
ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE 

NIEMIECKA POLITYKA KOLONIALNA W HISTORIOGRAFII NRD 

Nie tak dawno ukazała się na pólkach księgarskich Niemieckiej Republiki De

mokratycznej pozycja będąca próbą. podsumowania osiągnięć historyków tego kraju. 

na polu badania kolonialnej przeszłości Rzeszy 1• Mimo że w stosunku do konfe-

ren<:ji, z której ;referaty prezentuje, książka ta jest spóźniona aż o 11 lat, niemniej 
jednak wydanie jej zdaje się być dogodnym pretekstem do zajęcia się wynikamr 
studiów naszych są.siadów zza Odry nad tą nie najchwalebniejszą kartą i,ch hi

storii. Skoncentrujemy się tu głównie na pracach badających niemiecki sy,stem ko

lonialny. 

Wydaje się, że przeciętny polski historyk rzadko zdaje sobie sprawę z tego� 
jak wiele zrobiono w NRD dla zbadania dziejów niemieckiego kolonializmu. Re
publika Federalna przez długi czas pozostawała pod tym względem w tyle i do

piero stosunkowo od niedawnego czasu pojawia się tam poważniejsza liczba obiek

tywnych i sumienny.eh p.rac poświęconych tym zagadnieniom. Przyczyn tego jest 
parę - NRD już od drugiej polowy lat pięćdziesiątych udostępniała swym bada:.. 

czom obszerne zasoby akt byłego Urzędu Rzeszy do Spraw Kolonialnych, Nie

mieckiego Towarzystwa Koloil1ia1nego i Kancelarii Rzeszy. Dostęp do ty<:h materia
łów dla historyków RFN ze względu .na ówczesne stosunki między państwami nie
mieckimi był bardziej -utrudniony. Nie bez znaczenia pozostawał też fakt, że wciąż 
żyła tam i działała twórczo dawna niemiecka kadra kolonialna, stąd też, jeśli już 
podejmowano tę tematykę, to przeważnie w sposób wspomnieniowy, apologetycz
ny. Dopiero po pewnym czas.ie, po zmianach politycznych i w mentalności, trend' 
ten został przezwydężony. 

Chyba właśnie warunki za miedzą, jak i bieżące potrzeby polityki zagranicz
nej NRD spowodowały, że polityką kolonialną byłej Rzeszy zajęły się liczne ze
społy historyków grupujące się głównie w byłym Instytucie Historii Powszechnej 

Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i w Instytucie Afrykanistycznym Uniwersytetu· 
Karola Ma.rksa w Lipsku. Oprócz prac badaczy zatrudnionych tam stale powstały

również liczne dysertacje osób przejściowo związanych z tymi ośrodkami. 
Autorzy z NRD na wstępie swych opracowań jako motyw zajęcia się tema

tyką kolonial.ną podają najczęściej : chęć pomocy narodom afrykańskim w śledze
llli u ich historii, lmltury i osiągnięć ,cywilizacyjnych, wykrycie fałszerstw w historii 
Afryki i kolonializmu, demaskowanie historyków RFN usprawiedliwiających poli
tykę kolonialną, zbadanie tych aspektów· polityki kolonialnej, które były dotąd 
troskliwie pomijane przez apologetyczną historiografię. Szczególnie istotne ma tu 

znaczenie demitologizowanie „bohaterów" kolonialnych, którzy jak wykazują auto
rzy NRD, byli nie tylkÓ awanturnikami czy fanatykami, ale wręcz przestępcami 
w świetle kwalifikacji obowiązującego wówczas w Niemczech kodeksu karnego. 

1 Drang nach Afrika. Die koloniale Expansionspolitik und Herrscha� des deut
schen lmperialismus in Afrika bis zum Ende des zweiten Weltkrieges, hrsg. v. Hel
mut Stoecker, Berlin 1977, ss. 370. 
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Postawy te wynikają z pryncypi,a,J.nego potępienia militarystyezno-junkierskiej men
talności dawnej kasty oficerskiej i urzędniczej, której zasługą było, zdaniem tych 
.historyków, że stosunki w koloniach niemieckich były gorsze niż w koloniach 
innych państw. Historycy zza Odry rozważają omawiane problemy częściej z punktu 
widzenia Afrykanów niż kolonizatorów niemieckich. Postawa ich rzuca się w oczy 
już w doborze terminologii i języka, do których przywiązuje się dużą wagę. Róż
nice w podejściu między wschodem a zachodem widać choćby w tym, że o ile 
badacz z RFN może sformułować temat badawczy „polityka kolonialna Niemiec", 
to jego kolega z NRD wybierze raczej tytuł „polityka kolonialna niemieckiego im
perializmu" dla podkreślenia, że winien tu jest imperializm. Prace historyków NRD 
wyróżniają się też mocnymi określeniami, miażdżącą krytyką postępowania niemiec
'kich kolonizatorów. 

Badaeze z Berlina czy Lipska otwarcie przyznają, że .ich studia mają ważne 
znaczenie polityczne, że mają ułatwić· politykę zagraniezną Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej w stosunku do krajów Trzeciego świata. Obok paru konferencji 
międzynarodowych z udziałem rnaukoweów i polityków atrykańskich, najdobitniej 
dal temu wyraz w jednej ze swych prac. H. Loth, który postawił sobie za cel po
równanie dawnej polityki niemieckiej w Afryce Wschodniej z polityką af.rykań
ską NRD2. 

Z marksistowskich założeń wynika w dużym stopniu dobór tematyki. Godna 
uwagi i podziwu jest zwłaszcza konsekwencja, z jaką bada się najważniejsze pro
blemy w odniesieniu do poszczególnych kolonii. Większość wydanych, powielonyeh 
lub pozostających w maszynopisie studiów, .napisanych w NRD, koncentruje się 
wokół następujących problemów: geneza zainteresowania się danym terytoriwn 
(zwłaszcza z uwzględnieniem roli interesantów gospodarczych), sposób wejścia w po
,.siadanie pożądanych ziem, metody rządzenia w kolonii, polityka spółek i kompanli 
kolonialny,ch, walka antykolonialna Afrykanów, zbrojne opanowanie całego tery
torium kolonii, rola misji chrześcijańskich w systemie kolonialnym, a szczególnie 
tworzenie się i położenie klasy robotniczej w koloniach. 

Zgodnie z logiką najweześniej zajęto się genezą zdobyczy kolonialnych i rnlą 
w tym interesantów. Te pierwsze prace przejaw.ialy czasem tendencje aprioryczne
go tłumaczenia większości wydarzeń przyczynami ekonomicznymi bez dostateczne
.go zbadania konkretnych wroadków, przeceniały też rolę monopoli i kapitału fi
nansowego już w rnajwcześniejszym stadium kolonializmu. Dopiero nieco później 
skorygowano i uściślono te poglądy. 

Do pierwszych prac o chąrakterze ogólnym należało interesujące studium 
M. Nussbauma Vom 'Kolonialenthusiasmus' zur Kolonialpolitik der Monopole:i. Au
tor próbował wyjaśnić tu między innymi ciekawy problem, dlaczego w ruchu ko
lonialnym, działającym w irnteresie wielkiego kapitału, angazowali się masowo
przedstawiciele niższej i drobnej burżuazji, oficerow.ie, nauczyciele i inni. Zdaniem
Nussbauma, fenomen ten należy tłumaczyć wpływem nacjonalistyeznej ideologii i ty
pową dla cesarskiej Rzeszy potrzebą lojalności wobec władzy i państwa (s. 51 n).
Autor zanalizował następnie ekonomiczne źródła rozczarowania koloniami w la
tach dziewięćdziesiątych, kiedy to okazało się, że dla gospodarki niemieckiej nie
mają one, wbrew wcześniejszym nadziejom, praktycznie żadnego znaczenia, a i ja
ko miejsce lokat kapitału trudno je na )razie wykorzystać (s. 130 nn.).

Bardziej szczegółowo zajął się problematyką początkowego okresu polityki ko
lonialnej K. Klauss w swej bcl["dZO często dziś cytowanej dysertacji o Niemieckim 

2 Griff nach Ostafrika. Politik des deutschen Imperialismus und antikolonialer 
Kampf. Le·gende und Wirklichkeit, Berlin. 1968. 

a Podtytuł: Zur deutschen Kolonialpolitik tmter Bismarck, Caprivi, Hohenlohe,
Berlin 1962.
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Towarzystwie Kolonialnym i polityce kolonialnej do 1885 r. 4 Klauss uznał, że ruch 
kolonialny dopiero wtedy naprawdę zdobył znaczenie, gdy zajął się nim wielki ka
pitał, ciężki przemysł i powiązane z przemysłem junkierstwo. Podobnie jak po
przednik Autor przyznawał jednak, że siły te początkowo nie inwestowały w ko
loniach, uważając ryzyko za zbyt wielkie i zostawiając plac kupiectwu Hamburga 
i Bremy. W ogóle, jego zdaniem, koloniami interesowały się początkowo jedynie 
małe grupki burżuazji. Klauss, jako jeden z pierwszych, widział w polityce kolo
nialnej Bismarcka element polityki protekcjonistycznej i polityki stabilizacji sy
ste?nu. 

Jeszcze mniej zbadaną sprawą niż poprzednik zajął się G. Westphal w dy
sertacji o Radzie Kolonialnej s. Instytucja ta, powołana przez władze w 1890 .r. jako 
,,!reprezentacja fachowców kolonialnych", praktycznie gromadziła głównie intere
santów i miała stanowić dla rządu oparcie przeciw niechętnemu wydatkom Reichs
tagowi. Interesanci oczywiście usiłowali zepchnąć koszty administracji, opanowa
nia czy otwarcia komunikacyjnego kolonii na rząd. Westphal zajął się dokładnie 
organizacją, funkcją, działaniem i składem .rady. Badania jego wykazały, jak bzdur
ne były twierdzenia, że instytucja ta reprezentuje wszystkie warstWY ludności. Pro� 
tokoły �ad pozwoliły Autorowi wyjaśnić szereg dekawych spraw. Przykładowo na
dzieje na korzyści finansowe, jakie wiązano z budową kolei w koloniach niemiec
kich, z reguły się nie sprawdzały. Zmuszało to państwo do gwarantowania spółkom 
kolejowym odpowiednich zysków, aby skłonić je do budowy kolei. Przykład ten 
jest szczególnie pouczający wobec powszechnie utartego poglądu, że inwestycje ko
lonialne były bardzo dochodowe. Nie mniej ciekawym odkrycie?n Autora jest, że to 
interesanci kolonialni pierwsi przy pomocy rady zainteresowali przemysł uprawą 
bawełny w koloniach niemieckich, a nie, jak przedtem twierdzono, przemysł do
magał się kolonii w tym celu. 

Pierwsze k.roki Niemiec na arenie kolonialnej były dość szczegółowo analizo
wane przez różnych autorów w odniesieniu do wszystkich większych kolonii afry
kańskich. K. Biittner w swej wczesnej pracy dotyczącej początków niemieckiej po
lityki kolonialnej w Afryce Wschodniej G zwracał np. uwagę, iż początkowo moty
wy polityczne i strategiczne prżesłaniały całkowicie ekonomiczne, trudno było wów
czas zauważyć zainteresowanie wielkiego kapitału tym terenem. Autor szczegóło
wo prześledził etapy, na których następowało stopniowo coraz większe zaangażo
wanie się samej Rzeszy w kolonii z chwilą, gdy Towarzystwo Wschodnioafrykań
skie (DOAG), sprawujące tam początkowo władzę, okazało się niezdolne do wypeł
nienia swych zadań. Autor znalazł w materiałach Reichskolonialamtu dowody, że to 
Bismarck chcą-c ratować spółkę DOAG skłonił cesarza do udziału w niej. Dopie
ro ten krok przyciągnął do spółki większych kapitalistów (s. 105). Bi.i.ttner wyjaśnił 
też, że rząd ,niemiecki doskonale orientował się w prawdziwym charakterze powsta
nia w Afryce Wschodniej, które było reakcją na rabunkową politykę przedstawi
cieli Towarzystwa, a posłużył się ·hasłami antyniewolniczymi, aby łatwiej uzyskać 
od Reichstagu pieniądze na zduszenie tego ruchu (s. 111). 

W tym samym 1959 r. ukazała się jeszcze jedna pozycja historyka NRD, poświę
cona tejże problematyce, tylko szerzej ujętej. Książka F. F. Miillera Deutschland -
Zanzibar - Ostafrika 1 robiła duże wrażenie bogactwem wykorzystanego mater.ia-

4 Die deutsche Kolonialgesellschaft und die deutsche Kolonialpolitik bis 1885,
maszyn. pracy dokt. Uniw. Humboldta, Berlin 1965. 

5 Der Kolonialrat 1890-1907. Ein Beitrag zur Geschichte der HerausbiLdung
des deutschen imperialistischen Kolonialsystems, praca dokt. Uniw. Humboldta, Ber
lin 1964. 

6 Die Anfange deT deutschen Kolonialpolitik in OstafTika, Berlin 1959. 
7 Podtytuł: Geschichte einer deutschen Kolonialerobejrung 1884-1890, Berlin 

1959. 

6 - Sob6l!<a 4/19 
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lu, wszechstronnością ujęcia, solidnością i sumiennością. Bez wątpienia należy ją 
zaliczyć do najlep:szy;ch monografii z zakresu polityki kolonialnej Niemiec, choć 
w wielu partiach studium Mi.iJ.lera ,nie odbiegało zasadniczo od tego, co pisał Bilt
tner. Nikt jednak przedtem tak przygwaiidżająco nie udowodnił, że typowi dla tego 
okresu niemieccy kolonizatorzy byli najczęściej cynicznymi awanturnikami i oszu
stami powołującymi się na fikcyjne lub nieprawomocne pretensje do poszczegól
ny.eh ziem. Autor dokładnie opisał ,całą historię afrykańskich awantur Petersa, wy
dobywając z akt liczne jego wręcz skandali<czne postępki. Szczegółowiej niż Bi.i,ttner 
wyjaśnił też genezę powstania ludowego w Afryce Wsehodniej. Szczególnie ważnym 
jednak osiągnięciem Milllera było autorytatywne wyjaśnienie na podstawie doku
mentów rządowych sprawy niemieckich pretensji do terytoliów Witu, Ugandy, So
mali i Zanzibaru. Propaganda kolonialna lat dziewięćdziesiąty,ch rozdmuchiwała 
zrzeczenie ·się przez kanclerza Capriviego pretensji do tych ziem do rozmiarów klę
ski czy zdrady narodowej. Tymczasem „sułtanat" Witu był, jak wykazał Autor, 
niesamodzielnym kraikiem bez wartości, od początku traktowanym w Berlinie jako 
obiekt przetargowy. W Somali tylko małą i niewiele wartą część (tzw. Benadir
-Protektorat) udało się Nie�com w wątpliwy sposób podporządkować i początkowo 
nikt się 'Ilią nie interesował. Pretensje niemieckie do Ugandy miały bardzo słabe 
oparcie prawne, terenu tego zresztą też .nie opanowano. Gdy chodzi w końcu o Zan
Z:ibar, uznanie brytyjskiego protektoratu nad tą wyspą było jedynie potwierdzeniem 
ukształtowanego od dziesięcioleci stanu rzeczy. Cała s�awa tylko dlatego wznieci
ła taką burzę, że zniszczone =taly nadzieje .kół kolonialnych na wielkie imperium 
wschodnioafrykańskie (s. 290-250). 

Początkowa działalność niemiecka w Kamerunie znalazła najpełniejsze omówie
nie w zbiorze studiów ośrodka berlińskiego Kamerun unter deutscher Kolonialherr
scha.ft, wydanym pod redakcją H. Stoeckera 8• Bezpośredniemu przeprowadzeniu 
aneksji poświęcił tu swój artykuł H. P. J.aeck 9, .który przeciwstawił się zwłaszcza 
rozpowszechnianej w RFN legendzie, jakoby czarni mieszkańcy Kamerunu chętniej 
podporządkowywali się Niemcom niż Anglilrom. Autor ten skoncentrował się zwłasz
cza na wykazaniu współdziałania rządu i interesantów w przygotowaniu aneksji. 
Zwrócił uwag_ę na rozwój handlu niemieckiego w Zatoce -Gwinejskiej, dominującą 
w nim rolę firm Woermann oraz Jantzen u. Thormahlen, na obawy, że Anglicy 
po zajęciu Kamerunu ograniczą cłami najbardziej dochodowy dla Niemców handel 
wódką i bronią (s. 49). Podobnie jak inni autorzy, Jaeck dobitnie wykazał, że pod
pisywanie tzw. układów z wodzami afrykańskimi oznaczało z reguły oszustwo, 
a przynajmniej wprowadzenie w błąd odnośnie do wagi składanego podpisu (s. 65). 
Przypomniał on zresztą, że układy z wodzami nadmorskiego plemienia Duala 
{pierwsze z podpisywanych w Kamerunie) zawierały konkretne warunki, jak: nie
naruszalność monopolu plemienia na pośrednictwo w handlu z interiorem, nie
przywłaszczanie przez białych ziem uprawnych itp. Postanowień tych Niemcy nie 
myśleli potem dotrzymywać (s. 67). 

