
R C E N z J E 

L. P e t r y, DAS ERSTE JAHR DER BRESLAUER LEGATION RUDOLF VON
RUDESHEIM 1465/66. BEITRAGE ZUR SCHLESISCHEN KIRCHENGESCHICHTE_ 
GEDENKSCHRIFT F'UR KURT ENGELBERT, Koln-Wien 1969, s. 255-265. 

Autor ukończył swą pracę w jesieni 1965 r., zaznaczając we wstępie, że traktuje 
ją jako mały przyczynek do zagadnień pokoju toruńskiego w obliczu 500-rocznicy 
jego zawarcia. Wzgląd ten zachwiał jednak do pewnego stopnia proporcje tema
tyczne pracy. Zagadnienie rokowań pokojowych, w których Rudolf odegrał nie
poślednią rolę, zepchnęło na margines - nieadekwatnie do tytułu rozprawy -
sprawy związane z działalnością legata we Wrocławiu. Praca nosi charakter szki
cu - takim mianem określil ją zresztą sam Autor - eksponującego tylko ważniej
sze fakty z działalności Rudolfa w pierwszym roku jego wrocławskiej legacji. 
Niestety, szkic ów nie wnosi wielu nowych treści do dorobku dotychczasowej 
historiografii. Istnieje nawet wątpliwość, czy Autor zapoznał się w całej rozciągłości 
z owym dorobkiem. W każdym razie nie jest mu znana praca J. Radziszewskiej 
z 1964 r. o legacie Rudolfie, omawiająca w jednym ze swych rozdziałów analo
giczną tematykę jeśli nie wnikliwiej, to na pewno szerzej (Autor mógł przy pisaniu 
swego szkicu nie wiedzieć o ukazaniu się w Polsce wspomnianej pracy, wszakże 
przed jego wydrukowaniem naniósł uzupełnienia bibliograficzne ani słowem nie 
wspominając o rozprawie Radziszewskiej). Autor nie uznał także za stosowne 
zestawić pełnej bibliografii prac o Rudolfie, co byłoby nie tylko wskazane, lecz 

konieczne dla wykazania celowości podejmowania tematyki zaznaczonej w ty
tule. Swoiste zaś kuriozum stanowi fakt, że omaw1aJąc udział legata w rokowa
niach zakończonych pokojem toruńskim ani razu nie odwołał się do Kroniki

Jana Długosza. 

Jan Drabina 

W. U r b  a n, Z DZIEJÓW DUSZPASTERSTWA W ARCHIDIAKONACIE WRO
CŁAWSKIM W CZASACH NOWOŻYTNYCH, Warszawa 1971, ss. 443 + 1 nlb. 

$wieżo wydana książka niestrudzonego badacza dziejów kościoła katolickiego 
na $ląsku i jego polskich tradycji, W. Urbana, ?,Otyczy działalności duszpasterskiej 
duchowieństwa katolickiego w archidiakonacie wrocławskim w czasach nowożyt
nych, tj. od ostatniej ćwierci XVI do zarania XX w. Autor nie trzyma się zbyt 
sztywno nakreślonych wyżej ram terytorialnych i często mówi o całej diecezji 
wrocławskiej. Najwięcej miejsca w omawianej książce, bo prawie 9/10, zajmuje 
problematyka XVII i pierwszej polowy XVIII w., a więc okresu wojującej kontr
reformacji na $ląsku. 

