wynikającego chociażby z nierównomiernego ;�asiedlenia ziem polskich. 

Zaczęte jeszcze przed I wojn,J światową na Uniwersytecie Jagielloń

skim i Uniwersytecie Lwowskim gruntowniejsze badani:'l nad da,.vnym 
osadnichvem ziem polskich doprowadziły cio istotnych zmian w dawnych 
poglqdach. Szczególnie badania F. Bujaka i jego ucrnióvv, przede wszyst
kim nad osadnictwem Małopolski i Wiclkop8lski, miały w tym zakresie 
decydujqce znaczenie�. Okazało się, że ziemie, które stanowiły podstawę 

i Wspomnianą litcraturc; podaj,\ w swych pracach: A. żabko - Potop o
w i cz, Dotycl1cwsot(;1J stan baclai\. nad r:::inieszczcni,�m lasów i zasięgiem pos::c;;c
oólnych r;cll,nków dr:::ew w Polsce cio p:;lo:;;y XII w. (,.Syl··.\·an", R. i33, z. 2, \Var
szawa HJ59, s. 1-35); K. 13 ucz ck, Ziemie polskie przerl tysiącem iat, Kraków 
1967; .J. L od owski, Osadnictwo a .,r1l.esienie Dolnego śląska we wczesnym śrcd

rn·oit:icczH, (Ziemia i ludzie dawnej Polski, t. 1, \Vrndaw 1967, s. 63-82); A. Ny r ck, 
Stan i zminnu lesistaści Górnego Sląska ncl polowy XVII do polowy XIX 1.,,. 

(Act::i rn.iversitatis Wratislavicnsis, 1u· 279, Historia XXVIII, Wrocław 1976, s. 5�- -
7G). 

2 Krytyk-; dawnych pogl:icló\v zapocz:it;.;:ował F. Bujak w l)racy Stuc!ia nacl 
owclnict.wem ,"lralopolsld, Kraków 1905, a kontynuw.vali jq M. Dobrowolska, K. Do
browol,ki, T. Ładogórski, F. Persowski, A. Hładyłr)wicz, K. Ślaf'ki. 

3 Oprócz wyżej wymienionej pracy F. Bujaka, chodzi nam o prace: K. H ! a
dy łowi cz, Zmiany krajobrazu w .::iemi lwowskiej od poiowy XV do 7Joczqtlrn 
XX u;. (Studia z historii społecznej i gospod.:;rczcj poświc;cone prof. dr Fr. Buja
kowi, L".rów 1931, s. 101-132); te n że, Zmiany l<:rnj-:>!JrCTzu i ra:u;ćj Qrnrl;:ictwa 
w Wielk.:moisce od XII do XIX w., Lwów 1932; F. Pers owski, o,�acinictwo 
w dorzecza średniego Sana (Studia z historii społecznej i gospocl,1rczcj, L\\'ów 1931, 
s. 83-99).
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form:nvania się pnństwa polskiego, już \V okresie ,vczesnohisbry,:znym 
były po,vat:nie zaawansowane '.v �)roc1;:sach o:;uJnict,xa i dcfores i::·,<. B:,.
danin n2.cl os2,d11ict\·vem i :;.mićli1ć.:'ni kta,i'.:brazu dotykały takż2 �;,r,ib,e
matyki struki:ury i zwartcści dawnych drzev;u;:;tanów leśnych. _ ·:::-·ina 
lektur:-.. da.�;�·.n)�ch l)rzekazó,,-\- t1�óG:,:Y·.,·ye:h Ś\,·.-:�.c.l.���y o tyn1: ��e p:· \.�·�.:·�-.a
tyka ta jest bardzo słabo reprezent.c,\vana w n,,s;:cj historingrn.fj. 

Pr:1c\;m w bud:mif:.ch nad strnk!·u2·:; i z'-.'i.::·�·-·śc:,i t:1;,-.,vny•..:l, ,:. :::�·- 0.·0-
st"'�-nó· ... : le;;nych zier:r.1 l)olskicb, }:.J1·::::.f „1�_os.�y- Z< ·1;1...1c�-:�ł �.J.�< Y\\iCU'lł: '-:... 1 ... :·��<:ile 

'V/. �·;::·�'.·i:'Era \ Posti:ll) \\': l,;.�.dLL\�c>_ [;ll·1.:<}- .. ·.:t�\·;,:: :.:z:,:ch i b:./ca11iezny, ... 
1·.1 :.·/,.�Ci 

i po II v.:ojnie �\vi&tGv\;c,i st,�.:o:·;�y-� :.: ... :i.:\·;·.·js��e !1:;.:1s(·a\,·y dl�1 �:i_·. ..,.·.:,
k·�ó:·.-�./" kor.d .. "·11U:)\\"�łli bf .. �·.s.r:/:.·. c:--'d�:�1 L .. - .:�:-:: .... ,,::;:'.:; \.' cl.:::· .... �sie 1l:;.:,:":·�.. ..>�·;1-
ny1TL \;:Jie·�·c\li;1C Si<� D_U t�:i.:i·-.�-.:\.·l· .. �y°t--2(.;�-:lc.-�·i 1-; .. ,tc(:�·;·.c}·� �:--��-� .:l'l;_ r; ·: � ···.:: -:.,�j
t za.�--·.:·(��-:�> ;1is·�-�\1·.il lc.:�1:>_--�\·::� · ... - cL·. �-: .. .>:t\ �-···-�n�c;<:-'· .... <., \-..-.-.,-: �>ilI

j2cl1. l.·.- :.)Ó\'/, l��ni(:.�\;,,.·a i d1:z2\Vi!��::..-\\··:.� v.: ?, t-:c2. S:.·:c:zc[;0.lnic ccnr1:·· .: .:\�jr� 
sit7 usLuicn!a z1-r1ian lr.:sL�;Ł�)śc.i i l'iJ/·- .- .... _;;; 1_l '-1s.:.H]nłct-...1 .. -�:1, zr!-�_:czcn: ··· 3;�<.:z 
międ,:):i;l�,:!lt:nnyci·1 or2.z ·�yp<iw cl.r, \', ne6,; l,:r2_'·. -;J:·azu c. R'..:zul1.:;_· :. - ;ych
b2da.'1, st\v arz, j,\ sr·lidni cjsz:1 podsL1wq uv p,Jcl::jm,)wć,ni?. v,:ysL ,: u nt,d 
rozczn�nic,,1 tak ważnycr·! elc1,,entćh,· c;i.nvneg,-1 k�·2-job1"2-zu, jr.l->-.1 była
struktura gatunkowa oraz zwortość ówcze,;nych drzcwost2.nów i· ,;;;nyc:h. 

Nn ccbwcść podjęcia iych wysiłków z·;,Tódl już uwt,gę A. ża:J::·i-Po
topov.:icz 7, .icclen z najwybitni1:.iszyci1 polskich znawców tej proulema
tyki. Przedst,nvił on fokżc dotychcwsowy stan badai'i nad tt1 pr;_;l)l·_':1rn
tyką, i to dotyczącą nie tylko ziem polskich. Stwarza to oczywiści(:! J!"lOŻ

liwość właściwego kontynuowania tych badań. 
,V niniejszym opracowaniu chodzi o czt;ściowe porównanie szaty leś

nej ziem polskich, prezentowanej przez przyrodników, z przd:azami 
hist.)rycznymi o da,vnych lasach. Szczególnie interesujące wycbją się 
wzmianki w kronikach obcych i polskich o należytym wykorzysty·,vaniu 
środowiska naturalnego w działaniach obronnych prowadzonyc:, przez 
pierws:�ych polskich władców. Duże winteresawanie budzą także prze-

4 Rczutt�tcrn zespołowych badat'l prowadzonych pod kierunki:::m "\'/. SrnfEcra 
jest kilkutomowe dzieło pt. Srnfo. roślinna Polski, War�zawa 195n-19G·l. 

5 Wymienić należy przcd2 ·wszystkim: Wur�zawq, Pozn,1i'1, Krakó\v "\'.'ro-
claw. 

• P,ir. oi-ace wykazane w przyp. l 0raz K. S I as ki, Zaludnienie pnszez Po!sTci
zachccln,ej do XlX w. (Roczniki Dzie,;ów Społecznych i Gospodarczych, ,. XVI, 
Pw.n-,,r'l 1 ''�·5, �- :il-95)_ Pocisumow,'.ni·� doty-:nć:zaso-.vego sbnu b2da11 nad t,1 pro
bkrn,1t�·:., ,, da e t,ikż·) obszerne opruc,,wani · syntetyczne pod red. J_ Brody i A. Żab
ko-P ,t,;>)<1w:cza, Dzieje lasó1v, leśnictwa i drzewnict11.:a w Po1::ce, "\Vusn':·:.t i9G5. 

7 7. ,· '.1 k o - P ot op o w i cz, op. cit., s. 1 i n.
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kazy o szybkich i s�Jrawnych pr:;;cmarszach wiqkszych oddziałó,v pol

skich. i ob,:yc:1 prz(óz pJgrc'.nicznc ziemi': p.::Lkic i krajóv: Si: <i ,dnich, 

przeważnie silnie ;,;alesbne. W celu uzyskani�" pe1niejsz2go nL,tCl'iału 

źródlo·,_,,·e?o rczszc·rzono z,:.kr2s opracO\\·ania, nic \>/c.:hos.ząc w Z<1 sadzie 
. ' ' .. ·vy--:• l .. C • ' • ·� ·n•·· ., ,,_,_ .. :, .... �- .. · ' •; .• ''•l'Yl'J''lćJCCUJar� \�-: \.\-JCK .i"; .. \', \..l{_:,·�-:) LO \\- !ctt:c.-..... 11 l.i\..-t.::..i.\.lC11. L,ci..._t...,:; O szer,.--:.) ;. u.�\ :. 

się osac1.nict,\iO peo\\·adz:1cc dr) r:�;vJ;_'..��nycl1 z1:1i;,;n \\' ;.:;tcu.kttr1.·z;_� c::1·1..c:\vo

stanów s. Zzt,· im jcc'..llak pr;,;cj cl;::icmy do 2,1r,lizy \'.'spcnrnianych �,c·zcka

ZÓ\\". Ź 1 ·ódl.)\-<;'Ll1, r1�Je;�y- \V z;-l'j-7 .�-iL· l_, �·: .. ·.2c� .•.'.�.r'.��_::� Si.,}.11 12.-:�'J\.°v' P�-��ski�� .•kre

su \VC/.t.:�tl .·:.j i:story c�<neg:J, t: l-:(�1�)7 \\·�·�n./ iJ!·z:.;·1� r ::.,,yi·odn;.1 : .. J ;.,v �). 

cd .-,. ' . 
l'(.:i .. ·.;_: � '.J ">.\::Cl 

uk:szlultO\V�'.11.i2 sit� r.);::.l-��&;i:/Cb. l�:s\J\.v s(:J.n,)y;,.-: -�...:;'/(łl 
szla "i::i·)bcl�.y- i c�iv.gut-�·\-,/aiy· Gk:cc:s rOi\"\-cJjLl 11

. 

• •  - • 
J J CJ (,.Jli3.l!Ltil L",j; 

,
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; ·-

� ._ • ;_J_ 
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)i';:e-

St\c:,.·ie/C�/�C:. s�q, żt:: je,j�inic \\:y·;�s;:e 112rti2 }:.r·_=_-p'"1t i SL·�c�etó-,\� c:�,�-�: :i1iżej 
polo;�,,nc rozcz,2gólnic strome zbocza mogły nie by( p;;rośni(;tr.: L s.1mi. 
Pcniżc.i ( l 300 m n.p.m.) niemal gołych szczytów górskich rozprzestrze
niały sic; drze,vosbny kosudrze\vi.ny, a nostępaic regla górnego i cl:Jlne
go. Przyjn-;.uje siq, iż skład gatunkmNy wspor,rnianego piętra k::sodrze
winy ,v 01118.\',ianym ol:rcsw n.ie uległ zmianom, cbnb:yla �i e; n:-:<i:1;1ic.5t 
górna granicct jej zasięgu z ponad 1600 do pmrncl 1300 m. n.p.m.12 C:1cciaż 
w piqtrze regla górnego przeważał zwykle świerk, to jednak modrzew, 
sosna, jodła czy buk miały tu \vówczas \viększy udział. Inna była t.::kże 
wówczas struktura regla dolnego. Były to drzewostany mieszan0 ze 
znacznym udziałem, oprócz sosny czy świerka, także buku, jod!:y, mCJ
drzewia, jaworu, grabu dqbu i głogu. l'vlieszane drzewostany prze\vażały 
również w lasach lewobrzeżnej części Śląska, na terenie Małopolski, 
w Górach Ś\viętokrzyskich, Jurze Krakcwsko-Częstochmvskiej i przy
ległej do niej Wyżynie śh;skiej. Więcej \V tych drzewostanach było buku, 

8 I3 rod a i Żab k o - P ot op o\\" i cz, op, cit., s. 1039.
0 R,,zwój szaty ll'�ncj zit:111 polskich od ustąpienia lodowca aż po okres histo

ryczny, pncdstawiono na podstawie pracy A. ż a lJ ko - l' ot op o w i cz a (zob. 
przyp. 1 or.,z zbiorn\•/cj pracy pod red. W. Szafcl·a, Szct.a rG.'11inna Polski, t. 1-2,
\Var.,z,e:2. 1g,7, 

IJ Tamże. 
'' T<1mże. 
12 Ląr:zy si<; to pned2 wszyst:,im z-::! zmianą stosu:1'.-..ó,v kl'nDtycznych, a w 

mnir.'.i :czym stopniu jest nast<;pstwem użytkO\V"nia Lt::u przez c,.lowicka. Zob. Z ab
k o - I' 'J t op o w i c z, op. cit., s. 20 i n.
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jodły, dębu, grabu i głogu. Malał \vówczas na tych obszarach zc:.siqg 
wiązu, lipy i leszczyny, a zwiększała swój udział sosna oraz olcha, sta
nowi�1ca wraz z osiką i wierzbą istotny składnik drzewostanów nadrzecz
nych 1 :i. Niewielki był wówczas na wspomnianych obszarach zasięg brzo
zy, utrzymującej się na słabszych gruntach. 

Na tym obszarze nie brakło już wówczas terenów bezleśnych, gdzie 
braku drzewostanów nie można tłumac7.:yć rozwojem osadnictwa. Były 
to po prostu tereny o urodzajnych glebach złożonych z czarnoziemu czy 

lessu, gdzie warunki przyrodnicze nic sprzyjały uformowaniu się drze

wiastej szaty roślinnej. Tereny te, podobnie jak południowa część Wy
żyny Lubelskiej i Roztocza, miały r,1.czej stepową szatę roślinną 1 jedynie 
w pobliżu rzek i nielicznych jezior utrzymywały się krzewy i zarośla. 
Przyjmuje się także, iż na pobrzeżach wspomnianych terenów bezleśnych 
mogły siq utrzymywać.: świetliste lnsy liściaste o charJ.kterze parko
wym 1 !. 

T«kim słabo zalesionym terenem na Ślqsku był obszar plemienny 
Gołężyczan ( czeskie Hclasycko) na p'.'graniczu ślc1,sko-mor2,\vskim oraz 
wąski pas wzdłuż linii: R,,cibórz-Nysn-Ząbkowice śh1skie-Świdnica
Ja-.,;o!· 11. Natomiast \V l\Inłopolsce słab() z::olesiony był cbsz:,,· plemienny 
Wiślan, ciągnący siq \\·zdłuż lewegJ b,·zcgu Whł:,' od ok,,lic Krako,,,·z: aż 
po Sundomierz rn. 

vV lasach nizin środkowopolskich pn:sważ;1ly bsy igbsto-sosno·.vc 
z wi,�kszym jednak WÓ\vczas udziułcm drze\',' liściastych, sz,.·zc·gólnie na 
lepszych glebach. W Wielkopolsce znaczną powiHzch:,it: z::jmo,v2Jy na 
przykłnd wó\vcw.s lasy dGbowo-grabowc 11. Vv północnc-\·;sclrnclnie.i czr;ś
ci niziny środkowopolskiej obok sosny poważny udział w drzewostanach 
leśnych miał Ś\vicrk, wykazujący \Vtedy znaczn�� ekspansy,vnoś2 w roz
przestrzenianiu sil; w kierunku z2.chodnim. Najwi(;kszy był jeclnr.k udział 
Ś\Vierlrn w bornch Pojezierza, nazywanego póżnioj 1\Iazurskc-Warmiń
skim. O ile świerk wykazywał wówczas ekspansje; ku zachodov,;i, przc
nikajw.: na teren Pomorza Gdańskiego, to podobny wzr::ist zasięgu, lecz 
w kiernnku ,vs·chodnim wykazywał buk, posiadając:,' obJk sosny najwil,:k
szy ud:�iał w drzewostanach leśnych Pomorza Zachodniego 18

. "\Vh;kszy 
był tc1kżc wówczas udział w drze\vostanach leśnych wiqzu, leszczyny, 
jaworu, lipy i klonu niemal na całym obszarze ziem pclskich. Gatunki 
te traciły jednak wtedy S\vój stan posiadania, wypierall>:, na nizinach 

11 Tamże, s. 2-lc n. 
11 1\:mżc, s. 21.

i, 'L;:nżc, s. 10 t:. un,z rn!ącz<J!L1 m8pka do prncy K. 13 ucz k n, o)). cit.: ,,Próba 

rckonslrukcj i krajobr;1zu Polski ,,-czcsnohistorycznej". 
1G 'I'arnżc. 
1:- .L Fab i j �1. n o'.'; ski, Pr(alziej2 nns.:ych lasó1v (Dzieje la�ó,\· ... , s. 16 17). 
18 Tamże. 
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początkowo przez grab, a później przez sosnę oraz w górach i na wyży
nach przez buk i jodłę, które następnie wypierał świerk 19.

Przy dzisiejszym stanie badań przyjmuje się, że pod koniec X w.
lasy zajmowały znacznie więcej niż połowę naszych ziem 20. Pewne jest 
także, źe już wówczas znaczna część powierzchni Wielkopolski, Kujaw,
Małopolski i Sląska zajmowały tereny bezleśne, i to nie tylko na bez
drzewnych obszarach lessów i -czarnoziemów. Na urodzajniejszych grun
tach znaczne postępy poczyniło już osadnictwo rolnicze, przejmujące pod 
uprawę zbóż i wypas bytdła także tereny zalesione 21_ 

Przedstawiony w zarysie obraz ówczesnych lasów polskich został 
poważnie uzupełniony przez historyków. Przede wszystkim badania nad 
dawnym osadnictwem, szczególnie śródleśnym, w pełniejszy sposób uka
zały zróżnicowanie dawnych drzewostanów leśnych. Okazuje się, że nie 
tylko położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni i warunki kli
matyczne formowały różnorodność drzewostanów ówczesnych lasów. Ba
dania te wykazały, iż ważną rolę w siedliskach leśnych odgrywa gleba 
i jej podłoże na,vet sięgające głębiej. Również stosunki wodne, a szcze
gólnie sieć hydrograficzna wpływają na rozprzestrzenianie się chociażby 
wzdłuż biegu rzek i strumieni zupełnie innych gatunków drzew niż te, 
które rosną na otaczających je obszarach. Dlatego w dawnych opisach 

· zwrócono uwagę, że nad niektórymi rzekami i jeziorami istniały pasy
nadbrzeżnych niezwykle bujnych drzewostanów tworzących wraz z krze
wami i zaroślami trudny do przebycia teren 22

• Przyjmuje się także, iż
przy stosunkowo dużej lesistości kraju, korzystniej wówczas układały
się stosunki wodne, a suma opadów była wyższa niż obecnie 23

• Dlatego
też bezleśne, piaszczyste tereny wydmowe raczej nie zajmowały wów
czas znaczniejszej powierzchni.

Badania nad dziejami lasów, leśnichva i drzewnictwa w Polsce wska
zały także, iż w dawnych lasach inna była niż obecnie struktura wieku
drze,rnstanów. Tam gdzie prze,vażały gatunki drzcv,,,- o głębiej sięgają
cym systemie korzeniowym, procent starodrzewu był znacznie wyższy

19 T\\'ierdzG tak na podstawie literntury podanej w przyp. 1 i 6. 
20 Z ab k o - P ot op o ,v i c z, Dotychczasowy stan bada ii..., s. 14 n. K. ś I a s k i,

Zalucl nie nie puszcz ... , s. 57 n. i tegoż, Lasv a osadnictwo ... (Dzieje lasów ... , s. 43 
i n.), K. Buc z ck, Ziemie p?lskie ... i tamże mapka (,,Próba rekonstrukcji krajobra
zu Po!ski"). 

2' Tamże. 
22 A. Ga 11, Krornka polska, Wroclmv 1965, s. 53, 165, 175; J. D ! u go s z, Dzie

jów ))'Jl,kich, ksir;gi I-VIII (Dzieła \\·.,zystkiC'. t. 1. Krakó,.v 1867, s. 292, 368. 369, 
454-458), tamże, t. 2, KrokÓ\\' 1868, s. 65-68, 128,'12,l, 222/22-l.

23 E. Chodzi ck i, Rola lasu (Dzieje lasów ... , s. 30 i n.); E. W i G ck o, Funkcje

lasóv.; i zadrzewień w ochronie środou;,s/ca przyrodniczego (Przegląd Gct,graficz
ny, t. XIV, z. 4, 1973, s. 707 i 11.).

2 - Sobl:.lka 1-�/l!2 
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mz w lasach nam współczesnych 2�. Stan ten wpływał zasadniczo na 
świetlistość lasów oraz strukturę gatunkową podszytu 2s. 

Przedstawiony w zarysie obraz dawnych lasów polskich, poddamy 
fragmentarycznej analizie porównawczej w oparciu o skromne, lecz inte
resujące pisane przekazy źródłowe w kronikach obcych i polskich 2s_

Znajdują się w nich wzmianki o wykorzystywaniu zwartych drzewosta
nów w celach obronnych oraz o skrytych przemarszach i staczanych bit
wach także większych oddziałów wśród lasów :n_ 

Słowianie wykorzystywali obszary leśne w celach obronnych już 
w okresie formowania się państw plemiennych 2s. Rozległe puszcze nie 
tylko rozgraniczały terytoria plemienne, ale także chroniły je przed 
niespodziewanym napadem. Dawne przesieki i branibory, to przede 
wszystkim przystosowane do obrony obszary puszcz międzyplemien
nych 29

• Wszelkie dogodniejsze do przejścia drogi, doliny, wąwozy i bro
dy, prowadzące przez obronne puszcze międzyplemienne, zabezpieczano 
budując przy nich grody i zawały. Podobnie postępowano przy zabezpie
czaniu granic związku ponadplemiennego, tj. państwa polskiego. W okre
sie rozrastania się państwa polskiego ważną rolę obronną odgrywały 
rzeki, rozlewiska i bagna wraz z nadrzecznymi lasami i zaroślami. Po
twierdzają to wymownie walki pierwszych władców Polski o panowanie 
nad dolną Odrą i Wartą oraz Notecią 30_ Bardzo trudna była do przejścia 
dla wojsk niemieckich rzeka Odra, dobrze strzeżona przez nadrzeczne 
grody budowane w pobliżu dróg i brodów. O ile tylko dopisała czynna 
obrona oddziałów polskich, siły feudałów niemieckich miały zawsze po
ważne trudności ze sforsowaniem tej rzeki. Dlatego niejednokrotnie 
marsz ich odbywał się wzdłuż Odry aż w głąb ziem polskich 31. 

21 Po prostu cirzev.ra gl<;biej ukorzenione o t,vardym drewnie przy mało inten
sywnym wyrębie miały duże szanse na długowieczność. Natomiast drzewa o płyt
kim systemie korzeniowym i kruchym drewnie niszczone były masowo przez wia
try tworząc zwały wiatrołomów lub wiatrowałów. 

2� Por. J. Kos t ro wicki, Srodowrsko geograficzne Polski, Warszawa 1961,

s. 422 i n.; E. W i G ck o, W ostępach Puszczy Białowieskiej, Warszawa 1972, s. 96 i n.
26 Szczególnie chodzi nam u wymienione w przyp. 22 prace A. Gall a i J. Dłu

gosza oraz K osm a s  a, Kronikę Czechów z XII w. Korzystano z wyd. polskiego 
w opracowaniu M. Wojciechowskiego, Warszawa 1968. 

27 Tamże. 
rs Por. \V. Kozłowska, Wczesnośredniowieczne grody województwa opol

skiego na tle warunków fizjograficzna-gospodarczych (Kwartalnik Opolski, n. 2, 

1956, s. 8 i n.); L. Tyszkiewicz, Ze studiów nad osadnictwem wczesnofeudal
nym na S!ąsku (Sobótka, R. 12, 1957/1, s. 24 i n.); A. Ny rek, Organizacja admi
nistracji i pracy w lasach górnośląskich od X do polowy XIX w. ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu paizszczyźniano-folwarcznego (Studia Sląskie, t. XXVIII, 
1975, s. 14).

29 Tamże, oraz Zarys dziejów wojskowości 1Jolskiej, Warszawa 1965, t. 1, s. 39 

n.; T. N o w a k i J. Wimmer, Dzieje oręża polskiego, t. 1, Warszawa 1963, s. 4.

30 Tamże, oraz zob. przyp. 22.

ai Zarys dziejów wojskowości ... , s. 57 i n.; N o w a k i Wim m c r, oJJ. cit., 
s. 41 i n.
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Duże znaczenie obronne miała również podmokła i silnie zalesiona 
dolina Noteci i Warto-Noteci. Swobodne przejście przez dolinę wspom
nianych rzek możliwe było dopiero po długotrwałych i ciężkich walkach 
Polaków z Pomorzanami, zakończonych zdobyciem grodów nadrzecz
nych 32. Należy przy tym zauważyć,· że lasy i jeziora Pojezierza Pomor
skiego nie stanowiły dla oddziałów polskich tak trudnej dla przebycia 
przeszkody, jak czynnie broniona przez Pomorzan dolina Noteci i Warty. 

W miarę rozwoju osadnictwa, nie tylko lasy ulegały ciągłej trzebieży, 
ale także wzrastała ich penetracja przez człowieka, który wówczas chęt
nie się osiedlał w dogodniejszych miejscach śródleśnych 33. Rosła więc 
ilość śródleśnych dróg i ścieżek, nie mówiąc już o znajomości obszarów 
leśnych przez zamieszkujących je i penetrujących ludzi. Dlatego też 
znaczenie obronne obszarów leśnych stopniowo malało. W dalszym ciągu 
trudne jednak były do przebycia podmokłe lasy nadrzeczne i górskie, 
o ile miały odpowiednio zabezpieczone przejścia i brody. Tezę tę po
twierdza chociażby skuteczne powstrzymywanie ataków Prusów przez
Kaszubów i Polaków wzdłuż dolnej Wisły na przełomie XII i XIII w. 31 

Natomiast Mazowsze, w tym samym czasie często wspomagane przez
inne dzielnice Polski, już na początku XIII w. zaczęło przegrywać walkę
z plemionami Prusów. Oddzielające Mazowsze od Prusów rozległe puszcze
nie stanow1ły wówczas odpowiedniego zabezpieczenia przed ciągłymi na
padami tych plemion. Za:,ięg zbrojnych napadów Prusów załamywał się
wówczas dopiero na linii Wisły i Narwi, a osadnictwo polskie na północ
od tych rzek było poważnie zagrożone :i5_ 

Nie zawsze jednak rozlewiska wodne i porośnięte lasami doliny rzek 
mogły zabezpieczać ziemie polskie przed najazdami. Swiadczą o tym 
łupieżcze wyprawy Jadźwingów, sięgające w drugiej połowie XIII w. 
aż po Lublin 36. Jest prawdopodobne, że górna Narew i dolny Bug nie 
były odpowiednio ubezpieczone i dlatego Jadźwingowie stosunkowo łatwo 
przeprawiali się przez te rzeki. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę na
jazdy Litwinów z XIV w., które nie tylko pustoszyły okolice Lublina, 
ale z łatwością sięgały na lewy brzeg Wisły, to wskazać musimy na zu
pełnie inne przyczyny tego stanu. Linia Wisły była przecież dosyć dobrze 
ubezpieczona, a najazdy Prusów, Jadźwingów czy nawet Rusinów prze
ważnie poza nią nie sięgały 37. Dla silnych wypraw tatarskich z XIII 
i litewskich z XIV w. nawet zabezpieczona grodami Wisła nie stanowiła 

82 Zob. przyp. 22. 
83 J. L od owski, op. cit., s. 63 i n.; K. S 1 as ki, Zaludnienie puszcz ... , s. 58 

i n. 
Sj J. Dług os z, Itoczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księ

ga VI, Warszawa 1973, s. 325 i n.; 334 i n. 
ss J. Dl u go s z, Dziejów JJo!skich ... , t. 1, Kraków 1867, s. 292, 368, .. 369, 454-458; 

tamże, t. 2, Kraków 1868, s. 65/68, 128/129, 222/224.
ao J. Dług os z, Dziejów p:Jlskich ... , t. 2, s. 375 i n., 447 i n.
�7 Potwierdzają to liczne wzmianki w ks. V-VIII Dziejów polskich J. Dłu

gosza. 
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przeszkody nie do przebycia. Okazało si� że przeciwnik dysponujący 
dobrym rozeznaniem i silną armią mógł sforsować tak poważną prze
szkodę wodną, o ile Polacy nie przeciwstawili mu odpowiednio silnych 
i ruchliwych odwodów. Właśnie Tatarzy w XIII, a Litwini w XIV w. 
wykazywali dużą ekspansywność, podczas gdy siły polskie, nadszarpnię
te procesem rozbicia dzielnicowego, dopiero zaczynały się odradzać 38• 

Przed rozbiciem dzielnicowym stosunkowo liczne i dobrze dowodzone 
siły polskie potrafiły nie tylko skutecznie się bronić, ale i atakować do
konując udanych wypraw wojennych na obce terytoria. 

Na początku XII w.; w okresie panowania Bolesława Krzywoustego, 
wojsko polskie dokonało dwu znanych wypraw, o których zachowały 
się dokładniejsze relacje źródłowe. Pierwszą, dokładniej zapisaną tyl
ko w kronice A. Galla, była wyprawa Bolesława Krzywoustego z 1103 r. 
na Kołobrzeg 39. Zasługuje ona na uwagę przede wszystkim ze względu 
na jej stosunkowo daleki zasięg oraz dużą szybkość przemarszu. 

Doskonale poinformowany o tej wyprawie A. Gall pisze, że koncen
tracja doborowego oddziału konnego Bolesława Krzywoustego nastąpiła 
w Głogowie na śląsku najprawdopodobniej we wrześniu. Po pięciu dniach 
forsownego marszu wojsko przybyło w rejon Kołobrzegu, gdzie w ciągu 
nocy i szóstego dnia wyprawy (piątek) odpoczywało, obozując zapewne 
\V okolicznych lasach. W sobotę o świcie oddział przybył pod Kołobrzeg 
i przeprawił się przez rzekę Parsęt�. gdzie też nastąpił jego podział na 
trzy hufce, z których dwa pozostały w od\vodzie, a trzeci, prawdopodob
nie najsilniejszy, uderzył na miasto. Zbyt szczupłe siły hufca atakują
cego oraz brak zdyscyplinowania niektórych rycerzy, którzy zaczęli plą
drować podgrodzie, spowodowały, iż część hufca po wdarciu się do grodu 
została z niego wyparta. Po splądrowaniu podgrodzia oddział Bolesława 
Krzywoustego wycofał się spod Kołobrzegu wraz ze zdobyczą i jeń
cami 40• 

Chociaż Bolesławo,vi Krzyv,roustemu nie udało się zdobyć grodu ko
łobrzeskiego, to jednak wyprawę uważać można za sukces, gdyż oddział 
zniszczył miasto, wziął zdobycz i jeńców oraz powrócił bez większych 
strat. Z opisu wyprawy wynika niezbicie, że Pomorzanie byli zaskoczeni 
i nie zdążyli zorganizować skutecznego przeciwdziałania pod Kołobrze
giem ani też przeprowadzić pościgu celem odbicia jeńców i zdobyczy 41• 

Fakt zaskoczenia przemawia za tym, że Bolesław żyjący w nieprzyjaźni 
ze swym bratem Zbigniewem, p:mującym wówczas we wschodniej i środ
kowej Wielkopolsce, raczej nie prowadził swego oddziału przez Wielko-

�8 Łączyło sit; to z rozwojem osadnict\,·a na ziemiach polskich, stałym chociaż

po\volnym post1.;pcm gospodarczo-społecznym oraz procesem jednoczenia się kraju. 
an A. Ga 1 l, op. cit., s. 99 i n. 
,o Tamże, s. 101. 

'1 Tamże.
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polskę. Zbigniew utrzymywał przyjazne stosunki z Pomorzanami i mógł 
ich uprzedzić o wyprawie, podając nawet siłę oddziału 42•

Przecież podjęta pół roku wcześniej (marzec 1103), lecz mniej skrycie, 
wyprawa polska na Morawy, także w sile trzech hufców, poniosła cięż
kie straty od pościgu czeskiego, uchodząc wprawdzie z łupami i jeńcami 
z Moraw, jednak przy dużym niebezpieczeństwie rozbicia 43. Zorganizo
wana wkrótce wyprawa polska na Morawy, prowadzona już przez sa
mego Bolesława Krzywoustego, zapewne bardziej skrycie, osiągnęła pełne 
powodzenie, gdyż Czesi i Morawianie, nie spodziewający się prędko po
nownej wyprawy polskiej, nie mogli zorganizować szybkiego pościgu 44• 
Trudno jest więc sądzić, aby tej miary wódz, co Bolesław Krzywousty, 
nie wyciągnął \vłaściwych wniosków i zlekceważył niedawne doświad
czenia z wypraw na Morawy. Również stwierdzenie A. Galla, iż Bole
sław prowadził swój oddział pod Kołobrzeg przez pustkowia, przemawia 
raczej za tym, że ominął on Wielkopolskę 4�. Terenu Wielkopolski, gdzie 
osadnictwo poczyniło już znaczne postępy, nie nazywałby Gall pustko
wiem. Prawdopodobnie wyprawa ruszająca spod Głogowa prawym brze
giem Odry szła w kierunku północno-zachodnim, nieco na zachód od 
rzeki Obry. Przeprawa przez Warto-Noteć nastąpiła prawdopodobnie nie
co na zachód od Santoku, gdyż teren ten był dobrze znany wojsku Bo
lesława z wcześniejszych walk o ten gród 46

. Z okolic Santoku, idąc przez 
kraj nieprzyjacielski, prowadził zapewne Bolesław Krzywousty swój od
dział przez lasy w kierunku północnym aż pod Kołobrzeg. 

Przedstawioną powyżej prawdopodobną trasq pochodu wojsk Bole
sława Krzywoustego naniesiono na mapę gleb Polski oraz mapę K. Bucz
ka, zawierającą próbę rekonstrukcji krajobrazu Polsld wczesnohistorycz
nej 47• Zabieg ten, jakkolwiek przeprowadzony na mapach dalekich od 
doskonałości, chociażby ze względu na ich skalę, prowadzi jednak do 
interesujących wniosków. Według mapki K. Buczka, pochód oddziału 
Bolesława Krzywoustego przez ziemie polskie przebiegał wśród krajobra
zu parkowego i leśno-polnego. Dopiero w pobliżu dawnej granicy pol
sko-pomorskiej, nieco na północny zachód od Międzyrzecza Wielkopol
skiego, oddział polski, idąc na północ w kierunku Warto-Noteci, wszedł 
na teren puszczy. Natomiast przez teren Pomorza Zachodniego pochód 
oddziału Bolesława Krzywoustego odbywał się przeważnie terenem pusz
czowym i leśno-polnym. Z wojskowego punktu widzenia było to celowe, 

42 Tmnże, s. 95. 
4s T.imże, s. 96 i n. 
44 Tamże, s. 98. 
45 Tamże, s. 99. 
,e T.imże, s. 88 i n. 
47 K(,rzystano z mapy: ,,Polska mapa gleb" w opracowaniu K. Konecka-Betley 

i R. Tru�zkow�ka, Warszawa 1956 oraz mapki pt. ,,Próba rekonstrukcji krajobrazu 
Polski wczesnohistorycznej", opracowanej przez K. Buczka i załączonej do jego 
pracy pt. Ziemie polskie przed tysiqcem lat, Kraków 1967. 
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gdyż pochód przez kraj nieprzyjacielski winien się odbywać jak najbar
dziej skrycie. 

Interesujące wnioski nasuwają się także po prześledzeniu trasy po
chodu oddziału polskiego na mapie gleb Polski. Początkowo przypusz
czalna trasa prowadziła przez tereny piaszczyste. Lecz już poza Sląskiem 
przez Ziemię Lubuską pochód odbywał się przez teren leśno-polny i leś
ny, pokrywający lekkie gleby gliniaste. Również przez Pomorze Zachod
nie trasa pochodu szła wśród krajobrazu leśnego i leśno-polnego, także 
terenem, na którym przeważały gleby gliniaste. 

Fachowe opracowania przyrodnicze wskazują, iż takie właśnie gleby 
formują siedliska leśne dla drzewostanów mieszanych i liściastych 48• Na 
terenie Ziemi Lubuskiej mogły to być, podobnie jak w Wielkopolsce, 
lasy mieszane i dębowo-grabowe. Natomiast na terenie Pomorza Zachod
niego przeważały lasy mieszane ze znacznym udziałem buka 49. 

Z dotychczasowych naszych rozważań wynika, że pochód oddziału 
Bolesława Krzywoustego na odcinkach, na których droga wiodła przez 
lasy szedł przeważnie przez drzewostany mies-zane lub liściaste. Wiele 
przemawia za tym, że były to bogate lasy dębowo-grabowe i bukowe, 
które ze względu na bogactwo paszy (bukiew, żołędzie, łęgi śródleśne) 
i zwierzyny chętnie były penetrowane przez nielicznych jeszcze wów
czas śródleśnych osadników 50. Dlatego też we wspomnianych lasach 
mogły być ścieżki, a także drogi śródleśne, które znacznie ułatwiały 
przejście nawet oddziałów konnych. 

Trudno też sobie wyobrazić, aby wśród rycerzy polskich nie było 
większej liczby osób znających przejścia wśród tych lasów. Przecież Po
lacy wielokrotnie wyprawiali siG na teren Pomorza, szczególnie w okresie 
panowania Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego s1.

Analiza kołobrzeskiej wyprawy Bolesława Krzywoustego nasuwa pew
ne wnioski co do samej struktury i zwartości drzewostanów zachodniej 
części Polski. Przy nieznacznym zasiedleniu były to zapewne lasy w nie
wielkim tylko stopniu eksploatowane. Dlatego też procent starodrzewu 
był w nich znacznie wyższy niż w lasach obecnych 52. Stare i wysokie 
drzewa tworzą zwykle ze swych gałęzi górną osłonę, która skutecznie 
paraliżuje zbyt wybujały odrost młodych drzew i krzewów. Osłona ta 
sprawia, że w lasach o przewadze starodrzewu dobrze utrzymują się 
mchy, trawy i krzewiny cienioznośne 5\ Natomiast eliminowane są w spo-

4s J. Kos t ro wicki, op. cit., s. 422 i n.; Dzieje lasów ... , s. 16. 
4o Tamże. 
so Zwracają na to uwagę J. Lodowski i K. S!aski, zob. przyp. 33. 
61 A. Ga 11, op. cit., s. 68 i n. oraz 88 i n.
s2 Potwierdzają to badania E. WiQcko dotyczące drzewostanów Puszczy Biało

wieskiej. Zob. przyp. 25. Zwraca na to uwagę taki.e A. Ny rek w pracy pt. Go
spodarka leśna na Górnym Sląsku. od polowy XVII do polowy XIX w., Wrocław 
1975. 

68 Zob. K o s t r o w i ck i, op. cit., s. 422 i n. 
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sób naturalny młode drzewa, które muszą z odrostem czekać aż drzewo
stan, tworzący górne piętra lasu, zostanie powalony lub wycięty. Dlatego 
lasy o przewadze starodrzewu mają zwykle mniejszą zwartość pozwala
jącą na względnie swobodne poruszanie się oddziałów pieszych. a wy
jątkowo nawet i konnych. Działanie w takich lasach oddziałów konnych 
jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy są to lasy liściaste (dąbrowy, 
bukowiny) lub mieszane bądź też bory i lasobory, o podłożu lekko gli
niastym i słabo wilgotnym o glebach piaszczystych, gdzie odrost krze
wów cienioznośnych jest nieznaczny. 

Znacznie obszerniejsze relacje (polskie i czeskie) zachowały się z wy
prawy Bolesława Krzywoustego do Czech, podjętej jesienią 1110 r. s4 

Ponieważ w opisach tejże wyprawy są pewne wzmianki o lasach pogra
nicza śląsko-czeskiego, wypada zwrócić na nie uwagę. Pełniejsze zrozu
mienie wspomnianych wzmianek możliwe jest po przedstawieniu cho
ciaż w zarysie przebiegu samej wyprawy. 

Wiemy, że podjęto ją jako kolejne wsparcie dla przyjaźnie nasta
wionych do Polski książąt czeskich Borzywoja i Sobiesława w ich stara
niach o tron czeski. Bolesław Krzywousty, chcąc rozbić ewentualne 
współdziałanie niemiecko-czeskie przeciwko Polsce, usilnie dążył do ob
sadzenia tronu czeskiego przez przychylnego Polsce Borzywoja lub też 
Sobiesława. Zwycięskie odparcie przeż Bolesława Krzywoustego najazdu 
niemiecko-czeskiego na Polskę w 1109 r. w którym poległ nieprzyjazny 
Polsce władca czeski książę Świętopełk, stworzyło dogodną sytuację do 
interwencji polskiej w wewnętrzne sprawy Czech. 

A. Gall pisze, że Bolesław Krzywousty „zebrawszy mnogie rycer
stwo", także z Wielkopolski i Kujaw, w otoczeniu biskupów polskich

i w towarzystwie księcia Sobiesława wyruszył do Czech 55
• Zanim jednak 

armia polska weszła do Czech, musiała przejść przez górzysty i zalesio
ny teren Sudetów. Czesi jednak przejścia wśród gór umocnili zawałami 
i zabezpieczyli strażami, zmuszając Polaków do mozolnego pokonywania 
przeszkód w ciągu trzech dni i nocy 56

• Biorąc pod uwagę liczebność armii 
polskiej oraz potrzebę dogodnieJszych przejść i miejsc koncentracji, ra
czej opowiedzieć się można za uderzeniem polskim z rejonu Niemcza
Kamieniec-Bardo na Kłodzko-Dobenin-Opocen-Hradec-Kralove s1. 
Był to jeden z najsta,rszych i najbardziej uczęszczanych traktów z Polski 
do Czech, posiadających dogodniejsze drogi. Jedynie przejścia przez Bra
mę Morawską mogły być mniej uciążliwe, jednak przekazy polskie i ,cze
skie podkreślają, że Polacy weszli do Czech, a nie na Morawy, co w in
nych wypadkach jest wyraźnie zaznaczone ss. Wskazany trakt, prawa-

&t Por. A. Ga 11, op. cit., s. 152 n.; K o s mas, op. cit., s. 368 n. 
ss Tamże. 
s3 Tamże. 
,1 Zob. K os ma s, op. cit., załączona tamże mapa. 
38 A. Ga 11, op. cit., s. 96-98. 
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dzący przez Kotlinę Kłodzką, wyprowadzał armię polską najkrótszą drogą 
na Pragę, o której zdobycie przede wszystkim w wyprawie tej chodziło. 
Zużycie aż trzech dni i nocy na przejście przez góry przez armię polską 
przemawia za tym, że forsowano ubezpieczoną przez Czechów Kotlinę 
Kłodzką 59• Straże czeskie, strzegące zawały i umocnienia pograniczne, 
bardzo szybko wykryły koncentrację armii polskiej. Już w trakcie for
sowania Kotliny Kłodzkiej, przebywający w Pradze władca czeski Wła
dysław otrzymał wiadomość nie tylko o ataku polskim, ale także i o jego 
kierunku 60

• Jedynie prawidłowym rozpoznaniem czeskim tłumaczyć moż
na szybkie zajście drogi oddziałom polskim przez armię czeską nad rzeką 
Cydliną. Z przekazów źródłowych dO\viadujemy się, że obydwie armie 
stanęły naprzeciw siebie czwartego dnia pochodu wojsk polskich przez 
ziemię czeską 61• Prawdopodobnie miało to miejsce 4 X 1110 r. w pobliżu 
wsi Lucice nad rzeką Cydliną. Dowództwo polskie widząc swoją prze
wagę dążyło do bitwy, chcąc się przeprawić na prawy brzeg Cydliny. 
Początkowo Czesi skutecznie paraliżowali polskie zamiary nie dopuszcza
jąc do przeprawy armii polskiej. Wobec tego w ciągu nocy z 4 na 5 paź
dziernika armia polska szybkim marszem podążyła na południe ku ujściu 
rzeki Cydliny do Łaby. Manewr polski stwarzał poważne zagrożenie dla 
strony czeskiej, gdyż Polacy' mogli w rejonie Oldrisa przeprawić się na 
lewy brzeg Łaby i pomaszerować na Pragę s2

• Dowództwo czeskie pod
jęło wobec tej groźby energiczniejsze działanie, przeprawiło swoją armię 
na lewy brzeg Cydliny, wyprowadzając swoje siły na tyły armii polskiej. 
Polacy mając na tyłach armię czeską nie odważyli się na uderzenie 
w kierunku południowym i podjęcie oblężenia Pragi. Armia polska prze
prawiła się więc na prawy brzeg Cydliny, a wzniecając pożary i rabując 
kraj dążyła do sprowokowania armii czeskiej do bitwy. Władca czeski 
książę Władysław nie dał się sprowokować, - lecz konsekwentnie dążył 
nie tylko do.. odciągnięcia sił polskich spod Pragi, ale do całkowitego ich 
zniszczenia. Bolesław Krzywousty miał jednak duże doświadczenie jako 
wódz oraz liczniejszą armię niż książę Władysław 63

• Dzięki przezorności 
Polacy zdołali uprzedzić Czechów w opanowaniu na Cydlinie mostów 
zwanych Kfivci. Dzięki temu armia polska mogła wraz z łupami i jeńca
mi wycofać się na lewy brzeg Cydliny i pomaszerować na północ. Marsz 
odwrotowy armii polskiej prowadzony był szybko i sprawnie, skoro 
armia czeska nie zdołała zatrzymać Polaków ani na Cydlinie, ani prze-

&o Tamże, s. 155. 
6
° K osm as, op. cit., s. 368, podaje o przekamniu ksiqciu Whdyslawowi przez 

got'lca wiadomości o polskim ataku, już 28 IX 1110 r. 
s1 A. G a 11, op. cit., s. 156. 

u Przeprawa przez Łabc: w tej miejscowości zaznc1czona ."est na załączonej 

mapce do wydanej w j. polskim pracy Kosmasa. 
ea Twierdze: tak na podstawie wzmianek Galb i Ko�ma�a o licznej armii pol

skiej oraz unikaniu otwartej walki z tą armią przez Czechów. 
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szkodzić im w przeprawie przez rzekę Trotinę. Zaraz po przeprawie przez 
Trotinę, wieczorem 7 października, w pobliżu lasów rozłożyła się armia 
polska na noc obozem. Prawdopodobnie zwiadowcy czescy obserwowali 
pilnie ubezpieczony strażami obóz polski. O świcie 8 października biskupi 
polscy odprawiali msze św. i głosili kazania, każdy jak wspominają źród
ła dla rycerstwa swej diecezji 64• Po modłach nastąpił podział armii na 
hufce, dokfadne ustalenie szyków pochodu oraz ubezpieczeń w razie na
padu. Jeńców oraz zdobycz prowadzili Polacy pod strażą oddziałów pie
szych formujących czoło pochodu. Całość ubezpieczana przez hufce konne 
wchodziła powoli w podgórskie lasy sudeckie w pobliżu miejsco,vości 
Jaromef 65_ Wchodząc do lasu, armia polska musiała rozciągnąć swe szyki 
i zwolnić szybkość marszu. Zwraca na to uwagę A. Gall, zaznaczając 
jednocześnie, iż droga, którą przybyli Polacy do Czech, została zabloko
wana. Podobnie i inne drogi zawalone były zasiekami. Dowództwo cze
skie po zablokowaniu dróg i przejść śródleśnych postanowiło rozchrnnię
tą w lasach armię polską zaatakować i zniszczyć. Polacy jednak byli 
czujni, przygotowani na atak oraz mieli liczną armię. 

Bitwa między armią polską i czeską rozegrana została na pobrzeżu 
wspomnianych lasów, przed południem 8 X 1110 r. Walki miały charak
ter bardzo zacięty i prowadzone były na skraju lasów przede wszystkim 
w szyku konnym, w głębi zaś lasu także i pieszo. Lżej uzbrojone i licz
niejsze rycerstwo polskie okazało się przeciwnikiem nie do pokonania, 
tym bardziej iż w bitwie tej walczyło o najwyższą stawkę 66. Po zwycię
skim odparciu ataku czeskiego dowództwo polskie wykazało dużą ostroż
ność, nie zezwalając rycerstwu na podjęcie dłuższego pościgu większymi 
siłami. A. Gall stwierdza, że Polacy dopiero trzeciego dnia po bitwie 
opuścili Czechy, gdzie przebywali przez dziesięć dni. 

Zwycięska bitwa nad rzeką Trotiną oznaczała dla Polaków usunięcie 
groźnego przeciwnika z trasy pochodu, którą jednak, aby przebyć, nale
żało oczyścić z zawałów i przeszkód. Zaraz po bitwie trzeba było tak.ze 
zebrać rannych i broń z pobojowiska oraz uporządkować oddziały. 
Wspomniane czynności oraz domarsz do przejścia granicznego, prawdo
podobnie przez najbliższą od pola bitwy Przełęcz Lubawską, musiały 
więc trwać przeszło dwa dni 67. 

Przedstawiona w zarysie wyprawa Bolesława Krzywoustego do Czech 
nasuwa pewne uwagi o ówczesnym środowisku naturalnym, szczególnie 
pogranicza śląsko-czeskiego. W świetle przekazów źródłowych sudeckie 
lasy górskie, chociaż trudniejsze do przebycia niż nizinne lasy polskie, 

r1 A. Ga 11, op. cit., s. 161.
os Zob. załączoną mapk� do pracy Kosmasa. 
68 Przy zablokowanych przez Czechów przejściach, przegrana bitwa cznaczala 

dla Polaków zniszczenie armii. 
07 Zob. załączoną mapkc; do pracy Kosmasa. 

•
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nie stanowiły jednak przeszkody nie do pokonania. Chociaż Czesi zabez
pieczyli przejścia górskie zawałami i strażami, to jednak dla silnej armii 
polskiej ubezpieczenia takie były możliwe do pokonania, gdyż nie było 
w pobliżu silnych odwodów czeskich. Również rzeki, na,vet niewielkie, 
trudne były do przejścia jeśli naprzeciw brodu stał silny i zdecydowany 
przeciwnik. Mapa gleb Polski na wskazanych uprzednio przypuszczal
nych trasach przejść górskich wskazuje, że były tam gleby, na których 
mogły się rozwijać drzewostany mieszane 68. Jest więc prawdopodobne, 
że w reglu dolnym oprócz sosny i świerka rosły buki, jawory, dęby, 
graby i głogi, złożone w dużym stopniu ze starodrzewu i przez to mniej 
zwarte i łatwiejsze do przejścia. Dlatego większe wyprawy w szyku 
konnym, pJlskie do Czech i czeskie do Polski, ciągnęły zwykle utartymi 
szlakami przez doliny i przełęcze. Trudniejsze natomiast były do przej
ścia lasy porastające piętro regla górnego i kosodrzewiny. W reglu gór
nym przeważał już wówczas świerk wypierający buk i modrzew 69, 
Bardziej zwarte, lecz płytko ukorzenione drzewostany świerkowe po sil
niejszych wiatrach były niejednokrotnie pełne naturalnych zawałów 
butwiejących przez dziesiątki lat. Drzewostany te, podobnie jak i kar
łowate, lecz zwarte kosówki w piętrze kosodrzewiny, trudne były do 
przejścia nawet w szyku pieszym. Dlatego wszelkie ubezpieczenia, po
czynając od zawałów drzewnych w przełęczach aż po pograniczne grody 
w dolinach, budowano zwykle przy uczęszczanych szlakach 7o. 

Ogólnie rzecz ujmując dawne lasy polskie w świetle przedstawionych 
przekazów źródłowych ukazują nam się jako mniej zwarte niż to nie
jednokrotnie dotąd sądzono. Porównanie przypuszczalnych (i rzeczywi
stych) tras pochodu dawnych wypraw wojennych z mapami gleb po
twierdza opinie przedstawicieli nauk przyrodniczych o większym udziale 
drzew liściastych w ówczesnych drzewostanach. Nasuwa się także spo
strzeżenie o poważnym wpływie na strukturę gatunkową, a tym samym 
i na zwartość drzewostanów, takich czynników jak ukształtowanie te
renu, jego warunki glebowe i hydrologiczne. Również intensywność eks
ploatacji lasów wpływa poważnie na strukturę gatunkową i wieku oraz 
zwartość drzewostanów. 

W świetle wspomnianych przekazów źródłowych i dotychczasowych 
badań, można przyjąć, iż ówczesne lasy polskie, chociaż były rozleglej
sze i o wyższym procencie starodrzewu niż obecne, poddane były jednak 
znacznej penetracji i eksploatacji. Przyczyniało się do tego nie tylko ło
wiectwo, wyprawy wojenne i handlowe, ale także rozwijające się coraz 
poważniej osadnictwo śródleśne 11. 

68 Były to gleby brunatne i bielicowe, gliniaste, pyłowe i ilaste.

eQ Zob. przyp. 48. 
10 Zob. przyp. 28 oraz załączoną mapkG do pracy Kosmasa. 

11 Zob. przyp. 33. 
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BEl\'IERKUNGEN UBER DIE KOMPLEXIVITAT DER WALDBESTANDE 

AUF POLNISCHEM GEBIET VOM 10 BIS INS 14. JH. 

Die Ansichten, vor allcm der polnischcn Historiker, liber die Bewaldung der 
polnischen Gebiete sowie die Struktur und Komp!exivitat der Wa!der Polens 
im fruhhistorischen Zeitabschnitt unterlag in den letztcn 50 Jahren bcdcutcnde:1 
Veranderungen. Bis in  die Zwischcnkriegszcit iiberwog in der polnischen, aber 

auch der deutschen Historiographie, die Ansicht von der relativ hohen Bewaldung 
des fnjhgcschichtlichen Polcns. Erst die durch die Arbeitsgruppcn von F. Bujak 
und W. Szafer in Angriff genommenen Forschungen brc1chten wichtige Verande
rungen im Verhaltnis zu dcn bisherigen Ansichten. Nach dem 2. Weltkrieg bildeten 
sich in Polen, gestu tzt auf die Universitatskatheder fur Wirtschaftsgeschichte und 
die Institute der Gcschichtc der Wa!dwirtschaft an dcn Landwirtschaftsakademien, 
einige Zentren zur Erforschung der Geschichte der Walder, der Waldwirtschaft 
und Baumkunde heraus. Die in dicscn Zentrcn durchgefi.ihrten Forschungen von 
einzelnen Personen und Gruppen. besitzen meist interdisziplinarcn Charakter. Dfo 
erhaltencn Quellenmaterialien und Forschungsmethodcn verschicdcner Disziplinen 
ausnutzcnd, wurdcn schrittweise immer genauere Ergcbnisse erzielt. 

Die vorgelegtc Arbeit vcrsucht, die bishcrigen Feststellungen der Vcrtreter der 
Naturwisscnschaften mit dem erhaltcnen Quel!enmaterial teilwcise zu konfrontie
ren. Vor allem die Berichte der alten polnischen und bohmischcn Chronikcn i.iber 
die Tiitigkeit des polnischen und fremder Hccre auf polnischen Boden ausnutzend, 
macht der Autor cine Rcihc von Bemerkungen i.iber die alten Waldbestiinde. Diesc 
Feststcllungen decken sich im Prinzip mit den Forschungscrgebnisscn der Arbeits
gruppen F. Bujaks und \V. Szafers. Gleichzeitig wics der Autor auf die grosse 
Bcdeutung des Wassernetzes bei der Gestaltung der vielseitigkeit der Pflanzen
decke des fruhgeschichtl ichen Polens hin. 
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POLONIA LIPSKA WOBEC SETNEJ ROCZNICY ZGONU 

KS. J. PONIATOWSKIEGO 

Już w 1898 r. na polach Probstheide rozpoczęto prace nad pomnikiem 
upamiętniającym stoczoną w 1813 r. pod Lipskiem bitwę narodów. Pro
jektowany przez Brunona Schnitza, a wznoszony przez architekta Cle

mensa Thieme (przy współudziale rzeźbiarzy Christiana Behrensa i Franza 
Metznera), monument przybrał kształt wysokiej na 91 m granitowej 

piramidy. Jego odsłonięcie miało być nie tylko oznaką czci dla poległych 
żołnierzy, ale także symbolem siły i świetności zjednoczonej Rzeszy 1• 

Akt ten przewidywano na dzień 18 X 1913 r., a więc w setną rocznicę 
gigantycznych zmagań wojsk sprzymierzonych z armią Napoleona. 

Obiekt w Probstheide nie był wszakże pierwszym i jedynym świa

dectwem tego historycznego wydarzenia. Jeszcze w 1863 r., a zatem 
w pięćdziesiąt lat po bitwie, dr Theodor Apel poumieszczał w punktach 
zajmowanych przez poszczególne armie i dywizje kamienie oraz skrom
ne pomniczki z okolicznościowymi na nich napisami. Do dziś stoją: na 
Nord Platz, nie opodal dawnego folwarku Pfaffendorf, w którego gru
zach uparcie broniła się dywizja gen. Henryka Dąbrowskiego, oraz w Do
litz, miejscu działań korpusu ks. Józefa Poniatowskiego, granitowe po
stumenty utrwalające pamięć o tych dowódcach i ich żołnierzach 2• 

Naczelny wódz Wojska Polskiego posiadał w Lipsku jeszcze dwa inne 
znaki potwierdzające jego związki z tym miastem. Jeden z nich ufun

dował w 1814 r. Reichenbach, w ogrodzie na brzegu Elstery, w miejscu, 
z którego czterokrotnie ranny, wykrwawiony ks. Poniatowski runął 
w odmęt rzeki. Z czasem ta niewielka, z odpowiednią inskrypcją bryła 
piaskowca, została otoczona przez wybudowane w tamtej okolicy czyn
szowe kamienice. Zapomniana i zaniedbana przetrwała (chyba właśnie 

dlatego) do naszych czasów 3• 

1 :vr. E s c h n c r, Leipziges Denkmaler, Denksteine und Gecldchnistafeln, Leip

zig 1910; Leipzig 1913, Leipzig 1953, s. 165-190. 
2 Tamże; Album der Volkerschlacht bei Leipzig und andere Schlachtdenkmate

der Umgegencl, Borna 1864. 
3 Ten najstarszy pomnik ks. J. Poniatmvskicgo przeniesiony po wojnie na

miejsce dawnego sarkofagu W,i'\volal sporo zamieszania; oba obiekty czQsto są 
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Bardziej znaną pamiątką po ks. Poniatowskim był ustawiony w 1834 r. 
staraniem żołnierzy powstania listopadowego, przy ul. Lessinga, na te
renie szkoły - Ratsfreischule, wielokrotnie reprodukowany i zamiesz
czany w czasopismach oraz książkach sarkofag, cel corocznych pielgrzy
mek miejscowej Polonii 4. 

Wobec zbliżającego się terminu odsłonięcia monumentu w Probstheide 
władze miejskie Lipska przystąpiły do odnowienia także istniejących 
już, odnoszących się do bitwy narodów obiektów. Akcją tą objęto rów
nież pomnik ks. Poniatowskiego. Ponieważ napisy na cokole były już 
zatarte, przeto kierujący renowacją inspektor budownictwa Kunde, zwró
cił się do osiadłego w Lipsku slawisty dra Henryka Ułaszyna z prośbą 
o ustalenie ich poprawnego brzmienia. Okazało się, że data urodzenia
ks. Poniatowskiego: 6 V 1761 r. jest błędna, albowiem rzeczywistą była
7 V 1763 r. Ułaszyn uważał jednak, iż transkrypcji tej nie należy zmie

niać, lecz zachować w pierwotnej formie. Jednocześnie Kunde zaznajo
mił Ułaszyna z pochodzą,cymi z 1886 r. planami przebudowy S?Tkofagu.
Według ich założeń cokół winien być obwiedziony „kolumnową galerią",
za nim zaś miała się wznosić półkolista ozdobna ściana. Brano także
pod uwagę przeniesienie i ustawienie pod nią „kamienia pamięci" z po
sesji niegdyś Reichenbacha, a wówczas już Wilhelma Gerhardta. Ze swej
strony Kunde dodawał konieczność wymiany górnej części pomnika, któ
ra wykonana z cegieł coraz widoczniej ulegała zniszczeniu s.

Dnia 18 X 1910 r. władze municypalne i społeczeństwo Lipska urzą
dziły pochód w wielkim stylu poprzez ulice miasta, stanowiący niejako 
generalną próbę tego, co miało nastąpić jesienią 1913 r. Również Polacy 
zaznaczyli wtedy swą obecność. Ruszyli korporacjami - a było ich

w Lipsku kilka - pod pomnik ks. J. Poniatowskiego w celu złożenia 
tam wieńców, które zdobiły szarfy o narodowych barwach. Do zebra
nych rodaków przemówił Władysław Walicki, przypominając im dni 
chwały i klęski polskiego oręża, żołnierski honor naczelnego wodza i jego 
tragiczny zgon 6. 

Oczywiście setną rocznict� tego wydarzenia lipska Polonia była goto
wa uczcić w sposób- jeszcze bardziej widoczny. Już 23 II 1913 r. Broni
sław Lipski polemizował w miejscowej gazecie z projektem ufundowa
nia nowego pomnika ku czci ks. Poniatowskiego. Proponował natomiast 

utożsamiane zarówno w polskiej, jak i w niemieckiej literaturze. Ich opis podał 
B. L. Ka I i n a [B. Londytiski], Lipsk i jego pamiqtki, Poznati 1910, s. 25-31.
O tradycjach ks. J. Poniatowskiegó w Lipsku wspomina Historia wychodźstwa 

polskiego w Niemczech, red. M. Plończak, Pozna{1 [1936], s. 52-54; por. również
I\!. Ci c ś 1 a, Pomnik ks. Józefa w Lipsku (Iviówią wieki. 1969, nr 5).

4 Ka 1 i n a, o)). cit., s. 28-31. 
6 Archiwum PAN w \Varsz,nvic, syg. III-162 (j. 238), k. 37 i 39, H. U łaszy n, 

Dziennik III. 1909-1914 (Epoka lipska 2). 

s Obchód w Lipsku (Dziennik Poznaóski, 1910, nr 249). 
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nabyć bądź wybudować w Lipsku „Dom Polski", który stałby się sie
dzibą polonijnych organizacji oraz przystanią dla sezonowej emigracji. 
Dom ów nosiłby imię księcia i w ten sposób utrwalał i rozpowszechniał 
postać narodowego bohatera pośród prostego ludu 7

• 

Jednakże wyłoniony z Komisji Towarzystw dnia -18 IV 1913 r. Ko
mitet obchodu setnej rocznicy zgonu ks. J. Poniatowskiego nie ustosun
kował się do tych sugestii, choć na wniosek studenta Stanisława Jar
kowskiego był skłonny wydać pocztówki z widokami polskich pamiątek 
w Lipsku, a uzyskany z ich sprzedaży fundusz przekaza.ć na „Dom Pol
ski". Na czele Komitetu chciano postawić dra Ułaszyna. W związku 
z tym w jego „Dzienniku" czytamy: ,,Prezesury nie mogłem przyjąć 
z powodu zbliżającego się mego wyjazdu na Ukrainę oraz albowiem 
w Komitecie są Brejski i Wujek". Wiązało się to z tzw. sprawą Wejnera, 
który ze swych skromnych oszczędności przez dłuższy czas, na zasadzie 
pożyczki, finansował wydatki Towarzystwa św. Stanisława. Działało ono 
pod patronatem rzutkiego organizatora życia religijnego polskiej emi
gracji, wikarego parafii św. Trójcy, ks. Stanisława Witkowskiego; kiedy 
Wejner zażądał zwrotu pieniędzy, patron „Towarzyst,va" ,,umył ręce" 
i odmówił ingerowania w tę kwestię. Doszło do sądu honorowego, przed 
który wezwano ks. Witkowskiego. W czasie posiedzenia tego organu po
wstała z kolei kontrowersja między redaktorem ultramontańskiej „Ga
zety Lipskiej" Antonim Brejskim i katolickim działaczem Ignacym Wuj
kiem a Ułaszynem. Stąd opory uczonego, owo uchylanie się od prze
wodnictwa w Komitecie Obchodowym. Kiedy jednak spór powaśnionych 
stron w imię wyższych celów został zażegnany, Ułaszyn prezesurę przy
jął 8

• Poczynania jego wspierali dwaj zastępcy - popularny pośród lip
skiej Polonii wielokrotny prezes Towarzystwa Przemysłowców Polskich, 
krawiec Jan Glubka, oraz społecznik, członek PPS, Jan Stańczyk; na 
sekretarzy powołano: S. Jarkowskiego (z czasem trwale związanego 
z Akademią Nauk Politycznych w Warsza,vie) oraz Jadwigę Gulińską, 
literatkę i działaczkę PPS; skarbnikiem został W. Walicki, jego zastępcą 
Stanisław Rądlewski; w charakterze członków do Komitetu weszli 
A. Brejski i I. Wujek!>.

Komitet zbierał się kilkakrotnie. Po naradach ustalił następujący
program uroczystości: 1. Kantata; 2. Odsłonięcie odnowionego pomnika; 
3. Przemówienie; 4. Złożenie kwiatów u stóp pomnika; 5. Wieniec pieśni
polskich, patriotycznych; 6. Marsz z kapelą; 7. - Wieczorne uroczyste
przedstawienie. Jednakże przygotowania szły opornie, Komitet bowiem
nadal rozsadzały nieporozumienia i wzajemne anse. Zaniepokoiło to lip-

7 B. Lipsk i, Jak czcić pami<:ć ks. J. Poniatowskieg:i (Gazeta Lipska, 1913, 

nr 24). 
8 U łaszy n, op. cit., k. 229. 
9 Biblioteka Publicma im. E. Raczyóskicgo w Poznaniu, ms. syg. 3985)II, Pa

piery H. Ulaszyna: Protokół z zebrania Komitetu Obchodowego. 
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ską Polonię, ponieważ termin rocznicy zbliżał się, a rezultatów pracy 
reprezentacyjnego organu nie było widać. W końcu dano temu wyraz 
w publikacji pt. Obchód ks. J. Poniatowskiego, zamieszczonej w „Gazecie 
Lipskiej". Anonimowy autor (czy nie sam Brejski?) stwierdzał, iż ciągle 
się mówi o uczczeniu narodowego bohatera, ale faktycznie nic realnego 
się nie robi. A najwyższa pora, aby Komitet zabrał się energiczniej do 
pracy, jako że termin uroczystości zbliża się coraz bardziej 10. 

Tymczasem sprawę rocznicy bitwy pod Lipskiem, udziału w niej 
Polskiego Wojska i śmierci jego wodza rozpropagowano w całym kraju 
oraz na emigracji 11• W prasie ukazywały się okazjonalne artykuły, szcze
gólnie często w „Gazecie Lipskiej", a w ślad za nią w „Dzienniku Po
znańskim", ,,Dzienniku Berlińskim" oraz innych czasopismach polskich l:?. 