Z i.nnego nieco punktu rozważań wyszedł H. Loth w swym studium poświęco
nym roli misji {:hrześcijański_ch w A:firyce Południowo-Zachodniej 10. Autor zaczął 
od zdecydowanego zaprzeczenia tezie dawnej historiografii, jakoby Afrykanie nie 
byli sarni zdolni do utworzenia większego państwa i niemiecka działalność kolo
nizacyjna była dla nich błogosławieństwem cywilizacyjnym. Na terenie Afryki Po
łudniowo-Zachodniej zaawansowane próby tworzenia takiego państwa z plemion 

s Bd. 1., Berlin 1960, Bd. 2., Berlin 1968. 
9 Die deutsche Annexion (Kamerun ... , Bd. 1., s. 25-98). 
10 Die christZiche Mission in Siidwestafrika. Zur destruktiven Rolle der Rheini

schen MissionsgeseUschaft beim Prozess der Staatsbildung in Siidwestafrika (1842-
1893), Berlin 1963. 
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Nama spotkały się ze zdecydowaną kontrakcją misji chrześcijańskich, które wola

ły mieć do czynienia ze słabymi i skłóconymi plemionami. Osłabiło to później silę 
oporu Afirykanów wobec aneksji niemieckiej. Misjonarzom, wbrew temu, co twier

dzi:li później, było w początkach ich działania w Afryce Południ·owo-Zachodniej zu
pełnie obojętne, pod czyje panowanie się dostaną - angielskie czy niemieckie. Do-
piero zwlekanie Anglii skłoniło ich do starań o protektorat Rzeszy. 

• 

Dalej chronologkznie posuwa opis opanowywania Afryki Południowo-Zachod
niej obszerne i solidne studium H. Drechslera 11, które koncentruje się zwłaszcza na 
przedstawieniu ·ciężkich walk toczonych na tym terenie pxzez wiele lat. Podobnie 
jak Loth, Drechsle'r staje tu całkowicie po stronie Afrykanów, nie szczędząc potę
pienia dla metod niemieckiego kolonializmu. Drechsler zwraca również uwagę na 
wstydliwą sprawę, o której większość literatury burżuazyjnej nie wspominała, że 
wkrótce po formalnym podporządkowaniu kolonii przez Deutsche Kolonialgesell
schaft fil.r Sildwestafrika i tu nastąpił okres załamania nadziei kolonialnych, gdyŻ 
diamentów początkowo nie znaleziono, a eksploatacja innych bogactw w istnieją
cy,ch warunkach komunikacyjnyeh była nieopłacalna. Zarówno władze Rzeszy, jak 
i DKGf.SW A myślały wówczas o pozbyciu się kłopotliwego balastu na rzecz Anglii. 
Dopiero gdy Afrykanie przepędzili pxzedstawideli niemiecki·ch, rząd nie chcąc do
puścić do międzynarodowej kompromitacji zdecydował się na zbrojne zdobywanie 
kolonii. Jak wykazał Autor, walk.i przeciw panowaniu niemieckiemu trwały J)II'ak
tycznie cały czas. Kolonizatorzy nie wahali się stosować podstępów, oszustwa i ter
roru. Głównym celem Niemców w Afryce Południowo-Zachodniej stało się zagra
bienie ziemi i bydła tubylców, jako że jedynie hodowla w tym pustynrno-stepowym 
kraju obiecywała osadnikom europejskim jakieś zyski. Szczegółowo zanalizował 
Autor genezę i przebieg wielkiego powstania 1904 r., u którego 7.(I'Ódeł leżało, jego 
zdaniem, traktowanie Afrykanów przez Niemców, przekonanie czarnych mieszkań
ców kolonii, że są pxaktycznie wpędzani w niewolnictwo (s. 152 n.). Drechsler zde
mentował prawdziwość licznych „Greuelgeschichten", rozpowszechnianych wówczas 
przez propagandę kolonialną, które straszyły rzekomymi okrucieństwami powstań
ców. W aktach ·brak potwierdzenia masowości podobnych incydentów, ale roz• 
pętanie odpowiedniej psychozy mogło ułatwić wysyłkę niemieckich żołnierzy na 
niepopularną wojnę kolonialną (s. 170). Autor szczegół-nie bezlitośnie zdemaskował 
taktykę niemiec�iego gen. v. TJ·otha, który w bitwie pod Waterberg rozmyślnie 
wpędził cale plemiona na bezwodną pustynię i kazał strzelać patrolom do wszyst
kich próbujących z niej uciekać (s. 182 nn.). Szeroko i z sympatią opisywał Autor 
talenty powstańców wykazane w czasie walk. Pokój z ostatnimi walczącymi ple
mionami trzeba była zaw.rzeć na dogodnych dla nich warunkach, gdyż często mili

tarnymi środkami zaciętego oporu ludności nie można było zdusić. Rozmiary ludo

bójstwa niemieckiego, jak nie waha się Autor nazwać metod prowadzenia tej wojny, 
widać z liczb: z 20 tys. Nama po powstaniach ,istniała już tylko polowa, z 80 tys. 
Hererów zaledwie 15 tys. (s. 252). Dodatkowo sytuację ich obrazuje fakt, że po 
1907 r. formalnie zakazano tubyfoom posiadania ziemi i bydła, aby musieli pra

cować u białych. 
Problem walk .o rzeczywiste opanowanie koloni.i niemieckich ma w historio

grafii NRD oczywiście znacznie szerszą literaturę, uwzględniającą wszystkie głów
ne posiadłości afrykańskie. Na terenie Afryki Wschodniej zajmuje się tym obszer
nie omawiana wyżej monografia F. F. MiiJlera, w odniesieniu do Kamerunu zaj
mował się tym artykuł H. Stoeckera, H. Mehl.s i E. Mehls 12 oraz studium R. Kaese-

11 Sildwestafrika unte/r deutscher Kolonialherrschaft. Der Kampf der Herero 
und Nama gegen den deutschen Imperialismus (1884-1915), Berlin 1966. 

12 Die Eroberung des Nordostens (Kamerun ... , Bd. 2., s. 55-98). 
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litza 13• Jak wynika z dch badań, ekspedycje zbrojne często były podejmowane na 
prośbę spółek zajmujących się eksploatacją danego terenu lub dla uzyskania od 
podbitych plemion robotników przymusowych. Autorzy ci dobrze wydobyli odmien
ność poli�yki niemieckiej w północno-wschodnim Kamerunie, w krainie Adamaua, 
gdzie zdecydowano się na wzór angielski sprawować jedynie władzę pośrednią, opie
rając się na dawnej feudalnej strukturze państwowej kontrolowanej przez rezy
dentów niemieckich. 

Z problemami opanowania kolonii wiąże się też nie drukowana dysertacja 
H. Bernharda 14 o niemieckich wojskach kolonialnych w Afryce Wschodniej. Jest
to pierwsza, nie obciążona wspomnieniami własnymi historia tych kolorowych od
działów kolonialnych. Dysertacja Bernharda, acz)wlwiek pod pewnymi względami
przedstawia wiele do życzenia, przynosi nieco ciekawych wiadomości. Daje ona
obszerny opis rekrutacji, składu, uzbrojenia oddziałów wschodnioafrykańskich, de
maskuje też ich metody działania, okrucieństwa i gwałty dokonywane wbrew le
gendom z pełną aprobatą niemieckich oficerów. Nie mogły to być jedynie „wybryki",
jak twierdziła apologetyczna dla kolonializmu Literatura, liczba tych ekscesów,
o których zresztą Berlin był doskonale poinformowany, wskazuje, że stanowiły one
nieodłączną część systemu. Bernhard nie waha się określić tych metod jako „bestia
lische Greueltaten". W wielu wypadkach trudno jednak zgodzić się z nie udowod
nionymi stwierdzeniami Autora, np. że spory między wojskami kolonialnymi a mi
sjami były stymulowane przez partyjne interesy Centrum czy że wojska kolonialne
wypróbowały w Afryce najnowocześniejszą broń, skoro z podawanych przez
Autora spisów sprzętu trzeba wnioskować coś w,ręcz odwrotnego.

Wśród problemów społeczno-gospodarczych kolonii, którym historiografia NRD 
poświęciła najwięcej uwagi, na pierwszym miejscu należy postawić sprawę siły 
roboczej i tworzenia się proletariatu w posiadłościach niemieckich. w ,pracy zbio
rowej o Kamerunie tematyce tej poświęcono dwa artykuły: A. Ri.igera is i H. Win
kler 16, obejmujące łącznie cały okres panowania niemieckiego. Problem siły rnbo
czej, najtrudniejszy <lo rozwiązania dla wła<lz wszystkich kolonii ,niemieckich, w Ka
merunie stal się palący już od polowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to zaczęły 
powstawać liczniejsze plantacje kakao, palm olejowych i kauczuku, a cały tran
sport odbywał się nadal na ludzkich plecach. Próbowano tu różnych środków za
radczych: np. wymuszano na lokalny.eh wodzach <lostarczanie siły roboczej, póź
niej uznano, że najlepszym środkiem jest pozbawienie tubyków podstawowego 
warsztatu pracy, jakim była dla nich ziemia. Pomoc władz polegała głównie na 
dostarczaniu plantatorom robotników z ekspedycji karny,ch w głąb kraju. Od 
1903 r. wzorem innych kolonii zaczęto wprowadzać powszechne opodatkowanie 
z możliwością odpracowania, głównie w celu rozwiązania tego nabrzmiałego pro
blemu. Szeroko opisują Autorzy skandaliczne warunki zakwaterowania, wyżywie
nia i higieny, powodujące wi�lką śmiertelność czarnych robotników. Próby kon
troli tych warunków przez administrację kolonialną były mało skuteczne. 

Problemowi klasy robotniczej w Afryce Poludni,owo-Zachodniej poświęcona zo
stała dysertacja F. Wege 17• Autor wykazał w niej nieprzeciętną znajomość ekono-

13 Kolonialeroberung und Widerstandskampf in Sildkamerun (1884-1907) (tam
że, s. 11-54). 

14 Die kaiserliche Kolonialtruppe fur Ostafrika. Rolle und Funktion del,- Soldner
truppe in den Jahren zwischen militiirischen Intervention (1889/90) und Maji-Maji 
Aufstand (1905-1907), maszyn. pracy dokt. Uniw. Karola Marksa, Leipzig 1973. 

,15 Die Entstehung und· Lage der Arbeiterklasse unter dem deutschen Kolonial
regime in Kamerun (1895-1905) (Kamerun ... , Bd. 1., s. 149-242). 

16 Der Kamer.uner Proletariat 1906-1914 (tamże, s. 243-282). 
11 Zur Entstehung und Entwicklung der Arbeiterklasse in Sildwestafrika wiih

rend der Kolonialherrschaft, maszyn. pracy dokt. Uniw. Halle 1966. 

/ 
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miki kapitalizmu, co pozwoliło mu wyciągnąć z dostępnego materfalu wiele zupełnie 
nowych wniosków. Wege zwrócił między innymi uwagę na paradoks, że Deutsche 
Kolonialgesellschaft fur Si.idwestafrika miało poważne trudności finansowe, choć 
jego udziałowcy dysponowali olbrzymimi kapitałami, których po prostu woleli nie 
ryzykować w tym wątpliwym interesie. Wykrył on też sprytny system ukrywania 
zysków przez spółki koncesjonowane w koloniach, co pozwoliło ioch udziałowcom za
rabiać nawet wówczas, gdy nie płaciły one dywidend. Wyjątkiem na tym terenie 
były spółki diamentowe, osiągające wręcz astronomiczne zyski. Właśnie górnktwo 
przyczyniło się do tworzenia nowoczesnej klasy robotniczej w Afryce Południo
wo-Zachodniej. Początkowo jako silę ['Oboczą, zarówno na roli, jak w kopalniach, 
wy.Korzystywano jeńców z powstań ulokowanych w obozach blisko miast. Siły 
roboczej nie starczało jednak dla wszystkich dziedzin gospodar,ki ze względu na 
olbrzymie straty ludnościowe w powstaniach. Od 1907 ;r. wprowadzano więc kon
trolę całej ludności tubylczej na wzór ingielskich ustaw z XVI w. Pod koniec pano
wania niemieckiego Afrykanie byli praktycznie pozbawieni wszelkich praw, w tym 
prawa do ziemi, prawa do przenoszenia się itp. Również inne kroki rządu, jak 
umowy o pracę, faktycznie sankcjonowały ukryte formy pracy przymusowej. Nato
miast z obawy przed nowymi powstaniami nie wprowadzono w tym kraju po
wszechnego opodatkowania. 

Dla trzeciej wJelkiej kolonii niemieckiej problematykę siły ]roboczej uzupełnia 
dysertacja Bernharda Tesche, treściwa, wszechstronna, spokojna, dostrzegająca wie
loaspektowość omawianych problemów �s. Autor, podobnie zresztą jak jego koledzy 
w odniesieniu do Kamerunu, zwraica uwagę na wyraźnie przejawiające się w poli
tyce gospodapczej różnice interesów kupiectwa i plantatorów, z których pierwsi byli 
zainteresowani korzystaniem z samodzielnej gospodarki afrykańskiej i tubylczych 
tragarzy, drugim zaś zależało na ściągnięciu jak największych sil roboczych na swe 
pla!]-tacje. W Afryce Wschodniej kłopoty finansowe DOAG skłoniły szefów stacji 
tego towarzystwa do gwałtownego zaostrzenia wyzysku siły roboczej. Przedtem 
ludność afrykańska korzystała z możliwości dodatkowego zarobku, teraz złe trakto
wanie odstraszało robo!Jników, powodując nasilanie ·się problemu siły roboczej, tak 
że plantatorzy już w latach dziewięćdziesiątych zaczęli domagać się wprowadzenia 
przymusu pracy. Od 1894 r. wprowadzono książeczki pracy i już tylko za zgodą pra
codawcy można było opuścić miejsce zatrudnienia. Równocześnie zaczęto wprowa
dzać opodatkowanie powszechne, podobnie jak g-dzie in-dziej myśląc mniej o stosun
kowo małych rezultatach finansowych, jak o zdobyciu dodatkowej siły roboczej. 
Problemu tego do 1914 r. nie udało się w sposób zadowalający rozwiązać. 

Działalność spółek koncesjonowanych, którymi inni autorzy zajmowali się je
dynie ubocznie, szeroko zanalizowała w odniesieniu do Kamerunu J. Ballhaus 19• 

Teoretycznie celem tworzenia takich towarzystw było przyciągnięcie kapitału do 
zbadania i otwarcia komunikacyjnego ·kolonii. W rzeczywistości, podobnie jak 
w Kongu, oznaczało to ofiarowanie grupie kapitalistów monopolu na eksploatację 
danego terenu. Ballhaus wykazała, że Gesellschaft SU.dkarrnerun, któremu przekazano 
więcej niż 1/5 kolonii, zawarło umowę z ,rządem nie zobowiązującą go do czego
kolwiek. Dopiero przy podpisywaniu układu z drugą spółką, Gesellschaft Nord
westkamerun, wyciągnięto wnioski z wcześniejszych doświadczeń i zobowiązano 
ją do otwierania kraju, respektowania wolności handlu itp. I te zobowiązania nie 
były jednak przez spółkę realizowane (s. 116 n). Wbrew temu, czego można by się 
spodziewać, zainteresowanie kapitału spółkami nie było duże, cierpiały one na stałe 

1s lmperialistische Kolonialherrschaµ und „Arbeiterfrage". Die Arbeiterfrage in
.der Kolonie Deutsche-Ostafrika 1885-1905 und ihre Bedeutung im System der 
Kolonialausbeutung, maszyn. pracy dokt. Uniw. Karola Marksa, Leipzig 1975. 

19 Die Landkonzessionsgesellschaften (Kamerun ... , Bd. 2., s. 99-173). 
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kłopoty finansowe. Druga z .nich dość szybko z tego powodu upadla, pierwsza do
piero pod koniec rządów niemieckich związała koniec z końcem. Spółki i z innych 
względów okazały się niewypałem. Myśląc o uzyskaniu w krótkim czasie jak naj
większych zysków, ściągały na siebie nienawiść kupców wzbraniając im handlu na 
swym terenie i budziły obawy władz rabunkową gospodajrką lasów kauczukowych. 