Recenzowana książka składa się z przedmowy, wykazu skrótów, wstępu, 8 roz
działów merytorycznych, zakończenia i streszczenia w języku niemieckim. Brak 
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w niej, niestety, jakże dla czytelników pożytecznych indeksów nazw miejscowych 
i osób oraz spisu wyzyskanej literatury. W przedmowie Autor nakreślił cele swej pra
•cy, natomiast we wstępie zwrócił uwagę na znaczenie badań nad duszpasterstwem, 
omówił zwięźle dotychczasowy polski dorobek w tym zakresie, przedstawił w krót
kim zarysie rozwój organizacyjny diecezji wrocławskiej od chwili jej powstania 
-do XIX w. i zmiany, jakie w tej organizacji spowodowała reformacja i kontr
reformacja, następnie zajął się kwestią dyscypliny wśród duchowieństwa katolickie
go diecezji wrocławskiej w dobie reformacji i reakcji katolickiej, a także troską 
kurii biskupiej o naprawę obyczajów księży i podniesienie na odpowiedni poziom 
pracy duszpasterskiej w początkowym okresie akcji kontrreformacyjnej. Rozdział I 
poświęcił omówieniu przesyłanych do Rzymu relacji biskupów Jana Sitscha, Ka
rola Habsburga, Karola Ferdynanda Wazy, Sebastiana Rostocka i Fryderyka von 
Hessen o stanie diecezji wrocławskiej. W trzech następnych rozdziałach zajął się 
zagadnieniem działalności duszpasterskiej w całej diecezji wrocławskiej w świetle 
·wizytacji biskupich pochodzących z okresu przed główną falą redukcji kościołów,
a mit1nowicie z 1579, 1638 i 1651 r. Rozdział V dotyczy tego samego problemu
opracowanego na podstawie pierwszej poredukcyjnej wizytacji ogólnośląskiej z �at
1666-1667. Terytorialnie jest on zawężony do obszaru archidiakonatu wrocław
skiego. W rozdziałach VI-VIII omówił Autor „życie religijno-duszpasterskie" ko
lejno w świetle relacji drobnych, lokalnych z drugiej polowy XVII, następnie
z XVIII, a w końcu z XIX w. W zakończeniu wreszcie dokonał krótkiej oceny,
wpływu reformacji i kontrreformacji na poziom działalności duszpasterskiej d(;
-chowieństwa katolickiego na Sląsku, szczególnie w archidiakonacie wroclawsJJlm. 

Generalnie można Autorowi postawić przede wszystkim jeden zarzut, a rnia
now1c1e że zbyt daleko posunął się w stosowaniu tacytowskiej zasady pisania 
,,sine ira et studio". Cala praca jest beznamiętnym referowaniem treści wspomnia
nych wyżej relacji i protokołów wizytacyjnych, nawet z powtarzaniem pewnych, 
nie używanych już dzisiaj zwrotów i terminów. Ze względu na zdecydowanie 
jednostronny i tendencyjny na korzyść kościoła katolickiego charakter tych ma
teriałów źródłowych czytelnik otrzymał zdeformowany obraz osiągnięć i braków 
pracy duszpasterskiej księży katolickich na Sląsku, szczególnie w okresie reformacji 
i kontrreformacji, a także nieprecyzyjną, jednostronną ocenę tych wielkich prą
dów ideologiczno-religijnych początków epoki nowożytnej. Jest jednak zrozumiale, 
że Autorowi jako dostojnikowi kościoła katolickiego trudno się było zdobyć na 
wyważoną, obiektywną ocenę tak reformacji, jak i kontrreformacji. Poważną za
letą recenzowanej książki jest to, że dostarcza ona ogromnej ilości materiału 
:zwłaszcza z XVII w. 

Józef Leszczy1'iski 

J. K w  a k, FINANSE MIASTA BRZEGU W LATACH WOJNY TRZYDZIESTO
LETNIEJ, Wrocław 1971, SS. 125.

Zagadnienia finansowe miast są rzadkimi obiektami badań naukowych. Słabe 
:zainteresowanie tymi na pozór niewdzięcznymi zagadnieniami jest zjawiskiem nie 
tylko polskim, lecz ogólnoeuropejskim. Jak wspomina Autor recenzowanej pracy, 
tyłko nieliczne miasta polskie doczekały się monografii na ten temat. Brak ich 
natomiast całkowicie, jeśli chodzi o miasta śląskie. Jedynym wyjątkiem jest mo
nografia J. Kwaka. Przyjęte w pracy ramy chronologiczne postawiły przed Auto-
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rem podwójne zadanie. Pierwsze z nich polegało na ogólnym przedstawieniu 
:funkcjonowania organizmu miejskiego i jego urządzeń z punktu widzenia finan
sowego, drugie zaś - na- wykazaniu wpływu poszczególnych faz wojny trzy
dziestoletniej na gospodarkę Brzegu. 