W tej sytuacji lipski Komitet uznał za stosowne poinformować ogół 
o przygotowaniach, wyrażając przekonanie, że manifestacja w Lipsku
wypadnie należycie, tak jak tego wymaga wzniosła i niecodzienna oka
zja. Ustalony przez nią program przesłano do zatwierdzenia policji, która
notabene nigdy dotąd do spraw miejscowej Polonii nie podchodziła zbyt
rygorystycznie. Ale tym razem wynikły kłopoty. Dnia 19 V 1913 r. został

wezwany na przesłuchanie polonijny działacz Ludwik Haydrich. Wypy
tywano go, czy dr Ułaszyn uczęszcza na zebrania ziomkowskich towa
rzystw, jakie miewa odczyty i czy należy do Komitetu Obchodowego 13• 

Następnie prezydium policji zażądało tekstów pn:emówień, deklamacji
i pieśni. Po zapoznaniu się z nimi odmówiło zezwolenia na ich wygło
szenie, godząc się tylko na milczące złożenie wieńców pod sarkofagiem
Poniatowskiego. Zastrzeżono przy tym, że może się to odbywać wyłącz
nie małymi grupami, a nie jednolitym, o manifestacyjnym charakterze
pochodem 14_

10 Obchód ks. J. P:miatowskiego w Lipsku (Gazeta Lipska, 1913, nr 124). 
11 Centralny komitet dla uczczenia ks. Pon:at(m·skicgo po·i:ohmo w Krakowie; 

por. Ku czci ks. Józefa (Dzienn;k Poznai·iski, 1913, nr 232); Odezwa (tamże, 1913, 

nr 233); Rocznica śmierci ks. Józefa (tamże, 1913, nr 238). 
12 Z artykułów ukazujących sil; ,v czasopismach warto odnotować opubliko

\vane w „Gazecie Lipskiej"; O JJJmnik ks. J. Poniatowskiego w Lipsku (1912,
nr 123); Poznajemy pamiątki przeszłości (912 nr 123); Pamiątki pJ ks. J. Ponia

towskim (1913, nr 90); Ksiqię Józef (1913, nr 94); Ku uczczrniH setnej rocznicy 

(1913, nr 109); Ks. J. Poniatou;ski (rec. k�iq::ki Sz . .  1skenazego) (1913, nr 115); Ku 

uczczeniu setnej rocznicy (materia();) (913, nr 116). ,,Gazeta Lipska" drukowała 

ró\vnież kilka wierszy związanych z postacią ks. Poniatowskiego, nutorstwa Niem

_cewicza. Ujejskiego i Gulińskiej.
13 U łaszy n, op. cit., k. 232. \V marcu 1913 r. Ministerstwo Oś·.viaty rządu

saskiego zastanawiało sic;, czy nic wydalić UJ;:iszyna z Lipska jako .. �1c':1żliwcgo 
cudzoziemca"; por. Pat1sh\·011·c Arch;wum (SlaatsnrchiY) w Drc;";:·,:e, :,'Ii,�ist:rium f(i;:
Volksbi!6ung 1832-1913, Nr 10047 k. 44, pir.mo Królewskiego Saskiego Ministerstwa 
Spraw Wcwnc;trznych, z dn. 15 III 1913 r. 

11 Uroczysty obchód publiczny w Lipsku (Dziennik Poz11at1ski, 1913, nr 239).
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To nieprzychylne stanowisko było wyrazem narastającej od dłuższego 
czasu w Lipsku niechęci wobec Polaków. Szczególnie celowały w szerze
niu tego nastroju „Leipziger Neueste Nachrichten", które raz po raz udo
st�pniały swe szpalty dla antypolskich wystąpień, urabiając nimi „praw
dzi\vie niemiecki" sposób myślenia czytelników w kwestii polskiej. Dnia 
17 V 1913 r. wydrukowały prośbę anonimowego korespondenta skiero
waną do rady miejskiej, aby ta zmieniła nazwę „Poniatowskistrasse" na 
bardziej swojską, odpowiadającą narodowym uczuciom mieszkańców Lip
ska 1.;_ Następnie ukazał siq w nich artykuł o polonijnych przygotowa
niach do setnej rocznicy bitwy narodów. Powołując się na „Gońca Wiel
kopolskiego" niemiecka gazeta wyrażała niezadowolenie, iż miejscowa 
emigracja znosi się z Komitetem Krakowskim, że pragnie dla utrwalenia 
pamięci Poniatowskiego zbudować nad Elsterą „Dom Polski" jego imie
nia 10. Im bliższy był termin odsłonięcia monumentu w Probstheidc, tym 
ostrzejszy stawał siq ton „Leipziger Neuestc Nachrichtcn". W sierpniu 
ogłosiły list czytelnika protestującego przeci \V polskim obchod::im. Czyż
by w teutońskim Lipsku było to możliwe? - zapytywał ów gorliwiec. 
Nie dość, że mamy tu pomnik Poniatowskiego, zawsze ozdobiony świe
żymi kwiatami, to jeszcze obcy przybysze chcą zorganiZO\vać na ulicach 
naszego miasta demonstracyjny pochód. Poniatowski - dodawał - nie 
był znów tak nadzwyczajnq postacią, jak to wszystkim wmawiają jego 
rodacy. Napoleon go lekceważył i nigdy nie traktował poważnie. Śmierć 
księcia bynajmniej nie była bohaterska; przedwcześnie opuścił swe sta
nowisko i uchodząc z pola walki zginął niesławną śmier<:ią w ucieczce. 
Niestety - ubolewał autor tej cpisbły - w niemieckich podrqcznikach 
i utworach beletrystycznych wciąż przeclsta,via :sit; g0 jako wzór żoł
nierskich cnót 11. 

Nie zabrakło jednak pośród lipskiego społeczeństwa postaw wrqcz 
przeciwnych, dalekich od nacjonalistycznej megalomanii i ksen::ifobii. 
\V czasie obrad nad programem uroczystości zwiqwnych z odsłoni<�ciem 
obiektu w Probsthcide w radzk miejskiej doszło do scen gorszących 
,,patriotów". Socjaliści bowiem ostro zapr0tcstowali przeciw wykorzysty
waniu setnej rocznicy bitwy narodóvv' d:i wzniecania imperialistycznych 
i pangermańskich nastrojów. Zapowiedzieli przy tym zwołanie na te
renie Lipska pięciu wieców op:mujących wobec fałszowania historii Nie
miec, przeciw apoteozie rzezi narodów pod murami miasta 1s. 

Natomiast jeżeli chodzi o polonijny Komitet Obchodov,1y, to w dia
riuszu Ułaszyna pod datą 26 IX 1913 r. znajdujemy nastc;pu.i4cą no-

is Poniatowskistrasse (Lcipziger N'cuestc N'achricMen, 1913, nr 128); przedruk: 
,,Ga:>:cta Lipska", 1913, nr 58. 

10 Nic udało sic; dottzeć do tego numeru „Le'pz:gcr Ncuestc Nachricllten"; wia
dorn,)�Ć jest oparb na przedruku w: ,,Gazeta Lipska", 1913, nr 90. 

11 Tamże, 1913, nr 97. 
is Uroczystości l1pskie (Dzien:1ik Pozna11ski, 1913, nr 2-łl). 

3 - Sobótka l-2/82 
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tatkę: ,,A oto i kłopoty z obchodem Poniatowskiego; wszyscy zaproszeni 
odmawiają; musieliśmy na własnych poprzestać siłach; i to przeważnie 
robotniczych, bo studenci zawiedli, zresztą nie ma ich jeszcze: A oto 
wczoraj nowy kłopot: policja zakazała nam publicznego obchodu. Może 
i tym lepiej: zrobimy cały szereg [imprez] we wszystkich stowarzysze
niach, z czego będzie daleko większa korzyść ideowa" 19. 

Słowa te zostały uzupełnione 11 paździer-nika nowym zapisem: ,,Wo
bec zakazu policji na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu postanowiliśmy 
nie urządzać uroczystego, publicznego obchodu, natomiast (mój wniosek) 
postarać się o złożenie jak największej ilości wieńców (niema manifesta
cja) i przez cały rok urządzać w towarzystwach polskich uroczyste po
siedzenia i obchody uczczenia rocznicy zgonu [ks. Poniatowskiego], np. 
po trzy w każdym towarzystwie, więc za rok cały 45 obchodów r;atrio
tycznych. W ten sposób w umysł i serce każdego wsączy się posta(: ks. 
Józefa i ideały łączone z tą postacią. Uroczysty zaś jeden obchód przej
dzie bez głębszego znaczenia - jak to najczf;ściej bywa, tym bardziej 
w tych warunkach tutaj. Tym bardziej potrzebne Sc1 szeregi obchodów, 
że spotykam siq z ludźmi, którzy nawet z imienia nie znają ks. Józefa. 
Nawet członkowie Komitetu, jak to dziś wylazło, nie wiedzą co to za 
obchód, kto z kim walczył i o co?" 20 

Jak wynika z tej notatki, Komitet ugiął się przed zakazem policji; 
w przeddzień uroczystości podał za pośrednictwem prasy do wiadomości, 
że zostają one zredukowane do składania \Vieńców u stóp pomnika ks. 
Poniatowskiego 21. Mimo to - według relacji Józefa Sommera-Grzybow:.. 
skiego, zamieszczonej \V ,,Dzienniku Poznańskim" i „Gazecie Lipskiej" -
obchód, choć milczący, stanowił podniosłą dla Polonii chwilę; pomnik 
ks. Poniatowskiego pokryły kwiaty i wieńce, oplotły biało-czerwone 
szarfy. 

,,Tam, niedaleko centrum - pisał Sommer - fala tłumów podziwia
jących iluminację ciska się, stoi, kłębi, to znów płynie niby lawina ludz
ka. Tutnj stoi garstka ludzi, przejęta na wskroś znaczeniem chwili -
cicho i nastrojowo zbliża się do krat okalających pomnik. Z dala do
chodzą odgłosy szumiącego, rozradowanego tłumu, a tutaj panuje ponura 
cisza nad wodami Elstery ... " Po opisie składania wieńców autor jeszcze 
dodaje: ,,Jak zeszliśmy się, tak też rozeszliśmy się spokojnie i uroczyś
cie, nie dając policji powodów do wkroczenia. Miejsce pod pomnikiem 

"'' 

ig Ul a szyn, op. cit., k. 287. Informacja o zakazie urządzania polskich uro-

czystości związanych ze zgonem ks. Poniatowskiego znajduje Ęię również w: Die 

Leipziger Jahrhundertfeier (Leipziger Neueste Nachrichten, 1913, nr 287). 
20 U ł a s z y n, op. cit., k. 289-290. 
21 Obchód setnej rocznicy śmierci ks. J. Poniat'Jwskiego w Lipsku (Dziennik 

Poznański, 1913, nr 237).



Polonia lipska wobec setnej rocznicy zgonu ks. J. Poniatowskiego 35 

opustoszało i tylko nur.ty Elstery płynące opodal, szemrały swoją jed
nostajną melodię ... " 22 

W tej niemej manifestacji uczestniczyły liczne delegacje z Lipska 
i okolic, z dalszych miast Rzeszy oraz z kraju. Pośród przybyszów wy
różniali się przedstawiciele Warszawy, Krakowa, Poznania, symbolizując 
narodową jedność wszystkich trzech zaborów; następnie reprezentanci 
Halle, Jeny, Giessen, Sandersdorfu, Greppiny i Berlina. W skład ostat
niej grupy wchodzili: Władysław Herz - delegat Komitetu Polityczne
go; Michał Kaczmarek, Pietrzak i Ciesielski - z Towarzystwa Polsko
-Katolickiego pod wezwaniem św. Kazimierza; L. Leśniewski - delegat 
z Neukoln; A. Śliwiński - z Towarzystwa Wyborczego Berlin-Wschód; 
Zydor - przedstawiciel Związku Towarzystw Polskich; nierozszyfrowany 
L. B. - współpracownik „Kuriera Poznańskiego"; Kazimierz Ziqtowski -
sprawozdawca „Dziennika Berlińskiego", oraz J. Miklaszewski - oby
watel Berlina.

Przybyłych niemile zaskoczyło to, co zastali w Lipsku. Nie podziela
jąc wzniosłych wrażeń Sommera, ostro zaatako\vał Ziętowski "" ,,Dzien
niku Berlińskim" sposób, w jaki nad Elsterą uczczono pamięć narodo
wego bohatera. Obchody odbywały sh� w kraju i za granicą; różne były 
możliwości, zależnie od miejscowych warunków. Ale w Lipsku - pisał 
on - zastano tylko rozgardiasz i organizacyjną indolencję. Wyglądało 
na to, iż Komitet poczuł się policyjnym zakazem zwolniony od wszelkiej 
dalszej działalności. Delegatów z Berlina nie raczono nawet p::iwitać, 
nie mówiąc już o tym, aby się nimi ktoś zajął. Przybysze ruszyli bez 
lipszczan pod pomnik Poniatowskiego i tam złożyli swe wieńce i kwiaty. 
Policja wprawdzie tam stała, ale nie ingerowała w poezynania Polaków. 
Następnie berlińska delegacja wraz ze znaczną grupą miejsc0wych ro
daków udała się do sali, w której zbierały się ziomkowskie towarzystwa. 
Sądzili bowiem, że w „Thalii" odbędzie siq spotkanie wszystkich dele
gatów z lipską Polonią. Na próżno jednak wyczekiwano w na pół ciemnej 
sali na członków Komitetu. Żaden z nich nie p::ikazal się, wreszcie zjawił 
się redaktor Brejski zawiadamiając zebranych, że nazajutrz w Towa
rzystwie św. Kazimierza odbędzie się odczyt o ks. Poniatowskim, jego 
zasługach dla Polski i tragicznej śmierci. 

„Doprawdy, że nie ma słów na takie postępowanie - irytował się 
Ziętowski - i brak wprost wyrażeń parlamentarnych, ażeby określić to 
wrażenie, jakieśmy z Lipska odnieśli". Już w maju - przypomniał -
został wybrany Komitet Obchodu z drem Ułaszynem na czele, ale nie
zgoda panująca w tym gronie rozbijała jego pracę. Zbierano nawet pod
pisy, aby usunąć z niego Brejskiego i Wujka. Przez pierwsze trzy mie-

n J. S[ommcrJ, V pomnika Poniatowskiego w Lipsku (Dziennik Pozna11ski, 
1913, nr 244); przedruk w: ,,Gazeta Lipska", 1913, nr 126. 



3G Ryszard Ergetowski 
- ----·----------

siące Komitet nie zrobił dosłownie nic, zajmując się plotkami i intrygami. 

Wreszcie ułożono program, który wskutek protestu policji został odwo

łany. Komitet nie próbował nawet szukać jakiegoś godnego wyjścia z te

go impasu. Tylko „ślamazarności i tchórzoshvu" należy przypisać, że 

manifestacja polska w Lipsku nie udała si� n. 

Podobnego zdania był korespondent „Kuriera Poznańskiego". Cały 

Lipsk świętował, rozbrzmiewał śpiewami, rozblyskhvał światłami. Tylko 
przy pomniku ks. J. Poniatowskiego, mimo że i tam rada miejska zb

żyla wieniec, było głucho i ciemno. Policja wprawdzie stała obok, ale 

chyba w celu utrzymania porządku wobec spodziewanego tłumnego przy

bycia Polaków. Nic interweniowała, gdy składano przy sarkofagu wią

zanki, jedynie nie zezwoliła Brejskiemu na wygbszenie przemówienia. 

Zamiast spontanicznej, tłumnej manifestacji - donosił L. B. - widziało 

si( tylko grupki przemykające w kierunku naszej, narodowej pamiątki. 

EGdąc w sali, do której przybył z całą berlińską delegacją, usłyszał na

stępuj<łce zdanie: ,,Komitet ma szczęście, że policja zakazała, inaczej 
bowiem nie miałby czym zakryć nagości swego niedołęstwa" 2l. 

Po ukazaniu się tych artykułów w Lipsku zawrzało: Komitet uznał 

si,; za znieważony, a szczególnie jego przewodniczący Ulaszyn. Czuły na 

wszelką dotyczącq go krytyk(;. przy tym - jak przystało n� kresowego 

Sarmatę - pieniacz znakomity, mimo że przebywał na leczeniu w Blan
kcnburgu, wykazał wi0,eej energii w utarczkach z dziennikarzami niż 
w czasie przygotowań obchoct: �-•. Przede wszystkim przesłał do „Dzien

nika Berlińskiego" obszerny dab)rat sygnClwany przez J. Glubkę, W. Wa
lickieg:J i J. Guli11ską. Shvicrdzam w nim, iż wypowiedż ZiGtowskiego 

składa się z „fałszów, niedokładności i niekonsekwencji" domagających 
sir; sprostowań następują cyc�: 

1. Z relacji sprawozdawcy moghby sic; zda\vai:, że oprócz delegacji z Ber
lina nilrngo więcej pod pomnikiem Ponia towskicg:_1 nie było. W rzeczy

wistości z samego Lipska zło2ono tam siedemnaście wieńców od miej
scowych towarzystw i dwa od o�ób prywatnych. Z innych ośrodków

polonijnych wicńCÓ\V byh dziewięć 01·a;;; trzy z kraju. Poza tym do Ko

rr;itetu nadeszły dwa pisma Lużyczan, ale ani jedno od organizacji pol

skich.
2. O zakazie publicznyd1 obch:xlów ogłoszono w prasie, zaznaezając, że

wolno tylko skladeć \Vid1ce u ::;tóp pomnika. Slqd przeto u berlillczyków
owo zaskoczenie i roczarowani�?

3. Na pov;itanie ąeleg;,cji z B>::dina udało się na dworzec kolejowy

dwóch członków Komitetu. Trudno przesądzić, co spowodowało rozmi-

21 1(. Z[i,�t<n�.;skij, Rozc::nrov. .. :cn:?e {D�dcnnik B·:-rl::·1ski, 1913, nr 2l·i). 
�1 L. B., Obchód !i1nki (Kurier l'ozna1·1ski, rn1:�. nr 2-H.). 
�j 1J las;: y n, op. cit., k. 291. D::i.: :!G X 1913 r .• �uto:· wnotowal: ,,awantura 

z p.;·sodu niedoszłego ob(;hódu. Zbc,zt:lli nasz Kornilc,t w Dzienniku BerliJ1skim 
i Kurierze Poznai'1skim. Trzeba .:dp,:wiadać na kh1mstwa". 
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nięcie się ich z przybyszami. Niezależnie od tego, p. Glubka przyv,,1ital 

wszystkich przybyłych gości na sali i jeszcze raz ogłosił, że niestety 

uroczystość musi ograniczyć się do niemego hołdu u stóp sarkofagu ks. 
Poniatowskiego, i to małymi grupami. Delegacja z Berlina przybyła 
późno, kiedy większość lipskiej Polonii już się rozeszła. Poza tym policja 

saska nie jest znów tak uprzejma, jakby to wynikało ze sprawozdań 

w „Dzienniku Berlińskim" i „Kurierze Poznańskim". Kiedy jej funkcjo

nariusze usłyszeli, iż zebrani wokół pomnika rozmawiają po polsku, za

raz interweniowali, zabraniając im tego. 
4. Insynuacje, jakoby Komitet był rozsadzany wewnętrznymi rozterka-

„ mi, są pozbawione wszelkich podstaw. Nikt nikogo z tego grona nie 

pragnął wykluczyć. Chodziło jedynie o zawieszenie działalności dwóch 

członków zespołu, a miane>wicie Brejskiego i Wujka, do czasu ukończenia 
przez nich spraw honorowych. Ostatecznie dla dobra sprawy zarzucono 
te zastrzeżenia i wymienieni pracowali na równi z innymi przez cały 

czas istnienia Komitetu. 

5. Pomówienie Komitetu, jakoby przez trzy miesiące nic nie robił, mija

się z prawdą. Jedynie w okresie ferii letnich jego działalność osłabła.
Mimo to program obchodów ustalono na czas, a że potem musiano go

zmieniać, a nawet zredukować dJ składania wieńców, to już nie wina
Komitetu.
6. Obchód nie ,vypadł tak jak planowano, ale nie z powodu „ślamazar

ności i tchórzostwa", jak suponują reporterzy, lecz wskutek presji po
licji. Polacy zamieszkali w Lipsku lepiej znają miejscowe stosunki od
rodaków z Berlina. Zatem po rozważeniu wszelkich pro i contra, ,vy
brali najrozsądniejszy wariant postępowania w sytuacji, w jaką ich wpę

dzono.
7. Rozterki w łonie Komitetu zostały załatwione we własnym zakresie
bez rad Ziętowskiego. Natomiast jego artykuł oparty na nie sprawdzo
nych pogłoskach ,vprowadził rozjątrzenie pośród lipskiej Polonii, wzbu
dził niepotrzebną niechęć do rodaków z Berlina.

Do punktów tych, podanych w epistole Komitetu, redakcja „Dzien
nika Berlińskiego" ustosunkowała się szeregiem własnych uwag, pytaj
ników, wykrzykników. Niezależnie od tego sprowokowany Ziętowski za

brał głos na łamach czasopisma po raz wtóry. Na wstępie zaznaczył, że 

do spraw merytorycznych nie będzie powracać, gdyż już dostatecznie 
je naświetlił. Natomiast uznc:ł za stos:Jwne zaprotestm:vać przeciw formie 
listu, przeciw uwłaczającym określeniom w nim zawartym oraz dygresjom 
sprowadzającym dyskusję na niewłaściwe tory. Również w Berlinie -
zaznaczał - policja zabroniła urządzić dnia 18 października publiczną 
manifestacje;, lecz mimo to tamtejsza Polonia potrafiła obejść ten zakaz 
i dać odpowiedni wyraz swym patriotycznym uczuciom _2°. 

20 Por. Obchód polski w Berlinie (Dziennik Pozna11ski, 1913, nr 277). 
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Ziętowski stwierdzał, że pisząc swój artykuł nie musiał opierać się 
na plotkach, jak to lipscy działacze sugerują, ale na faktach, które sam 
zaobserwował. Zresztą równie krytycznie ustosunkował się do Komitetu 
przedstawiciel lipskiej emigracji. Dnia 20 października na zebraniu To
warzystwa św. Kazimierza reprezentant Sokoła, Wincenty Andrzejewski, 
oświadczył, że uroczystości związane z uczczeniem ks. Poniatowskiego 
wypadły słabo i należy je uznać za nieudane. Nic jednak dziwnego -
dowodził - skoro Komitet więcej uwagi poświęcał nieistotnym rozter
kom, a nie sprawom, dla których został powołany 21_ 

Z prostestami Komitetu w „Dzienniku Berlińskim" korespondowało 
sprostowanie przesłane do „Kuriera Poznańskiego" przez J. Sommera
-Grzybowskiego. Ponieważ au tor nie wnosił nic nowego do toczonego 
sporu, przeto redakcja wypowiedzi jego nie opublikowała 2s.

Mimo to polemika berlińczyków z lipszczanami nie wygasła. Komen
tarz Ziętowskiego do listu Komitetu w „Dzienniku Berlińskim" podniecił 
Ułaszyna do nowych wystąpień. Z kolei przygotował on dziesięciostro
nicowy elaborat w imieniu Komitetu, jako zapowiedź obszernej odpra
wy, którą miano dać berlińskiemu czasopismu. Nadto wysłał w imieniu 
Glubki oraz swoim list z żądaniem wydrukowania go na łamach „Dzien
nika Berlińskiego". W przeciwnym razie - podkreślał - uda się „o po
moc do sędziów polubownych czy też honorowych". 

Mimo tej groźby redakcja oświadczyła, że żaden z przesłanych z Lip
ska przekazów publikowanym nie będzie, a to ze względu na ich formę 
i ton. Dodawała przy tym, iż autorem tych napastliwych pism jest znany 
z niewybrednych polemik, m. in. z prof. Aleksandrem Brucknerem, 
pewien uczony slawista. Poza tym, dla udowodnienia, że stanowisko Zię
towskiego nie było odosobnione, przytoczyła opinie pozostałych członków 
berlińskiej delegacji całkowicie solidaryzujących się z relacją korespon
denta. Na tym dyskusję zamknięto oświadczając, iż więcej do tej sprawy 
,,Dziennik Berliński" wracać nie będzie w_ 

Na takie dictum acerbum, Ułaszyn, zgodnie z zapowiedzią, zdecy
dował się dochodzić satysfakcji na drodze sądowej. Napisał zatem do 
mającego zatargi z „Dziennikiem Berlińskim" wziętego w stolicy Prus 
krawca Władysława Berkana list, w którym prosił go o wskazanie adwo
kata odpowiedniego do prowadzenia procesu z redakcją tego czasopi
sma 30_ Na !o otrzymał następującą odpowiedź: ,,Szanowny Panie Dokto-

27 Jeszcze niedoszły obchód ks. Józefa w Lipsku (Dziennik Berlir'iski, 1913, 

nr 270). 
2s Oclpowiecli ... (Kurier Poznański, 1913, nr 248). 
20 K. Z i ę to ,v ski, Jeszcze niedoszły lipski obchód (Dziennik Berlir'lski, 1913,

nr 270). 
30 \V. B c r ka n, Zyciorvs własny, Poznań 1924, s. 210. Autor przytacza wy

powicdi. skierowaną pod jego adresem przez „Dziennik Berlir\ski": ,,berliński na 

wątrobG i manię wielko�ci cierpiący pachołek, nie reagujący niby na to, co o nim 

piszą". 
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rze, jak już przedtem pisałem, z gazeciarzami, a specjalnie z ))Dzienni
kiem Berlińskim« nie dojdzie się ładu. Czy można zmusić prawnie, to 
inna rzecz, lecz oni liczą na to, że człowiek niechętnie polską gazetę 
skarży i zwykle potem dają w gazecie temu wyraz, jeżeli ktoś jakie 
kroki. poczyni. Jako adwokata polecam p. Kazimierza Unruh'a, Kro
nenstr. 58/59. 

Inni adwokaci Polacy nie bardzo się nadają. Mnie często osobiście 
>>Dziennik Berliński« zaczepia i nawet lubuje się w tym, lecz mu nigdy
nie odpowiadam, za co on się znowu gniewa. W ten sposób najlepiej się
wychodzi, bo ostatecznie ludzie się przekonują, kto miał rację" 31

• 

Uwagi te nie ostudziły zapału Ułaszyna. Zwrócił się zatem do Unruha 
z propozycją objęcia przezeń prowadzenia sprawy o obrazę honoru, prze
ciw redakcji „Dziennika Berlińskiego". Mecenas w zasadzie godził się 
na to, ale z zastrzeżeniem, że kwestię tę rozpatrzy sąd obywatelski lub 
podobna instytucja, ponieważ nie było w Berlinie zwyczaju oddawania 
do sądów pruskich spraw o charakterze narodowym. Jeżeli takie roz
wiązanie odpowiada Ułaszynowi - nadmieniał - to powinien on na 
wszczęcie procesu przesłać sto marek 32• 

List ten, a także wysokość kosztów, zastanowiły chyba uczonego, 
a ponieważ rzecz dotyczyła w równym stopniu Glubkę, zatem przesłał 
mu pismo Unruha do wglądu. Po zapoznaniu się z treścią tego doku
mentu, Glubka odpisał: ,,Co się tyczy listu adwokata z Berlina, to mnie 
się zdaje, że ten jest w zmowie z redakcją, jeżeli nie chce sprawy repre
zentować w sądzie ze względów narodowych, to w takim razie po co mu 
te sto marek? Tu widzimy od razu, że to wszystko planowo jest obmyślo
ne. Ja zaś z mej strony dałbym zupełnie spokój tej l:alej sprawi�". 

Glubka napomykał jeszcze o ewentualnym zaangażowaniu adwokata 
Świtały. Skoro ten zdecydowałby się prowadzić sprawę, wówczas cały 
Komitet poprze wysiłki Ułaszyna, aby uzyskał on, a tym samym i człon
kowie tego zespołu, satysfakcję 3�. 

W papf'erach Ułaszyna, złożonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, brak jest dowodów pertraktacji ze 
Świtałą. Wydaje się, że nasz slawista ostatecznie zrezygnował z procesu 
z „Dziennikiem Berlińskim" i na tym cała rzecz się zakończyła. 

Dodać jednak należy, że w tym samym czasie, kiedy Ułaszyn zabie
gał o swój - według jego mniemania - nadwerężony honor, studenci 
Uniwersytetu Lipskiego, zrzeszeni w stowarzyszeniach „Unitas", ,,Ceres" 
i „Bratniej Pomocy", skoro nie mogli należycie uczcić rocznicy zgonu 
ks. Poniatowskiego dnia 18 października, urządzili 10 grudnia poświęco
ną mu wieczornicę. Na wstępie przemawiał student medycyny Teofil 

�1 Biblioteka Publiczna im. F. Raczyr1skiego w Poznaniu, ms. syg. 4011/IV, 
Papiery H. Ułaszyna: List W. Berkana z dn. 12 XII 1913 r. 

32 Tamże, List K. Unruha z dn. 10 I 1914 
33 Tamże, List J. Glubki z dn. 15 I 1914.
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Jórga. Przypomniał czyny \vodza polskiego, jego rolę w bitwie pod Lip
skiem, jego śmierć ,v nurtach Elstery. Następnie zaprezentowano szereg 
utworów muzycznych; wystąpił akademicki chór i soliści; recytatorzy 
wygłosili kilka poetyckich tekstów: Kółko Muzyczne odegrało: Poloneza 

Michała Kleofasa Ogińskiego, Marzenie Fryderyka Chopina, Z dymem 

pożarów Józefa Nikorowicza. Tadeusz Sygietyński wykonał Etiudę B-mol 
Karola Szymanowskiego oraz Z rzeczy niewydanych Mieczysława Kar
łowicza, Janina Dracówna zaś Etiudę As-dur i Fantazję Chopina. Chć1' 
odśpiewał Kantatę na cześć ks. Poniatowskiego ze słowami J. Gulińskiej 
do muzyki Sygietyńskiego, oraz Antoniego Woykowskiego Na groby. 

Jako solista popisywał się Zbigniew Świtalski. W repertuarze miał dwie 
pieśni Karłowicza: Skąd pierwsze gwiazdy i Na spokojnym morzu. Wier
sze recytowali Florian Spychalski i Tadeusz Grynwald. Największy 
aplauz zyskały dwa poematy: Cambell-Clyde'a Na pog1'zeb mocarza or;:i;: 
Stanisława Wyspiańskiego Pogrzeb Kazimierza Wielkiego 34, 

W kilka dni potem jeszcze raz zebrał się Komitet Obchodowy. Prze
bieg posiedzenia był burzliwy, wydaje się, że część jego uczestników po
dzielała zdanie prasy berlińskiej i poznańskiej. Mimo to - jak stwier
dzał Ułaszyn - udało się wszystko uładzić i zamierzone uchwały prze
prowadzić. Chodziło o zorganizowanie podobnych jak u akademików 
uroczystości na terenie pozostałych towarzystw polskich w Lipsku 3 ·>. 
Sam projektoda.wca - Ułaszyn, z powodu choroby nic we ,vszystkich 
imprezach uczestniczył. Był jednak dnia 22 VII 1914 r. na uroczystym 
posiedzeniu Tov,;arzystwa Przemysłowców Polskich, które uznał za bar
dzo udane, pożyteczne i wartościowe. Jeszcze tego samego dnia zanoto
wał w swym diariuszu: ,,Ładnie wypadło" 36• I był to ostatni znany po
głos setnej rocznicy bitv1y narodów i śmierci wodza Wojska Polskiego, 
ks. J. Poniatowskiego, obchodzonej przez Polaków w Lipsku w 1913 r. 

DAS LEIPZIGER POLENTOM UND DER HUNDERTSTE TODESTAG 

VON PRINZ J. PONIATOWSKI 

Der hundcrtste Jahrcstag der Schlacht bei Lei1nig und der hundcrtste Ta

destag von Prinz J. Poniatowski, der Hecrfiihrer der Polnischcn Armee und Mar

schall des Franzosischen Kaiserrcichs war, machte die in dicsc1· Stadt anslissigcn 
polnischcn Emig!·anten akti\·. Es wurde cin FestkamtcL� gcgri.indct, cias dcn Ver

lauf cincr feierlichcn :!VIassenkundgcbung for den 18. Oktobcr 1913 bcarbeiten 

sclltc. Von der Polizcibchfrrclc wurdc jedoch nur genchmigt, die Kranzniccicrlcgung 

am Dcnkmal von Prinz Poniatowski schweigend van.unchmcn. An clicS('nl fcier-

zi Tamże, Program wieczornicy „Towarzystwa Unih1s"; por. J. [Jarkowski?J S., 
Obchód Ponintowskiego (Dziennik I'0znaz'1ski, 1913, nr 239) oraz Ul as z y ll, op. cit., 
k. 2.37.

s, U łaszy n, op. cit., k. 297.
Sff Tamże. 
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lichcn Akt haben Delegationen aus Polen und aus mehreren Stadten des Dcutschen 
Reichcs tcilgenommen, daruntcr auch Gaste aus Berlin. In diescr Gruppc befand 
sich auch K. Zie;towski - Berichterstatter von „Dziennik Berli11ski" (Berliner 
Tagesblatt). Ziętowski hat den Loyalismus der Polen von Leipzig kritisicrt und 
ihncn Inclolenz sowie Fcigheit bci Bczeigung der patriotischen Gefuhle vorgcwor
fen. Durch diese Kritik hat sich das Festkomitec beleidigt gef(ihlt, welchcs mit 
dcn Zeitungcn .,Dziennik Berliósk i" und „Kurier Poznai'1ski" (Poznań-Kurier) zu 
polemisiercn anfing. Die ganzc Sachc sollte sogar durch Hcrrn H. Ulaszyn var 
Gcricht gcbracht werdcn. 

Ei11e Art Wicdcrgutmachung nach der nicht gelungencn Manifestation am 
Denkmal von Prinz Poniatowski war cin f.2ierlicher Heimabcncl, veranst«ltct clurch 
die Stucknteri zu Eh ren des gefallcnen Heerfi.i hrers. Eine ahnl iche Veran,taltung 
organisicrte .,Towarzystwo Przemyslm\·ców Polskich" (Polnischer Indu:;t:·icllen
-Vcrein). Die mit der Masse!1kuncJgebung zu Ehren des Prinzen Poniatows:.;:i 
verbundenen Sehwicrigkcitcn wurden an Hand der cinst H. Ułaszyn gehi.ircndcn 
Matcrialicn wiedergcgcben, wdchc sich zur Zeit im Arehiv der Polnisclwn Aka· 
demie der Wissenschdten und in der Offentlichcn Stadtischcn Raczyński-Bibl iothel< 
in Poznafl befindc!1. Eine Erganzung dazu sind die Presseveroffentlichungen in 
,,Dziennik BerEński", ,,Dzien;1ik Poznafo,'..;:i" (Poz!1a11-Tagesblatt), ,,Kurier Poznat"1-
ski", ,,Gazeta Lipska" (Leipziger Zeitung) sowie „Lcipzigcr Ncueste Nachrichten". 
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PRZYCZYNEK DO GENEZY NIEMIECKIEGO PROLETARIATU* 

Opracowanie dziejów niemieckiej klasy robotniczej należy do tych 
zadań, którym historiografia NRD winna poświęcić w latach osiemdzie
siątych szczególną uwagę. Jest rzeczą charakterystyczną, że historio
grafia krajów socjalistycznych coraz więcej uwagi poświęca badaniom 
początków i rozwoju klas, co zgodne jest z ogólnym trendem międzyna
rodo,vej nauki historycznej. 

Obecny stan badań w Związku Radzieckim i w Polsce char<1kteryzuje 
siq przejściem do analizy porównawczej i zbiorczej syntezy 1. Szczególne 
miejsce w tych badaniach zajmuje zagadnienie specyfiki narodzin i dal
szego rozwoju klasy robotniczej. Takie zbilansowanie dorobku badaw
czego umożliwiła pokaźna liczba monografii i studiów publikowanych 
od połowy lat pięćdziesiątych 2• Nie pomniejszając znaczenia dotychcza
sO\vego dorobku historiografii NRD należy jednak stwierdzić, że trzeba 
nadrobić nasze zaległości w tej dziedzinie badań, aby móc wytrzymać 
poró\vnanie z osiągnięciami zagranicy 3

• 

W przygotowanym na Międzynarodowy Kongres Historyków w Sztok
holmie w 1960 r. przyczynku nt. źródeł i metod badania narodzin i przeo
brażeń strukturalnych niemieckiego proletariatu przemysłov,rego w ostat
nim trzydziestoleciu XIX w., E. Engelberg przedstawił pewien kierunek 

* Druga część artykułu ukaże się w jednym z najbliższych numerów „So
bótki". 

1 Roboczie Rossii w epochu kapitalizmu: zrau:nitelnyj porajonyj analiz (Ma
teriały k naucznej sessii po istorii raboczego klassa, Rostov n/D, mart 1972); Istorija 

raboczego k1assa Rossii 1861-1900, Mosk,va 1972; Polska klasa robotnicza. Zarys

dziejów, pod red. S. Kalabińskiego, t. I, cz. 1-3, Warszawa 1974-1978. 
2 H. Z w a hr, Zur Strukturanalyse der sich konstituirenden deutschen ilr

beiterklasse (Beitrage zur Geschichte der Arbeiterbewegung (cyt. dalej: BzG), 1976, 
z. 4, s. 605 i n.); J. Tom icki, Polnische Geschichtsforschung im letzten Jahrzehnt 

(BzG, 1977, z. 4, s. 676 i n.); J. He n se 1, Zur Sozia1aeschichte Pol ens im 19. und 

20. Jahrhundert (Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichtc, 1979, cz. II, s. 215 i n.).
3 Por. Z w a hr, Ztir Strukturanalyse ... , s. 606 i n.; E. Die h 1, Aufgaben der 

Geschichtswissenschaft der DDR nach dem IX Parteitag der SED (Zeitschrift Hir 
Geschichtswissenschaft (cyt dalej: ZfG), 1977, z. 3, s. 272). 
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badań 4, które niezależnie od niego uprawiaJą również J. Kuczynski 
i przede wszystkim H. Mottek oraz jego uczniowie w swych pracach 
i koncepcyjnych przemyśleniach ii. 

Należy jednak stwierdzić, że tematyka komplekso\va jako kierunek 

badań (łącznie z badaniami nad dziejami innych klas i grup społecz

nych) zaczyna dopiero teraz toro,vać sobie drogę 6
• Wiąże się z tym zor

ganizowana przez Towarzystwo Historyczne NRD druga Sesja Specja

listycznej Komisji Historii Miast, p8święcona genezie proletariatu miej

skiego. Opracowanie dziejóv, niemieckiej klasy robotniczej będzie zatem 
zadaniem najbliższego dziesięcioiecia. Realizację tego dzieła musi pDprze
dzić wykonanie szeregu istotnych prac wstt:;pnych z zakresu podstav,;o

wych - w pełnym tego słowa znaczeniu - badań historycznych. Obecn:e 

idzie jedynie o to, aby na rozwiniętej w ostatnich latach metodologicznej 
podstawie 7 stworzyć dalsze przesłanki do realizacji takiego przedsię

wzięcia. Historia kształtowania się niemieckiej klasy robotniczej stanowi 
jednocześnie jego podstawę. 

Pewne przemyślenia i założenia będą poddane p::id dyskusję w tej 
częścio\vej problematyce. Zdają się one stosowne do przebadania w spo
sób porównawczy prol:esu przekształcania się niemieckiego proletariatu 
w klasę społeczną, z uwzglc;dnieniem zróżnicowania stadialnych i regio
nalnych form rozwojowych, uzależnionych od rozmaitych dróg roz\voju 

4 Por. E. En g e I b c r g, Quelłet1 und .'1lethoden zur Erforschung der IIeraus
bildung 1md Strukturwancllung des deutschen Industriepro!ctariats im letztc,i Drit
tel des 19. Jahrhunderts, Die Volksmcu;sen - Gestaiter der Geschichte, Berlin
1962, s. 231. 

5 Tu wymienione zostaną jedynie niektóre prace: J. Kuc z y n ski, Darste!1ung
der Lage der A rbeiter in Deutsch land 1,on 1789 bis 1849, Berlin 1961; t c n że,

Darstellu ng der Lage cler A rbeiter in Deutschl and 1xm 1849 bis 1870, Berlin 1962;
�en że, Einige Uberlegungen z1Lr Stn!ktur der Arbe1terklas::e 11i der Zeit der
Industric!len Revolution anUissltch des Erscheinens von E. P. Thompson, The ma
king of the English workrng class (Jahrbuch fi.ir Wirtschaftsgeschichte (cyt. dalej: 
JfWG), t. IV, 1965, s. 281 i n.); te n że, Das Entstehen der r'lrbeiterklasse, M(inchen 
1967; M ot tek, BI umb c r g, W ut z m c r, Becker, Studien zu.r Geschichte der
industriellen Rerolution in Deutschland, Berlin 1960; A. Sc hr ot c r, V/. Ber.;
k er, Die cleutsche Maschinenbatllmlustrie in der industriellen Rci:olution, Berlin 
1962; H. Mott e k, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Ein Grunclriss, t. II, Br.;rlin 
19G4, s. 221 i n.; n. B 1 umb erg, Die detltsche TextilinclHstrie in der rndmiriellen 
ne,:olution, Berlin 1955; L. Ba ar, Die Berliner Industrie :n der industriellE'n Re-
1:olution, Berlin 1966. 

0 Niniejszy przyczynek oparty jest na referacie wygłoszonym na II Sesji Ko

misji Fachowi'!j do Spraw Historii :\Last To\varzyshva Historyków NRD w Karl
-Marx-Stadt \V kwi�tuiu 1977 r. (Zob. Sprnwozd:1i1ie z sesji E. Engla w: ,,:'.'{eues 
Drntschland", nr Hi, 17 IV 1977 - d '.ldatck). 

7 H. Z w a hr, Die Struktur cles sich ais Klasse konstitllicrcnclcn clcllU'chen
Proletariats ais Gcgenstantl cler h istorischen Forsclwng (Problcmc der Gcschi;�hts
mcthodologie. Hrsg. E. Engelberg, Berlin 1972, s. 235 i n.); te n ż c, Zur Siru,,:ur
analyse ... , s. 612 i n. 
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oraz od tego, w jakim zakresie przeja\viał się kapitalizm na poszczegól
nych obszarach i w poszczególnych gał�ziach produkcji. O ile nam wia
domo, nie ma w tym zakresie żadnych prac przygotowawczych. 

Takie założenia badawcze mają na celu uchwycenie typologii kla
sowego rozwoju proletariatu w Niemczech i jego regionalizacji. Jedno 
i drugie stanowią istotny cel stadialno-regionalnej analizy S, która ,vinna 
uwzględniać porównanie sytuacji w Niemczech z innymi krajami, glów
r.i e z Anglią, Francją, Austrią, P.Jlsb1 i Rosją. Rezultaty badań może 
w sposób istotny posunąć naprzód int�rdyscyplinarna współpraca w dzie
dzinie historii, historii gospcJdarczej, etnografii i demografii 9• W ostat
nich latach najwiqcej wniosły do interesującej nas tematyki marksistow
skie badania regionalne. W rezultacie wiele zależeć będzie od tego, czy 
uda się zwiqkszyć ·wydajność i intensy\vność prac badawczych, rozwjnąć 
dyskusjQ metodologiczną, usprawnić wymianę informacji i kultywować 
współpracę z fachowcami z zaprzyjaźnionych krajów socjalistycznych. 

I 

Powstawanie klas obejmuje trzy wielkie, nawzajem przenikajqcc się 
i oddziaływające na siebie dziedziny: ekonomiczną, społeczną i politycz
no-ideową. Naszym założeniem j2st całościowe, a jednocześnie zróżni
cowane zbadanie genezy klasy robotniczej, jak również p-Jsta wy i dzia
łania wchodzących w jej skład óv,:czesnych warstw i grup. Nie jest 
możliwe szczegółowe przedstawienie podstaw metodologicznych, na któ
rych opiera się cały ten program badawczy rn. Wymagałoby to oddziel
rn:go studium. Tu rozpatrywana bqdzie tylk,) za:·mdnicza kw; przestrze
ganie dialektycznego procesu rozwojov,·eg0 burż:.iazji i proletariatu przede 
V>'szystkim w sferze produkcji, oczywiście z uwzględnieniem etapów 
wstępnych oraz stadialnych i regionalnych form rozwojov.iych. 

„Kapitał i praca najemna sc.1 to dwie strony jednego i tego samego 

8 \V sprawie teorii badai"1 typu i �tadió,,: stosunków społecznych por.: W. K i_i t
t 1 er, Formationsanaiyse. Typologie und Re i:oluticnsgeschichtsforschung 1m Werk 
Lenms (ZfG, 1977, z. 7, s. 272). 

0 I-I . .J. Rach, Gedanken .wr .t1usgestalt1.rng eines PTogramms i:olkskunrliicher 
Ł'rfor�chung des Proletariats, r/argeste!lt un Ergebni':�rn uncl Erfahrungen e:ner 
UntJ:rsHch,ing in der :.,rigdcl.rnrqcr I3órclc f,\bh,u1dlunp;u1 u:,r:l B·,'richk des Staat-
1 :ch,·!1 Muscurns for Volkcrkundc Drcsden, Forschung.,,stelle, t. XXXV, I3'"rlin 1976, 
s. ,;., i n.); Zur Geschicltte der Kultur uH,; Le/Jr11sv:e,-'e der \Vf.'rktdtiocn K1assen
uncZ Schichten des rleutschen Vołkes ,_·om I i. Jnhrhwirlert bis J.9<5 (praca zbioro
wn, red. B. W1cisscl, H. Strobach, \V. Jac:obeit. Frag:11cnty opublikmvan� w: ,,Wis
sen$chaftlichc Mitteilungen der Hislorikcrgcse:lschaft d,T DDlf', 13crLn 1972,
z. I-Ill).

10 Por. Z w a ht·, ZHr StrnkfHra1rn,:/.'C ... ; te :1 ż (;, Z,ir iUassc11r.11al,1.,c ('Cr deut
schen Dourgeoisie in der bhr.;,,rU-chen Umwril::ung (.Tahrhuch fLit· Gcschichtc, w 
d!'U�:u L 
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stosunku. Jedna z nich warunkuje drugą, podobnie jak wzajemnie się 
warunkują lichwiarz i marnotrawca" 11. Zawarta w tym zdaniu Marksa 
metodologiczna zasada jest nieodzownym punktem wyjścia do marksi
stowskich badań proletariatu, jak również podstawą typologicznego po
dejścia do problemu powstawania klas burżuazji i proleta·riatu. Spo
łeczno-ekonomiczna jakość pracowników najemnych jest uzależniona od 
społeczno-ekonomicznej dojrzałości burżuazji, z którą łączą ich więzy 
ekonomiczne. Oznacza to również, że do powstającej klasy robotniczej 
należą tylko pracownicy najemni wchodzący w skład tego wzajemnego 
stosunku i podlegający wyzyskowi kapitalistycznemu. Ekonomiczne kształ
towanie się tej klasy było funkcją kapitału produkcyjnego w historycz
nie określonych warunkach realizacji. 

Natomiast rob::itnicy zatrudnieni w produkcji drobnotowarmvej, o ile 
nie podlegali w zamaskowanej formie bezpośredniemu wyzyskowi kapi
talistycznemu, nie stanowili części składowej klasy robotniczej, a jedy
nie - ze względu na specyfikę miejsca w produkcji - jej spolc:cznę 
źródło 1�. Nie wykluczał::i to ich udziału \V ruchu klasowym rcbotników 
podległych kapitałowi. Granice społeczne były oczywiście płynne, od dru
giej połowy lat trzydziestych XIX w. rosła bowiem stale w Nicmt"zech 
w produkcji drobnotowarowej liczba czeladników wciąganych \V orbitę 
nowoczesnej produkcji kapitalistycznej. 

W tym momencie masowe zainwestowanie (po raz pierwszy w dzie
jach niemieckiego kapitalizmu) stałego, trwałego kapitału zapoczątko
wało również w Niemczech rewolucję przemysłową 13• W porównaniu 
z czasami manufaktury i okresu przejściowego przed rewolucjq p1·zcmy
słową sprzedaż i kupno siły roboczej, jako towaru na przemysłowo-ka
pitalistycznej podstawie, przybrały nowy, masowy charakter. Ta „wy
miana między kapitalistą a pracownikiem najemnym" 14 stała się decy
dującym społecznym stosunkiem produkcji. Wywodzące się z epoki 
feudalnej i ,vrastające w warunki kapitalistyczne klasowe elementy 
burżuazyjne i proletariackie stabilizowały się, stopniowo przeobrażały 
i wchłaniały nowe elementy. Te ostatnie były już produktem samej re
wolucji przemysłowej. Tworzona przez wyzyskiwaną na sposób kapita-

11 K. Marx, Lohnarbeit und Kapitai (K. M ar x, F. En g e 1 s, WcrkE\ t. VI,

Berlin 1956 (cyt. dalej: MEW), s. 411).

1� Odmienne poglądy reprezentują bądź reprezentowali: R. Hop p c, J. Ku
c z y n s k i, Eine Berufs- bzw. auch Kiassen- und Schichtenana1yse der !\Iiirzge
faHenen 1848 in Berlin (JfWG, t. IV, 1964, s. 200 i n.); H. Ha n d k e, H. H. Mu 1-
1 er, H. Th i.im m 1 er, Strukturprobleme der Arbeiterklasse (JfWG, t. IV, 1964,
s. 134). 

1s Por. H. Mott e k, Zum Verlauf und zu einigen Hauptproblemen der in
dustrie!len RevoLution in Deiitschland (H. Mott e k (i i.), Studien ... , s. 26 i n.); 

Mott e k, Wirt.�chaftsgeschichte ... , t. II, s. 65 i n.); H. W c h ner, De,Lts�hlrmds 
Weg zum lndustriestaat (JfWG, t. I, 1969, s. 349 i n.).

u Marx, Lohnarbeit ... , s. 409. 
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listyczny pracę najemną wartość dodatkowa stała się głównym źródłem 
społecznej reprodukcji. Ze wszystkich powiązań, jakie na przestrzeni 
dziejów powstały między burżuazją a proletariatem, najbardziej stabilny 
okazał się wzajemny związek ekonomiczny kupna i sprzedaży towaru, 
jakim stała się siła robocza. Z nim właśnie jest w ostatecznym rachunku 
związana egzystencja całej formacji. 

II 

W okresie burżuazyjnych przeobrażeń w Niemczech w latach 1789-
187115 w układzie stosunków klasowych zaszły dogłębne przemiany. 
Utarła sobie drogę nowa, trwała tendencja polaryzacji społeczeństwa: 
podział na robotników najemnych i kapitalistów. Oni właśnie oraz po
siadacze ziemscy stali się „twórcami trzech wielkich klas społecznych", 
społeczeństwa opartego na kapitalistycznym sp::isobie produkcji 16

• Po raz 
pierwszy wszystkie klasy i warstwy rozpadaj4cego się społeczeństwa 
feudalnego zostały, w ten czy inny sposób, objęte kapitalistycznym zróż
nicowaniem klasowym. 

W centrum tego procesu rozwojowego znalazło się powstawanie klas 

burżuazji i proletariatu. Jak w v.rypadku każdej klasy i tu było to zwią
zane z procesem społecznej mobilności. I tak proletariat w początkach 

swego ekonomicznego i społecznego powstawania rekrutował się w znacz
nej części z produktów społecznego rozpadu feudalizmu. Odnosi się to 
ró\vnież do biedoty wiejskiej i miejskiej, która w drugiej połowie 
XVIII w. stała się najliczniejszą warstwą społeczne\ narodu niemiec
kiego 17

• 

W okresie przewrotu burżuazyjnego najczęściej występowały te przeo
brażenia społeczne, które ukierunkowane były na powstawanie klasy 
robotniczej. Szybki wzrost klasy robotniczej opierał się na tym właśnie 
procesie oraz na szybkim przyroście naturalnym proletariatu. We wszyst
kich następnych fazach rozwoju klasy robotniczej w jej skład wchodziły 
znaczne odłamy warstw nieproletariackich. 

Wszystkie te przejawy mobilności s.polecznej można by ująć w okre-

1& Por. Klassenkampf, Tradition, Sozialismus · (Grundriss), Berlin 1974, s. 203 

i n.; H. B 1 ei b c r, Bourgeoisie und bii.rgerliche Umwiilzung in Deutschland. Zum 

Stand und zu Prob[emen der Forschung (ZfG, 1977, z. 3, s. 305 i n.). 
10 Por. K. Marx, Das Kapitał, t. III (MEW, t. XXV, s. 893).
11 Por. G. H cit z, Zum biiuerlichen Klassenkampf im 18. Jahrhundert (Wissen

scha.ftlichc Zeitschrift der Universitat Rostock, 1972, Gcsellschafts- und sprachwiss. 

Reihc, z. 2, s. 251); J. P c t c r s, Ostelbische Landarmut. Sozia1okonom1sches ii.ber 

landlose und łandarme Agrarproduzenten im Spdtfeudałismus (JfWG, t. III, 1967, 

s. 299 i n.); t c n ż c, Ostełbische Landarmut (.JfWG, t. I, 1970, s. 97 i n.); W. Ha r

t i n g er, Zur Bevolkerungs- und Sozialstruktur von Oberpfalz irnd Niederbayern

in vorinclustrietler Zeit (Zeitschrift fur bayerische Landesgeschichte, t. XXXIX,

1976, z. 3, s. 785 i n.).
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śleniu proletaryzacja. Stanowi ona też główną problematykę marksistow
skich badań nad kształtowaniem się klasy rJbotniczej. Dopiero z powsta

niem proletariatu z urodzenia 19 przynależność klasowa rodzin robotni
czych oraz urodzonych w nich dzieci stała się względnie stabilna w trak

cie rewolucji przemysłowej: zdarzały się wypadki przechodzenia w szeregi 

klas i warstw nieproletariackich. Małżeństwa, rodzina robotnicza, pro
letariackie poch:;dzenie, stabilizowały pozycję klasową robotnika. Ten 

czynnik stabilizacyjny wpływał dodatkowo wraz z rozszerzcnq repro

dukcją kapitału na spoistość klasy. Dopiero teraz proletariat stał się -

\V liczącym się zakresie - źródłem swej \vłasnej reprodukcji społecznej. 
Wizerunek omawianeg-:::, procesu społecznego byłby znacznie uprosz

czcny, gdyby nie uwzględniać równJlegle występującego (początkowo 

znacznie słabszego) zjawiska mobilności społecznej w kierunku prze

ciwnym. Czas wil;c uzyskać i na tym odcinku dokładniejsze rozeznanie 

przedmiotu badań. Dotyczy on dwu ważnych stron powstania i rozwoju 
niemieckiej klasy robotniczej: 1. stabilności i pozycji klas::iwej robotnika 

i ówczesnych grup rob'.)tniczych (konsystencji tworzt1cej się klasy ro
botniczej w każdorazo\vym stadium jej powsta,vania); 2. społecznego 

środo\viska rodzącej sic: klasy robotniczej. Równ::cześnie kar.iecznc jest 
dogł(;bne zbadanie przyczyn, które prowadziły do przejścia do innych 
określonych \Varstw nieproletariackich spoleczc11stwa kapi tdistycznego 
ludzi z danego pokolenia robotników (mobilność w obrębie generacji) 
bądź wśród potomstwa rodzin robotniczych (mobilność rni1�dzypokole
niowa). 

W stopniu, w ,jakim proletariat wykształcił się jak:J główna klasa 

produkcyjna kapitdizmu, chbpstwo traciło tę pozycjq w obrębie feudal
nego sposobu produkcji. Z chwile!, gdy nastąpiło burżuazyjne przeobra
żenie stosunkó\v agrarnych, zaczęły działać prawa rozw::iju kapitalistycz
nego rolnictwa. Został zapucz;.1tkowany proces koncentracji produkcji. 
,,Koncentracja przybierała przede \vszystkim formę intensyfikacji go
spodarstw (inwestycje kapitałowe) i wzrostu produkcji, nie zaś w pienv
szym 1·zędzic koncentracji ziemi" rn. Wzrost wydajności produkcji rolnej 
stancJ\vił istotny warunek skok'.:l,vego \Vzrostu ludności przemysłowej 
i jej skupienia w rozwijaj.ijcych si,; wielkich miastach i regionach prze-

is Por. F. En g ('Is, Die Lage der arbeitenclen Kiassen h L:nglonr/ (l\IEW, t. II, 
s. 251 ). Op�·aco•.\·ania regionalne: H. Z ·,va hr, Zur Konstituienrng cles Pro[etariats
ais Klo.sse (Die grosspn'ussisch-milit;:iristischc Rcichsgi·Lindung 1871, t. I. \Vyd.

'H. Bartel, E. Engclbc-rg, Berlin 1971, s. 501 i n.) (Spr«wa olnzeniiP ornó· ... ·iona
w m,,nc,graLi tegoż ,mtor;, i pod ty111 s�mym tytull',11, Berii!, l'l78.) Zob. też
R. Ka iJ us, Z1u Konst;tuierung des Gurlitzer Proletariats im Verl.cwf der indu
striel!en l-?eL"Ollltion, Giirl!tz 1975, s. 75 i n. 

1� ,,. ś o J ta, [:,(; kapilal!stischl' Kla.,semlifferen::ic1·una r/e,· Rmicn::-chaft i.:on 
der J:\Titte des l'J. Jnhrhun<lcrts bis zum I3eginn des zweiten WeUkrieues, clargeste1lt 
i:orneil mlich fi m Beispier cler Lansitz (Lctopis, S. B. 18ci3, nr 15/2, s. 236). 
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mysłowych, w tych „wielkich centrach siły i kultury" społeczeństwa 20• 

Rozszerzył on bazę żywieniową w celu zaopatrzenia stale powiększającej 
się masy producentów nierolniczych 21. 

W zależności od koncentracji produkcji rolnej postGpOwało rozwar
stwienie chłopstwa: z jednej strony w obrębie rolników produkujących 
na rynek, z drugiej zaś jako proces postępującego rozkładu i likwidacji 
całej warstwy chłopskiej. W rezultacie skrajne grupy zaczęły orientować 
się na nowe, główne klasy społeczne: burżuazję i proletariat. 

Aż do zakończenia procesu burżuazyjnych przemian takie terminy, 
jak kmiecie, zagrodnicy, chłopi pół- czy ćwierćłanowi i komornicy oraz 
ich liczne odpowiedniki regionalne, oddawały skomplikowaną strukturę 
warstwy chłopskiej w czasach feudalizmu i w okresie przejściowym do 
kapitalizmu. Ale najpóźniej od połowy XIX w. praca najemna stała się 
decydującym kryteriu1:1 zróżnicowania chłopstwa. Zastąpiło ono dawne, 
oparte na zasadzie pańszczyzny. Producenci rolni dzielili się teraz na 
robotników rolnych, półproletariuszy, drobnych i średnich chłopów, któ
rzy z reguły ewentualnie tylko przejściowo (średniacy) zatrudniali siłę 
najemną, oraz na bogaczy wiejskich, którzy stale wyzyskhvali jednego 
lub więcej robotników 22

• Podczas gdy chłopscy posiadacze majątków 
· wraz z najbliższymi na ogół nie pracowali fizycznie i ograniczali się do

kierowania kapitalistycznym przedsiębiorstwem rolnym, to w gospodar
stwach wielkochłopskich liczba współpracujących członków rodzin była
wyższa od liczby pracowników najemnych.

Kułacy i chłopscy posiadacze majątków tworzyli burżuazję wiejską
i wraz ze szlacheckimi i nieszlacheckimi obszarnikami stanowili kapita
listyczny element wsi. O ile we .wsiach chłopskich burżuazja wiejska
była nosicielką rolniczego kapitalizmu i burżuazyjną siłą kierowniczą,
o tyle we wsiach dworskich funkcję tą spełniały z reguły dobra rycer
skie. Na przeci\vległym biegunie antagonizmu społecznego wytworzyła
się biedota wiejska, której trzon stanowił proletariat wiejski, wewn�trz
nie bardzo zróznicowany 23• W trakcie burżuazyjnych przemian biedota

20 Por. W. I. Le n i n. Die llgrarfrage und die „Marxkritiker" {Werke, t. V,
s. 148).

�1 Por. m. in. W. Zorn, W. Kr i n g s, Nachtrag zur historischen Wirtschafts
karte um 1820. Die Guterbewegung in c.ier Rheinprovinz (Rheinische Vierteljahrs
blatter, 1971, z. 1-4, s. 27.ł i n.); H. To e p f c r, Die Jahrmi:irkte in der preussischen

Hheinprovinz um 1845 (tamże, s. 288 i n.).
22 ś o ł ta, Die kapita!istische ... , s. 237-238; t c n że, Die Rauern cler Laus;tz.

Eine Untersuchmig des Dijferenzierungsprozesses der Bauernschaft im Kapitalismus, 

Bautzen 1968; R. B c r t ho 1 d, Zur Ilerausuildung der kapitalistischen Klassen

schic/ztung des DJrfes in Preussen (ZfG, 1977," z. 5, s. 556 i 11.); G. Mo 11, Bauern

schaft nnd Gutsbetricb beim Vbcrgano vom Femlaiismus :::am Kapiin!ism1,s (Kon
ferenzbericht) (ZfG, 1977, z. 5, s. 576 i n.); Gross Partwit:::. Wandl11ngen eines 

La11sitzer Hcidecłorfes, Bautzen 1976, s. 25 i n., 115 i n. 
23 Odnośnie do składu wiejskiego proletariatu zatrudnionego w rolnictwie zob.: 

H. P 1 a u I, Landarbeiterleben im 19. Jahr}wndert. Eine volkskundliche Untersu-

4 - Sol>ótka 1-2/82 
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ta wyodrębniła .się definitywnie z właściwego chłopstwa. Należąca do 
biedoty czeladź została wykluczona ze wspólnoty bytowania rodzin chłop
skich. Wspólnota mieszkania i żywienia chłopa z czeladzią i innymi gru
pami robotników rolnych rozpadła się w takim stopniu, w jakim zarzu
cone zostały patriarchalna świadomość, więzy i obyczaje 24. Nierzadko 
w trakcie zmagań o utrzymanie tradycyjnego chłopstwa dochodziło do 
rozpadu rodziny chłopskiej, jak to przesadnie zobrazował Wilhelm v. Po
lenz w swym Bednarzu 25

• Bohater dzieła urósł do symbolu chłopskiego 
upadku we wschodnich prowincjach Niemiec. 

III 

Znacznie trudniejsze od nakreślenia ogólnych tendencji rozwojo
wych jest przedstawienie w szczegółach (z uwzględnieniem specyfiki) na
rodzin burżuazji i proletariatu w Niemczech, pońieważ zakłada to wni
kliwe zbadanie szczegółów, historycznego materiału źródłowego w jego 
ledwo dopiero uświadamianej złożoności i obfitości. W szczególności na
leży uwzględnić trzy zakresy problemowe: 

Po pierw s z e, ogólne zrozumienie procesu powstawania klas 
w Niemczech wynika ze specyfiki przewrotu burżuazyjnego. W okresie 
między 1789 a 1871 r. obu klasom (tj. burżuazji i proletariatowi) narzu
cono ekonomiczno-społeczne i polityczne konsekwencje pruskiej drogi 
do kapitalizmu \V rolnictwie 20 oraz reformy feudalnego ustawodawstwa 
przemysłowego 21. Ich geneza przypada na okres rozdrobnienia teryto
rialnego Niemiec. Rezultatem tego była rozmaitość wariantów likwidacji 
stosunków feudalnych w zakresie produkcji rolnej i przemysłowej, co 
z kolei oddziaływało na ukształtowanie się stosunków klasowych. Szcze
gólny przypadek stanowił rozwój stosunków klasowych na niemieckich 
terytoriach położonych na lewym brzegu Renu, anektowanych przez bur
żuazyjną Francję na mocy traktatów pokojowych w Bazylei (1795), Cam
po Formio (1797) i Luneville (1801). Kiedy przewrót burżuazyj�y w Pru
sach dopiero się zaczął, na tych obszarach feudalizm był już całkowicie 
obalony 2s. 

chung, Berlin 1974 (MS); H. Z w a hr, Ober Agrarstruktur und biiuerliche Klassen

verhiiltnisse in den Kreisen Bautzen und Kamenz (1882-191-1) (Letopis, S. B, 1961, 
nr 8, s. 18 i n.). 

2� S. Mus i at, Zur Lebensweise des lanclwirtschaftlicl,en· Gesindes in do.r
Ober[ausit;:, Bautzen 1964. 

2s W. v. P o 1 c n z, Der Buttnerbauer. Roman, Berlin 1895.
26 Zo'.:J. m. in. M ot tek, Wirtschaftsgeschichte ... , t. II, s. 18 n.; G. He i t z,

Varianten des preussischen Weges (JfWG, T. III, 1969, s. 99 i n.).
27 Por. M ot tek, Wirtschaftsgeschichte ... , t. II, s. 43 i n. 
ts Por. J. Streisand, Deutschland 1:on 1789 bis 1815, Berlin 1961, s. 72 i n.; 

M. Sc hu macher, Wirtschafts- u.nd Sozialverhi:iltnisse der rheinischen TexW

industrie im fruhen 19. Jahrhundert. Ein Verzeichnis des „beschiiftigten Perso

nals" der Baumwollspinnerei und Weberei Weerth in Bonn 1S47 (Rheinischc Vier

teljahrsblattcr, 1971, z. 1-4, s. 301 i n.).
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Po drug ie, niemiecka klasa robotnicza ukształtowała się w wa
runkach wielkiego nadmiaru ludności rolniczej. Powstawała w granicach 
krajów niemieckich, których hamujący wpływ na ogólnonarodowy pro
ces formowania się klas został znacznie ograniczony dopiero przez u two
rzenie niemieckiego burżuazyjnego państwa narodowego. 

Masy mieszkańców wsi w ramach migracji sąsiedzkiej, do bliższych 
i dalszych 211, rozwijających się wtedy średnich i wielkich miast oraz za
głębi przemysłowy�h, zasilały szeregi proletariatu. Byli to ludzie, którzy 
nie znajdowali już zatrudnienia w rolnictwie i rzemiośle wiejskim bądź. 
też zrywali z nimi kontakt. Tak więc proces kształtowania się niemiec
kiej klasy robotniczej można zrozumieć tylko wtedy, gdy się „uwzględnia 
również proces proletaryzacji na wsi", który w ogólnych zarysach przed
stawił Mottek 3o. 

Pewne komponenty o charakterze proletariackim odróżniają migrację 
ze wsi do miast od wędrówek głównie niektórych grup ludności miej
skiej. Na podstawie źródeł można wyróżnić trzy· główne formy wyzwa
lania się z wiejskiej produkcji rolnic,,;ej lub rzemieślniczej. 1. odejście 
wraz z rodzicami; 2. odejście połączone z zerwaniem stosunku parob
czańskiego lub czeladniczego oraz 3. odejście synów chłopskich i parob
czańskich po zwolnieniu ze służby wojskowej 31. Nasuwa się tu szereg 
pytań, np. z jakich elementów składała się ludność opuszczająca wieś? :J 

Z jakich rejonów napływali przybysze, kiedy rozpoczynały się migracje 
i jakie było ich nasilenie oraz jakie klasy, warstwy i grupy społeczne 
zasilali głównie przybysze? Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że główny 
kierunek społecznej migracji stanowiła rodząca się klasa robotnicza, nie
mniej jednak zjawisko określane powszechnie mianem „ucieczki ze wsi" 
nie zostało wystarczająco zbadane, zwłaszcza pod względem jego rozmai
tych kierunków docelowych. Należałoby też ustalić związek między stop
niem ruchliwości przybyszów a ich społecznym i społeczno-ekonomicz
nym pochodzeniem. I tak np. wolno przyjąć, że różne grupy drobnomiesz
czańswa (w tym również określone zawody urzędnicze) zasilane były na 
drodze tzw. awansu społecznego przez ludzi przeważnie pochodzenia 
chłopskiego. 