Wobec olbrzymiego znaczenia, jakie dla rozwoju niemieckich kolonii miała 
sprawa transportu, nie jest przypadk.iem, że i w tej kwestii autorzy z NRD po
święcili wiele uwagi. H. Schoma.nn zanalizował w swej dysertacji budowę kolei 
w Kamerunie 20, ale ujął to na szerokim tle rozwoju kolejnictwa we wszystkich 
posiadłościach niemieckich. Przypomniał on, że ten środek 1jransportu odgrywał za
sadniczą rolę zarówno dla wywozu towarów masowych eksportowanych do Europy, 
jak i dla utrzymania w posłuszeństwie odległych plemion. W Kamerunie koleje 
zaczęto budować późno ze względu na trudne warunki klimatyczne i opór ludności. 
Przed· ich zbudowaniem wysoka ocena i mała wydajność transportu na plecach 
ludzkich pozwala eksportować jedynie droższe towary interioru, jak kość słonio
wą i kauczuk. Uderzające jest jednak, czego Autor nie wydobył, że to gubernator 
kolonii musiał namawiać kola finansowe Rzeszy do założenia spółki kolejowej dla 
Kamerunu, a gdy w końcu ją założono, brali w niej udział głównie spekulanci 
finansowi, a nie naprawdę wielcy kapitaliści. Zadziwia w tym kontekście wniosek 
Autora o nadzwyczajnych zyskach kolonialnych inwestycji kolejowych, tym bar
dziej że sam on przyznaje, iż spółki kolejowe w Kamerunie dawały raczej1 niskie 
dywidendy poniżej 3°/o. Schomann zajął się też szeroko przymusowym angażowaniem 
robotników dq budowy kolei (nawet w drodze brania zakładników), wręcz tragicz
nymi warunkami wyżywienia, zakwaterowania i pracy. Ilustrują to najlepiej licz
by - w ciągu 28 miesiecy budowy zmarło przy niej 1636 robotników. 

Kontynuają tematyki wcześniej omówionej pracy Lotha była powielana dyser
tacja M. Lemke, podsumowująca funkcję :misji katolickich w systemie niemieckiego 
kolonializmu 21• Autor zajął się jedynie tym jednym wycinkiem działalności misyj
nej, uznając, że zbadanie problemu będzie istotne zwłaszcza z punktu widzenia 
kształtowania postaw ateistycznych. Próbował on wykryć, w jaki sposób wyzyski
wano religię dla dezorientacji Afrykanów, chciał zrewidować mit o kierowaniu się 
misjonarzy chrześcijańsko-humanitarnym posłannictwem. Omówiwszy dokładnie ro
dzaje kongregacji misyjnych działających w niemieckiej Afryce, Autor zwrócił 
uwagę, że liczne z nich wykorzystywały swe zasług.i kolonialne, aby uzyskać prawo 
osiedlenia się w Rzeszy. Jest on zdania, że od polowy lat osiemdziesiątych rząd nie 

. dyskryminował już misjonarzy katolickich w swych posiadłościach, o ile nie re
prezentowali wyraźnie obcych narodowo wpływów. Autor zajął się również eko
nomiczną stroną działania misji. Misjonarzom zarzucił wykorzystywanie do prac 
na swych polach byłych niewolników oraz dzieci szkól misyjnych. Postawę misjo
narzy w stosunkach między władzami a Afrykanami najlepiej, jego zdaniem, ilu
struje fakt, że w czasie powstań stawali on.i z reguły po stronie tych pierwszych. 
Spory misji z administracją kolonialną były wyjątkiem, wbrew rozpowszechnio
nym przez stronę katolicką legendom. Ojcowie ku:ytykowali jedynie przerosty sy
stemu kolonialnego, a nie sam -system. Lemke przyznaje, że misje zrobiły co nieco 
dla oświaty Afrykanów, ale jest zdania, że wyrównywały to szkody: wychowanie 
w duchu poddanych, przyzwyczajanie do pracy u białych itp. Zauważył też, że 

20 Der Eisenbahnbau in Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft, maszyn. 
pracy dokt. Uniw$-s. Humboldta, Berlin 1965. 

21 Die Funktion der katholischen Missionskongregationen in den ehemaLigen
deutschen Kolonien Afrikas (1884-1918) im System des deutschen Kolonialismus 
maszyn. pracy dokt. Padagogische Hochschule Potsdam 1971. 

' 
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motywem działalności charytatywnej misji była chęć osłabienia niezadowolenia 
z władzy kolonialnej. 

Tematycznie łączy się z powyższą pracą również rozprawa habilitacyjna 
W. Mehnerta o polityce szkolnej w niemieckich koloniach 22. Mehnert zbadał rolę
szkolnictwa misyjnego, uwzględniając rów,nież misje protestanckie. Ocenił je bardzo
nisko uznając, że najczęściej chodziło jedynie o „zakłady nawracania religijnego"
(s. 72 n.). Misje tym bardziej nie miały nic przeciw nauce niemieckiego, że dosta
wały za to od państwa pomoc finansową. Administracja kolonialna początkowo nie
tworzyła własnego szkolnictwa. Jeśli potem bardziej się tym zainteresowano, to ze
względu na potrzebę wyszkolenia niższych urzędników i pracowników służby kolo
nialnej. Zdaniem Autora, nic nie wskazuje na to, aby władze kiedykolwiek zrobiły
coś w kwestii szkolnej z motywów .innych jak zainteresowanie zyskiem.

Na koniec należy wspomnieć o pracy mającej niewątpliwie charakter bardziej 
popularny, ale pisanej z uwzględnieniem normalnych wymogów naukowych, a po
święconej kolonii, którą w historiografii wyjątkowo mało się ostatnio zajmowano, 
mianowicie Togo. Założeniem niewielkiej, ale zajmującej książeczki Nussbauma 23 

jest konfrontacja jeszcze teraz rozpowszechnianych legend z rzeczywistością. Togo, 
najmniejsza z afrykańskich kolonii niemieckich, uchodziła bowiem zawsze za kolo
nię „wzorcową", w której nie było powstań, nadużyć spółek koncesjonowanych, 
a która: jako jedyna z posiadłości niemieckich była samowystarczalna finansowo. 
Nussbaum przyznał, że posiadłość ta miała w przeszłości trochę szczęścia. Dominu
jący w niej kupcy obronili ją przed oddaniem w pacht spółkom koncesjonowanym, 
które tak rabunkowo działały w Kamerunie. Wysokie cła i podatki zap·ewniały jej 
samowystarczalność finansową, ale ciężary te spadały w ostatecznym rozrachunku 
na barki czarnej ludności. Jak wynika natomiast z materiałów Urzędu do Spraw 
Kontroli, Togo nie było wcale takie spokojne, posłuszeństwo Niemcy wymuszali 
eksped'ytjami karnymi. Po. pierwszych doświadczeniach, gdy zbliżały się takie wy
prawy, Afrykanie uciekali w panice do sąsiednich kolonii brytyjskich (s. 34). Rów
nież ciężkie warunki pracy na plantacjach powodowały masowy eksodus tubylców 
poza kolonię, co trzeba było hrunować wprowadzaniem opłat emigracyjnych (s. 87, 

95). Na północy Togo opór plemion przeciw panowaniu niemieckiemu trwał aż do 
I wojny światowej i władza Rzeszy miara tam charakter teoretyczny. Prawdą jest 
natomiast, że ze względu na rozbicie- językowe i plemienne do większych powstań 
w Togo nie doszło. Jednak charakterystyczne, że mieszkańcy sąsiednich posiadłości 
brytyjskich i francuskich nazywali Togijczyków „dziećmi łańcucha i kija" (s. 1091. 

Podsumowując nasze rozważania łatwo zauważyć, że koncentracja badań kolo
nialnych na wybranych tematach pokazała zarówno dobre, jak i złe strony tej 
decyzji. To ograniczenie kręgu tematyki, określone ujmowanie problemów, wiązało 
się szczegól·nie z rozrachunkowym w stosunku do przeszłości charakterem dziejo
pisarstwa NRD. W rezultacie o ile walka antykolonialna czarnych ludów kolonii 
niemieckich, wyzysk ich klasy robotniczej, nieludzkie rządy kadry kolonialnej są 
już dość dobrze znane, na uboczu pozostają inne kwestie natury ekonomicznej, 
społecznej, politycznej czy kulturalnej. Nie miejsce tu na wymienianie wszystkich 
problemów, którymi nie zajęli się historycy z NRD, ale uderzające jest np., że nie 
podjęli oni poważniejszych prób zbadania osadnictwa niemieckiego w Afryce, jego 
składu społecznego, postaw politycznych. Nie mniej charakterystyczne jest, że bar
dzo mało poświęcili oni uwagi, może mniej potrzebnym dziś z punktu widzenia 
bieżącej polityki, ale ważkim poznawczo dla uzyskania kompleksowego obrazu nie
mieckiego kolonializmu posiadłościom pozaafrykańskim. 

22 Schulpolitik im Dienste der Kolonialherrschaft des deutschen Imperialismus 
in Afrika (1884-1914), praca habil. Uniw. Karola Marksa, Leipzig 1965. 

23 Togo - eine Musterkolonie?, Berlin 1962. 
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W ostatnkh latach, jak się wydaje, zmienia się nieco atmosfera wokół tej 
tematyki. W wypowiedziach historyków NRD pozytywniej ocenia się dqrobek innych 
krajów w tym zakresie. Zaczynają się też pojawiać glosy, że nie należy popadać 
w skrajność z posądzaniem niemieckich kolonizatorów o wyjątkową brutalność 
metod, gdyż dokładniejsze porównania, zwłaszcza z koloniaą1i belgijskimi i fran
cuskimi, nie pozwalają na tego typu wnioski 24. Istnieje więc nadzieja, że pozostałe 
luki zostaną niedługo wypełnione w sposób jeszcze bardziej zadowalający niż do
tychczas i dziejopisarrstwo naszego zachodniego sąsiada zdobędzie się na komplek
sowy, w pełni. wszechstronny obraz tego ważnego problemu z dziejów Niemiec 
cesarskich. 

· Marek Czapliński

J. K w  a k, MIASTA KSIĘSTWA OPOLSKO-RACIBORSKIEGO W XVI-XVIII
WIEKU, Opole 1977, ss. 311. 

Autor, znany z wielu szczegółowych studiów poświęconych pojedynczym mia
stom śląskim, podjął się tym razem trudnego zadania wszechstronnego przedstawie
nia rozwoju licznego zespołu miast górnośląskich w okresie od śmierci ostatniego 
księcia opolskiego, Jana Dobrego w 1532 r., do zaboru Śląska przez Prusy w 1742. r. 
Badaniami objęto grupę 27 miast położonych na obszarze ówczesnego księstwa opol
sko-raciborskiego, a więc zdecydowaną większość miast górnośląskich. 

Zakres chronologiczny pracy stawiał przed Autorem wdzięczne zadanie przed
stawienia dziejów miast w początkowym okresie pomyślnego rozwoju przerwanego 
przez wojnę trey·dziestoletnią, a następnie po:;tępy w odbudo'\>vie po znhszczeniach 
i stratach wojennych. Książka ma bardzo szeroki zakres tematyczny. Omawia się 
w niej zagadnienia demograficzne i gospodarcze, obyczajowość i kulturę umysłową 
mieszczan, ustrój, administrację, rozplanowanie i zabudowę miast, warunki sani
tarne, ochronę zdrowia i klęski elementarne. Autor starał się więc przedstawić 
złożoną problematykę miast i ich mieszkańców w sposób możliwie pełny, z rów
noczesnym uchwyceniem istotnych zmian w każdej dziedzinie w dług.im, badanym 
okresie. 

Tak ambitnie zakreślony program badań okazał się jednak trudny do reali
zacji ze względu na skromne zasoby źródeł. Kwak wykorzystał różnoro<lne źFódła 
drukowane oraz liczne zespoły rękopiśmienne z archiwów krajowych i czeskich. 
Wśród tych źró<leł zabrakło, niestety, tzw. katastru karolińskiego z lat 1721-1726, 
przechowywanego w WAP we Wrocławiu, którego fragmenty znal Autor z litera
tury. Waga ·tego źró<lla polega na jednolitości danych odnoszących się do wszyst
kich miast księstwa opolsko-raciborskiego, zawiera ono m. in. cenne dla problematyki 
książki imienne wykazy właścicieli domów i gruntów w mieście właściwym i osobno 
na przedmieściach. Kwak nie wykorzystał również innego źródła rękopiśmiennego, 
zawierającego dane o liczbie budynków w poszczególnych miastach śląskich 
w pierwszej połowie XVIII w. (m.in. w miaśtach księstwa opolsko-raciborskiego) 
z podziałem na śródmieście i przedmieścia 1. 

Konstrukcja pracy jest logiczna i przejrzysta. Tytuły rozdziałów i podrozdzia
łów pozwalają zorientować się w zakre.5ie problematyki omawianej w poszczegól
nych partiach książki. Jedyne zastrzeżenie może budzić omówienie liczby budynków 

24 H. Stoecker, rec. pracy G. W e  i nb e r g  er, An den Quellen der Apartheid, 
Berlin 1975 w „Zeitschrift fi.ir Geschichtswissenschaft", 1977, z. 7, s. 856. 

1 Histo;ia śląska, t. I, ez. 3 pod red. K. Ma!eczyńskiego, Wjrocław-Warszawa
Kraków 1963, s. 188-189. 
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w miastach w rozdz. IV pt. ,,Zabudowa miast", podczas gdy liczby te stanowią pod
stawę szacunków zaludnienia miast w rozdz. I poświęconym ludności. Nie udał<> 
się· więc uniknąć tu pewnych powtórzeń. 

Autor zajął się samą problematyką miast księstwa opolsko-raciborskiego, ujmu
jąc tylko wyjątkowo ich dzieje na szerszym, rzeczowym i terytorialnym tle porów
nawczym. Do zagadnień omówionych szerzej należy stopień urbanizacji księstwa 
opolsko-raciborskiego porównany z pozostałym obszarem Śląska. Na tle ogólnej 
sytuacji ekonomic:zmej Śląska przedstawiono także rozwój gospodarczy miast księ
stwa, a dzieje miejskiego l'Zemiosła metalowego ujęto w szerszym kontekście roz
woju górnośląskiego górnic_twa. 

Szkoda, że Autor na życzenie Wydawnictwa l'll'ezygnował z przypisów, uzasad
niając tę decyzję zamies2JCzeniem w książce szczegółowego wy�azu źródeł i litera
tury, · który „pozwala w zasadzie zorientować się, skąd pochodzą dane zawarte 
w tekście i w tabelach" (s. 11). Brak przypisów nie tylko utrudnia korzystanie 
z książki, ale i śledzenie zasadności przyjętych przez Autora tez i wniosków, co 
daje się odczuć szczególnie w partiach opartych ,na źródłach rękopiśmiennych. Ale· 
nie tylko. Recenzent nie zdołał np. rozszyfrować, skąd został 'zaczerpnięty szacunek 
ludności Prudnika dla 1631 r., przeprowadzony zdaniem Autora przez S. Golachow
skiego (s. 20), który jednak ni� zajmował się dziejami Prudnika i nie szacował lud
ności tego miasta, a w każdym .razie nie w pracach podanych przez Kwaka w wy
ka2ie literatury. Brak przypisów prowadzi czasami do pewnej dezorientacji czytel
nika, widocznej w wypadku danych katastru karolińskiego dotyczących Dobrodzie
nia. Autor korzysta z częściowego wyciągu zamieszczonego przez A. Weltza w mo
nografii Dobre>dzienia, ale różnie określa to źródło i opatruje odmiennymi datami. 
Na s. 34 jest to „wykaz mieszkańców z 1721 r., zobowiązanych do uis2lCzenia po
datku szacunkowego indykcji", a na s. 48 to samo ,źródło jest określone jako „za
giniony spis z 1723 r." Na s. 169 datowane jest ono ponadto na 1724 r. 

Autor dysponując skąpą podstawą źródłową stosował różnorodne metody ba
dawcze, starając się wydobyć interesujące .go wiadomości ze źródeł często fragmen'-
tarycznych i pośrednich. Liczbę l'lldności miast szacował na podstawie liczby do
mów lub liczby mieszczan podawanych w źródłach podatkowych. Do badania sto
sunków etnicznych wykorzystał dane o języku kazań, formy .nazw.isk mieszkańców 
miast zachowane w różnych dokumentach oraz język używany w księgach miej
skich i cechowych. Do odtworzenia struktury ·społecznej mieszkańców miast po
służył się podzia}erń na klasy p<>datkowe i wysokością płaconych przez mieszczan 
p<>datków, a także s2JCzególowymi studiami Golachowskiego dotyczącymi drugiej po
łowy XVIII w. Do badania p<>dstaw gospodar,czych miast wykorzystał m.in. bogate 
źródła z drugiej polowy XVIII w., stosując z powodzeniem metodę retrogresji. 

Jedyne zastrzeżenie pod względem metodycznym budzi sposób wyzyskania da-· 
nych o cenach domów do śledzenia zmian jakościowych w zabudowie miast (s. 174-
176). ·Autor w tab. 54 zestaw.il ceny domów w Opolu w latach 1558-1685, podając 
ceny najniższe, najwyższe i średnie zgodnie z aktami kupna-sprzedaży w latach 
1558-1619 i 1661-1685. Następnie na podstawie cen średnich wnioskuje o zmianach 
poziomu cen domów w obu okresach. Wobec dużych rozpiętości cen (od 21 do 1460 
talarów) średnia -cena domów ·była uzależniona od tego, jakie domy były zbywane. 
Abstrnhując nawet od sygnalizowanej w książce postępującej inflacji, nie wiemy 
w tej sytuacji, w jakim stosunku pozostawała średnia cena lmpowanych domów 
do rzeczywistej średniej wartości wszystkich domó:.V w mieście w badanych okre
sach. Średnie ceny domów z obu okresów nie dotyczą tych samych obiektów i wobec 
tego nie mogą stanowić podstawy do wnioskowania o określonej zmianie cen do
mów w Opolu, tak jak to czyni Autor pisząc: ,,W drugiej połowie XVI w. średnia 
cena domów w śródmieściu Opola wynosiła 184 tal., zaś w początkach XVII w . 