Podstawą źródłową opracowania stal się jednorodny materiał zawarty w 20 
księgach rachunkowych miasta obejmujących z pewnymi lukami okres wojny 
trzydziestoletniej. Skupienie źródeł w jednym archiwum jest niewątpliwym ułatwie
niem i momentem zachęcającym do podjęcia tego rodzaju badań. 

Autor zastosował najbardziej wskazaną w tym wypadku metodę statystyczną, 
uciekając się wszelako - tam gdzie to było możliwe z uwagi na istniejące już 
podobne opracowania dotyczące innych miast - do metody porównawczej. Rodzaj 
tematyki narzucił Autorowi konstrukcję, wypróbowaną zresztą już w poprzed
nich, p9dobnych opracowaniach. Wynika ona z samej zasady buchalteryjnej, utrzy
mującej sztywny podział między dochodami i wydatkami. Zasadniczy wywód zo
stał poprzedzony wstępem ilustrującym rozplanowanie miasta i jego dzieje w okresie 
wojny trzydziestoletniej, a zakończony ogólnym podsumowaniem i wnioskami. Do
chody miasta omówione zostały w dwóch rozdziałach, wydatki zaś w czterech. 
Liczne tablice objaśniają wywód w sposób bardzo przejrzysty: jedne, szczegółowe, 
oddzielne dla każdego zagadnienia finansowego, drugie, zbiorcze, dla kazdego roz
działu. W zakończeniu umieszczono dwa ogólne zestawienia przychodów i wy
datków miasta obejmujące jednak tylko lata, dla których Autor dysponował peł
nymi danymi. Dane liczbowe ujęto we wskaźniki i przeliczono na procenty, 
ułatwiając prześledzenie wpływu wojny na omawiane zagadnienia. Mankamentem 
jest tu fakt umieszczenia dla lat 1622-1623 danych w tzw. ,,nowych" tąlarach, 
ponieważ nie udało się Autorowi ustalić ich relacji w stosunku do starych. Dużym 
ułatwieniem dla czytelnika byłoby opracowanie dodatkowych tablic pozwalają
,cych na natychmiastowe uchwycenie czystych zysków z poszczególnych obiektów 
majątku miejskiego. Jest to tym bardziej istotne, że koszty zarządu tym majątkiem 
pochłaniały niebagatelną część wszystkich sum przeznaczonych na wydatki miasta. 
Wynosiły bowiem od 21,8-49,70/o. Utrudnia to ustalenie rzeczywistej rentowności 
obiektów. Przykładem są tu folwarki miejskie, które okazały się zupełnie nie
rentowne, a nawet deficytowe ze względu na wysokie koszty administracji, choć 
na pierwszy rzut oka wydawało się, że przynoszą pewne dochody. 

Najpoważniejszym źródłem dochodów miasta były własne dobra ziemskie: 2 fol
warki, 10 wsi, las, pastwiska oraz przedsiębiorstwa, które dostarczały 29,5-79,70/o 
wszystkich dochodów. Mamy tu więc do czynienia z faktem, nie dość silnie pod
kreślonym przez Autora, że miasto było raczej feudałem czerpiącym główne 
dochody z ziemi i wsi pańszczyźnianych, które z kolei dawały od 31-79,20/o docho
dów z majątku miejskiego. Wprawdzie badacz tych samych zagadnień dla miasta 
Lwowa R. Zubyk ocenił to zjawisko jako dodatnie, gdyż odciążało samych mieszczan 
od kosztów utrzymania i rozwoju miasta, ale wydaje się, że kryły się za tym nie
prawidłowości w rozwoju samego miasta, jego rzemiosła i handlu, co zresztą po
twierdzają liczby obrazujące dochody z opodatkowania rzemieślników i kupców. 
Objawia się nam zatem raczej obraz miasta feudała i przedsiębiorcy niż administra
tora i organizatora wewnętrznego życia miejskiego. Nieodparcie nasuwa się spo
strzeżenie, że gospodarka finansowa miasta była celem samym w sobie, nie zaś sty
mulatorem jego życia produkcyjnego. Brak możliwości ustalenia roli czynnika kon
trolnego w tej gospodarce nie pozostaje tu także bez znaczenia. 