Na uwagę zasługuje również pozycja „dojeżdżającego proletariatu", 
zamieszkującego strefy peryferyjne miast przemysłowych i dalsze oko
lice. Jak wykazały badania etnograficzne z zakresu stosunków panują
cych na nizinie magdeburskiej w XIX w. 32, proletariusze zamieszkali 

20 W. Becker, Die Bedeutung der nichtagrarischen Wanderungen filr dfe
Herausbildung des industrieilen Proletariats in Deiitschland unter besonderer Be
rilcksichtigung Preussens von 1850 bis 1870 (Mott e k (i i.), Siudicn ... , s. 209 i n.); 
K. Ober ma n n, Die Arbeiterrrugrationen in Deutschland im Prozess der Indu
strialisierung und der Entstehung cler Arbeiterklasse in der Zeit von der Grilnc/ung
bis zur Auflosung des Deutschen Bundes (1815 bis 1867), (JfWG, <t. I, 1972, s. 135 i n.).

so M ot tek, Wirtschaftsgeschichte ... , t. II, s. 221 i n. 
si z w a hr, Zur Konstituierung ... , s. 529 i n., 536 i n. 
s2 R a c h, op. cit., s. 47 i n.
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na wsi, posiadający w większości wypadków dom i ogród, tworzyli od
rębną grupę miejskiego proletariatu przemysłowego. Ci pracownicy na
jemni powiązani byli również więzami rodzinnymi i politycznymi z ro
botnikami żyjącymi w mieście. Jakkolwiek ich postawa w walce klaso
wej nie została jeszcze dokładnie określona, wolno jednak stwierdzić, że 
dzięki nim przenikały na wieś treści i formy proletariackiego stylu życia, 
walki politycznej oraz społecznych aspiracji klasy robotniczej. Ten typ 
robotnika uosabiał specyfikę stosunków miasto-wieś w okresie kapita
lizmu i w następnych pok::ileniach przyczyniał się w dużej mierze do 
upowszechniania się postępu społecznego na wsi. 

P o t r z e c i  e, zrozumienie całości problemu narodzin burżuazji i· pro
letariatu (decydującym bodźeem była tu rewolucja przemysłowa) wynika 
zasadniczo ze znajomości hisbrycznych podstaw tego zjawiska. Bez 
osiągnięć XVIII w. i przebytych wtedy etapów rozwojo-.vych zrozumienie 
i wyjaśnienie ekonomicznego, społecznego i polityczno-ideologicznego 
rozwoju obu podstawowych klas sp::iłecznych systemu kapitalistyczneg:, 
w jego narodowym i historycznym aspekcie (z uwzględnieniem stadial
nych i regionalnych form i typów rozwojowych), byłoby możliwe jedy
nie częściowo :i3. Obie klasy powstały z niegdyś zasadniczo odmiennych 
elementów, jeśliby prześledzić ich społeczne i ekonomiczne kształtowanie 
się w poszczególnych krajach niemieckich, krainach gospodarczych, ma
łych i najmni(,jszych regionach przemysłowych. Ich genez'i charaktery
zowały poważne różnice wynikające z powiązań z określonymi (często 
dawnymi) okręgami gospodarczymi, ze znacznymi miastami jako ośrod
kami centralnymi bądź miastami o ponadregionalnych funkcjach kierow
niczych w zakresie ekonomiki, i to wykraczających poza obrr,b tego-i. 
okn;gu gospodarczego. Różnice te miały poważny wpływ na późniejszy 
rozwój poli tyczno-ideobgiczny niemieckiej burżuazji i niemieckiej klasy 
robotniczej. Ten ogólny rozwój winien być przebadany w sp:;sób bardziej 
Żróżnicowany, niż to było d0tąd praktykowane. Należy przy tym uwzględ
nić całokształt czynników oddziałujących na rozwój klas, czynników wy
stępujących w bardzo różnorodnych wariantach. 

W procesie kształtowania się niemieckiego proletariatu specjalne 
znaczenie miały te grupy ludzkie, które w ośrodkach kapitalistycznej 
działalności gospodarczej w XVIII w. podlegały już kapitalistycznemu 
wyzyskowi i były wprzęgnięte w ramy przcdprzemysłowych form orga
nizacyjnych produkcji kapitalistycznej, takich jak system nakładczy czy 
też scentralizowana lub rozproszona manufaktura. Wydaje się przy tym, 
że w pewnych dziedzinach produkcji manufaktura rozproszona wyka
zy\vała większą stabilność od osiemnastowiecznych manufaktur scentra
lizowanych, z których tylko część trafiła wprost w nurt kapitalistycznej 

ss Teza ta została po raz pierwszy przedstawiona do dyskusji w referacie wy

głoszonym w Karl-Marx-Staclt, o czym była poprzednio mowa. 
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indu�trializacji. Jak to krytycznie stwierdził Forberger 34, nadal brak jest 
opracowań dziejów nakładu, manufaktury i górnictwa w Niemczech. Z te
go względu badania nad genezą niemieckiej klasy rob:>tniczej muszą 
w dużej mierze opierać się na badaniach regionalnych. 

W Prusach, Saksonii i Frankonii przemysł tekstylny stanowił główną 
gałąź manufaktury. I tu, podobnie jak w Bawarii, okres rozkwitu manu
faktury przypadł na drugą połowę bądź też ostatnie trzydziestolecie 
XVIII w. Kapitaliści manufakturowi wywodzili się w dużej mierze z sze
regów burżuazji kupieckiej. Większość dużych kapitalistycznych przed
siębiorstw zatrudniających ponad 50 i 100 robotników zlokalizowana 
była od lat sześćdziesiątych XVIII w. w największych miastach Prus. 
Główny ośrodek kapitalistycznej produ�cji znajdował się w tym czasie 
w Marchii, a w jej obrębie w Berlinie i Poczdamie. 75°/o zakładów i tyleż 
procent zatrudnionych przypadało na przemysł tekstylny, natomiast nie
z,1aczny jedynie odsetek stanowiła obróbka metali, która dopiero w cza
f;ach rewolucji przemysłowej stać się miała wiodącą gałęzią wytwór
czości. 

Podkreślanie głównie potencjału manufaktury scentralizowanej było
by jednak jednostronnym podejściem do sprawy. Równolegle bowiem 
w rolnicze regiony wkraczało niepowstrzymanie chałupnictwo, które 
,v drugiej połowie XVIII w. wyraźnie skupiało masę rzemieślniczych 
producentów. Do tych warunków nawiązał nakład, a w końcu i manu
faktura rozproszona. 

W ten sposób całe okolice zostały przeobrażone na skutek rozwoju 
sił produkcyjnych w przedprzemysłowe formy organizacyjne produkcji 
kapitalistycznej 35

• Przed rewolucją przemysłową te kapitalistyczne kom
pleksy produkcyjne, wykształcone przede wszystkim w przemyśle tek
stylnym, mogły najwcześniej rozwinąć się tam, gdzie istniała możliwość 
wymknięcia się z miasta w rejony wiejskie nie objęte przymusem ce
chowym. 

14 Por. R. For ber g er, Forschungen zur Entwicklung des Kapitalismus im 

18. Jahrhundert (JfWG, t. III, 1972, s. 233 i n.); szczegóły zob.: H. Hoffman n,
Ilandwerk und l1'1<mufaktur in Preussen 1760 (Das Taschenb11ch Knyphausen), Ber

lin 1969; R. For ber g er, Die Manufaktur in Sachsen, Berlin 1958; O. Reuter,

Die Manufaktur im friinkischen Raum, Stuttgart 1961; G. S 1 a w i n g er, Die Ma

nufaktur in Kurbayern, Stuttgart 1966; J. Ker ma n n, Die .Manufaktmen im Rhein

land 1750-1833, Bonn 1972; I. Mit te n z w ci, Zur Klassenentwicklung des llan

dels- und Manufakturbiirgertums in den c!eu.tschen TerritoriaJ,staaten (ZfG, 1975,

z. 2, s. 179 i n.).
'5 R. Br a u n, Industrialisieru.ng und Volkslebm,, Veriinderungen der Lebens

formen 1tnter Einwirkung der verlagsindustnellen Hcimarbeit in einem liindlichen 

Industriegebiet (Ziircher Oberland) vor 1880, Wi!1frrthur 1960; te n 2 e, Soziater 

und k!Llttireller Wandel in einem [iindlichen Industriegebiet (Zurcher Oberland) 

unter · Einwir1cung des Maschinen- und Fabrik we sens im 19. und 20. Jahrhundert, 
Erlenbach 1965. 
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Tak np. we wsiach rządowych Radeberg w zachodnich Łużycach żyli 
„od niepamiętnych czasów" tkacze lniani, .,których miejskie cechy nie 
mogły w ich pracy molestować" 36. Ta grupa wiejskich producentów, 
składająca się z wolnych, nie skrępowanych przymusem cechowym tka
czy lnianych, rekrutowała się głównie z najniższych grup chłopstwa: 
chałupników, zagrodników i komorników. W głównym zachodniolużyc
kim ośrodku pasamonictwa, Grossrohrsdorf, liczba komorników zwięk
szyła się w latach 1550-1764 więcej niż pięciokrotnie, w Leppersdorf -
sześciokrotnie, a w Lichtenberg - ośmiokrotnie. Gdy w XVIII w. pasa
monictwo utrwaliło się jako nowa gałąź produkcji, w wioskach tkackich 
zachodnich Łużyc dokonały się przemiany obejmujące wszystkie dzie
dziny życia społecznego. Dyktowany przez kapitalistyczne stosunki pro
dukcji sposób myślenia i bycia zastąpił mentalność feudalnie zależnych 
mieszkańców wsi. Zmiany te objęły najwcześniej komorników, samo
dzielnych pasamoników. Wykształcił się burżuazyjny styl życia, którego 
nosicielami byli samodzielni drobni majstrowie, biorący sobie za wzór 
miejskich przedsiębiorców tekstylnych. Pasamonictwo z produkcji ubocz
nej przerodziło się w samodzielną drobną produkcję, prowadzoną w ko
operacji rodzinnej. Przez zastosowanie pracy najemnej na tym etapie 
organizacji pracy rozwinął się nakład i w końcu manufaktura rozpro
szona. Producenci tekstyliów podzielili się przy tym na dwie grupy: 
1. nakładczą - pracujących ,v domu płatnych tkaczy z własnym lub nie
warsztatem tkackim, oruz 2. grup1; pracujących jeszcze na własny ra
chunek drobnych majstrów. Ta ostatnia zanikała w coraz szybszym tem
pie do około 1850 r. Kapitalistyczni przedsiębiorcy tekstylni i proletariat
tekstylny (robotnicy najemni w powstających fabrykach pasamonicznych
i całkowicie od kapitału nakładczego uzależnieni tkacze-chałupnicy) to
elementy przeciwstawnych sobie dwu podstawowych klas kapitalistycz
nej formacji społecznej. Powstały Żalążki proletariackiej świadomości
klasowej. Wyrazem tego były szczególnie wyraźne wśród tkaczy najem
nych przejawy poczucia solidarności w postaci różnorakich form samo
pomocy. Równocześnie zanikały metody postępowania i normy społeczne
związane z produkcją drobnotowarową.

Wraz z rozprzestrzenianiem się kapitalistycznych form organizacji 
produkcji na tereny wiejskie (np. wokół Annaberg-Buchholz, Chemnitz, 
Glauchau-Meerane, Krefeld, Elberfeld-Barmen, Solingen, Grossrohrs
dorf, Żytawy, DzierżoniO\va, Jeleniej Góry) rozszerzył się znacznie zasięg 
oddziaływania kapitalistycznych stosunków produkcyjnych i wyzysku. 
W większości w;rpadków cechy przeciwstawiły się zdecydowanie tym 
tendencjom, ale ostatecznie uległy po dziesięcioleciach zmagań. I tak 
w okręgu Schonburg tkacze wiejscy produkowali od 1691 r. (nie zwraca-

!o Cyt. za: B. Sc h i:i n e, Kultur und Lebensweise Lausitzer Bandweber (1750-
1850), Berlin 1977, s. 18. Ponadto zob. s. 17, 31, 111. 
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jąc uwagi na tkaczy miejskich) tak, że w 1731 r. ,,prawie żadne rzemio
sło nie było tak przeludnione jak tkactwo lniane i wełniane". Ale do
piero w 1779 r. cechy tkackie miast regionu Schonburga - 91auchau, 
Meerane, Waldenburg, Lichtenstein, Hohenstein, Hartenstein, Lossnitz 
i Ernstthal - zaniechały faktycznie walki z wiejskimi partaczami 37• 
Burżuazyjno-miejski styl życia kupców - nakładców i manufakturzy
stów - stał się dla wiejskiej ludności tkackiej wzorcem obyczajowym. 
Przejęte przez nią wzorce kształtowania sposobu życia codziennego na
śladowała także ludność rolnicza wsi. 

W tych regionach przemysłowych wystąpiła w następnych pokole
niach tendencja do wytworzenia się producentów uzależnionych od ka
pitału i ostatecznie (choć ze znacznym przesunięciem w czasie w po
szczególnych gałęziach wytwórczości) do powstania proletariatu z uro
dzenia. W przemyśle tekstylnym zjawisko to wystąpiło wraz z powsta
niem systemu kupna jako prymitywnej formy nakładu. W Glauchau 
zaczęło się to w. 1713 r. Kupiec przejął finansowanie zakupu surowca 
(bawełny) i sprzedaż, nabył przędzalnię i zatrudniał coraz więcej prząd
ków i gręplarzy spośród biedoty wiejskiej, tak że w 1741 r. ,,miasta okrę
gu Schonburg i większość wsi żyły wyłącznie z przędzenia i tkania" 38. 
W latach trzydziestych XIX w. nastąpiło przejście od nakładu do manu
faktury rozproszonej, z końcem lat pięćdziesiątych do produkcji fabrycz
nej. W ramach tego procesu rozwojowego, prowadzącego do wykształ
cenia się proletariatu z urodzenia, żyło sześć pokoleń tkackich, jeśli 
przyjąć za moment urodzenia pierwszego rok 1700, natomiast szóstego -
1850. 

Skupione w miastach burżuazyjne elementy klasowe pozostały właś
ciwym ośrodkiem siły rozwijających się w pewnych regionach (często 
znacznie od siebie odległych) i w warunkach rozpadu feudalizmu roz
szerzających się, wczesnokapitalistycznych kompleksów produkcyjnych, 
głównie w przemyśle tekstylnym. Tu w latach sześćdziesiątych XIX w. 
powstały pierwsze stałe ośrodki niemieckiego ruchu robotniczego. Po
czątki lokalnego ruchu robotniczego sięgają częściowo okresu przed 
1848 r. 

Na śląsku w latach sześćdziesiątych przełom w zakresie tworzenia 
partii proletariackich. nieprzypadkowo dokonał się w powiecie dzierżo
niowskim, w rejonie powstania tkaczy w 1844 r. w wioskach .tkackich: 
Bielawa (120) i Pieszyce (62) 39• Pierwsze komórki Powszechnego Nie-

37 G. Dem mer i n g, Die Glauchau-Meeraner Textilindustrie, Leipzig 1928,

s. 26, 30 in. W sprawie systemu kupna jako prymitywnej formy nakładu por.
H. · B 1 u m b erg, Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Leinenindustrie von

1834 bis 1870 (Mott e k (i i.}, Studien ... , s. 116).
IS D e mm er i n g, op. cit., s. 51.

89 W nawiasie podano liczbę członków SDAP w 1875 r., w czasie kongresu 
partyjnego w Gotha. Por. D. Fr i ck e, Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1890.

Ihre Oroanisation und Tatigkeit, Leipzig 1964, s. 104 (Delegiertenverzeichnis). 
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mieckiego Związku Robotników (ADA V) powstały już na wiosnę 1864 r., 
a więc wcześniej niż np. w stolicy prowincji Wrocławiu 40. Jeszcze 
w 1875 r. partia miała główne oparcie w okręgach tkackich Gór Sowich 
(358 członków), a nie w miastach: Wrocławiu (120), Zgorzelcu (50) i Gry
fowie (10). Łącznie partia liczyła 180 członków. Zgodnie z posiadanymi 
danymi, partia miała początkowo trwale punkty oparcia tylko w 5 na 71 
powiatów. W rejencji wrocławskiej 3 na 25 powiatów, w legnickiej 2 
na 21 i w opolskiej w ani jednym z 25 powiatów. 

Wynika stąd, że baza tworzenia się partii (jako polityczno-ideowego 
wyrazu kształtowania siq proletariatu), była znacznie węższa od regio
nów, w których wy?drębniali się pod względem ekonomicznym i społecz
nym \vyzyskiwani metodami kapitalistycznymi robotnicy najemni. Pod
kreśla to tylko fakt, że klasa ta powstawała w wyniku zlewania się bar
dzo różnorodnych elementów, u których nie jednocześnie rozwijała się 
proletariacka świadomość klasowa i gotowość do zaangażowania si� 
w ruchu robotniczym. 

Różnorodne proletariackie elementy klasowe miały pod względem 
ekonomicznym, społecznym i polityczno-ideologicznym przeważnie nie
zmienny profil. Jego określenie to ważne zadanie marksistowskich badań 
nad dziejami powstawania niemieckiej klasy robotniczej. 

W celu wyraźniejszego przedstawienia wsp::,mnianej problematyki na
leży raz jeszcze posłużyć siQ przykładem ludności tkackiej w państwie 
stanowym Schonburg, którego głównymi ośrodkami były miasta Glau
chau (rezydencja książęca) i Meerane 41. Jak wspomniano, tutejsza lud
ność na przestrzeni życia sześciu generacji w coraz większym stopniu . 
poddawana była wyzyskowi kapitalistycznemu. 

Pi e r w s z y s t o pi e ń zależności od kapitału zaczął się dla cecho
wego, wełnianego i lnianego tkacza miejskiej produkcji drobnotowarowej 
w pierwszym trzydziestoleciu XVIII w. z chwilą przejścia na tkactwo 
bawełniane. Monopolistyczna pozycja burżuazji handlowej na rynku ba
wełny odcięła tkacza bawełnianego z miasta (a wkrótce również i ze 
wsi) od surowca i od rynku zbytu. To zmusiło go do podporządkowania 
się systemowi kupna, w którego ramach nadal jednak organizował on 
produkcję i tworzył produkt. Równocześnie kapitalista handlowy przeo
brażał się w kupca-nakładcę. 

N a drug im e t  a p  ie pogłębiania zależności majster tkacki z ro
dziną i czeladnikami podporządkował się rozwiniętemu systemowi na
kładczemu bądź też manufakturze rozproszonej. Żródła nie zawsze po
zwalają na wyraźne rozgraniczenie nakładu i manufaktury. Producent 
stawał się najemnym tkaczem, który w swym mieszkaniu, z żoną i z 

41 T. Mu 11 er, 45 Fuhrer aus den Anfćingen w,cl ciem !'eldenzeitctl.t�r der
Breslauer Sozialdemokratie, Wrocław 1925, s. 70 in.; Historia Sląska, t. III, cz. 1, 

pod red. S. Michalkiewicza, Wrocław 1976, s. 420. 

41 D c mm er i n g, op. cit., s. 24 i n. 
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dziećmi, tkał na warsztacie ręcznym. Od kapitalisty otrzymywał przędzę 
i wzory i jemu odstawiał gotowy wyrób. Związany ekonomicznie wię
zami współzależności kupna i sprzedaży siły roboczej, również kupiec
-nakładca zmieniał swój profil społeczno-ekonomiczny. Stawał się kapi
talistą manufa�turowym, który w swym przedsiębiorstwie łączył pier
wotną funkcję handlarza z prowadzeniem farbiarni, apretury, a nie

rzadko i przędzalni. Na tym etapie tkacz z nakładczego producenta za
mieniał się w robotnika manufaktury rozproszonej, całkowicie uzależ
nionego od kapitału. Tracił swobodę decydowania o organizacji i profilu 

produkcji. Proces przechodzenia do manufaktury rozproszonej został za
kończony nie później niż w latach trzydziestych XIX \V. Równolegle 
tkactwo perkalików przestawiało się na tkactwo kolorowe, które wkrótce 
dominowało w produkcji tekstylnej w Glauchau. Procesy te przebiegały 
w warunkach ostrej walki z konkurencją angielską i z Elberfcldu. 

W trzec i m  e t  a p  ie zależności najemny tkacz nie posiadn już 
własneg0 środka produkcji. Przeważnie pracownł on nadal u siebie w do
mu na mechanicznym krośnie należącym do kapitalisty, od niego też 
otrzymywał przędzę i wzory. 

Cz w a r ty e t a p zależności od kapitału charakteryzował się \Vchło
nięciem rodzin tkackich (kobiet, dzieci, młodocianych) przez powstające 
na miejscu kapitalistyczne fabryki: przędzalnie wełny (Meerane -
w 1840 r. 1000 wrzecion), funkcjonujące systemem fabrycznym od lat 
trzydziestych zakłady apretury, mechaniczne tkalnie (od 1858 r.) i far
biarnie (od 1863 r.) 42. 

Proces mechanizacji produkcji w poszczególnych gałęziach miejsco
wego przemysłu tekstylnego nie przebiegał równomiernie. Najpóź.niej, 
i to pod naciskiem niemiłosiernej konkurencji, zwłaszcza ze strony za
awansowanego technicznie przemysłu tekstylnego Alzacji (od 1871 r.), 
dokonano mechanizacji tkactwa i farbiarstwa, w których to gałęziach 
nadmiar najtańszej siły roboczej z szeregów ubogiej ludności tkackiej, 
długo hamował postęp. W 1870 r. w fabrykach w Glauchau i Meerane 
zainstalowanych było 770 mechanicznych krosien, a w 1880 już 3595 
(z tego 2437 w ruchu) 43, 

Rezultatem licznych przeobrażeń miejscowego przemysłu tekstylnego 
oraz ich siły napędowej - elementów klasowych, było: Pod wzg1ędem 
t e c h n i c z n y m - produkcja maszynowa; pod względem e k o n o
m i c z n y  m i o r g a n  i z a c  y j n y m - fabryka jako odpowiadające jej 
zcentralizowane, kapitalistyczne miejsce produkcji; pod względem s p  o
ł e cz ny m - burżuazja fabryczna i proletariat fabryczny. W tej sy
tuacji liczni, zamieszkali na wsi tkacze domowi, zaprzestali wykonywać 

42 Tamże, s. 73, 75. Dla porównania z Górnymi Łużycami zob.: Sc ho n c, Kul

tur. .. , s. 67. 

48 Dem mer i n g, op. cit., s. 95. 
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swoJ zawód. Przenosili się do miast (w których liczba mieszkańców szyb
ko wzrastała) 44, lub stawali się robotnikami w fabrykach powstających 
wsi przemysłowych 45• 

Włączenie najemnych tkaczy-chałupników do mechanicznych tkalni 
stanowiło pi ąty et a p  zależności od kapitału i kończyło proces powsta
wania nowoczesnego robotnika najemnego w tej gałęzi produkcji i w 
tym regionie. Dokonało się przejście od przedindustrialnej formy orga
nizacji produkcji kapitalistycznej i wyzysku do formy przemysłowo-ka
pitalistycznej. 

Z końcem lat siedemdziesiątych XIX w. Glauchau uchodziło za sie
dzibę „znacznych fabryk wełnianych, półwełnianych i półjedwabnych 
materiałów odzieżowych, które sprzedawano do wszystkich krajów świa
ta" 46. Meernne zaś reklamowało swoją „poważną produkcję półwełnia
nych, wełnianych i półjedwabnych materiałów odzieżowych, które w więk
szości wyhva,rzane są w mechanicznych tkalniach" 47• Maszynowa pro
dukcja wywierała presję na płace tkaczy ręcznych. Ich rozgoryczenie 
miało siq przeobrazić w polityczną radykalizację: ,,Na naszej pracy bogaci 
się kto może. My, tkacze najemni, stajemy się za to z każdym dniem 
coraz większymi żebrakami" 48_ Jak kontrastują te słowa z pewną siebie 
wypowiedzią przedsiębiorcy z roku 1760, że dzięki produkcji barchanu, 
perkalu i innych wyrobów „na tutejszą biedotę spłynie obficie błogosła
wieństwo boże" 49, 

Rozwój sił produkcyjnych doprowadził ludność rzemieślniczą tego 
i innych starych okręgów przemysłowych na przestrzeni XVIII w. i w 
okresie przejściowym przed rewolucją przemysłową do znacznej po�ary
zacji i podziału na dwie klasy. Miejscowe elementy z warstw średnich 
były od o b u uzależnione, choć w odmienny sposób. Dobra Schonburg, 
w których proces defeudalizacji w zakresie produkcji rolnej postępował 
szczególnie powoli 50, stały się w latach sześćdziesiątych XIX w. central
nym regionem powstawania partii proletariackich w Niemczech. Sytuacja 
konfliktowa, jaka zaistniała w okresie przeistaczania się wyzyskiwanych 
na· sposób kapitalistyczny tkaczy rękodzielników w tkaczy fabrycznych, 
sprawiła, że najbardziej prawi i konsekwentni przyłączyli się do rewo-

44 Tamże, s. 105 i n. Glauchau liczyło w 1861 r. ok. 16 600 mieszkat'tców, 

w 1871 r. - ok. 22 OOO. 
45 Sc ho n e, Kultur ... , s. 59-69; Lausitzer Wander buch. Gesamtausgabe, t. I, 

Dresden-Wachwitz 1922, s. 148. Praca informuje, które domy i kwatery dawnych 

tkaczy w Ebersbach zamieszkują robotnicy fabryczni. 
48 Adressbuch der Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbeleute vom Konigreich 

Sachsen, Ni.irnberg 1878, s. 423. 

47 Tamże, s. 433. 

,a Cyt. za: Demmering, op. cit., s. 94. 

49 Tamże, s. 44. 
60 R. Ze is e, Der Sturm au.f das Waldenbu.rger Schloss 1848 (ZfG, 1973, z. 3, 

s. 343 i n.).
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lucyjnego ruchu robotniczego s1. Na kongresie założycielskim Socjalde
mokratycznej Partii Robotniczej w Eisenach w 1869 r. pięć miast (Ernst
thal, Glauchau, Hohnstein, Meerane, Waldenburg) i dziewięć wsi (St. 
Aegidien, Millsen St. Jakob, Miilsen St. Michel, Miilsen St. Niklas, Nie
dermi.ilsen, Niederlungwitz, Oberlungwitz, Stangerdorf, Thurm) tego re
gionu reprezentowanych było przez delegatów 52• 

W 17 saskim okręgu wyborczym Glauchau-Meerane 12 II 1867 r. 
pierwszym i jedynym reprezentantem klasy robotniczej w sejmie Zwią
zku Północnoniemieckiego wybrany został Bebel 53• (W sierpniu 1867 r. 
wybrano Liebknechta w 19 okręgu Stollberg-Schneeberg.) Prawie bez 
przerwy aż do XX w. utrzymali socjaldemokratyczni posłowie ten man
dat do Reichstagu: 1867-1876 (Bebel), 1877__:1878 (Bracke), 1878-1881 
(Bracke, Bebel), 1881�1884 (utrata mandatu), 1884-1887 (Quer), 1887-
1890 (utrata mandatu), 1890-1911 (Quer), 1912-1918 (Molkenbuhr) 54. 

Stare rejony rzemieślnicze tego i podobnych typów odznaczały się 
często szczególnym „bogactwem miast" 55• I tak okręg powiatowy Zwic
kau w Saksonii, ,,najbardziej południowo-zachodni, największy, najbar
dziej górzysty, najsilniej uprzemysłowiony i najgęściej zaludniony", li
czył w połowie lat trzydziestych XIX w. ok. 574 tys. mieszkańców, ,,któ
rzy zamieszkiwali 59 miast i blisko 380 miejscmvości (choć nie zawsze 
wsi), jak też kopalnie, młyny, folwarki, fabryki, leśniczówki, gajówki 
i rozliczne osamotnione zabudowania. W 1824 r. naliczono (łącznie z Mit
tweida) w 59 miastach 20 822 domy i 202 153 dusze. Bogactwo miast 
okolicy, zwłaszcza na odcinku od Ji:ihstadt i Annaberg do Elsterberg, 
jest jedyne w świecie ... Ze wszystkich wsi ok. 96 (choć nie raz podzie
lonych na liczne gminy) ma ponad tysiąc dusz. Z powodu tak dużej licz
by możemy tu wymienić tylko te, które liczą ponad dwa tysiące miesz-

51 F.- Engels do E. Bernsteina 30 XI 1881 (MEW, t. XXXV, s. 237).
s2 Protokoli uber die Verhandlungen des Al!gemeinen Deutschen Sozial-demo

kratischen Arbeiterkongresses zu Eisenach am 7., 8_p und 9. August 1869, Leipzig 
1869, s. 76 i n. W sprawie społeczno-ekonomicznego rozwoju wyżej wymienionych 
miejscowości zob.: A. Sc hif f ner, Beschreibung von Sachseii und der Ernesti
nischen, Reussischen und Schwarzburgischen Lande. 2 Ausg., Dresden 1845, s. 327 
i n. Por. także. G. Be n ser, Zur Herausbildung der Eisenacher Partei. Eine Unter
suchung iiber die Entwicklung der Arbeiterbewegung im siichsischen Textilindu
strfegebiet Glauchau-Meerane, Berlin 1956. 

53 W. Li e b knecht, Erinnerungen eines Soldaten der Revolation, Berlin
1976, s. 355; A. Be b c 1, A us mei-:iem Le ben, cz. I, Berlin 1946, s. 151 i n.; H. Ne ef, 
Zur politischen Tatigkeit Wilhelm Liebknechts im 19. Wahlkreis (1867-1875) (Siich
sische Heimatbliitter, 1977, z. 3, s. 101 i n.). ,,W miastach tkackich istniał najbardziej

sprzyjający grunt dla przyswajania socjalistycznych teorii" (E. H ci I m a n n, Ge
schische der Arbeiterbewegung in Chemnitz und den Erzgebirge, Chemnitz [''o.r.J,
s. 22 i n.).

54 D. Fr i ck e, Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914. Ein Handbuch ilber
ihre Organisation und Tii.tigkeit im Klassenkampf, Berlin 1976, s. 536 i n., 556 i n. 

55 S c h if f ner, op. cit., s. 241. 
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kańców, a mian<>w1c1e; Schonheide, Langenlungwitz, Gelenau, Oelsnitz, 
Mtilsen St. Jakob, Crottendorf, Rodewisch, Lauter, Breitenbrunn, Ra
schau, Limbach, Gri.ina i Drehbach" 56. 

Równie liczne były miasta w rejonie Krefeld, Elberfeld/Barmen na 
obszarze nad Renem i Menem, a także w rejonie Karlsruhe i Stutgartu. 
Należy też zwrócić uwagę na rejon starych miast górniczych wokół 
Clausthal i Zellerfeld w górach Górnego Harcu, gdzie podjęte ok. 1200 r. 
wydobycie przeżywało w latach trzydziestych XVI w. okres niezwykłego 
rozkwitu, przyciągając gromady górników, zwłaszcza z zachodnich Gór 
Kruszcowych (Joachimsthal, Annaberg, Freiberg), by u progu XX w. -
po równo siedmiuset latach - zamrzeć pra\vie całko,vicie 5•. 

W tych dawnych rejonach rzemieślniczych wykonywany przez stule
cia zawód uformował typ człowieka, jakiego regiony rolnicze nie zdołały 
ukształtować nawet w XIX w. Wniósł on do powstającego w XIX w. 
ruchu robotniczego nabyte w ch1gu długiego historycznego rozwoju uzdol
nienia i umiejętności, swój - w dużym stopniu - miejski sposób bycia, 
swą świadomość jako producent i aspiracje ,do godnego człowieka byto
wania. Można powiedzieć, że to on właśnie w znacznej mierze ruch 
robotniczy jako zjawisko ma�owe współtworzył i kształtował. Cechy cha
rakterystyczne sylwetki prnletariusza tych starych rejonów rzemieślni
czych znajdują źródłowe potwierdzenie w setkach życiorysów wielu 
pokoleń uświadomionych klasowo robotników, pochodzących z tych oko
lic. Jednego z nich, czeladnika pończoszniczego, Christiana Hadlicha, 
sportretował Wilhelm Liebknecht. Hadlich urodził się w Jeleniej Górze 
w 1831 r. 58 Jego ojcem był majster-pończosznik. Jelenia Góra była głów
nym ośrodkiem niemieckiej produkcji zasłon w XVIII w., gdzie w po
łowie XIX w. w pełni zapanowały kapitalistyczne stosunki produkcji 
w tkactwie lnianym 59. 

Wspominając początki swej działalności w Lipsku w latach 1865-
1866, Liebknecht pisał: W środowisku „najbardziej wpływowych człon
ków Robotniczego Stowa'hyszenia Oświatowego zyskałem sobie wielu 

58 Tamże, s. 241 i n. 
57 K. Br ii n i n g, Der Bergbau im Harze im Mansfelclischen, Brauschweig 1926.
58 Hadlich urodził się 2 XI 1831 r., zapowiedzi ogłoszono w kościele św. Mi-

kołaja w Lipsku, ma!żei1stwo zawarł w Jeleniej Górze. Z pięciu ojców chrzestnych 
jego pierwszego dziecka (rejestr chrztów kościoła św. Mikołaja w Lipsku 1870/62/308)
trzej byli pończosznikami z Jeleniej Góry i Lipska. 

$O System kupna w Jeleniej Górze przedstawia J. E. Bies ter, Bemerktrngen

auf einer Reise in Schlesien in Briefen (Berlinische Monatsschrift, t. I, Berlin 1783, 
s. 253). ,,Tknctwo, przynajmniej w Jeleniej Górze i wokół niej, nie stanowi cechu:
każdy, kto chce, może je uprawiać, byle jego towar zasługiwał na oglądnięcie"
(s. 252). W sprawie typu ludzkiego regionu tkackiego w tym okresie por.: B. S cho
n e, Schopferische Leisttmgen der Textilproduzenten bei der Verbesserungen und

Weitercntwickl1tng von Arbeitsgeriit filr die Bandweberei (1750-1850) (Sachsische 
Heimatblatter, 1977, z. 3, s. 124 i n.).
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przyjaciół, a wśród nich przede wszystkim jego, wiernego bojownika i to
warzysza . . . W osobie Christiana Hadlicha spotkałem po raz pierwszy 
w Niemczech typ człowieka, z jakim później częściej stykałem się 
w saskich Górach Kruszcowych i Vogtlandzie: z brązowych, żywych 
cezu wyzierał rozsądek i dobroć serca. Ciało wątłe (następstwo zwyrod
nienia przez wiele generacji głodu i wyrzeczeń), na twarzy wyraz bo
lesnego zrozumienia, głębokiego namysłu, dogłębnej świadomości ludz
kiej nędzy osobiście doświadczonej i współczucia dla cierpiącego bliź
niego ... Nie w1em, w którym roku przybył do Lipska. Z przygodnych 
wzmianek zdaje się jednak wynikać, że w latach 1848-1849 bawił on 
tam przejściowo i należał lub przynajmniej kontaktował się z ówczesnym 
Zwią1.kiem Robotniczym, który miał mocno »komunistyczne« zabarwie
nie. ,Kiedy przybyłem do Lipska, Hadlich był już jednym z najaktyw
n1ejszych przywódców Robotniczego Stowarzyszenia Oświatowego ... 
Był on duszą organizacji, której poświęcił wszystkie swe myśli i czyny. 
Szybko zaprzyjaźniliśmy się. Był on pierwszym w moim nowym otocze
niu, który bez zastrzeżeń opowiedział się za socjalizmem" &o. 

Przedstawione na przykładzie Glauchau i Meerane charakterystycz
ne etapy tworzenia się kapitalistycznie uzależnionych producentów 
i w końcu. kapitalistycznie wyzyskiwanego proletariatu fabrycznego moż
na było zaobserwować także w miastach Prus, Saksonii i Wirtembergii, 
gdzie istniały fabryki sukna o równie starych tradycjach przemysłowe
go .rozwoju. 

I tu również, choć w rozmaitym zakresie, nierzadko ograniczone do 
jednego miasta, powstawały wczesnokapitalistyczne kompleksy produk
cyjne, o czym świadczy pochodząca z Westfalii z lipca 1778 r. kore-· 
spondencja. ,,Odbyłem podróż do Akwizgranu, a potem w okolice Lim
burga. Jest to }raj pełen manufaktur. Mało widzi się uprawnych pól. 
Ale fabryki dają utrzymanie masom ludzi". Eupen, ,,ta znacząca pod 
względem manufaktur miejscowość", liczy „50 do 60 fabrykantów nie 
jednakowo liczących się, ogółem jednak żyje tu 8 do 9 tys. dusz. Orga
nizacja pracy nie wygląda tak, że fabrykant kieruje wszystkimi robot
nikami zatrudnionymi przy produkcji sukna. Niektórzy fabrykanci za
trudniają swoich tkaczy, foluszników, farbiarzy, a nawet prasowaczy. 
Kilku fabrykantów sprowadza tylko hiszpańską wełnę (innej tu się nie 
używa), odważa ją tkaczowi i otrzymuje utkane sukno. Niektórzy sami 
myją i przędą wełnę, a tkaczowi dają przędzę. Drapaczy i postrzygaczy 
zatrudnia zwykle fabrykant bezpośrednio ... Nie ma żadnych regula
minów, sądów itp. Fabrykant zarządza według swego widzimisię, ale 
cze;sto napotyka upór pracownika, zwłaszcza w okresach dobrej koniun
ktury i gdy produkcja idzie pełną parą jak obecnie ... W Vervier w okrę
gu Luttich i w Monjoye w okręgu Berg są także znaczne fabryki suk-

oo L i e b k n c c h t, op. cit .. �. 32::1 i n.
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na" 61• Sprawozdanie z podróży pozwala rozpoznać zarysy współistnienia 
systemów: kupna, nakładu, a nawet manufaktury scentralizowanej i roz
proszonej, jak również charakterystyczne .dla tej fazy powstawania ka
tegorii robotników najemnych sytuacje konfliktowe z kapitałem. 

W Niemczech, w okręgu Akwizgranu i Eupen, w ścisłym związku 
z produkcyjno-technic_znym postępem w przyległym, belgijskim rejonie 
tekstylnym, nastąpił przełom polegający na maszynowej produkcji suk
na 62• W sierpniu 1830 r. Akwizgran stał się widownią pierwszej, wiel

kiej, lokalnej konfrontacji między burżuazją a pr.:>letariatem w dziejach 
niemieckiej klasy robotniczej. Początek rozruchom dała walka o pod
wyżkę płac wysoko wykwalifikowanych postrzygaczy sukna pewnej fa
bryki. Przyłączyli się do nich głównie bezrobotni pracownicy najemni 
i pracujący w nakładzie drobni wytwórcy tekstylni i metalowi 6\ Jak 
donosiły współczesne źródła, 4 tys. ludzi przyglądało się biernie niemal 
rytualnemu niszczeniu domu fabrykanta Cocerilla 64• Salwy utworzonej 
niezwłocznie straży obywatelskiej położyły kres rozruchom. Siedmiu za
bitych, wielu rannych i ponad 150 aresztowanych to bezpośrednie ofia
ry tych wydarzeń, zanim przybyły jeszcze oddziały pruskie w sile 2690 
żołnierzy, w tym kawaleria i artyleria 65• 

Miasta, gdzie fabrykowano sukno (z których przykładowo wybrano 
Eupen i Akwizgran), przekształciły się na przełomie lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych XIX w. w główne ośrodki tworzenia siG partii 
proletariackich: w Prusach - Akwizgran, Cottbus, Finsterwalde, Forst, 
Zgorzelec 66, Luckenwalde, Żary, Spremberg; w Saksonii - Crimmits
chau &1, Glauchau, (Grossen-) Hain, Kamenz, Kirchberg, Lengenfeld, 
Lossnitz, Meerane, Oederan, Reichenbach, Stollberg, Werdau, Zschopau; 
,v Wirtembergii - przykładowo Esslingen i Goppingen 68, aby poprzestać 
na tych dwu miejscowościach 69• •

Jeśli idzie o państwa Turyngii, jako najbardziej odpowiednią paralelę 

Gt August Ludwik Sc hl o zer s, Briefwechsei meist historischen und politi
schen Inhalts, t. IV, Gottingen 1779, z. XIX, s. 44 i n. 

e2 H. V o I k m a n n, Wirtschaftlicher Strukturwande1 und sozialer Konflikt
in der Fruhindustrialisierung. Eine Fallstudie zum Aachener Aufruhr i:on 1830 
(Kolner Zeitschrift fi.ir Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 16, 1972, s. 558). 

e3 Tamże, s. 556. 
u Tamże, s. 555. 
85 Tamże, s. 551. 
88 Ka bus, op. cit., s. 119 i n.; W. Sc ho I ze, R. I hl o, Geschichte der Staclt

Forst/Lausitz, Tl. 1: Die Stadt von ihren .Anfiingen bis zum Ende des er sten We!t
krieges, Forst-Bautzen 1967, s. 58 i n. 

er E. Sc ha ars c hm id t, Geschichte cler Crimmitschauer !lrbeiterbeu:egung,
Crimmitschau 1934. 

88 W. Lic b k n c c h t, Briefwechse! mit deutschen Soziaidemokraten, t. I:
1862-1878. Hrsg. G. Eckcrt, Asscn 1973, s. 285 i n., 854 i n. 

8e Por. wykazy delegatów na kongresy SDAP i SAPD oraz zgromadze11 gene
ralnych ADAV (Fr i ck e, op. cit., s. 38 i n., 82 i n.; Protoko11, s. 76 i n.).
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należałoby wymienić miasto tkaczy - Apolda, z jego równie pradawną 
produkcją rzemieślniczą i rozwiniętym w drugiej połowie XVIII w. sy
stemem nakładczym 10. 

W zasadzie ten r,am typ kształtowania się burżuazji i proletariatu re
prezentowały okręgi fabryczne Wuppertalu z Elberfeld-Barmen jako 
jednym z pierwszych ośrodków propagandy i agitacji socjalistycznej i ko
munistycznej w całych Niemczech. Z ośrodkiem tym związane są ściśle 
nazwiska F. Enge°Isa, G. A. Kottgena i Mosesa Hessa. Ten ostatni wy
d�wał tu w latach 1845-1846 proletariacko-socjalistyczne czasopismo 
,,Gesellschaftsspiegel", założone przy współudziale Engelsa 11, 

Także w Wuppertalu, przede wszystkim w przemyśle tekstylnym, 
można było napotkać starsze, przedindustrialne formy organizacji kapi
talistycznej produkcji i wyzysku, które przeobraziły się w przemysło
wo-kapitalistyczne 12. 

Były dwie podstawowe formy powstawania kapitalistycznego przed
siębiorcy tekstylnego: 1. z zasiedziałych, wielkochłopskich właścicieli 
bielarni, i 2. z szeregów drobnych producentów wyrobów rzemieślni
czych. W drugim wypadku rzemieślnik stawał się właścicielem bielarni, 
bielarni przędzy, niciarzem, tkaczem, fabrykantem koronek, hurtowni
kiem (nakładcą) i właścicielem manufaktury 73• Długiemu łańcuchowi 
przeobrażeń od handlowego do fabrycznego kapitalisty (ze wszystkimi 
stadiami przejściowymi) odpowiadał proces przemiany drobnego wy
twórcy w robotnika fabrycznego. W tych warunkach musiał dość wcze
śnie wykształcić się urodzony proletariat ze wszystkimi pośrednimi sta
diami i mogło powstać wyraźne odgraniczenie - społeczne i towarzy
skie - klasowych elementów burżuazyjnych od proletariackich i od
wrotnie. Właśnie tu powstał jeden z pierwszych i najbardziej stabilnych 
punktów oparcia niemieckiego ruchu robotniczego, porównywalny (jeśli 
idzie o lata sześćdziesiąte XIX w.) tylko z rejonem Glauchau - Meera
ne, z tą oczywiście różnicą, że stał się on twierdzą ADA V 74. Proletariaccy 

10 Verzeichnis von der Strumpf-Manufaktur-Stadt Apolda im Hzt. Weimar
(Michael 1779), A. L. S c hl ti z er s BriefwechseL., 1780, z. XXXI, s. 52 i n., 
z. XXXV, s. 319 i n.

71 Der Bund der Komun/sten. Dokumente und Materiaiien, t. I: 1836-1849,

Berlin 1970, s. 204-212. 
72 Por. przykładowo dzieje rodziny Engels: W. Ko 11 ma n n, Engeis, Neue

Deutsche Biographie, t. IV, Berlin 1959, s. 520 i n. 
78 Zob. tamże kolejność pięciu generacji: Benjamin Engels (1642-1698), Ben

jamin Engels 2 (1689-1773); Johann Caspar Engels 1 (1715-l'i87), Johann Caspar 
Engels 2 (1753-1821), Friedrich Engels 1 (1796-1860) ojciec Fryderyka Engelsa 
(1820-1895). � 

74 D. Do we, Organisatorische Anfiinge der Arbeiterbewegung in der Rhein

provinz und in Westfa!en bis zum Sozialistengesetz von 1878, Arbeiterbewegung 

an Rhein und Ruhr. Beitriige zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Rhein[and

Westfalen. Hrsg. J. Reuleckc, Wuppertal 1974, s. 66 i n. 
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wyborcy (z niewielkimi tylko przerwami) utrzymali mandat do Reich
stagu w latach 1867-1912 1s. 

Stadia rozwojowe od samodzielnego drobnego wytwórcy do w pełni 
uzależnionego od kapitału w systemie nakładu drobnego producenta 
w branży żelaznej i stalowej w okręgu Berg i w pruskiej Marchii, re
prezentowały w zasadzie ten sam typ kształtowania się. Różnica pole
gała jedynie na tym, że zależność producenta od kapitału trwała tu 
nieprzerwanie od początku XVII w., a być może zaczęła się jeszcze 
wcześniej 76• Na tym przykładzie szczególnie wyraźnie widać, jak wielkie 
znaczenie dla genezy burżuazji i klasy robotniczej miały przeobrażenia 
XVIII w. Podobnie jak tkacz wełniany i bawełniany stał się zależny od 
handlarza wełny, tak drobny producent wyrobów metalowych popadł 
w zależność od handlarzy-kapitalistów, którzy zdobyli pozycję monopo
listyczną w handlu żelazem, a wkrótce również w hutnictwie żelaza. 

Karierę tego typu przedsiębiorcy z aktywami w handlu, nakładzie 
i w końcu w manufakturze (które na przełomie XVIII-XIX w. zlały 
się w procesie kapitalistycznej industrializacji), można dokładnie prze
studiować na przykładzie historii rodzinnej dynastii przedsiębiorców 
Harkort auf Harkorten w Westfalii n. Gustaw Harkort i jego bracia, 
Johann Caspar V. (1785-1877), Carl Friedrich (1788-1856) i Friedrich 
Wilhelm (1793-1880), którzy w początkach rewolucji przemysłowej 
w Niemczc!ch zaangażowali w nią znaczne kapitały, stanowili szóste ogni
wo łańcucha wielkich przedsiębiorców tego okresu w Pruskiej Marchji 
(należącej do Prus od 1666 r.). Pierwszym z dynastii był Heinrich Har
kort, junior (1597-1652). Następny - Johann Caspar I (1648-1714) 
zapoczątkował właściwy awans ekonomiczny i społeczny rodziny. Jego 
główną podstawę stanowił od pierwszej połowy XVIII w. wyzysk drob
nych producentów wyrobów żelaznych w ramach systemu nakładczego. 
Równocześnie widoczna jest w rozwoju tych urodzonych burżujów wiel
komieszczańska samoświadomość i w końcu świadomość klasowa, się
gająca swymi korzeniami w. XVIII, a m,)Że nawet XVII, przy tym ma
jąca zabarwienie arystokratyczne i wzorująca się zarówno na przykładach 
rodów książęcych, jak i rodzącego się liberalizmu. W tym tkwiło źródło 
odseparowania się w dużym stopniu od ludu pracującego jako całości. 
Znalazło to wyraz w utrzymywaniu ekskluzywnych kontaktów rodzin
nych i wreszcie - by przytoczyć inne przykłady - w pogardliwej dy
skwalifikacji „motłochu" w 1830 r. i p::mownie w 1848 r., kiedy to z że
lazną niemal konsekwencją skierowano w obronie swych zyskownych 

75 Fr i ck e, op. cit., s. 532 i n. (okrqg wyborczy Diisscldorf 2 � Elberfeld). 
,o S. Ku h n, Der .1 uf stand der Kleineisenincłustriearbeiter ipi Stadt- und Land

kre1s S?!inoen am 16. und 17. Mdrz 18�8, se1ne Ursachen und seine Ergebnisse, 

Mtincbcn 1938. 
" \\!. Ko 11 ma n n, Friedrich Harkort, t. I: 1793-1S38, Dusscldorf 196ł; 

Z w „ h r, Zur Klassenanalyse ... 
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interesów broń przeciw robotnikom i drobnomieszczaństwu, tej głównej 
sile napędowej burżuazyjno-demokratycznej rewolucji w miastach 78

• 

Na przeciwległym biegunie zarysowującego się antagonizmu klaso
wego grpmadziły się mutanty zależnych od kapitału drobnych producen
tów: płatnerze, puszkarze, nożownicy, widlarze, gwoździarze, pilnikarze, 
szlifierze, których ok. 1845 r. określano ogólnymi nazwami „robotników 
najemnych", ,,robotników fabrycznych" 79. 

W Solingen już w 1623 r. było otwarcie dozwolone opłacanie drob
nych wytwórców w naturze. Stanowi to pewny dowód na godne uwagi 
wczesne ujarzmienie przez kapitał. Czytamy o tym w regulaminie dla 
hartowników i szlifierzy z 1687 r. so System wypłacania wynagrodzenia 
w naturze, kltóry istniał bez przerwy aż do marca 1848 r., został po 
1822 r. rozbudowany do nieznośnych rozmiarów 81

• Od 1843 r. najemni 
chałupnicy-majstrowie z czeladnikami wystawieni byli na konkurencję 
fabrycznej produkcji prętów żelaznych i stalowych. 

Dążenie kapitalistycznie wyzyskiwanego producenta do ustalenia pod
stawowych funkcji społeczno-ekonomicznych wyzyskiwacza miało ten 
skutek, że proces rozumienia i uczenia się świadomości klasowej prze
biegał u niego w sposób wyraźniejszy: wzrastało także poczucie społecz
nej odrębności. 

Robotnicy i najemni majstrowie z Solingen nazywali lokalnych przed
siębiorców „panami fabrycznymi", ludźmi płacącymi towarem, a nie pie
niędzmi, wykończycielami, obcinaczami zarobków, ,,niebezpiecznymi ludź
mi zasiadającymi w radach miejskich i gminnych", ,,zwolennikami i czci
cielami złotego cielca", ,,tutejszymi alchemikami", ,,pracodawcami -
polipami" 8�. Za przedziałem społecznym szedł polityczny i ideologiczny. 
Przykład Solingen jest również dlatego szczególnie wymowny, ponieważ 
uwidacznia, że konflikty klasowe pomiędzy miejscową burżuazją a miej
scowym proletariatem miały ujemne następstwa zwłaszcza tam, gdzie 
powodowały szybki upadek tradycji. 

Krytyka Kościoła i religii, występowanie z Kościoła, tworzenie sekt, 
to były przejawy głębokich konfliktów społecznych. Tylko rozpad tra
dycyjnych ideologii mógł stworzyć korzystny grunt do recepcji ideologii 
socjalistycznej i komunistycznej. I tak sprzyjające tworzeniu partii wa
runki istniały z reguły tam, gdzie bezwzględność pracodawcy „w aureoli 
świętości i pietyzmu" osiągała apogeum, a przeciwko pracownikom na
jemnym występowały „świętoszki i oprawcy ludzi w jednej osobie" -

79 Z w a hr, Zur Klassenanalyse ... ; te n że, Bourgeoisie und Proletariat am Be

ginn der burger1ichen Vmwdlzung in Sachsen. Die Septemberereignisse von 1830 

miel die Anfiinge der dentschen Arbeiterbewegung (ZfG, 1977, z. 6, s. 656 i n.). 
7• Ku h n, op. cit., s. 12 i n. 
so Tamże, s. 127.
s1 Tamże, s. 7 i n.
e2 Tamże, s. 23-27.

5 - Sobótka 1-2/82 
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jak to czytamy w Nebelbildern aus Solingen z 1845/46 r. 83 W atmosferze 

napięć kapitalistycznego antagonizmu klasowego i wywodzącej się z cza
sów reformacji kalwińskiej nauki o predestynacji (normującej społeczną 
postawę przedsiębiorców), dokonywała się wręcz wzorcowo społeczna 
i polityczna radykalizacja robotników 84. W tych warunkach producenci 
prętów żelaznych i stalowych w rejonie Solingen przejawiali wobec miej
scowej burżuazji taką zawziętość, jaka nie ujawniła się w marcu 1848 r. 
w żadnym innym niemieckim okręgu przemysłowym. 

Jeszcze przed wybuchem rewolucji marcowej w Berlinie nabrzmiałe 
przez dziesięciolecia konflikty społeczne znalazły ujście w potężnej akcji 
niszczenia maszyn przez ludność robotniczą Solingen 8\ Zniszczonych 
zostało pięć odlewni w zakładach koło Solingen i Burgtal. Chociaż nisz
czenie maszyn należy do nieprzydatnych metod walki proletariatu, u pod

łoża tych wydarzeń można jednak dostrzec znaczny· stopień świadomości 
istnienia przeciwieństw w stosunku do większości miejscowej burżu
azji. Z szeregów robotników z Solingen wywodzili się członkowie Zwią

zku Komunistów, płatnerze Karl Klings i Eduard Willms 86
• W maju 

1863 r. na kongresie założycielskim w Lipsku zostali obaj wybrani w skład 
kierownictwa ADAV. Byli też oni autorami głównych inicjatyw podej
mowanych przez rewolucyjno-proletariacką opozycję w łonie Związku 87. 
W ścisłym współdziałaniu z ruchem robotniczym w starym zagłębiu tek
stylnym wokół Barmen i Elberfeld, rozwijał się również ten rejon na 
jeden z pierwszych ośrodków organizowania się proletariackiego ruchu 
partyjnego. 

W historii niemieckiej klasy robotniczej robotnicy wytwórni cygar 
reprezentowali szczególny typ strukturalny. Ich udział w zawodowym 
i politycznym organizowaniu niemieckich robotników był wybitny 88• Ich 
struktura ekonomiczna opierała się z reguły na zasadach właściwych 

as Tamże, s. 8, 12 i n., 17, 43, 52, 112 i n.

84 Ta problematyka wymaga jeszcze wnikliwych badań. Za słusznością tej tezy 

przemawiają lokalne przykłady: m. in. Frankenthal (Rheinpfalz), Nowawes k. Ber
lina - kolonia założona w 1751 r. przez Fryderyka II dla czeskich uciekinierów 
(por. G. V o g 1 er,. Zur Geschichte der Weber und Spinner von Nowawes 1751-

1785, Potsdam 1965. W Nowawes, na początku lat siedemdziesiątych XIX w., znaj
dował się jeden z nielicznych w pruskiej prowincji Brandenburg ośrodków prole
tariackiego szkolenia partyjnego. 

8S Ku h n, op. cit., s. 70 i n., 137.
86 H. Hu mm 1 er, Opposition gegen Lassalle. Die revolutioniire proletarische 

Opposition im Allgemeine11; Deutschen Arbeiterverein 1862/63-1866, Berlin 1963, 
s. 238, 240; Geschichte der dev.tschen Arbeiterbewegung. Biographisches Lexikon,
Berlin 1970, s. 24.1 i n.; Ku h n, op. cit., s. 119 i n.; Do we, op. cit., s. 66 i" n.

87 Hu mm 1 e r, op. cit., s. 29 i n., 92. i n. 
88 Pilnie potrzebne jest monograficzne opracowanie tematu. Por. dawne prace: 

W. Frisch, Organisationsbestrebv.ngen der Arbeiter in der deutschen Tabakin
dustrie, Leipzig 1905; F. Da hm s, Geschichte der Tabakarbeiterbewegung, Ham
burg 1965.
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etapowi manufaktury kapitalistycznej, przy czym w skład tej grupy 
robotników w szerokim zakresie wchodził urodzony proletariat oraz ele
menty wywodzące się z najniższych warstw biedoty miejskiej so. W tej 
gałęzi produkcji nie doszło do kapitalistycznej industrializacji. Rozwój 
przebiegał tu od manufaktury scentralizowanej do produkcji chałupni
czej, prowadzonej na sposób kapitalistyczny. W trakcie tego procesu ro
botnicy wytwórni cygar (podobnie jak drukarze i zecerzy) utracili eks
ponowane stanowisko, jakie zajmowali w ruchu robotniczym w jego 
wczesnej fazie. 

Głównym ośrodkiem niemieckiej produkcji cygar były wielkie mia
sta nadmorskie Hamburg (w 1788 r. powstała tu pierwsza niemiecka 
manufaktura cygar) i Brema, która wraz z rozwojem Bremerhafen od 
1827 r. awansowała do rangi centrum światowego rynku tytoniowego 
i wielkiego składu bawełny kontynentu europejskiego. W bliższej i dal
szej okolicy tych przodujących niemieckich miast portowych (z ich silną 
ekonomicznie i wpływową burżuazją handlową i manufakturową) roz
powszechniała się produkcja cygar, obejmując miasta północnoniemiec
kie, głównie w południowym Holsztynie, w rejonie Hanoweru i Brun
szwiku, a także inne duże i średnie miasta wzdłuż wodnych i żelaznych 
dróg komunikacyjnych Niemiec, jak np. Duisburg, Kolonia, Mannheim, 
Magdeburg, Drezno, Pirna, Wrocław, Berlin, Lipsk, Zgorzelec, Heidel
berg. Lipsk, miasto targów, stanowił ok. 1848 r. centrum wyrobu cygar 
w Saksonii, gdzie już w 1830 r. robotnicy z Bremy i Hamburga uczyli 
zawodu miejscową siłę roboczą go. Z tych i z innych miast produkcja cy
gar (od początku spoczywająca w rękach wielkiego kapitału handlowego), 
rozprzestrzeniła się na inne ośrodki, a wraz z nią ruch zatrudnionych 
w tej branży robotników. 

Te grupy robotników manufakturowych, składające się w dużym 
stopniu z urodzonego proletariatu miejskiego i zdeklasowanych elemen
tów z szeregów rzemiosła, odegrały w wielu miejscowościach wiodącą 
rolę w zakresie polityczno-ideologicznego organizowania się niemieckiego 
proletariatu i wykazały dużą gotowość przyswajania sobie utopijnego 
komunizmu i marksizmu 91

• Robotnicy zatrudnieni przy wyrobie cygar 
szczególnie wyraźnie widzieli społeczne, polityczne i ideologiczne sprzecz
ności dzielące ich od burżuazji, i to właśnie oni najwcześniej ujmowali 
je w kategoriach antagonizmu społecznego. ,,W tej branży miała socjal
demokracja bardzo wielu, i to przekonanych zwolenników" oz. Na kon
gresie założycielskim w Eisenach w sierpniu 1869 r. (na którym powołano 
do życia Socjaldemokratyczną Partię Robotniczą) obecni byli delegaci 

s1 Z w a hr, Zur Konstituierung ...
90 Tamże; Do we, op. cit., s. 65, wymienia liczne związki robotników wyrabia

jących cygara istniejące w Nadrenii i Westfalii w latach 1848-1849.
01 Brak jeszcze badań porównawczych w tym zakresie.
02 Mu 11 e·r, op. cit., s. 76.
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zebraf1 i związków rob::itników wyrabiających cygara z Altony, Brun
szwiku, Celle, Bielefeldu, Luneburgu, Ottensen, Halberstadtu, Erfurtu, 
Salzungen, Eisenach, Berlina i Lipska. Ich udział w organizacjach i ze
braniach robotniczych wysyłających delegatów nie został stwierdzony, 
niemniej jednak wśród delegatów na kongres znajdowali się jeszcze dal
si robotnic.:y produkujący cygara 93. Wielu rob::itników tej branży należało 
do ADA V i byli oni współzałożycielami gmin tego związku, np. we Wro
cławiu, Zgorzelcu i Budziszynie 94. Ranga polityczna tej grupy robotni
czej uległa osłabieniu, kiedy u schyłku lat sześćdziesiątych XIX w. pro
dukcja cygar została wyparta z większych miast do małych, a nav.ret na 
wieś. W organizowanej na sposób chałupniczy prcdukcji miejsce męż
czyzny zajqły kobiety i dzieci. 

Wszędzie tam, gdzie robotnicy \vyrabiający cygara podjqli pracę w in
nych zawodach proletariackich, stanowili oni czołówkę niemieckiego 
rw;hu robotniczego. Każda proletariacka grupa zawodowa posiadała swój 
własny, specyficzny profil. Można tu wskazać na drukarzy i zecerów, 
którzy w 1848 r. wyłonili pierwszc1 ponadregionalną organizację związ
kową niemieckich robotników n:;_ O ile wprowadzenie szybkiej prasy dru

karskiej zdziesiątkowało drukarzy jako grupę zawodową (ich miejsce za
jęli niewykwalifikowani robotnicy i robotnice), o tyle zecerzy do końca 
stulecia tworzyli w zasadzie grupQ robotników manufakturowych, jed
nak, ogólnie biorąc, zintegrowanych w ramach przemysłowo-kapitali
stycznego procesu produkcyjnego % _ W odróżnieniu od nich, metalowcy 
jako grupa proletariacka stanowili typowy produkt rewolucji przemy
słowej. Poczynając od lat sześćdziesiątych XIX w. grali oni coraz po
ważniejszą rolG w ruchu robotniczym, by wkrótce stnć się bodaj naj
ważniejszym elementem przemysłowo-proletariackiego trz::inu klasy ro
botniczej. 

W warunkach terytorialnego rozczłonkowania wykształciły się (w to
ku długiego procesu historycznego) w różnych niemieckich krajach 
i krainach geograficznych różnorodne (czqsto znacznie od siebie odda
lone) rejony przemysłowe. Promieniujący z tych rejonów proces kapi
talistycznej industrializacji objął „znacznie \Viększy obszar" niż w Anglii 
i Francji. ,,To tłumaczy, dlaczego w Niemczech, w przeciwieństwie do 
Anglii i Francji, rewolucyjny ruch robotniczy rozprzestrzenił się tak 
bardzo, obejmując większą część kraju, a nie tylko ośrodki miejskie. 

01 Protokoit ... , s. 76 i n. 

04 M ii 11 er, op. cit.,; Ka bus, op. cit., s. 121, 130; E. L od n i, Lassa!leaner • 

und Eisenacher in Bautzen (Bautzener Kulturschau, 1963, z. 12, s. 3). 

o5 E. Todt, H. Rad a n d t, Zur Fruhgeschichte der deutschen Gewerkschafts
bewegung 1800�1849, Berlin 1950, s. 167 i n.; G. Be i c r, Schwarze Kunst und 
Klassenkampf, t. I: Vom Geheimband :::um Kuniglich-preussischen Gewerverein 
(1830-1890), Frankfurt (M) 1966, s. 246 i n. 

Da Be ie r, op. cit., s. 60 i n.
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A to z kolei wyjaśnia, dlaczego ruch ten charakteryzował spokojny, pew

ny i niepowstrzymany postęp". Podczas gdy we Francji postęp w ruchu 
robotniczym brał swój początek zawsze ze stolicy, w Niemczech „z okrę

gów wielkoprzemysłowych, manufaktury i chałupnictwa" 97. Taka cha
rakterystyka, uwzględniająca to, co ogólne i specyficzne w tworzeniu 
się niemieckiej klasy robotniczej i ruchu rob::>tniczego, bierze pod uwagę 
znaczenie spuścizny XVIII w. dla rozwoju gospodarczego i klasowego 
w XIX w. Engels zwracał przy tym szczególną uwagę na zrewolucjo

nizowanie rejonów wiejskich przez chałupnictwo i manufakturę. Nawią
zywała do niego produkcja maszynowa i fabryczna, która w coraz więk
szym stopniu rozbijała, aż wreszcie całkowicie zniszczył_a tę fazę roz

wojową kapitalistycznej wytwórczości i wyzysku. 

Tłumaczył J. Sydor 

ZUR GENESIS DES DEUTSCHEN PROLETARIATS 

Diese Skizze der Genezis des deutsche:1 Proletariats untcrscheidct drei Seiten 

der Konstituierungsgcschichte der Arbeitcrklasse: die ćikonomische, die soziale 

und die politisch-idcologische. Daneben cntwickelte das Proletariat bcreits im 

Kapitalismus eine cigene Kultur. Der Verfasscr untcrsucht die von dem unter

schied!ichen Entwicklungsgang und Auspragungsgrad des Kapitalismus in den 
jewciligen Territoricn und Produktionszwcigen sowie von cinem bestimmtcn hi

storisch-politischen Milieu abhangigen stadialen und regionalen Entwicklungsfor

men der Klassenkonstituierung des deutschen Prolctariats vergleichend. Neuartig 
ist das BemLihen urn die Aufdeckung des Synchronismus in der Herausbildung 

und Entwicklung von Bourgeoisic u n d Proletariat, bzw. von deren Fraktionen. Die 
Anerkennung dieses Synchronismus erfordet wohl cinen ncucn monographishen 

Typ der Darstellung bourgeoiser und proletarischer Klassengeschichtc Fur die Klas

senkonstituicrung des deutschen Proletariats hatten jene Menschengruppen be

sondere Bedcutung, die in Zentren kapitalistischer Wirtschaftstatigkeit des 18. Jh. 

bereits kapitalistischer Ausbeutung unterlagcn: sei es unter der Organisationsform 

des Verlagcs oder der Manufaktur. Wichtigc diescr alten Gewerberegionen wurden 

seit den 60er Jahrcn des 19. Jh. zu Basisregionen der deutschcn Arbeiterbcwcgung, 

die in den grossen Stadtcn die Ftihrungszentren ihrer Parteibildung und gewerk

schaftlichcn Organisation bcsass. Die vorliegcndc Studic versteht sich als Vor

arbeit zu einer Typologie der prolctarischcn Klassenentwicklung in Deutschland 

sowie deren Regionalisierung. 

07 En g c 1 s, MEW, t. XXI, s. 333 (przedmowa do 2 wyd.: W kwestii mieszka

niowej); te n że, MEW, t. XXXV, s. 237 (list Engelsa do Bersteina z 30 XI 1881). 
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NIEKTÓRE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY DEGRADACJI 
STRUKTURY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA TERENIE WOJEWÓDZTW A 

LEGNICKIEGO W LATACH 1960-1980 * 

Ziemia i gleba jest jednym z najistotniejszych komponentów środo
wiska naturalnego. Ze względu na jej ograniczony zasób wymaga ona 
należnego poszanowania i ochrony. Wprawdzie już w średniowieczu po
jawiały się pra\vne akty normatywne w zakresie ochrony środowiska 1, 
gdy np. chroniono rzadkie zwierzęta czy rośliny, jednak szerszy ruch 
w tym zakresie nastąpił dopiero na przełomie XIX i XX w., gdy w wielu 
państwach uchwalano ustawy z zakresu ochrony przyrody. Celem ich 
była głównie konserwacja przyrody rozumianej jednak zbyt margine
sowo i traktowanej zbyt wąsko. Dopiero po II wojnie światowej wobec 
gwałtownego rozwoju gospodarczego i nadmiernej eksploatacji wszyst
kich komponentów środowiska naturalnego zaczęto ten problem t1'akto
wać kompleksowo. 