•
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wzrosła dwukrotnie niemal, tj. do 343 tal." (s. 174). Obie lkzby podane tu przez 
.Autora •nie występują w tab. 54 (s. 175). Zamiast 184 figuruje w niej liczba ?62, 
a zamiast 343 - liczba 431. Druga z tych liczb jest wyższa od pierwszej o 64,50/o, 
co jednak - jak wiadomo - nic nie mówi o rzeczywistej dynamice cen domów 
w mieście. Również podana na s. 175 liczba 580/o, mająca rzekomo określać wzrost 
cen domów w Rynku opolskim, jest obliczona błędnie. Według danych tab. 54 po
winna ona wynosić 50,80/o. 

Kwak rozpoczął właściwą część książki od zagadnień ludnościowych. Przedsta
wiając )rozwój ludności i stopień urbanizacji Górnego Śląska w XVI-XVIII w., 
oparł się głównie na badaniach W. Dziewulskiego i T. Ladogórskiego. Przyjął za 
nimi, że w czasie wojny trzydziestoletniej liczba ludności śląska zmniejszyła się 
o 1/3, a w czasie wojen śląskich o 1/5 stanu przedwojennego. Mimo tych strat wo
jennych zaludnienie Śląska w latach 1577-1787 powiększyło się o 777 555 osób,
,czyli o 59,70/o s. (14-15). W rzeczywistości jednak wzrost ten był nieco niższy, po
nieważ szacunek ludności śląska na r. 1577 przeprowadzony przez Dziewulskiego
jest za niski, ale w ówczesnym stanie badań niemożliwy do skorygowania 2• Kwak
nie zaznaczył, że Dziewulski traktuje oszacowaną liczbę ludności śląska w 1577 r.
jako stan minimalny. Co w,ięcej, podał szacunki Dziewulskiego z dokładnością do
jednej osoby i z taką samą dokładnością obliczył przyrosty ludności w poszczegól
nych okresach, co sugeruje, że mamy do czynienia z ustaleniami bardzo ścisłymi,
gdy faktycznie mają one charakter tylko orientacyjny. Jeszcze większe wątpliwości
budzi dokonana przez Autora ocena procesów urbanizacyjnych. Przyjmując za Dzie
wulskim i Ladogórskim, że w 1577 r. odsetek ludności miejskiej na całym śląsku
wynosił 20,50/o, a na Górnym Śląsku - 13,30/o, Kwak porównał te dane z sytuacją
w 1787 Jr., kiedy to według szacunku Ladogórskiego ludność miast akcyzowych
śląska pruskiego· stanowiła 16,6°/o ogółu ludności, a na Górnym śląsku tylko 12,5°/o 
(s. 15-16). Kwak wyciągnął stąd wniosek, że odsetek ludności miejskiej w bada
nym okresie znacznie się zmniejszył. Tymczasem liczby ludności miejskiej według
spisu z 1787 .r. i oparte na nich odsetki są nieporównywalne ze stanem z 1577 r.
nie tylko dlatego, że dotyczą obszaru śląska w innych granicach (o czym Autor
pisze), ale co ważniejsze, obejmują tylko część ludności miejskiej, ponieważ uwzględ
niają jedynie miasta akcyzowe, a pomijają ludność 38 miasteczek targowych, po
siadających dawniej pełne prawa miejskie. Doliczając ludność miast targowych
w 1787 r. uzyskujemy na śląsku 18,00/o ludności miejskiej 3• Dopiero pqrównanie
ludności miejskiej na tym samym obszarze przy uwzględnieniu wszys,tkich osad
miejskich pozwoliłoby uchwycić zmiany zachodzące w proporcjach między ludno
ścią miejską a wiejską na Śląsku w badanym okresie.

Pisząc o różnicach w stopniu urbanizacji lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części 
Górnego śląska Autor niesłusznie zaliczył do części lewobrzeżnej Opole, polcżone 
na tjrawym brzegu Odry (s. 15) .. Nieściśle też podaje, że „według dokładnego ujęcia 
ludność śląska pruskiego liczyła w 1787 r. 1 838 OOO głów" (s. 15). Spis ten wykazał 
1 747 607 mieszkańców, a liczba 1 838 OOO pochodzi z szacunku Ladogórskiego 4• 

Nie przesądzając meritum sprawy, :n.ie przek'onujący jest argument o szybszym 
wzroście ludności wiejskiej niż miejskiej na śląsku w drugiej połowie XVI w., 
oparty na ró�nicach w wysokości przyrostu naturalnego w parafiach wiejskich 

2 W. D z  i e  w u 1 s k i, Zaludnienie Sląska w końcu XVI i początku XVII wieku
(Przegląd Zachodni, R. VIII, 1952, zeszyt dodartkowy: Studia Śląskie, s. 488). 

a Obliczono na podstawie: T. L a  <lo g ó r s k i, Rozmieszczenie ludności i miast
na Sląsku w końcu XVIII w. (Przeszłość Demograficzna Polski, 2, Warszawa 1968 
s. 100-106, tab. I-IV, zob. też s. 86-87).

' 
4 Tamże, s. 66, 101; Historia Sląska, t. II, cz. 1 pod red. W. Długoborskiego,

Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 26-27, 30 . 
•
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i miejski.eh (s. 16). Wiadomo bowiem, że miasta feudalne rozwijały się nie dzięki 
własnemu przyrostowi naturalnemu, z ;reguły minimalnemu, ale wskutek nieustan
nego dopływu nowej ludności ze wsi. 

W ,dalszym ciągu rozdz. I Autor przedstawił zmiany demograficzne w poszcze
gólnych miastach. Dla Opola np. zestawił skrupulatnie wszystkie dotychczasowe 
-szacunki ludności miasta w badanym okresie i ustosunkował się krytycznie d_o sza
·cunków zbyt niskkh lub wygórowanych (s. 17-18). W podsumowaniu jednak prze
szedł do porządku nad tymi krytyczmymi ocenami i podał obok siebie niemal wszy
stkie dotychczasowe szacunki, nie wyciągając wniosków z własnej analizy danych
źródłowych; np. dla 1682 II'. zestawił na: równi (także w tab. 2 ·na s. 27) przestarzały,
·wyraźnie zaniżony szacunek F. Idzikowskiego, dokonany jeszcze w ubiegłym wieku,
z szacunkiem własnym. Podobnie dla 1712/13 r. podał liczbę 1321 mieszkańców,
chociaż pisał wyżej, że szacunek ten nie obejmuje -wszystkich mieszkańców miasta.
W tym postępowaniu widoczny jest brak konsekwencji i dziwny sceptycyzm Autora
-co do możliwości przęprowadzenia przybliżonych ocen zaludnienia miast w bada
nym okresie.

Tab. 2 na s. 27 pt. ,,Ludność miast księstwa opolsko-radborskiego w XVI
XVIII wieku" można by uzupełnić dla pierwszej polowy XVIII w., wykorzystując 
dane katastru karolińskiego i źiródla datowanego przez J. Gierowskiego na lata 
1726-1727. Zaskakuje brak liczby ludności Lublińca w drugiej połowie XVIII w. 

• Przecież dane dla innych miast pochodzą z Generalnych tabel statystycznych Śląska
1787 roku. To samo źródło podało w Lublińcu 1016 mieszkańców. Ludność Korfan
towa w 1787 r. Ładogórski oszacował na 800 osób, a Woźnik - na 700 5• Jeżeli
Autor zaufał szacunkom Ładogórskiego w innych wypadkach, dlaczego podaje suro
we dane F. A. Zimmermanna dla targów, chociaż wiadomo, że są one zbyt niskie.
Wbrew twierdzeniu Autora (s. 26) tab. 2 nie objęła, .niestety, wszystkich miast;
brakuje Prószkowa, Ścinawy Malej, Slawięcic i Strzelczek.

Autor omówił ,następnie stosunki społeczne, etniczne i wyznaniowe. Wykazał
p.rzekonyv.,a.jąoo, że miasta miały charakter polski w całym badanym okresie (z wy-
5ątkiem Prudnika i być może Niemodlina), a Niemcy stanowili zdecydowaną
mniejszość.

Rozdz. II poświęcono ustrojowi miast, omawiając krótko także walkę klasową.
W rozdz. III przedstawiono życie gospodarcze miast na tle· ogólnych tendencji roz
wojowych śląska. Po omówieniu zniszczeń i strat w czasie woj,ny trzydziestoletniej
Auttjr stwierdził, że wojnę tę mo�na uważać za pewien próg oddzielający od siebie
dwie epoki gospodarcze. Następ.nie szeroko przedstawił, na podstawie skrupulatnie
zgromadzonych materiałów źródłowych, stan i warunki rozwoju rzemiosła i handlu.
w miastach w oklresie przed i po wojnie. Obraz tych dwóch podstawowych dziedzin
gospodarki miejskiej świadczy, że nie było wyraźnych różnic jakościowych w eko
nomice miast w czasie przed wojną trzydziestoletnią i w okresie powojennym. Po
dobny był system ,gospodarczy i podobna rola pos:oczególnych działów gospodarki
miejskiej. Przełomowe znaczenie wojny trzydziestoletniej sprowadzało się głównie
do dokonanych wówczas zniszczeń i strat demograficznych i gospodarczych, wyma
gających długich lat na ich wyrównanie. Autor wykazuje, że większość miast księ
stwa opolsko-raciborskiego przekroczyła do polowy XVIII w. stan liczbowy .rze
miosła sprzed wojny trzydziestoletniej (s. 97), chociaż przypus:oczalnie nie zdołano
w pełni wyrównać strat demograficznych (s. 26).

Autor, korzystając z danych spisu 1787 r. do oceny stanu przemiosla w pierw
szej połowie tego wieku, nie ustrzegł się pewnej liczby pomyłek. W tab. 19 na s. 114
zamiast 16 majstrów plócienników w Głogówku winno być 36, a w Koźlu nie 10,

s Ł a d  o g ó ;r s k i, op. cit., s. 105-1Ó6. 

ł 
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le.cz 1 &. Nie wiadomo, na czym Autor oparł tezę, że w drugiej połowie XVIII w. 
znacznie wzrosła liczba plócienników w Toszku i Oleśnie, skoro brak danych 
wcześniejszych z polowy XVIII w. Z tab. 19 wynika, że wŻrost liczby plócienników 
w Raciborzu (20 na 311) i Strzelcach Opolskich (15 na 25) był większy niż w Pysko
wicacll (23 na 25), o czym Autor jednak nie pisze. Według spisu z 1787 r. w Ryb
niku nie było w ogóle sukienników. Podana przez Autora lkzba 38 majstrów tego 
.rzemiosła (s. 115) odnosi się do Raciborza.· W Opolu było 21 krawców, a nie 12-15, 
oraz 8-9 kuśnierzy, a nie 7 7

• Pisząc, że kuśnierze najliczniej występowali w ma
ły-eh mia$ta,ch (s. 117): w Strzelcach Opolskich (21-23), Oleśnie (17-19), Pyskowi
cach (20-21), Autor pominął Głogówek (24) - miasto, w którym było ich naj
więcej. 

Omawiając rzemiosła branży metalowej słusznie powiązano ich fOZV.rój z gór-· 
nośląskim hutnictwem żelaza. Z kontekstu wynika jednak, że już w XVI i w po
czątkach XVII w. pracowało nad Małą Panwią według Autora „kilka kuźnic i kil
kanaście fryszarek" (s. 122). Wiadomo, że fryszerka pojawiła się na Górnym śląsku 
wraz z wielkimi piecami dopiero na początku XVIII w. Dane o stanie hrutnktwa 
żelaza na Górnym śląsku w 1770 r. (,,12 wysokich pieców, 28 fryszarek oraz 27 
kuźnic", s. 123) odnoszą się w rzeczywistości do 1740 r. s Autor używa niewłaści
wych terminów „wysoki piec" i „fryszarka" zamiast „wielki piec" i „firyszerka'� 
(świeżarka). 

W rozdz. III Autor omówił także ważny problem rolnictwa w miastach księ
stwa opolsko-["aciborskiego, dochodząc do wniosku, że w malyeh miasteczkaeh sta
nowiło ono podstawę utrzymania większości mieszkańców. Pisząc o posiadłościach 
ziemskich miast Autor korzystał m.in. z pracy J. Woscha, ale nie zawsze wiernie 
oddaje jego ustalenia. Pisze np., że miasto Prudnik nabyło w 1597 r. od cesarza 
„kamerę zamkową wraz z 8 wsiami, z których dwie niecllugo utraciło"· (s. 141), gdy 
wedł•ug Woscha Prudnik nabył część miasta z zamkiem, a z wymienionych 8 wsi 
utracił 3, kupując w zamian jedną nową. Gliwke według Woscha sprzedały na po
czątku XVIII w. nie 4, lecz tylko 2 wsie, ponieważ 2 inne, podawane w niektóryph 
opracowaniach, stanowiły od XIII w. własność klasztoru w Ru-dach. W 1727 r. 
miasto Racibórz kupiło od hr. Oppersdorfa nie trzecią wieś, lecz trzecią część
Brzeźndcy (ostatnią). Dwie pozostałe części tej wsi nabyło już wcześniej. Podobnie 
informacja, że Olesno kupiło w latach 1482-1608 cztery wsie, które zdołało utrzy
mać do lat osiemdziesiątych XVIII w., jest nieścisła, ponieważ kolonie Waspeck 
i Rosenhayn powstały na gruntach miejskieh dopiero w latach 1774�1776 9. Jeżelt 
Autor doszedł do innych ustaleń niż Wosch, powinien to z braku przypisów uza
sadnić w tekście. 

Następne trzy .rozdziały ·poświęcono szeroko potraktowanej zabudowie i rozpla.: 
nowaniu miast, warunkom sanitarnym, opiece zdrowotnej oraz omówieniu poziomu 
umysłowego, oświaty i obyczajów mieszczaństwa. Całość zamyka krótkie podsumo
wani'e oraz dołączone zestawienie monet, miar i wag, wykaz źródeł i literatury, 
a także indeks nazw miejscowych. 

Książkę zdobią, przybliżając czytelnikowi jej treść, liczne i celowo dobrane 

• 
6 Geneimlne tabele statystyczne Śląska 1787 roku, wyd. T. Ładogórski, Wrocław 

1954, s. 132-133. 
7 Tamże, s. 152-153; S. G o  1 a c h  o w s k i, Studia nad miastami i wsiami ślą

skimi, Opole 1969, s. 36. 
s B. K a c z m a rsk i, Rozmieszczenie hutnictwa żelaznego na śląsku w okresie

1740-1806 (Zaranie śląskie, R. XIV, 1961, z. 4, s. 751, 754). Kwak pominął istotny 
fakt, że na Górnym Śląsku istniały wówczas 34 dymarki. 

9. J. W o s  c h, Miejska własność ziemska na Górnym Śląsku w 1782 roku i jej
pochodzenie (Studia Śląskie, t. XIII, 1968, s. 30-31, 39, 49-50). 

\ 
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ilustracje, wydrukowane starannie na papierze kredowym. Jedyna mapa pt. ,,Księ

stwo opolsko-raciborskie XVI-XVIII w." w skali 1 : 300 OOO jest słabo wykonana 
graficznie. Granice księstwa gubią się wśród rzek, które narysowano tą samą linią 

i nie pogrubiono w miarę zbliżania się do ujścia. Nieudane opracowanie graficzne 
mapy obciąża oczywiście w małym stopniu Autora, a w większym Wydawnictwo 
odpowiedzialne za szatę graficzną książki. 

Miasto Biała Autor nazywa mylnie Białą Prudnicką, a $cinawę Małą - $cina
wą Prudnicką 10, 

Książka jest napisana jasnym, potoczystym językiem, co przy atrakcyjności te
matu i zg(romadzeniu znacznej liczby ciekawostek obyczajowych zapewni jej nie
wątpliwie wielu czytelników nie tylko z grona zawodowych historyków. 

Książkę J. Kwaka, stanowiącą pierwsze syntetyczne i bardzo wszechstronne 
ujęcie ważnego tematu - mimo podniesionych zastrzeżeń dotyczących prawie wy

łącznie zagadnie11 demograficznych i gospodarczych - trzeba uznać za duże osiąg
nięcie &utora i Wydawnictwa Instytutu śląskiego w Opolu. 

Bogusław Kaczmarski 

J. R. W o l f, STEUERPOLITIK IM SCHLESISCHEN STANDESTAAT. UNTER
SUCHUNGEN ZUR SOCIAL- UND WIRTSCHAFTSSTRUKTUR SCHLESIENS IM 
17. UND 18. JAHRHUNDERT, Marburg/Lahn 1978, ss. 307.