Czy miasto planowało, czy można mówić o jego polityce finansowej? Na pierw
sze pyta_nie nie uzysI<:aliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Na drugie odpowiedź jest 



502 Recenzje 

twierdząca. Fakt, że miasto mimo trudności i wielkiego ograniczenia wpływów wy
chodziło zawsze obronną ręką, tzn. z bilansem dodatnim, jest tego najlepszym dowo
dem. Pomocna była tu działalność kredytowa bardzo przypominająca działalność 
bankową. Celowe zadłużenie miasta, ściśle kontrolowane, pozwalało na stworzenie 
rezerwy finansowej na wszelki wypadek. O WYrachowaniu mówiło również zatrzy
manie na własnym zarządzie najbardziej dochodoWYch przedsiębiorstw zamiast ich 
wydzierżawienia. 

Za liczbami obrazującymi finanse miasta udało się Autorowi w WYSOkim stop
niu, jak na pracę o takiej specyfice, ukazać rytm życia gospodarczego i społecznego 
miasta, ludzi żywych, będących przecież w istocie źródłem zasilającym kasę miejską, 
co uznać należy za dużą zaletę. 

Analiza chronologiczna finansów miasta wskazuje, że najbardziej krytyczny 
okres przypada na drugą połowę wojny trzydziestoletniej. Wpływy zmniejszyły si� 
wówczas bardzo poważnie, na skutek czego miasto było zmuszone zwiększyć, 
w stopniu jednak . nie ustalonym, obciążenia ludności i ograniczyć WYdatki w róż
nych dziedzinach, jak np. na oświatę, opiekę społeczną, reprezentację, oraz zaniechać 
prawie całkowicie nakładów inwestycyjnych. Z braku podstaw źródłowych Autor 
nie był w stanie. ,określić, w jakim stopniu na obniżenie poszczególnych dochodów
wpłynęły: 1. bezpośrednie skutki wojny i zniszczenia, 2. gwałtowny spadek liczby 
ludności spowodowany zarazą, 3. ogólne pogorszenie się koniunktury gospodarcze:r 
na skutek wojny.· Kryje się tu pewne niebezpieczeństwo jednostronności i możli
wości błędnej interpretacji liczb. Zagadnienie jest tu bardzo istotne, zważywszy, że 
Brzeg zalicza się do tych miast śląskich, które stosu!)kowo mało ucierpiały z powodu 
bezpośrednich działań wojennych. 

Pomimo powyższych krytycznych uwag należy się Autorowi uznanie za zajęcie 
się deficytową i jakże trudną problematyką, WYmagającą od badacza iście bene
dyktyńskiej cierpliwości. Wyrazić też można przypuszczenie, że recenzowana praca 
stanie się zachętą dla podjęcia dalszych badań w tej dziedzinie. Szczególnie intere
sująca byłaby monografia finansów miasta śląskiego, które w poważniejszym stopniu 
niż Brzeg dotknięte zostało wojną. 

Łucja Częścik 

J. Z a r e m  b a, PIERWSZE POLSKIE DRUKI CIESZYŃSKIE (Kwartalnik Opol
ski, R. XVII, 1971, nr 2, s. 30-52, nr 3, s. 62-73). 