Zasadniczy przełom w traktowaniu sprawy wykorzystania i kształ
towania środowiska naturalnego człowieka nastąpił po znanym wystą
pieniu sekretarza generalnego ONZ U Thanta na posiedzeniu ONZ 
w dniu 26 V 1969 r. W ten sposób problemy ochrony środowiska uzy
skały światowy wymiar. Od tego momentu można też mówić nie tylko 
o ochronie, lecz także o narodzinach kształtowania środowiska. Te świa
towe tendencje nie pozostały bez wpływu na sytuację w Polsce, która
rozwijając się szybko od lat sześćdziesiątych poczęła coraz bardziej za
grażać środowisku naturalnemu. Stąd też problemy ochrony środowiska
znalazły swe odbicie nie tylko w postaci tworzenia uczelnianych i in
nych instytutów ochrony środowiska oraz badań, lecz także znalazły
miejsce w dokumentach politycznych (VI, VII i VIII Zjazdy PZPR) czy
zarządzeniach administracyjnych 2

. Z interesującego nas zakresu można

* Na tle Polski w latach 1938-1980.
1 \V. Go et e I, Tradycje ruchu ochrony przyrody w Polsce (Pra,vo a ochro

na środowiska, pod red. L. Łustacza, Wrocław 1979). 
2 Zob. A. A n to szewski, Rady narod:Jwe a ochrona i kształtowanie środo

wiska naturalnego w PRL (Biuletyn Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, nr 3/XX, 
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np. wymierne ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o re

kultywacji gruntów 3• Choć nasze ustawodawstwo w tym zakresie uznać 

można za wzorowe, praktyka pozostała, niestety, daleko w tyle. Wiele 
poczynań miało de facto charakter postulatywny , chociaż problemy 

ochrony środowiska znalazły swój wyraz w noweli do Konstytucji PRL 
z 1976 r. (art. 12 pkt 2, art. 71) 4• Podejmowane przedsięwzięcia nie miały 
bowiem charakteru kompleksowego, lecz niejako komplementarny, a po
za tym pozostały puste nie mając odpowiedniej sankcji. Praktycznie 

występowała więc beztroska w szafowaniu zasobami ziemi, zgodnie zresztą 
z dość powszechną, choć mylną opinią o dużych zasobach ziemi w Pol

sce. Zresztą nawet w skali światowej autorzy raportów dla tzw. Klubu 

Rzymskiego nie przywiązywali, naszym zdaniem, jeszcze wystarczającej 
uwagi do zasobów ziemi, upatrując przyrost produkcji rolnej głównie 

w zakresie poprawy efektywności gosp::idarowania 5• W tym świetle, za
równo w skali kraju, jak też omawianego szczegółowiej regionu, proble

my racjonalnej eksploatacji ziemi i jej ochrony nie doczekały się szcze

gółowego omówienia, opartego na kompleksowej statystyce użytkowania 
ziemi, choć pojawiło się szereg opracowań nie mówiąc już o publicystyce. 
Próbę w tym zakresie dla terenu woj. legnickiego na tle kraju stanowi 

niniejsze opracowanie, którego podstawowym źródłem są dane staty
styczne prezentowane w kolejnych numerach Rocznika statystycznego 
GUS oraz Roc:zni/wch statystycznych woj. ienickiego. 

Pewnych pozytywnych przejawów gospodarowania ziemią można 

ocze•wać w przyszłości, gdy wystąpią dodatnie skutki kompleksowej 

ustawy o ochronie środowiska z dnia 31 I 1980 r. z mocą obowiązującą 
od 1 IX 1980 r. 6 

Warszawa 1981); L. Koć w i n, Model organizacji i funkcjonowania terenowej acl

ministracji państwowej w zakresie ochrony .�rodowiska (tamże). Obaj autorzy sporo 
uwagi poświc;cają problematyce ochrony środowiska na terenie woj. legnickiego. 

3 Dz. U. 27/1971, poz. 249. 
4 Por. J. S om mer, Konstutucyjne problemy ochrony środowiska naturalnego 

w PRL (Biuletyn Tow. WWF, nr 3/XX). 
5 Tzw. pierwszy Raport dla Klubu Rzymskiego, opr. O. H. M e ad o ws i inni, 

Granice wzrostu, wyd. polskie; Warszawa 1973. Raport drugi, opr. M. Mes ar o
w i ć, E. Pest e I, Ludzkość w punkcie zwrotnym, ·warszawa 1977, wreszcie R.!port 
trzeci, powstały pod kier. J. Ti nb erg en a, O n0wy lad międzynarodowy, \.Var
szawa 1978. 

6 Dziennik Ustaw PRL, nr 3 z dnia 11 Il 1980 r. Problemom ochrony po
wierzchni ziemi oraz kopalin poświc;cono rozdział pierwszy drugiego działu, skła

dający sic; z 5 artykułów (13-17). Interesuj[lcym nas w tym artykule problemom 
ochrony samej powierzchni ziemi poś,viQcone są przede wszystkim artykuły 13 i 14. 
Dalsze z ,vymienionych dotycz,J już warunków rolniczej i !dncj eksploatacji gleby 
oraz sposobów użytko,vania kopalin. Art. 13 i 14 przytaczamy w całości. 

,,Art. 13.1. Powierzchnia ziemi łącznie z gleb[! i rzeźbą terenu podlega o�hronie, 
polegającej w szczególności na zapobieganiu i przeciwdziałaniu ich niekorzystnym 
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W przepisach ogólnych wspomnianej ustawy (art. 1.1.) określa się: 
„zasady ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska, zmierzające 
do zapewnienia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystny�h wa
runków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska 
i zachowania jego wartości". W punkcie 2 art. 1 czytamy natomiast: 
,,środowiskiem w rozumieniu Ustawy jest ogół elementów przyrodni
czych, w s z c z e g ó 1 n o ś c i p o w i e r z c h n i a z i e m i ł q c z n i e 
z g 1 e b ą, wody, powietrze atmosferyczne, świat roślinny i zwierzęcy, 
a także krajobraz, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak 
też przekształconych w wyniku działalności człowieka" (podkr. Z. S.). 

Zrozumiałe jest, że w tym kontekście powierzchnię ziemi łącznie 
z glebą wymieniono na pierwszym miejscu. Jest to bowiem pierwszy 
element środowiska, od którego zależą w zasadniczej mierze elementy 
pozostałe. Na wytworzenie obecnej gleby trzeba było bowiem wielu mi
lionów lat pracy przyrody. Stąd też współczesny sposób rabunkowej 
eksploatacji powierzchni ziemi, a zwłaszcza najlepszych gleb, musi bu
dzić niepokój zarówno w skali światowej i poszczególnych kontynentów, 
jak i państw czy regionów kraju. 

zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia - na przywróceniu do wła�civ.:Pg0 
stanu. 

2. Części po,vierzchni ziemi oraz rzeźba terenu, których ochrona leży w inte
resie społecznym ze względów naukowych, estetycznych, historyczno -pamiątlrn,,·yc:h 
lub innych, podlega ochronie przewidzianej v,; przepisach o ochronie pr::yrody. 

3. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne są obowiązane racjonalnie gospo
darować zasobami gleby, zapewniać ochronę jej wartości produkcyjnych i innych 
niezbędnych do zachowania równowagi przyrodniczej. 

4. Grunty rolne wysokiej jakości i grunty leśne nie mogą być przeznaczane
na cele nierolnicze i nieleśne, w tym t a k że n a c e I e i n w e s t y c y j n e. 

5. Odstępstwa od zasad określonych w ust. 4 są dopuszczalne jedynie w wy
padkach wyjątkowo uzasadnionych, gdy zezwalają na to przepisy szczególne. 

Art. 14. Przy zmianie przeznaczenia gruntów rolnych, leśnych i innych upraw
nych, zadrzewionych lub zakrzewionych uwzględnia się, oprócz ,vskazar1 długo
okresowego, kompleksowego rachunku ekonomicznego, także inne niż gospodarcze 
znaczenie gruntów w utrzymaniu równowagi przyrodniczej i kształtowania warun
ków życia" (podkr. Z.S.). 

Niejako w uzupełnieniu tej ustawy Rada Ministrów wydala 30 IX 1980 r. 
10 rozporządze11 wykonawczych ,v tym zakresie, obejmujących: ochrone; po,vietrza 
przed zanieczyszczeniami, ochronę środowiska przed haiasem i wibracjami, przed 
zanieczyszczeniami, ochronę środowiska odpadami i w sprawie czystości w miastach 
i na wsi, w sprawie tworzenia i zagospodaro\vania stref ochronnych, opłat za ko
rzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tworzenia i ,vykorzystania 
funduszu ochrony środowiska, koordynacji zasad ochrony środowiska, w sprawie 
działania Państwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, zasad i zakresu cizia!ania 
Pa11stwowcj Rady Ochrony Środowiska, współdziałania organów administracji w za
kresie ochrony środowiska, kar za nieprzestrzeganie zasad ochrony środowiska oraz 
jako rozporządzenie 11 z dnia 15 X 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony 
lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów (Dz. U. PRL nr 24 z 5 XI 
1980 r.). 
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W skali świata racjonalne gospodarowanie zasobami powierzchni zie
mi oraz jej wnętrz.a budzi coraz żywsze zainteresowanie uczonych. 
W Polsce nabrzmiało również wiele problemów wymagających rozwią
zania, gdyż zbyt swobodne szafowanie zasobami ziemi i gleby, zwłaszcza 
na terenach silnie uprzemysławianych, wywarło już i nadal będzie wy
wierać niekorzystne skutki ekonomiczne i społeczne. Degradacja śro
dowiska jest pojęciem szerokim. W tym opracowaniu zajęto się przede 
wszystkim wyłączaniem ziemi spod uprawy rolnej i leśnej. 

Kryzys społeczno-gospodarczy i polityczny, jaki obecnie przeżywamy, 
skłania coraz szersze kręgi społeczeństwa do zastanowienia się nad jego 
przyczynami. Objął on też najbardziej odczuwalną przez społeczeństwo 
produkcję żywności, a więc głównie nasze rolnictwo. Na kryzys rolnictwa 
złożyło się wiele przyczyn, które narastały i sumowały się od lat. Jedną 
z istotniejszych, choć nie docenianych należycie przyczyn, jest niera-
cjonalna, a nawet rabunkowa gospodarka ziemią. 

Ziemia stanowi podstawowy środek produkcji w rolnictwie. Racjo
nalne więc gospodarowanie nią jest podstawowym nakazem dla właści
ciela czy użytkownika oraz powinno być należycie uwzględniane w po
lityce pai'tstwa. Jest to szczególnie ważne wobec szybko postępującego 
procesu uprzemysłowienia i urbanizacji kraju, zwłaszcza na terenach 
początko\vo shibo uprzerr,ysłowionych. Na Dolnym Śląsku takim terenem 
jest rejon Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Stąd rozważa
nia niniejsze poświęcono problemom gospodarowania ziemią w woje
wództwie legnickim na tle Polski, szczególnie w ostatnim pięcioleciu. 

Omówmy jednak najpierw narastanie problemu gospodarowania zie
mią w kraju od początku PRL w porównaniu z okresem przedwojennym. 
Przed II wojną światową Polska liczyła 388 635 km2, tj. 38 863 500 ha 
ziemi, w czym 65,80/o stanov,riły użytki rolne (w tym 47,7°/o grunty orne), 
21,40/o lasy i 12,80/o pozostała powierzchnia zajęta przez budownictwo 
przemysłowe i komunalne, drogi, wody itp. Na jednego mieszkańca wy
padało więc około 11 500 m� powierzchni. Podajemy wielkość w metrach 
kwadratowych z dwu powodów. Po pierwsze, obliczenia mogą być do
kładniejsze i pozwalają łatwiej śledzić zmiany, i po drugie, taka prezen
tacja wyników bardziej uzmysławia nam, jak niewielka jest i jak szybko 
kurczy się powierzchnia, pozostająca do dyspozycji statystycznego Po
laka. 

Po II wojnie światowej powierzchnia Polski wyniosła 311 730 km�, 
a w następstwie uściśleń pomiarowych, pewnych przesunięć granicy w re
jonie Bieszczad i Sokala oraz zmian linii brzegowej w wyniku rozbudo
wy portów jej obecna powierzchnia wynosi 312 683 km2, tj. 31 268 330 ha. 
Powierzchnia ta pod względem struktury zagospodarowania ziemi w okre
sie bezpośrednio po wojnie nie różniła się zasadniczo od struktury 
z okresu przedwojennego. Prawie identyczny był udział użytków rol
nych (65,60/o), lasów (21,7%) i gruntów pozostałych (12,70/o). Większy 
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Tab. 1 Porównanie zmian procentowej struktury użytkowania ziemi w woj. lc�nickim na tle Polski w latach 1960-1980 (stan w czerwcu) 

\Vy,ze1.cgólnicnic 

Ogółem 
U:i:ytki rolne: Pobka 

województwo 
Grunty orne: Polska 

województwo 
L:1sy: Polska 

województwo 
Pozost::lc: Polska 

województwo 

1960 

100,0 
65,45 
64,74 
51,20 
52,24 
24,54 
25,48 
1 0,01 

9,79 

1965 

100,0 
63,98 
65,0l 
49.52 
52,91 
25,86 
25,08 
10,16 
9,9G 

1970 

100.0 
62.50 
63,81 
48,25 
50,26 
27,33 
25,74 
10,17 
.10,45 

J 975 

100,0 
61,43 
63,03 
47,27 
49,65 i 
27, 53 

l 24,48 
l 1.04 

I12,49 

_1976_
1 

___ 1911 _ I __ 191s !
_1919 I 1980 

100,0 
(il ,25 
62,89 
47,22 
49,57 
27,60 
24,52 
11,15 
12,59 

100,0 
1

100,0 
61,12 60,95 
62,78 
47,14 
49,58 
27,63 
24,52 
11,25 
12,71 

· 62,63
47,04
49,50
27,71
24,54
11,34
12,83

100,0 
60,73 
62,47 
46,86 
49,37 
27,75 
24,60 
I 1,52 
12,93 

100,0 
60,59 
62,30 
46,75 
49,24 
27,57 
24,30 
11,83 
13,40 

Źró d I o: Obliczono na podstawie: Roc:11ik1,11• stalyHyn11_wl, GUS, Roc:11il.:ow .1·1a1ys1ycwycl, województw GUS:, Roc=11ików .statystycznyc/1 woje
wódz111·a 11Toc/a11·skiego (stary podział), zicl<lnogórskiego {stary podział) i leg11icki<'go. Dla lat 1960 i 1965 obliczenia szacunkowe na podstawie przy
przyli:i:onych danych powiatowych. 
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Rys. 1. Zmiany struktury użytko\\'ania ziemi w woj. legnickim na tle Polski (w 0/o) 

był natomiast udział gruntów ornych (51,30/o). Wobec jednak znaczniej
szego niż powierzchnia ubytku ludności w wyniku wojny przeciętnie na 
jednego mieszkańca przypadało około 13 110 m2 ogólnej powierzchni. 
Taki więc był nasz kapitał w zakresie wyposażenia w ziemię u progu 
Polski Ludowej. 

W wyniku działalności gospodarczej oraz sporej beztroski w szafo
waniu ziemią na cele nierolnicze w całym okresie wystąpiły poważne 
zmiany w strukturze użytkowania ziemi (tab. I, rys. 1). Jeśli bowiem 
u progu PRL użytki rolne przy stanie 20 440 tys. ha stanowiły około 
65,5%, to obecnie spadły one do 18 950 tys. ha, tj. 60,7%. Ubyło nam 
więc około 1,5 miliona ha ziemi użytkowanej poprzednio przez gospo
darkę rolną. Nie mogło to pozostać bez ujemnego wpływu na działalność 

•
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całego rolnictwa. Na utraconym areale użytków rolnych, przy dzisiej
szej wydajności, można by wyprodukować m. in. około 1,5 mln ton zbóż, 
2,5 mln ton ziemniaków, 0,8 mln ton buraków cukrowych, 200 tys. ton 
żywca rzeźnego itp. 

Spadek powierzchni i udziału użytków rolnych i gruntów ornych 
spowodował natomiast wzrost powierzchni lasów i ich udziału w ogólnej 
strukturze użytkowania ziemi (obecnie około 280/o). Wzrost powierzchni 
lasów wynikał w znacznej mierze z fiskalnej polityki państwa wobec 

indywidualnych rolników, którzy ratując się przed progresją podatkowe! 
zalesiali najsłabsze grunty. Jest bowiem rzeczą charakterystyczną, że 
od 1970 r., po częściowej zmianie polityki państwa 1wobec indywidual
nego rolnictwa, zmniejszyło się nasilenie tego procesu. Wiele błędów 
tej polityki istnieje jednak nadal. 
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Rys. 2. Zmiany powierzchni ogotem przypadającej na 1 mieszkańca w woj. legnic
kim na tle Polski (w m2) 
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Tab. 2. Zmiany powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca woj. legnickiego na tle Polski w latneh 1960-1980 (stan w czerwcu) w m2 

____ 
Rodzaj gruntó� I_ ___ . Teren

Ogółem 

Użytki r,,lnc 

Grunty orne 

Lasy 

Pozustale 

Polska 
województwo 
Polska 
województwo 
Polska 
województwo 
Polska 
województwo 
Polska 
województwo 

1 · 1960 - _ I� 1965 _I _ 1910 

JO 545)

12 476,8 
6901,9 
8 07_6,7 
5 399,4 
6 667,J 
2 588,3 
3 178,7 
1 055,1 
1 221,4 i 

9 897,4 I 
11 270,9 
6 332,9 
7 326,8 
4 901,3 
5 963,7 
2 559,2 
2 826,8 
1 005,4 
1 l 17,3 

9 613, I 
10148,0 

6 008,5 
6 475,0 
4 638,8 
5 102,9 
2 627,5 
2 612,4 

977,2 
1 060,3 

1975 

9 190,5 
9 739,9 
5 Ci46,0 
6 138,3 

4 344,4 
.l 835,7 
2 sJo,2 I 
2 384,8 I 
I 014,3 I 
I 216,3 

9 099,5 
9 509,4 
5 57>,J 
5 980,() 
4 2%,4 
4 713.6 
2 511,9 
2 J.11,7 
J 014,3 

9 011.4 
9 275,5 
5 507,') 
5 822,N 

1978 

8 9>1,2 
i 9 i72,3 

5 443,9 
5 744,2 

4247,S , 4201,5 
4 59'1,I) 4 540,4 
2 490,I 2 ,Po1,8 
2 274,0 
1 Ol 3,5 

l l'J7,l ! l 178,7 

2 251,0 
l 012,5 
1 177.1 

1979 i 
s s6s,1 I 
8 935.4 ' 
5 386,3 
5 582,1 
4 155,7 
4411,2 
2 461,0 
2 197, 9 
I 021,3 
1 155,4 

1980 

8 750,0 
8 797, I 
5 302,1 
5 480,5 
4 09l,4 
4 332, l 
2412,9 
2 137,7 
l 035,2 
I 178,9 

Źródła: Oblinono na podstawie Roczników statystycznych GUS, Roc11ików s1ar_rs1yc::uyc/1 ivojew,id::!11· GUS, Roc::11il.,,1v slafJ·s1yr·::11ycl1 woj.

legnickiego, wrocławskiego (stary podział adm.) i zielonogórskiego (stary podział adm.). Dla Int 1960 i 1965 woj. legnickiego obliczenia s7.acunkowe 
na podstawie przybliżonych danych powiatowych. 
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W strukturze natomiast powierzchni pozostałej występowały pewne 

wahania. Do lat sześćdziesiątych następowało bowiem zmniejszenie ich 

powierzchni, co mogło wiązać się z procesem lepszego zagospodarowa

nia nieużytków i ugorów. Od tego okresu nastąpiło ponowne ich po

większenie, co związane jest niewątpliwie z procesem szybszego uprze
mysłowienia i urbanizacji. 

W poszczególnych rejonach procesy te przebiegały z różnym nasi

leniem. Szczególnie zaznaczyły się one w rejonach silnie uprzemysło
wionych, jak np. w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Porów

nania przemian w tym okręgu na tle Polski dokonano dla lat 1960-1980. 

Brak bowiem szczegółowszych danych statystycznych dla terenu oma
wianego wojewódzhva legnickiego z lat wcześniejszych. Stąd też również 
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Rys. 3. Zmiany powierzchni użytków rolnych i gruntów ornych przypadających 

na 1 mieszkańca w woj. legnickim na tle Polski (w m2) 
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nasze obliczenia dla lat 1960-1970 traktować należy jako przybliżone.
Obok zmian bezwzględnych wymowne są zmiany użytkowania ziemi

w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tab. 2). W skali kraju powierzch
nia ogółem na jednego mieszkańca (rys. 2) zmniejszyła się w latach
1946-1980 o 33°/o, użytków rolnych o 380/o, a gruntów ornych o 39,90/o.
W tej ogólnej przemianie użytkowania ziemi zaznaczyb się silne zróż
nicowanie regionalne. Jeszcze w 1970 r. występowała dość duża rozbież
ność między danymi przeciętnymi dla kraju a terenem ,vojewództwa
legnickiego. Przeciętna ogólna powierzchnia przypadająca na jednego
mieszkańca województwa legnickiego była bowiem jeszcze wówczas
o 5,60/o większa. W miarę jednak szybszego wzrostu zaludnienia woje
wództwa w 1980 r. była większa zaledwie o 0,50/o. W użytkach rolnych
w 1970 r. różnica ta wynosiła na korzyść województwa jeszcze 7,80/o,
gdy w 1980 r. tylko 3,4 0/o a po.wierzchnia gruntów ornych odpowiednio
10°/o i 5,9°/o. 
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Rys. 4. Zmiany powierzchni lasów i gruntów pozostałych przypadających na 1 mie
szkańca woj. legnickiego na tle Polski (w m2) 
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Tak więc przyrost zaludnienia województwa, związany z napływem 
młodej ludności, szybko zmniejszał powierzchnię użytków rolnych i grun
tów ornych przypadających na mieszkańca, zbliżając ją do wielkości 
ogólnopolskich. Wobec rozwijającego się partykularyzmu gospodarowa
nia w poszczególnych województwach nie może to pozostawać bez zna
czenia. 

Wpływ uprzemysłowienia województwa najbardziej oddziałał na 
zmniejszenie powierzchni leśnej {tab. 2, rys. 4). Jeśli jeszcze w 1970 r. 
wskaźniki wojewódzkie i ogólnopolskie na jednego mieszkańca były 
zbliżone, to w 1980 r. różnica wyniosła 2,90/o na niekorzyść województwa. 
Następował więc szybki proces zajmowania lasów na cele nieleśne. 

W konsekwencji przedstawionych przemian znacznie zwiększyła się 
tzw. powierzchnia pozostała {tab. 2, rys. 4). Jeśli bowiem jeszcze w 1970 r., 
gdy proces przejmowania gruntów pod rozwijający się LGOM był już 
zaawansowany, na mieszkańca województwa powierzchni tej przypadało 
o 8,50/o więcej aniżeli przeciętnie w kraju, to do 1980 r. różnica ta wzro
sła do 13,90/o.

Należy również podkreślić, że niniejszą analizę przeprowadzono na 
podstawie oficjalnych danych statystycznych, które trudno w pełni uznać 
za wystarczające. Na terenach silnie uprzemysławianych występują bo
wiem duże przepływy ziemi między poszczególnymi użytkownikami i ro
dzajami uży.tkowania. Poza tym jeśli informacje o przekazaniu użytków 
rolnych czy gruntów ornych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
uznać m\ożna za prawdziwe, to kierunek przeciwny oddaje co najwyżej 
stan formalny. Proces bowiem ponownego zagospodarowania rolniczego 
i leśnego odzyskanych gruntów jest długofalowy i niepełny. 

Dla celów porównawczych wojewódzhva i Polski najlepiej wziąć pod 
uwagę ostatnie pięciolecie. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznaczono 
wówczas w kraju około 100 tys. ha gruntów rolnych i leśnych, co sta
nowi około 0,340/o tych gruntów obecnie. W skali wojewódzhrn zajęto 
natomiast około 3 tys. ha, stanowiących odpowiednio 1,60/o, czyli rela
tywnie kilkakrotnie więcej. Jest to również miara procesów degradacji 
struktury użytkowania ziemi w województwie legnickim. Jest rzeczą 
oczywfstą, że przemian tych nie można tłumaczyć tylko faktem, iż inwe
stycja miedziowa ma charakter ogólnopolski. 

W województwie legnickim można również wymienić inne negatyw
ne przejawy gospodarowania ziemią. Jest rzeczą niepokojącą, że na cele 
nierolnicze i nieleśne przeznaczono w nim w minionym pięcioleciu re
latyv-.mie większy odsetek użytków rolnych (89,60/o), aniżeli średnio 
w kraju (86,80/o). Niepokoi to tym bardziej, że województwo legnickie jest 
względnie lepiej wyposażone w dobre pod względem bonitacyjnym ro· 
dzaje gleb, a spod uprawy rolnej zabrano znacznie większy odsetek 
gruntów klasy I-III, które w ogóle nie powinny być zajmowane na 
cele przemysłowe (tab. 3). Jeśli bowiem w skali kraju w ostanim pię-

6 - Sobótka 1-2/82 



82 Zygmunt Szkurlatowski 

Tab. 3 Struktura gruntów wylączon)·ch na cele nierolnicze i nieleśne wg klas

bonitacyjnych w latach 1975-1979

' Polska 
Klasy 

I O/ /O
3 

- ---. ·--t�s
2
_. h_a __
---'-------� ----- ·-----

Razem 95 '.235 100,0 
I-- m 13 033 15,7 
IV-V 38 590 46,7 
Vl 31 073 37,6 

Woj. legnickie 
% 
4 

.100,0 

44,3 
42,3 
13,5 

ż ród ł a : Obliczono na podstawie Roczników Statystycznych GUS, Roczników statyst)'C:nych

województw, Roczników statystycznych woj. legnickiego. 

cioleciu na cele nierolnicze i nieleśne przejęto około 15,80/o ziem klasy 
I-III, to ,w województwie około 440/o. Ubytek w województwie ziem
klasy IV-V był bardziej zbliżony do średnich krajowych {46,7°io). Mi
nimalny natomiast w województwie legnickim był udział najsłabszych
gleb klasy VI, gdy w skali kraju stanowiły one 37,60/o.

Ustawa o ochronie środowiska (art. 13, ust. 4) stwierdza; ,,Grunty 
rolne najwyższej jakości i grunty leśne nie mogą być przeznaczone na 
cele nierolnicze i nieleśne, w tym także na cele inwestycyjne". Następny 
ustęp 5 tego artykułu stwierdza zaś: ,,Odstępstwa od zasad określonych 
w ust. 4 są dopuszczalne jedynie w .wypadkach wyjątkowo uzasadnio
nych, gdy zezwalają na to przepisy szczególne". Powyższe zasady do
wodzą, ,że ustawa o ochronie środowiska jest spóźniona w czasie i jak 
wiele należy po niej oczekiwać w gospodarowaniu ziemią, zwłaszcza 
w województwie legnickim. Tak więc z punktu widzenia potrzeb rol
nictwa gospodarkę ziemią w województwie legnickim uznać należy za 
bardzo niewłaściwą, a nawet rabunkową, tym bardziej że województwo 

Tab. 4 Porównanie procentowej struktury gruntów wg klas bonitacyjnych w woj. legnickim i w Polsce 
w 1975 r. 

----··---·------- -------------
Kh,y bonitac)jnc 

Rodznj gruntów 
_l�,tzem I ... j Il_�· Il[a_ ! Illb

Grunty orne 

Łąki 

Pastwiska 

Polska 
wojewódz

two 
Polska 
wojcwódz

l\\"O 

Poiska 
wojewód7.

two 

I 
100.0 ! o,4

. i 
I ] 00,0 0,2 
i )00,0 
I ! 

0,0 

)00,0' 0,1 
1100,0 0,1 

100,0 0,1 

Źródło: RSW GUS 1976, s. 165--167. 

3,1 

c;,<, 
],\) 

' 1 
_,_l 

1 ,3 

6,5 

10,0 13,7 

22,0 ; 17,6 
12,6 

26,9 
12,8 

,, , 
_,.;,.,..:.. 

[ IVa I IVb I V 

I 22,5 ! l 6 8 
I • 

20,6 12 l 1 
43, 1 

35,3 

20,9 

J 5,1 
32,., 

:::o,s 

%,(,

VI 

13,5 

6,1 
10,l 

5,6 
16,9 

(,,5 
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dysponowało większym odsetkiem ziem lepszych, które należy specjalnie 
chronić. 

W świetle danych z 1975 r. gleby klasy I-III stanowiły 46,40/o grun
tów ornych, gdy w skali kraju tylko 27,1%, łąki odpowiednio 30,10/o 
i 14,50/o, pastwiska 38,8 i 14,20/o (tab. 4). Analiza ta dotyczy ostatniego 
pięciolecia. Byłaby ona zna·cznie wymowniejsza, gdyby cofnąć się do 
1945 r., a chociażby ,do 1960 r., gdy rozpoczął się proces szybkiego uprze
mysłowienia tego regionu. Nie dysponujemy jednak odpowiednimi prze
liczeniami dla nowego województwa. 

Warto też zasygnalizować, na co przeznaczono grunty wyłączone spod 
uprawy i zalesienia (tab. 5). W ostatnim pięcioleciu w skali kraju znacz-

Tab. 5 Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych wyłączonych na cele nierolnicze 

i nieleśne w latach 1975-1979 (%) 

\Vyszczególnicnie Polska Woj. legnickie 
----

1 2 3 
.. '·--·-------:-----

Razem 

Na tereny osiedlowe 

N.! tereny przemysłowe 

Na zbiorniki wodne 

Na dro�i i szlaki konnmihcyjnc 

Na użytki kopalniane 

Pod z:!lcsienia i z::drzewicnia 

Inne 

100,0 

19,9 

19,0 
'.< 

7,2 
I 1,3 

21,7 

21,8 

100,0 

10,9 

32,9 

33,l 

1,4 

3,8 

3,6 
14,3 

Żródlo: Rocwiki stotystycz11e GUS, Roczniki statyst_l'czue wojcw(Jdztw GUS, Roc::niki sin• 

ty.slyc=nc u-oj. lcgnickic8o, \VUS.

ny odsetek najsłabszych ziem przeznaczono pod zalesienia (średnio 
21,7-0/0), gdy w skali województwa udział ten wynosił mniej niż 40/o. 
Pod tereny przemysłowe w Polsce średnio przeznaczano, 19°/o wyłączo
nych z rolnictwa gruntów, gdy w województwie legnickim około 330/o, 
a łącznie ze zbiornikami wodnymi około 2/3 wyłączonej powierzchni. 
Jest rzeczą oczywistą, że inne są potrzeby w skali kraju, a inne re
gionalne i że w regionie lokowane są zadania ogólnokrajowe. Ostatnie 
jednak nasze przykre doświadczenia związane z kryzysem gospodarczym 
uzmysławiają nam z całą mocą, że nawet realizując ogólnokrajowe przed
sięwzięcia przemysłowe nie wolno zapominać o potrzebach innych dzia
łów gospodarki narodowej. Ich niedocenianie prędzej czy później odbije 
się rykoszetem na całej gospodarce, która musi stanowić zharmonizo
waną całość. 

Ubytek powierzchni przeznaczonej pod uprawy rolne i leśne sta
nowi więc jedno ze źródeł kryzysu gospodarczego i przy niedormwoju 
zaplecza przemysłowego dla rolnictwa jest barierą dalszego r_ozwoju 
społeczno-gospcdan.:zego kraju. Rekompensata tych ubytków wymaga 
znacznego zwiększenia plonów na gruntach pozostałych pod uprawą, co 
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jest połączone ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi, lub importu 
odpowiednich produk'tów. I jedno, i drugie rozwiązanie poważnie wpły
wa na rachunek ekonomiczny całej gospodarki. Stanowi to już jednak 
osobny problem. 

Ubytek powierzchni rolnej i leśnej jest więc istotnym, choć nie je
dynym czynnikiem wpływającym ujemnie na produkcję relną i leśną. 
Na omawianym terenie niezwykle groźnym czynnikiem stała się degra
dacja środowiska z powodu zatrucia powietrza, gleby i wody produktami 

ubocznymi przemysłu miedziowego. Powoduje to, że gleby nawet for
malnie nie wyłączone z użytkowania rolniczego nie nadają się do pro
dukcji żywności, gdyż produkowana żywność jest skażona chemicznie. 
Brak kompleksowego rachunku ekonomicznego uniemożliwia właściwą 
ocenę różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie przemysłu. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że potrzeba wyżywienia narodu wymaga 
nie tylko ochrony powierzchni ziemi przed jej zaborem na cele nierol
nicze, lecz także ochrony samej gleby przed zanieczyszczeniami. Ale to 
już osobny temat. 

EIMGE GESELLSCHAFTLICH-OKONO:\IISCHEN ASPEKTE 

DER DEGRADIERUNG DER BODENNUTZUNGSSTRUKTUR 

IN DER WOJEWODSCHAFT LEGNICA IN DEN .TAHREN 1960-1980 

Im Zusamrncnhang mit dem Gesetz ubcr den Schutz und die Gcstaltung der 
Umwelt vom 31.1.1980 wurden die Veranderungen in der Bodcnnutzungsstruktur der 
Wojewodschaft Legnica (1960-1980) vor dem Hintergrund Polens in den Jahren 

1938-1980 dargestellt. Es wurde der schnelle Prozess der Verwandlung von Land 
in nichtland- und waldwirtschaftliche Flachen, besond8rs im. Legnica-Glogówer 
Kupfcrbergbaugcbiet aufgczeigt. Die statistischen Daten wurdcn in absoluten Z:i
hlen, in der Umrechnung pro Einwohner und strukturell bearbcitet. Es wurde 
auf die Nohvcndigkeit des Schutzes formell ocr Land\virtsc!laft nicht entzogcnen 
Landes, daf3 jcdoch faktisch aufgrund der Verunreinigung mit Flugstoffen der 
Kupferindustrie degradiert ist, hingcwiesen. 



MISCELLANEA 

BRONISŁAW TUROŃ 

ŹRÓDŁOWE 

Sobótka 1982 1�2 

PL ISSN 0037-7511 

FORMUŁY „DATUM PER MANUS" I „HABUIT IN COMMISSO" 
W DOKUMENTACJACH HENRYKA VI WROCLA WSKIEGO * 

W chwili swej śmierci Henryk V pozostawił trzech małoletnich sy
nów, którymi opiekowali się do 1301 r. młodszy brat Henryka, Bolko I 
świdnicki, a następnie biskup wrocławski Henryk z Wierzbna. Podział 
dziedzictwa Henryka V nastąpił dopiero w 1311 r. Księstwo wrocławskie 
rozpadło się na trzy części: legnicką, wrocławską i brzeską. Panem księ
stwa wrocławskiego został Henryk VI, który będzie ostatnim Piastem 
na tronie tego księstwa. Po raz pierwszy w roli samodzielnego władcy 
księstwa wrocławskiego wystąpił Henryk Vl w dokumencie z listopada 
13111, zmarł 24 XI 1335 r. 2 

Znanych jest łącznie 241 dokumentów tego księcia. Z tej liczby 118 
dokumentów posiada formułę „Datum per manus" 3, 34 dokumenty 
formułę, która w kancelarii wrocławskiej pojawiła się po raz pierwszy, 
„habuit in commisso" 4, a jeden dokument posiada formułę skrypcyjną 
,,per quem sunt conscripta" G, 

W kancelarii ostatniego wrocławskiego Piasta, Henryka VI, występuje 
15 osób, 3 z tytułem protonotariusza, 10 - notariusza, 4 - kapelana, 

• Artykuł niniejszy należy traktować jako zakończenie opublikowanego w So
bótce (1981, 1, s. 77-86), poświęconej prof. R. Heckowi, artykułu pt. Formuła „da
tum per manus" w dokumentach Henryków Wrocławskich. 

1 Regesten zur SchJesischen Geschichte (dalej cyt, SR), nr 3232. 
1 K. Jasi ń s k i; Rodowód Piastów Ś!qskich, Wrocław 1973, t. I, s. 175. 
a SR, nr nr 3234, 3241, 3284, 3286, 3296, 3320, 3342, 3344, 3363, 3364, 3367, 3372,

3384, 3402, 3461, 3465, 3512, 3521, 3537, 3538, 3543, 3605, 3606, 3618, 3812, 3823, 3827, 
3853, 3854, 3858, 3943, 3950, 3983, 3984, 3996, 4045, 4070, 4224, 4273, 4286, 4324, 4336, 
4337, 4357, 4366, 4383, 4389, 4429, 4447, 4482, 4550, 4554, 4571, 4572, 4573, 4574, 4583, 
4585, 4595, 4598, 4611, 4612, 4613, 4631, 4633, 4645a, 4668, 4669, 4670, 4683, 4688, 4690, 
4722, 4723, 4725, 4726, 4793, 4805, 4817, 4826, 4856, 4900, 4912, 4932, 4924, 4944, 4950, 
4951, 4954, 4967, 4968, 4979, 4986, 5004, 5011, 5022, 5063, 5094, 5111, 5125, 5127, 5143, 
5145, 5150, 5163, 5164, 5192, 5203, 5248, 5261, 5265, 5309, 5315, 5317, 5390, 5391, 5427. 

' SR, nr nr 3232, 3236, 3550, 3651, 3701, 3721, 3755, 3810, 3873, 4007, 4016, 4101, 
4103, 4i07, 4116, 4117, 4259, 4268, 4339, 4346, 4398, 4405, 4413, 4417, 4421, 4505, 4507, 
4519, 4528, 4539, 5390. 

6 SR, nr 3679.
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a 1 osoba występuje zawsze bez tytułu kancelaryjnego. Protonotariusza
mi w kancelarii Henryka VI byli: 
1. Gunter von Biberstein: po raz pierwszy w dokumentach Henryka VI

jako samodzielnego księcia wyst�puje 12 XI 1311, zawsze z tytułem
protonotariusza 6, z wyjątkiem jednego razu, gdy wystąpił bez tytułu 1.

Jako protonotariusz występuje regularnie do 28 X 1314 w 11 doku
mentach 8, aby potem, po 6 1/2 roku, pojawić sif: jeszcze raz 13 IX
1319 r. 9 

2. Johann von Schoneiche: przeszedł w kancelarii Henryka VI wszyst
kie szczeble kariery. Był kapelanem, notariuszem, a od 30 XI 1315
występuje z tytułem protonotariusza książącego 10 i używa tego ty�
tułu prawie zawsze, z wyjątkiem kilku sporadycznych wypadków,
gdy występuje zupełnie bez tytułu 11, lub gdy pod koniec swej kan
celaryjnej kariery powraca do s\vojego skromnego tytułu kapelana
książęcego 1�. Ogółem jako protonotariusz wystąpił 27 razy n, po raz
ostatni 2 IV 1325 r. 14 

3. Otto von Donyn: był najbardziej czynny jako protonotariusz w kan
celarii Henryka VI. Kanonik wrocławski (od 1325 r.) i proboszcz
świdnicki (od roku 1329). Po raz pierwszy użył tytułu protonotariu
sza 13 VI 1322 r. i,, i tylko sporadycznie występują odchylenia od tej
tytulatury. Tytułu protonotariusza użył 87 razy, ostatni raz 2 III
1335 1G, 3 razy występuje bez tytułu 11, raz nazy,va siebie tylko no
tariuszem 1� i raz, 7 I 1327, najwyższym pisarzem książęcym 19• Naj
częściej używa jednak pełnego tytułu składającego się z wyliczenia
wszystkich godności, a wil;c ksi<!Żl;cy protonotariusz, kanonik wro
cławski, proboszcz świdnicki.

e SR, nr 3236. 
, SR, nr 3331.
s SR, nr r,r 3236, '.3260, 3331, 334:.'. 3'.lH. :316 L 3367. 338-t 3391, 3450, 3950.
o SR, nr 3950.
10 SR, nr 3537.
ll SR, nr nr 3651, 3701. 
12 SR, nr 4268. 
t3 SR, nr nr 3232, 3234, 3241. 3284, 3:286, 3296, 3320, 3324, 3326, 3329, 3330, 3342, 

3344, 3355, 3363, 3364, 3367, 3372, 3384, 3�02, 3461, 3465, 3512, 3521, 3533, 3538, 3543, 
3605, 3606, 3618. 

1.1 SR, nr 4417. 
1s SR, nr nr 4224, 4258, 4273, 4286, 4297a, 4324, 4333, 4336, 4339, 4345, 4346, 4366, 

4383, 4389, 4398, 4405, 4413, 4421, 4447, 4459, 4475, 4482, 4505, 4519, 4520, 4528, 4539, 
4550, 4554, 4573, 4583, 4585, 4589, 4594, 4595, 4598, 4610, 4611, 4612, 4613, 4631, 4633, 
4645a, 4668, 4669, 4670, 4683, 4688, 4690, 4725,-'4726, 4753, 4793, 4805, 4816, 4817, 4826, 
4900, 4932, 4942, 4950, 4951, 4954, 4967, 4968, 4979, 4986, 5004, 5014, 5022, 5063, 5094, 
5111, 5125, 5127, 5145, 5163, 5164, 5248, 5261, 5265, 5317, 5390, 5396, 5427. 

J8 SR, nr 5427. 
H SR, nr nr 4528, 4585, 5396. 
1e SR, nr 4519. 
1u SR, nr 4610. 
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Warto tu zwrócić uwagę, że Otton von Donyn został protonotariuszem 
jeszcze wt'edy, gdy nie przestał nim być Jan z Schoneiche. Otton von 
Donyn został protonotariuszem 13 IV 1322, Jan z Schoneiche przestał 
być protonotariuszem 2 IV 1325. Prawie trzy lata w kancelarii Henry
ka VI dwu ludzi używało tytułu protonotariusza. Ale w okresie owej 
dwuwładzy Jan z Schoneiche wystąpił z tytułem protonotariusza tylko 
2 razy 20, Otton von Donyn zaś aż 18 razy 21. 

Stąd są podstawy do skorygowania okresu protonotariatu kolejnych 
protonotariuszy w kancelarii Henryka VI w sposób następujący: 

1. Gunter von Biberstein 12 XI 1311-28 X 1314, 
2. Jan z Schoneiche 30 XI 1315-13 V 1321 22, 

3. Otton von Donyn 13 VI 1322-2 II 1335. 
Notariuszami w kancelarii Henryka VI są w kolejności następstwa: 
4. Rolo: z tytułem notariusza występuje krótko, od 10 IV do 19 V

1312 r. w czterech dokumentach 23• 

Jan z Schoneiche: z tytułem notariusza książęcego wystąpił po raz
pierwszy 10 VI 1312 r. i w tej nomenklaturze występuje bardzo
często aż do 3 VIII 1315 r. Dokumentów, w których spotykamy się
z notariuszem Janem z Schoneiche, jest 21 24. Czasem wraz z tytu
łem notariusza używa Jan z Schoneiche tytułu kapelana 25 czy wi
cekapelana 26• 

5. Jan z Gniechowic występuje dwukrotnie jako notariusz dworski (no
tarius curiae ducis). Po raz pierwszy 30 IV 1314 21, po raz drugi
i ostatni 1 IV 1324 r. 2s

6. Raz jeden wystąpił w kancelarii Henryka VI z tytułem były nota
riusz niejaki Jan, w dokumencie z 10 IX 1317 20. Nic; o nim bliżej
nie wiadomo.

7. Konrad, kanonik Kolegiaty św. Krzyża, wystąpił w kancelarii Hen
ryka VI dwukrotnie jako kapelan i notariusz książęcy. Po raz pierw
szy w dokumencie z 7 I 1320 r. 30 pJ raz drugi i ostatni 21; I
1312 r. 31 

20 SR, nr nr 4268, 4417. 
21 SR, nr nr 4224, 4258, 4273, 4286, 4297a, 4324, 4333, 4336, 4339, 4345, -1346, 4366, 

4383, 4389, 4-!02, 4413, 4421. 
22 SR, nr 4117. 
2s SR, nr nr 3267, 3268, 3273, 3283. 
2-s SR, nr nr 3286, 3296, 3320, 3324, 3326, 3329, 3330, 3342, 3344, 3355, 3363, 3364, 

3367, 3372, 3384, 3391, 3402, 3461, 3512, 3521. 
2s SR, nr 3521. 
u SR, nr 3312. 
27 SR, nr 3401. 
ts SR, nr 4337. 
tg SR, nr 3712. 
ao SR, nr 4007. 
31 SR, nr 4016.

-----------------···-- -- -- -·--
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8. Tammo Quas, notariusz książęcy pojawił się w kancelarii Henry

ka VI 25 XII 1319 r. 32 i wystąpił w tej godności w 4 dokumentach
Henryka VI 33, po raz ostatni 23 X 1323 r.

9. Jan de Ladimiria: występuje w kancelarii książęcej Henryka VI

od 10 VI 1320 do 21 I 1328 w ośmiu dokumentach 34. W pierwszych

pięciu nazywa siebie kapelanem i notariuszem, w trzech pozosta

łych natariuszem dworskim.

10. Notariusz Mikołaj wystąpił w kancelarii Henryka VI dwukrotnie:

1 VI 1325 :is oraz 1 V 1330 36.

11. Jan z Gubina: wystąpił w kancelarii Henryka VI trzykrotnie jako

notariusz: 16 II i 30 IX 1326 oraz 31 III 1331 r. 37

12. Lutko de Culpe: był notariuszem w kancelarii HenrykaVI w okresie

Od 8 VI 1329 r. aż do 2 XI 1334 r. i wystąpił z tym tytułem w 10
dokumentach 38. Raz jeden nazwał siebie pisarzem dworskim 311. 

13. Jeden raz, ale w bardzo charakterystycznych okolicznościach, wystą
pił w kancelarii Henryka VI jako notariusz Konrad z :rvlullenheym.
Stało się to 29 X 1334 r. 40 Bardziej szczegółowo sprawa ta zosta
nie omówiona nieco później.

Kapelanami w kancelarii Henryka VI byli: 
14. Krystyn: wystąpił tylko 1 raz z tytułem kapelana książęcego 41. 

-. 

15. 

Jan de Ladimiria: w latach 1320-1324 używał tytułu kapelana łącz
nie z tytułem notariusza 42. 

Jan z Schoneiche używał tytułu kapelana regularnie w latach 1311-
1 VI 1312 i sporadycznie 28 IX 1313 43, i wicekapelana 3 VIII 1315 44. 

Konrad: użył 1 raz tytułu kapelana, potem awansował na notariu- ·
sza. Kapelanem był w dokumencie z 25 VI 1318 r. 45 

Andrzej Radak: występuje w kancelarii Henryka VI jako przypusz
czalna osoba należąca do personelu kancelaryjnego. Nie używa żad-
nego tytułu. Po raz pierwszy i jedyny wystąpił w formule kance

laryjnej 26 XII 1318 r. 4.6, potem jeszcze trzykrotnie w 1319 r. na

12 SR, nr 3296.

u SR, nr nr 3996, 4102, 4107, 4297a. 

« SR, nr nr 4045, 4070, 4101, 4116, 4357, 4557, 4571, 4572, 4722. 
18' SR, nr 4429. 

,e SR, nr 4944. 
11 SR, nr nr 4507, 4574, 5011. 
18 SR, nr nr 4586, 4912, 5150, 5153, 5154, 5203, 5248, 5293, 5315, 5391. 
•• SR, nr 5315. 

,o SR, nr 5390. 

łl SR, nr 3550. 

u Zob. przypis 34. 

43 SR, nr nr 3232, 3234, 3241, 3284, 3372.
u SR, nr 352L 

u SR, nr 3810. 

,e SR, nr 3873. 
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końcu rubryki świadków 47, po czym znika z dokumentów na zaw

sze. 

Gdybyśmy zsynchronizowali terminy występowania i działalności po
szczególnych osób w kancelarii Henryka VI, moglibyśmy ustalić liczeb
ność personelu kancelaryjnego tego księcia. Z analizy takiego zestawienia 
wynika, że w kancelarii pozostającej pod rządami protonotariusza Gun

tera Biberstein było w jednym czasie najwyżej 3 notariuszy, za rządów 

Jana z Schoneiche było na ogół w kancelarii 6 notariuszy, za Ottona von 
Donyn było zaś równocześnie nie więcej niż 7 notariuszy. Jest to więc 
wyraźna cecha kancelarii rozwijającej się. 

Nie wszyscy protonotariusze i notariusze czy kapelani odgrywali 

w tej kancelarii jednakową rolę. Biorąc za podstawę częstotliwość wy

stępowania poszczególnych notariuszy w dokumentach z kancelarii Hen
ryka VI, wygląda to następująco: 

Protonotariusz Gunter v. Biberstein w 13 dokumentach, 

" 

" 

Jan z Schoneiche w 52 

Otton v. Donyn w 87 

Notariusz Lutko de Culpe w 10 

" 

" 

" 

Jan de Ladimiria w 8 

Rolo w 4 

Tammo Quas w 4 

bez tytułu Andrzej Radak w 4 

Notariusz Jan z Gubina w 3 

" 
Jan z Gniechowic w 2 

" 
Konrad w 2 

" 
Mikołaj w 2 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

b. notariusz Jan w 1 dokumencie 
Notariusz Konrad z Mullenheym w 1 

Kapelan Krystyn w 1 

Zbadajmy jeszcze zjawisko częstotliwości występowania w 
„daturo per manus" i „habuit in commisso" poszczególnych 
personelu kancelaryjnego Henryka VI: 

Gunter v. Biberstein 
Jan z Schoneiche 
Otton v. Donyn 
Rolo 
Jan z Gniechowic 
Jan, b. notariusz 
Andrzej Radak 
Konrad 

41 SR, nr nr 3943, 3950, 3983. 
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33 
61 
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Tammo Quas 
Jan den Ladimiria 
Mikołaj 
Jan z Gubina 
Lutko de Culpe 
Konrad z Mullenheym 

1 
6 

2 

2 
8 

1 

2 

2 

1 

2 

·---·

3 

8 

2 

3 

10 

1 

.. ---·--· -

Z analizy obu zestawień wynika, że dominującą rolę w kancelarii 
Henryka VI odegrali protonotariusze, a zwłaszcza Jan z Schoneiche 
i Otton v. Donyn. Wśród notariuszy najczynniejsi byli Lutko de Culpe 
i Jan de Ladimiria. Nigdy nie używał ani jednej z obu analizowanych 
formuł notariusz Rolo. Do bardziej czynnych zaliczyłbym jeszcze nota
riuszy Tammo de Quas, Konrada i Jana z Gubina. Jeżeli chodzi o pozo
stałych notariuszy, to byłbym skłonny uznać, że nie należeli oni do 
stałego personelu kanceluryjnego, ale byli wzywani w mia!'ę potrzeby 
do pomccy w pracach kancelarii. Do takich osób należeliby więc: ka
pelan Kryst�·n, notariusz Rclo, ::VIikołaj i b. notariusz Jan, Rola Andrzeja 
Radaka musi pozostać nierozstrzygnięta. Trzy razy wystąpił on tylko 
w rubryce świadków i 1 raz w rubryce „habuit in commiŚs·:>". 

Zajmijmy się obecnie 152 dokumentami (tj. nieco więcej niż 630/o 
znanych dokumentów Henryka VI), które posiadają formuły kancela
ryjne określające rolę pers:::melu kancelaryjnego w procesie powstawa
nia dokumentu. W części tych dokumentów występuje, po raz pierwszy 
w dziejach kancelarii książąt wrocławskich, nowa formuła w protokole 
końcowym. Składa się ona z imienia urzędnika kancelaryjnego, wraz 
z jego tytułami i dopisem, że on ,, ... praesentia habuit in commissis, 
qui praesentia specjaliter habuit in commisso, cui praesentia duximus 
commitenda, cui praesentia dedimus in commisso, qui hanc litteram 
dedit in commissis" 4s, ,,qui specjaliter praesentia a nobis habuit in com
misso" 49, ,,cui praesentia dedimus in commisso" 50, ,,qui praesentia a no
stro mandata habuit in commisso" s1. 

Wyliczyłem tutaj szereg wersji brzmienia tej formuły, przy czym, 
niektóre z wersji wskazują, że wystawcy specjalnie zależało na tym, aby 
urzędnik kancelaryjny wymieniony w formule zajął się tą sprawą i na 

· jego polecenie, z jego upoważnienia dopełnił wszystkich przepisanych
prawem i zwyczajem czynności (cui praesentia dedimus in commisso,
qui specjaliter de nostro mandato habuit in commisso). Może być więc
słuszna teza, że formuła ta jest równoznaczną, ale mocniejszą odmianą
formuły „datum per manus". Jeżeli hipoteza ta jest prawdziwa, to for
muła „daturo per manus" i formuła „habuit in c:immisso" nie powinny

4a SR, nr 3873. 
en SR, nr 433'.J. 
so SR, nr 4417. 
s1 SR, nr 4528. 
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występować w jednym dokumencie równocześnie i tak właśnie jest 
z jednym wyjątkiem: oto w dokumencie z 29 X 1334, wystawionym we 
Wrocławiu, książę Henryk VI potwierdza fakt sprzedaży ziemi i wy
mieniając na końcu rubryki świadków Ottona v. Donyn, swego protono
tariusza, dodaje, że on ,, ... hec habuit specialiter in commisso", ale 
dokument ten zaopatrzony jest również w formułę „datum per manus", 
w której występuje notariusz książęcy Konrad von Mullenheym, poja
wiający się w kancelarii Henryka VI tylko jeden raz, właśnie w tym 
dokumencie. Nigdy przedtem ani nigdy potem. 1\fosi to więc być jakiś 
wypadek wyjątkowy, który nie obala poprzedniej hip]tezy o równoważ
ności formuł „datum per manus" i ,,habuit in commisso". 

W owych 152 dokumentach z formułą określajqcą rolę personelu 
kancelaryjnego w powstawaniu dokumentu formuła „habuit in commis
so" z wyliczonymi wyżej odmianami występuje 34 razy 52• Pozostałe 118 
dokumentów posiada znanq już z innych kmcelarii wrocławskich for
mułę „datum per manus". Z tabeli ilustrującej częstotliwość występo
wania poszczególnych urzędników kancelaryjnych w formułach „datum 
per manus" lub „habuit in commisso" wynika, że w 750/o dokumentów 
występują dwaj protonotariusze: Jan z Schoneiche i Otton von Donyn. 
Pozostaje 250/o dokumentów, czyli 33%, \V których 18 {ponad 570/o) 
umieściło swoje formuły 2 notariuszy: Lutko de Culpe i Jan de Ladimi
r'ia. Reszta 15 formuł było wynikiem udziału w pracy kancelarii aż 
6 notariuszy. Jeszcze jedno spostrzeżenie. Formuła „datum per manus" 
odzyskuje za Ottona vo Donyn znowu wyłączność. Formuła „habuit in 
commisso" v,rystąpiła p'.:> raz ostatni 22 V 1326 53 (z tego „dpm" wystą
piła 23 razy, a „hic:" 14 razy); od tej daty aż do śmierci Henryka VI 
w dokumentach występuje już wyłącznie formuła „datum per manus", 
wyjąwszy ów jedyny wypadek, w którym występują obie formuły 54. 

Tak ·więc w konkluzji należy stwierdzić, że formuły „datum per ma
nus" i „habuit in commisso" są domeną protonotariuszy lub właściwych 
szefów kancelarii (w tym znaczeniu należy rozumieć Jana z Schoneiche, 
który wyręczał protonotariusza Guntera Biberstein w zarządzaniu kan
celarią, a potem sam został protonotariuszem - szefem kancelarii). 
Notariusze tylko sporadycznie występują w tych formułach, jakby w za
stępstwie, chociaż nie jest to wyraźnie powiedziane. Formułę „habuit 
in commisso", która na 152 dokumenty pojawiła się 34 razy, ale tylko 
w latach 1311-1326, jest moim zdaniem równoznaczna z formułą „da
tum per manus". W kancelarii Henryka VI można już mówić o ugrupo
waniu się zasady wyłączności występowania w obu tych formułach rze
czywistego szefa kancelarii - protonotariusza, którą to zasadę zapocząt-

62 Zob. przypis 4.
5l SR, nr 4539. 
M SR, nr 5390. 
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kowal w kancelarii Henryka V Fryczko z Jaryszowa. Również i w tej 
kancelarii potwierdza się zasad!! , że osoba wymieniona w formułach 

pełni w tej kancelarii funkcje kontrolne, stwierdzając w ten sposób 
zgodność wystawionych dokumentów z formalnymi i merytorycznymi 
aspektami procedury kancelaryjnej. 
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SYTUACJA NA GORNYM SLĄSKU PO WYGASNIĘCIU 
KONWENCJI GENEWSKIEJ 

(WROCŁAWSKA NARADA W DN. 23 III 1938 R.) 

O położeniu ludności polskiej w niemieckiej części Górnego Śląska 
po dojściu Hitlera do władzy, a szczególnie po wygaśnięciu w połowie 
lipca 1937 r. konwencji genewskiej, napisano w powojennej literaturze 
sporo. Sprawy te, w kontekście sytuacji całego polskiego ruchu narodo
wego w Niemczech w okresie międzywojennym, a więc z natury rzeczy 
bardziej ogólnie, omówił W. Wrzesiński 1

. Natomiast K. Jonca poświęcił 
problematyce hitlerowskiej polityki narodowościowej na śląsku Opol
skim nader obszerne i wnikliwe studium 2

• Inni autorzy skupiali swoją 
uwagę na bardziej szczegółowych k\vestiach, jak położenie polskiego ro
botnika górnośląskiego po wprowadzeniu w 1937 r. ustawy o ochronie 
granic Rzeszy 3, walce o ziemię na śląsku Opolskim po dojściu Hitlera 
do władzy <\ i in. 5 

Najogólniej rzecz ujmując, narodowosocjalistyczne ustawodawstwo, 
wprowadzane w życie po hitlerowskiej „Machtilbernahme", w wielu 
punktach uderzało w ludność polską i było sprzeczne z konwencją ge
newską. Z całej serii ustaw i zarządzeń, które zostały wyzyskane do 
ograniczenia zakresu uprawnień ludności polskiej, wskazać można by 
choćby te, które przywołuje się w publikowanym niżej ,źródle, a więc 

1 W. Wrze si 11 ski, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, Poznań

1970. 
2 K. Jo n ca, Polityka narodowościowa Trzeciej Rzeszy na śląsku Opolskim

(1933-1940). Studium polityczno-prawne, Katowice 1970. 
� F. Rys z ka, Ustawa o ochronfo granic Rzeszy z 1937 roku jako narzędzie 

ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku (Przegląd Zachodni 1949, nr 5/6, 
s. 459-480).

� K. Ot· z c c h owski, Walka o ziemię na Śląsk n Opolskim w okresie rządów
hitlerowskich. (Ze studiów nad mniejszościową polityką władz Trzeciej Rzeszy) 
(Studia Sląskie, Seria nowa, t. 4, 1966, s. 8-114). 

5 Zob. np. A. Ko n ie cz ny, Nie znane wytyczne w sprawie stosowania usta
u:y o zabezpieczeniu granic Rzeszy z lat 1937-1938 (tamże, t. 34, 1978, s. 327-337). 
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ustawę o zagrodach dziedzicznych 6
, ustawę o osadnictwie mieszkanio

wym 7 (obydwie z września 1933 r.) oraz ustawę o ochronie granic Rzeszy 
i o środkach odwetowych z 9 III 1937 r. a wraz z rozporządzeniem wy
konawczym z 17 VIII tego roku 9. 

Jeśli o okresie do 15 VII 1937 r. można jeszcze mówić, że istniały 
okoliczności, które powstrzymywały hitlerowskie władze przed stosowa
niem bezwzględnych form ucisku narodowego, ze względu na to, że jed
nak obowiązywała jeszcze konwencja genewska, a rząd hitlerowski, po 
podpisaniu deklaracji polsko-niemieckiej w styczniu 1934 r., usiłował 
prowadzić politykę współistnienia i rzekomej przyjaźni, a ponadto żywił 
obawę przed aktami retorsji, które stanowiły realną groźbę dla mniej
szości niemieckiej zamieszkującej w części śląska przyznanego Polsce, 
zwłaszcza wobec energicznych akcji podejmowanych przez wojewodę 
śląskiego, M. Grażyńskiego 10, to po tym terminie sytuacja ludności pol
skiej stała się szczególnie trudna. Ogłoszona w dniu 5 XI 1937 r. przez 
oba rządy, polski i niemiecki, tzw. deklaracja mniejszościowa, pozbawio
na sankcji międzynarodwej, nie wnosiła bowiem istotniejszych zmian 
w tym zakresie. 

Treść publikowanego niżej źródła wiąże się bezpośrednio z sytuacją, 
jaka zaistniała na śląsku Opolskim po wygaśnięciu konwencji genew
skiej, jak również z jej reperkusjami po drugiej stronie granicy, w od
niesieniu do sytuacji mniejszości niemieckiej w polskiej części Górnego 
Śląska. Jest to bowiem protokół wrocławskiej narady poświęconej tym 
sprawom, która odbyła się 23 III 1938 r., z udziałem m. in. urzędników 
centralnych urzędów Rzeszy - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych, Nadprezydium Prowincji Sląskiej, re
jencji legnickiej, opolskiej i wrocławskiej oraz niemieckiego konsula ge
neralnego z Katowic. Na konferencji omówiono szeroki wachlarz spraw 
różnej rangi, zarówno politycznych, gospodarczych, jak i związanych 
z działalnością kulturalno-oświatową. 

Dokument znajduje się w zmikrofilmowanym zbiorze tzw. materia
łów aleksandryjskich, w zespole .Auswartiges Amt {sygn. M-29, klatki 
nr 288 816-28.8 824), które przechowywcne są w Archiwum Akt N0wych 

o Reichscrbhof-Gesctz. Vom 29. September 1933, Reichs-Gesetzblatt 1933 I,
s. 685.

1 Gesetz Liber die Aufsch!iessung von Wohnsiedlungsgebieten. Vom 22. Sep
tember 1933, jw., s. 659. 

a Gcsetz ubcr die Sicherheit der Rcichsgrenzc und liber Vergeltungsmassnah

me, jw., 1937 I, s. 281. 
o Erste Durchfuhrungsverordnung zum Gesetz uber Vergeltungsmassnahmen

von 17. August 1937, j\v., s. 905 . 
. io K. Pop i olek, Histor,a śląska od 1)radziejów do JU45 roku, Katowk� 1972,

s. 449 i n.; Zob. też J. L q cz c wski, Mniejszość polska na Śląsku. OJJolskim w La
tach 1922-193fJ w polityce Miclwlct Grażyr"tsldego (Studia Śląskie, Seria now.,, t. 34,

1978, s. 281-290).
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w Warszawie. Za zwrócenie nań uwagi składam serdeczne podziękowa� 

nie dr. J. Koziełło-Poklewskiemu z Instytutu Mazurskiego w Olsztynie. 

ABSCHRIFT 

Breslau, den 18. Juni 1938 

G ehe i m 

Bericht iiber die am Montag, den 23. Marz 1938 vormittags 10 Uhr 

im Oberprasidium zu Breslau auf Aufregung des Herm Reichsministers 
des Innen stattgefundene Besprechung uber Grenz- und Volkstums
-Fragen. 
Anwesende: 
Ministerialdirektor Dr. Vollert Innenministerium 
Ministerialrat Springorum 

Regierungsdirektor Schneider 
Reg. Prasident Engelbrecht 
Reg. Assesor Dr. Geib 
Legationsrat Mackeben 
Generalkonsul Noldecke 
Oberregierungsrat Dr. Finster 
Arb ei tsam tsvorsteher Scholz 
Landrat z. D. Frhr. v. Thielmann 
Reg. Prasident Riidiger 
Reg. Vizeprasident Wehrmeister 
Reg. Rat Fitte 
Reg. Rat Dr. Schaefer 
Gerich tsassess:Jr .Tankmer 
Oberreg. Rat Graf Matuschka 
Reg. Vizeprasident von Scheller 
Reg. Assessor Dr. Lalla 
Min. Rat Krause 

Dr. Kubitz 
Reg. Rat Dr. Graf Matuschka 
Landeskulturamtsprasident 

Tangerding 
Reg. Rat Dr. von Studnitz 
Reg. Assessor Dr. Lohbeck 

Innenministerium 
Oberprasidium Breslau 
Liegnitz 
Liegnitz 
Auswartiges Amt 
Kattowitz 
Landesarbeitsamt Breslau 
Beuthen 
Oppeln 
Oppeln 
Oppeln 
Oppeln 
Stappo Oppeln 
Oppeln 
Breslau 
Breslau 
Breslau 
Innenministerium (Reichsfilhrer 
SS und d. Chef d. Dt. Polizei) 
Volksdeu tse he Mi ttelstelle Ber lin 
Oberprasidium Breslau 
Oberprasidium Breslau 

Oberprasidium Breslau 
Oberprasidium Breslau 

Nicht anwesend waren der Vertreter der Gesandtschaft in Prag und 
der Konsul in Brilnn 11, die am 21. Mai telegraphisch abgesagt hatten. 

Reg. Direktor Schneider eri:iffnete die Besprechung mit einer Be
grussung der anwesende Herren. Alsdann machte Min. Direktor Dr. Vol-

n Brno. 
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lert, der die Sitzung im Vertretung des verhinderten Oberprasidenten 
leitete, einige grundsatzliche Ausfilhrungen ilber den Grund und Zweck 
der Besprechung. Derartige Tagung wiirde aus dem Grunde abgehalten, 
urn an Ort und Stelle akute Grenz- und Deutschtumsprobleme zu be
sprechen und nach Moglichkeit zu erledigen. Er wilrde bemilht sein, in 
Zukunft solche Besprechungen ein bis zweimal im Jahre in jedem gros
seren Grenzgebiet stattfinden zu lassen. 

Im Anschluss an diese Ausfiihrungen gab Min. Rat Springorum eine 
Darlegung ilber die Lage der deutsche Minderheit in Polen, so vor allem 
liber die deutsche Minderheit in Pommerellen und Ostoberschlesien. Im 
Anschluss daran machte Min. Rat Springorum anhand der vorliegenden 
Lageberichte eingehende Ausfilhrungen ilber den Stand der Polenbe
wegung (Bund der Polen in Deutschland) in den einzelnen Regierungs
bezirken. Eine der wichtigsten Massnahmen auf unserer Seite sei die 
Handhabung des Grenzsicherungsgesetzes vom 9. 3. 1937 12 in Verbindung 
mit der Durchfi.ihrungsverordnung vom 17. 8. 1937 13_ Auf diesem Gebiet 
solle jedoch von einer Entscheidung ubet die erforderliche Genehmigung 
abgesehen werden, wenn diese bereits nach der Grundsti.icksverkehrsbe
kanntmachung 11 oder dem Wohnsiedlungsgesetz is zu versagen ist. Seit 
Inkrafttreten der Durchfi.ihrungsverordnung vom 17. 8. 1937 habe man 
beobachten konnen, dass die getroffenen Massnahmen und Entscheidung 
bei der Gegenseite schwere Rilckwirkungen verursacht hatten. 