Praca ukazała się jako 108 pozycja z serii Naukowe •Przyczynki do Historii 
i Geografii środkowo-Wschodniej Europy Instytutu Herdera w Marburgu. Jest to 
monografia dotycząca stanowej skarbowości na śląslm, o prawno-historycznym po
dejściu do zagadnienia polityki podatkowej i jej wpływów na życie społeczne. 
Obejmuje dwa stulecia, XVII i XVIII, zatem czas habsburskiego absolutyzmu, który 
jednak, co nie uszło uwagi Autora, nie zlikwidował żadnego ze stanowych urządzeń 
i instytucji. Autor swe rozważania rozpoczyna od przedstawienia tych urządzeń sta
nowych w XVI w., kończy -je zaś przejściem Sląska pod władzę Prus. 

Praca opiera się na bogatym materiale źródłowym i literaturze. Wykorzystano 
w niej archiwa wiedeńskie (Osterreichisches Staatsarchiv, Zentralarchiv des Deut
schen Ordens - Wien) i wrocławskie. Literatura obejmuje opracowania starsze 
i nowe, głównie w języku niemieckim, ale także znaczną liczbę (68) polskich i cze
chosłowackich. Literatura, szezególnie polska, jest zróżnicowana od drobnych arty
kułów po opracowaniu wysokiej rangi, niemniej jednak dobór jej jest raczej przy
padkowy 1. Widoczny jest brak podstawowych polskich opracowań syntetycznych, 
np. fundamentalnej Historii Sląska wydawanej przez PAN czy jedynej wydanej do 
tej pory w języku polskim Historii ustroju Sląska S. śreniowskiego. 

Całość rozprawy rozpada się na pięć rozdziałów, które poprzedza wstęp, uzu
pełniają zaś dołączone na końcu schematy zgromadzeń stanowych i administracji 
na śląsku oraz indeks osób i miejscowości; ten ostatni dla ułatwienia ujęty w ję
zyku polskim i niemieckim. 

Charakter wstępny ma rozdział I pt. ,,Z historii .instytucji śląskiego państwa 

10 S. R o  s p o n d, Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, 
W.roclaw-Warszawa 1951; Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
Warszawa 1967, oraz mapy. 

1 Najliczniej z polskich prac reprezentowane są pozycje K. Orzechowskiego (13), 
nie najważniejsze jednak, skoro pominięto sporo rzeczywiście pomocnych prac tego 
Autora odnoszących się do śląskich zgromadzeń stanowy<:h czy polityki rolnej. 
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stanowego". Autor �lustrował w nim - rzecz jasna, że zarysowo - dzialalność
śląski,ch ·zgromadzeń stanowych, akcentując pojawienie się Conventus Publicus, na 
ogól zgodnie z ostatnimi ustaleniami literatury w kwestii genezy tego ciała. Przed-· 
stawił tam także Oberamt oraz Generalsteueramt w celu zobrazowania również; 
administracji skarbowej stanów śląskich, w której miały one względnie wolną 
swobodę działania. Obszerny rozdział drugi mówi o systemie opodatkowania i sile
roboczej jako o czynnikach wpływających na rozwój śląskiego !folnictwa. Wolf 
komentuje tam normy odnoszące się do sytuacji ludności poddanej. Jedną z kon
sekwencji wprowadzenia w 1527 r. ,indykcji (podatku szacunkowego) odnajduje 
Autor w postanowieniu la,ndfrydu Ferdynanda I z 1528 r. o przypisaniu chłopa do
ziemi i pozbawieniu wolności osobistej chłopskich synów i córek. Dalej ilustruje 
sytuację ludności poddanej w poszczególnych księstwach, wnika w przyczyny nie
dostatku siły roboczej i inflacji w czasie wojny trzydziestoletniej, by następnie
przedstawić nowy porządek gospodarki jrolnej po pokoju westfalskim. Szczególnie
dokładnie omawia ordynację z 1652 r. dotyezącą czeladzi wolnej i poddanej oraz 
dołączoną do niej ciekawą taryfę wynagrodzeń. Warto podkreślić, że z małymi 
zmianami obowiązywała ona do końca XVIII w. Nowe· unormowania biorące chlo.a. 
pów w opiekę miały· na ,celu uregulowanie poddaństwa oraz przyczynienie się de> 
odbudowania gospodarki po wojnie trzydziestoletniej. Wolf koncentruje się na
stępnie na �ealizacji tych przepisów, dowodząc, jak trudne było wcielenie ich w ży
ci.e. Os,tatnim omówionym przezeń aktem jest reskrypt Karola VI z 1728 r. powo
łujący komisję Urzędu Zwierz.chniego w sprawach wlościańskieh o szerokich kom
petencjach. Z kolei Autor zajmuje się losami łanów chłopskich w księstwie wro
cławskim (na podstawie Huben consignatio z 1683 r.), interesująco przedstawiając 
wchłanianie chłopskich ziem przez wielkich właścicieli oraz zanikanie gospodarstw 
pelnolanowych. Ta tendencja rozwojowa doprowadziła w XVIII · w. do znacznege> 
rozdrobnienia gospodarstw .chłopskich oraz powiększenia liczby zagrodników. Wy
wody te kończy krótkie podsumowanie polityki rolnej Habsburgów na Sląsku, przy 
czym Wolt słusznie uważa (s. 92), że treściowo była idtmtyczna z późniejszym 
sławionym fryderycjańskim „Bauerschutz". 

Rozdział III zajmuje się dziejami reformy śląskiego podatku bezpośredniego
z 1705 r. W pierwszej kolejności opisuje system tych podatków do końca wojny 
trzydziestoletniej. Wiele miejsca poświęca bezskutecznym próbom wprowadzenia 
nowego jednolitego systemu podatków bezpośrednich, mianowicie próbom nowych 
oszacowań prowadzonym przez stanowe komisje, podkreślając powszechną praktykę: 
przerzucania podatków na poddanych. Po· 1648 r. przedstawia Autor negatywną 
reakcję stanów wywołaną próbą uściślenia indykcji. Stany obawiały się cesarskie
go ścisłego wglądu we własne sprawy majątkowe, zmierzające do rzeczywistego, 
oszacowania podatkowych możliwości. W 1666 r., ponieważ niewystarczający był 
przychód z indykcji, postanowiono wprowadzić akcyzę, czyli podatek pośredni, 
głównie od środków żywnościowych. Próba skończyła się niepowodzeniem i dalej 
czytamy o powrocie do indykcji w 1671 r. W sumie wszystkie te próby indykcji 
szły w kierunku rewizji szacunku i dokonania sprawiedliwego rozdziału ciężaróv.r 
celem podniesienia przychodów skarbowych. Autor omawia następnie „modus 
universalis exaequationis in Contribuendo" z 1688 r. oraz przytacza trudnoścf. 
z wprowadzeniem pogłównego (Kopfsteuer). Zwraca również uwagę na powołane 
komisje rewizyjne do kontroli kwestionowanych obciążeń płatniczych. 

Czwarty rozdział poświęcił Autor ponownemu wprowadzeniu i upadkowi akcy
zy. W 1706 r. otrzymała ona charakter podatku o przeznaczeniu ogólnym i pobie
rana była od szer,egu artykułów konsumpcyjnych. Dalej przedstawia organizację jej 
poboru i odnośne organy. Gdy jednak suma uzyskana z akcyzy okazała się nie
wystarczająca, brakującą część stany były zmuszone zebrać w drodze indykcji, ma-



Artykuły recenzyjne i recenzje 561 

my tu zatem do czynienia z mieszanym systemem podatkowym. Następnie Wolf 
interesująco przedstawia chłopskie wystąpienia, <lo jakich doszło szczególnie w okrę
gu bielskim i ,cieszyńskim na tle polityki podatkowej, przy czym ujmuje inaczej 
przesłanki tych zjawisk niż dotychczasowa literatura. Szcz'egółowo przy tym na
świetla żądania chłopskie dotyczące rewizji świadczeń i ścisłego określenia ich 
obowiązków wobec dworu. 

Rozdział ostatni, piąty, zatytułowano „Od konferencji wiedeńskiej do zamknię
cia przeobrażonego systemu podatkowego". Autor wnikliwie omawia tu tok obrad'. 
konferencji trwającej od 8 <VI 1721 do 9 XI 1721 r., której celem było uporządko
wanie śląskiego systemu podatkowego. Dalej czytamy o reformach podjętych w na
stępnym dziesięcioleciu, gdy stworzono trzy odrębne katastry do �elów podatku 
gruntowego, mianowicie dla panów, dla miast i dla chłopów. Przedmiotem opodat-
kowania stała się wówczas cała ziemia i czerpane z niej dochody. Zmiany doty
czyły także akcyzy. Karol VI dozwolił na jej wznowienie w 1733 r. i zapowiedział 
odpowiednią „Generalakzisenrevision". To z trudem przez stany osiągnięte, niepel-· 
ne jeszcze porozumienie udaremniło jednak wkroczenie na Śląsk wojsk pruskich. 

Ta niewątpliwie interesująca praca nie została odpowiednio zatytułowana. W ty
tule użyto określenia „Standestaat" - państwo stanowe. Śląsk jednak „państwem" 
nie był. Wraz z Czcechami, Morawami i Łużycami tworzył tzw. kraje Korony św. 
Wacława, któr,e też nie były podstawowym trzonem austriackiej monarchii. W szer
szym rozumieniu I?iemieckie „Staat" oznaczać by mogło „ustrój", ale w takim, 
wypadku niewłaściwe byłoby mówić o polityce skarbowej - jak to czyni Autor. 
Wydaje się, że Autor nie orientuje się dokładnie w ustroju śląska, ponieważ popeł-
nia błędy np. przy schematycznym przedstawieniu obiegu decyzji w sejmie. W szcze
gólności ustrój skarbowy przedstawiony został jednostronnie i uwzględnia tylko 
skarbowość stanów. Stąd przy lekturze książki odczuwa się dotkliwie brak szer:-

szę_go tła ustrojowego. Praca zatem nie obejmuje całego zakreślonego tytułem za
gadnienia. ,,Steuerpolitik" to postawienie sprawy generalnie. Oczekiwałoby się więc 
przedstawienia całości systemu dochodów, działania organów i instytucji publicz
nych pobierających odnośne świadczenia. Wątpliwości w przedstawieniu tematu roz
wiałyby się, gdyby Autor przedstawił system skarbowy śląska najpierw od strony 
interesu. panującego, a następnie w aspekcie skarbowości stanowej. Autor skupił 
się zaś głównie na skarbowości stanów deliberujących na temat indykcji. Indykcja 
oraz wprowadzana akcyza miały cechy stanowych - zatem słusznie wewnętrz
nych - podatków śląskich, o których decydował kraj. Tymczasem w pracy od
czuwa się brak omówienia skarbowości cesarskiej na Śląsku, dla której źródłem 
dochodów były cesarskie domeny, cła, monopole, dochody z kopalń, opłaty admini
stracyjne i skarbowe a w XVIII w. nawet opłaty od muzyki tanecznej i balów. 

Szczególnie interesujące są wywody dotyczące położenia chłopów, zwłaszcza na 
temat walki klasowej (tak jej Wolf oczywiście nie określa) oraz na temat „Bauer
schutz", o którym u przedwojennych Autorów czytamy, że został wprowadzony na 
Śląsku dopiero w czasach pruskich. Wolf w oparciu o źródła udowadnia jego ist
nienie już w połowie XVII stulecia. 

Pożądanym dopełnieniem drobiazgowego przedstawienia zabiegów około mody
fikacji śląskiej skarbowości stanowej byłoby zami�zczenie tabel obrazujących wy
sokość różnych wpływów skarbowych w czasie objętym badaniami, tak np., jak to 
uczynił Kries. 

Mimo pewnych niedociągnięć praca została zrobiona solidnie, wydano ją sta
rannie i na dobrym .papierze, w sumie stanowi wartościową pozycję wzbogacającą 
naszą wiedzą o dwóch ostatnich stuleciach panowania Habsburgów na Śląsku. 

' 
Piotr Jurek 
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ATLAS HISTORYCZNY POLSKI. ŚLĄSK W KOŃCU XNIU WIEKU, t. I, pod 
redakcją J. Janczaka i T. Ładogórskiegcr, opr. J. Janczak, B. Kaczmarski, J. Ko5- • 
cik, T. Ładogórski, H. Piasecki, J. Wosch, Wrocław 1976, cz. I. Mapy, VIII tablic, 
zawierających 48 kartogramów + 10 stron spisu map w językach polskim rosyj-
skim, t'i.·ancuskim, angielskim i niemieckim; Cz. II. Komentarz, ss. 136. 

Omawiane dzieło stanowi poważne osiągnięcie naukowe wrocławskiej Pracow
ni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN w Warszawie. Z jednej strony za
prezentowano nam ·na 48 ka�togramach przebogaty materiał źródloWY, który za
nim znalazł się na mapach, został poddany wnikliwej krytyee i sumiennemu opra
cowaniu. Z drugiej strony dano czytelnikowi wszechstronny komentarz naukowy -
nie ukrywajmy - przeradzający się w d0ciekliwe studia sZ<:zególowe. Wszystko to 
sprawia, że badacz podejmujący problematykę drugiej polowy XVIII w. może bez 
większych uprzedzeń i obaw sięgać po wykorzystane w publikacji źródła i na 
ich podstawie dokonywać nowy<:h ustaleń i ocen. Pomocny jest przy tym nie tylko 
tekst komentarza, ale także mapy, które stwarzają nowe możliwości w podejściu 
do badanych zjawisk, pozwalają widzieć je niejednokrotnie w innym, jakże wzbo
gaconym kontekście. 

Autor powyższych słów, pełnych uznania dla redakcji i autorów, nie zamierza 
wnikać w techniczną stronę wykonania posZ<:Zególnych kartogramów, w ich poziom 
pod tym względem w aspekcie dróg i możliwości ["Ozwoju polskiej kartografii hi
storycznej w porównaniu z kartografią światową. Jest to problem, który winni po
ruszyć specjaliści od techniki ,,;ydawniczej, itak zależnej od wyposażenia naszych 
d11ukarń, jakości papieru, możliwości finansowych itp. Pragnę zatrzymać się na 
treści map i komenta,rza. Jako czytelnik tomu I Atlasu uważam, iż redakcja i auto
rzy pokazali interesującą nas problematykę przejrzyście i <:zytelnie. Dotyczy to 
zarówno kartogramów, jak i komentarza. Nie dziwmy się, zespól autorski bowiem 
już od wielu lat prowadzi w tym zakresie odpowiedzialne i wnikliwe badania. Ana
lityezne, nieraz bardzo szczegółowe - wprost mikrog:aficzne - podejście do tema
tu, z natury rzeczy bardzo pracochłonne, okazało się jednak uzasadnione i pozwo
liło Autorom przedstawić kartograficznie i w komentarzu w sposób nowatorski wie
le zagadnień. 

Podziw recenzenta budzi różnorodność WYkorzystanego materiału źródłowego, 
bogactwo zawartych w nim informacji. Odzwierciedleniem tych ostatnich jest treść 
poszczególnych tablic, koncentrowana wokół podobnych, zbieżnych problemów. Wy
jątek stanowi jedynie tablica V, w której z jednej strony część kartogramów do
tyczy miast, z drugiej natomiast - i to znakomita większość - struktury społecz
nej wsi. Można zastanawiać się, czy nie należało tych pierwszych przesunąć do to
mu II? Nie ma to jednak zasadniczego znaczenia, a powstająca stąd dysharmonia 
nie zakłóca silniej ani treści map, ani komentarza. Większe wątpliwości można mieć 
co do zasadności prezentacji bonitacji gleb w dwóch tablicach, najpierw przy po
dziale administracyjnym i środowisku geograficznym, a następnie przy rolnictwie. 
Moim zdaniem, oba kartogramy winny znaleźć się na tej samej tablicy, dotyczą 
bowiem - chociaż w różny sposób - tego samego zagadnienia. 

W pierwszej tablicy charakter historyczny ma jedynie kartogram pierwszy, 
przedstawiający podział administracyjny śląska w 1787 r. Trzy pozostałe natomiast 
(mapa fizyczna Śląska, geomorfologia i mapa bonitacyjna) odzwierciedlają bądź stan 
obecny, bądź z okresu znacznie późniejszego. Podobnie przedstawia się sprawa z ma
pą gleb, zamieszczoną w tablicy VIII. Pozostałe w liczbie 44 opracowano na pod
stawie źródeł XVIII w. i w jednym "'7Ypadku pierwszych dzisięcioleci następnego 
stulecia. Z uwagi na brak odpowiednich danych decyzję redakcji o takim a nie 
innym podejściu do źródeł należy uznać za trafną. W konsekwencji otrzymaliśmy 
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7 ciągów tematycznych, zawartych w 8 tablicach. Podział administracyjny i środo
wisko liczą 4 kartogramy, gęstość zaludnienia - -3, stosunki etnkzne - 5, roz

mies?Jczenie wyznań - 2, miasta i struktura społeczna wsi - 13, własność feudalna 

w podziale stanowym - 4, w podziale wielkościowym - 4, rolnictwo - 13. Licz
ba kartogramów świadczy najwymowniej o bogactwie materiałów, ponieważ każdy 

zawiera w sobie liczne informacje, na ogól jednak nie przesłaniające czytelności 
i przejrzystości mapy. 