Już w ostatniej swojej książce 1 J. Zaremba zapowiedział zajęcie się działal
nością ośrodka cieszyńskiego, w którym widział naturalną kontynuację kluczborsko
-byczyńskiego centrum twórczości w języku polskim. Recenzowane artykuły stano
wią pierwszy sygnał realizacji tej zapowiedzi. Przedmiotem zainteresowania Autora 
jest twórczość pierwszych polskich pisarzy Śląska Cieszyńskiego, a przede wszyst
kim Jana Muthmanna (nie wiem, dlaczego Autor zmienił pisownię jego nazwiska 
i systematycznie pisze je przez jedno n) i Samuela Ludwika Zasadiusa, którzy żyli 
i tworzyli na tym terenie do momentu wygnania pod zarzutem sprzyjania pietyz
mowi w 1730 r. Podstawą źródłową pracy są przede wszystkim utwory opublikowane 
przez pisarzy związanych z Cieszynem. Autor wykorzystuje również wydrukowane 
przekazy źródłowe i archiwalia. Jako jeden z pierwszych dotarł też do zbiorów 

1 J. Z are m b a, Polscy pisarze na Sląsku po wojnie trzydziestoletniej, Kra
ków 1969. 
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prywatnych (np. dr L. Brożka czy nauczyciela w Górkach Wielkich Jana Brody) 
i dzięki temu wprowadził kilka ciekawych ustaleń 2• W dalszym ciągu wydaje się 
być jednak aktualny zgłoszony przed kilku laty postulat przebadania archiwów ko
ścielnych, zwłaszcza kościoła Laski w Cieszynie'· J. Zaremba wyzyskuje także sto
sunkowo dokładnie niedużą literaturę, sięgając nawet do trudno na ogól dostępnej 
pracy H. Patzelta 4• 

Artykuły tworzą jedną całość. Wyodrębnił w nich Autor 6 nie zatytułowanych, 
małych rozdziałów (dwa ostatnie w nrze 3). W pierwszym rozdziale punktem wyjścia 
rozważań Autora są osiągnięcia literatury polskiej na Sląsku w XVII w. (W. Roź
-dzieński, A. Gdacjusz, J. Bock, J. Herbinus, J. Puklerzski i inni). Z kolei przedstawił 
on stosunki narodowościowe, sytuację protestantów i stan szkolnictwa w Cieszyń
skiem oraz działa lność pietystów na tym terenie. Do przedstawionych w tym roz
dziale uogólnień można zgłosić drobne zastrzeżenia. Dotyczą one m. in. oceny sto
-sunków narodowościowych. Autor stwierdza, iż „W samym mieście i w całym księ
stwie zamieszkiwała w zwartej masie ludność polska ... lecz w piśmie używająca 
dotychczas języka czeskiego w narzeczu morawskim. Istniały tam również wpływy 
kultury niemieckiej, szerzonej przez zgermanizowaną s.clachtę" (s. 30). Sformułowa
nie to jest trochę wieloznaczne. Sugeruje bowiem jednolity charakter narodowościo
wy Cieszyńskiego, gdy tymczasem mieszkali tu też Czesi, a w mieście również 
Niemcy, i to nie tylko najbogatsi mieszczanie i przedstawiciele szlachty. Żywioł 
polski naturalnie dominował s. Czasami razi używanie określeń niezbyt dokładnych. 
Autor stwierdza, że na mocy konwencji altransztadzkiej protestanci uzyskali zezwo
lenie na „zbudowanie kilku zborów" - kościołów Laski (s. 31). Wiadomo przecież, 
że konwencja altransztadzka przyniosła niewielkie ulgi protestantom. Przewidywała, 
iż będą mogły wznowić działalność gminy, które posiadały swoje kościoły, a miano
wicie w Swidnicy, Jaworze i Głogowie 6