Bezuglich des Anwachsens der polnischen Intelligenzschicht, sei \'Or 
allem der Geistlichenberuf zu beobachten, da der Staat bei fast samtli
chen anderen Berufen Einfluss ausuben konne. 1v1in. Rat Springorum 
wies in diesem Zusammenhang auch auf die Wichtigkeit der Wahlen zu 
den Kirchenvertretungen hin, urn zu erreichen, dass die Kirchenvetre
tungen durch deutschgesinnte Leute besetzt wilrden und diese sich nicht 
etwa aus dem Gedanken heraus, diese Wahlen seien unwesentlich zu
rilckhielten. Min. Rat Springorum gab zum Schluss seines Berichts noch 
einen kurzen Dberblick iiber den Stand des Minderheitenschulwesen.s 
im Reich. Bezuglich der polnischen Minderheit sei hier iiberall ein la:r:ig
sames Zuriickgehen zu beobachten. Im Anschluss an diese Ausfuhrungen 
wurde in die Tagesordnung eingetreten. 

1. Min. Dir. Dr. Vollert stellte zunacht die Frage zur Erorterung ob
es zweckmassig sei, die Kattowitzer Vereinbarung vom 12. 7. 1937 zu 
verlangern. Reg. Prasident Rildiger brachte zum Ausdruck, dass es 
zweckmassig sei, diese Vereinbarung zu verlangern, da das Abkommen 

12 Zob. przypis 8. 
13 Zob. przypis !l. 
14 Gesetz zur Anderung der Bekanntmachung ilber den Vchrkehr mit land

wirtschaftlichen GrundsWckcn. Vom 26 . .Januar 1937, Reic:hs-Gcsetzblatt 1937 I, 
s. 32.

15 Zob. przypis 7.
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unsere Erwartungen nicht erfullt habe; es sei polnischerseits direkt 
sabotiert worden. Vor allem musste Polen auf dem Gebiete der Erteilung 
der Grenzausweise liberaler sein. Auch fur die Ausstellung von Passen 
wurden viel zu hohe Gebuhren erhoben. Die Folge sein dann, dass deut
sche Minderheitsangehćirige nichts ins Reich reisen kćinnen. Die Bespre
chungen uber die Verlangerung des Abkommens miissten schnellstens 
aufgenommen werden. 

Generalkonsul Noldecke mac�te die gleichen Ausfiihrungen und be
tonte insbesondere auch, dass die Verhandlungen wegen der Verlange
rung des Abkommens bald aufgenommen werden· mi.issten. Legationsrat 
Mackeben brachte zum Ausdruck, class Beschwerden Liber Verstosse 
gegen die Kattowitzer Abkommen Polen mitgeteilt werden seien. Ent
sprcchende Verhandlungen iiber Veriangerung der "llereinbarung seien 
bereits in Aussicht gestellt werden. 

Anschliessend wurden noch einige Ausfiihrungen bezuglich der Grcnz
-Auswcise in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht gemacht. So erk}arte der 
Vertreter des Landesarbeitsamtes, <lass 12% der Belegschaft der deut
schen Gruben durch Grenzganger gestellt wiirden; eine evtl. Unterbin
dung des Dbertritts der Grenzganger bedeute eine Gefahrdung der hie
sigen Erzeugung. In erster Linie wiirden denjenigen Grenzgangern die 
Ausweise von polnischer Seite entzogen, die ihre Kinder zu den dcut
schep Schulen angemeldet hatten. 

Landrat z. D. Frhr. von Thielmann erkliirte dann noch, dass die ge
mass Artikel 9 Abs. 2 des deutsch-polnischen Abkommens tiber Erleich
terung im klcinen Grenzverkehr vom 22. 12. 1931 eingefu.hrten Grenz
ubertrittszeiten sich sehr zum Nachteil fiir uns auswirkten rn. Die Dber
trittszeiten seien von Abla uf des Genfer Abkommens und zwar im J ahre 
1933 eingefuhrt werden; die auf den Ausweisen aufgedruckten Dber
trittszeiten hatten seit dem 15. 7. 1937 wegfallen mussen. 

Diese Ausfiihrungen wurden in der gleichen Vlcise von Gen. Konsul 
Noldccke und Leg. Rat IVIackeben erganzt. 1Iin. Rat Krause fi.ihrte hiet 
weitcr aus, <lass die Grenzi.ibertrittszeiten s. Zt. vertraglich festgesetzt 
wordcn seien; den Grund der Einfiihrung bczw. dieser Regelung wollc 
er nac11priiftcn lassen. Der Leiter des Arbeitsa;11tes in Beuthen brachtc 
dann noch zum Ausdruck, dass es nicht angangig sei, volksdeutsche 
Grenzgiinger als Mitglieder in die DAF 11 aufzunehmen. Zur Stiirkung 
des Deutschtums mussten die Volksdeutschen unter allen Umstanden 

10 Umo\\'a pols!s:o-niemiccka z 22 XII 19:ll r., o ułatwieniu w mc1lym ruchu 
gran i cznym, \Vprowadzutt przckracz:mie grnniC)' na pocbta,vie przepustek gra
n:cz:1:,-ch. Przepustka upoważniała do 6-c:lnio,.,·,:-�o pobytu i poru,zania si,; w pasie 
gr,111::;,:nym sic;gającym 10 km po stronie polski:,j i 15 km po stronic niemieckiej. 

" Do koi1ca czcnvca 1933 r. rO,:\viązane zost::ily wszystkie niemieckie związki 
;::,v:odo·;,(;', a ich miejsce zajął Niemiecki Front Prucy (Dcutschcr Arbeitsfront -
DAF) j:·J:o organizacja afiliowana do NSDAP. 

7 - SobUlka 1-�/fl! 
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den deutschen Gewerkschaften in Ostoberschlesien beitreten. Dieser Ge
sichtspunkt fand allgemeine Ane:r.kennung der Anwesenden, so vor allem 
auch von Min. Dir. Vollert, der zum Schluss seine Anerkennung darilber 
aussprach, dass Volksdeutsche in so grosser Zahl (120/o) in Westober

schlesien im Arbeitsprozess eingeschaltet waren. 
2. Min. Rat Springorum filhrte hier zunachst aus, dass in Polen das

poln. Grenzzonengesetz dazu benutzt werde, den deutschen Grundbe
sitz lB restlos zu zerschlagen. Die deutsche Grenzzonenverordnung vom 
17. 8. 1937 19 milsse so angewandt, dass sie die Angehorigen der fremden
Volksgruppe auf wirschaftlichem Gebiet erfasse und nicht so sehr fi
nanziell schadige; man konne heute bereits sagen, dass die sehr gute Er
folge aufzuweisen habe. Bei Behandlung des rechtsgeschaftlichen Grund
stilcksverkehrs konne die Entscheidung in letzter Instanz im allgemeinen
ablehnend sein. In den Fallen, in denen Angehorigen des fremden Volk
stums Grundbesitz im Erbgange nngefallen sei, solle die Entscheidung
hinausgezogert werden. In der weiteren Aussprache herrschte Einigkeit
darilber, aus volkstumspolitischen Erwagungen heraus zunachst soweit

wie moglich nach der Grundstiicksverkehrsbekanntmachung zu verfa
hren. Erst wenn die Versagung der Genehmigung aus den anderen ge
setzlichen Bestimmungen heraus, nicht genilgend begrilndet weren kon
ne, solle die Durchfilhrungsverordnung zum Reichsgrenzgesetz ange
wandt werden. Andererseits ist es der Wunsch des Reichsernahrungsmi
nisteriums, dass die SVB in ihrem rein agrarpolitischen Charakter nicht
in Fallen herangezogen wird, die nichts mit ihr zu tun haben. Bei einer

Versagung nach der Grenzzonenverordnung kann der Hinweis zweck
massig sein, dass die Frage der Genehmigung nach der GVB dahinge
stellt bleiben konne. Dagegen ist es unerwilnscht, die Versagung in einer
einheitlichen Entscheidung ohne Begriindung auf beide Gesetze zu sti.it

zen. Auf jeden Fall milsse verhindert werden, deutschen Grundbesitz
in polnischen Besitz bezw. in polnisches Eigentum ilbergehen zu lassen.
Generalkonsul Noldecke brachte dann noch zum Ausdruck, dass in Ost
oberschlesien auf dem Gebiet des Erbganges noch ertragliche Zustiinde
herrschten, dagegen wilrde sonstiger Grunderwerb durch Angehorige
der deutschen Volskgruppe in keinem Falle genehmigt.

Von dem Vertreter der Volksdeutschen Mittelstelle wurde dann noch 
angeregt, auf dem Gebiete des Grundsti.icksverkehrs die Preise fur Grund 
und Boden nicht zu gering einzuschatzen, da eine solche Handhabung 
sich zu Ungunsten der deutschen Volksgruppe auf dem Gebiete der 
Agrarreform in Polen auswirken milsse. Min. Dir. Dr. Vollert stellte 
hierzu erganzend fest, dass beho:rd.lichen,eits nichts geschehen, soll, der
artige niedrige Preise festzusetzen. 

3. Bezilglich des deutsch-polnischen Kinderaustausches erklarte Min.
1s Pisze o tym K. Or ze c h o ws k i, o:p. cit., s. 53 i n.
1u Zob. przypis 9.
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Rat Springorum, class bei den diesjahrigen Verhandlungen in Krakau 
das Kontigent fiir 1938 wie 1 : 1 festgesetzt worden sei, d. h. dass sich 
Polen bei den diesjahrigen Verhandlungen durchgesetzt habe. Hiernach 
wiirde also die Zahl der von Angehorigen der deutschen Volksgruppe 
nach Deutschland zu verschickenden Kinder erheblich kleiner sein als 
im vergangenen Jahre. Insbesondere milsse darauf geachtet werden, 
dass die Polen bei der Auswahl der Kinder ihr Kontigent nicht haupt
sachlich in der gefahrdeten Grenzgebieten zusammenstellten 20• 

Aus den weiteren Ausfilhrungen (Reg. Pras. Rildiger, Leg. Rat Mac
keben) war zu entnehmen, dass an dem Kinderaustausch weiter festge
halten werden soll, jedoch solle Schlesien auf keinem Fall durch den 
Polenbund zum Zentrum der Verschickung gemacht werden. 

4. Min. Rat Springorum trug hier vor, dass die Staatspolizei dem
Innenministerium einen Anmeldepflicht fur Versammlungen vorgeschla# 
gen habe. Davon abgesehen, dass dieser Vorschlag z .. zt. nicht zweck
massig sei, sei er auch nicht durchfiihrbar, da eine solche Regelung eine 
allzu grosse Belastung bedeute und sich nicht nur gegen die polnische 
Minderheit allein richten konne. Reg. Pras. Riidiger gab die Erklarung 
ab, den augenblickfichen Zustand beizubehalten, d. h. die Versammlun
gen nicht anmeldepflichtig zu machen, zumal er durch Vertrauensleute 
i.iber die Zusammenkunfte der polnischen Volksgruppe eingehend unter
richtet sei. Anschliessend wurde der Fall „Hotel Graf Reden" in Konigs
hiltte besprochen 21• Nach Schilderung des Sachverhalts durch Min. Rat.
Springorum tauchte die Frage auf, ob wegen einer evtl. Wiedereroffnung
des „Grafen Reden" deutscherseits Zugestandnisse gemacht werden soll
ten, wie z. B. die Wiederoffnung des Hotels Lomnitz in Beuthen 22 Gen.
Konsul Noldecke fiihrte in dieser Hinsicht weiter aus, Polen stehe auf
dem Standpunkt, dass die Schliessung des „Grafen Reden" s. Zt. eine
Gegenmassnahme fur die Versagung der Schankkonzession der Bank
Ludowy in Gross Strehlitz 23 gewesen sei. Demnach musse bei Wie
dereroffnung des „Grafen Reden" das Hotel Lomnitz in Beuthen wieder
eroffnet und die Schankkonzession in Gross Strehlitz genehmigt werden.
Im i.ibrigen bestehe hinsichtlich der Wiedereroffnung des „Grafen Reden"
ein Bedurfnis fur Theaterauffi.ihrungen der deutschen Volksgruppe. Nicht
zuletzt sei die Wiedereroffnung auch fur das deutsche Prestige in Ost
oberschlesien von nicht zu. unterschatzender Bedeutung.

Diesem Standpunkt schlossen sich Leg. Rat Mackeben und Dr. Kubitz 
20 Pisze o tym J. Alb i n, Akcja kolonii letnich młodzieży polskiej w l\'iem

czech 1923-1938 {Sobótka, 1973, nr 1, s. 31-52).
za K. Gr ii nb erg, Nazi-Front Schlesicm. Niemieckie organizacje polityczne

w województwie śląskim w latach 1933-1939, Katowice 1963, s. 129. 
22 Bytom. Zarys dziejów miasta. Praca zbiorowa pod red. W. Długoborskiego, 

Warszawa 1979, s. 471.

u S. ż y g a, Polskie banki ludowe na Górnym Slqsku pod panowaniem n«!

mżeckim w latach 1895-1939, Warszawa 1967, s. 135. 
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an. Wohingegen Reg. Pras. Rudiger sich gegen eine Wiedereroffnung des 
Hotels Lomnitz aussprach und VJr allem die eifrige Tatigkeit des Bun
des der Polen in Gross Strehlitz envahnte. Im Anschluss daran fand 
dann noch eine Aussprache uber die Theaterauffuhrungen der poln. 
Minderheit und der deutschen Volksgruppe statt. Hierbei wurde vor 
allem festgestellt, dass die Zahl der V orstellungen der deutschen Volks
gruppe im letzten J ahre von 116 auf 4:i zuruckgegangen sei. Desglei
chen wurde der Fall Theaterauffumungen der pJlnische Minde:-heit in 
Klausberg �1 eingehend erortert. In dieser IIinsicht crgab sich, dass in 
Klausberg fi.ir die polnische Volksgruppe zunachst keine weitercn Auf
fiihrungen rnehr zugelassen werdcn S'.lllten. Der Vertrctcr des Auswar'

tigen Amt sproch sich dagegen aus. l\ilan wurde sich dahin einig, der 
poln. Seite den \Vorschlag zu unterb'citc'n, Theatervorstellungen in Beut-· 
hen, Gleiwitz cder auch in Ratib:Jr stattfinden zu lassen; Kl9.usberg 
und Gross Strehlitz sollen zunachst nicht mehr freigegeben werden. 
Diesbeziigl. Verhandlungen S:)llen mit der poln. Gesandtschaft angc
bahnt ,verden, und a. mit dem Versuch, das Hotel „Graf Reden" in 
Konigshi.itte wieder zu eróffnen. 

3. Hinsichtlich der Passbcstirnmungcn fi.ihrte Frhr. \'On Thielmnnn
aus, d;:;ss die von Polen erh8benen GebLihren sehr hoch st:·ien; die v::m 
deutscher Seite erhobenen Gebuhren s,'ien dagegen viel zu niedrig. Auch 
fi.ir die Ertcilung der Aurenthaltsgc1whrnigt,ngen rni.isstcn V')D den clc>ut
schen Behorden hohere Gebi.ihrcn e,·l,oben wcrdcn. Tvlin. Rat Krause 
cnvahnte hierzu, dass weg(,n der in Atts�jd,t stehcndt'n neuen AusLin
derp:)lizeiverordnung die Gl'blihren fur dil, Erteilung von Aufenthalts
genehmigungen vor Eiufig nich t u bge�indert werden konnten. Bcz0.glich 
des Sammelpasswesens kćinnten die bl'stchcnden Bestimrnungen bcibe
halten wcrden. Die Bcsprochung i'tb<r clicscn Pcmkt der Tagesordnung 
fuhrte c'.nnn zu dem Ergebnis, das :1u:� C r,:,;:1d2n d.v:, hi:iheren Poli tik m1 
d,::m augenblicklichen Zust2nd nic·hts gL<indL'rt wenlen kónnte. Es wurdc 
dann nach der Vorschlag gen12cht. c'ic Gi.iltigkeitsdau,,,r der Passe nicht 
mehr auf 5 Jahre, sondcrn auf einc·rn erheblich kl0im·n!n Zeitraum zu 
erstrccken, um dann bci j cder Verlii:1gcrung die en tsprechenden Gc

buhren zu erheben. 
Bei clieser Gelegenhdt \':urde dann ;uch i.ibe· clas langsame Temp::i 

der cl.euhchen Gegenmnssnc1innen bci \'m Polcn vcr[ugtcn •6�uswcisengcn 
gcspl·:ichcn. Die Arnvescnckn „s1ren sich clari.ibe�, cinig, dass die deut
:sch2n Gcgenmassnehmen vid schnelkr durr;hgefuhrt werclen mussten, 
um den pcln. Willki.iraktcn :,chL1g,.,rtig zu bcgcgncn. 

6. L2.ncl,2skulturamtspriisident Tangerding machte alsdann einige Aus
fiihrungen uber die Enbviddung der dcu:.schen Grenzlandsiedlung. In 
ScrJcsicn sei s. Zt. n:lc.:h einc gr:n:jgen.d� .\Icnge van Siedlungsland vor-

�-1 l'v!ikulczyce. 
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handen; trotzdem seien im Jahre 1937 lediglich 300 Stellen gesiedelt 
worden. Die Ausfiihrungen liber diesen Punkt der Tagesordnung ftihrten 
Zl, dem Ergebnis, dass eine erfolgreiche Grenzlandsiedlung nur durch 
sog. Landbeschaff ungsgesetz moglich sei. 

7. Im Anschluss an einige allgemeine Ausftihrungen durch Min. Rat
Springorum, die sich dahin erstreckten, dass die Wehrmacht weitere 
Auftrage nach Schlesien legen wolle, class weitere Industricn errichtet 
werden sallten und dass Arbeiter nur mit Genehmigung des Landesar
beitsamtes aus Schlesien herausgenommen werden du.rften, entstand 
eine l�:bhafte Aussprache i.iber diesen Punkt der Tagesordnung. 

Reg. Pras. Engelbrecht maci1te zunachst einige Ausfiihrungen. liber 

Lohnfragen, die dahin gingen, dass dłe z. Zt. bestehenden Lohne viel zu 
gering seien. Die Folge sei, dass vor allem aus dem Grenzgebieten die 
l\Tenschen abwanderten, urn in anderen Gegenden des Reiches ein bessc
res Lohnniveau zu finden. Das platte Land musse unbedingt von der 
Entvolkerung freigehalten werden. Er schlug hier vor, einen 30 km 
breiten Grenzgiirtel zur Siedlung freizugeben. Zu diesem Zwecke mi.iss
ten vor allem Geldmittel als verlorcne Zuschiisse von Zentralstellen 
bewilligt werden.

Reg. Pras. Rtidiger machte ungefahr die gleichen Ausfuhrungen, die 
in dem Ergebnis gipfelten, dass fur die wirtschaftl. Besserung Ober
schlesiens hohere Lohne bewilligt werden miissten, dadi,uch wurden flir 

die Menschen in diesem Gebiet des Reiches bessere Lebensbedingungen 
geschaffen. Bezeichnend sei, dass Oberschlesien heute noch 300/o unter 
dem Lohnniveau des Reiches stehe. Mit einer Lohnaufbesserung sei auch 
zwangslaufig ein kultureller Aufbau verbunden, wodurch ebenfalls die 
Deutschtumsarbeit in seinem Bezirk bessere Erfolge aufzuweisen haben 
wlirde. 

V{egen der anzustrebenden wirtschaftl. Bcsserung musse nunmchr 
auch endlich einmal die Reichsbahn der Frage der Frachtenvcrbilligung 
nach den bishcr erfolglos verlaufenen Verhandlungen naher treten. Die
selben Erorterungen iiber die schlechten \Virtschaftl. Verhaltnisse und 
Liber die in den Grenzgebietcn vorhandcne Abwanderungstendenz wur
den ausserdem von V. P. von Scheller, ORR Dr. Finstcr und D. Kubitz 
gemacht. Durch die schlechten wirtschc1ftl. Verhaltnisse der Grenzland
bev;ohner sei nicht nur eine Ab\vanderungstendenz vorhanden, sondern 
es mache sich sogar ein Abschwenken zuni poln. Volkstum bemerkbar. 
Man m(isse sich bemi.ihen, bes,mderc Erganzungszuschusse fur offcnt
liche Schulen in den Grcnzkrcisen und Beihilfen fur Privatschulen zu 
erhalten. Lehrerwohnungen und Schulerheime fur die Unterbringung 
der Kinder rnUs:sten in den Grcnzgebicten gebaut wcrdcn. Bei der Roh
stoffvcrteilung mi.isse allen Umstinden den schles. Firmen Entgegen
korn.mcn gereigt werdcn. 

8. Wegen dn fortgcschrittenen Zeit konnte diescr Punkt der Ta-
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gesordnung nicht mehr erortert werden. Dies war jedoch belanglos, da 
Min. Rat Springorum mit dem Sachbearbeiter des Oberprasidiums am 
3. Mai eine eingehen:de Besprechung iiber die Probleme der Reichs
grenzlandfiirsorge und des Deutschtumsfonds gehabt hatte. Min. Rat
Dr. Vollert schloss alsdann die Sitzung mit dem Dank an alle Beteiligten

und der Erklarung, dass die Besprechung dieser Grenz- und Volksstums
fragen an Ort und Stelle mit allen beteiligten Dienststellen als grosser
Erfolg auf dem Gebiete der Deutschtumsa,rbeit zu verzeichnen sei.



R E C E N z J E 

G. S c h 1 e g el, DAS ZISTERZIENSERKLOSTER DARGUN 1172-1552 (STU
DIEN ZUR KATHOLISCHEN BISTUMS- UND KLOSTERGESCHICHTE, herausg. 
von F. P. Sonntag und F. Schrader, Bd. 22), Dresden 1980 ss. XIV + 101 + 28 ilustr. 

Praca ta jest już 22 pozycją z serii niezwykle cennej dla historyka Niemiec, 
poświęconej rozwojowi Kościoła katolickiego w dziejach tego narodu. Cala seria 
jest firmowana przez Wikariat Generalny Kościoła katolickiego w NRD. Z ciekaw
szych prac, poprzedzających ukazanie się niniejszej, warto zasygnalizować kilka 
pozycji dotyczących dziejów diecezji miśnieńskiej i arcybiskupstwa magdeburskie
go, które mają pierwszorzędne znaczenie dla problematyki śląskiej i innych pol
skich ziem zachodnich w minionym tysiącleciu (np. W. Rittenbacha, S. Seiferta, 
Geschichte der Bischofe von Meissen 968-1581, b.m. i r. wyd.; F. Schradera, Bei

trage zur Geschichte des Erzbistums Magdeburg, Dresden 1968 i inne). 
Klasztor cysterski w Darguniu na terenie Meklemburgii założony przez mni

chów przybyłych tu w 1172 r. z duńskiego opactwa w Esrom (z linił tklarewaleń
skiej) odgrywał wiodącą rolę wśród średniowiecznych ośrodków monastycznych 
w procesach kształtowania się struktur feudalnych na terenie całych północnych 
Niemiec, w tym również w księstwach zachodniopomorskich. 

Książka Schlegela jest cenna dla historyka śląskich klasztorów reguły cyster
skiej z dwu względów. Po pierwsze, wśród licznych zachowanych źródeł podarguń
skich ezcęść dotyczy również średniowiecznych klasztorów cysterskich na Śląsku, 

Pomorzu i na innych ziemiach polskich, opaci Dargunia bowiem nierzadko byli 
inicjatorami i głównymi realizatorami różnych ważnych przedsięwzięć na skalę 
europejską. Po drugie, jest to praca godna naśladownictwa pod względem meto
dycznym. Obok sfery życia duchowego naszkicowane zostały także szeroko rozu
miane funkcje społeczne, jakie ta instytucja faktycznie spełniała w kręgu lutlzi, 
których zdołała wokół siebie skupić. Wbrew niektórym schematom, ugruntowanym 
również w polskiej literaturze historycznej, Autor wydobył przykłady akceptacji 
systemów ekonomicznych, ustrojowych i innych, ustalonych w społecznym kręgu 
cystersów Dargunia przez podporządkowanych im chłopów, również pochodzenia 
słowiańskiego. W okresie największego rozwoju wielkiego majątku ziemskiego Dar
gunia, tj. w drugiej połowie XIII i na początku XIV w. cieszyli się oni wolnością 
osobistą, mając zapewnioną ochronę prawną. Analiza dokumentów darguńskich 
wykazuje liczne występowan1e chłopów w roli świadków. Jeszcze w XVI w. obcią
żenia feudalne obejmowały tylko 18°/o dochodów opactwa (s. 14). 

Dla historyka cystersów, w tym również klasztorów śląskich, najcenniejszą 
częścią omawianej pracy jest obszerny wykaz regestów dokumentów klasztoru 
darguóskiego z XV i XVI w., w znacznej części dotąd nieznanych. W kwerendzie 
źródłowej pominął Autor wydawnictw? G. C. F. Lischa (Meklenburgische Urkun

den, Bd. I: Vr/cunden des Klosters Daroun, Schwerin 1837), które pozwoliłoby 
wprowadzić do Jego wykazu regestów jeszcze kilka dalszych pozycji. Pewien nie
dosyt budzą również u czytelnika informacje dotyczące obecnego stanu zachowania 
źródeł po opactwie darguńskim. W tym miejscu pragnq zasygnalizować, iż jego do
kumenty zachowały się w znacznie większej liczbie aniżeli innych klasztorów pół-
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nocnoniemieckii:h i zachodniopomorskich. Obecnie są one zgrupowane w Arclli1.vurn 

Paristwowym w Zwierzynie (Schwcrin, NRD) oraz w Staatliches Archiv1ager w Ge

tyndze (Gottingen, RFN). 
Istotne znaczenie maj� niektóre ustalenia Schlcgela dla historyka kultury wcze

snośredniowiecznej. Znana jest bowiem działalność cystersów w tej dziedzinie obok 
ich działalności ekonomicznej. Istnienie biblioteki klasztornej w Darguniu po

świadcza jeden z dokumentów już pod r. 1240 (Meklenburgisches Urkundenb,tch I, 
nr 515 oraz s. 50 recenzowanej pracy). Szkoda, że Autor nic poświęcił w ogóle 

uwagi skryptorium klasztornemu, które podobnie jak lubiąskie, trzebnickie i jnnc, 

przejawiało znaczną działalność w zakresie ingrossacji dokumentów i ,.,·ygotcm y
wania różnych ksiąg rękopiśmiennych już od schyłku XII w. Do tego rodzaju 
stwierdzenia upoważnia analiza dokumentów wystawionych przez klasztol· b:1dż 
de niego skierowanych od innych wysta\vców 1.

Zadziwia również brak danych na temat klasztoru filialnego ,v Buko·,,:ic kolo 
Darłowa, który został fundowany przez S\viętopelka gdaóskicgo w 12·"13 r. 

Mimo wyliczonych brakóv.r omawiana książka, gló,vnie ze względu r,a korn
pleksowość ujęcia tematu, może stanowić dobry wzorzec dla moncgraii: i1:nych 
klasztorów reguły cysterskiej. Winna ona zachęcić do rychłego podjęcia prac nad 
dziejami znanyth śląskich domów cysterskich, gdyż jes·t to jeden z najbardziej 
zaniedbanych obszarów \V problematyce śląskoznawczej. 

Kazimierz Bobowst:i 

M. Ce t w i 11 s k i, RYCERSTWO ŚLĄSKIE DO KOŃCA XIII WIEKU. POCHO
DZENIE - GOSPODARKA - POLITYKA, Wroc:law 1980. ss. z,,3, 

Podstawą pracy jest rozprawa doktorska Autora pisann pod kierunkiem prd. 
Wacława Korty na Uniwersytecie Wrocławskim. Jak zaznacza Autor we wstępie, 
obecna publikacja stanowi tylko pierwsz,1 część planO\vancgo wydawnictwa i choć 
na pewno interl:sującc bc;dzie spojrzenie na oba człony pracy, pomyślanej jako 
całość, to i tak już można próbować zebrać gadć uwag na jej temat. Uwagi te 
rozpocznę od podkreślenia wielkiej potrzeby powstania takiej pracy. Potrzeby za
równo naukowej. jak i - co w wypadku Śl,1ska cz(;ste - publicystycznej. Potrzeba 
naukowa sprowadza siG do wsk,lZania możliwości badari żródlO\vych w tej 11ajb0-
gatszej w dyplomy dzielnicy Polski. Potrzeba publicystyczna - to wykorzystan'e 
prawidłowych pod względem metodycznym i merytorycznym bada11 do zapr:,;ccze
nia pseudo- lub pozanaukowy!11 teodom czGŚCi badaczy niemieckich. 

Autor ,v swych badaniach d01.vodzi dużej ostrożności - tal·: potrzebnej 1'.1cdic
wiście - różniąc się tym od dawniejszych pokolci1 badaczy genealogii ryccrsbva 
średniowiecznego. Bardzo w!aści,Yy jest np. jego stosunek do tzw. wskaźnika imie
niO\vego; wykorzystuje tG metodc;, ale nic jako podstawo\\'y dowód i an�ument, 
tylko w określonych sytuacjach, gdy inne przesianki uprawdopodobniają ją. Istot
nie wpra,.vnc posługiwanie si<-: dokumentami - co trzeba podn:c;;ć na chwaię 
Autoro,,·i -· puzwala. cizi•.;ki wystc;pującym czasem patronimikom, 0h:rc�lenh·�1 ;Jo
krewiei"lst\·.ca. dziedziczeniu dóbr, ich dnrowiz!'!Otn, p-:'11�:01:ym urzędom itp. ush1ić 
hipotclycznic szczególnie chętnie lub tradycyjnie 11,1ci,.nvanc w rodzic im(o::::. T:,k 
np. mrri.c się dziać z rudowcami llika z Pożarzyska, XII-,,:iccz11cgo prot0p\cs";,:,· ;):.:
nów na Strzegomiu. 

1 Dane z nic publik,w:ancj llotącl prcicy K. Bob o ,v :; k i cg o, D:,/uiment ,I /.:an-
celarie :flcilJr/niopom0rskie cło ko,'tca XIII w., rozdział dotyczćJCy sh:ryptorió·.·; kliLóZ
tornych. 
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N iewątpliwie książka daje nam potwierdzenie jednej naczelnej tezy o roz-
dzielności rozwoju śląska od reszty Polski i jego  samodzielności. Wynika to z in
nych w;:inmków ekonomicznych, a w konsekwencj i i społecznych oraz pol itycz
nych, nic zaś etnicznych! Rycerstwo śląskie, mimo różnic w organizmach pai1stwo
wych Sląska i reszty Polski (np. ciekawa rekonstrukcja śląskiej h ierarchii d\v·or
skiej , różnej od pol skiej - warto zauważyć, że ślady świadomości tych różnic 
Autor odnalazł w XIII-wiecznych dokumentach, zob. s. 172, przyp. 19), pozostało 
zdecydo\v,mic slowiaiisk ic i polskie w swym charakterze. Konsekwentn ie ciągnąc 
wywód pokazuj e, jak l iczebnie i 1 ie\vic lkim i lahvo asymilującym się był żywioł 
niemiecki wśród polskiej szlachty Sląska. I tu możemy \vrócić do wspomnianego 
·wyżej kryterium imieniowcgo, którego stosowanie w praktyce XIII-wiecznego Slą
ska mogłoby cloprmvadzić do wielu sprzecznośc i i blc;dów. '\Vystr;powanic imio
gcrmui'1sk ich czy nuwet konkretnie niemieckich u rycerzy polskich j est rów
powszechne, j ak slowim'tsk ie i polskie imion,\ w osiadłych na Śląsku rodach nie
mieckich. Zatem badania składu etnicrnego szlachty ślqskicj na podstawie wystq 
i:ujących w dukumen.bch imicn (czasem ocz określeuia ror;lu, u jedynie u rz
jaki dana osoba piastowała) są raczej skazil11c nu niepo,

Ciekawa jest sugestia Autora o chęci możnO\vladztwa śląskiego związania 
z reszti] P olski. Cctwir'1ski uważa, że jego pol ityka zmierzała do restytuowan ia pol
skiego organizmu państwowego, ale pod kic1·ownictwem stworzonego na Ślą
aparatu możriowladczo-urzGdniczcgo. Aparatu, który powstał dzic;k i wysok iej kul
turze politycznej monarchów i rycerstwa ś ląsk iego stworzonej przez liczne kon
takty Śląska z zachodem Europy (a n ic tylko  Niemcami!} .  W ten sposób politycz
no-gospodarcze interesy możnow!adzhva śląsk iego łączyłyby sic: z legitymistyczny
mi pretensjami Henryków Brodatego, Pobożnego i Prawego. Odpowiada to w jaki
sposób tezie Autora, że „ksiqżęta spełniali w wsadzie rolę sztandaru, pod 
skupiali siq wielmoże o wspólnych, własnych celach" (s. 229). Myślę jednak, 
j est to, może cclO\\·e, przcjaskra\vicnie sterujące \V kierunku determinizmu poli
tyczno-ekonomicznego. Chyba trzeba wziąć pod uwag;:; całą sfcrc: Ś\viadomości ry
cerstwa :;redniowiccznego, niepozbawioną, przy całej brutalnośc i  ówczesnego 
i pol ily]d, ekrnclltów sentymentu i mistycyzmu

Zaprzeczeniem tego, co napisałem przed chwilą, może być jeszcze j edna h ipo
teza Cehvi1isk iego.  Chodzi o klęskę legnicką, a wraz z nią księc ia i Z\': ić\Zan
z nim stronnictwa. O ile k lęska zadana silnej i dobrze dowodzonej armii polsk
była wynikiem gry politycznej - cynicznego i pozbawionego skrupułÓ\V 
na placu boju ksic;cia Henryka przez jego ambitnego krewniaka Mieszka opolskie
go  i stronnictwo probiskupie (s. 21 9-222)? Niezależnie od podanego przez Auto
przyk ładu 16 lat wcześniej szego odstąpienia ocl bitwy stronr,ików woj ewody iV[arka
gdy podczas 1uj:izdu prusk iego na oddaną pod ich straż granict, Mazowsza, wy
dali swych wrogów frakcyjnych na śmierć 1, warto przypomnieć podobną h i
związaną z kata strofą irnwgo wiadcy. Chodzi tu o jcdc•: 1 ze szkiców mistn:,i histo
rycznej k onstrukcj i  my� lowcj , Tadeusza '\Voj cicchowskicgo �, w którym 
i zegnani e  Bolesława II" \viąże z wymierzeniem przez króla kary obtruncatio rnem
brorum biskupr,wi S tanisł awowi za zdrad;:;. czyl i naklon;cnic rycerstwa m�1lopol
skicgo (knikowsk i •.'go) do odstąp ien ia monarchy na polu bit·,,;y. J::kkolwick usto
sunkowalibyśmy s i<; do problemu zdrady Stanishnva (nic m iejsce tu na to), warto ze
stawić te fakty, które ujawniają, jak różnych - brutalnych i nieetycznych - me
tod używano w walec o wlndzę. Ko11cząc lo omówienie trngecl:i legnickiej 
zwrócić u 1:;ag!� : 1 :1 intcrc, ujący C:ubór prz,'z a\utora p,·zckazów źród lc·,·:y..:h ,  pod-

1 J. D ł u g  o s  z, Roc;::niki, c::yli Kroniki s ławnego J<:ró1estwa Polskiego, prze
k ład .T . J',frukówi ,v.  W:ffsza \';a UJ73 .  :, . :rn 1 .  

T. W o j  c i �  c: h o  w s k i , Szk;cc h istonJc:; 1e X l  v: i e/:\ i ,  WDrs,.a •.rn 1 970. , . 2.;9-
25 1 .  
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budowujących jego hipotezę. Pod względem zadawania pytań źródłu jest tu go
dzien naślado wnictwa. 

Na osobne omówienie zasługują dwa fakty z historii XII w., których inter
pretacja jest wątpliwa. Nie bez znaczenia jest w tym wypadku dużo mniejsza 
w XII niż w XIII w. liczba dokumentów. Chodzi o dwóch wielmożów, których 
samo identyfikowanie przez naukę może stanowić oddzielny temat badań. Pierwszym 
z nich jest Jaksa z Miechowa, małopolski krzyżowiec, identyfikowany przez Autora 
z zięciem Piotra Własta (czy jak chce autor tzw. Własta), Jaksą, księciem Kopa
niku. Podstawą tego połączenia jest napis z kościoła św. Michała na Ołbinie (s. 12, 
przyp. 7, gdzie pisze: ,,sprawc; identyfikacji Jaksy z Miechowa z zięciem Piotra 
rozstrzyga w moim przekonaniu napis z kościoła św. Michała na wrocławskim 
Olbinie"). Skłaniając się wprawdzie do podobnej interpretacji, sądzę, że problem 
posiadający tak bogatą polemiczną literaturę powinien być staranniej rozpatrzony. 
W przeciwnym wypadku pozostajemy w dotychczasowej niepewności, którą mo żna 
by scharakteryzować, jako stan przyjmowania przez poszczególnych badaczy teorii, 
która bardziej przemawia do nich. Pozostaje namawiać Autora i innych do kolej
nego zajęcia się dyplomami Jaksy i przez niego świadczonymi, a z drugiej strony 
próbować może badać ślady jego działalności artystycznej (fundacje i budowy koś
ciołów i klasztorów, bicie monet). 

Druga postać, którą Marek Cetwiński przenosi z XII do XIII w., to Swiętosław, 
którego zazwyczaj określano, jako syna Piotra Własta. Autor ma go za postać 
XIII-wieczną na podstawie trzech przesłanek:
1. XIII-wiecznego zapisu w nekrologu opactwa św. Wincentego Swiętosława, syna

Leonarda; Cetwit'iski widzi w nim wnuka Jaksy i prawnuka (po kądzieli) Piotra;

2. użycia w tympanonie kościoła Panny Marii na Piasku dla określenia pokre
wieństwa współfundatorów Marii Włostowicowej i Swiętoslawa tytułu „pro
les" oraz

3. datowania tympanonu Panny Marii na Piasku na początek XIII w.; takie dato
wanie przypomina referując stan badal'i nad tympanonem, Marian Morelowi;ki,
sam datując na trzecią ćwierć XII w. s
Ułóżmy to zatem w logiczną całość - pierwszy argument jest wynikiem przy

jc;cia najpierw dwóch następnych, czyli uznania, że potomek (nie syn) Marii Wło
stowicowej ufundował tympanon dla zbudowanego z jej inicjatywy w początku 
XIII w. kościoła na Piasku. Nic mamy jednak żadnego przekonującego dowodu, 
że jest to istotnie tympanon XIII-wieczny. Byłoby argumentem mniej więcej rów
nej wartości z tym, co zaproponował M. Cetwiński (czyli znoszącym go), gdybym 
zacytował wszystkie prace datujące te:1 pic;kny zabytek rzeźby średniowiecznej na 
XII w., a zapewniam, że jest ich dużo \vięcej niż popierających metrykę XIII
-wieczną ·1. Argumentem naprnwdę przesądzającym może być jedynie stylistyczna
analiza wicku zabytku, która w moim przekonaniu decyduje o wiązaniu rzeźby 
tympanonu z drugą połową XII w. Jej podstawowe cechy to - przy hieratycz-
1�ości bizanty!'1skiego schematu ikonograficznego - delikatność i miękkość z bardzo 
niewielką tendencją do geometryzacji (np. w fałdach strojów) oraz zindywiduali
zowanym rysunku twarzy pełnych antycznej harmonii i spokojnego piękna pozba
wionego dramatyzmu. Te cechy mogą decydować o przynależności stylistycznej 
tympanonu do szkoły rzeźbiarskiej pozostającej pod wpływem pełnoplastycznej 
rzeźby starożytnej albo prowansalsko-północnowłoskicj, albo jej przeszczepem w śro-

3 M. Mor e,l o w ski, Tympanon !vlarii Włostowicowej i Swiętoslawa na tle
wrocławskiej rzeźby XII wieku, Wrocła,v 1950, s. 8-9 i 21. 

� Zainteresowanych odsyłam do zawartego w wydawnictwie Sztuka polska
przedromaiiska i romaiiska do schyrku XIII wieku, pod red. M. Walickiego, War
szawa 1971, katalogu opracowanego przez Marię Pietrusińską, gdzie na s. 781-782 
omówiony stan badań nad tympanonem z Piasku. 
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dowisko nadmozańskie. Opowiadam się raczej za tym pierwszym - w postaci 
Swiętosława możemy dostrzec cechy północnowłoskie - porównajmy go z naj -
starszą kompozycją Benedetto Antelamiego z balustrady lektorium katedry par
meńskiej, datowaną podpisem na 1178 r. przedstawiającą żołnierzy dzielących szaty 
Chrystusa. Zwracam uwagę na ich twarze rysowane spokojnymi, obłymi liniami, 
co szczególnie widoczne w opracowaniu nasady nosów porównywanych postaci, 
wypukłości policzków i rysunku ust. Pewną barbaryzacją starożytnych W70rów 
obu przedstawień są ręce ludzi - duże, ale pozbawione siły, jakby płetwiaste. 
Można nawet dopatrzyć się podobieństwa w sfałdowaniu tunik żołnierzy u Antela
miego i Swiętosława w tympanonie na Piasku. Zaznaczam tu tylko -pewne podo
bieństwa tego typu antykizującej rzeźby, a nie konkretne zależności warsztatowe. 
Na XII-wieczną metrykę tympanonu wskazują również szczegóły kostiumologicz
ne - ciekawe byłoby tu zestawienie postaci Swiętosława z młodzieńcem przedsta
wionym w dolnej kwaterze płyty wiślickiej, datowanej na 3 ćwierć XII wieku 5 
(określenie „dołu" i „góry" w płycie wiślickiej jest nieco sztuczne, przyjmuję za 
,,gór�" płyty kierunek wyznaczany przez głowy postaci przedstawionych na niej, 
a „dół" - analogicznie - wskazują ich nogi), gdzie nie tylko kostiumologiczne 
podobieństwo tunik, ale i taka sama poza oranta z wyciągniętymi dłońmi przed 
siebie. Co do tunik, to są to ściśnięte pasem ubiory o długich, wąskich rękawach, 
szczelnie przylegające do korpusu, a kloszowo rozszerzające się od pasa w dół. 
Dolna krawędź klosza ozdobiona jest listwą z rzędem guzów-perełek. Przypuszczal
nie podobnie wyko11czone są też końce rękawów. Wprawdzie najbardziej uderza 
podobic�11stwo strojów Świętosława i młodzieńca z płyty wiślickiej, ale trzeba stwier
dzić, że ten typ stroju występuje u większości mężczyzn przedstawionych w sztuce 
Polski II połowy XII w. Wymienię tylko postaci z tympanonu Jaksy z Ołbina, 
tympanonu fundacyjnego rotundy św. Prokopa w Strzelnie, strzelneńskiego również 
tympanonu kościoła św. Trójcy, a nawet - mimo szczątkowego stanu zachowa
nia � łęczyckie przedstawienie Pantokratora. Następnym argumentem przemawia
jącym za XII-wieczną datacją tympanonu kościoła Panny Marii na Piasku jest 
interpretacja napisu, gdzie - jak sugerują badacze - ,,osobisty ton napisu, w któ
rym lvforia Wlostowicowa bezpośrednio zwraca sie do Matki Bożej, wyklucza 
możliwość powstania tympanonu po śmierci fundatorki i jej syna, dla upamięt
nienia ich fundacji" 6• Nie cytuję dalej, gdyż autorka przyjmuje z całą pewnością, 
_że postać po lewicy Bogurodzicy to Swiętosław, syn Piotra. Myślę, że ta krótka 
ocena wicku tympanonu wrocławskiego opactwa dowodzi, że Cetwiński zbyt chęt
nie nagiął datowanie tego dzieła do swoich hipotez. Z tym wiąże się jego następna 
teza, że określenie „prolcs", jakie zastosowano w odniesieniu do Swiętosława, auto
matyc:mic wyklucza Marię i Piotra jako jego rodziców. Istotnie byłby to dowód 
(a przynajmniej poszlaka), gdybyśmy mieli do czynienia z tekstem mającym w so
bie cechy konkretnego dokumentu prawnego, gdzie jak najdokładniejsze określenie 
pokrcwic11stwa jest jedną ze spraw podstawowych. W wypadku jednak tympanonu 
z Piasku sprawa ma sic; inaczej. Umieszczony na nim napis ma charakter utworu 
poetyckiego - niech świadczy o tym choćby piękna gra imion: Marii, Bogurodzi
cy, i Marii, Włostowicowcj. Chyba w poetyckiej nieścisłości określenia można upa
trywać zastosowanie terminu „proles". ·warto też zastanowić się nad tym, czy 
nie został on tu użyty w związku z rytmem wiersza łacińskiego. 

Idźmy dalej - z tego, co dotąd ustaliliśmy, wynika, że nie można zaprzeczyć 
życiu Świętosława Włostowica w XII w., co uczynił Cetwiński. Chcąc natomiast 
dowle:ić, że był to syn Piotra, żyjący w II połowie XII w. przytoczę kilka doku-

5 Sztuka polska ... , s. 776; ostatnio dokładnie wiek płyty na lata 1166-1177 okre
śliła T. Mr ocz ko, Poiska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1973, 
s. 137-138.

• Sztuka polska ... , s. 114.
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mentó\v, mówiących o nim. Najstarszym z nich jest dokument książąt Bolesława 
Kędzierza\vego i Henryka Sandomierskiego dla opactwa czerwińskiego z 1161 r., 
gdzie wśród świadków, za książ.qtami i biskupami, na drugim miejscu (po Jaksie) 
znajdujemy imię SPENTESLAO 7. Nastc;pnym - najbardziej dyskusyjny:n - jest 
akt funda<.:ji opactwa w Lubiąż.u przez Bolesława Wysokiego w 1175 r., gdzie jako 
świadek, po książc;tach, \\,-ystc;puje, ZVINEZLAUS 8• Kolejnym jest sporządzone 
przez patriarchę ko�ciola - domu Grobu �w. w Miechowie w 1198 r., IVI11irha 
Zmartwychwstańca, zestawieni(� przywilejów i dóbr konweutu. gdzie bczpośn-,:l:\io 
po biskupie Giedce występuje DOMINUS ZVANTOSLA VUS �. Na koniec pi·zyp,;mnę 
fragment Kroniki Wincentego Kadłubka, która powstała wpra\vdzie w początku 
XIII w., ale „przynależy raczej do wieku XII" 10• Fragment mówi o opozycji prze
ciw seniorowi Bolesławowi Kr.;:dzierzay,;emu, na której czele stali Jaksa i św i�to
slaw. Ton, w jakim pisze o tym ostatnim, poz·,vala sądzić, że w początku XIII w. 
Włostowic już nie żył 11• 

Sumując te u wagi, sądzę, że nies!usz:1ie jest przenoszenie Świętosława y; ·,'.·ie\: 
XIII i czynienie pierwszym tego imienia pra,vnuka Piotra. Myślc;, że tc!l zap:":::;y 
w nekro!ogu o!biński:n Swiętosiaw, syn Leonarda, jest postacią niezależną ud 
wuja swego ojca, a powtórnie pojawienie siq w tym samym rodzie ruskiego imie
nia wiąże się z omav.rianym na wstępie \Vskaźnikiem imieniowym. Byłoby :,J imię 
chętnie powtarzane z racji pielęgnowania tradycji ruskiego pochodzenia rodu Pin
tra Wlosta (przypomnijmy, że matka Leonarda nosiła ruskie imi� Agapia, ,\ jcdrn 
z braci - Włodzimierz). 

Po tych kilku krytycznych uwagach trzeba jeszcze raz pod:'.,reśHć, że oma1 .. ·'a
na książka zasługuje na słowa uznania, zarówno z racji jej poziomu :1au'-;:owcgo, 
jak i warsztutu pisarskiego. Skonstruowana poprawnle (przy autorskim zastrzeżeniu 
sztuczności podziału na rozdz. III - Kultura rycerstwa śląskiego i IV - Polityka 
rycerstwa ;;Jqskicgo), napisana jasno i przystcpnym j,::zykic,rn możG zy�lrnć sz,•rc,ld<' 
grono czytelników, i to nie tylko wśród historyków. 

Tomasz Ilubert OrloH"ski 

J. W al a c ho w i c z, GENEZA I USTRÓJ POLITYCZNY NOWEJ IvTARCIIII
DO POCZĄTKÓW XIV WIEKU, Warszawa 1930, ss. 187. 

Zorganizowana w II połowic XIII \\". przez m�rgrabiów bn1ndenbur�l:i<.:h V·::.

Nowa Marchia na zil'miach pogranicza Porncrza Zachodniego i "\ViclkopoJs;,i ni-! 
znalazła dotąd należytego oświctlenin w historiografii polskiej. Praca poznai\sl·�icgo 
historyka ukazuje jak wicie zagadnie11 dntyczących genezy oraz ustroju pe,; itycz
nego \V pierwszych dziesii.;ciolcciach istnic:1ia tego ut\\·oru politycznC'go b:;J., :,•;-.u
mianych zbyt powierzchownie lub \':ręcz mylnie. ,V ogólo 7.mag;,t1ia ponv>r::�,,-1.,:·,:!l-

1 Zbiór ogólny przywilejów ; sp:Jm,nkó-u., m,1zo,,·[eckich (Codex dip!:·::,,,,,�1is 
et C(•mn�cmorationum :\Iasoviac gcn::Taii'..,, wyd. J. Koc:,in KuchćUlO'.'·':;ki, L '.. \\',,r
sza\'.·a 1919, s. 87). 

8 Kodek� clyplomatyczny iV.'dkcpolski. t. I, wyd. I. Zakrzewski, l'o;:1,;:,\ 12-77, 
nr 21: J. Mu I arc z y k, Dobór i nla twiwików w clokum2ulal'!i .ś!rp-lci,;11 r''.; !"-0 :,'.·a 
XIII wieku, \Vroclaw 1977, s. 14, uważa go za nic znanego bliżej rycerza Zw:ni,la
\va; daje po:-'.:;;1 tyn1 \\. przypi��H.:h (539} i!1:1c, starize próby iJl'niyfik.acj:.

!(o}ck., clypton1ut.uc::nu V,t ;clknpol,,ki, 111· 3-L 
10 By c.::as nie zai·mil i nicpcnnięć. vYJJbrir kronik �reclniowiecznych, opr. A . .Je

licz, V,'arszawa 19'i5, s. 11. 
11 M1.<tr::ct \Vincentego Kron.'l,•1 l'ols/.:a, t:·.im. K. ,\bgarO'.\"iC:L i B. E�\r:::", \'::,,· .. 

sza\,.:a 1974, s. 191 crv 6): ,,jak to pic,r-.v_��i z ksiqż.qt, .J��J.:.�·a rrli2.�1�r.\·:c; t_<· ... 
shnvay S�\'1�i�tosla\v, którego ch\vHl�b:lie kv�·itnie c.;zi.� potornst,�:0 1

•• 
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dc:c ! Ju:·sk :c i wielk opolsko-brandenbursk ie nic były dotychczas przedmiotem szer
S7.ych zainteresowaó historyków· polsk ich. Rozpatrywano je przeważnie na margi
nesie prac dotyczących wewnGtrznych problemÓ\V Pomorza Zach odniego, w mniej 
szym stopniu również Wielkopolski i Śląska oraz prac traktujących o naporze 
niemieck im na wschód. Rów:1ież w niniejszej książce Autor re,:lizuje swój tema·! 
przede wszystkim w aspekc ie ustrojowo-prawnym i ekonomicznym, w rnniej szyrr 
stopniu dotyka problematyki politycznej .  Rekonstruując etapy ekspans ji marctlij
skiej nrr wschód od Odry w okresie askat'lskirn (do 1319 r.), szczegółowiej bada 
całokształt stosunków ustroj owo-prawnych, etnicznych i ekonomicznych na terc
r.ctch pogranicza, j ako warunków, które sh\·arzaly zagrożenie, an iżeli sarn•: zrr,1-
gania mil itarne i tnwarzysz[lce im konstelacje woj skowo-polityczne. 

Otriymal iśmy wiGc bardzo skrupulatne zcsbwienie masy ważnych informacji 
źród łowych (głÓ\\·nic d okumc:1towych) dotycz�cych infiltracji żywiołu nicmieckiegu 
na tereny "pogranicza Pomorza Zachodniego i Wielkopolski poprzez post�puj ący 
proces feudalizacj i tych ziem. Liczne klasztory obsadzone mnichami z Niemiec 
{templariusze, j oannici, cyster si) , hojnie dotowane dobrami ziemsk imi przez Piastów 
i Gryfitów dla ckonomicznr.'gn oŻy\\· icnia tych terytoriów, czf; s to torowały grunt 
pul agr"s.iQ brandenburską. 

·w powodzi tc�o typu danych : 1clcrzaj,1cn skromny jest zestaw nawet podsta
\".- o\,·yc,b \':iadomości pol ityczno-,.,·o]skrrn·ych . \Vydaje si'.) .  ż� mogły one k ()rzystnie 
v:plym16 in rozumien:e n i �·l,tó:-ych ustaler1 bistoryczno-pr;:i,.vnych. Na pr ;:yklad nie 
w.vzgl ,::d:1 inna przez Autor;, pol itykn 11rolubecka i promcklembm·ska ksi�.��t zachod
r :opomorskich od lat 30-tych XIII \V., podyktow,ma k oniccznośe i� szuk:'. l l ia  oparcia
w ,_,:ale'.· z Brand0nburgl,1, r,pl acana była po,\·a żnyr:1 i uszczupll'niam i w dochodach
fin2r:.sowych obu ks ięshv g:·yfi ckich, w których kupcy lub::>ccy mieli za gwarant Jw2c11ą
\VOlność od opłat celnych. Do hamowania ekspansj i askaó.sk icj na tc r0nach na
,_,.-sch,jd r:d Odry a '.': J.:on.�ckwe:1cj i cło umac:1 l <1n ia  czy:rn ików dczlntegracyjn�·ch
\V Xo·.·.-cj March ; i  ,,. nh:bagatel!,y sposób p1·zyczyn ia:a s i :; antybrande1�bursk�1 k .,n
sol id,,cja miast i p:t:'1stw pólnocnon icmicckich ,.,. II pol m,·:e XIII  w. Do kgo typu
·fa któ".\', nic uwzglGdnionych przez Autora, n ehyb;i przydatnych przy anal izk: pod
j (_Jej 11:· 1. � ·1.  Nic_i.:-o l t;ino.tyl·:;;: j ,  11(1.1 cży z:1 l i c2yć rn. i n . z:-t \v i : 1z ;'! r!. ie \V 1 28� r. ,v Rostoku
!��1 1:1 !. :L�: cs��ć ogro:r.nc-j >.: o,�. l �cj i .  kiór::.1 ·\ 1: cbl i c?.u  \·:zrostu zaGrożcn :a b:.�andcn
i)uri!,:. : l'go po dostąpicr� i u  g<.;dno;ci a :·cyb !s�.;. qpa :·11:..1.gd(�hursk icgo przez n1arbra
bicgo Eryka utworzyl i :  Bogusła"sv IV, książq szc7.ecii'is'..;: i ,  'Wisław II rugij s;d , ks :ą
żr;ta rncl: lcmburscy He:,ryk i Jan z Orli (,,\V, ,!· lc"), hrabiowie Zwit:rzyn:1 (.,Schwe
rin'') - Hdmold i Miko 1 c1 i, Ja::, k, i ,!żc s :· s(·J· -lauenburskL Bcr,:ard, hr. Dann·�:1-
burgu oraz mia:o:ta Szczec in ,  Dy:�1 i!1, Pasto,-: . Stralsu :Hl ,  \Visrnar i Lubeka 1. 

Pm'.' ; ! lnym osi ągnil;Ciem naukowym Autora, opartym na szerokiej podstawie 
�rfclcł d: pl omntycznych i n�,rr2.cy_; l lych, j ,:,,;t ;1ow,\ intc·p1·cb c.i a aktu ksic;cia ślą
s1-r i0�0 13olcslrnva Rogatk: :: 1 2�9 i.· • •  r:::occ: któ:·cgo pr,:c � :az:1� c:1 pn}a,.�.�� k �1sztelanii  
lubu•;d:· i arcyb iskupowi m :lgdebursk:r.mu, a \\. rok póinlcj c:cti kasztelania stała 
s 'c; cond ominium march ijsko-,u-cybi�kupirn. E�iążG śl:1 ,1·: i trakto·,vany był d otych
cza s w nauce jako wyłącz:,y winowaj ca ter , ,  kr ck,:. Sk:-upu lnt",: anal i Y.a ś l ąsk:ch 
i ,,:iclkopo1skich źródeł narr�1.cyj : 1ych poz·,•: , )� i l;1_ .--\.utO!'O\\·i do.�·trzec sp•1ro n1ylnych 
,v ni ch in;0rn1acj i , które ko :port.o\•/ : L ! lc by iy p rzez pr 1 i i lycznych rirzec i\\·n ik6 1.v Ro
g:�tki i w ten sposób trafiły do iródeł. VV; , JachllW :L'z w spos(;b przclrnnu jący do
,viód l .  ;: �·� 2.kt Rogatki  z 1249 r .  hył \\. syt1.1 �1 cj i z�igrożcn :�1 j c ,�yn i c' :-·nanc,.�_,r ; :- rn pol i 
tycz1:::: �n . który z�kładal Ek,,:id�cj ,� p�1 n(Y .. �: c: r� ; ; l �·. T0..�· c>:hll r��1 v.: I :1.thu:=zu \V \\yarun
kach p ri l itycznie korzystnie jszych. Br:,k r,ktu f"rm;;lncgo przc:�az,inia przez :'.łogatk,:; 
p•lzn,1 : .  '".i Cz[;ŚCi ziemi lubuskiej Dranclenburgi i  or,1 i ,,pory d_v :, '1�tyu.!1c, \'v Jak i•! 

1 I'ommersches Vrk1mdenbuch, t .  II, opr. v. R. Prlimers, Szczecin 1 877, nr 1 266. 
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uwikłani byli książęta śląscy i wielkopolscy, skłoniły Autora do przyjęcia hipotezy 
o ewentualnej agresji askańskiej w 1250 r. na odcinku kostrzyńsko-ccdy11skirn.

Interesujący i bogaty w różne nowe ustalenia jest wykład Walachowicza na
temat ust.roju politycznego oraz ·podziałów terytorialnych, form i etapów feuda
lizacji ziem nowomarchijskich. W ;tych partiach pracy Autor (w poprzed1�ich la
tach szczegółowo badał różne problemy ustrojowe wczesnośredniowiecznego Pomo
rza ,Zachodniego) wykazał znajomość przedmiotu wspartą bogatym zestawem in
formacji dokumentowych. 

W kilku miejscach lektura książki nasuwa drobne uwagi, które w rozumieniu 
recenzenta nie umniejszają poważnej wartości naukowej pracy i nieraz mają cha
rakter kontrowersyjny. Część z tych uwag dotyczy podstawy źródłowej pracy. Jako 
studium historyczno-prawne bazuje przede wszystkim na dokumentacji czynności 
prawnych drukowanej w różnych dyplomatariuszach brandenburskich, zachoduio
pomors�ich, wielkopolskich i innych. Wypada zauważyć pominięcie w ·kwerendzie 
najnowszej zachodnioniemieckiej reedycji I tomu Pommersches Urkundenlmcil, 
wyd. w 1970 r. przez Klausa Conrada z Getyngi. Wydawnictwo to zawiera wszyst
kie dokumenty zachodniopomorskie do 1254 r., łącznie z kilkoma pomin:c;tymi 
w starszych kodeksach. \Vzorowo opracowany aparat krytyczny, zgodny z ,.-.·ymo
gami współczesnej nauki, zawiera rozwiązania licznych problemów historyczno
prawnych, ekonomicznych i innych, które przed ukazaniem się owej reedycji były 
słabo rozpoznane bądź oceniano je kontrowersyjnie. 

Nie zawsze Autor uwzględnia literaturę dotyczącą autentyczności mo:.tcriału 
dokumentowego, który stanowi podstawowy zrąb dokumentacji źródłowej książki. 
Niektóre spośród tych dokumentów są kwestionowane zarówno w nauce niemiec
kiej, jak i polskiej. Jako przykład wskazać można bardzo kontrowersyjne pod tym 

· względem ,nadanie Barnima I szczecińskiego z 1229 r. dla joannitów stargardz
kich 2, które chociaż budzi dyskusję od końca XIX -w., aż po dzień di:isiejszy 3 jest
przedmiotem analizy bez jakiejkolwiek uwagi dotyczącej jego autentyczno:;ci.

W fragmencie wykładu, który dotyczy rozwoju marchijskiej ekspansji teryto
rialnej w ostatnim okresie rządów askańskich (Waldemara - 1309-1319), niepre
cyzyjny jest podział rzeczowy 130 dokumentów i innych wzmianek źródłowych, 
który stanowił podstawę tej części pracy (na s. 51). Część spośród tych przekazów 
podzielił Autor według odbiorców (78), cz�:ść według treści prawnej (52). Dla czy
telnika ważny byłby podział wszystkich 130 aktów według grup odbiorców, 
a zwłaszcza według kategorii treści prawnej. 

Kazimierz Bobowski 

KNIHA POCTLT KRALOVSKEHO M!STA LOUN Z LET 1450-1472 A 1490-
1491, K vydani ptipravil J. V a n is, Praha 1g.79, ss. 966. 

Imponująco przedstawia sic; publikacja znakomitego źródła do badań nad go
spodarką i strukturą społeczną średniowiecznego miasta Louny - Liber rationum 
regalis civitatis Lunae ad annos 1450-1472 et 1490-1491 pertinens. Dla wydawcy, 
Jaroslava Vanisa, stała się ni�jako ukoronowaniem jego wieloletnich zaintere,-o
wań dobą pohusycką i jej gospoda!'czymi następstwami, a oblicze ekonomiczne 

2 Trimże, t. I, 2 wyd. opr. v. K. Conrad, Koln-Wien 1970, nr. 257. 
a p�,.trz K. Bob o ws k i, Studia nod autentycznością wczesnośredni'.)u;iecznych 

dokume1,tów zachodniopomorskich (Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia 
XXX.III, Wrocław 1980, s. 32-35). 
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Loun w szerokim kontekście przeobrażeń polityczno-społecznych było tematem już 
kilku jego prac i. 

O potrzebie badań miejskich ksiąg rachunkowych jako przekazu bardzo spe
cyficznego, obdarzonego cechą odrębności, nie trzeba przekonywać, z,vłaszcza jeśli 
pochodzą z tak odległego i niezbyt bogatego w źródła pisane okresu, jakim było 
średniowiecze. Historiografia czeska miała już na tym polu swoje zasługi 2• Szcze
gólnie przydatne wydają się być owe przekazy dla badacza doby późnego śred
niowiecza, w której dochodziło do przeobrażenia struktur społeczno-ekonomicznych, 
a miasto ze swymi dynamicznymi przemianami klaso,vyrni wywierało silny wpływ 
na całe średniowieczne społeczeństwo. Stanowiło ono niejako obcy element w feu

dalnym systemie produkcji, a wczesnoburżuazyjne mieszczaństwo, które się w nim 
ukształtowało, stało się nosicielem rozwojowych tendencji. Oblicze tej spoleczno�ci 
odsłania lektura miejskich ksiąg rachunkowych, w których odnotowane wpływy 

i rozchody, pieniężne datki, daniny, polityka cen itp. stają się instrumentami życia 
gospodarczego i politycznego, pozwalają określać jego profil, ukazują przyczyny 
rozwarstwienia klasowego. 

Omawiane opracowanie źródłowe doskonale obrazuje pO\vyższe zjawiska. Edy-

cja została przygotowana bardzo starannie, i to zarówno od strony warsztatu nau
kowego, jak i szaty graficznej. Jaroslav Vanis to znakomity, wszechstronny znawca 
problematyki późnośredniowiecznych miast czeskich, o czym świadczy bogaty me

rytorycznie wstęp, w którym zawar1 historiG Loun, jego strukturę społeczną 
w 1454 r., nakreślił wyczerpująco oblicze gospodarcze miasta, a nawet naszkicował 
jego topografię. We wstępie znalazła się również szeroka informacja o prezento
·wanym źródle oraz o zasadach jego wydania.

Nieczęsto sii; zdarza, aby tak obszerne wydawnictwo źródłowe było czyte1ne 
i przejrzyste. Udało się to wydawcy osiągnąć poprzez zastosowanie jednokolumno
wego układu treści dzieła (w oryginale dwukolumnowe). Szczególnie cenny jest to 
zabieg przy stosov.;aniu drobnego druku. 

Żródło zostało przez wydawcę częściowo opracowane w tabelach. Pozwoliły 
one m. in. na zsumowanie przychodów (percepta) i wydatków (distributa) na prze
strzeni lat, które prz<>kaz obejmuje. umożliwiły podmiotowe i przedmiotowe okre
ślenie dokonanych operacji pieniężnych (osób w nich uczestniczących oraz ka
tegorii opłat). Uznanie budzi również wykazana przez wydawcę znajomość paleo
grafii. Zdjęcia kilku stronic omawianego źródła, załączone jako materiał ilustra
cyjny, unaoczniają, jak inrówczą pracę wykonał J. Vanis. Co więcej, aparat nau
kowy, którym opatrzył tekst, wskazuje na staranne przygotowanie filologiczne -
wydawca wskazał błędy, uchybienia i niedopatrzenia autorów rękopisu (było ich 
ok. 20), nadając prezentowanemu dziełu jednolitość graficzną i terminologiczną. 

Dowodem wyjątkowej dbałości o naukowy poziom opracowania tekstu źród
łowego jest fakt wykorzystania przez Autora całości literatury dotyczącej miasta 
Louny, jak również bogatego piśmiennictwa porównawczego, na którego podsta
wie w sposób prosty i przystępny objaśnił ogólne zasady polityki finansowej miasta 

średniowiecznego, dokonując jednocześnie próby typologii ekonomiki czeskich miast 
królewskich. 

Wymienione zalety edycji, zwłaszcza te natury merytorycznej, każą mieć pew-

1 M. in. Majetek kralovskeho mesta Loun do pozemkove revize v ietech 1453-
145 ', P,,th'l 1965; Hospod·1:·cni kralovskeho me,ta Loun v druhe polovine 15. sto
lcti, p,.-,h::t 1979. 

e For. Knihy p�chi me.<ta Brna z iet 1343-1365. Vydal Bedrich Mend!, Brno 
1935; J. Mac ck, Ti'idni rtruktura Loun v roce 1460 (Casopis Spolecnosti pfatel 
staroflnosti 58, 1050); R. N o v Y, Souspis mestskych knih ceskych od roku 1310 do 
roku 15:!6 (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 4, Praha 1963). 
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ność, ż� wejdzie on:t do medkwistyki europejskiej nie tylko jako ,norcowy przy
kład 1vyda11ia źródła, ale posłuży również jako element do szerszych badań kom
paratystycznych \\' zakresie ekonomiki miejskiej w okresie późnego �redniowiecza. 