Znaczna część wątków tematycznych, prezentowanych w Atlasie, nawiązuje do 
wcześniejszych publikacji, w któ�ch pojawiały się mapy i mapki dotyczące po
dobnych czy tych samych problemów. Nie są one jednak ich powtórzeniem. Nawet 
przy przedstawianiu tych zagadnień na kartogramach Autorzy dokonywali dal
szych uściśleń,' wnosili nowe elementy i pogłębiali problematykę. W związku z tym 
ni,e wszystkie, oczywiście, są jednakowo odkrywcze i nowe. Ale dopiero wszystkie, 

razem mogą składać się na całość, która stwarza możliwość syntetycznego spojrze

nia na ukazane w t. I Atlasu zagadnienia, a więc z jednej strony gęstość zalud
nienia, stosunki etniczne i wyznaniowe, z drugiej - podział administracyjny, struk
turę społeczną wsi, własność feudalną czy wreszcie rolnidwo. 

Autorzy poszczególnych map i tekstów komentarza nie zadowalają się tylko 
przedstawieniem surowych danych - jakkolwiek opracowanych krytycznie - ale 

idą dalej w swoich dociekaniach. Niektóre kartogramy odbiegają przeto od tra
dycyjnie opracowanej mapy i stoją się hipotezą naukową, którą mogą potwierdzić lub 
obalić dalsze badania. Hipotetyczność sądów czy ocen występujących w tekśde a ich 
odpowiednik odczytywany z mapy - to nie to samo. Zjawiska przedstawione 

w kartogramie mają większą silę oddziaływania i silniej utrwalają się w naszej 
świadomości. Przeglądając mapy gęstości zaludnienia lub dotyczące stosunków etnicz
nych zawsze musimy pamiętać, iż zawarte tam informacje nie są wynikiem bier
nego odczyt)""lania ówczesnych źródeł, ale ich krytycznego opracowania. Szczegól

nie jaskrawo wypada porównanie, jeżeli popatrzymy na tablicę II i zawarte tam 
kartogramy 1-2 oraz 3. W obu wy-padkach obraz nie jest identyiczny. Jednak -
mimo hipotetyczności niektórych informacji map 1 i 2 wydają się one być bliższe 

prawdzie niż zawarte na mapie 3. Hipotetyczność ta w nie mniejszych stopniu 
występuje w kartogramach poświęconych stosunkom etnicznym. Ale i tu twórcze 
podejście do problemu stworzyło możliwości przedstawienia obrazu, który jest bliż
szy XVIII-wiecznej rzeczywistości. 

Hipotet�zny charakter niektórych informacji uwidaczni,a się również na mapach 
pbrazujących strukturę wiejską. W komentarzu słusznie wskamno, iż zmieniają one 
dotychczasowy pogląd na rejonizację pos?JCzególnych kategorii chłopów w drugiej 
połowie XVIII w. O ile jednak obrazy rozmieszczenia różnych warstw ludności wiej
skiej korespondują do źródeł, są ich krytycznym odbiciem, o tyle próba rejoni

zacji struktury społecznej chłopów osiadłych (tablica V, mapa 10) stanowi intere
sującą i - co ważniejsze - przekonywającą hipotezę. Osiągnięciem jest tu przede 

wszystkim syntetyczny obraz rozmieszczenia podstawowych grup ludności wiejskiej 
pokazany kartograficznie. Wynika on z zastosowania przez Autora kartogramu i tek
stu komentarza dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod badaw<:zych i nowatorskie
go podejścia do zagadnienia. Na marginesie warto· zaznaczyć, iż w podobnie twór
czy sposób do podejmowanych problemów podeszli również Autorzy inn�h map 

Atlasu. 

F.ragmentaryczność źródeł, konieczność dokonywania uogólnień i przenoszenia na

mapę niekompletnych informacji powoduje, iż z dużą ostrożnością należy korzy
s-tać ró\lłmież z kartogramów dotycząeych rolnictwa. I one bowiem w dużym stop
niu stanowią jedynie twór,czą hipotezę. Odkrycie nowych źródeł i dalsze studia 
mogą w tej dziedzinie doprowadzić do mniej lub dalej idących korekt poszczegól-

7 - Sobótka 4/79 

.,. 
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nych map. Powyższe stwierdzenia nie zmienają do kwestionowania wartości karto
gramów dotyczących rolnictwa, a jedynie mają podkreślić ich hipotetyczny nie
jednokrotnie i z reguły nowatorski charakter. 

W krótkiej recenzji nie sposób podkreślić wszystkich walorów omawianej pu
blikacji, ani też pokazać drobniejszych mankamentów, które towarzyszą każdej pra
cy. Wśród osiągnięć należy ·jednak zwrócić uwagę na 2 tablice dotyczące własności 
feudalnej. Jedna i druga (każda po 4 mapy) - to wynik niezwykle żmudnych i skru
pulatnych badań. Wyniki można uznać za imponujące. O ile jednak kartogramy 
o podziaie stanowym obrazują irozmieszczenie poszczególnych jej typów i odzwier
ciedlają zbliżoną /do obiektywnej wizję rzeczywistości końca XVIII w., to karto
gramy o podziale wielkościowym mają już nieco odmienny charakter. Jak wiad9·· 
mo, określenie granic między wielką a średnią, średnią ·a drobną własnością jest
zawsze dyskusyjne. Obszar ,ten nie zawsze będzie wyrażał jednakową silę ekono
mi-czną tej czy innej posiadłości. Im bardziej irozwinięty region, im większa gęstość
zaludnienia, tym większa może okazać się siła ekonomiczna tego lub innego feuda
ła. Wydaje się jednak, iż przyjęty przez Autora miernik, obszar, jest uzasadnio
ny, podobnie jak przyjęte przedziały między poszczególnymi grupami wielkościo
wymi. Pr,zyznając to, chcemy jednak podkreślić, że wskutek wspomnianych zabie
gów klasyfikacyjnyeh mapy o podziale wielkościowym własności feudalnej w więk
szym stopniu kryją w sobie element hipotetyczności niż te o podziale stanowym.

Przyjęte w publika•cji zasady nazewnictwa wydają się racjonalne i w pełni 
uzasadnione. Razi tylko brak kon.sekwencji. Niekiedy te same miejscowo$ci wystę
pują w brzmieniu współczesnym, innym razem - występującym pod koniec XVIII w. 
Koronnym tego przykładem jest Dzierżoniów, który figuruje bądź jako Rychbach 
(Dzierżoniów), Rychbach lub wręcz Dzierżoniów. Można podać też kilka innych 
przykładów. 

Komentarz - co podkreślano już wyżej - niekiedy przekształcił się w stu
dium analityczne. Nie żywię o to poważniejszy,ch pretensji do Autorów, pokazał on 
wagę prezentowanej na mapach problematyki. G01·zej, że czasem, chociaż rzadko, 
brak wyjaśnień co d o  używany,ch w publikacji określeń czy terminów. Pojęcie 
,,dystrykt" np. nie występuje, podobnie okręgi (s. 9). Kwestionowałbym w odnie
sieniu do końca XVIII w. używanie terminu „industrializacja" (s. 35), odnosi się 
on bowiem do późniejszego okresu. Jeżeli już rozbudowano komentarz, to moim 
z-daniem należało słów pa,rę powiedzieć na temat zalesienia, zwłaszcza zaś stopnia
zalesienia poszczególnych typów własności feudalnej. Trzeba było też chyba zazna
czyć, czy na mapach tablicy I (2 i 3) pokazywano obraz nam współczesny, czy też
dokonywano określonych korekt. Niekonsekwentnie traktowano terytorium Sląsk,a.
Czasem mamy do czynienia z prowincją z końca XVIII w., ale bez powiatu świe
bodzińskiego, czasem z powiatem świebodzińskim, niekiedy zaś z uwzględnieniem
części Łużyc włączonych do Sląska w 1815 r. W komentarzu wyjaśniono, jakie
były motywy takiego postępowania. Szk,oda też, że zarówno przy stosunkach etnicz
nych i wyznaniowy,ch nie pokuszono się o podanie informacji, jaki obszar w spo
sób zwarty i jaki mi€szany zamieszkiwały te czy inne grupy etniczne czy wyzna
niowe. Obok danych co do liczebności stanowiłyby one dodatkowy element w okre
śleniu ich pozycji na Sląsku.

Kończąc chciałbym jes21cze raz podkreślić, iż bogactwo zawartej w publikacji 
treści nie pozwala na pełne, wyczerpujące omówienie i podkreślenie wszystkich 
jej walorów czy podniesienie wątków dyskusyjnych. Osiągnięcie to jednak każe 
z niecierpliwością oczekiwać kolejnych, wartościowych publikacji ze strony wroc
ławskiej Pracowni Atlasu IH PAN w Warszawie. 

Stanisław Michaikiewicz 
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W. M o  1 i k, KSZTALTOWANIE SIĘ INTELIGENCJI POLSKIEJ W WIELKIM
KSIĘSTWIE POZNAŃSKIM, 1841-1870, Wall'szawa 1979, SS. 194. 

Pra<:a powstała w ,ramach badań nad strukturą społeczeństwa polskiego, pro
wadzonych w paru ośrodk,a1ch. Obok studiów nad proletariatem, mniej zaawanso
wanych nad ludnośdą i burżuazją wsi, inteligencja jest także grupą stanowiącą 
przedmiot zainteresowań. Poza większymi czy mniejszymi opracowaniami monogm
ficznymi sporo miejs·ca poświęcono przy tym dyskusji nad samym pojęciem inte
ligencji oraz cech oc:1różniającyich ją od innych grup społeczeństwa. Zagadnienie jest 
o tyle skomplikowane, że w odróżnieniu od wielu grup inteligencja w społeczeń
stwach zachodnich była mniej wyodrębniona i odgrywała mniejszą rolę.

Autor za literaturą jako kryterium wyodrębnienia pracowników umysłowych 
przyjął wykształcenie co najmniej średnie lub analogiczne oraz zawodowe zajmo
wanie się pracą umysłową. Z bardzo różnych źródeł (materiialy archiwalne, wśród 
nich akty personalne, źródła drukowane, jak pamiętniki, powieści, prasa, programy 
szkolne itd.) wydobył informację o 834 osobach, w tym o 440 księżach, 102 nauczy
cielach szkól ludowych, 87 średnich, 100 lekarzach, 35 prawnikach, 31 ludziach 
pióra, 29 malarzach i muzykach oraz o 10 zarządcach dóbr (s. 17). Operuje przy 
tym okiresem między przybliżoną datą, gdy inteligencja stawała się grupą liczniej
szą, oraz terminem ad quem, gdy nacitSk wzrastającej polityki antypolskiej wywarł 
poważny wpływ na jej skład. 

W odniesieniu do wspomnianej grupy Molika interesują w kolejnych roz
działach następujące kwestie: liczebność i struktura zawodowa, rodowód społecz
ny, poziom wykształcenia, warunki pracy, więzi środowiskowe, stosunek do innych 
warstw społecznych oraz udział inteligencj.i w życiu politycznym i społecznym. 

W ostatecznych wnioskach Autor przeciws,tawil -się zdaniu, że w zabo.rze pru
skim inteligencja nie tworzyła wyodrębnionego środowiska, co by zbliżało Poznań
skie do ·zachodniej Europy. Wyraźnie jednak podkreślił różnice między Księstwem 
a Królestwem i Galicją - w tym pierwszym inteligencja była mniej liczna, re
krutowała sig gl6wnie ze sfer mieszcz::.ńsldch i „inteligens::ki<:h", w małynl odset��u ze 
szlachty, a większym z chłopów. Posiadała stosunkowo wysoki poziom wykształce
nia, .rozwinięte poczucie własnej odrębności i niewspółmierny do Uczebności zasięg 
wply.vów, nie tworząc jednak własnego stronnictwa politycznego. 

Tyle gdy chodzi najbardziej ogólnie o treść pracy. Jest to •niewątpliwie rozpra
wa rzetelna, a Autor przez szczegółową analizę bardzo rozproszonych danych zdo
łał utworzyć obraz w sposób zdecydowanie ciekawy, naświetlający sytuaeję w księ
stwie Poznańskim w pierwszej połowie XIX w. 

W wielu pracach na temat dziejów zaboru pruskiego znaleźć można stwierdze
nie, że inteligencja na tym terenie to księża i ziemianie. Wobec przyjęcfa wspom
nianego kryterium szlachta odpadła (jak zawsze w podobnych wypadkach może to 
budzić wątpliwości, bo do inteligencji nie zostaje zaliczony August Cieszkowski, 
dla Libelta i paru innych Autor czyni wyjątek, s. 58-59). W drugiej połowie wie
ku, ·wraz z germanizacją szkolnictwa, stopnieje nauczycielstwo polskie. Tak więc 
ogólny obraz inteligencji w dawnej lioteraturze nie jest daleki od wyników Moli•ka 
i nie mogło być inaczej. 

Po przeczyta·niu rozprawy ai.a:suwa się jednak parę zagadnień dyskusyjnych. 
Nie oqrzucałbym tak zdecydowanie twierd:ren.ia, że inteligencja w Księstwie, jeże
li nie aż wrastała w środowisko burżuazyjne, to w ka:żx:Iym razie wyodrębniona była 
w stopniu słabszym niż w K�ólestwie. Chodzi nie tylko o jej mniejszą liczebność, 
ale także o skład. Ponad połowę rezpatrywanej grupy stanowili księża, ponad 3/4 
księża z nauczycielami szkół niż.szych i średpich. Pozostałe grupy, poza lekarzami, 
były już znacznie szczuplejsze. Czy tak silnie podkreślone przez Autora poczucie 
od.rębności nie rozwijało się bardziej w kręgu tych poszczególnych grup niż wśród 
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całej „klassy umysłowej"? W sumie sądzę, że Księstwo stanowiło w jakimś stopniu 
teren pośredni pomiędzy takimi skupiskami jak Królestwo, a społeczeństwami za
chodnimi. 

Autor dostarczył przykonywający,ch dowodów na genezę inteligencji, a więc na 
sto�unkowo rzadziej występujące jej pochodzenie szlacheckie. Wiadomo jednak, że 
nie .zawsze pochodzenie decyduje o wszystkim, że szlachta oddziaływała pewnymi 
wzorcarni życia na środowiska bynajmniej genetycznie z nią nie związane. Czy 
więc np. znany w pierwszej połowie XIX w. fakt, że ziemian wielkopolskich od
znaczała ·wysoka kultura umysłowa (por. np. pamiętnik Ignacego Baranowskiego), 
nie miał wpływu tak.że na poziom inteligencji poznańskiej (drugim czynnikiem 
mogły być oddziaływanie czy konkurencja inteligencji niemieckiej, o czym niżej)? 

Całkowicie poza zasięgiem rnzważań Autora pozostała właśnie inteligencja nie
miecka, co uzasadnił On separowaniem się od siebie oou grup. Mniejsza o wypadki 
współpracy, bo wszystlćich Metzigów, Neyów czy Kurtzmannów możemy uznać za 
wyjątki (praca Grzesia, Kozłowskiego i Kramskiego problemu w pełni nie wyjaś
nia), ale zagadnienie nie wydaje się tak proste. Samo istnienie inteligencji niemiec
kiej miało wpływ na liczebność, skład i charakter polskiej. Wypełniała ona, jakby 
to można powiedzieć, w części zapotrzebowanie Księstwa na inteligencję, czy to 
na skutek świadomej polityki władz, czy to dlatego, że P.rusy · posiadały odpowied
nio wykształconych ludzi proporcjanalnie więcej mz np. Rosja. Z tego punktu wi

dzenia jakaś, choćby liczbow,a, charakterystyka tej inteligencji nie pozostawałaby 
bez wpływu na ocenę inteligencji polskiej. 

Niezupełnie jasne jest zakreślenie grupy urzędników. Czy np. pominięcie róż
nego typu funkcjonariuszy miejskich wynikało z przeważnie niższego wy.kształce
nia? Malo jest uwag na temat mobilności inteligencji, choć w tym wypadku prze
noszenie się wobec wspomnianego składu omawianej grupy wynikało chyba w znacz
nej większości wypadków z decyzji władz zwiernchnich (księża i nauczyciele). Za
brakło, ja.k sądzę, tak zdecydowanych ocen inteligencji, jakie można znaleźć na 
innych te.renach (por. np. opis T. Bobrowskiego o niezali<czaniu na Ukrainie do 
,,towa.rzystwa" nikogo poza właścicielami majątków ziemskich i dzierżawcami). 