Teresa Bogacz 

J. D:·abina, KO�TAKTY WROCŁAWIA Z RZYME:YI \V L\.TACH 1409-1517,
Wrocław 1981, ss. 200. 

Nie'IYiclu bac!aczy 11rzeszłości decydo\1·;\lo siq dotychczas ?a'ąć roz!cgL1 i trudną 
problematyką stosunkÓ\', '\Vrot:la wia z papicst v,-,.·m okresu wielkich sobo:-ów po
W9.cchnych oraz cza�ów przcclrcformacyjnych. Jeśli już podejmowano tego ro
dzaju zagadnienie, to powodem była najczc:�ciej inna tematyka bad,w:cza, wyma
gająca jeclnd� choćby po,.Yierzchownego poruszenia także nit'których sp:·,·:·.•: doty
czących stosu:1\:ów Wroc!a\\.;a z papiestwem. Najczęściej sytuacja taka pmvsta
wala p,·7.y okazji omawiania clrnmatycznego, odbijającego się głośnym echem rów
nid w Rzymie, konfliktu \Vroclawia z królem czeskim Jerzym z Poc!icbrac'.ćw. Od 
kilktHP.stu już lat różnymi ;tspoktami stosunków '\Vrocła\'.';a z Rzymem zajmuje 
ći!Q z <.iui.ym powoc!zc'niern s\utor omc1,yia11ej pracy. Dotychczas zdołał ogłosić na 
ten temat kiikana�rie ciet"nvych artykułów, w których opicr,tjąc sit.; na bogatych 
matcria!ach z wrocławskich archiwów, I'ar'1stwowcgn i Archicliecczj;'!] l l('!_;o, ukazał 
�g ujt;�iu chro11olcgiczny�n v:icL� no\T/ych szczególóv,: oraz U\':aru1:kc:�,,:ar·1 z 22..�.:;:rcsu 
kontaktów ·,,;rocławsko-rzymskich. Prrzcnto,.\-ana praca stanowi S',•:cgo rodzaju 
zbiór owych artykułóv.;. Jest 011a jednnki.c - co trzeba wyraźnie zaznaczyć -
czymś witiccj niż zwykłym whrnnicn i riowtór70nir.,m dntyr·hcznsowyc-h t1rtyku· 
łów. j<'st lJu,viern ich twórczym roz-.1:i „1:•:c::·:1,. Dopit·!·o te,·az. ·.,- obszerniejszej roz
pra11.·ie, Autor mógł w sposób problemowy, pełniejszy i na dJu7.szym odcit�ku cza
sowym ukaz:ić skom1Jlikowany proces kształtowania się wzajemnych kontaktów 
wroclawsko-rzymskich w XV i początkach XVI ,v.. przy czyn·, pod określeniem 
.. \Vrnclil •.v" rozumie miasto z jego wlaćzami oraz biskupa \\'roct,,wskicgo z kapitułą, 
pod �ło·\vetn z�1� .. R2yr�1'' ujrnuje p2pież>·� '.eh legató1�.- : K:.t�·iG Rzy1·:1)k c! z kardy
nulami na czele. Ramy chronotogiczn-2 rozprawy sensownie wyzi:acza sobór w Pi
:>:ic i wystąpienie Lutra. 

Pracą składa sic; zć \1:�tqpu. piqciu rozdziałó\v z<t�aci::.iczych c1ra-;i:: 1;:;:rótkicgo za
koticzenia. \V rozdz. I Autor przedstawił podmioty l:O!'!tz,któ•.v ,•.-roc'.1·.-,,ko-rzym
skich. Ze strony \Vroc!;1wia z;1liczy! cio 11ich rad� : lawc; mi-.·.1�ką ()l',\Y. biskupów 
i kapituh; katcdralnq, ze strcny za.; papieskiej - poszczcgól:iy,·11 ,L,picży, kardy
nałÓ\V i lcg:1tó\�:. Uk0złtł t:::7. v-:pł_'f.'\V �1•:rocl;,_rnrskicQ:o !JOsp:':!:t\·:a i szc:·cgn,.�:cgo du
C'h(,·.-:,e1·:sh,·a ::a '.,,zh'tn\\'U!,ic sir; stost.:n!:óv; '\Vrocla·:::a � Rz:,1,1c·1":. Rr,zclz. II trr1k
tujc o prz�dmiocic kontaktów. Najczęściej inten,:c:110'.1·;1:10 w Rzymi0 w sprawach 
obsady s'rn110\v1sk ko�cielnych na obszarze biskupstw;1 •xr0clavi�ki�go. Pon«dto ce
Icn1 konL:1:(tlnv były stara1J.ia o ut.rzyn1cn1ic irrdnunitctór,,: !-((;;:c:i�lnycl:, zn1�1iejszenie
�,.viac�cz.c:·-:. fi:��l!1SO\\'ych 1::.: rzc�z Stolicy r\pssto1skir·j, z��L 1.c.��d:�r_,nic konfiiktÓYl 
,vSróci klt:ru, załr1.tv:·i1..':i!,, spra,v husycI-::i(·1! i ;:;u}:ccs_;i cz:.,s;kiej, rl:-�l<.1j .st�,r�l:1i2 o ut\\10-
nenie we \Vr"c!awit• uczelni akadcm'ckirj i in!1e. \V rozdz. III uka7.;1,10 formy 
konb1któw. Najcz,:;śc:·,'j były to kontakty li:'towne. jako że ucbod�i!y D.\ stosunko'.vo 
tanie i nc1jr)ro��.szc -:x rv·�lliz;1cj i. pov:szcchnie al-:ccpto'.\·�1:.e i �z�,·rnko }1..!:.i. ·-.\· ó1.vczc
sncj c,yplonucji :ct1JSO\\',\lle. Pl"óc1. tl0go kont:1ktow<,110 si0, poprz,2 posló,,.- oraz sta
łych przcdstav.ricieli. W rozdz. IV Autor pn:cdsbwil o�ohy /:,1trudnion'.� w służbie 
clyplomntyczncj mi<ista \Vrocla,via, wroclawskich bis'.,:upó,,v i 1-:..;p,tuiy h:,;tcclralnej.
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Podobnie zaprezentował także dyplomatów Stolicy Apostolskiej odwiedzającvch 
Wrocław w okresie od 1409 do 1517 r. Wreszcie rozdz. V traktuje o dyplomacji 
wrocławskiej rady miejskiej czasu panowania Jerzego z Podiebradów i jej kon
taktach z Kurią Rzymską. 

"\Vbrew tytułowi rozprawa J. Drabiny nie obejmuje całokształtu sprnw wro
cławsko-papieskich z lat 1409-1517. Brakiem najdotkliwszym jest zupełne pomi
nięcie licznych w średniowiecznym Wrocławiu zakonów jako podmiotu kontaktów 
ze Stolicą Apostolską. Wiadomo, że zwłaszcza dominikanie, franciszkanie, augu
stianie i premonstratensi utrzymywali kontakty z Rzymem i równocześnie ŻY\''lO 
interesowali się życiem politycznym Wrocławia, wywierali więc istotny wpływ na 
kształtowanie się kontaktów wrocławsko-rzymskich. Uwaga Autora, iż „stosunki 
wrocławskich klasztorów z Rzymem z racji bogactwa treści i ich złożoności doma
gają się odrębnego opracowania" (s. 8-9) bynajmniej nie usprawiedliwia istnienia 
wspomnianego braku, wręcz przeciwnie ukazuje, że bez omówienia kontaktów 
wroc!a,vskich klasztorów z Rzymem praca jest w istotnym stopniu niekompletna 
i wymaga jeszcze poważnych uzupełnień. Należało to uczynić już wcześniej, choćby 
za ccnq późniejszego ukazania się pracy w druku. Na potrzebę dalszych badań nad 
problematyką wielostronnych kontaktów wrocławsko-papieskich wskazuje także 
brak w pracy wykorzystania watykańskich zasobów archiwalnych. Choć niełatwo 
będzie do nich dotrzeć, powinny one jednak przynieść sporo ciekawych materia
łów. Dopiero po uzupełnieniu wytkniętych tu braków rozprawa J. Drabiny może 
dać pełny obraz stosunków wrocławsko-papieskich w XV i na początku XVI w. 

Czasem znów Autor ambitnie podejmował siq zadania, którego w istocie rze
czy nic potrafił do końca rozwiązać. Tak właśnie jest z rozdz. V, zatytułowanym 
,,Dyplomacja wrocławska". Ten wielce obiecujący tytuł niedwuznacznie sugeruje, 
że znajdziemy tutaj pionierską próbq ukazania rozwoju i cech charakterystycznych 
całej dyplomacji wrocławskiej XV i początków XVI w. W rzeczywistości jest tu 
mowa zaledwie o dyplomacji wrocławskiej rady miejskiej okresu panowania Je
rzego z Podiebradów, przy czym zamieszczone informacje występowały już w ta
kiej czy innej formie w rozdz. IV i wcześniejszych. Owo powracanie do raz już 
przedstawionych spraw, czasem n-esztą nader trudne do uni!{nięcia przy proble
mowym omawianiu tematyki stosunków wrocławsko-papieskich, jest kolejną stabą 
stroną rozprawy J. Drabiny. Bez zbytnich powtórzei1 rozprawa byłaby mniejszej 
objętości, wygospodarowaną zaś w taki sposób rezerwę arkuszy wydawniczych 
można było korzystnie spożytkować do zamieszczenia dokładniejszego omówienia 
wykorzystanych źródeł i literatury przedmiotu, naszkicowania ogólnej sytuacji po
lityczn(!j, społeczno-ekonomicznej i religijnej na Sląsku, wreszcie na ukazanie sto
sunków Wrocławia ze Stolicą Apostolską do 1409 r., zatem tych części rozprawy, 
które nie znalazły siq w druku z powodu ograniczei1 wydawniczych. Z tego rów
nież powodu książka ukazała się bez indeksu osobowego, który niewątpliwie znacz
nie ulat,vilby czytelnikom korzystanie z wielu zawartych tam w różnych miejscach 
interesujących danych osobowych o poszczególnych dyplomatach wrocławskich 
i papieskich. Do mankamentó,v dochodzą jeszcze bh�dy drukarskie, za które nic 
zawsze można winić Autora, które jednak niepotrzebnie pomniejszają wartość całej 
rozprawy (np. s. 70: wskutek drobnego błqdu drukarskiego biskup wlocławsk i Jan 
Kropidło nazwany został biskupem wrocławskim). 

:!\,Jimo przedstawionych uwag krytycznych prezento,vaną Tozprawę ocenić trze
ba pozytywnie, a Autora podziwiać za ogromny trud poniesiony nad jej opraco
,.,·an(em, wreszcie także za odwagę przy podejmowaniu badań nad tego rodzaju 
problematyką. Choć 1. pewnymi brakami, praca ukazuje jednak kształt i inten
sy\\·ność stosunków wrocławsko-papieskich u progu czasów nowożytnych. \Vytknię
te tu braki, których istnienia Autor by! często świadom, po,vinny Go jedynie zmo-

8 - Sobótka 1-2/82 
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bilizować i zachęcić do dalszych badań oraz do publikowania kolejnych artykułów 
i książek z zakresu kontaktów wrocławsko-rzymskich, w pierwszym rzędzie zaś 
na temat stosunków wrocławskich klasztorów z Rzymem. 

Stanisław Solicki 

M. R. Ha i n e s, POPULATION AND ECONOMIC CHANGE IN NINETEENTH
CENTURY EASTERN EUROPE: PRUSSIAN UPPER SILESIA, 1840-1913 (Journal 
of Economic History", 36, 1976, s. 334-358). 

Autor analizuje tendencje ruchu naturalnego i migracyjnego ludności rejencji 
opolskiej w trakcie procesu nowoczesnego uprzemysłowienia. Czyni to w kontekście 
różnic w zachowaniach demograficznych związanych ze strukturą narodowościową 
(Polacy-Niemcy) oraz zawodową (rolnictwo-przemysł) mieszkańców. Stwierdza 
,,kontrast między wyjątkowo wysoką płodnością w polskojęzycznym okręgu prze
mysłowym . . . i bardziej umiarkowanym poziomem [płodności - A. B.] całego 
obszaru rolniczego, a także między wyraźnie niższą płodnością w subregionie ... 
niemieckojęzycznym w stosunku do wszystkich subregionów polskojęzycznych" 
(s. 339-340), co odpowiada spadkowej tendencji stopy płodności, zarysowującej się 
w miarę przesuwania z zachodu na wschód (tu uwaga nawiasowa: jeżeli wziąć 
pod uwagę fakt, że w pobliżu Górnego Sląska znajduje się geograficzny środek 
kontynentu europejskiego, to trudno zgodzić się z określeniem przez Autora w ty
tule pracy terenu analizowanych przez niego zjawisk jako Europę wschodnią). Gdy 
chodzi o samą rejencję opolską, to jej „obraz demograficzny zdominowany został 
przez Polaków, którzy stanowili dwie trzecie jej ludności" (s. 340). 

Dalej Autor analizuje sposoby, w jakich absorbowany bywa przyrost natural
ny ludności - migracje, wzrost liczby ludności miejskiej i wzrost liczby ludności 
wiejskiej. W wypadku analizowanego terenu wchodziła w grę na pierwszym miejscu 
„absorbcja" przez wzrost liczby ludności miejskiej. Przyrost liczby ludności stawał 
się coraz mniejszy i przechodzi! w spadek tej liczby. Reakcja ludności wiejskiej 
na rosnący przyrost demograficzny wyrażała się równocześnie w ruchu wędrów
kowym ze wsi do miast i do miejsc poza regionem - była „reakcją wielofazową" 
(,,multiphasic response) by użyć terminologii Kingsleya Davisa (The Theory of 

Change and Res pon se in Modern Demographic His tory, ,,Population Index", 29, 
1963, s. 345-366). Autor zastanawia się nad długotrwałością stanu wysokiego przy
rostu naturalnego na Górnym Śląsku i za Dov Friedlanderem (Demographic Re

sponses and Population Change, ,,Demography", 6, 1969, s. 354-381) wysuwa istnie
nie możliwości migracji wewnętrznych jako czynnik działający na rzecz względnej 
stabilności tej tendencji. Alternatywnymi formami reakcji na presję demogra
ficzną mogą bowiem być - jak podsumowuje autor w innym miejscu (s. 355) -
migracje i ograniczenie płodności (kontrola urodze11). W tym względzie rejencja 
opolska zbliża się do analogicznego wcześniejszego modelu brytyjskiego. Myślę, że 
obok tego czynnika równorzędną rolę w kształtowaniu się zachowai1 demograficz
nych ludności polskiej w części przemysłowej i rolniczej Górnego Śląska odgrywał 
model postaw życiowych ukształtowanych w kręgu silnego oddziaływania Kościoła 
katolickiego. Rzecz wymaga dalszych analiz komparatystycznych. Tezę D. Fried
landera o roli migracji wewnętrznych w stabilizacji tempa spadku przyrostu na
turalnego rozszerza M. R. Haincs na możliwość migracji poza najbliższą okolicę 
(Górnośląski Okręg Przemysłowy), skoro wielkość rnigracj i mieszka11ców rejencji 
opolskiej do lokalnego przemysłu została już od lat 60-tych przewyższona migra
cjami na Dolny Śląsk (Wrocław, Zgorzelec), do Berlina, Brandenburgii oraz Nad-
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rcnii-Westfalii i Saksonii (s. 34S-351). ,.Alternatywy migracji na zewnątrz istniały 

dla wiejskiej i rolniczej ludności Opolskiego i te alternatywy mogły z powodze
niem opóźnić reakcję w [spadku - A. B.] płodności" (s. 352). 

Analizując kształtowanie się płac w oparciu o obszerne zestawienia dochodzi 
Autor do wniosku, że „migracje na zewnątrz tak zredukowały podaż siły roboczej 
w rolnictwie, iż nawet stagnacja (lub co najwyżej powolny wzrost) popytu na siłę 
roboczą nie mogła zapobiec poprawie [poziomu płac - A. B.]". W ten sposób mi
gracje na zewnątrz przyczyniały się do stabilizacji, a nawet nieznacznego polep
szenia sytuacji ekonomicznej i hamowały spadkową tendencję urodzeń (s. 354). 

Na tak scharakteryzowanym tle mechanizmów Autor przedstawia ich rezultat 
w postaci dynamiki podstawowych wielkości ruchu ludności - urodzeń, zgonów, 
płodności, przyrostu naturalnego, przyrostu rzeczywistego. Warunki ekonomiczne 
spowodowały - po pierwsze - spadek śmiertelności i zwiększony przyrost natu
rulny po latach SO-tych XIX w. oraz - po drugie - wybór migracji jako reakcję 
na rosnący przyrost naturalny, i to zarówno w aspekcie istniejących możliwości 
nierolniczego zatrudnienia na miejscu, jak i bodźców porzucania rolnictwa (przy 
czym wymieniając w tej typologii „incentives to leave agriculture especially during 
the period 1860---1890" - s. 356, Autor sugeruje kontekstem, że w tym wariancie 
chodzi o migracje poza Górny Śląsk). 

W prezentowanych obliczeniach dla scharakteryzowania analizowanych ten
dencji M. R. Haines uwzględnia następujące zmienne niezależne wpływające na 
dynamikę demograficzną Górnego Śląska: procent ludności wyznania rzymskoka
tolickiego, procent ludności języka niemieckiego, stopę śmiertelności niemowląt, 
procent ludności miejskiej, wielkość udziału kobiecej dorosłej siły roboczej czyn
nej poza gospodarstwem domowym, struktura według płci w klasie wieku 15-49 
lat; jako zmienne zależne rozpatruje średnią stopę płodności, średnią stopę płod
ności małżeńskiej, średnią stopę małźeństw. Rozprawa Autora (stanowiąca rezultat 
badań przedstawionych w dysertacji doktorskiej) jest pierwszą tego rodzaju próbą 
zastosowania aparatury demograficzno-historycznej do charakterystyki zależności 
w procesie wzrostu ekonomicznego na Górnym Śląsku. 

Andrzej Brożek 

KORESPONDENCJA Z AMERYKI W PRASIE POLSKIEJ NA ŚLĄSKU 

(1868-1900), wybór i opracowanie D. Piątkowska, wstęp A. Brożek, Wrocław 1980, 
SS. 189. 

Od pewnego JUZ czasu widoczny jest wzrost zainteresowań zagadnieniami emi
gracji i ewolucji Polonii, w tym w dużej mierze dziejami wychodźców za Atlanty
kiem. Przejawem tego jest powstawanie specjalnych instytucji i ośrodków oraz 
czasopism i serii wydawniczych, a i poza nimi problematyka emigracyjna zajmuje 
sporo miejsca. Wśród publikowanych źródeł duże znaczenie posiadają wypowiedzi 
samych migrantów, a między nimi zwłaszcza listy i korespondencje, gdyż pamiętni
ki, zwłaszcza z okresu przed 1914 r., wobec charakteru tej grupy społeczeństwa, 
były rzadsze i chyba wszystkie waźniejsze dawno już zostały ogłoszone drukiem. 
Listy i korespondencje przynoszą mniej materiału do liczbowego badania prze
biegu emigracji, natomiast są niezastąpione do przedstawienia poglądów i prze
mian świadomości wychodźców. 

W wypadku omawianego tomu mamy do czynienia z korespondencjami, nad
syłanymi do gazet na Śląsku. Kwerenda objęła 5 pism koncernu Katolika, 4 inne 
gazety Górnego Śląska, 3 ze Śląska Cieszyi1skiego i Gazetę Robotniczą, jest więc 
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szeroka. Edytorka wybrała artykuły raczej obszerniejsze, publikując je bez skrótów 

(tak zapowiada we wstępie, s. 18, wyjątkiem jest jeden wypadek, w którym uszko
dzenie numeru gazety uniemożliwiło przedruk w całości; poza tym tekst nr 1, 
s. 21-22, chyba w samej gazecie ogłoszony został z opuszczeniami, choć uwaga
Edytorki nie jest całkiem jasna - nie wiadomo, czy zaznaczone opuszczenia po
chodzą ze źródła). Podobną metodę uznać należy za celową, czyni ona materiał cie
kawszym.

Z 83 korespondencji 7 (zajmujących ok. 100/o objętości całego tomu) było już 
publikowanych, w moim przekonaniu można było je sobie darować .. 

Data początkowa jest chyba przypadkowa, końcowa - umowna, obie dla 

wartości publikacji nie mają poważniejszego znaczenia; może lepiej było przyjąć 
tytuł „w drugiej połowic XIX w." Pod względem „adresu nadawców" przeważają 
Stany Zjednoczone, ale zaskakująco duża jest liczba korespondencji z Ameryki 
Południowej (ok 1/4 ogółu tekstów). Ponieważ Edytorka nie podała, czy i w jakim 

stopniu publikowane korespondencje są wyborem z obszerniejszego materiału ze
branego nic wiemY, czy proporcja ta jest charakterystyczna dla całego materiału 
w gazetach. Dwa teksty dotyczą Hawajów, a więc wykraczają poza kontynent 
amerykański. Chronologicznie im późniejsze dziesięciolecie, tym wic;cej korespon
dencji, ale wzrost nie jest tak wielki - i w tym wypadku nie wiadomo, czy oddaje 
to ogólną liczbę listów w gazetach, czy też w latach dziewięćdziesiątych selekcja 
była ostrzejsza. 

Niezupełnie ścisłe jest określenie „prasy polskiej na Sląsku", gdyż „Gazeta 
Robotnicza" wychodziła, jak wiadomo, do 1899 r. w Berlinie. Nic biorąc jej pod 
uwagę, wybrano niekiedy artykuły, które prasa śląska publikowała za pismami 

z inllych ziem polskich. W rezultacie więc nadawcy listów to nic tylko Slązacy, 
ale i emigranci z innych części zaboru pruskiego, a także pochodzący z pozosta
łyt.:11 za!Jurów. Przyj�t:ie lakiej mclody mugiu\Jy wskazywać, że cekm jest nie tylko 
charakterystyka poglądów wychodźców, ale także, a może nawet bardziej, chodzi 
o przedstawienie zainteresowania emigrantami prasy Śląska; do sprawy tej przyj
dzie jeszcze wrócić.

Fakt, że mamy w tym wypadku do czynienia z korespondencjami do gazet, 
ma swoje konsekwencje. Autorzy to ludzie różni, nie brak w materiałach odezw 
organizacji polonijnych, a ogólnie biorąc do redakcji pisali ludzie bardziej wy
robieni, niż wówczas, gdy czytamy listy do rodzin. Pragnąc, aby ich listy zostały 
wydrukowane, a przynajmniej licząc się z tym, korespondenci musieli staranniej 
formułować swoje zdania, może i pisali mniej szczerze. 

Łączy się to z najważniejszym zagadnieniem zawartości listów. Treść ich jest 
różnorodna, omawia ją we Wstępie A. Brożek, Autor wielu prac pośv.rięconych 
dziejom Polonii amerykańskiej, znający doskonale problematykc;. Niecelowe było 
powtarzanie tego, co napisał, niemniej jednak na pewne sprawy warto zwrócić 
uwago:;. 

Jednym z najszerzej w listach występujących motywóvv są opisy stosunków 
w Ameryce, a więc jest to kraj imigracji w oczach przybyszów i stosunek do 
niego. Brożek podkreślił bardzo silnie antycmigracyjne nastawienie piszących, wie

lokrotnie wystc;pujące ostrzeżenia przed lekkomyślnym uleganiem namowom agen
tó,v biur emigracyjnych, przed sprzedawaniem dobytku i porzuc.micm ziemi ojczy
stej, bezpodstav.mie spodziewając się złotych gór za oceanem. To wszystko prawda, 

gdyż w publikowanych korespondencjach stanowi,ko, tego rodzaju jest nagmi!1ne. 
Ale warto zwrócić uwagę także na nurt innego rodzaju. Obok krytyki stosu!1ków 
amerykańskich (chodzi tutaj o Stany Zjednoczone), potępiania matactw „pality
kicrćw" czy nierównej sprawiedliwości dla biednych i bogatych, nic brak także 
ocen zdecydowanie pozytywnych. Obok ustrzcżeti przed emigracją pojawiają sio:; 
stwierdzenia, że kto dobrze pracuje, ten może sio:; dorobić, bo „rozum i zabiegi 



Recenzje 117 

nie znają tu biedy" (s. 87). Piszący wcale bystro dostrzegli rozmcq między stosun
kami na ziemiach polskich i w Ameryce, gdzie podstawą dobrobytu była droga 
praca i drogi chleb (co jako wzorzec wysuwane było i przez niektórych ekonomi
stów polskich w zaborze pruskim tego okresu, aby przypomnieć Juliusza Aua). 

Może ważniejsze dla zrozumienia przemian emigrantów są jeszcze inne frag
menty. Obok tęsknoty za krajem, nawet niekiedy pewnym idealizowaniem tam
tejszych warunków, wy�tqpują także akcenty dumy z osiągnięć Ameryki, z jej po
lc;gi, z panującej w niej wolności i sprawiedliwości, ze swobód i praw obywatel
skich (por. np. s. 85, 93, 105-106). Także i krytyka przybiera postać krytyki ,,,.vła

sr:.ego" kraju. Oba elementy, związku z krajem rodzinnym i z kraje·m osiedlenia, 
występują nawet u tych samych korespondentów. Wydaje się, że chodzi tutaj 
o istotne zagadnienie przemian emigrantów. Wychodząc od czqsto prymitywnego

poziomu w momencie przybycia na nowy kontynent, rozwijali o!'li swoją ś·,v:a
domość polityczną (przypomnę, że mamy do czynienia z emigrantami stojącymi
wyżej niż przeciętny członek Polonii) jednocześnie jako Polacy i jako Ameryka

nie; cba procesy mogły, ale wcale nie musiały, stać ze �obą w sprzeczności, a opu
blikowane teksty dają tego przykłady. To specyfika Polonii w Ameryce, gdzie
proces wtapiania w miejscowe środowisko miał inny charakter niż w krajach
europejskich.

Podkreślając antyemigracyjne nastawienie korespondentów warto wziąć pod 

uwagę jeszcze jeden problem. Wiadomo, że opinia w kraju nastawiona była wobec 
wychodźstwa przeważnie niechętnie czy nawet wrogo. Mniej ważne, czy szuka 

się przyczyn tego stanowiska we względach ekonomicznych, w zmniejszeniu podaży 
rąk do pracy, czy chodziło o względy narodowe, o uszczuplenie liczby Polaków. 
Powstaje więc pytanie, na które brak odpowiedzi we wstępach, czy podobne na
stawienie redakcji nie miało wpływu na treść korespondencji, niekoniecznie przez 
ingerowanie w treść nadsyłanych listów, ale raczej przez dobór odpowiednich tek

stów. W dodatku, ponieważ emigranci przeważnie chwytali za pióro po zapoznaniu 

się z gazetą, do której kierowali swoje uwagi, jej stanowisko mogło mieć także 
wpływ na ton wywodów. W tym sensie korespondencje trzeba traktować krytycz

nie, a wydawnictwo, jak juli wspomniałem wyicj, churuktcryzujc także stunowisko 
prasy wobec sprawy emigracji. I nie tylko do niej, bo nieraz publikując korespon
dencje zza Atlantyku myślano o domowych pieleszach (np. pochwala szkoły ame
rykańskiej, s. 146, zawierała niedwuznaczną krytykę polityki szkolnej władz pru
skich). 

Teksty zaopatrzone zostały w odsyłacze, nieraz zebranie do nich informacji 

nie było łatwe, gdyż chodziło o środowisko amerykańskie czy polonijne. Uznając 
włożony w to wysiłek, można jednak wysunąć także uwagi krytyczne. Niektóre 
odsyłacze są zbyt obszerne (np. o Zmartwychwstańcach, s. 24, czy o wojnie sece

syjnej, s. 33). Objaśnienia dotyczące miast amerykańskich dawane są, jak się wy
daje, nie dość konsekwentnie (rozumiem, że nie ma celu pisanie o metropoliach, 
jak Nowy Jork czy Chicago, ale chodzi tu o miasta mniejsze, które czasami są, 

czasami nie opatrzone odsyłaczami), a podawanie dzisiejszej liczby mieszkańców 
nie uważam za szczęśliwe - jeżeli zbyt trudno było ustalić liczbę ówczesną, nie 
dawałbym żadnej. Ponieważ chodzi o wydawnictwo, do którego sięgnąć mogą 

i mniej wprawni czytelnicy, powiększyłbym liczbę odsyłaczy wyjaśniających różne 

,,realia", oczywiście bez popadania w przesadę (np. centrowe pismo „Germania", 
s. 75; pantera - to puma, s. 32; Amerykanin - tutaj to Indianin, s. 35; parafia

ilwicka, s. 40; dlaczego korespondenci piszą do „majsterka"; wybory z 1882 r.,

s. 80; na s. 137 mowa jest o zniesieniu niewolnictwa w Brazylii, o czym wspo

mina się dopiero później). Do wyjątków należą niewłaściwe miejsca umieszczenia

odsyłaczy (np. termin predifer pojawia się na s. 49, objaśniony jest na s. 55), czy
drobne pomyłki (np. Windthors�, a nie Windhorst, s. 84; na s. 82 i ods. na s. 84 -
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chodzi chyba nie o Polonię, jak zrozumiała Edytorka, ale o Niemców amerykań
skich). Trudno uniknąć wszelkich usterek, nie zamierzam więc z dostrzeżonych czy
nić poważnego zarzutu. Nie zmieniają one mojego zdania, że oprawa edytorska jest 
staranna. 

Także i ogólna ocena tomu, mimo takich czy innych wątpliwości, jest zdecy
dowanie pozytywna. 

Adam Galas 

T. L. Ba k er, THE FIRST POLISH AMERICANS, SILESIAN SETTLEMENTS
IN TEXAS, College Station, Tex. 1979, Texas A & E University Press, ss. 268*. 

Zainteresowania T. L. Bakera dzi�jami pierwszych osadników polskich w USA 
śledziłem od momentu, gdy podjął je jai.:o student w Lubbock, Tex. Cieszyłem się 
rezultatami jego niezwykle pracowicie i pomysłowo zakrojonej kwerendy, niepo
koiłem brakami w postępowaniu badawczym. Szczególne zainteresowanie \Vywołała 
u mnie jego kolejua książko,va wersja przedstawienia tego tematu. Wiedząc jednak 
o tym, iż przygotowywane jest do druku jej polskie tłumaczenie, powstrzymywa
łem się od sformułowania moich recenzenckich uwag na forum krajowym: sko
rzystałem jedynie z zaproszenia organu Polsko-Ameryka11skiego Towarzystwa Hi
storycznego, gdzie ogłosiłem recenzję tej książki {,,Polish American Studies", Vol.
XXXVII, No. 1, 1980, s. 74-77). Niemniej opublikowana w „Śląskim Kwartalniku
Historycznym Sobótka" recenzja pióra Jerzego Pabisza (1981, nr 2, s. 319-321) skła
nia mnie do tego, by raz jeszcze na lamach organu, który od ćwierć wieku stwarza
mi cenną możliwość współpracy, podjąć ocen<; książki T. L. Bakera, a to z uwagi
na fakt, iż polski Recenzent przedstawił rezultat poczyna11 badawczych amerykai1-
skiego Autora w sposób sprawozdawczy, nie dostrzegając w niej żadnych usterek.
Na tych ostatnich chcę też \V zasadzie skoncentrO\vać niniejsze uwagi, zwolniony
od obowiązku podniesienia innych akcentów, gdyż te znalazły się w recenzji J. Pa
bisza. Kieruje mną m. in. także chr.ć podpowiedzenia polskiemu Wydawcy, na jakie
słabe strony musi zwrócić uwagc; w ostatniej fazie przygotowań edytorskich, bym
w zamierzonej przyszłej recenzji tej oczekiwanej przeze mnie teraz kolejnej książki
mógł od poniższych uwag się już powstrzymać.

W trakcie swoich badań T. L. Baker dotarł do podziwu godnej masy niezna� 
nych dotąd źródeł, a obok tego raz j eszczc sic;gnąl do fródel już przez poprzednich 
badaczy eksplorowanych, szczególnie gdy chodzi o źródła i publikacje w języku 
innym aniżeli angielski; w tym ostatnim wypadku mógł Autor najczęściej iść po 
śladach przypisów w dotychczasO\vych publikacjach na ten temat. W rekonstrukcji 
procesu rozwojowego najstarszych osad polskich w Teksasie szeroko uchwycił T. L. 
Baker drogą wywiadów nieutrwalone w inny sposób, a zanikające z dnia na dzień 
wiadomości o przebiegu tego procesu. \V rezultacie powstał pracowicie i drobiazgo
wo zesta,viony nowy przyczynek do historii pierwszych polskich Amerykanów. 
Chronologicznemu przedstawieniu pierwszych kilku lat poświęcił Autor niespełna 
100 stron swojego 170-stronicowcgo tekstu (i odpowiednio 24 strony skrupulatnie 

· opracowanych przypisów na ogólną liczbę 56 stron tej części książki). Te fragmenty
stanowią niewątpliwie istotne poszerzenie poprzedniej publikacji Autora 1, i tu zga
dzam się z J. Pabiszem.

* Z pracy T. L. Bakera opublikowaliśmy JUZ recenzję J. Pabisza, drukujemy
drugą recenzję, gdyż wnosi ona nowe ustalenia. 

1 T. L. Ba k er, The EarLy Iiistory of Panna Maria, Texas, Lubbock 1975, Gra
duate Studies, Texas Tech Univcrsity, No. 9. 
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Kolejne rozdziały podejmują w układzie raczej problemowym całe następne 

stulecie: Autor rozpatruje wzrost i rozwój osad śląskich, i ich instytucji, ,,śląski 
sposób życia w Teksasie", kończąc książkę dwoma rozdziałami zatytułowanymi 
,,Wiek dwudziesty" (s. 150-163) oraz „Znaczenie Slązaków w Teksasie" (s. 164-
171), przy czym wszystkie te rozdziały (poza tym, który poświęcony jest wiekowi 
XX) również - ze względu na swój przekrojowy charakter - sięgają do połowy
XIX wieku.

Autor przestudiował ogromną masę publikacji związanych z tematem bezpo
średnio i pośrednio. Skoro jednak tak silnie reprezentowane są w jego bibliografii 

prace odnoszące się do szeroko pojętego tła, to tym bardziej dziwi pominięcie 
istotnych tytułów odnoszących się do samego tematu. Pominął Autor opublikowaną 
przez Rocha Sulimę serię Listy braci Gawiików z Teksasu do rodziny (,,Regiony", 

1976), gdzie w 6 listach z lat 50-tych i 60-tych XIX w. zawarte są bezcenne wprost 

informacje o życiu codziennym kolonii śląskich w Teksasie i Washington w stanic 
Missouri, a także o przeżyciach z okresu Wojny Secesyjnej. Pominął szkice ame

rykańskie Kaliksta Wolskiego, którego niedawno temu ukazały się w tłumaczeniu 
amerykańskim Marion M. Coleman (American Impressions, 1968), a które zawie

rają także informacje odnoszące się do losów pierwszych polskich Amerykanów 
w Teksasie. Pominął Autor pewien charakterystyczny epizod, rzutujący na trud
ności szkolnictwa polskiego w Teksasie, jakim było zatrudnienie przez ks. Wincen
tego Barzyńskiego w San Antonio na stanowisku nauczyciela Josefa Vaclava Sładka, 
później autora pierwszego czeskiego tłumaczenia _Konrada Wallenroda Adama Mic
kiewicza; w zbiorze jego relacji Americke obrcizky (1914) ponad 20 stron poświę

conych jest ogromnie charakterystycznym obserwacjom z wędrówek, które obej
mowały m. in. Martinez, Yorktown, Panna Maria, Bandera (istnieje zresztą szereg 
opracowań, w których znajdują odbicie teksaskie epizody w życiu J. v. Sładka). 
Gdy chodzi o współczesność polsko-teksaską, pominął T. L. Baker badania, jakie 
prowadził w Panna Maria, Tex., Eugene Obidinski (,,Problemy Polonii Zagranicz

nej'', t. 8). Nie są to wszystkie przykłady pominięć tego rodzaju. 
Dziwi na przykład, dlaczev;o Autor wymienia w biblio�rafii wydanie Historii 

ks. Wacława Kruszki z 1937 r., niekompletne zresztą w stosunku do pierwodruku 
z lat 1905-1908, a ponadto i merytorycznie od tego pierwodruku bynajmniej nie 
doskonalsze; dziwi też pominięcie pamiętników ks. W. Kruszki Siedm siedmioleci 

(tamże ciekawe refleksje na temat kontaktu z Emily Green Balch w związku z jej 
badaniami w Teksasie). 

Trudności w poruszaniu się po nieangielskim materiale sprawiły, że T. L. Baker 
nie dotarł do wielu źródeł nieangielskich, o których nie znalazł wyraźnej informa
cji w dotychczasowych publikacjach. Dotyczy to na przykład kapitalnego zasobu 
źródłowego w prasie polsko-amerykańskiej, z której jako przykład przytoczę ko
respondencję do „Gazety Polskiej" w Chicago z 1875 r., ogłoszoną ostatnio przez 
Henry:rn Borka i przeze mnie (,,Kwartalnik Opolski", 1979), a zawierającą rów
nież - nie zawaham się tego stwierdzić - bezcenny materiał dotyczący życia 
pionierów polskich w Teksasie; nic jest to ani jedyny materiał odnoszący się do 
tego tematu w „Gazecie Polskiej", ani oczywiście w prasie polsko-amerykańskiej. 
Idąc po tropach innych badań Autor mógł obficie sięgać z łatwością do nieangiel
skich źródeł prasowych w charakterystyce tła emigracji ze Śląska w połowie XIX 
wieku - takiego tropu niestety brakło w analogicznym zakresie w odniesieniu do 
historii Ślązaków w Teksasie na przestrzeni późniejszego ponad stulecia. 

Na negatywne skutki trudności językowych T. L. Bakera w odczytywaniu 
niepolskich źródeł zwracałem już uwagę, oceniając jego Four Letters from Texas 

to Poland in 1855 (,,Acta Poloniae Historica", Vol. 33). W recenzowanej książce 
znów mamy podobne przykłady: wypaczony został sens oryginału polskiego w cy-
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tatach (,,bo sam bydło bardzo spórne, abo kierz wykopać" przetłumaczone na s. 30 

jako „because it is difficult to keep cattle yourself"; ,,bo sam kędy wezdrzi, to 

jeno połszoł" [gwarowe 'p�usz�u' - pasza] przetłumaczone na s. 49 jako „there is 

very much for them far and ncar"; ,,Ja wyszedłem i na dwa dni, co kupiol sobie 

krów" przetłumaczone tamże „I bought cows for myself two days ago" i itp.). 
Szokująca jest informacja o książkach drukowanych w gwarze śląskiej, przy czym 

jako przykład przytoczony został modlitewnik Ksiqika modlitewna i kancyonal dla 

pospo!iteg? ludu katolickiego (s. 139, 221). Jest to modlitewnik w pięknej XIX-wiecz
nej polszczyźnie, a myślę, że wskazanie na książki drukowane wówczas gwarą by

łoby niemożliwe, ponieważ takich nie było. 

Recenzowana obszerna książka oferuje czytelnikowi bogactwo szczcgóló,v -
nawet drobiazgów, które nie pomagają ani Autoro,vi, ani czytelnikowi ,v uzyskaniu 
perspektywy całości dziejów pierwszych polskich Amerykanów. Scharaktcryzo,vane 

wyżej proporcje tekstu wyraźnie ujawniają, że Autor drobiazgowo opisał początki 

osadnictwa polskiego, ale nie przedstawił procesu wrastania imigrantów ze Śląska 
w społeczność teksaską (nazywa ich zgoła niesłusznie wspóicześnie Texas Poles -
np. trzykrotnie na s. 162 - gdy są to już nie Polacy, a Teksańczycy - Polish 

Texans). Wydaje się, że Autor przytłoczony był ogromną masą materiału źródło
wego, odnoszącego się do początków pierwszych polskich Amerykanów, i n:c zdobył 
się na spojrzenie w szerszym kontekście historycznym i socjologicznym. 

Przy tego rodzaju nagromadzeniu szczegółów dziwi - z jednej strony - nie
dostrzeżenie kilku dość istotnych faktów, a z drugiej - rażą pewne usterki fakto
graficzne. Gdy chodzi np. o pierwsze dwa budynki kościelne, to pominął Autor 
charakterystyczną informację, że patronem wybudowanego przez o. Leopolda Mo
czygembę była Matka Boska i św. Leopold; gdy chodzi o dalsze przedsięwzięcia 
budowlane, to nie skorzystał z źródeł odnoszących się do finansowania budowy, 
a z;uwartych w archiwuliach Pann.:\ Maria {ogłoszone przez R. Sulimq li�ty odnoszą 

się zresztą do jednego z budowniczych kościoła). Nie wspomina T. L. Baker o po
czątkach Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego na tym terenie (korespon
dencja w „Gazecie Polskiej" jest tu bardzo instruktywna), choć wiadomo, że już 
na III Sejmie ZPRK w 1875 r. reprezentowany był Teksas (pisze o tym Mieczysław 
Haiman 2, którego fundamentalnej pracy Autor nie uwzględnił). Nie dostrzegł m. in.
T. L. Baker inicjatywy Czytelni Polskiej w Częstochowie, Tex. w latach 80-tych
XIX w. (choć pisałem o tym w Ślązakach w Teksasie). Nie zna idei polskiego osad
nictwa rolnego w Teksasie (m. in. w Karnes County) na przełomie lat 60-tych
i 70-tych ubiegłego stulecia oraz później i szerokiej polemiki na tym tle (o tym
również szeroko pisała „Gazeta Polska" w Chicago, a także Maksymilian Jatowt,
piszący pod pseudonimem J. Gordon�). A wszystko to są przykłady dotyczące ob
szerniej skądinąd potraktowanych pierwszych dziesięcioleci życia pierwszych Polish
Americans.

Gdy chodzi o drobne usterki, to sprostuję tylko niektóre. Emigranci wyjeżdżali 
nie z Bremy (s. 23, 34), a położonego 20 mil na północ Bremerhaven (w indeksie 
Autor utożsamia obydwie miejscowości), dokąd byli przewożeni barkami - istotny 
szczegół pominięty w tak drobiazgowym opisie podróży. Nic mi nie wiadomo, by 
niektórzy emigranci śląscy udawali się z Bremy do Szczecina (s. 34), a następnie 
przez Ocean. Z innych usterek natury geograficznej sprostować trzeba, że Cieszyn 
nie był wówczas miastem granicznym (s. 10), czy źle przepisaną nazwę Łaziska 
Góra (s. 124 - recte: Łaziska Górne). Przybywającego do Teksasu w 1867 r. ks. Ja
na Frydrychowicza trudno wówczas określać jako „schismatic Polish cleric" (s. 93). 

. 
2 M. Ha i rn a n, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce 1873-

19.JS, Chicago 1948, s. 39. 
' J. Gord o n  [M. Ja t o  w tJ, Pod,óż do Nou;eg:J Orleanu, Lipsk 1867, s. 180-

185.
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Ks. Antoni Zicli11ski nie tylko odwiedzał p;;rafie (s. 200), ale \V księgach Panna 
Maria odnotował: ,.01 )jąłem parafię jako faraż" (sic!). Aleksander Szczepai'lski nie
był Górnoślązakiem (::. 124) - urodził się nad Donem (o czym też pisałem w Slą
zakach w Teksasie), a obsenvatorem przybyłym do Teksasu w 1920 r. nie był polski 
konsul generalny z Nowego Jorku (s. 142), tylko sekretarz Konsulatu Generalnego. 
Oprócz usterek jest ], ilka momentów skłaniaj<1cych do polemiki, jak teza ze s. 127 
(,,A major rcason for such a high birthrate was the economic value of children"), 
ale przecież każdy b, dacz ma prawo występować z ocenami, do których dochodzi 
w wyniku własnych S\Yoich autonomicznych przemyśle11. 

Ogrom materiału. z jakim zapoznul się T. L. Buker, imponuje: częściowo są 
to jego własne odkr: rcia źródłowe, częścio\<,10 zaś materiały znane już ,vcześniej. 
Do opanowania mate1 iału, który pozwoliłby na opracowanie monografii pierwszych 
polskich Amerykanó\\, niezbc;dny · bc;d7.ie jeszcze spory wysiłek. Zasługa T. L. Ba
kera polega na tym, .. n objął przytłaczającą większość dotychczasowego niemałego 
dorobku w tej dziedzinie, pomnożył go własnymi brrdaniami źródłowymi i tymi 
badaniami wskazrrł na nie znane do tej pory źródła, które wykorzystają także inni 
badacze. Gdy posuną oni dalej naszą wiedzc; o pierwszych polskich Amerykanach, 
otrzymamy pełną naukową monografię ich pionierskiego wysiłku i dalszego co
dziennego działania na rzecz nowej amcrykaóskiej ojczyzny. W badaniach nad 
pierwszymi polskimi Amerykanami książka T. L. Bakera zajmie z pewnością okre
:iloną pozycję. 

Andrzej Brożek 

J. W oj c i  a k, WALKA POLITYCZNA W WYBORACH DO PARLAMENTU
RZESZY I SEJMU PRUSKIEGO W POZNANSKIEM W LATACH 1898-1914, War
szawa-Poznań 1981, ss. 204. 

Objętościowo niewielka praca (bez aneksu liczy ona około 160 stron) dotyczy 
.zagadnienia ważnego. Choć o wyborach, które stanowiły jeden z najistotniejszych 
przejawów politycznej działalności Polaków w zaborze pruskim, pisano wiele, ale 
problem ujmowano z innego punktu widzenia. 

Podstawę źródłową monografii stanowi prasa polska i niemiecka (z niej brak 
wrocławskiego organu SD „Volkswacht", który sporo pisał także o Poznańskiem} 
oraz materiały archiwalne z Polski i NRD, a pochodzące od władz pruskich (w Ber
linie Zachodnim znajdują się akty rejencji bydgoskiej, ale ponieważ sam z nich 
nlc korzystałem, trudno mi stwierdzić, czy przyniosłyby jakieś uzupełnienia) i orga
nizacji polskich. Liczba przekazów źródłowych jest duża, a takie czy inne pomi
nięcia (np. w stenogramach parlamentarnych mowa była nieraz o przebiegu wy
borów) nie mają chyba poważniejszego znaczenia. 

W zakończeniu Autor stwierdził, że „konflikty drążące społeczeństwo polskie 
nie znajdowały właściwego odzwierciedlenia w walec wyborczej" (s. 163), że spo
łeczeństwo polskie było monolitem (s. 165), a kończy zdaniem: ,,Oba społeczeilstwa, 
poza nielicznymi wyjątkami, tworzyły dwie wzajemnie zwalczające siebie siły po
lityczne, a walka między nimi była najbardziej charakterystyczną cechą życia poli
tycznego w Wielkopolsce" (s. 168, nie stosowałbym v.rymiennie pojęć Poznańskie 
i Wielkopolska, gdyż nie są one, jak wiadomo, identyczne). Mniejsza o dokładność 
tych zda11, które ogólnie biorąc są w dużej mierze słuszne, ale rzecz w tym, że 
główne nurty pracy to właśnie odchylenia od tych reguł. 

Najważniejszym zagadnieniem, którym zajmuje się Autor, jest typowanie kan-
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dydatów, znacznie mnreJ interesują go same ,wybory, a wyznaczanie kandyda
tów odbywało się i po stronie polskiej i niemieckiej wśród różnych rozgrywek 
i starć. 

Pod względem układu pierwszy rozdział to kompedialne przedstawienie parla
mentów i systemów wyborczych; napisany jest jasno, dla czytelnika mniej znające
go zagadnienie przynosi pożyteczne informacje (o drobnych usterkach mowa będzie 
niżej). Cztery rozdziały zasadnicze omawiają chronologicznie wybory do Reichstagu 
i Sejmu pruskiego w latach 1898, 1903, 1907-1908 oraz 1912-1913. Ułożone są 
identycznie, a zawierają kolejno: kampanię wyborczą do parlamentu i sejmu, 
w tych zaś ramach wybieranie kandydatów polskich, niemieckich i socjalistycznych. 

O różnych secesjach polskich wspominano niejednokrotnie, niektóre z nich są 
dobrze znane, ale nikt nie zestawił wszystkich, a w dodatku nikt nie opisał ich 
na tak obszernej podsta\vie źródłowej i wydobył ze źródeł tylu szczegółÓ\\r. O sto
sunkach wśród partii niemieckich w literaturze polskiej wspominano rzadko (Kram
ski, sam Autor; gdy w przedmowie jest mowa, że na temat stronnictw politycz
nych istnieje bogata literatura, s. 4, chyba nie o to chodziło), tym więcej tu mate
riału nowego. Najmniej dostrzegam go, gdy Autor pisze o ruchu socjąlistycznym. 
W sumie walory pracy pod względem materiałowym są dla mnie bezsporne. 

Bardziej złożona jest ocena koncepcji i wyników pracy. Wobec wspomnianej 
już tematyki pracy mniej ważne są wzmianki o programach i ideologii, a nawet 
walka wyborcza polsko-niemiecka. Dlatego też osobno można rozpatrywać stronę 
polską i niemiecką. 

W polskich akcjach przedwyborczych podsta�vowym zagadnieniem jest utrata 
dotychczasowej pozycji przez konserwatystów na rzecz zwłaszcza kierunku naro
dowodemokratycznego. W mechanizmie tego zjawiska zabrakło mi bliższej analizy 
roli komitetów wyborczych różnych stopni. Na podstawie tak bogatych źródeł, 
jakimi dysponow::i.l Autor, było chyba np. możliwe zesta,vienie poważnej liczby 
członków tych komitetów i ustalenie, w jakim stopniu atak na pozycje konser
watystów przebiega! za pośrednictwem ich ewolucji (niektóre fragmenty, np. s. 52-
55, zdają się świadczyć o walce o komitety wyborcze). Wydaje mi się także, że 
w większym stopniu można było wskazać, w jakim stopniu podobne jak w Pozna11-
skiem zjawiska występowały w innych częściach zaboru pruskiego. W pracy jest 
nieco o Prusach Zachodr{ich, mniej o Górnym Śląsku (np. na stanowisko Centrum, 
s. 75-76, wpływ wywierały stosunki na śląsku; nawiasowo w fragmentach o Gór
nym śląsku trafiają się pomyłki, w 1903 r. \vybrany został tylko jeden, nic dwóch
posłów polskich, s. 78, w 1912 r. Polacy stracili l nie 2 mandaty, s. 147).

Gdy mowa o akcji politycznej ludności niemieckiej na terenie Poznai1Skiego, 
główna trudność polegała na tym, że działały tutaj partie stanowiące części skła
dowe stronnictw ogólnopaństwowych. Wiele ich poczyna11 s,voją genezę miało w zj3-
\.,,-iskach sięgających poza prowincję. Autor każdy rozdział poprzedził uwagami od
noszącymi się do sytuacji w Rzeszy i Prusach, ale są one zbyt ogólne, aby mogły 
służyć do wyjaśnienia szczegółowo opisywanych rozgrywek przy typowaniu kan
dydatów. Tak było np. ze zmianami w łonie Centrum czy narodowych liberałów. 
Łączy sic: to ze sprawą wyzyskania literatury naukowej dotyczącej dziejów partii 
niemieckich. Jest ona tak obfita, że trudno było wyzyskać choćby poważniejszą jej 
część; ogólnie jednak należy stwierdzić, że Autor sięgnął do sporej liczby prac 
starszych, gorzej jest z nowszymi (jedynie drobne przykłady: o Bauernbundzie nie
zły artykuł H. Schwaba jest w wydawnictwie Die bilrgerlichen Parteien in Deutsch

[and, t. I, Leipzig 1968; sam podałem pewne nowe szczegóły w artykule zamiesz
czonym w: Rola Wie[kopolski w dziejach narodu polskiego, Poznań 1979; o wybo
rach z 1912 r. pisał J. Bertram, Die Wahlen zum Deutschen Reichstag vom Jahre

1912, Dusseldorf 1964). Bez uwzględnienia takiego szerszego tła z zamieszczonego 
w pracy wartościowego materiału tylko w części można wysnuć wnioski, w jakim 
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stopniu walka z polskością wywierała swój wpływ na działalność tych partii, a także 
jakie były granice tego wpływu. 

Z uwag szczegółowych podam tylko ich część. Nie bardzo jest jasne, w jakim 

znaczeniu wybory sejmowe „mogą być sprawdzianem zjawisk i procesów uwidocz
nionych w toku \Vyborów parlamentarnych" (s. 3). Z prac Komierowskiego Autor 
wymienił tylko dwie (s. 4, ods. 2). Skoro mowa o geografii wyborczej (s. 12), należy 
stwierdzić, że nie była ona bez korzyści dla Poznańskiego, bo od czasu wyznacze
nia okręgów jako prowincja rolnicza rozwijało się demograficznie słabiej niż ośrodki 
przemysłowe. Różnice między kuriami były nawet większe, niż stwierdza Autor 

(s. 15) - nie brakowało sytuacji, w których kurię I tworzył jeden prawyborca. 

Dyscyplina we frakcjach parlamentarnych (s. 17) była dość luźna, nie brakowało 
wypadków głosowania odmiennego przez członków jednej partii, jednolite wystę
powanie obowiązywało tylko w sprawach uznanych za zasadnicze. Centrum scha

rakteryzowane zostało w sposób zbyt uproszczony (s. 17), było i konserwatywne, 

i były w nim zaczątki kierunku chadeckiego. Drobnomieszczaństwo nie bardzo 

brało udział w Partii Rzeszy (s. 18), reprezentowała największy kapitał, a mała jej 

liczebność była przysłowiowa (kleine aber machtige Partei). Wzmianki o polityce 

celnej za Capriviego formułowano jakby pod wpływem ówczesnej publicystyki 

konserwatywnej (s. 34, 44 i in.), nie powodowała ona tak bardzo kryzysu rolnego, 
który miał głębsze przyczyny, ani nie ,vywolywała takiego przeciwstawienia wsi 
i miasta (tak twierdził Bund der Landwirte), bo wieś to nie sami producenci t'ooża. 
W 1898 r. nie było podobnego porozumienia partii, jak- kartel Bismarcka czy blok 

Buława (s. 35). W tym czasie to już nic Liga Polska (s. 52) a Narodowa, podobnie 
lepiej mniej precyzyjnie, np. ruch narodowodemokratyczny, niż Narodowa Demo

kracja, (s. 65), bo takiego ugrupowania jeszcze nie było. Gdy mowa o paragrafie 
językowym (s. 109, 124), trzeba by stwierdzić, że dla akcji przedwyborczej nie miał 

poważniejszego znaczenia, a w ogóle cala ustawa dla ruchu polskiego, obok nie
wątpliwych szkód, przynosiła także pewne pozytywy - nasilił siq ruch organiza
cyjny, gdyż paragraf dotyczył nie wszelkich zebrań, a tylko publicznych, ponadto 
ustawa łagodziła nadzór policji nad związkami. Blok BU!owa (s. 110) nie obowią
zywał w wyborach sejmowych, gdyż tam nie był on rządo,vi potrzebny; ,v Rei�h
stagu blok istniał do 1909 r. Swoją drogą Autor może nieco przesadnie podkreślił 
dążenie rządu do uzyskania większości \V parlamencie; Rzesza nie była państwem 
rządzonym parlamentarnie i odkąd w latach osiemdziesiątych przewagę w Reich

stagu uzyskała opozycja, tylko w niektórych okresach kanclerze usilniej starali się 
o taką większość. Na karb niezręczności sformułowania składam zdanie, że Partia
Narodowo-Liberalna była inspiratorką poczynar'1 niemieckich na Bałkanach i na
Bliskim Wschodzie. W literaturze używa się nazwy Górnośląski Związek Przemy
słowców Górniczo-Hutniczych (por. prace F. Białego), nie Związek Górnośląskich
Właścicieli Kopah'l i Hut (s. 141).

W aneksie Autor zamieścił tabelaryczny spis nazwisk posłów i kandydatów oraz 

liczbę uzyskanych przez nich głosów (s. 170-189). Szkoda, że zabrakło miejsca dla 
zestawień zbiorczych z podaniem liczby głosów, jakie padły na poszczególne partie. 

Brakuje liczb względnych i podstawy źródłowej tabel. Objaśnienie skrótów nazw 
partii wystarczyło dać raz przed tabelami. Wolnomy�lni nie są podzieleni na partie. 
Wybory uzupełniające można było dać po głównych; lepiej byłaby wówczas wi
doczna każda kadencja parlamentu. Te wybory obejmują także, odmiennie niż praca, 
okres wojny. Pewna to niekonsekwencja; brakuje również wyjaśnienia, w jakim za
kresie funkcjonowała zasada, że od wybuchu wojny każdy okrc;g pozostawiano 
partii, która posiadała go przed jej początkiem. 

Adam Ga!os 
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J. G o ł a s k i, ATLAS ROZMIESZCZENIA MŁYNÓW WODNYCH W DORZE
CZACH WARTY, BRDY i CZĘSCI BARYCZY W OKRESIE 1790-1960, cz. 1: Srod
kowa Warta, Prosna i Barycz, Poznań 1980, ss. 109 + 16 arkuszy map (31 X 2ł cm). 

Polska kartografia historyczna wzbogaciła się dzięki atlasowi J. Gołaskiego 
o jeszcze jedno poważne dzieło naukowe. Walory tego opracowania podnosi wydat
nie jego przydatność do badań nad przemianami zachodzącymi w środowisku geo
graficznym, co ma również duże znaczenie praktyczne. Istnienie w dawnych czasach
licznych młynów wodnych miało wszak bardzo istotny wpływ na stosunki wodne.
Ich zaś stopniowa likwidacja pociągała za sobą zmniejszenie zasabności w wodę
najbliższego otoczenia. Jest to szczególnie ważny problem dla zachodnich partii
nizin środkowopolskich, odczuwających spore niedobory wody do celów gospodar
czych i komunalnych.

Prace nad omawianym atlasem rozpoczął Autor już w 1973 r. Jego opubliko
wania podjęło się Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Cale opracowanie 
ma się składać z pięciu części, zawierających w sumie aż 92 arkusze map. Nakład 
jest dosyć skromny, gdyż wynosi zaledwie 250 egzemplarzy, ale powinno chyba 
wystarczyć ich dla wszystkich zainteresowanych. 

Każdy tom atlasu dzieli się z kolei na dwie części: mapową, czyli właściwy 
atlas, i materiałowo-dokumentacyjną. Ta ostatnia ułożona jest według numeracji 
poszczególnych arkuszy map. Autor podaje w niej zestawienia wykorzystanych de 
opracowania kartograficznych materiałów źródłowych oraz dokładnie udokumento
wane wykazy młynów naniesionych na pojedyncze arkusze atlasu. Na materiały 
źródłowe składają się wszystkie podstawowe polskie, pruskie bądź rosyjskie zdję
cia topograficzne badanego obszaru, ,vykonane w okresie od ostatnich dziesięcioleci 
XVIII w. aż po lata sześćdziesiąte naszego stulecia. Materiały te wyznaczyły też 
pic;ć przekrojów chronologicznych, według których opracowano cały atlas. Odpowia
dają one z grubsza przełomowym momentom w życiu społeczno-gospodarczym na
szego kraju. Są to bowiem lata (oczywiście w przybliżeniu): 1790, 1830, 1890, 1930 
i 1960. 

Bardzo schludnie wydana pierwsza część atlasu obejmuje m. in. spory szmat 
pogranicza śląskiego (występuje ono także w części drugiej i piątej), mniej wię
cej od' okolic Byczyny na wschodzie po Żmigród na zachodzie (arkusze: 10 - Ra
wicz, 11 - Krotoszyn, 13 - Trzebnica, 14 - Syców, 15 - Kępno i 16 Byczyna). 
W partii materiałowo-dokumentacyjnej tej części Autor zamieścił 2 skorowidze ar
kuszowego układu map, tudzież 7 reprodukcji wycinków map źródłowych, które 
dają doskonały pogląd na wykorzystane materiały kartograficzne. 

O wielkości całego przedsięwzięcia niech poświadczy fakt, że tylko w samej 
części pierwszej J. Golaski zidentyfikował i dokładnie zlokalizował grubo ponad 
800 młynów wodnych 1• Ponadto prześledził ich istnienie na przestrzeni prawic dwu
stu lat. Tu doprawdy potężna praca. Odbiorcy śląscy z niecierpliwością oczekują 
na jej kolejne tomy. 

Juiian Janczak 

A. W ar z o k, CZAS NA ROZDROŻACH (WSPOMNIENIA), Opole 1981, ss. 289.

Kontynuując edycję pamiętników działaczy ruchu polskiego na ślqsku Opol
skim z okresu międzywojennego, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu opu
blikowało książkę A. Warzoka, lekarza i od 1980 r. przewodniczącego Miejskiej Rady 

1 Tylko nielicznych obiektów nie udało się autorowi umiejscowić. W częgci 
pierwszej jest ich zaledwie 12. 
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Narodowej w Opolu. Autor (ur. 1915 w Ciechowicach pod Raciborzem) pochodził 
z rodziny górniczej, uczył się w gimnazjum polskim w Lublińcu i Bytomiu, a stu
diował w uniwersytecie wrocławskim, korzystając z pomocy finansowej Związku 
Polaków w Niemczech (ZPwN). 

Wspomnienia poprzedzono wprowadzeniem (,,Zamiast wstępu", s. 11-42). Ma 
ono charakter szkiców z historii rodzinnej wsi i regionu od czasów najdawniej
szych do współczesnych bez zachowania porządku chronologicznego. Całość jest 
<:haotyczna, chociaż ko11czy ją ciekawy opis środowiska naturalnego Ciechowic 
i okolicy. Natomiast zasadnicza część wspomniei1 obejmuje okres od powstafi. ślą
skich do pierwszych lat po 1945 r. Rozdział pierwszy (s. 43-53) poświęcono ple

biscytowi i III powstaniu śląskiemu, drugi (s. 54-74) i trzeci (s. 75-99) sprawom 
szkolnym ludności polskiej w Niemczech do 1936 r. tj. do zdania matury przez 
Autora, czwarty (s. 100-114) harcerstwu, w którym Autor tkwił od rozpoczęcia 
r.auki w Lublińcu w 1927 r., piąty (s. 115-141) okresowi studiów \ve Wrocławiu,

szósty (s. 142-158) charakterystyce życia Polaków w Trzeciej Rzeszy, w tym i w Cie
chowicach, siódmy (s. 159-166) ostatniemu dniu pokoju i początkom II wojny świa
tuwtj na rybnicko-raciborskim pograniczu polsko-niemieckim, ósmy (s. 166-208)
pobytowi w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie od 6 X 1939 r. do 8 VI 1940 r.,
dziewiąty (s. 209-223) działaczom ruchu polskiego, w tym również wciągniętym

przymusowo do Wehrmachtu, dziesiąty (s. 224-244) ruchowi oporu nad Odrą w la
tach II wojny światowej, w tym i na Sląsku Opolskim. Natomiast rozdziały jede
nasty (s. 245-268) i dwunasty (s. 269-273) dotyczą okresu po zwolnieniu Autora
z obozu koncentracyjnego.

Intencją Autora było pisanie „o czasie mi znanym, a zwłaszcza o ludziach tego 
czasu godnych", a nie „swego życiorysu, ani pamiętnika" (s. 274), co sugeruje pod
tytuł. Czym jest w �wietle tego książka? Raczej wspomnieniem, choć zbyt dużo 
miejsca zajmują w niej opisy zaczerpnięte z literatury historycznej, pamiętników, 

a nawet archhvów lub wręcz długie cytaty. Niekiedy robi to wrażenie, iż Autor 
chciał po prostu opracov.rać pewien wycinek przeszłości, nie uwzględniając jednak 
całości doste;pnej literatury, lub potwierdzić niektóre twierdzenia wybrane z lite
ratury przedmiotu. Wszystko to waży niewątpliwie ujemnie nn kształcie Czasu na 
rozdro::ach i utrudnia lekturę książki. Konsekwencją jej koncepcji jest bowiem 
pov.;tarzanie spraw znanych już ze wcześniejszych wydawnictw i zatracanie wła
snego spojrzenia Autora na ów „czas". We wspomnieniach nie podjęto węzłowych 
problemów związanych z ruchem polskim jako całością i poszczególnymi częściami 
składowymi tego ruchu, mimo iż Auto1� tkwił w nich od dzieci11stwa. Dotyczy to np. 
szkolnictwa, harcerstwa czy ruchu akademickiego. Znalazły się natomiast w książce 
slogany w rodzaju: ,.Polak potrafi!" (s. 63). Jednocześnie stwierdzając brak odno
to\vania w literaturze wszystkich harcerzy polskich z Niemiec, którzy polegli 
\V II wojnie światowej, i pisząc, że „do tego spisu należałoby dodać jeszcze wiele 
naz,visk moich przyjaciół harcerzy" (s. 114), Autor nic wymienia nikogo. 

Pomaturalny okres w życiu Autora wspomnień był związany z Wrocławiem, 
ale !,ie tylko. Przed podjc;ciem studiów medycznych został bowiem wciągnięty na 
6 micsit:;<.:y do Arbcitsdienstu w Ncuhausen k. Cottbus. Ten fragment \vspomnień 
i po�więcony pobytowi w Wehrmachcie od listopada 1937 r. do marca 1939 r. za
wiera ciekawe uwagi o możli\vości zajmowania różnorakich postaw przez ludność 
polską we wrogich jej i przymusowych organizacjach niemieckich, hitlerowskich. 
Równoczd:1ie Autor pisze wprawdzie o życiu studentów polskich we Wrocławiu 
i ich zwi,1zkach z ruchem polskim, ale pomija problemy zasadnicze dotyczące sto
sunków między kierownictwem ZPwN i ruchem polskim a dwoma organizacjami 
studenckimi o::-az między samymi organizacjami studentów. Doceniając :.p. rolę 
stypcz-:diów ZPwN dla studiujących Pol::tków pisze tylko, iż „krc;pO\valo 1,as jednak 
uiależnicnie finansowe od berlińskit'i centrali ZPwN, margines bowiem swobod-
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nego dysponowania otrzymanymi funduszami był dość wąski" (s. 132). Wi docznej 
tendencyjności Autora wspomnień dowodzi fakt, iż tym razem pominął w relacji 
istniejącą literaturę, w której ukazano problemy polskiego ruchu akademickiego. 

Tendencyjny charakter mają też te fragmenty wspomnień, w których przed
stawiono relacje między Kościołem katolickim a ·ruchem polskim, a szczególnie 
przebieg pielgrzymki Polaków z Niemiec do Rzymu w listopadzie 1933 r. (s. 134 nn) 
w kontekście stosunków między Watykanem a Trzecią Rzeszą. Autor posłużył się 
tym razem znowu cytatami, w tym wypadku z Rzeczypospolitej Polaków E. Osmań
czyka wydanej w 1977 r. W tym samym roku relacja Osmańczyka ukazała się też 
w trzecim wydaniu innej jego książki (Byt rok 1945 ... ., s. 437 nn), która po raz pierw
szy ujrzała światło dzienne w 1970 r. Powtórzył ją też w propagandowym albumie 
z okazji 50-lecia ZPwN 1• Natomiast przed 1939 r. E. Osmańczyk, jako redaktor na
czelny Leksykonu Polactwa w Niemczech., inaczej niż po Il wojnie światowej przed
stawił postacie dwóch papieży (Piusa XI i XII) oraz przebieg wspomnianej wyżej 
pielgrzymki 2• Powyższa sprawa potwierdza w czytelniku przekonanie, iż Autor 
wspomnień zrobiłby lepiej, gdyby Czas na rozdrożach poświęcił tylko własnym prze
życiom i doznaniom oraz wydarzeniom, w których sam uczestniczył, a nie powta
rzaniu tekstów napisanych przez innych. Jest tak tym bardziej, że cytując wydane 
przez W. Wrzesi11skiego raporty konsulów polskich, odwoływał się do stron, które 
dotyczą innych treści niż te, o których pisał (zob. np. s. 154 ·nn). 

Do ciekawszych fragmentów wspomnień A. Warzoka należą niewątpliwie re
lacje o zmianach nastrojów części ludności we wsi rodzinnej w przededniu i po 
wybuchu II wojny światowej oraz o pobycie w obozie koncentracyjnym, choć i tu
jest widoczny wpływ literatury. Wspomnieniowy charakter zatraca natomiast 
szczególnie rozdział dziewiąty, a następny jest mało przejrzysty, choć też oparty 
na literaturze. Wprawdzie Autor włączył do niego informacje o własnych kontak
tach z końco wojny z niemieckim ruchem oporu, ale utrudniają one lekturę 
wspomnień, ponieważ losy swe po zwolnieniu z obozu w połowie 1940 r. A. Warz.ok 
zawarł zasadniczo w dwóch ostatnich rozdziałach. Były one związane ze służbą 
w jednostce sanitarnej Wehrmachtu, która działała na różny ch frontach wojny (w tym 
i we Wrocławiu, gdzie Autor zetknął się' z polskim ruchem oporu), a od wiosny 
1945 r. z amerykańskimi obozami jenieckimi. Uciekając w połowie sierpnia tegoż 
roku z obozu jenieckiego, Autor zgłosił się ,do polskiego obozu dla dipisów. Do 
Polski powrócił wiosną 1946 r. Nie jest to re lacja szczegółowa, zwłaszcza jeśli 
chodzi o okres powojenny, choć doprowadzona do rozpoc.:zęcia przerwanych wy
buchem wojny studiów medycznych we Wrocławiu. 

Zwrócono już uwagę na pominięcia niektórych spraw przez Autora wspomnień, 
choć jego prawem było pisanie o tym, na co miał ochotę. A. Warzok ma niewątpli
wie więcej do powiedzenia na temat spraw związanych ze stosunkami polsko-nie
mieckimi, a szczególnie polityką niemiecką wobec ludności polskiej, niż o ,vewnQtrz
nych sprawach ruchu polskiego. Chociaż by! świadkiem opozycji w ruchu polskim 
wobec politycznego kierownictwa ZPwN, milczy o niej konsekwentnie nawet wtedy, 
kiedy pisze o ludziach odgrywających w niej rolę wiodącą. Jednocześnie „czasu 
na rozdrożach" dla ludności polskiej w Niemczech nie kończyła bynajmniej zakoń
czona zwycięstwem aliantów II wojna światowa. Szkoda zatem, iż Autor kwituje
to tylko zdaniem, że „działacze byłego Związku Polaków w Niemczech nic byli 
popularni" (s. 227) po tej ,vojnic. Szkoda też, że zrezygnował z opisu życia \V obozie

1 H. Le hr, E. Osm a 11 czy k, Polacy spod znaku Rodła, Warszawa 1972, 
s. 93-95.

2 Leksykon Polactwa w Niemczech, wyd. fototypiczne, wstęp: E. Osma11czyk, 
Wrocław 1973. Zob. hasła Leksykonu: Pamiętnik Pielgrzymki Polaków z 1':icmit:c 
do Rzymu (s. 57-1), Pielgrzymk« do Rzymu (s. 58-1), Pius XI i Pius XII (s. 5D2). 
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dla dipisów, stosunku władz okupacyjnych do spraw polskich i stosunku lokalnych 
władz niemieckich do Polaków przebywających na terenie Niemiec po zakończeniu 
działa wojennych. 

Brak określenia we wstępie autorstwa M. Lisa edytorsko-redakcyjnej roli wy
dawcy a, mimo iż był on „jednym z pierwszych czytelników maszynopisu" A. Wa
rzoka i że pracował „nad nim z autorem" (s. ·B), jest przyczyną wielu uchybień. 
Nie wiadomo np. do czego odnieść tekst na s. 19 w wierszu 3. Brakuje miejsca 
i roku wydania oraz wydawcy (s. 22 przyp. 13 i s. 154 przyp. 162). Natomiast nie 
jest potrzebny nawias w ostatnim wierszu tekstu na s. 13. Istniała jednak potrzeba 
wyjaśnienia, iż wymienionego na s. 62 A. Lampe nie należy mylić z międywojennym 
działaczem komunistycznym o tym samym nazwisku i imieniu. Objaśnienie słowa 
, freikorps" jest z'ayt ogólne; zamiast „niemiecka formacja militarna" (s. 162 przyp. 
167) powinno być: ,,korpus ochotników" czy „korpus ochotniczy". Niekiedy brakuje
objaśnień, np. s. 132 (,,Grenzlandwanderung" - wędrówka pograniczna, przemiesz
czanie ludności pogranicza). Przetłumaczenie niemieckiej nazwy partii hitlerowskiej
(s. 144 przyp. 142) powino znaleźć sit:; wcześniej. Szwankuje również korekta, np.
powinno być: ,,rodu" zamiast „roku" (s. 107), ,,takich" zamiast „taki" (s. 274),
,,Ulitzka" zamiast „Ulitzek" (s. 288). Wymienionych przykładowo uchybień jest nie
stety więcej. Nie jest też dobre wykonanie pomieszczonych w książce ciekawych
skąd inąd ilustracji.

Leonard Smolka 

STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 
1945-1975. Aut.: J. Cichocki, S. Dąbrowski, J. Juchrtowski, W. Kalicki, M. Wolański, 
Warszawa 1980, ss. 177. 

W okresie ostatnich kilku lat środowisko wrocławskich historyków znacznie 
rozszerzyło badania tematycznie związane z historią najnowszą Dolnego Śląska. 
Efektem tej pracy to kolejno wydane książki B. Pasierba Życie polityczne Dol
nego ś!qska w latach 1945-1950, A. Kowalik PPR na Dolnym Ś!qsku oraz zbiorowa 
praca pod red. B. Pasierba Polski ruch młodzieżowy na Dolnym Ślqsku. 

Wydana ostatnio omawiana praca zbiorowa została napisana w formie popu
laryzującej osiągnięcia i dorobek Stronnictwa w trzydziestoletnim okresie jego dzia
łalności. Kierowana jest głównie do środowisk młodzieży szkół średnich oraz mło
dych członków Stronnictwa Demokratycznego. Zasadniczym walorem książki jest 
chronologiczny opis wydarzeń z zakresu rozwoju organizacyjnego i wzrostu liczeb
nego SD w poszczególnych okresach działalności Stronnictwa. Godnym uwagi jest 

8 Wydawca pom:ną! ponadto milczeniem już wcześniej opublikowane wspomnie
nia i opracowania A. Warzoka: Na Uniwersytecie Wrocławskim przed laty (Ci, co 
przetrwali. Wspomnienia Polaków z Dolnego Sląska, oprac. K. Fiedor i M. Orzechow
ski, Wrocław 1959, s. 90--132); Wspomnienia Opolan, t. 1 pod red. W. Kornatow
skiego, K. Malczewskiego, Warszawa 1960, s. 327-374; W 30 rocznicę Polskiego 
Gimnazjum w Bytomiu (,,Współczesność natchniona tradycją". Materiały z Plenum 
ZW TRZZ Opole w XXX Rocznicę Gimnazjum Polskiego w Bytomiu, 10 listopada 
1962, Opole 1962, s. 3-18, tabl.); Zawsze wierni ojczyźnie. Martyrologia Opolan w hi
tlerowskich kaźniach ( 1939-1945) (Martyrologia i walka Opolan 1939-1945, red. 
Z. Jaeschkc, Opole 1964, s. 18-37); ,,Patologia" - ośrodek sab'.łtażu i ruchu oJJoru
w KZ Bnc/ienwalcl (Kalendarz Opolski 1966, s. 354-----358); Czas nil ruzdrożach 
(Fragmenty wspomnień) (,,Opole", 1977, nr 12, s. 12-14). Wymienionych wyżej 
wspomnict'l A. Vvarzoka z 1959 r. nie odnotowała też w szczegółowym zestawieniu 
opolskiego piśmiennictwa pamiętnikarskiego Cz. M yk i ta - G Ie n s k, Pamiętnikar
stwo opolskie (Studia Śląskie, ser. nowa, t. 37, Opole 1980, s. 389-429). 
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fakt, iż jest to właściwie pionierska praca na taką skalę w naszym środowisku. 

Poprzednie, powstające w różnych okresach rozwoju organizacji, mają charakter 

wspomnień, nie najlepszej propagandy lub co najwyżej są przyczynkami. Jednakże 

ze względu na przyjętą przez Autorów konstrukcję pracy w formie monograficznej, 

rodzi się kilka uwag krytycznych. Stosunkowo uboga jest bibliografia, uwzględnia

jąca przeważnie materiały zgromadzone w Centralnym Archiwum Historycznym 

SD oraz Archiwum Wojewódzkiego Komitetu SD. Pominięto w większości artykuły 
publikowane w prasie dolnośląskiej szczególnie cenne w.spomnienia prof. Kulczyń

skiego (,,Gazeta Robotnicza" z 18 I 1957 r., Poznajemy naszych kandydatów. Rek. St. 

Kuiczyizski „Słowo Polskie", 9 I 1947 r.). W tekście nie znalazły s\vego odzwiercied

lenia prace doktorskie: E. Kusia Organizacje studenckie na Uniwersytecie Wro
cławskim w latach 1945-1956", U. Janowskiego PPS na Doinym S!qsku". z tego też 

względu nie prezentowany jest pogląd na rolę SD w procesie repolonizacji i zago

spodarowania Dolnego Sląska. Pominięto wkład „Klubu Seniora" w początkowym 

okresie działalności organizacji. Klub ten w znacznym stopiu przyczynił się do ja

kościowego wzrostu szeregów Związku Młodzieży Demokratyczej w latach 1946-1947. 
W znacznej . mierze problematyka zmiarny form działania SD w okresie błędów 
i wypaczeń pozbawiona została analizy mechanizmów politycznych, które w kon
sekwencji po,vodują, że organizacja akceptuje miejsce i rolę w systemie społeczno

-politycznym regionu i kraju. Z punktu widzenia merytorycznego w tekście za mało 
miejsca poświęcono okresowi poprzedzającemu obrady VI Kongresu SD. Burzliwy 
okres krystalizacji programu aktywnego udziału Stronnictwa na rzecz polskiej drogi 
do socjalizmu wymaga głębszej analizy różnorodnych tendencji przypadającej na 
lata 1956-1958, które ujawniły się między IX a XII Plenum KC PZPR w dolno
śląskiej organizacji stronnictwa. Z tego też względu pominięcie dorobku progra
mowego wypracowanego na przełomie 1956/57 przez Związek Młodzieży Demokra
tycznej regionu wymaga dal�zych badań i uzupełnień, co poz,voli nu okrdlenie 
obecnych przyczyn aktywności SD w różnorodnych kierunkach życia społeczno-po
litycznego Dolnego Sląska. 

Mimo pominięcia przez Autorów powyższej książki szeregu faktów i przyczyn 
ważnych dla prac o charakterze monograficznym, wypełnia ona lukc: w badaniach 
nad najnowszą historią życia politycznego regionu. Znacznie przybliża dorobek 
i osiągniQcia SD, a dzięki popularnonaukowej formie, w jakiej została napisana, 
trafia do szerokiego kręgu odbiorców. 

IIenryk Kobus 

R. G c I l e s, J. P a b is z, BIBLIOGRAFIA HISTORII SLĄSKA ZA LAT A
1945-1975. Red. nauk. R. Heck, Wrocław 1981, ss. 343. 

Vv 1981 r. nakładem '\Vyda,vnictwa ZNIO została wydana z przeznaczeniem 
dla szerokiego kręgu zaintereso\v,mych dziejami Sląska Bibliografia histori, ślqska 

za lata 1945-1975, którą opracowali R. Gdlcs i J. Pabisz. W słowie wstępnym do 
publikacji tej ni eżyjący już prof. R. Heck (jej redaktor naukowy) pisał „Spodzie
\1'amy Si(;, że przygoto\\'ana przez dr. R. Gcllcsa i dr. J. Pabisza sclektyw:1a biblio
grafia stanowić będzie cenną pomoc dla wielu ludzi i spotka sic; z dobrym przy
jęciem. Będzie ona służyć zarówno naukowcom, jak i amatorom, miłośnikom hi
storii całego Sląska, jego poszczególnych miejscowości lua regionów" 1. Słowa te nie
są jedyn 'e kurtuazyjnym gestem wobec Autorów. Wyrażają ,v istocie syntetyczną 
ocenę ich dzieła. 

1 R. G e·11 es, J. Pa bis z, BibUografia historii Śląska lfJ.Jj--1975, Wrocław 
1981, s. 11-12. 
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Nie jest ono pierwszym opracowaniem bibliograficznym dotyczącym Sląskc1. 
Zarówno przed wojną, jak i po wojnie ukazały się wielotomowe edycje bibliografii 
historii Sląska i w ogólności problematyki śląskiej�. Obejmują one jednak (ze 
\Vzględów oczywistych) wcześniej wydane pozycje. Bieżące potrzeby badaczy i mi
łośników historii śląska zaspokajały publikacje zestawów bibliograficznych na ła
mach „Sobótki" lub w postaci druków samoistnych, zapoczątkowane przez K. Ma
leczyńskiego i kontynuowane przez Autorów recenzowanego dzieła. Ogółem wy
dano 18 tego typu zestawów. Nie mogły one jednak spełniać właściwej funkcji, ze 
względu bowiem na małą objętość niektóre z nich nie były zaopatrzone w nie
zbędne objaśnienia, skorowidze itp. Mankamentów tych nie ma oczywiście recen-
zowana publikacja. 

Składa się ona z pi(':ciu części. Część A obejmuje: bibliografie i czasopisma ślą
skie, bibliografie zawartości czasopism; organizacja nauki, towarzystwa naukov,re; 
numizmatyka, medalierstwo, sfragistyka, chronologia, genealogia; biblioteki, archi
wa, muzea. zagadnienia geograficzne i przyrodnicze; kolonizacja i migracje; demo
grafia i socjologia; etnografia; archeologia; statystyka; zagadnienia językowe i naro
dowościowe; historia literatury; archi·tektury; sztuki plastyczne, konserwacja zabyt
ków; teatr, muzyka. 

Część B (.,Poszczególne zagadnienia") obejmuje: opracowania ogólne; zagadnie
nia gospodarcze; zagadnienia prawno-ustrojowe; historia szkolnictwa; historia kul
tury; kultura materialna; zagadnienia ochrony zdrowia i sport. 

Część C (,,Chronologia") to: zagadnienia ogólne; okres od czasów najdawniej
szych do połowy XIV w.; od polowy XIV do połowy XVI w.; od połowy XVI w. 
do 1807 r.; od 1807 r. do 1849 r.; od połowy XIX w. do 1917 r.; lata 1918-1939; 
lata 1939-1945; okres 1945-1975. 

Cz(':ŚĆ D (,,Miejscowości") obejmuje: zagadnienia ogólne i mikroregiony oraz 
Wrocław. Ostatnia część E (,,Osoby") obejmuje opracowania ogólne i poszczególne 
osoby. 

Bibliografia Ślqska R. Gellesa i J. Pabisza nie jest w prostej linii kontynuacją 
wcześniej wyda,vanych tego typu prac. Jest dziełem oryginalnym, uwzględniają� 
cym oczywiście ogromnq liczbę pozycji bibliograficznych uprzednio zarejestrowa
nych w innych zestawieniach. Oryginalność wyraża się głównie w konstrukcji, do
borze zagadnień, rozplanowaniu tematyki oraz selekcji pozycji bibliograficznych. 
Jest rzeczą zrozumiałą, iż Autorzy nie byli w stanie zarejestrować wszystkich prac 
o tematyce śląskiej, jakie ukazały się po 1945 r. Zmuszeni byli dokonać selekcji
or,1z ograniczyć informack bibliograficzną do danych podstawowych. Zrezygnowali
z artykułów prasowych (dzienniki, tygodniki), uwzględnili jedynie opracowania nau
kowe i popularnonauko'.\·2. Z literatury obcojęzycznej, zwłaszcza czeskiej i niemiec
kiej, zamkści!i jedynie \vażniejsze pozycje. Swoista selekcja dotyczyła także po
szczególr.ych regionów 7.iemi śląskiej. Najkorzystniej potn1ktowany zo,.tal Dolny
Sląsk, mniejsza liczba 7.arejestrowanych prac dotyczy Sląska Górnego, zwłaszcza
rcgio:m lrntowickiego, najmniej opracowań zamieszczono na temat Sląska Opmv
skiego. Region ten reprezentowany jest przez dzieła naukowe głównie w języku
czeskim.

Po·v:staje pytanie, czy zastosowana selekcja jest racjonalna i jakimi Autorzy 
kierowali sir: kryteriami wyboru. Stwierdzenie (w „Słowie wstępnym"), iż „elimi
nowano prace drugorzc;dne, pozycje popularyzatorskie i nie mające wiqkszego zna
czenia przyczynki cło dziejów lokalnych", nie precyzuje w sposób jednoznaczny 
zasad i m<Jtywów selekcji. Zauważyć należy, iż rezygnując z niektórych pozycji do
tyczących historii Śląska (Górnego, Dolnego, Cicszyhski�go), zamieszcza!lo tytuły 
i dane bibliograficzne kilku prac o tematyce lubuskiej oraz wiele pozycji niemiec-

2 Tamże, s. 23-27. 

9 - Sobótka 1-2/SZ 
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kich (RFN) o tematyce ziem zachodnich i północnych w ogólności (np. pozycje 153, 
154). 

Pewne zastrzeżenia budzi plan i struktura, jak również niektóre hasła i tytuły 
zagadnień. Pierwszy dział „A", obejmujący pozycje 1-197, zawiera zagadnienia 
ogólne, jest merytorycznie bardzo wartościowy (rejestruje wcześniej wydane bi
bliografie śląskie). Należałoby jednakże wyraźnie wyodrębnić go w spisie treści. 
Znak „A" (,,Ogólne") mylnie sugeruje bardzo szeroki zakres zagadnień (aż do znaku 
„B"), podczas gdy pozycje „ogólne'' to jedynie wspomniane bibliografie. Od strony 
konstriJkcyjnej bardzo przejrzysty jest fragment „Organizacja nauki, towarzystwa 
naukowe, zjazd" (pozycje 198-268). Nie można natomiast tego powiedzieć o na
stępnym (,,Numizmatyka, medalierstwo, sfragistyka, chronologia, genealogia", po
zycje 269-336). Wydaje się, iż pożądanym byłoby dodanie do tego fragmentu dy
plomatyki śląskiej (z zakresu tej dziedziny badań kilka pozycji, w istocie bardzo 
ważnych, umieszczono w dziale „C" - Chronologia). 

Trudno doszukać się przyczyn, dlaczego we fragmencie, o którym mowa, nie
które równorzr;dne co do wartości poznawczej prace umieszczone w różnych zesta
wach - np. Fudalej A. Herby miast województwa zielonogórskiego. Konsultacja 
naukowa Włodzimierz Dworzaczck. Nowa Sól 1974, s. 104, umieszczono w zestawie 
,,AJ Ogólne i źródła", pracę zaś o identycznej tematyce, Bąk J., Herby miast Gliwic, 

Pyskowic i Toszka. Ich geneza i symbolika (Zesz. Gliwickie 9, 1972, s. 165-174), 
umieszczono w zestawie „B) Zagadnienia szczegółowe". Wydaje się, iż obydwie 
prace należałoby zarejestrować w zestawie „B". 

Pewne niejasności budzą rozdziały: 5 „Zagadnienia geograficzne i przyrodnicze", 
dalej, 6, 7, 8, 10, 11 (z części A). Zawierają one bowiem pozycje bibliograficzne 
(w większości) dotyczące innych dziedzin nauki i wiedzy o $ląsku. Pozycje te 
mają bardzo luźny związek z historią tego regionu (np. poz. 556, 562, 587, 620 
i wiele innych). 

Ostatnia z uwag, jaka nasuwa się korzystającemu z niniejszej Bibliografii, do
tyczy skorowidzu. Wiadomo, jak ważną rolę spełniają indeksy w tego typu wydaw
nictwach. Wydaje się, iż być może nie najszczęśliwszym rozwiązaniem było umiesz
czenie w jednym wspólnym skorowidzu nazwisk, autorów, tytułów ważnych wy
dawnictw i miejscowości. Każda bibliografia przedmiotowa posiada ograniczony 
rejestr pozycji wydawniczych. Wynika to z niewątpliwej konieczności dokonania 
niezbędnej selekcji. Kryteriv. użyteczności tego rodzaju wydawnictw należy więc 
odnajdywać we właściwym doborze i szerokiej reprezentatywności pozycji biblio
graficznych. Wydaje się, że obydwa te warunki zostały przez Autorów recenzowa
nej bibliografii uwzględnione. 

Prezentowany tom bibliografii historii Sląska spełnia oczekiwania wszystkich 
zainteresowanych dziejami tego regionu, przede wszystkim zaś popularyzatorów 

. wiedzy o Sląsku. 

Stanisław Dąbrowski, Karo[ Fiedor 

ZNACZENIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA 
PROWADZENIA ROBÓT GÓRNICZYCH. Zbiór referatów, Katowice 1981, ss. 204. 

W dniu 16 VI 1981 r. w Katowicach, w świetlicy kopalni „Katowice". udbyła 
się konferencja naukowa poświęcona wykorzystaniu materiałów archiwrrlnych w za
gadnieniach eksploatacji i ochrony środowiska na terenach górniczych. Org:mizato
rami sesji byli Komitet Geocl€zji PAN, Wojewódzkie Archiw,i Pai\sh·,•ow,: w Kato
wicach i we Wrocławiu oraz Komisja Górnicza Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
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ników Górnictwa w Katowicach. Sesja miała charakter spotkania specjalistów 
z różnych dziedzin, w tym także pracowników uniwersytetów_ i archiwów pań
stwowych. 

Dorobek w zakresie wykorzystania materiałów archiwalnych dla potrzeb go
spodarki narodowej prezentuje się okazale. Widzimy tu nie tylko prace poświęcone 
rozważaniom teoretycznym 1, informacjom z bogatych i różnorodnych w treści zaso
bów archiwalnych 2, ale i sposobem gromadzenia i ewidencjonowania map gór
niczych•. Publikacje te stanpwią produklt działalności archiwów państwowych, roz
wijającej się zwłaszcza od 1976 r., kiedy to Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwo
wych do rzędu najważniejszych zadań wysunęła zagadnienie wykorzystania da
nych archiwalnych dla potrzeb nauki i gospodarki'· Szczególną rolę w tym przed
sięwzięciu odgrywa Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 5, organi
zator sesji poświęconych wybranym zagadnieniom Odry 6, górnictwu energetyczne
mu, kruszcowemu i skalnemu na Dolnym $1ąsku 7 oraz kartografii górniczej 8• 

Zagadnienie eksploatacji i ochrony środowiska na terenach górniczych ma zna
czenie szczególne. Wiąże się, zwłaszcza na $tąsku, z globalnym przeciwstawianiem 
się jego postępującej degradacji 0• Zahamowaniu procesów niszczenia środowiska 
naturalnego służą liczne inicjatywy, z których niektóre dotyczą m. in. przydatności 
archiwaliów do problemu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, opracowywania eks
pertyz, ochrony powierzchni miast, wreszcie do celów związanych z potrzebą od
twarzania stanu wyrobisk dziś już niedostępnych. 

Podstawę do tak ujętego zagadnienia dostarczają wyniki badań naukowych, 
niekiedy nawet cząstkowych. Są one rejestrem spraw, które ściśle się wiążą 
z aktualnymi i przysżlościowymi potrzebami gospodarczymi narodu i państwa. A po
przez informację aktywną, opartą bezpośrednio na materiale źródłowym, umożli
wiają wgląd w dorobek i doświadczenie poprzednich pokoleń. Mają też charakter 
stymulujący, albowiem mogą być wykorzystane do ukazania zróżnicowanych proce-

1 T. W a I i c h n o ws k i. Funkcje usługowe archiwów w rozwnj1i s1Joleczno-oo
spodarczym i kulturalnym kraju (Archeion, t. 68, 1979, s. 189-205 ; J. Pa bis z, 
Działalność archiwów państwowych na Dolnym Śląsku i ich funkcja regionalna 
(Informacja o zasobie Archiwum Państwowego w Legnicy, Legnica 1979, s. 9-29). 

z M. Kub a s  i k, Zagadnienie informacji w Archiwum Państwowym we Wro
cławiu (Archeion, t. 65, 1977, s. 330-332); J. Do mański, J. Pa bis z, Wybrane 
problemy geologiczno-górnicze w archiwach dolnośląskich (Archcion, t. 69, 1979, 
s. 217-223).

3 J. Dom a 11 s k i, J. Pa bis z, Zasoby archiwalne map górniczych i ich 
ewidencjonowanie (Archeion, t. 71, 1981, s. 49-:iB). 

4 Działalność naukowa archiwów polskich. I Konferencja Krajowa pracowni
ków naukowo-badawczych archiwów państwowycl).. Pnnań 28.IV.1977, red. T. Wa
lichnowski, Warszawa 1978; Archiwa w służbie gospodarki narodowej. II Krajowa 
konferencja pracowników naukotv?-badawczych archiwów państwowych, Katowice 
17 IV 1978, red. T. Walichnowski, Warszawa 1979; T. W a I ich n o ws k :, Kzenmkt 
rozwoju archni.;istyki pJ!skiej, Warszawa 1979. 

5 J. Pa bis z, Informacja o utworzeniu zespołu naukowo-badawczego zajmują
cego się sprawami współpracy archiwów paitstwowych z jednostkami gotµodar/d 
naroclowej (Archeion, t. 67, 1979, s. 319-323). 

8 A. Huczek, Konferencja poświęcona wybranym za.gadnieniom Odry (So
bótka, t. 32, 1977, nr 4, s. 557-558). 

1 S. ż y g a, Górnictwo energetyczne, kntszcowe i skalne na Dolnym Slqsku 
wczoraj i dziś (Sobótka, t. 33, 1978, nr 3, s. 427-474); M. Kub a s  i k, Wystav:�1 ar
chiwalna clotyczqca górnictwa i geolooii 1m Dolnym Slqsku z uwzględnieniem Gór

nego Sląska (i\rcheion, t. 66, Hl78, s. 354-355). 
s J. Dom n 11 ski, Sympozjum w \V AP we Wrodawiu na temat roli map 

w górnictwie (Archeion, t. 71, 1981, s. 313--315); Rola mapy w górnictwie. Materiały 
konferencyjne, Wrocław \973. 

o O::hrona środowi�k:i. Refleksje prawne, ekonomiczne i socjologiczne, red.
L. Lustacz, Wrocław 1979.
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sów struktura1nych gospodarki oraz do określenia wpływu poszczególnych czynni
ków na to zróżnicowanie 10.

W niniejszej publikacji wyróżniamy trzy wątki tematyczne. Pierwszy, o cha

rakterze ogólnym, dotyczy rozwoju techniki górniczej i jej wpływu na bezpieczeń
stwo pracy w górnictwie. Drugi, stosunkowo najobszerniejszy, poświęcony jest wy
padkowości w górnictwie, trzeci - szeroko tu rozumianej współpracy archiwisty 
z praktykiem zatrudnionym w resorcie górnictwa. Każdy z tych wątków stanowi 
w pewnym sensie zamkniętą całość. Wszystkie zaś trzy ukazują znaczenie wyko
rzystania wiedzy poprzednich pokole1i dla bieżących potrzeb gospodarczych. 

Autorem rozdziału, poświ<;conego rozwojO\\'i techniki górniczej i jej oddziały
waniu na bezpieczeństwo pracy w górnictwie, jest Jerzy Jaros. Autor w swoim 
referacie przedstawił przyczyny wypadkó,v górniczych, wskazując jednocześnie na 
niektóre sposoby zapobiegania katastrofom górniczym. Wzrost zagrożenia wiąże 

z initensyiikacją wydobycia węgla. Następnie omawia działalność władz górniczych 
zmierzającą do poprawy stanu bezpieczeństwa w kopalniach, uwypuklając niedo
stateczną ich troskę o warunki pracy w górnictwie, szczególnie w latach 1950-1955. 
Autor posłużył sic: wskaźnikiem śmiertclno:\ci wypadków \\' górnictwie do zilustro
wania przedstawionej tezy. Omawiając spraw<; bezpieczci1stwa pracy, uczony uwagę 
swą skoncentrował głównie na technicznych środkach zapobiegania katastrofom. 
S„koda, że w referacie zabrakło charakteryslyki ostatniego dziesięciolecia, a nade 
wszystko uwzgl<;dnienia pozostałych przyczyn wzrostu wskaźnika wypadków śmier
telnych, jak choćby forsowanie planó,,·, wyłączanie urządze11 napowietrzających 
(Zagłębie Miedziowe), system czterobrygadowy (praca w niedziele i świc:ta), nie
oficjalne wydłużanie dnia pracy (tzw. god?.iny kierownicze), okoliczno�ciowe czyny 
społeczne, represjonowanie górnikó\v za choroby (pozbawianie wysokich premii, wy

dłużanie czasu oczekiwania mi mieszkanie). za nieprzestrzeganie przepisów BHP 
(wysokie kary pieniężne), nabór do kopal!'1 osób ubiegających się o odroczenie 
służby wojskowej, praktykow,mie niegospodarno�ci (wysyłanie maszyn pod zawal), 
nomenklatura, pozbawianie górnikó-.\· opiek i prawnej p,zcd nadużyciami ze strony 
k;erown;ctwa i nadzoru, niespch!ianie prze,. ówczesne zwi,p.ki zawodowe swych 
powinności statutowych. Szkoda, że Autor nic rozwiną! myśli o przemianach w struk
turze wypadków, że nie wyjawił źródeł zakupu sprzętu górniczego (krajowe, zagra
niczne), intensywności modernizacji kopal,·1. że nic u!;:azal wpływu forsowania 
inwestycji priorytetowych na \':ypadko\\'ość w górnictwie, że nic dokonał analizy 
trafności zakupu poszczególnych urządzet'1 górniczych orc1z ich moralnego zużycia. 
Byłoby te:i interesujące dokc;nanie poró,\·n,1!!ia ws'.rnźnikó,.v wypadkowości do na
kładów inwestycyjnych. 

Wypadkowości w górnictwie .�ląskim w drugiej połowic XIX w. został poświę
cony referat Zofii Body-Krcżcl. Rzecz powsbb na kanwil• publikacji poświ(;conej 
nieszczęśliwym wypadko:n w górnictwie \n:gla i rud w o!u·ęgu Wyższego Urzędu 
Gór!1:czego we Wrocławiu. Autorka ukaz,lia zal�żności pomi,::dzy ,•:zrostem pro
dukcji a warunkami pracy w górnictwie. Z·.1,·rac,1 też U\\'ag� na to, że spadek liczby 
wypadków przy pracy był spowodowany roz,.vojem w Niemczech, w latach sic:dem
dziesiątych, silnego, niezależnego, socjaiistyc�.ncgo ruchu robotniczego. 

Również do przeszłości Gclwoluje się rd(:r·at Stanisława Michalkiewicza. Autor 
wykorzystał w nim także dane zcbrnne !Jrzc:>:e Jerzego .Jarosa, a zamieszczone 
w monografiach pcświc:co:iych hi,t0:·'i górnictwa w Polsce. Zdecydowana wi<;k
szość pracy lraktuje o wypadkowoki \V górnictwie polskim przed 19-!5 r. Szkoda, 
że Autor w swoich rozważaniach tak mało miejsca poświc;cil czasom Polski Ludo
wej, że pominął ostatnie dziesic;ciolccie. Należy żałować, że uczony nic uwypuklił 

10 Studia nad rozwojem spc!eczno-gosp:Jrinrc:ym makroregionu poludniow:i-za
chodniego. i\Iaterialy po konferencji, Wrccla\\' 19�8. 
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pczate,;hnicznych uwarunkowań wypadkowości w górnictwie, a przede wszystkim 
determinant doktrynalnych, przejawiających się w błędnej polityce inwestycyjnej, 
zagadnieniu wymiany towarowej Polski, a szczególnie sprawie warunków eksportu 
polskiego węgla do Związku Radzieckiego oraz specjalizacji Polski w systemie go
spodarczym RWPG. 

Kluczowym.jednak problemem sesji była kwestia szybkiej i efektywnej obsługi 
pracowników kopalf1 oraz przedsiębiorstw pracujących dla górnictwa przez archi
wistów. Referaty omawiające współpracę archiwisty z praktykiem zostały poświę
cone dwom nurtom spraw. Pierwszy dotyczy aktualnego stanu i kierunków dal
s2.ej współpracy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z państwową 
służbą archiwalną w dzicd�i_nie bezpieczeństwa pracy w górnictwie (Roman Kraus), 
drugi problematyce archiwalnej. 

Zakres spraw poruszanych w obu nurtach zagadnieri. jest ogromny. Obok gro
madzenia archiwaliów omówiono znaczenie map dla opracowywania odpowiednich 
ekspertyz, dla bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Problem zabezpieczenia ma
tniału archiwalnego w archiwach zakładowych jest bardzo złożony, na co zwracali 
uwagę Jadwiga Osojca, Jerzy Pabisz i Barbara Pazoła. Podkreślali, że archiwa za
kładowe w górnictwie utrzymane są na różnym poziomie, że sposób ich zabezpie
czenia jest różny, że wymagają ze strony administracji zakładów pracy specjalnej 
opieki, że wreszcie w różny sposób służą bieżącym potrzebom. 

W związku z powyższym należałoby przypomnieć postulaty B. Pazoły, zgło
swne w dyskusji, a mianowicie sprawę łączenia rozproszonych w zakładzie archi
wów pionu technicznego (inwestycje, geologiczne, miernicze, hydrologiczne), wyko
rzystywania materiału archiwalnego do bieżących potrzeb produkcyjnych zakładu, 
zabezpieczenia odpowiedniej bazy lokalowej, przeprowadzenia odpowiedniego prze
szkolenia personelu z wykształceniem technicznym oraz rozwijanie systemu infor
macji archiwalnej (technicznej). Postulaty te należy uzupełnić dodatkowo uwagami 
J. Osojcy i J. Pabisza o pilnej potrzebie nawiązania współpracy archiwów zakła
dowych z archiwami państwowymi celem sprawnego przepływu informacji waż
nych dla produkcji oraz przygotowania specjalnych referatów tematycznych oma
wiających poszczególne grupy materiałów archiwalnych (materiały techniczne) i ich
siczególną wartość.

Należałoby się również zastanowić nad potrzebą zorganizowania konferencji 
poświęconej stanowi archiwów zakładowych na Dolnym Sląsku. A wzorem spotkm\ 
archiwistów z praktykami można byłoby rozpocząć cykl konferencji z przedstawi
cielami towarzystw naukowych nad koordynacją działalności naukowej, nad usta
laniem wspólnych planów badawczych. 

Krzysztof Grygajtis 



K R o N I K A N A u K o w A 

Ka zimierz B obo wski 

WYSTAWA „PRUSY - PRÓBA BILAN.SU" W BERLINIE ZACHODNIM 

Wielka wystawa pt. Prusy - próba bilansu, która miała miejsce w Berlinie 
Zachodnim od 15 sierpnia do 15 listopada 1981 r. była niewątpliwie imprezą naj
waznieiszą spośród wielu innych zorganizowanych w ramach roku pruskiego 1981 
w Republice Federalnej Niemiec oraz w Berlinie Zachodnim. Wyrażają one zja
wisko dostrzegalne w społeczeństwie zachodnioberlińskim i zachodnioniemieckim 
od końca lat 70-tych, określane mianem „pruskiej fali". Rezultatem „ponownego 
odkrywania Prus" stały się liczne wystawy, sympozja, publikacje naukowe, audy
cje radiowo-telewizyjne i inne przedsięwzięcia, które mogą rodzić, zwłaszcza u Po
laka, liczne pytania. Częściową odpowiedź na nie stanowić moźe między innymi 
następująca wypowiedź byłego prezydenta RFN, Waltera Scheela, z grudnia 1978 r. 
z okazji otwarcia w Berlinie Zachodnim Biblioteki Kultury Pruskiej: ,,Podtrzy
mujemy, kontynuujemy i pielęgnujemy dziedzictwo kulturalne Prus". 

Zwiedzając wystawę zachodnioberlińską oraz obserwując wielotysic;cznc tłumy 

zwiedzających tę ogromną ekspozycję w Martin-Gropius-Eau (budynek Gestapo 
w okresie hitlerowskim), tuż przy murze berlińskim, w ostatnich dniach jej trwa
nia, można mówić o niebywałej fascynacji społeczeństwa zachodnioberlińskiego 
i zachodnioniemieckiego wyidealizowanym pruskim porządkiem, dyscypliną pru
skich żołnierzy, pracowitością, praktycyzmem i ascetyzmem pruskich rzemieślni
ków oraz urzędników. O tym, jak żywy jest renesans zainteresowań przeszłością 
Prus we współczesnej Republice Federalnej Niemiec i w Berlinie Zachodnim, 
w którym, niestety, nie ma miejsca na ocenę z punktu widzenia polskiej opinii 
publicznej, świadczą m. in. indywidualne oceny wystawy pruskiej przez zwie
dzających, uwidocznione na ogromnej tablicy w głównym hallu Gropius-Eau. Prze
waża w nich apologetyka wszystkiego co pruskie, niektóre wyrażają wręcz tęsknotę 
za ideami Fryderyków i Wilhelmów bądź są wyrazem poszukiwań w pruskiej 
tradycji rozwiązań dla politycznych dylematów współczesnych Niemców, określa
jących się z· dumą mianem Prusaków. Oto tylko niektóre przykłady: ,,Die Deu
tschen Ostgebiete Pommern, Schlesien, Westpreussen und Ostpreussen u. s. weiter 
gehoren nicht zu Polen, sondern stehen unter Polnischer oder sowjetischer Ver
waltung", ,,Wir mochten eine konventionclle Partei der preussischen Subventions
politik in Berlin weiterhin unterliegen". 

Generalnie wystawa zachodnioberli11ska przedstawiała obraz pa6stwa branden
burska-pruskiego Hohenzollernów w sposób jednostronny. Układ ogromnej ekspo
zycji, podzielonej na osiem wielkich działów według porządku chronologicznego 
od początków Marchii Brandenburskiej i par'1stwa zakonnego w XIII w. aż do 
klęski Hitlera, nie stwarza szansy krytycznego rozrachunku z dziejami prusactwa. 
W poddziale ekspozycji (w 30 z kolei sali), obrazującej stosunki prusko-polskie, 
zatytułowanej „Preussen und Polen, Polcn in Preussen", trudno dopatrzeć się roz
rachunku z antypoiskimi elementami dziejów Prus. Wprost przeciwnie, duża liczba 
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polskich sztandarów kościelnych, różnych polskich książek i czasopism, jakie uka
zywały się na ziemiach zaboru pruskiego, wreszcie nagrany na taśmie wywiad 
z żyjącym obecnie w zagłębiu Ruhry honorowym członkiem Związku Polaków 
w Niemczech, Stanisławem Kubi_akiem, emigrantem spod Sremu, miały uwiary
godnić m. in. następujący komentarz do ekspozycji dokumentującej miejsce Po
laków w pa11stwie pruskim: ,,Preussen hat nicht nur die Entwicklung der deutschen, 
sondern auch die der polnischen Nation und zugleich das Verhaltnis dieser Na
tionen". W atmosferę bezkrytycyzmu wobec dziedzictwa Prus w poszczególnych 
sferach kultury duchowej i materialnej tuż przy wejściu do hallu na parterze 
wprowadza zwiedzającego hasło wypisane na ogromnym transparencie, stanowiące 
myśl Ed. Sprangera sformułowaną w 1958 r. ,,Preussen als Staat ist zugrunde ge
gangcn, »Das Preussischc« wird in der geistig-sittlicheń Welt fortleben". 

Abstrahując od wyraźnie polityczno-propagandowej wymowy omlwianej wy
stawy, nie sposób nie odnotować uwidocznionych na niej ważnych i często nie 
znanych badaczowi polskiemu rękopisów (dokumenty pergaminowe i inne, różne 
księgi kancelaryjne), starych druków, niezliczonej masy rycin, planów strategicz
nych bitew, dokumentacji architektonicznej, drzeworytów, miedziorytów, oryginal
nych tłoków i pieczęci woskowych, sztychów, portretów oficerów regimentu pru
skiego, obrazów, rzeźb, narzędzi produkcyjnych i innych zabytków związanych 
z sylwetkami władców, dowódców wojskowych, obrazujących politykę wojskową, 
kulturalno-wyznaniową, społeczną, gospodarczą i międzynarodową fryderycjańskich 
Prus. Większość spośród tych zabytków stanowi własność ważnego dla dziejów 
Śląska, Pomorza i Wielkopolski zespołu muzeum, biblioteki i archiwum w dzielnicy 
Dahlem w Berlinie Zachodnim, stanowiących trzon instytucji des Preusischcs Kul
turbcsitz_ Znaczna część pochodzi z niemal nieznanych badaczom polskim zbiorów 
rękopisów i przedmiotów muzealnych będących własnością Centralnego Urze;du 
Kościoła Ewangelickiego w Berlinie Zachodnim (m. in. sprzęt liturgiczny z kościo
łó,,r ewangelickich w Leśnej k. Lubania i w Piskorzowie k. Oławy, rozporządzenie 
dotyczące porządku nabożeństw w kościołach ewangelickich na terenie Śląska, 
wydane w Świdnicy 13 III 1763 r.), z zamku po rezydencji królów pruskich w Char
lottenburgu (dziś centralna dzielnica Berlina Zachodniego) oraz z licznych archi
wó,v i muzeów zachodnioniemieckich, szwecizkich, angielskich i innych. 

Mimo świadomie jednostronnego doboru materiału dokumentacyjnego, ukazu
jącego głównie pruskie pozytywy, jego bogactwo było tak ogromne, że stwarzało 
możli\vości poszukiwa1i badawczych dla każdej epoki dziejów paóstwa branden
burska-pruskiego. 

Antoni B a r cia k 

SYMPOZJUM „HISTORIA KRYMINALISTYKI I KRYMINALISTYKA 

W HISTORII" 

W dniach 18-19 IX 1981 r. w „Jodłowym Dworze" pod świętym Krzyżem 
odbyło się sympozjum zorganizowane przez Zakład Kryminalistyki Uniwersytetu 
Sląskiego w Katowicach. W założeniu swym miało ono być spotkaniem przedsta
wicieli różnych dyscyplin, a przy tym okazją do szerokiej wymiany poglądów, 
zwłaszcza zaś miGdzy kryminalistykami i historykami. W ciągu dwu dni obrad 
wygłoszono szereg referatów z zakresu kryminalistyki, fizyki, medycyny sądowej 
i historii. 

Sympozjum otwierał referat dra T. Widły z Uniwersytetu śląskiego pt.: Wy

korzystanie metJd kryminalistycznych w badaniach historycznych, archeologii i hi-
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storii sztuki, w którym autor wskazał na konieczność współpracy historykÓ\V, ar
cheologów i historyków sztuki z kryminalistykami.. Do ciekawszych wystąpień za
liczyć można referat fizyka dra M. Pazdura Chronometria metodą cu w archeologii 
i w historii. Możliwości, ograniczenia, perspektywy. Obok poważnych ogranicze11 
w stosowaniu tej metody, wynikających z dużej stosunkowo ilości materiału po
trzebnego do przeprowadzenia pomiaru, faktu różnych zanieczyszczeń badanych 
próbek i wreszcie trudności w przeliczaniu wyniku na czas historyczny, autor 
przedstawił zach�cające prognozy na przyszłość wiążące się z zastosowaniem nowej 
techniki badawczej. Płk. dr T. Kozieł (Fotografia kryminalistyczna jako jedna 

z metod badań dokumentów o znaczeniu historycznym - z praktyki Za1dad1t Kry

minalistyki Komendy Głównej MO) omówił rolę i znaczenie fotografii kryminali
stycznej w ustalaniu faktów. Wiele kontrowersji wzbudził referat doc. dra hab. 
Cz. Grzeszyka (Badania daktyloskopijne mumii egipskich), w którym autor starał 

się powiązać fakt ubogiej w linie papilarne dłoni jednego z faraonów egipskich 
z niewykonywaniem pracy fizycznej przez władców Egiptu w kilku przy:1ajmniej 
pokoleniach, bądź też z zawieraniem koicji między dwoma osobami związanymi bli
skimi więzami krwi. Obie te hipotezy zostały poddane krytyce przez przedstawicieli 

różnych dyscyplin (lekarzy, etnografów). Wiele polemik i zastrzeżeń, w tym rów
nież metodologicznych, wywołał referat prof. T. Marcinkowskiego i dra M. Pa
rafiniuka Przyczynek do zagadnienia oceny wieku na podstawie uzębienia. Ko
lejne trzy referaty poświęcone były znanym postaciom historycznym, których 
groby otwarte zostały w ostatnich latach. Prof. Z. Marek w referacie Badania gro
bów wawelskich - z praktyki Zakładu l\fedycyny Sądowej Akademii Medycznej 
w Krakowie przedstawił wyniki własnych badafr dokonanych w 1973 r. po ohvar

ciu nie naruszonego dotąd grobu króla Kazimierza Jagiellmiczyka, a także naruszo
nego jeszcze w XIX w. grobu jego żony Elżbiety. Dr Parafiniuk (Uwagi w związku 
z badaniami grobów książęcych w Słupsku) przedstawił wyniki badai1 grobów 
ostatniego przedstawiciela rodu Gryfitów, księcia pomorskiego Ernesta, i jego żony 
Anny. Trzeci wreszcie referat z tej serii autorstwa doc. dra hab. J. Widackiego, 
prof. Marka i dra J. Koniecznego dotyczył jednej z najbardziej znanych i zarazem 
kontrowersyjnych postaci XVII w., księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, którego 
grób znajduje się w pobliskim klasztorze na świętym Krzyżu. W wystąpieniu tym 
poddano w wątpliwość uznawane powszechnie łączenie zwłok złożonych w krypti2 
kościoła na Świętym Krzyżu ze zwłokami księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, co 
sugerowano już w temacie referatu: Badania domniemanych zwłok Jeremiego Wi

śniowieckiego. W referacie tym wyliczone zostały wszystkie okoliczności przema
wiające za identyfikacją złożonych tam z\v!ok ze zwłokami :księcia Jeremiego, 
jak również dane przemawiające przeciwko tej tezie. Dokładne badania wykazały, 

że złożone na świętym Krzyżu zwłoki nic były poddane sekcji po śmierci, a osoba 
tam złożona nie została otruta. Te dwa fakty stanowią poważną przeszkodę w łą
czeniu tych zwłok z księciem Wiśniowieckim, który według dość rozpowszechnio
nej opinii został otruty i po śmierci, na co wskazują znów źródła pisane, zwłoki 
jego poddano sekcji. Autorzy zestawiając skrupulatnie wszystkie „za i przeciw'' 
nie dają ostatecznej odpowiedzi w kwestii identyfikacji zwłok złożonych w krypcie 
kościoła na świętym Krzyżu, zlecając jednak dalsze badania historykom. W pierw
szym dniu obrad \vygloszono ponadto trzy interesujące, a nie zgłoszone uprzednio 
komunikaty, oparte na własnych badaniach ich autorów. Dr B. M!odziejo\Yski mó
wił na temat identyfikacji śladów krwi z czasów Powstania Warszawskiego, 
dr A. Iwaszkiewicz zaś o możliwości odczytania usuniętego numeru obozowego 
byłej więźniarki Oihvięcimia. Równie ciekawy, choć niedopracowany, co wykazano 
w dyskusji, by! komunikat drów T. Barana i B. Mlodziejowskiego o pracowni 
perukarskiej w starożytnym Egipcie. W wystąpieniu tym wykazano, że w pra
cowni tej posługiwano się włosami o jaśniejszej karnacji, które pochodzić mogły 
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od jeńców bądź też branek, zaś brunatna substancja znaleziona w pracowni oka
zała się podobna do gorszych gatunków używanego dziś mydła. 

Tematyka referatów wygłoszonych w drugim dniu obrad ściślej związana była 
z historią. Kpt. dr W. Brzęk przedstawił kierunki badań dziejów kryminalistyki 
polskiej, dr S. Hoc zaś zaprezentował temat Kryminologia a kryminalistyka w roz
woju historycznym. Oba te referaty spowodowały ożywioną dyskusję, w której 
zwracano uwagę m. in. na braki metodologiczne obu wystąpień (doc. J. Widacki, 
tjoc. K. Jaegermann, dr T. Widła i dr A. Feluś). Dla historyka czasów now
szych cenne okazały się dwa referaty ppłka dra J. Popławskiego poświęcone pro
blematyce szkolenia policji (Szko[enie Policji Pmistu:owej w okresie międzywojen

nym i Szkolenie policji polskiej Generalnego Gubernatorstwa w latach 1940-1945).

Problematykę dziejó,v policji śląskiej w okresie mi�dzywojcnnym podjął w swym 
referacie (Z dziejów Policji Województwa Sląskiego) dr Konieczny. Odnotować 
ponadto należy jeszcze wystąpienia kpt. Brzęka Zakres działania Samodzie!neQo 

Referatu Technicznego Oddziatu III Sztabu Głównego, por. mgr I. Kłucińskiej-Glu
szczak Działalność Sekcji Naukowo-Technicznej Ekspertyzy i Sekcji Ekspertyzy 

Komendy Głównej MO (1945-1955) i płk. Kozieła Historia fotografii kryminali
stycznej. 

Fakt zgromadzenia na omawianym sympozjum niewielkiego co prawda grona 
wybitnych specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe (kryminali
styków, kryminologów, lekarzy, etnografów, historyków i historyków sztuki) sprzy
jał ożywionej, często bardzo polemicznej dyskusji naukowej. Do najbardziej dy
skutowanych problemów należała wspomniana już sprawa wyjaśnienia ubóstwa 
linii papilarnych na dłoni faraona, przy czym dość zgodnie wykluczano wszelkie 
uwarunkowania genetyczne (doc. dr hab. K. Kaczanowski, prof. Marek), oraz me
todologia badań uzębienia (prof. Marek, doc. K. Jaegerman, dr Iwaszkiewicz). 
Poddano też krytyce podstawy metodologiczne badań kryminalistycznych i krymi
nologicznych zaprezentowane w referatach kpt. Brzęka i dr. Hoca, o czym była 
już mowa. 

Na sympozjum przybyło jedynie kilku historyków. Wymiana doświadczeń mię
dzy historykami i kryminologami była zatem tylko częściowa. Prof. dr hab. 
Z. Sulowski pozytywnie ocenił idee sympozjum. Przestrzegał jednak przed ścisłym
trzymaniem się przez kryminologów przekazów źródłowych. Na problem ten Z\vTÓ
cił też uwagę piszący te słowa, podkreślając nie tyl,ko możliwość ścisłej współ
pracy historyka i kryminalistyka, ale wręcz konieczno�ć włączenia się historyk:i
na pewnym etapie badań kryminologicznych. Wiele pozostało jeszcze w historii
problemów i kwestii nie wyjaśnionych, których sam historyk, nie posiadający
zazwyczaj odpowiedniego warsztatu badawczego w postaci np. laboratorium, nie
może rozstrzygnąć. Niejednokrotnie z powyższego powodu nie można nawet pod
jąć się odpowiednich badań. Jako przykład może służyć sprawa palimpsestów
przechowywanych w Polsce. Wydaje się, że sami historycy w zbyt małym stopniu
zwracali się dotąd o pomoc do kryminologów, co dało się zresztą odczuć w wy
stąpieniach na sympozjum. Podobne zarzuty można zdaje się sformułować pod
adresem kryminalistyków. Z przedstawionych wyżej powodów cenna wydaje się
być inicjatywa prof. Sulowskiego, który apelował o sporządzenie bibliografii kry
minologii.
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Rysza rd Gładkiewicz 

KONFERENCJA POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ 

W BRATYSŁAWIE 10-12 XI 1981 R. 

Kolejne doroczne posiedzenie dwustronnej komisji historyków Polski i Cze
chosłowacji poświęcone było w jego zasadniczej naukowej części tematowi Struk

tura społeczeństwa feudalnego w Polsce, Czechach i Słowacji do przełomu XV

i XVI w. Była to zarazem inauguracja zakrojonego na kilka lat cyklu spotkań, 
w trakcie których przedyskutowana zostanie porównawczo ewqlucja struktur spo
łecznych na terytorium Polski i Czechosłowacji aż do czasów współczesnych. 

Delegacja polska uczestniczyła w konferencji w składzie: prof. Józef Chle
bowc:.;yk (przewodniczący sekcji polskiej Komisji), dr Romuald Wojna (sekretarz 
sekcji polskiej), dr Ryszard Gladkiewicz (członek prezydium sekcji polskiej), prof. 
Antoni Gąsiorowski, doc. Stanisław Russocki, dr JacGk Wiesiołowski, prof. Jerzy 
Wyrozumski, prof. Benedykt Zientara. Ze strony gospodarzy przybyła dwunasto
osobowa oficj.:ilna delegacja oraz około trzydziestu zainteresowanych tematyką 
badaczy z wszystkich ważniejszych ośrodków czeskich i słowackich. Program nau
kowy konferencji był bardzo obszerny (13 referatów i kilkanaście głosów dysku
syjnych), co w połączeniu z zamiarem opublikowania przez Słowacką Akademię 
Nauk pełnych materiałów skłania do bardzo zwięzłego, sprawozdawczo-informa
cyjnego ujęcia niniejszej notatki. 

Na ,vstępie przedstawiono opracowania, których celem było zorientowanie 
w podstawach teoretyczno-metodologicznych, w stosowanej przez historyków obu 
luajów aparaturze pojęciowej i terminologii oraz w zasadniczych ustaleniach od
no;nie do procesów fcudalizacyjnych i przemian w strukturach społecznych śred

niowiecznej Polski, Czech i Słowacji. Ze strony czechosłowackiej zadanie to spełnił 
zbiorowy referat prof. Jaroslava Kudrny, prof. Frantiska Hejla (obaj z Uni\versy
tetu Brneńskiego) i dr. Dusiina Trestika (Czechosłowacka Akademia Nauk, Praga) 
Stru/;;tura społeczeństwa feudał nego na ziemiach czeskich a problematyka powsta
nia państwa feuda!nego u Słowian zachodnich. Znalazło się tu również interesujące 
omówienie genezy i ewolucji pojęcia „feudalizm" w nauce europejskiej na tle 
nurtów ideologicznych XVIII-XX w. oraz oryginalne zasugerowanie celów i płasz
czyzn porównania feudalizmu na wschodzie i zachodzie Europy (J. Kudrna). S. Rus
socki (Uniwersytet Warszawski) był autorem odpowiedniego referatu polskiego 
Problemy stratyfikacji społecznej w PJlsce średniowiecznej. Osią rozważań była 
tu kwestia genezy i ewolucji struktur stanowych, d9strzegunych przez Referenta 
już u progu istnienia feudalnej organizacji społeczeństwa. W warstwic teoretycz
nej dużo miejsca poświęcił Autor relacji pojęć „klasa"-,,stan", sięgając do do
robku europejskiej literatury historycznej i socjologicznej oraz prezentując własne 
refleksje. 

Następnie program przewidywał analizę zagadnie1i. szczegółowych, ujętych 
w cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył struktury rycerstwa i szlachty. 
Znalazły się tu referaty: prof. A. Gąsiorowskiego (Instytut Słowianoznawstwa 
PAN - Poznań) Czynniki rozwarstwienia stanu szlacheckiego w średni�wiecznej

Polsce, dr. Richarda Marsiny (Słowacka Akademia Nauk - Bratysława) Struktura

szlachty na Słowacji do poczqtku XVI w., D. Tfestlka i dr. Miloslava Polivki (Cze
chosłowacka Ah::ademia Nauk - Praga) Powstanie i rozwój feuddnej szlachty na

ziemiach czeskich do przełomu XV i XVI w.

W problematykę struktury ludności chłopskiej (poddaóczej) wprowadzały ko
lejne referaty: B. Zientary (Uniwersytet Warszawski) Struktura chłopów w Polsce
średniowiecznej, doc. Matusa Kucery (Uniwersytet Bratysławski) Podstawowe pro-
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btemy rozwarstwienia ludności poddańczej na Słowacji we wczesnym §redniowie

czu, dr. Rostislava Noveho (Uniwersytet Praski) Rozwój ludności poddańczej na 
ziemiach czeskich do początku XVI w.

W dalszej kolejności zajmowano się strukturą mieszczaństwa. W tej części 
referaty wygłosili: dr Julius Bartl (Uniwersytet Bratysławski) O problemach struk

tury społecznej mieszczaństwa w średniowiecznych miastach na Słowacji, J. Wie
siołowski (IH PAN - Warszawa) Stratyfikacja mieszczaństwa polskiego w późnym 
średniowieczu, dr Frantiśek Hoffmann (Czechosłowacka Akademia Nauk - Praga) 
Struktura ludności miejskiej na ziemiach czeskich do początku XVI w.

Ostatni kompleks zagadnień wprowadzony został z inicjatywy strony czecho
słowackiej dośl! pófoo, co nie pozwoliło na przygotowanie odpowiedniego referatu 
polskiego. Uwzględnienie wszakże problematyki duchowieństwa - o nią tu bowiem 
chodzi - przyczyniło się niewątpliwie do pozytywnej oceny całości obrad. Sy
tuację w tym zakresie na ziemiach czeskich przedstawiła dr Zdenka Hledikova 
(Uniwersytet Praski), na Słowacji zaś - dr Frantisek Oslansky (Słowacka Akademia 
Nauk - Bratysława). Warto podkreślił!, że referat F. Oslanskiego jest chyba 
pierwszą próbą syntetycznego zarysu dziejów duchowieństwa (a więc w pewnej 
mierze i dziejów Kościoła) na ziemiach średniowiecznej Słowacji. 

Z obszernej dyskusji zasygnalizujemy tylko najwj:lżniejsze wątki. Zwracano 
uwagG na szereg trudności i niebezpieczeństw, które wiążą się ze stanem źródeł 
do badania struktur społecznych w średniowiecznej Europie środkowej, z niejed
noznacznością wystQpujących w tekstach terminów, z niejasną genezą niektórych 
pomników ustawodawczych (B. Zientara, J. Kudrna, D. Tfestik, S. Russocki). Pro
ponowano uzupełnił! lub zmodyfikować występujące w poszczególnych referatach 
systemy kategorii opisowych (J. Wyrozumski, B. Zientara, S. Russocki, J. Wiesio
łowski). Rozpatrywano mechanizmy awansu w ramach duchowieństwa (J. Wyro
zumski) i rolę sukcesji fllnkcji i uposażenia w kształtowaniu się struktury tego 
stanu (J. Wiesiołowski). Próbowano uzgodnić definicję „wolnego" w warunkach 
średniowiecznego społeczeństwa feudalnego (D. Tfestik, B. Zientara, S. Russocki). 
Pośrednio tylko z zasadniczą tematyką związana była kontrowersja w kwestii 
struktury plemienno-polityc:znej, zwłaszcza wczesnośredniowiecznych Czech ·i Mo

raw (B. Zientara, D. Trestik). 
Dla oceny naukowego dorobku konferencji wydają się decydujące dwa mo

menty. Pozwoliła ona na szeroką prezentację stanu historiografii obu · krajów 
w zakresie jednego z najważniejszych obecnie nurtów badawczych, jakim są nie
wątpliwie badania nad strukturami społecznymi. Dodatkowym przy tym walorem 
dużej cz�ści referatów było zapoznanie z najnowszymi własnymi osiągnięciami 
metodycznymi i merytorycznymi. Jednocześnie stworzone zostały dobre wzory 
dla kontynuacji sygnalizowanego na wstępie cyklu dalszych konferencji, przede 
wszystkim na płaszczyźnie organizacyjno-naukowej. 

12 XI odbyło się wewnętrzne posiedzenie organizacyjne Komisji. Przedsta
wiono na nim zmiany personalne w sekcji czechosłowackiej: m. in. wiceprzewodni
czącym został doc. Jan Cierny ze Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, a se
kretarzem dr Antonin Verbik z brneńskiej filii Czechosłowackiej Akademii Nauk 
(funkcję przewodniczącego sprawuje nadal prof. F. Hej!). Omówiono szereg kwe
stii szczegółowych, związanych ze stanem obecnym i perspektywami współpracy 
historyków polskich i. czechosłowackich oraz z pracami samej Komisji. Ustalono, 
że ze względu na zalecenia oszczędnościowe władz obu akademii następne posie
dzenie Komisji odbędzie się dopiero w 1983 r. 

Do powodzenia całości imprezy przyczyniła się wielka serdeczność bratysław
skich gospodarzy oraz przygotowany przez nich program historyczno-krajoznaw
czy, w którym wybijała się zorganizowana 13-· XI wycieczka do Nitry. 
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KONFERENCJA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W BOCHUM (RFN) 

Z dotychczasowych ocen obecnego stanu szkolnictwa polonijnego utrwalił się 
pogląd, iż rozwój oświaty polonijnej w RFN jest niezadowalający i znacznie 
odbiega od przeciętnej w innych krajach. W. Oszelda w 1959 r. pisał wręcz: ,,Piszę 
o szkolnictwie ,v cudzysłowie, bo w rzeczywistości szkolnictwo polskie w Niemczech
zachodnich nie istnieje, na skutek czego dzieci rodziców polskich są skazane cał
kowicie na wynarodowienie" 1. Ta śv,riadomość słabego szkolnictwa tov.:arzyszy
wielu działaczom, a przede wszystkim nauczycielom polonijnym w RFN, którzy
dobrze pamiętają okres bujnego rozwoju oświaty polonijnej w Westfalii i NadrenH
zwłaszcza w latach 1945-1950, W tym też okresie pragnąc powiększyć liczbq nau
czycieli, a dokładniej tzw. pomocniczych sił nauczycielskich, Związek Polaków
w Niemczech z siedzibą w Bochum zorganizował (na przestrzeni lat 1946-1950)
cztery kursy nauczycielskie. Była to w pełni trafna decyzja, absolwenci bo,viem
tych kursów przejęli na siebie cały ciężar repolonizacji dzieci, młodzieży i doro
słych wywodzących się ze „starej emigracji". I właśnie w gronie tych nauczycieli,
którzy niejednokrotnie nadal pracują, po przeszło 30 latach zaowocowała społeczna
inicjatywa zwołania na konferencję byłych uczestników kursów pedagogicznych.

Inicjatorzy tych spotka{1: ·wanda Gotowicka Franciszka Kazmierska, Maria 
i Edmund Stefańscy, Tadeusz Wesołowski i Franciszek Stanicki uznali, 1ż bez wzglę
du na przynależność związkową i organizacyjną, wszyscy nauczyciele pracujący 
w RFN, a są ich już cztery pokolenia, winni zatroszczyć się o zwiększenie aktyw
ności na polu oświaty polonijnej. 

Uznano, iż impulsem do tej działalności mogą być „Spotkania nauczycieli po
lonijnych". Pierwsze z nich w 1979 r. miało charakter wyłącznie towarzyski, drugie 
w 1980 r. było bogatsze o wystawę dokumentów, świadectw i innych dowodów pra
cy nauczycielskiej w pierwszych latach powojennych. M. Stefańska wygłosiła wów
czas referat pt. Szkolnictwo po[onijne w Westfalii do 1920 r., a dr Jadwiga Doerr 
mówiła O humanizmie w poezji Bolesława Leśmiana.

Trzecia konferencja nauczycielska odbyła się 31 X 1981 r. jak zwykle w Bo
chum. Spotkanie rozpoczęło się od aktu dekoracji wieloletnich i zasłużonych nau
czycieli polonijnych złotymi odznakami ZNP, któl·ego dokonał sekretarz ambasady 
PRL w Kolonii, Ireneusz Fabisiak. Następnie głos zabierali: działacz polonijny ks. 
Józef Okos, red. Polskiego Radia Jan Wierzbiński oraz dr Stefan Liman z Zakładu 
Badań nad Polonią PAN w Poznaniu. Referaty wygłosili: dr J. Doerr O świado
mości narodowej Polaków na obczyźnie oraz dr Janusz M. Kupczak z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, który mówiąc o szkolnictwie polonijnym podał Charakterystykę

polonijnej kadry nauczycielskiej w Westfalii i Nadrenii (1945-1950). 

Nawiązując do wygłoszonych referatów, w dyskusji mówiono o złożoności 
pracy nauczycic1skiej wśród Polonii. Podkreślano szczególną aktywność nauczycieli, 
którzy zawsze byli i są nadal obecni na wszystkich odcinkach życia organizacyj
nego Polonii. Poinformowano o powstawaniu nowych kursów języka polskiego. 
Wyrażano jednocześnie niepokój o dalszy rozwój szkolnictwa polonijnego w RFN, 
obserwujemy bowiem gwałtowne kurczenie się starej kadry, podczas gdy nic przy
bywa nowych i młodych nauczycieli. Na zako11czenic postanowiono wydać drukiem 

1 W. Os ze l du, Wo!anie o szkolę polską w Niemczech Zachodnich (Kwad,,lnik
Opolski, 1959, nr 3, s. 42). 
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matcrialJ t:zecicj konferencji oraz zorganizować kolejne spotkanie tym razem 
w Polsce, w ramach zaplanowanej wycieczki nauczycielskiej do kraju. 

Ponieważ konferencja odbywała się w okresie trudnym dla Polski, dyskuto
wano o formach pomocy dla kraju. 

J1 og dan Rok 

KONFERENCJA NAUKOWA POSWIĘCONA PROFESOROWI 
WŁADYSŁAWOWI CZAPLIŃSKIEMU JAKO UCZONEMU 

I WYCHOWAWCY 

W dniu 24 IV 1982 r. z inicjatywy dyrekcji Instytutu Historii Uniwersytetu 
Wrocławskiego i pracowników zakładu historii Polski i powszechnej XVI-XVIII w. 
zorganizowana została we Wrocławiu konferencja naukowa poświęcona pamięci 
Profesora Czaplióskicgo. Pieczę naukową nad konferencją sprawował doc. dr Kry
styn Matwijowski. Postać niedawno zmarłego Profesora Czaplińskiego pozostaje 
nadal w głębokiej pamięci jego przyjaciół i studentów. O wielkości Profesora 
·świadczy jego zawsze nieugięta postawa moralna, jaką reprezentował przez cały
okres kariery uniwersyteckiej, oraz ogromny dorobek naukowy obejmujący setki
artykułów i książek. Na konferencję przybyli koledzy i uczniowie Profesora z wielu
ośrodków naukowych w kraju, a zwłaszcza ze środowiska wrocławskiego. Obrady
otworzył rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr Józef Łukaszewicz. Prze
wodnictwo obrad powierzono następnie prof. dr. Zbigniewowi Wójcikowi z Insty
tutu Historii PAN. Referat prof. dr. Adama Galasa i doc. dr. K. Matwijowskiego
.poświęcony życiu i działalności Profesora wygłosił dyrektor Instytutu Historii
prof. dr A. Galos. W dalszej części zgodnie z programem przedstawiono następujące
referaty: doc. dr S. Ochmann-Staniszewskicj (Władze centralne Rzeczypospolitej
.szlacheckiej w badaniach profesora Czaplińsldego), prof. dr. A. Kerstena (Htstoria 
polityczna i społeczna w dorobku profesora Władysława Czaplińskiego), prof. dr.
-S. Gierszewskiego (Badania profesora Czaplińskiego nad kwestią bałtycką i dzie
jami krajów skandynawskich - pod nieobecność Profesora wygłosił dr B. Rok),
prof. dr. J. Seredyki {Czasy Zygmunta III Wpzy w badaniach naukowych profesora
Czaphńskiego), doc. dr. K. Matwijowskiego {Słqsk i Niemcy w badaniach profesora
Czaplińskiego), dr. J. Pietrzaka (Publicystyka historyczna profesora Władysława
Czapliiiskiego), oraz dr S. A. Holdrs i dr. W. Sulei (Profesor Władysław Czapliński
jako wychowawca młodego pokolenia historyków). Na konferencjQ przygotowali
również referaty prof. dr J. A. Gierowski (Władysław Czapliński jako inicjator
badań nad dziejami polskiego parlamentaryzmu) i prof. dr J. Maciszewski (Włady
sław CzapHński jako badacz kultury staropo!skiej). Z powodu pilnych zajęć pań
stwO\vych nie mogli oni jednak wygłosić ich na wrocławskiej konferencji. Po za
kol'1czeniu obrad uczestnicy konferencji udali sic; na grób Profesora aby jeszcze raz
oddać hold pamięci wielkiemu uczonemu i wychowawcy wielu pokoleń histo
ryków.