Paa:ę jeszcze uwag drobnych. Szkoda, że w Merseburgu Autor mógł pracować 
tylko krótko, a.kty rejencji bydgoskiej są poza tym w Berlinie Zachodnim. Autor 
silnie podkreśla zależność znacznej części inteligencji od władz (np. s. 110, 164), nie 
mówiąc o duchowieństwie, zależność ta była wówczas jeszcze ograniczona. Ka
rierę (nie tylko w tej pracy) zrobiło określenie „solidarystyczny" używane także 
wówczas, gdy chodzi wyraźnie o „solidarność" (s. 173). Nawet najgorętsza wiara 
w powodzenie akcji parlamentarnej nie zapewniłaby sukcesu wobec układu sił 
w sejmie pruskim (s. 180). Nietworzenie własnych stronnictw (s. 185) jest typowe 
dla inteligencji, nie tylko w zaborze pruskim. 

, Ze1?rała się więc garść uwag, ale w większości dyskusyjnych. Książka, która 
do takich uwag zachęca, spełnia swoje zadanie, stąd też, nawet je.śli nie ze wszys,t
kim w niej zawa.rtym się zgodziłem, uważam ją za cenną. 

Adam Galos 

K. Du 'Il i n - W ą s  o w i c z, RUCH OPORU W HITLEROWSKICH OBOZACH
KONCENTRACYJNYCH 1933-1945, Warszawa 1979,_ss. 448. 

Nakładem PWN ukazała się praca Dunin-Wąsowicza, będąca pierwszym opra
cowaniem naukowym w historiografii polskiej, obejmującym w sposób komplekso
wy problematykę dotyczącą ruchu oporu w . hitlerowskich obc>zach zagłady w la
tach 1933-1945: Książka, wydana w sposób staranny, posiadająca bogatą biblio-
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grafię źródłową krajową i zagraniczną, doklądny indeks osób oraz 66 ilustracji, 
zasługuje na uwagę nie tylko wąskiego kręgu specjalistów, badających martyrolo
gię narodów w okupowanych przez hitleryzm państwach europejskich, ale też i,n
nycli czytelników ze względu na przystępny sposób opracowania. 

Po omówieniu w pierwszym rozdz. materiałów źródłowych wykorzystanych 
w pracy i stanu badań nad poszczególnymi problemami ruchu oporu i innymi za
gadnieniami związanymi z hitlerowskimi obozami zagłady, w kolejny.eh trzynastu 
rozdzi.alach pracy Autor przedstawił genezę, organizację, formy i przebieg oporu 
w poszczególny,ch obozach rozmieszczonych w Rzeszy i na terenach posz,czególr.1·�h 
państw okupowanej Europy. 

Rozdz. drugi, poruszający system organizacyjny hitlerowskich obozów zagłady, 
mimo interesującego wywodu traktuje o sprawach znanych, przedstawionych w dzie
siątkach publikacji przyczynkarskich i monograficznych. Pojęcie ruchu oporu w obo
zach koncentracyjnych, jego zakres i formy zostały wyłożone w rozdz. trzecim. 
Określona tutaj została specyfika obozowego ruchu oporu oraz możliwości dziala
nla członków konspiracji obozowej na zewnątrz. W rozdz. czwartym sprecyzowano 
formy samopomocy udz�elanej sobie przez wieźniów, kształtowanie się wzajemnej 
solidarności oraz metody postępowania umożliwiające więźniom obejmowanie róż
nych funkcji w administracji i samorządzie obozowym. W trzykrotnie większym 
rozdz. piątym Autor nie uniknął powtórzeń rozważań z rozdziału poprzedniego. 

W wielotysięcznej rzeszy więźniów obozów zagłady aktywną postawę w obo
zowej konspiracji przejawiali lekarze. Ich szczególna rola uwidaczniała się w szpi
talach obozowych. Za pomocą wszystkich dostępnych im metod starali się ograni
czyć zbroclni<cze eksperymenty lekarzy hitlerowskich. Postawę lekarzy więźniów 
i ich działanie na a:zecz ochrony i obrony chorych współtowarzyszy przedstawił 
Autor w rozdz. piątym. 

Organizację i metody działalności poMycznej obozowego ruchu oporu zapre
zentowano w ,rozdz. szóstym. Omówiono wiele form konspiracyjnej działalności, 
które zadaniem Autora były przejawem akl-y-wno5ci politycznej wi�żnlów. Two
rzenie komitetów narodowych i międzynarodowych, uświadamianie ideologiczne spo
łeczności obozowej, wytwarzanie motywacji przetrwania i więzi solidarnościowej 
w celu samoobrony - to problemy stanowiące w głównych zarysach treść tego 
rozdziału. 

Powodzenie wszystkich przedsięwzięć związanych z obozowym ruchem oporu, 
jego skuteczność i uzyskane rezultaty zależały od stanu konspiracji ludzi organi
zujących tę działalność, doboru właściwych metod pracy dostosowanych do warun
ków obozowych oraz pomocy z zew·nątrz. Kierownictwo hitlerowskie w poszczegól
nych obozach, zdające sobie z tego doskonale sprawę, dokładało wszelkich starań 
mających na celu tworzenie w podległych sobie obozach licznej, dobrze wyszkolo
nej i rozmieszczonej siatki konfidentów. W warunkach kiedy stawką było życie, 
komendy obozów nie miały większych trudności z pozyskaniem i wykorzystaniem 
tej kategorii ludzi, którzy w obronie własnego żyda bądź za korzyści materialne 
gotowi byli do każdej zdrady. Wykrywanie i przemyślne unieszkodliwianie konfi
dentów było jednym z naczelnych zadań, jakie stało przed kier_ownictwem obozo
wego ruchu oporu. 

„Lączność i prnepływ informacji między obozami a światem zewnętrznym", jako 
nieodzowne składniki oporu, nawet w tak skrajnie trudnych warunkach stwarzały 
�połeczności obozowej szanse prze"qda. Lączność ze światem zewnętrznym utrzy
mywana za pomocą przesyłanych grypsów i za pośrednictwem uciekinierów była 
warunkiem umożliwiającym informowanie państw koalicji a11tyhitlerowskiej o praw
dzie ludobójstwa hitleryzmu dokonywanego codziennie na tysiącach bezbronnych 
ludzi. Te i inne problemy, przedstawione w sposób interesujący w rozdziale siód-
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mym, ósmym i dziewiątym, wiążą się konstrukcyjnie z rozdziałami poprzednimi, 
stanowią ich merytoryczne i logic:zm.e rozwinięcie. 

Niepomyślny przebieg dla Trzeciej Rzeszy rozpętanej przez nią wojny, duże 
straty stanów liczebnyeh oddziałów wakzący<.:h na frontach, widoczny ubytek po
tenejalu wojennego oraz narastające trudności ekonomiczne· skłoniły centralne wła
dze hitlerowskie do częściowej modyfik,acji dotychczasowej polityki w stosunku do 
podbitych narodów Europy. Zmieniono również postępowanie wobec więźniów. 

Zaznaczający się deficyt potencjału ludzkiego do pracy w przemyśle zbroje
niowym Tirzeciej Rzeszy, po załamaniu się koneepcji wojny błyskawicznej, zmusił 
ltierownidwo hitlerowskie już od 1942 r. do zmniejszania ilości więźniów przezna
czonych do masowej zagłady. Dotychczasowe metody wykorzystania więźniów do 
pracy nieproduktywnej, stosowanej jako środek represji, ustąpiły miejsca - jak 
słusznie pod�reśla Autor w r·OZJdz. dziesiątym - masowemu zatrudnianiu więźniów 
w wielu dziedzinach gospodairki hitlerowskiej. Pozwoliło to więźniom na podjęcie 
nowej, nieznanej dotychczas w warunkach zamkniętych obozów formy oporu, jaką 
był sabotaż. O skali i znaczeniµ tej formy oporu może świadczyć fakt - jak po
daje Autor pracy (s. 253) - że tylko w samych zakładach „Gustloff Werke nor
malna zdolność produkcyjna przy 3600 zatrudnionych wynosiła miesięcznie 55 tys. 
kairabinów wzoru G-43. Dzięki akcji ezlonków .ruchu opo.ru doprowadzono do tego, 
że w mar,cu 1944 r. wyprodukowano tylko 3 tys. karabinów". Działalność sabota
żowa dokonywana przez więźniów obozów koncentracyjnych występowała prawie 
we wszystkich dziedzinach gospodarki Rzeszy. 

Począwszy od 1944 r., wraz z widmem klęski Niemiec, wysuwano koncepcję za
cierania śladów dokonywanych zbrodni pop.rzez całkowitą zagładę obozów, wraz 
z setkami tysięcy więźniów. Groźba dokonainia nie spotykanego dotychczas w dzie
jach barbarzyństwa zmusiła ,kierownictwo obozowego ruchu oporu (rozdz. jedenasty) 
do p09-jęcia szeregu przedsięwzięć natury organizacyjno-wojskowej. Zmierzały one 
przede wszystkim do przygotowania zbrojnej samoobrony więźniów w os,tatnich 
dniach hitlerowskiego panowania. 

Ro2Jdz. dwunasty porusza sprawy z zakresu konspiracyjnej kultury, trzynasty 
zaś omawia problemy życia religijnego. Mimo codziennego udręczenia nie zabrakło 
w obozach ['ÓWnież tych form samoobrony p,r�ed utratą ludzkiej godności. Jak pi
sze Autor, ,,czynna aktywność umysłowa pomagała ludziom przetrwać koszmar 
germańskiej zbrodrni". Formą przetrwania psychicznego ludzi wierzących były ob
rzędy .religijne. 

Pracę zakończył Autor wnikliwą oceną aktualnego dorobku w publicystyce nau
kowej posnezególnych form ruch'U opo,ru w hiitlerowskkh oboza,ch koncentracyjnyeh 
przed wybuchem II wojny światowej i w okresie jej trwania. 

Przy wstępnej lekturze książki K. Dunin-Wąsowicza rodzi się szereg pytań 
i wątpliwości natury merytorycznej; czy wszystkie zagadnienia podjęte przez Auto
ra w jego pracy mo:ilna zakwalifikować do poszczególnych form ruchu oporu, czy 
postawa lekarzy więźniów ratujący.eh współtowarzyszy niedoli zgodnie z zasadami 
etyki leka.rskiej i ludzkiego odruchu - to działanie jako jedna z form oporu, czy 
ludzka wzajemna pomoc więźniów wynikała z obowiązku uczestnictwa w ruchu 
oporu, ,czy czytanie książek i czasopism dostępnych i zakazanych oraz uczestnictwo 
w. obrzędach religijnych wynikało ze świadomości przynależności do ruchu oporu?
Odpowiedź na powyższe pytania można znaleźć w słusznej wydaje się tezie, gło�
szonej przez włoskiego socjologa i psychologa Andrea Dovoto, na którego książki
Autor się powołuje, że w obozach zagłady „oporem mogło być wszystko, bo wszyst
ko było zakazane. Oporem stawała się każda działalność, która stwarzała wraże
nie, że więźniowi pozostało coś z dawnej osobowości i indywidualności". Przy takim
założeniu metodologicznym konstrukcja omawianej pracy jest logicznie i meryto
rycznie zasadna.
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Jak Autor zauważa, w walee o wł11:sne istnienie, mimo niewątpliwy,ch sukce
sów, obozowy ruch oporu nie mógł spełnić z przyczyn uzasadniony,ch decydującej 
roli w nierównym zmaganiu z hitlerowskimi oprawcami. Był on jednak dla wielu 
tysięcy ludzi jedyną nadzieją przetrwania i zachowania człowieczeństwa. Jako część 
składowa ogólnej walki podziemnej przeciwko hitleryzmowi obozowy ruch oporu· 
spełniał jedyny w swoim rodzaju aspekt psychologiczny i moralny. Były to mierni
ki skali wartości według której przede wszystkim należy oceniać to wyjątkowe zja
wisko w morzu hitlerowskiego barbarzyństwa. 

Bogata baza źródłowa i umiejętne jej wykorzystanie, własne doświadczenia z po
bytu w obozie koncentracyjnym, wieloletnie badania ,naukowe związane z hitle
rowskimi obozami zagłady, wszystko to. wpzynęło niewątpliwie na wartość książki 
K. Dunin-Wąsowicza. Konstrukcja problemowa pracy pozwoliła Autorowi przedsta
wić tak różne w swej treści i wymowie sprawy w zwartych ,i wiążących się w jed
ną logiczną całość rozdziałach. Praca przez swoją kons9·ukcję, logiczną przejrzy
stość i umiejętne powiązanie metodologiczne z dotychczasowym dorobkiem nauko
wym w tej dziedzinie posiada wiele cech oryginalności. Ze względu na wagę pro
blemów, ciągle żywych w świadomości narodowej, jest to książka ciekawa i spo
łecznie przydatna.

Bronisław Gralak 

Cz. Łu c z a k, POLITYKA LUDNOŚCIOWA I EKONOMICZNA HITLEROW
SKICH NIEMIEC W OKUPOWANEJ POLSCE, Poznań 1979, ss. 690. 

Mimo upływu 34 lat od zakończenia Il wojny światowej jej problemy są przed
miotem nieustannych badań naukowych na calyrri świecie. W Polsce szczególnym 
i ciągłym zainteresowaniem wszystkich kręgów społecznych cieszy się uczestnictwo 
Polaków w wojnie przeciwko hitleryzmowi, okres okupacji i martyrologii naszego 
narodu oraz wydarzenia z tym związane. 

Jędną z prac ,tego charakteru jest ostatnia książka Cz. Luczaka, której skrom
ny nakład 3500 egzempla1·zy został wyczerpany już w ciągu paru dni. Praca ta 
jest wynikiem wieloletnich badań przez Autora problemów społeczno-politycznych, 
demografa::znych i ekonomicznyeh okresu wojny i okupacji hitlerowskiej, o czym 
świadczą jego wcześniejsze publikacje. Długoletnie studia .materiałów źródłowych 
zgromadzonych w archiwach krajowych i zagranicznych, wyk(!rzystanie wszelkich 
możliwych opracowań drukowanych, w tym kilkudziesięciu niemieckich, pozwolił, 
Autorowi zgromadzić imponujące materiały. Bogactwo faktograficzne treści roz
prawy nie wpłynęło ujemnie na przejrzystość wywodu i logkzność konstrukcji pra
cy, przedstawiającej szereg problemów społecznych, politycznych i ekonomicmycll 
.w•nowej i pełniejszej interpretac31. 

Praca składa się z uwag wstępnych (w których Autor nie pokusił się o doko
nanie analitycz,nej oceny i krytyki tak bogatyeh materiałów źródłowych i litera
tury), dwudziestu jeden rozdziałów merytorycznych, wykazu wykorzystanych źró
deł archiwalnych i drukowanych, opracowań, spisu tabel, spisu map i wykresów. 

Przedmiotem analizy pierwszy,ch trzech .rozdziałów jest hitlerowska koncepcja 
podział-u zagrabionych terenów polskich, polityki demograficznej i ekonomicznej oraz 
organizacja insty.tucji zarządzających (s. 9-67). Omawiane rozdziały traktują o spra
wach dobrze z,nanych specjalistom, szeroko publikowan)'ch w okresie powojennym 
w wydawnictwach monograficznych i przyczynkarskich. Ze względu na zaintereso
wanie tematem szerszego kręgu czytelników wstępne rozdziały są niewątpliwie po
żytecznym wprowadzeniem w studiowanie dalszych, trudnych i złożonych partii 
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książki. W omawianej części pracy czytelnik zostaje zapoonany z podstawowymi zało
żeniami polityki ludnościowej i ekonomicznej, jakie stawiał sobie okupant w stosun
ku do narodu polskiego i jego terytorium. Interesującym uzupełnieniem jest graficz
ne przedstawienie struktury organizacyjnej Centralnej Izby Gospodarczej w Gene
ralnym Gubernatorstwie. 

Praktyczna realizacja hitlerowski,ch założeń teoretycznych w stosunku do na
szego państwa i ich irezultaty zostały omówione w rozdz. czwartym (s. 68-217). 
Przedstawiono w nim główne składniki wchodzące w zakres pojęcia hitlerowskiej 
,,polityki ludnościowej". Rozdział ten, stanowiący niejako ·drugą część pracy, ujmu
je w swej bogatej treści analityczne omówienie taki<:h form zbrodniczej polityki 
hitleryzmu realizowanej w stosunku do narodu· polskiego, jak: eksterminacja, wy
siedlenia, deportacja, germanizacja, osadnictwo ludności niemieckiej na terenach 
zagrabionych i rozbijanie jedności polityczno-moralnej społeczeństwa polskiego. 
W zakończeniu scharakteryzowano wpływ hitlerowski,ch przedsięwzięć demograficz
nych na przemieszczenia ludności polskiej i jej liczebność na terenach okupowa
nych. Grafi<:znym uzupełnieniem ro2ldzialu czwartego jest struktura organizacyjna 
hitlerowski<:h organów zarządzania w Generalnym Gubernatorstwie oraz Niemiec
kiego Towarzystwa Przesiedleńczo-P.owiemkzego w odniesieniu do cały.eh ziem pol
skich. W mnogości przedstawionych problemów uszła uwagi Autora nie mniej 
istotna forma antyhumanitarnej polityki hitleryzmu, jaką była degradacja kultu
ralna narodu polskiego realizowana. konsekwentnie od pierwszych dni okupacji. 
W ogólny<:h planach biologicznej eksterminacji ważne miejsce zajmowały wszyst
kie przedsięwzięcia zmierzające do zahamowania rozwoju intelektualnego Polaków. 
Wy.razem tego była likwida<:ja szko1'nictwa średniego i akademickiego, zamykanie 
kin, teatró_w, bibliotek i innych instytucji oświatowo-kulturalnych, grabież doroblru 
naukow-ee;o i mienia materialnego z.amyl�anych instytucji, Ek:itermina�ja biologicz;na 
narodu polskiego i niszczenie dorobku jego tysiącletniej cywilizacji były uwarunko
wane faszystowskimi normami prawnymi i uzasadnieniami pseudonauki Trzeciej 
Rzeszy. 