·warto zaznaczyć, że wszystkie referaty przygotowane na konferencje; wraz
z bibliografią prac Profesora za lata 1975-1982 1 zostaną wydane drukiem w „Acta
Universitatis Wratislawiensis".

1 Bibliografia prac Profesora za poprŹednie lata opracowana przez K. Mahvi
jowskiego została zamieszczona w pracach: O naprawę Rzeczypospolitej XVII

XVIII w., Warszawa 1965, s. 7-21; O Rzeczypospolitej Szlacheckiej XVI-XVIII w.

·(Sobótka, 1975, nr 2, s. 119-126).
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Ja nin a P a sła wska 

35 LAT WOJEWODZKIEGO ARCHIWUM PANSTWOWEGO 
WE WROCŁAWIU 

7 V 1982 r. odbyła się w ratuszu wrocławskim, w ramach obchodów XXXV-le
cia działalności Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, uroczysta 
sesja, którą zaszczycili swoją obecnością przewodniczący WRN we Wrocławiu 
.prof. dr J. Kaleta, wojewoda wrocławski mgr J. Owczarek, wicewojewoda mgr 
D. Wielebińska. W sesji wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 
prof. dr Marian Wojciechowski oraz liczni zaproszeni Goście, m. in. emerytowane
pracownice WAP p. Wanda Malewiczowa i· p. mgr Aniela Stojanowska. Przyby
łych na sesję Gości powitał dyrektor WAP dr J. Pabisz, na którego ręce wojewoda
wrocławski przekazał zbiorową odznakę „Zasłużony dla Województwa Wrocław
skiego i Miasta Wrocławia", przyznaną Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu
we Wrocławiu. Kilku pracowników WAP otrzymało również odznaczenia regio
nalne. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych udekorował przedstawicieli
władz państwowych, �wiata nauki, kultury i gospodarki narodowej odznaką „Za
służony dla archiwistyki".

W czasie sesji wygłoszono dwa referaty: J. Pabisz, Główne kierunki działal
ności pm'istwowej służby archiwalnej na Dolnym Slqsku w XXXV-leciu; E. Kob
zdaj, Zasób Wojewódzkiego Archiwum Paiistwowego we Wrocławiu.. 

Po referatach głos zabrała wicewojewoda mgr D. Wielebińska, która podzię
kowała pracownikom WAP za zgromadzenie, przechowywanie i udostępnianie do
kumentów, bGdących świadectwem naszego trwania na ziemiach, które po wiekach 
wróciły do Polski. Zyczyla również przedstawicielom państwowej służby archiwą.l
nej na Dolnym śląsku dalszej owocnej pracy. 

Kolejno wygłoszono komunikaty: mgr W. Fabijański U'la temat zbiorów sfra
gistycznych oraz mgr B. Pazoła i mgr Cz. Margas o działalności archiwów w Leg
nicy i w Jeleniej Górze. 

W dyskusji g!os zabrali: wicedyrektor IHUWr. dr L. Smolka, który omówił 
współpracę IH z WAP we Wrocławiu, podkreślając że współpraca ta owocuje 
szczególnie od momentu objęcia kierownictwa archiwum przez dr. J. Pabisza. Ko
lejno dyrektor WAP w Katowicach mgr A. Kałuża podzielił się uwagami doty
czącymi trudności, z jakimi boryka się WAP w Katowicach. Życzył równocześnie 
koleżankom i kolegom pracującym w WAP we Wrocławiu dalszych sukcesów 
w pracy. 

Miły akcent sesji stanowiło podziękowanie delegacji młodzieży złożone dr. J. Pa
biszowi i nauczycielom, którzy wykładają archiwistykę i archiwoznawstwo w Po
licealnym Studium Ekonomicznym im. M. Dąbrowskiej we Wrocławiu. 

Sesję podsumował prof. dr A. Tomczak, który podkreślił rolę archiwów i mu
zeów, zwracając szczególną uwagę na znaczenie substancji archiwalnej. 

Na zakończenie J. Pabisz podziękował gościom za wzięcie udziału w sesji oraz 
dyskutantom, a szczególne podziękowania wyraził organizatorom wystawy prof. dr. 
M. Haisigowi oraz mgr H. Kułdo. Wystawa pt. Wojewódzkie Archiwum Pai'istwowe
we Wrocławiu skarbnicą wiedzy o dziejach i ku.Hurze Sląska składała się z 3 częś
ci: pierwsza prezentowała pergaminowe dokumenty, druga zbiory sfragistyczne,
wreszcie trzecia część poświęcona była osiągnięciom Archiwum w zakresie infor
macji adresowanej. Część wystawy ilustrowała dorobek naukowy pracowników
WAP w okresie XXXV-lecia.
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WŁADYSŁAW EUGENIUSZ CZAPLINSKI 

3 X 1905 - 17 VIII 1981 

G I 

W dniu 17 VIII 1981 r. zmarł nagle we Wrocławiu dr Władysław Eugeniusz 
Cz a p  1 i ń s k i, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, członek Królewskiej Duńskiej Aka
demii Nauk, były członek-korespondent PAU, członek honorowy PTH, były członek 
Senatu i komisji senackich UWr., współorganizator i były prodziekan Wydziału 
Filoz.-Hist. UWr., współorganizator Instytuitu Historii UWr., były wieloletni kie
rownik katedry historii powszechnej, nastc;pnie kierownik katedry, a później za
kładu historii Polski i powszechnej XVI-XVIII w. IH UWr., członek i były prze
wodniczący Wydziału II oraz wiceprezes WTN, były członek ZG PTH, były wice
prezes WTMH, były wieloletni członek komitetu redakcyjnego SL Kw. Hist. 
,,Sobótka", członek ZG PEN-Clubu polskiego, członek wielu rad instytutów i kole
giów redakcyjnych oraz towarzystw naukowych, członek Komitetu Nauk Histo
rycznych PAN i były rzeczoznawca naukowy Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej 
dla Pracowników Nauki. 

Prof. Władysław Czapliński urodził się 3 X 1905 r. w Tuchowie koło Tarnowa 
w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec, Józef, był sędzią, a matka Janina z Kaliszów 
zaJmowala się domC?m. Ze względu na zawód ojca rodzina często się przeprowadzała, 
mieszkając kolejno w Tuchowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Jaśle i od r. 1915 w Tar
nowie. Stąd przyszły profesor pierwsze nauki pobierał w domu. W r. 1916 zdał 
egzamin wstępny do gimnazfom klasycznego im. hetmana Jana Tarnowskiego 
w Tarnowie. W 7 lat później opuścił jego mury z celującą maturą. Atmosfera 
rodzinnego domu, pierwsze lata niepodległego bytu państwowego, wpływ gimnazjum 
i może pierwszego nauczyciela historii sprawiły, iż udał się na studia do pobliskiej 
wszechnicy jagiellońskiej i wybrał dwa kierunki: historię i historię literatury. 
Dzieje ojczyste i powszechne wykładali wówczas m. in. uczeni tej miary, jak 
J. Dąbrowski, R. Grodecki, W. Konopczyński, S. Kutrzeba, W. Sobieski i W. Sem
kowicz, a historię literatury m. in. I. Chrzanowski. Wybór seminariów był w tej
sytuacji na pewno bardzo trudny. Wszystko jednak wskazuje, że nic był on przy
padkowy. Nie spotkałem bowiem nigdy nikogo, kto tak jak Profesor znałby Try

logię Henry:ka Sienkiewicza. Wychowany na niej chciał zapewne poznać te czasy
burzliwe, pełne ciężkich zmagań z różnymi nieprzyjaciółmi, z których Rzeczypo
spolita potrafiła jednak wyjść obronną .ręką, a pod koniec tego wieku wydala
jeszcze tak świetnego wodza, choć mniej szczęśliwego polityka, jakim był Jan III
Sobieski. Do tego doszło na pewno zafascynowanie osobowością i autorytetem nau
kowym profesorów i w ten sposób począł uczęszczać na seminaria W. Konopczyń
skiego, W. Sobieskiego i I. Chrzanowskiego. W r. 1927 otrzymał absolutorium,
a na jesieni tegoż roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy magisterskiej
pod kierunkiem prof. W. Konopczyńskiego pt. Opozycja wielkopolska po krwawym

„potopie" (1660-1668). Jej szybkie wydanie w r. 1930, świadczy, że została wysoko
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oceniona przez recenzentów. Wkrótce doczekała się zresztą trzech bardzo ciepłyc.h 
i życzliwych omówień. 

Dalsza droga do kariery univ.rersyteckiej nie była usłana różami. Mogli ją 
zrobić tylko Judzie zdecydowani, uparci i pracujący z wielkim samozaparciem. 
Tylko nielicmym udawało siQ wówczas osiągnąć zatrudnienie na Uniwersytecie 
bezpośrednio po studiach. Profesor podjął pracę jako nauczyciel kontraktowy 

w „swoim" gimnazjum w Tarnowie. Uczył tu przez 2 lata. \V 1929 r. otrzymał 

bowiem stypendium z Funduszu Kultury Narodowej i udał się na studia archi
walne do Beri ina, Paryża i Wiednia. Powrócił do kraju jesienią 1930 r. Przeniósł 
Się wówczas do KrakO\va i podjął pracę w V Gimnazjum. Decyzja ta na pewno 
nie była przypadkową. Chciał być bliżej zasobnych bibliotek i archiwów krakow

skich. Godzenie zajęć w szkole z pracą badawczą nie było łatwe, tym bardziej że 

po zmianie programów nauczania i zmniejszeniu ilości godzin z historii musiał 
pracować w kilku gimnazjach. Na ulubioną kwerendc;: archiwalną i biblioteczną 

pczostawał t�·lko czas wolny i wakacje. I tak lato 1935 r. poświęci! na studia 
archiwalne w Danii, a wakacje w 1937 i w 1939 r. na pracę w archiwach i biblio
tekach szwedzkich. Studia te zaczęły owocować. Po pienvszej recenzji, opubliko
wanej w 1929 r. na łamach „K\varta1nika Historycznego", co roku poczQły się uka
zywać obszerniejsze artykuły i recenzje. W 1935 r. Profesor nawiązał ścisłą współ
pracę z PSB (5 życiorysów) i nic przerwał jej do ostatnich dni swojego życia. 
W tym też roku na posiedzeniu PAU przedstawił swoją pracę Władysław IV wo

bec wojny 30-letniej w latach 1637-1645 (wydrukowana w 1937), któi·a przy jęta 

została jako rozprawa habilitacyjna i 2 XII 1938 odbyło się kolokwium (zatwier
dzone przez Senat UJ 3 XII, a przez Ministra WiOP 20 IV 1939 r.). 1 V 1939 r. 
ówczesny prorektor UJ prof. Dziurzyński przyjął ślubO\vanie od nowego docenta. 

Był wtedy już pracownikiem Paiistwowcgo Pedagogium w Krakowie. 
Pierwsze 10-lecie swojej pracy naukowej Prof. Czaplii'iski zamknął ponad 

50 pracami; były wśród nich 2 monografie, 21 biogramów w PSE i wiele artykułów. 
Przyszła wojna. Profesor zaczął pracować jako „piszący na maszynie" w fir

rnie „Sol vay" (od 1940 r.). Podjęcie pracy było niezbędne - jak wspominał nie

jednokrotnie - nic tylko ze względu na konieczno�ć posiadania „dobrych doku
mentów", by uchronić się przed aresztowaniem lub przypadkową wywózką na 
roboty do Niemiec, ale także w celu zdobycia środków na utrzymanie rodziny. 

27 XII 1939 r. zawarł bo\vicm związek malżeóski z Zofią Chrzanowską, córką 
Aleksego i Zofii Szeliska. W rok później na świat przyszedł syn Marek. 

W tym samym czasie (od 1940 r.) ro1.począł zajęcia na tajnych kompletach 
gimnazjalnych i uniwersyteckich. Przypuszczalnie pierwsze lekcje odbył z klasą, 
której do wojny był wychowawcą. Później spadły na Niego obowiązki związane 
z organizacją kierunku historii. Kierownictwo naukowe spoczywało bowiem w rę
kach Jego mistrza, prof. W. Konopczyt'1skiego, a młody docent go zastępowa!. 
Trzeba było zapewnić lokale, uzgodnić godziny zajęć, powiadomić wykładowców 

i chociaż wicie osób było przy tym zaangażowanych, On zapewne nad tym wszyst
kim czu ,va!. Dodajmy, że \vyklady z historii odbywały się nic tylko na macierzy
stym kierunku. Profesor provv·adził tzw. wykłady kursowe z no,vożytnej historii 
Polski (XVI-XVIII w.). Równolegle na innych zajęciach omawiał sprawc; polską 
w okresie I wojny 5wiatowcj, której zamierzał \V przyszłości poświQcić odrębną 
pracę monograficzną. Od planu tego odstąpi! w późniejszych latach. Było to wy
raźne przychylci1ie się do zai11tcrcsov,:a1� słuchaczy. Na zajqciuch v;ychodzil nawet 

dalej, podejmując dyskusję nad okresem mic;:dzywojennyrn. 
Po wojnic Profesor od razu przystąpił do pracy. Zaczął uczyć w V Gimnazjum 

w Krakowie. Pod koniec 1945 r. przyszła propozycja z Uniwersytetu Wrocławskiego 
objęcia funk ej i profesora nadzwyczajnego w katedrze historii powszechnej. W po
rozumieniu ze s\voim mistrzem Profesor ją przyjął. Zatrudniony został na tym 
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stanowisku od 15 II 1946 r. Wkrótce Uniwersytet wystąpił z wnioskiem o nadanie 
tytułu profesora nadzwyczajnego. Został on zatwierdzony dekretem Prezydium 
KRN z 20 XII 1946 r. Równocześnie powierzono Mu kierownictwo katedry. Funk
cję te;, a później kierownika zakładu historii Polski i powszechnej XVI-XVIII w. 
pełnił aż do przejścia na emeryturę (1 X 1976). Był wó\vczas od 20 lat profesorem 
zwyczajnym (od 28 VI 1956 r.). Na tytuł ten, mimo spełnienia wszystkich warun
ków naukowych, czekał długich 6 lat. Naraził się bowiem m. in. przez opublikowa
nie w ,,Tygodniku Powszechnym" wspomnienia o prof. W. Konopczyńskim, a także 
przez nieukrywanie swoich przekonań religijnych. 

Dorobek uczonego to przede wszystkim jego dzieła. Dwie bibliografie Jego 
prac za lata 1929-1974 obejmują ponad 350 pozycji, w tym 13 monografii, wiele 
wydawnictw źródłowych, obszerniejszych studiów, biogramów, recenzji, polemik 
i prac popularnonaukowych. Ostatnich 7 lat życia wzbogaciło ten dorobek o dal

szych kilkadziesiąt prac, w tym także monograficznych. 
Za:nteresowania naukowe Profesora skupiały się głównie wokół nastc;pujących 

zagadnień XVII w.: polityki zagranicznej Rzeczypospolitej, dziejów państw skan
dynawskich i problemów Morza Bałtyckiego, historii parlamentaryzmu, dziejów 
kultury, historii ruchów społecznych oraz przeszłości Niemiec i Sląska. Zajmował 
się też edytorstwem. 

\V każdym z tych działów pozostawił swój trwały ślad. Omówienie tego ba
gactwa myśli, koncepcji czy też ustalei1 jest rzeczą niezmiernie trudną i dlatego 
ograniczymy się tylko do egzemplifikacji. 

Politykę zagraniczną Rzeczypospolitej \V. Czaplit"iski począł badać już przed 
wojną. Oprócz rozprawy habilitacyjnej wskazać można artykuły o ostatnim hoł
dzie pruskim i rokowaniach sztumdorfskich. Rok 1947 przyniósł książkę Polska 
a Prusy i Brandenburgia za Wlaclyslawa IV. W recenzjach z niej zwracano m. in.
uwagc; na przewartościowanie sądów o Władysławie IV, a także skorygowanie 
poglądu, że głównym źródłem nieporozumie1't mic;dzy obu państwami był nie tyle 
„antagonizm narodowy", ile różnice religijne. Swego rodzaju podsumowaniem tych 

bada11 było studium Dyplomacja polska w latach 1605-1648, w którym zaowoco
woły nic tylko długoletnie prace nad zachodnim kierunkiem polityki polskiej, ale 
t«kże nad uwarunkowaniami eksponsji wschodniej. 

Punktem wyjścia do bliższego poznania dziejów państw skandynawskich, szcze
gólnie Danii, było zapewne zafascynowanie postacią Stefana Czarnieckiego (Polacy 
z Czarnieckim w Danii). Później przyszły recenzje, wydawnictwa źródłowe (dziennik
K. Ogiera i 2 tomy „Acta Poloniae Maritima"), bardzo wysoko ocenione przez kry

tykę, i monografia wydana w 1952 r. Poiska a Bałtyk w łatach 1632-1648. Po kilku

zaś latach ukazała się napisana wspólnie z K. Górskim pierwsza w jc;zyku polskim 
Historia Danii. Recenzje; z niej G. Labuda zakończył stwierdzeniem: ,,Syntezę 
dziejów Danii pióra W. Czaplińskiego i K. Górskiego może określić jako w pełni 
udaną". W 1973 r. wyszedł Ruch oporu w Danii 1940-1945. W monografii tej, jak
w żadnej innej pracy, uzewnętrzniły się długoletnie, może nawet świadomie nie 
przytłumiane zainteresowania czasami najnowszymi. 

Kolejny nurt w badaniach reprezentują prace traktujące o dziejach polskiego 
parlamentaryzmu. W 1955 r. ukazała się monografia Dwa sejmy w r. 1652. Studium 
z dziejów rozkladit Rzeczypospolitej szlacheckiej. Praca ta stała się wzorem dla
młodych historyków, którzy chcieli zająć się dziejami sejmu. Takie badania Pro
fesor potrafił zainspirować. Podjęli je uczniowie i współpracownicy. Ich zasadni

czym celem było przygotowanie gruntu poci przyszłą syntezę historii polskiego 

parlamentaryzmu. Inicjator tego kierunku prac zdążył przygottiwać tylko popular
nonaukowy zarys dziejów sejmu w XVII w. (znajdujący się w druku). 

Z tą problematyką wiąże się ściśle polemika z dominującymi po wojnic po
glądami na temat rządów oligarchii magnackiej w XVII w. w Polsce. Profesor 

10 - Su bótka 1-2/82 



146 Nekrologi 

uzasadnił, że „rządy oligarchii magnackiej nie stanowią jakiejś anomalii w dzie
jach Europy w tym czasie. Anomalią jest jedynie to, że ten system rządów trwał 
w Polsce wyjątkowo długo", oraz, iż „przejście od rządów szlacheckich do rządów 
magnaterii pod pokrywką demokracji szlacheckiej dokonało się w II poł. XVII w." 
Te tezy dosyć powszechnie przyjęte zostały przez historyków oraz historyków pań
stwa i prawa. 

Pewne rozwinięcie tych myśli znajdujemy w pracach, które pokazują rolę 
monarchy w państwie. 

Nieobce były W. Czaplińskiemu zainteresowania dziejami kultury polskiej 
w srebrnym wieku. Na pierwszym miejscu wymienić należy prace traktujące 
o przeszłości Kościoła. Starał się przedstawić ją możliwie najobiektywniej. Rów
nocześnie z całą mocą polemizując z tendencją do przejaskrawiania polskiej kontr

reformacji. Ukazywał ją na tle zaburzeń religijnych w innych krajach i wskazywał
na polityczne uwarunkowania niektórych przejawów nietolerancji. W ten sposób
wraz z innymi historykami torował drogę zapoznanej wizji Polski jako państw'.l
bez stosów.

Z szeregu prac poświęconych różnym aspektom kultury XVII w. należy wy
mienić przede wszystkim napisane razem z J. Długoszem Podróż młodego magnata 

do szkól oraz Zycie codzienne magnaterii polskiej w XVII w. Obie pokazują, jak 

wielka może być inspiracja nowego źródła lub nieznanego zespołu rachunków 
magnackich. 

Problemy społeczne rzadziej trafiały na warsztat Profesora. Nie pozostawał 
jednak obojętny, gdy wokół nich toczyła się w środowisku historyków dyskusja. 

Tak było np. w okresie rocznicy powstania Bohdana Chmielnickiego i ruchów 
chłopskich w Polsce. Wydaje się, że Jego polemiczny artykuł nie tylko odegrał 
znaczną rolr, w stonowaniu niektórych poglądów, ale stał sic: inspiracją dla póź

niejszych prac A. Kerstena. 
Stosunki polsko-niemieckie i dzieje naszego zachodniego sąsiada nie schodziły 

nigdy z pola widzenia W. Czaplińskiego. Dostrzec to można w pracy habilita
cyjnej, licznych recenzjach, artykułach, w tym dokonujących przeglądu badań, 

i wreszcie w wydanej już po śmierci wspólnie z A. Galasem i W. Kortą Historii 

Niemiec. 
Po przybyciu po wojnie do Wrocławia Profesor w pełni zdawał sobie sprawę 

,: zadań, jakie stoją na tych ziemiach przed historią. Dal temu wyraz w referacie 
na konferencji zorganizowanej przez Instytut Śląski we Wrocławiu (6 IV 1946). 

Uważał, że spod „niemieckiego pokostu" trzeba wydobyć polską przeszłość Śląska 
i „węzły łączące go z Polską", ale równocześnie zaznaczał, że nie może to spro
wadzać się „do powtarzania w kółko w publikacjach i prasie sloganu o ziemi pia

stowskiej". 
W zarysowanym programie badań starał się sam uczestniczyć, przypominając 

pobyt i rolę Polaków na Śląsku. Najistotniejsze swoje ustalenia zawarł jednak 
w referacie na VII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich we Wrocławiu 

pt. Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki narodowościowe na S!qsku, 
w którym udowodnił, że oddziaływanie reformacji było uzależnione od siły ży
wiołu polskiego i niemieckiego, a kontrreformacja przyczyniła się raczej do po
stępu niemczyzny. 

Z różnych przyczyn na początku lat pięćdziesiątych zainteresowania proble
matyką Śląska raczej wygasają. Z biegiem czasu Profesor stanął wyraźnie na 
stanowisku, i.e skupienie uwagi na badaniach śląskoznawczych może grozić ośrod

kowi wrocławskiemu pewnym prowincjonalizmem. Taka była geneza forsowania 
tematyki ogólnopolskiej. Nie oznacza to, że zagadnienia z przeszłości ziem zachod
nich znikły całkowicie z kart prac W. Czaplióskiego. Rozważał je jednak z punktu 
widzenia ówczesnej polityki pa11stwa polskiego. 
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Nie można wreszcie nie wspomnieć, że obok tych nurtów dużo swojego czasu 
poświęcał Profesor biografistyce. Nie ma prawie zeszytu PSB, w którym nie byłoby � 
biogramu Jego pióra. Jako członek Rady Redakcyjnej skłaniał też innych do po
większania kręgu stałych współpracowników PSB. SzczytoWYm jednak osiągnię-
ciem w tej dziedzinie była praca Władysław IV i jego czasy. 

Zajmował się też edytorstwem. Wydal lub współuczestniczył w opublikowaniu 
wielu pamiętników. Najwięcej jednak serca włożył w spopularyzowanie najwspa
nialszego dzieła: Pamiętników Paska. Należał z pewnością do najlepszych znaw
ców tego pamiętnika. 

Trudno byłoby znaleźć lepsze podsumowanie twórczości Prof. W. Czaplińskie
go, niż to, które wyszło spod pióra trzech wybitnych historyków S. Herbsta, J. Ma
ciszewskiego i J. Ta.zbira: 

,,Studia Czaplińskiego posunęły naprzód wiedzę o wieku XVII w Polsce. 
Przyczyniły się walnie do przywrócenia równowagi w ocenie tego stulecia spa
czonej tendencjami panującymi w historiografii przed r. 1956, zrywając z uzależ
nieniem jego oceny od sympatii lub antypatii wyznaniowych. Wydobyły na jaw 
szereg wartości życia polskiego w tej epoce, nie tuszując zjawisk negatywnych. 
Są ważkim głosem w trwającej ponad 100 lat dyskusji między »pesymistycznym« 
i »optymistycznym« spojrzeniem na dzieje Polski. Cechuje Go naukowa rzetelność 
oddana w służbie dobremu imieniu Polski". 

Myśli Mistrza żyją też w umysłach, sercach i pracach naukowych, w codzien
nej działalności Jego uczniów, studentów i współpracowników. Profesor zawsze 
wielką wagę przykładał do dydaktyki. Jego wykłady przyciągały rzesze studen
tów nie tylko ze względu na ich piękną, dzisiaj coraz rzadziej spotykaną formę, 
ale przede wszystkim bogactwo myśli w nich zawartych, nietrzymanie się utartych 
ścieżek, polemikę z wydawałoby się niepodważalnymi twierdzeniami, bo kiedyś 
przecież poparte zostały przez klasyków. Nic dziwnego, że na seminarium Profesora 
zapisać się było bardzo trudno. Przewinęło się przez nie blisko 200 magistrów 
(m. in. zmarły w r. 1975 prof. J. Leszczyński, dr. dr. J. Pietrzak i red. J. Wojtal). 
Wielu z nich, zachęconych przykładem Mistrza, podjęło bądź pracę w szkole, bądź 
też wybrało nie mniej trudną pracę badawczą. Nie brak wśród nich działaczy 
partyjnych i państwowych, księży, wojskowych oraz pracowników kultury. Pod 
kierunkiem Profesora kilkanaście osób obroniło prace doktorskie (m. in. J. Dłu
gosz, S. Hołdys, płk R. Majewski, F. Mincer, K. Szuster, J. Szwagrzyk), a kilku 
jest samodzielnymi pracownikami nauki (m. in. prof. J. Maciszewski, docenci 
S. Ochmann-Staniszewska i J. Seredyka).

Nie sposób tu nie wspomnieć, że niezależnie od seminarzystów od blisko
10 lat wokół Profesora skupiła się grupa miodych pracowników Instytutu Historii 
UWr. Przyciągała ich głęboka wiedza Profesora, Jego autorytet naukowy i moral
ny. Na spotkaniach w Jego gabinecie lub w mieszkaniu na Oporowie dyskutowano 
najnowsze prace, dzielono się wątpliwościami, przedstawiano własne artykuły, 
recenzje lub fragmenty rozpraw doktorskich. O atmosferze, która na tych spot
kaniach panowała, trudno jest mi mówić, gdyż tylko w jednym uczestniczyłem. 
Chciałbym tylko wskazać na umiejętność wytworzenia wielkiej swobody w toczo
nych dysputach, przy równoczesnym wielkim szacunku, jakim darzono „swojego 
Mistrza". To byli bowiem także Jego uczniowie. 

Sylwetka Prof. W. Czaplińskiego byłaby dalece niepełna, gdyby pominąć Jego 
wkład w organizację nauki i zaangażowanie w działalność społeczną. 

Był jednym z współtwórców WTN. Jego członkowie powierzali mu szereg 
funkcji od przewodniczącego Wydziału II -do wiceprezesa. Podobnie było w WTMH, 
gdzie był kolejno wiceprezesem, członkiem ZG PTH, a następnie wybrano Go na 
członka honorowego. 

Kilka towarzystw naukowych i twórczych powołało Go na swojego członka, 
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dając w ter. sposób wyraz swojego uznania dla Jego działalności badawczej i pi
sarskiej (m. in. Toruńskie TN, Polski PEN-Club). 

Był członkiem wielu rad naukowych i redakcji fachowych czasopism, a wśród 
nich Śl. Kw. Hist. ,,Sobótka". 

Nie było po wojnie prawie żadnego Zjazdu Powszechnego Historyków Pol
skich, w którym nie uczestniczyłby w. Czapliński, zwykle przygotowując referat 
i wyjątkowo tylko ograniczając się do zabrania głosu w dyskusji. 

Często też reprezentował naukę historyczną na zjazdach (np. na Międzyna
rodowym Kongresie Historyków w Sztokholmie), konferencjach i sympozjach. Co 
roku gościł wreszcie z referatami przynajmniej w kilku ośrodkach uniwersytec
kich. Nie pomijał też mniejszych miejscowości, by w nich popularyzować wiedzę 
historyczną. 

W Uniwersytecie Wrocławskim nieczęsto obarczano Go obowiązkami i funk
cjami. Choć pracy administracyjnej nie cierpiał i bronił się przed nią, zdawał sobie 
w pełni sprawę, iż istnieje po prostu moralny obowiązek poświęcenia jej trochę 
czasu, by innych kolegów od niej uwalniać. 

W latach pionierskich był współorganizatorem Instytutu Historii, a następnie 
zastępcą organizatora Wydz. Filoz.-Hist. i prodziekanem (lata 1950-1952). Powie
rzano Mu zaszczyt reprezentowania Wydziału w Senacie. Nigdy w tym ciele, jak 
zresztą w Radzie Wydziału i Instytutu, nie należał do grupy milczącej, która często 
z powodów asekuranckich wolała trzymać język za zębami. 

Nie stronił także od innych obowiązków społecznych. Bezpośrednio po wojnie 
był członkiem Klubu Demokratycznej Profesury. Przed blisko 30 laty aktywnie 
uczestniczył w ruchu obrońców pokoju. Był przewodniczącym Miejskiego KOP 
i członkiem Prezydium WKOP. W 1951 r. brał udział w pracach Komitetu Orga
nizacyjnego manifestacji duchowieństwa i katolików świeckich przeciwko remili
Utryzacji i rewizjonizmowi w Niemczech Zachodnich. Był współorganizatorem zbiór
ki darów dla sierot koreańskich. 

Innym przejawem zaangażowania społecznego była popularyzacja wiedzy hi
storycznej. Wygłaszał odczyty z ramienia różnych organizacji oświatowo-kultu
ralnych, miewał pogadanki radiowe i telewizyjne, pisał na lamach czasopism spo
łeczno-kulturalnych, dzienników, a takzc wydawał książki popularnonaukowe (np. 
Glosa do trylogii, Na dworze Władysława IV). 

Jakim był człowiekiem Profesor Czapliński? Na to pytanie trudno jest dać 
krótką odpowiedź. Każdy z przyjaciół, uczniów, studentów i współpracowników 
wydobyłby inną cechę. Wierny w przyjaźni, choć nie przechodzący obojętnie wo
bec popełnianych błędów. Potrafił je wytknąć każdemu. Wymagający w stosunku 
do studentów, choć sprawiedliwy i wyrozumiały. Chciałbym zwrócić jednak uwagę 
przede wszystkim na jedną cechę. Był człowiekiem tolerancyjnym. On, człowiek 
głęboko wierzący, bardzo często miał na swoich seminariach studentów niewierzą
cych. Nigdy to nie rzutowało na ocenę ich pracy. Nie cierpiał tylko poglądów 
skrajnych niezależnie od tego, jaką miały podbudowę światopoglądową czy ideową. 

Polska nauka historyczna, Uniwersytet Wrocławski, wrocławskie środowisko 
historyczne poniosły wielką stratę. Zmarł wybitny uczony, zasłużony wychowawca 
młodzieży, człowiek o dużym autorytecie naukowym i moralnym, przyjaciel wielu 
historyków, a także opiekun studentów, uczniów i współpracowników. 

Jego dzieło żyć jednak będzie w sercach i umysłach Jego przyjaciół, studentów, 
uczniów i współpracowników, a ci z uczniów Profesora, którzy wybrali pracę 
naukową, na pewno dołożą starań, by dzieło Jego kontynuować i rozwijać. 

Krystyn Matwijowski 



PROFESOR ZBIGNIEW HORNUNG 

UCZONY LWOWSKI I WROCŁAWSKI 

W sierpniu 1981 r. zmarł we Wrocławiu profesor Zbigniew Hornung. Życie 
tego uczonego, wybitnego znawcy sztuki czasów nowożytnych, tak jak wielu jego 
rówieśników, łatwo podzielić na dwie połowy. Cezurę stanowi wojna, okupacja 
i transport repatriacyjny. 

Dzieciństwo, młodość i początki działalności zawodowej upłynęły Zbigniewowi 
Hornungowi we Lwowie, gdzie urodził się w 1903 r. w rodzinie nauczyciela szkoły 
realnej, późniejszego lekarza-pułkownika WP. Z miastem tym łączyły go wielo
rakie więzy. Bronił go dwukrotnie z bronią w ręku jako ochotnik, tutaj też na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza odbył w latach 1921-1927 studia w zakresie hi
storii sztuki i pracował później jako asystent świetnego mediewisty i metodologa, 
prof. Władysława Podlachy. Po doktoracie, uzyskanym w 1929 r. na podstawie 
rozprawy o Stanisławie Stroińskim, prawie nie znanym dotąd malarzu fresków 
z XVIII w., rozpoczął tu praktyczną działalność zawodową, powołany - mimo 
młodego wieku - na stanowisko konserwatora zabytków na terenie trzech woje
wództw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Nie oznaczało to jednak 
rezygnacji z badań naukowych. Idąc śladem Władysława Łozii1skiego, znakomi
tego znawcy i popularyzatora dawnej sztuki lwowskiej, koncentruje się przede 
wszystkim na problemach miejscowej rzeźby i architektury barokowej. Ukazują 
się odkrywcze opracowania poświęcone lwowskim rzeźbiarzom XVIII w., z najwy
bitniejszym spośród nich Antonim Osińskim, któremu poświęcił monografię wydaną 
w 1937 r. Rozpoczynał również studia nad wyróżniającymi się architektami Lwowa 
tego okresu: Bernardem Meretyncm i Janem de Witte. Zapewne pod wpływem 
tych poszukiwań rodzi się teoretyczna potrzeba lepszego zdefiniowania pojęcia ro
koka, jako kategorii pozwalającej właściwie ocenić niedocenianą dotąd sztukę tych 
artystów. 

Równolegle, pod wpływem podróży do Włoch � 1931 i 1933 r., w badaniach 
Zbigniewa Hornunga zjawia się drugi ważki wątek studiów nad rzeźbą renesan
sową, jakby kontynuacja klasyczna-włoskich zainteresowań dwóch innych kory
feuszy lwowskiej historii S2ituki, profesorów Jana Boloz-Antoniewicza i Władysława 
Kozickiego. Wątek ten przyniósł w efekcie m. in. wnikliwe studia nad stylem Jana 
Marii Padovano i Jana Ciniego ze Sieny, rzeźbiarskim wyposażeniem Kaplicy Zyg
nmntowskiej, a także nie drukowaną syntezq polskiej rzeź"oy renesansowej. Po
łączenie obydwu pozornie przeciwstawnych sobie kierunków badań; rokokowego 
i renesansowego, odzwierciedla dobrze podstawową cechę metodologiczną warszta
tu Profesora, jaką było zawsze widzenie indywidualnych zjawisk artystycznych 
w kontekście ponadregionalnych powiązań. 

Lata wojny, aż do wyjazdu w 1946 r., spędził także we Lwowie jako pracow
nik Państwowej Galerii Obrazów. Gdy w 1944 r. zbliżał się front, uczestniczył 
w ratowaniu Panoramy Racławickiej oraz organizował ewakuację bezcennego wy
posażenia zamku w Podhorcach. 

Druga CZGŚĆ życia Profesora Hornunga związana jest mocno z Dolnym Slą-
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skiem. Pierwsze dwa lata po wojnie spędza wprawdzie w Warszawie jako kie
rownik Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków, ale już pod koniec tego 
okresu nawiązuje kontakt ze swym dawnym nauczycielem Władysławem Podlachą, 
który od 1946 r. tworzy na Uniwersytecie Wrocławskim zręby pod polskie studium 
historii sztuki. Tutaj w 1950 r., na ówczesnym Wydziale Humanistycznym, uzyskuje 
habilitację na podstawie rozprawy o Antonim Osińskim z 1937 r. Nowo miano
wany docent Hornung prowadzi zajęcia ze studentami uniwersytetu, pełniąc jedno
cześnie obowiązki zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego. Nie ma bowiem szans 
na utworzenie II Katedry Historii Sztuki we Wrocławiu. Przychodzą ciężkie czasy 
dla polskiej kultury i humanistyki, dla Dolnego Sląska i jego zabytków. Pomyślnie 
rozwijający się kierunek historii sztuki zostaje zlikwidowany, katedra przekształ
cona w usługową, a wielu zdolnych, młodych ludzi opuszcza Wrocław. Także 
i docent Hornung w 1952 r. przenosi się na Uniwersytet Toruński, ale odmiennie 
niż inni, gdy tylko nadarzyła się okazja, powrócił - już jako profesor - na Dolny 
Śląsk. Objął tutaj Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej na restytuowanym po prze
mianach października 1956 r. kierunku, pozostając z nim związany aż do przejścia 
na emeryturę w r. 1973. W latach 1959-1962 podejmuje także pracę w Muzeum 
śląskim, teraz już jako dyrektor. 

Warsztat naukowy historyka sztuki powstaje w mozolnym trudzie w ciągu 
wielu lat. Składają się nań rezultaty ekspedycji terenowych, zdjęcia fotograficzne 
i pomiarowe, wykonywane często w niekorzystnych warunkach, oraz żmudnie gro
madzone efekty kwerend archiwalnych i bibliograficznych, które często profitują 
dopiero po upływie dłuższego czasu. Faza poszukiwań materiałowych w życiu pro
fesora Hornunga przypada na lata spędzone w rodzinnym Lwowie. Po wojnie, nie 
chciał i nie powinien był rezygnować z dorobku tamtego okresu. We Wrocławiu 
więc przygotowywane są i referowane na posiedzeniach WTN uzupełnione studia

o katedrze �w. Jura i ko�cicle Dominikanów ,,n.: Lwowie, tutaj ież w r. 1976 uka
zuje się obszerna książka o lwowskim snycerzu Pinslu, efekt badań rozpoczętych
przed 40 laty. W powojennej fazie swej działalności nie rezygnuje także ze swych
dawnych zainteresowań rzeżbą renesansową.

Nie oznacza to jednak wcale, że sprawy sztuki śląskiej pozostają dlań obo
jętne. Nową problematykę sygnalizuje praca z 1956 r. pt. Materiały do dziejów

stosunków artystycznych polsko-śląskich w XVI i XVII w. Zawiera ona obszerne 
podsumowanie badań oraz szereg własnych spostrzeżeń autora na temat wzajem
nych relacji warsztatów rzeźbiarskich Sląska, Krakowa i Lwowa oraz nieco uwag 
o architekturze. Szczególnemu uwypukleniu uległy wpływy Padovana w rzeźbi�
wrocławskiej, a także działalność wrocławianina Jana Pfistera we Lwowie. Ostat
nie słowa tego studium stwierdzają istnienie podobnych relacji w innych dziedzi
nach artystycznych w okresie baroku i rokoka. W 1966 r. ukazuje się streszczenie
referatu na temat związków polsko-śląskich w malarstwie freskowym, w którym
autor wskazuje na luki w niemieckich badaniach Hansa Tintelnota nad wcześniej
szą fazą jego dziejów. Zwraca przede wszystkim uwagę na działalność Giacoma
Scianziego, twórcy fresków w kaplicy św. Elżbiety przy Katedrze Wrocławskiej
oraz Karola Dankwarta czynnego na Śląsku i w Polsce. W następnym roku, w po
dobnej formie opublikowane zostają rozważania o ikonologii i autorstwie baro
kowego sanktuarium maryjnego w Wambierzycach.

Jako wychowawca kilkunastu pokoleń historyków sztuki na Uniwersytecie 
Wrocławskim, inspirował ich prawie z reguły do badań nad rzeźbą i architekturą 
baroku na Sląsku. Powstawały więc obszerne prace poświęcone śląskim pałacom 
i kościołom tego okresu, rzeźbiarzowi Mangoldtowi, mauzoleum Piastów w Legnicy 
i św. Jadwigi w Trzebnicy oraz inne, do których przygotowania wkładał Profesor 
wiele osobistego zaangażowania, ubolewając długo, iż wiele spośród nich nie wy
szło poza zalążkową re.zę opracowania naukowego. Troszcząc się o organizację, 
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właściwą obsadę kadrową i należyte wyposażenie uniwersyteckiego ośrodka badań 
z zakresu historii sztuki, spełniającego pionierską rolę na Dolnym Śląsku, jako 
dyrektor przyczynił się także prof. Hornung do rozwoju Muzeum śląskiego. Utwo
rzył tutaj dział sztuki nowożytnej, który ocalił wiele narażonych na zniszczenie, 
bezcennych elementów wystroju śląskich pałaców i kościołów. 

Zainteresowania Śląskiem u prof. Hornunga nie miały charakteru koniunktu
ralnego, lecz wynikały z najbardziej fundamentalnych założeń metodologicznych. 
Posługując się zasadami stworzonymi przez wiedeńską szkolę historii sztuki i gło
szonymi przez swego mistrza Władysława Podlachę, szczegółowe problemy sztuki 
polskiej analizował on zawsze w kontekście związanego z nimi kręgu kultury za
chodnioeuropejskiej. Dla rzeźby i architektury rokokowej Lwowa owym kręgiem 
była sztuka Europy środkowej, ta sama, od której zależały także najważniejsze 
dzieła późnego baroku na śląsku. Oby<iwa środowiska artystycme na antypodach 
dawnej Rzeczypospolitej miały charakter wielokulturowy, wynikły z mieszanego 
etnicznie składu ludności i obydwa - w taki lub inny .sposób - pozostawały 
w relacjach z monarchią habsburską. Przyjechał więc prof. Hornung na Śląsk 
nieprzypadkowo i dobrze przygotowany do rozwiązywania tutejszych problemów. 
Nie był zresztą pierwszym z uczonych lwowskich zajmujących się sztuką śląską, 
gdyż już przed wojną ten szlak przecierali w zakresie mediewistyki profesorowie 
Podlacha i Gębarowicz. Być może ten właśnie europejski punkt widzenia pozwolił 
prof. Hornungowi na właściwe, ,pozbawione narodowościowych uprzedzeń podejście 
do barokowej sztuki śląskiej, deprecjonowanej po wojnie niekiedy jako niemiecka. 
Postawa Profesora kształtowała w jego uczniach poczucie europejskiego dziedzic
twa kulturalnego, jakie otrzymała Polska wraz z przywróconymi jej po wiekach 
ziemiami. 

Najokazalszym przejawem tej postawy jest książka profesora Hornunga pt. 
Problem rokoka w architekturze sakralnej XVIII wieku, wydana we Wrocławiu 
w 1972 r. - owoc zapoczątkowanych we Lwowie, wieloletnich dociekań nad do
skonalszym zdefiniowaniem tego stylu, który - odmiennie od wielu badaczy -
określał jako „samoistny i pełnowartościowy". W precyzyjnym wywodzie doku
mentującym tezę, że wyróżnikiem formalnym rokoka jest wysubtelnienie i wyra
finowanie oraz lekko:ść i wdzic:k, w łańcuch powiązanych logicznie zjawisk łączą 

się dzieła architektury sakralnej wzniesione w Piemoncie i Austrii, w Czechach 
i na śląsku, na Litwie i w Małopolsce Wschodniej. W tym właśnie artystycznym 
kontekście b!yszczą pełnym blaskiem kościoły Lwowa i Wilna, ukazuje się też 
prawdziwe znaczenie zabytków śląskich, takich jak w Legnickim Polu, Krzeszowie, 
Legnicy, Lubomierzu i innych. Jest to historia sztuki bez kompleksów, ale i zara
zem bez narodowej megalomanii, która podejmuje dyskusję na tematy o znaczeniu 
europejskim. Szkoda że nie wywołała właściwego oddźwięku. 

Pokój w Muzeum Narodowym, który tak lubił Profesor - opustoszał. Jego 
ulubione obrazy i część rękopisów - zgodnie z wolą Zmarłego - przekazano do 
wiernie strzegącego lwowskiej tradycji Ossolineum. Pozostaną więc nadal w jego 
drugiej ojczyźnie. 

Jan Wrabec 



FRANCISZEK HA WRANEK (1919-1981) 

W dniu 17 IX 1981 r. zmarł tragicznie w Opolu, w wieku 62 lat, prof. dr hab. 
Franciszek Hawranek - wybitny znawca najnowszych dziejów Sląska, wicedy
rektor Instytutu Sląskiego w Opolu, kierownik Zakładu Historii w tej placówce. 

Franciszek Hawranek urodził się 9 III 1919 r. w Tychach, w robotniczej ro
dzinie Józefa i Anny z d. Wanke. Uczył się w szkole ludowej w Szopienicach 
i Gimnazjum w Mysłowicach, a w 1936 r. zdał maturę w gimnazjum w Tarnow
skich Górach. Przez rok poszukiwał pracy, utrzymując się z dorywczych zajęć 
i wspomagając rodzinę po śmierci ojca w 1937 r. Podjął wówczas społeczną dzia
łalność w Ochotniczych Oddziałach Powstańczych, próbował sił w zawodzie dzien� 
nikarskim. 

W 1937 r. zapisał się na wydział humanistyczny Państwowego Pedagogium 
w Katowicach, kończąc je w 1939 r. jako prymus. Skierowanie do pracy nauczy
cielskiej otrzymał bezpośrednio od wojewody dra Michała Grażyńskiego, lecz jej 
podj�cic 1.miemoż.liwił wybuch II wojny światowej. Przeżywając dramat tysięcy 
górnośląskich Polaków, F. Hawranek wpisany został na niemiecką listę narodową 
(III grupa) i w lutym 1941 r. zmobilizowano go do Wehrmachtu i wysłano na 
front wschodni. Pod koniec wojny dostał się do niewoli amerykańskiej w Czecho� 
słowacji i po krótkim pobycie w obozie jenieckim, w lipcu 1945 r. powrócił na 
Sląsk. 

Osiadł w Uszycach, w pow. oleskim, obejmując 1 IX 1945 r. posadę nauczyciela 
w tamtejszej szkole podstawowej. W latach 1949-1951 był jej kierownikiem. 
W 1948 r. F. Hawranek podjął korespondencyjne studia w sekcji historyczno-polo� 
nistycznej Instytutu Pedagogicznego ZNP w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1951 r. 
i wkrótce przeniósł się na stałe do Gorzowa Sląskiego, gdzie uzyskał zatrudnienie 
jako nauczyciel historii w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. 

W latach 1958-1961 studiował historię jako eksternista na Wydziale Filolo
giczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, uzyskując tam 
magisterium. Jeszcze w czasie studiów skrystalizowały się badawcze zaintereso
wania F. Hawranka, gdyż w 1959 r. zadebiutował na łamach „Kwartalnika Opol
skiego" (nr 2, s. 50-57) skromnym przyczynkiem naukowym pt. Z badań nad 
ideologią Komunistycznej Partii Górnego Sląska. Zapisał się na seminarium dokto
ranckie prof. dra Kazimierza Popiołka i pod jego kierunkiem przygotował wartoś
ciową rozprawę pt. Ruch komunistyczny na Górnym Sląsku w latach 1919-1921

(Katowice 1966, ss. 270). Na jej podstawie uzyskał 18 III 1964 r. doktorat na Wy
dziale Filozoficz.no,-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieru
ta we Wrocławiu. 

Pracując nadal jako nauczyciel dzielił swój czas na pracę pedagogiczną, ba
dania naukowe i działalność społeczną. Doskonalił się w zawodzie, studiował polską 
i obcojęzyczną literaturę naukową z zakresu najnowszej historii Polski i powszech
nej. Podjął ożywioną współpracę z redakcjami fachowych czasopism pedagogicz-
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nych i PZWS. W latach 1956-1958 w konkursach PZWS na podręczniki historii 
dla szkół podstawowych zdobył za projekty podręczników dla klas IV, V i VII 
odpowiednio: wyróżnienie, I i II nagrodę. W okresie 1957-1962 uzyskał nagrody 
i wyróżnienia w kilku innych konkursach organizowanych przez tę oficynę wy
dawniczą, wydawnictwo MON, redakcje „Nowej Szkoły" i „Głosu Naucz:,,:cielskie
go" oraz przez Ministerstwo Oświaty. W 1967 r. redakcja „Polityki" wyróżniła Jego 
rozprawę doktorską. 

Równocześnie F. Hawranek związał się z regionalnym ruchem społeczno-kul-
turalnym w województwie opolskim. W 1959 r. był współzałożycielem Stowarzysze
nia Miłośników Ziemi Oleskiej, a w latach następnych - głównym jego filarem. 
Z inicjatywy F. Hawranka SMZO zaczęło wydawać od 1966 r. rocznik „Głos Ole
sna", którego był długoletnim redaktorem, stymulując badania nad dziejami ziemi 
oleskiej. 

W 1967 r. Hawranek ogłosił drukiem cenione wśród nauczycieli Wypisy do

dziejów Opoiszczyzny. W 1968 r. dokooptowany został w skład Kolegium Redak
cyjnego wydawanych przez Instytut Śląski wspólnie z KW PZPR w Opolu „Ze
szytów Naukowych. Ruch robotniczy na Sląsku Opolskim". 

Nowy etap w życiu F. Hawranka �astąpił z dniem 1 IX 1970 r., tj. od mo
mentu podjęcia przezeń pracy w Instytucie Śląskim, początkowo w charakterze 
adiunkta naukowo-badawczego i kierownika Pracowni Historii Politycznej śląska 
Opolskiego. Od 1 III 1972 r. kierował Zakładem Historii. W dniu 3 XI 1971 r., 
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskał sto
pień doktora habilitowanego w zakresie historii najnowszej na podstawie obrony 
monografii pt. Niemiecka socjaldemokracja w prowincji górnośiąskiej w iatach 

1929-1933 (wyd. 1971). 
Intensywnie rozwijając własne badania, F. Hawranek z ogromnym zaangażo

waniem, energicznie konsolidował zespół młodych historyków w kierowanym przez 
siebie zakładzie. Poświęcając mu wiele czasu i nie szczędząc pomocy warsztatowej 
był zarazem bardzo wymagającym przełożonym. Dwóch swych podopiecznych wy
promował na doktorów, a w awansie naukowym kilku innych uczestniczył jako 
recenzent. Trafnie uznał za skuteczną metodę doskonalenia zespołu prace zbiorowe,

angażujące cały Zakład Historii. 
Od 1971 r. współpracował z Instytutem Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

im. Powstańców Śląskich w Opolu, wykładając do 1977 r. historię Sląska. 
W dniu 1 VII 1972 r. uzyskał status samodzielnego pracownika nauki jako 

docent w Instytucie śląskim w Opolu. W okresie od 13 XII 1973 r. do 30 IV 
1974 r. pełnił w tej placówce obowiązki wicedyrektora; na stałe stanowisko to 
objął 1 VII 1975 r., zajmując się organizacją i kierownictwem pionu naukowo-ba
dawczego i wydawniczego. Wszedł w skład Rady Naukowej Instytutu śląskiego, 
a ostatnio - także jego Kuratorium. Od 1973 r. był członkiem Kolegium Redakcyj
nego głównego organu Instytutu śląskiego - ,,Studiów śląskich" i przez kilka 
lat spraW1)wał :funkcję sekretarza w tej redakcji. Po zakończeniu edycji „Zeszy
tów Naukowych ... " stanął w 1974 r. na czele Kolegium Redakcyjnego rocznika 
,,Klasa robotnicza na śląsku", obliczonego na uzupełnienie badai1 koniecznych do· 
syntetycznego opracowania historii ruchu robotniczego na Górnym $ląsku. 

Wykazywał dużą aktywność naukową i społeczną poza Instytutem. Współpra
cował wydajnie z Opolskim Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym, a od 1971 r .. 

· przez kilka lat redagował jego kwartalnik „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro". Działał w Opol
skim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, kierował opolskim Oddziałem PTH i uczestni
czył w pracy Komisji Historii Regionalnej ZG PTH w Warszawie. Od 1977 r. był
członkiem Komisji Historycznej przy Oddziale PAN w Katowicach, a ostatnio
wiceprezesem tego Oddziału. W tym samym czasie powołany został w skład Rady
Regionalnych Towarzystw Kultury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. W 1981 r.
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został członkiem nowo powstałej Wojewódzkiej Rady Kultury i Sztuki przy wo
jewodzie opolskim. Wchodził w skład Rady Dydaktyczno-Naukowej WSP w Opolu. 
Był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Z pola walki" i rad redakcyjnych „Za
rania śląskiego" oraz śląskiego słownika biograficznego. 

F. Hawranek intensywnie zajmował się także popularyzacją historii regional
nej. Wystąpił z referatami, komunikatami lub jako dyskutant na kilkunastu po
ważnych sesjach naukowych i kilkudziesięciu sympozjach popularnonaukowych. 
Doceniając rolę historii regionalnej w wychowaniu patriotycznym młodego poko
lenia zainicjował wypisy do dziejów subregionu Opolszczyzny i ogłosił pod swą 
redakcją naukową kilkanaście tomików z tej serii. Uczestniczył też autorsko lub 
redakcyjnie w edycji kilku zbiorowych monografii miast i regionów Śląska; przy
gotował do druku popularną zbiorową syntezę Dzieje Górnego Stqska w latach 
1816-1947 (Opole 1981). 

W dniu 5 X 1978 r. Rada Paóstwa nadała F. Hawrankowi ttytuł naukowy pro
fesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych. Wkrótce też ogłosił On ostatnią 
swą autorską książkę pt. Polska i niemiecka socjaldemokracja na Górnym SZąsku 
w latach 1890-1914 (Opole 1978). 

W z.wiąz.ku z przypadającą w 1981 r. 60 rocznicą wybuchu III powstania ślą
skiego, a w 1982 r. - 100 rocznicą polskiego ruchu robotniczego zmobilizował 
zespół pracowników i współpracowników Instytutu śląskiego do godnego uczczenia 
tych doniosłych jubileuszów. Był pomysłodawcą, koordynatorem, redaktorem 
i współautorem 140-arkuszowej Encyklopedii powstań Sląskich, a takźe 35-arku
szowej historii ruchu robotniczego na Górnym S!ąsku do 1948 r. Publikacji tych 
dzieł juź nie doczekał. Zamierzał w najbliźszej przyszłości zająć się związkami 
Górnego Sląska z Wielkopolską; planował przygotowanie encyklopedii śląskiej 
i encyklopedii ruchu polskiego na Górnym Śląsku do 1945 r. 

Prof. dr hab. F. Hawranck ogłosił łącznie drukiem ok. 300 prac, w tym 9 
książek i 30 zwartych opracowań przezeń redagowanych. Ma w swym bogatym 
dorobku encyklopedię, syntezy i monografie, hasła słown�kowe i edycje źródeł, 
rozprawy i artykuły naukowe, liczne przyczynki i wiele opracowań popularnonau
kowych. Często publikował w języku niemieckim w zagranicznych czasopismach 
naukowych. Z zamiłowaniem zajmował się biografistyką i krytyką naukową. Miał 
zacięcie polemisty. Prace prof. F. Hawranka zajmują ważne miejsce w historio
grafii śląskoznawczej. Jego badania nad ruchem robotniczym i narodowowyzwo
leńczym na Górnym Śląsku w zasadniczy sposób poszerzyły i pogłębiły naszą wie
dzę o dziejach tego regionu .. Był promotorem pięciu doktorantów w zakresie nauk 
humanistycznych i jako recenzent uczestniczył w 12 przewodach doktorskich. 

Droga prof. F. Hawranka do działalności naukowej była długa i trudna. Z opol
ską placówką naukową związany był zaledwie 11 lat. Mimo jednak tak późnego 
startu osiągnął On wyniki nieprzeciętne. Były one efektem talentu, ogromnej pra
cowitości i dyscypliny wewnętrznej, pasji w poszukiwaniach archiwalnych, nie
pospolitej erudycji, ustawicznego głodu poznania. 

Nie sposób w krótkim szkicu biograficznym wyczerpująco przedstawić osobo
wość człowieka o tak rozległych zainteresowaniach, tak intensywnie pracującego 
zawodowo i społecznie. Wyrazem wysokiej Jego oceny ze strony władz i dużego 
autorytetu Profesora Franciszka Hawranka były przyznane mu liczne nagrody 
i wyróżnienia: m. in. nagrody wojewódzkie w Opolu i Częstochowie, nagroda mia
sta Opola, nagrody „Trybuny Ludu" i miesięcznika „Opole" (dwukrotnie). Odzna
czony był m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

We wspomnieniach potomnych prof. dr hab. Franciszek Hawranek pozostanie 
duźej klasy uczonym, rzetelnym historykiem, wybitnym popularyzatorem dziejów 
śląska, ofiarnym nauczycielem szkolnym i akademickim, wychowawcą młodych 
kadr naukowych, człowiekiem prawym i skromnym. 

Wiesław Lesiuk 



ANTONI KNOT 

(20 V 1904 - 2 I 1982) 

W dniu 2 I 1982 r. zmarł we Wrocławiu dr Antoni Knot, emerytowany profesor 

zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk kultury i nauki polskiej, biblio

tekarz, wybitny bibliotekoznawca, archiwista, edytor, pionier i organizator życia 

naukowego w powojennym Wrocławiu, organizator wrocławskich bibliotek nauko
wych: Uniwersyteckiej i Ossolineum, twórca wrocławskiego bibliotekarstwa i bi
bliotekoznawstwa, utalentowany nauczyciel i wychowawca licznego grona biblio
tekarzy i bibliotekoznawców, działacz społeczny i polityczny. 

Urodził się 20 V 1904 r. w Kołomyi jako syn urzędnika Jana Knota i Janiny 
z d. Sylwester. Studia wyższe w zakresie historii i polonistyki odbył v.: latach 
1922-1926 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1 IX 1925 do 31 III 
1927 r. był stypendystą w Polskim Muzeum Szkolnym we Lwowie. Od 1 IV 1927 
do 31 III l932 r. był asystentem prof. Stanisława Łempickiego w Katedrze Historii 
Oświaty i Szkolnictwa Uniwersytetu Lwowskiego. W 1929 r. uzyskał stopień nau
kowy doktora filozofii na podstawie rozprawy Studia nad kulturalną działalnością 
króla Stefana Batorego. W 1932 r. złożył egzamin państwowy na nauczyciela szkół 
średnich i przeszedł do zajęć pedagogicznych. Do 1939 r. uczył w Państwowej Szkole 
Ekonomiczno-Handlowej (późniejszym Państwowym Męskim Gimnazjum Kupiec
kim) i Liceum Handlowym we Lwowie. W latach 1932-1936 pracował także jako 
archiwista w Archiwum Uniwersytetu Lwowskiego. Czasy II v.,ojny światowej

przeżył we Lwowie, pracując kolejno jako nauczyciel szkół średnich, bibliotekarz 
i archiwista. Brał czynny udział w tajnym nauczaniu w zakresie szkoły średniej 
oraz jako wykładowca historii wychowania na tajnym Uniwersytecie Lwowskim. 
17 I 1945 r. wyjechał jako repatriant do Polski. Po kilkutygodniowym pobycie 
w Przeworsku przyjechał do Krakowa, gdzie 2 III 1945 r. rozpoczął pracę w Bi
bliotece Jagiellońskiej jako kierownik referatu zabezpieczania księgozbiorów po
dworskich na obszarze województw: krakowskiego, rzeszowskiego i kieleckiego. 

9 V 1945 r. przyjechał do Wrocławia jako kierownik czołówki pierwszej grupy 
naukowo-kulturalnej prof. Stanisława Kulczyńskiego. Już następnego dnia objął 
tutaj w Delegaturze Ministerstwa Oświaty ogólne kierownictwo nad zabezpiecza
niem bibliotek i księgozbiorów poniemieckich z terenu Wrocławia i całego Dolnego 
Sląska. Równocześnie organizował wrocławską Bibliotekę Uniwersytecką. 1 IX 
1946 r. został jej pierwszym kierownikiem {dyrektorem). Od lutego 1947 do 30 VI 
1949 r. był także współorganizatorem i dyrektorem Biblioteki i Wydawnictwa Za
kładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Prowadził też nieprzerwanie 
badania naukowe, prace redaktorskie i wykłady uniwersyteckie z historii oświaty 
i szkolnictwa oraz nauki o książce. 1 IV 1955 r. został profesorem nadzwyczajnym. 
Jako kierownik Biblioteki Uniwersyteckiej szczególnie troszczył się o stale pod
noszenie fachowych kwalifikacji kadry bibliotekarskiej. W tym także celu był 
inicjatorem, organizatorem oraz pierwszym kierownikiem i wykładowcą powoła
nego do życia w 1956 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
pierwszego w Polsce Zaocznego Studium Bibliotekoznawstwa, umożliwiającego pra-
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cującym bibliotekarzom z całego kraju odbycie wyższych studiów i uzyskanie 

tytułu magistra bibliotekoznawstwa. W 1957 r. doprowadził do utworzenia na 

tymże Wydziale Katedry Bibliotekoznawstwa dla studiów stacjonarnych. Nadmiar 
zajęć administracyjnych skłonił Profesora do odejścia z dniem 30 IX 1963 r. ze 

stanowiska dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej i skupienia się na pracy nauko

wej i dydaktycznej. Zachowując kierownictwo (z przerwami do 31 VIII 1969 r.} 
Studium Zaocznego przeszedł do Katedry Bibliotekoznawstwa, gdzie od 4 II 1966 r. 

objął kierownictwo Zakładu Czytelnictwa i Organizacji Bibliotek. 18 XII 1964 r. 

został profesorem zwyczajnym. Gdy w 1969 r. Katedra przekształciła się w Instytut 

Bibliotekoznawstwa, został jego pierwszym dyrektorem (do 31 VIII 1972 r.) i jed

nocześnie na krótko kierownikiem Zakładu Nauki o Książce. Ze względu na po

garszający się ciągle stan zdrowia został w 1972 r. zwolniony z obowiązku wyko
nywania zajęć dydaktycznych i organizacyjnych na Uniwersytecie. Z dniem 1 X 

1974 r. przeszedł na emeryturę. 
Dorobek naukowy prof. A. Knota liczy ponad 200 pozycji i obejmuje wiele 

zagadnień (zob.: Bibliografia prac Antoniego Knota, zestawił S. J. Gruczyński, 

„Roczniki Biblioteczne", r. XIV: 1970, z. 1-2, s. 7-26). Początkowo zainteresowania 
naukowe skierował na czasy panowania króla Stefana Batorego. Kierunkom i prą

dom umysłowym owych czasów poświęcił pracę doktorską i kilka zwi<1zanych 
z nią artykułów. Znacznie pogłębił w nich dotychczasową wiedzę na temat życia 
umysłowego epoki batoriańskiej i roli w nim dworu królewskiego. Wówczas też 

podjął badania nad niektórymi nowymi dziedzinami polskiej przeszłości, miano
wicie nad mecenatem kulturalnym, nad ciekawszymi zjawiskami życia literackiego 

i zwłaszcza nad historią szkolnictwa, która wnet stała się Jego ulubionym przez 

długie Iata tematem badawczym i wcześnie zaowocowała w postaci książki Dzieje 
szkolnictwa wojskowego w Polsce (Kraków 1938). Równolegle zajmował się życiem 
umysło=ym Galicji w XIX w. Prace te, oparte na bogatych materiałach z gali

cyjskiego Archiwum Namiestnictwa, przerwane zostały wskutek wybuchu II wojny 

światowej. Ich powojenna kontynuacja przyniosła cenne wyniki. Tak więc w 1953 r. 
Profesor wskazał na nieznane pamiętniki F. Ziemiałkowskiego, przedstawił postać 
A. Bielawskiego na tle jego działalności spiskowej i naukowej, wydobył z zapom
nienia ciekawą powieść J. Rogosza Dla idei, osnutą na tle życia E. Dembowskiego.

Wydał też i opracował pamiqtniki K. Mochnackiego (1950), K. Chłędowskicgo (Wro
cław 1951, wyd. II Wrocław 1957), M. Bogdanowicza (Kraków 1959), W. Zawadz
kiego (Kraków 1961) i H. Bogdańskiego (Kraków 1970). Ponadto zebrał i wydał
najciekawsze wspomnienia szkolne z terenu Galicji (Galicyjskie wspomnienia szkol
ne, Kraków 1955). Dzięki opublikowaniu materiałów pamiętnikarskich wielu zna
nych postaci życia galicyjskiego udostępnił szerokim kręgom czytelniczym inte

resujące dane do poznania różnych etapów galicyjskiej historii, a zatem epoki

spisków, kształtowania się życia parlamentarnego oraz przemian społecznych, go
spodarczych i kulturalnych. Przy okazji rzucił też niemało świa'tła na ogólne dzieje
Austro-Węgier. Z kolei w rozprawie Dqżenia oświatowe młodzie.iy galicyjskiej
w latach 1815-1830 (Wrocław 1959) rozwiał mit o rzekomej bezsilności i bezideo
wości intelektualnej młodych Polaków w zaborze austriackim po kongresie wiedeń

skim. Ważne miejsce w dorobku naukowym Profesora zajmowały badania nad
historiografią XIX w., głównie zaś nad formowaniem się nowoczesnego, krytycz
m,go dziejopisarstwa. Wymienić tu należy przede wszystkim rozprawę o R. Roe
pellu i jego wrocławskiej katedrze historii (1953). Zajmował się też zagadnieniem

oddziaływania Śpiewów historycznych J. U. Niemcewicza na formowanie się pol

skiej świadomości narodowej i na rozwój twórczości poetyckiej w Polsce i na
Słowiańszczyźnie (1948). Inną dziedziną bada11 były studia nad kształtowaniem -się
legendy kościuszkowskiej na ziemiach polskich oraz w innych krajach, zwłaszcza.
w Niemczech (1946).
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Prof. A. Knot położył wielkie zasługi dla rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa. 
Współpracował z „Minerwą Polską" (1927-1929) i „Kwartalnikiem Historycznym", 
w którym zasilał dział „Przeglądu czasopism". W latach 1937-1939 był współre
daktorem „Wiadomości Historyczno-Dydaktycznych". Po przybyciu do Wrocławia 
był współzałożycielem i przez kilka lat (1946-1950) redaktorem „Sobótki". Był 
inicjatorem wydawania i redagował w latach 1955-1968 serię wydawniczą 
„Sląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze", wydawane przez WTN. Był 
założycielem i długoletnim (1957-1969) redaktorem „Roczników Bibliotecznych", 
organu naukowego bibliotek szkól wyższych. Należał Profesor do grupy założy
cielskiej WTN, w którym w latach 1946-1947 pełni! funkcję sekretarza Wydzia
łu II, a od 1953 r. przewodniczącego Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa. 
Był także członkiem-założycielem Instytutu Śląskiego w Opolu oraz członkiem 
Rady Naukowej ZN im. Ossolióskich. Przez kilka kadencji przewodniczył Komisji 
do Spraw Bibliotek Szkół Wyższych oraz był członkiem Zespołu Rzeczoznawców 
Bibliotekoznawstwa Sekcji Studiów Uniwersyteckich Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego. Wykształcił ponad 200 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Od 1945 r. 
należał do Stronnictwa Demokratycznego. W Jatach 1961-1971 był przewodniczą
cym vVK SD we Wrocławiu. Posiadał liczne odznaczenia, w tym Krzyż Kawalerski 
Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy I klasy oraz Medal KEN. 

Stanisław Soiicki 

•
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