Wychodząc z zalożerµa traktowania Polski jako kolonii o znaczeniu wyłącznie 
geograficzno-ekonomicznym, a Polaków jako tubylców, już od początku okupacji 
postanowiono, że ludności polskiej jako niewolnikom „światowego państwa wielko
niemieckiego" należy zapewnić tylko minimum umiejętności czytania i pisania, -któ
.re będą niezbędne przy pracy na korzyść Trzeciej Rzeszy. Tym zbrodniczym po
czynaniom patronowała nauka niemiecka pod kierownictwem Ins,titut fi1r deutsche 
Ostarbeit w ramach generalnego planu wschodniego. Praktyczna realizacja założeń 
nie notowanej w historii germańskiej zbrodni nie została doprowadzona do końca 
dzięki patriotycznej postawie całego społeczeństwa polskiego w bezkompromisowej 
walce z hitleryzmem oraz heroicznemu wysiłkowi Związku Radzieckiego na fron
cie wschodnim. Szerokie tło porównawcze i oryginalne ujęcie metodologiczne pre
zentuje Autor w rozdziałach od piątego do dwudziestego pierwszego (s. 218-6�), 
stanowiących pod względem merytorycznym jakby trzecią część pracy. Przed�io
tem wykładu są tutaj problemy szeroko .rozumianej polityki ekonomicznej oku
panta hitlerowskiego, realizowanej na zagarniętych ziemiach polskich. Każdemu 
rozdzijlłowi tej części pracy, ze względu na merytoryczną treść wywodu, logiczną 
przejrzystość konstrukcji, wykorzystanie bogatych i mało znanych materiałów źród
łowych, umiejętne nawiązanie do dotychczasowych badań oraz trafne sprecyzowa
nie wniosków syntety,cznych, można przypisać cechy oryginalności. 

Podnoszone przez Autora problemy hitlerowskiej polityki ekonomicznej realizo
wanej w Generalnym Gubernatorstwie splatają się z ogólnymi planami ekonomicz
no-wojennymi Trzeciej Rzeszy. W plalllach ty,ch zagrabione ziemie polskie trakto
wano jako przestrzeń życiową dla germańskich ·nadludzi i zaplecze gospodarcze 
frontu wschodniego, eksploatowane we wszystkich możliwych formach. Wnioski do-

/ 
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tyczące polityki skarbowej realizowanej przez Trzecią Rzeszę w okupowa,nej P.ol
see można rozszerzyć na wszystkie dziedztny życia ekonomicznego i społecznego. 
Jak wynika ze słusznej oceny Autora, pr,i;edsięwzięcia podejmowane w tej dziedzi
nie przez okupanta zmierzały przede wszystkim do zapewnienia „jak największego, 
udziału opanowanego terytorium w pokrywaniu kosztów prowadzonej przez Trzecią 
Rzeszę wojny, finansowanie germanizacji ziem polskich oraz utrzymywanie niskiej· 
stopy życiowej rodzimej ludności". Tolerowanie w· sprawach ekonomicznych drob-· 
nych instytucji polskich w Generalnym Gubernatorstwie wy,nikało głównie z chęci 
utrzymania pozorów samodzielności Polaków w opinii światowej niż kh społecz
nej i gospodarczej przydatności. 

Zakończeni.em pracy jest .rozdział dwudziesty pierwszy, przedstawiający skutki· 
demograficzne i ekonomic:me w szerokim kontekście okupacji hitlerowskiej w Polsce. 

Jeśli poprzednie publi.k,a:cje (w tym i Autora) pokazywały przede wszystkim 
wybrane problemy polityczne, społeczne, kulturalne czy ekonomiczne okupowanej 
Polski bądź niektórych jej regionów w sposób jednostkowy, to recenzowana praca 
posiada szerszy zakres geograficzny i merytoryczny. Obejmuje ona wszystkie re
giony ziem polskich, z uwzględnieniem najwa:imiejszych problemów społeczno-eko
nomicznych i politycznych Trzeciej R·zeszy. 

Nie ulega wątpliwości, że ze względu na zakres tematyczny i merytoryczny 
pracy omawiane zagadnienia wymagały wnikliwej i analitycznej rnterpretacji. Jed
nak doświadczenie naukowe' i pełna kompetencja Autora mogłyby wpłynąć na 
zmniejszenie objętości tego olbrzymiego dzieła w myśl znanej zasady ,,,entia non 
sunt multipli<:anda praeter necessitatem". 

Drobne uwagi natury metodologicznej i konstrukcyjnej nie obniżają w niczym 
wartości tej niezwykle cennej książki i olbrzymiego wysiłku badawczego Autora, 
włożonego w jej opracowanie. Wartość recenwwanej rozprawy uwi•dacznia się rów
nież w tym, iż dotycząc najnowszej historii Polski, uwzględnia wiele aspektów 
precyzujących prawno-polityczną strukturę Trzeciej Rzeszy i ich współzależność 
z wydarzeniami społeczno-ekonomicznymi zachodzącymi w okupowanej Polsce. Au
tor podejmuje więc ważkie problemy historyczne, które miały niezaprzeczalny 
wpływ na losy_ naszego narodu w latach okupacji hitlerowski,ej. Jest to praca 
wysoce użyteczna i cenna nie tylko dla specjalistów, ale i dla wszystkich Polaków, · 
którym sprawy okupacji i martyrologii naszego narodu nie są ob�e. 

Bronisław Gralak 

A. M. a g i e r  s k a, ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE W 1945 R., Warszawa
1978, SS. 306. 

Omawiana praca jako pierwsza w naszej literaturze podejmuje całościowo sze
roką problematykę przeobrażeń na ziemiach zachodnich i północnych w 1945 r. Po
szczególne zagadnienia z tego zakresu były już jednak przedmiotem zainteresowa
nia wielu bctdaczy, zajmq.jących się zwłaszcza problematyką pierwszego pięciolecia 
powojennego. Nakreślony przez nich obraz przeobrażeń społeczny.eh, gospodarczych 
i politycznych w 1945 .r. był z natury rzeczy dość ogólny, co wynikało z syntetycz
nego charakteru.. większości publikacji. Praca Magierskiej nie mogła więc stanowić 
tylko podsumowania dotychczasowych badań. Autorka przeprowadziła szczegółową 
kwerendę w archiwach wojewódzkicll we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie, Katowi
cach i Zielonej Górze, w Archiwum Akt Nowych, w Centralnym Archiwum Woj
skowym, w Centralnym Archiwum KC PZPR w Warszawie oraz w Archiwum KW 
PZPR w 'Zielonej Górze. Wyniki kwerendy archiwalnej widoczne są zwłaszcza 
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w dwóch pierwszych rozdziałach. Zasługą Autorki jest opracowanie zasad działal
ności komendantur wojennych, tymczasowej administracji -cywilnej, przygotowań do 
przejęcia Ziem Odzyskanych przez władze polskie, przywracania ·polskiego nazew
nictwa. Zagadnienia te przedstawiane były naj-częściej na marginesie niektórych 
prac o charakterze regionalnym. Badanie tej problematyki nie należy jednak do 
zadań łatwych. Istniejące materiały źródłowe są zaledwie fragmentaryczne i roz
proszone po wielu archiwach terenowych i centralnych. Szczegółowa kwerenda 
archiwalna pozwoliła Autorce dotrzeć do wielu źródeł dotąd nie wykorz�tanych, 
które nie tylko uzupełniły wyniki dotychczasowych badań, ale także znacznie je 
rozszerzyły. Magierska sięgnęła także do publikowanych wspomnień działaczy, 
·osadników, co szczególnie widać na przykładzie podrozdziału poświęconego walce
o bezpieczeństwo publiczne.

Przedstawiony w pracy materiał ujęto w sposób problemowy w pięciu roz
działach. Omówiono w nich kolejno: działanie radzieckich komendantur wojennych 
(rozdz. I), powstanie oraz zadania administracji 'p<?lskiej (rozdz. II), sytuację lud
nościową (rozdz. III), kształtowanie się życia społeczno-politycznego (rozdz. IV), 
początki szkolnictwa, życia kulturalnego i prasy (rozdz. V). 

Problemowe ujęcie zagadnień i rozpatrywanie, a także porównywanie ich prze
biegu kolejno w poszczególnych regionach Ziem Odzyskanych, stwarzało możliwości 
sformułowania pewnych generalnych wniosków. Z szansy tej Autorka nie zawsze 
korzystała w tekście. Odczuwa się nadto brak podsumowań koń'czących kolejne roz
działy. Wnioski składające się na zakończenie pracy są bardzo ogólne i nie wydo
bywają różnic ani podobieństw w przemianach spolecz.nych, gospodarczych i poli
tycz;n'�ch zachodzących w poszczególnych regionach ziem zachodnicn i północnych. 

W myśl postulatów Z. Dulczewskiego, K. Kersten i T. Szaroty 1 Autorka stosuje 
nową terminologię rodzajów ruchów migracyjny,ch, odpowiadającą międzynarodo
wemu nazewnictwu. W doty,chczasowej literaturze postąpił tak tylko F. Serafin 2• 

Tekst pracy uzupełniają trzy mapy, przedstawiające wyzwolenie, podział admi
nistracyjny oraz zasiedlenie ziem zachodnich i północnych, schematy ilustrujące za
sady organizacyjne administracji różnych pionów oraz tabele statystyczne. 

Lektura książki nasuwa kilka drobnych uwag, głównie gdy idzie o proble
matykę dolnośląską. Pisząc o organizacji urzędu pełnomocnika okręgowego na Dol
nym Sląsku, zwraca Autorka uwagę na dwukrotne przenoszenie siedziby urzędu 
z Trzebnicy do Legnicy, a następnie do Wrocławia (s. 90-91). Warto było nad
mienić, że w czasie organizowania urzędu na Dolnym Sląsku toczyły się jeszcze 
działania wojenne, trwało oblężenie Wrocławia. Podobnie zresztą rzecz się miała 
w wypadku przejmowania Pomorza Zachodniego, o czym pisze Autorka na s. 94. 

Pewnego uzupełnienia wymaga fragment pracy o ludności autochtonicznej, 
przynajmniej na Dolnym Sląsku. Pojęcie „autochton" nie jest adekwatne w sto
sunku do całej ludności rodzimej przebY'vającej na tym terenie (s. 158-160). W po
wiatach południowych, graniczący·ch z Czechosłowacją, według podziału administra
cyjnego obowiązującego do 1950 r. nie było większych skupisk ludności autochto
nicznej. W liczbie ludności podlegającej tu weryfikacji narodowościowej znaczną 
część stanowili ludzie, którzy przybyli z Górnego Sląska qa początku XX w. w po-

1 K. K e r  s t e n, Migracje powojenne w Polsce (Próba klasyfikacji i ogólna
charakterystyka zewnętrznych ruchów ludności) (Polska Ludowa. Materiały i Studia, 
t. II, Warszawa 1963); t a ż, Międzypaństwowe przesiedlenia ludności w XX w.
(Kwartalnik Historyczny, 1966, nr 1, s. 4); Z. D u l  c z e  w s k i, Pamiętniki osadni
ków jako materiały naukowe do historii i socjografii osadnictwa na Ziemiach Od
zyskanych (Przegląd Zachodni, 1957, nr 5); T. S z a r o t a, Osadnictwo miejskie na
Dolnym Sląsku w latach 1945-1948, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 9-11.

2 F. S e r a f i  n, Osadnictwo miejskie i wiejskie w województwie śląsko-dą
browskim w latach 1945-1948, Katowice 1973. 
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$Zukiwaniu pracy i osiedlili się na stale 3• Nie byli więc to autochtoni w dosłownym 
Tozumieniu tego terminu. 

Według Autorki wielu osadników rolnych wolało osiedlić się w mieście ze 
-względu na większe możliwości awansu oraz na bezpieczeństwo (s. 183). Jeśli jednak 
idzie o Dolny Sląsk, to dominującym zjawiskiem była sytuacja odwrotna, a więc 
-osiedlanie się na wsi ludności miejskiej. Decydowało o tym zwłaszcza przekonanie
o lżejszej, a także intratniejszej pracy w rolnictwie niż np. w przemyśle. Nie bez
znaczenia była też trudna sytuacja aprowizacyjna ludności miejskiej. Według
A. Nasza aż 240/0 gospodarzy pow. trzebnickiego nie pracowało nigdy w rolnictwie,
a 150/o pracowało tylko dorywczo 4• W powiatach południowych Dolnego Sląska
ludność nierolnicza, która objęła gospodarstwa rolne, stanowiła około 140/o ogółu
-Osadników wiejskich&_ Ludzie ci, nie mający żadnych kwalifikacji do pracy w rol
nictwie, najczęściej porzucali gospodarstwa i przenosili się do miasta. Zjawisko
rezygnacji z gospodarstw, sporadyczne jeszcze w 1945 r., nasiliło się w latach 1946-
1949. Wystąpiło ono na całym terenie ziem zachodnich i północnych. Na określenie
sytuacji ludności wiejskiej zamieszkałej w mieście użyła Autorka określenia „awans".
Byłabym za uściśleniem, czy chodzi w tym wypadku o awa111.S ekonomiczny czy
społeczny. Oba pozosfawały najczęściej ze sobą w ścisłym związku, zwłaszcza na
gruncie wiejskim. W wypadku ludności rolniczej, osiedlającej się w mieście, spra
wa komplikuje się tak, że rozgraniczenie awansu ekonomicznego i społecznego staje
się konieczne. Już sam fakt zamieszkania w mieście mógł być odczuwany przez
ludność rolniczą jako awans społeczny, choć nie przynosił jednocześnie określonych
korzyści mateńalnych.

W wypadku osadni.ctwa żywiołowego i jegó wpływu na równomierne rozmiesz
czenie osadników warto było podkreślić rolę czynnik6w gospodarczych (s. 189).
Osadnicy przybywający indywidualnie na Ziemie Odzyska·ne wybierali, że zrozu
miałych względów, powiaty lub miejscowości, w których zniszczenia wojenne były
najmniejsze albo w ogóle nie występowały. ·Tak było na Dolnym Sląsku w 1945 r.
W maju i w czerwcu tegoż roku akcja osiedleńcza na gospodarstwach rolnych obej
mowała swym zasięgiem głównie powiaty leżące wzdłuż zachodniej granicy polskiej
z. 1939 r. Było to tzw. osadnictwo przygraniczne. W dalszym etapie akcja osiedleńcza
przesunęła się do powiatów poludniov.nrch, nie zniszczonych, z możliwościami osiąg
nięcia w najpełniejszym stopniu awan'su ekonomicznego, czego wyrazem było otrzy
manie gospodarstwa w <lob.rym stanie, wyposażonego w środki produkcji. Spośród
33 powiatów istniejących w tym czasie na Dolnym Sląsku jedy,nie powiaty bystrzyc
ki, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, wałbrzyski (według podziału administra
cyjnego obowiązującego do 1950 ·r.) gwarantowały kandydatom na osadników osiąg
nięcie tego celu. Powiaty leżące w środkowej części Dolnego Sląska, najbardziej
zniszczone, zasiedlone były w dalszej kolejności.

Powyższe uwagi nie zmieniają oceny recenzowanej pracy, która niewątpliwie 
należy do cennych pozycji w literaturze Polski Ludowej. 

Elżbieta Kościk 

a WAP Wrocław, PUR 186, s. 426, Podania o obywatelstwo polskie, Jelenia 
Góra 25 III 1946 r.; T. Ladogórski pisząc o stosunkach etnicznych na Dolnym Slą
sku nie wspomina o jakichkolwiek skupiskach lu<lności polskiej na terenie powia
tów południowych - zob. !'listoria Sląska, pod .red. S. Michalkiewicza, t. II, cz. 2, 
Wroclaw-Warszawa-Krakow 1970, s. 109-115. 

• A. N a s z, Przemiany kulturalno-społeczne we wsi dolnośląskiej po drugiej
wojnie światowej (Wieś dolnośląska, praca zbior. pod red. A. Nasza, Prace i ma
teńaly etnograficzne, t. X, Wrocław 1970, s. 25). 

5 E. K o ś c i k, Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Sląska 
w latach 1945-1949, W.roclaw 1978, maszynopis pracy doktorskiej. 