• Inne ustępstwa były tak drobne, że spo
wodowały nie tylko rozczarowanie wśród protestantów, ale nawet wzrost niezado
wolenia. Aby zaradzić rosnącemu oburzeniu, cesarz był zmuszony wydać 27 I 1709 r. 
tzw. Reces egzekucyjny. Dopiero ten dokument, powstały przy udziale rezydenta 
szwedzkiego i stanowiący generalną odpowiedź na starania podejmowane przez 
stany różnych księstw śląskich, w tym cieszyńskiego, zezwalał protestantom wznieść 
sześć kościołów Laski (Gnaden-Kirche): w Żaganiu, Kożuchowie, Jeleniej Górze, 
Cieszynie, Miliczu i Kamiennej Górze 7• Kilka zdań J. Zaremba poświęcił szkol
nictwu protestanckiemu i zorganizowanemu przez jezuitów, podkreślając szczególnie 
rolę protestantów w rozwoju oświaty w ks�ęstwie. We fragmencie tym przy wymie
nianiu języków obcych uczonych w szkole cieszyńskiej pominął hebrajski. Jest to 
dosyć istotne, gdyż pokazuje, iż miano tu dosyć duże ambicje. Był to zapewne wstęp 
do rozwoju studiów nad zabytkami tego języka. Może warto też było podkreślić 

2 Dotyczy to np. postawy moralnej pastora Chrystiana Hentschela, który nie 
cofał się przed doniesieniami na młodzież, iż w czasie wycieczki śpiewała ona pieśni 
po polsku (s. 40). 

a K. M a t w i j o w s k i, Z działalności pietystów w księstwie cie�zyńskim (Slą
ski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. XVII, 1962, z. 2, s. 169). 

. ' H. P a t  z e  l t, Der Pietismus in Teschner Schlesien 1709-1730, Gottingen 1969. 
s Literatura do tych zagadnień jest bogata, ostatnio na temat ten w syntezie 

dziejów Sląska pisał K. Ma l e c  z y ń s k i, Zmiany w stosunkach narodowościowych
(Historia Sląska, IH PAN, t. I, cz. 3, Wrocław 1963, s. 26). 

s G. B i e r  m a  n n, Historia wiary ewangelickiej na Sląsku austriackim z osobli
wym uwzględnieniem na dzieje kościoła przed Cieszynem przez ... , przełożył J. Sliw
ka, Cieszyn 1859, s. 28 nn. 

7 Tamże: por. Ma t w i j  o w s k i, op. cit., s. 168; oprócz wspomnianych świątyń 
zezwolono na powołanie konsystorzy w Legnicy, Brzegu i Wołowie. 
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wagę, jaką w szkole tej przywiązywano do nauki przedmiotów ścisłych (matematyki 
i fizyki) przy równoczesnym niezaniedbywaniu humanistycznych (historii, geografii, 
retoryki, poetyki i muzyki). W zrealizowaniu tego ambitnego programu pomóc miał� 
stworzenie internatu. Dla młodzieży pochodzącej z różnych stron księstwa cieszyń
skiego było to udogodnienie wprost kolosalne. Wzorowano się przy tym na doświad
czeniach ośrodka hallskiego s. 

Rozdział drugi poświęcił Zaremba życiu i działalności Muthmanna i Zasadiusa. 
Wydawało się, że po pracach O. Michejdy e, W. Ogrodzińskiego 10 lub H. PatzeitaJt 
nie można nic nowego wnieść do biografii tych czołowych przedstawicieli pietyzmu 
w Cieszyńskiem. Tymczasem Autor wprowadził wiele nieznanych szczegółów, bar
dziej chyba dokładnie przedstawił ciekawą, skomplikowaną osobowość Muthmanna 
i jego jakże zawiklane, romantyczne życie osobiste (miłość do Józefy Szymońskiej 
uwieńczona mimo sprzeciwów rodziny małżeństwem), a przede wszystkim ożywioną 
działalność obu pastorów. Poprawił J. Zaremba przy tej okazji dosyć często popeł
niane błędy polegające na utożsamianiu Samuela Sebalda (ojca) z Samuelem Lud
wiltiem Zasadiusem 12. W rozdziale trzecim omówił Autor wpływ ideologii pietyzmu 
na formy i aktywność pastorów cieszyńskich, akcentując ich wkład w dzieło utrzy
mania polskości. Dosyć dokładnie przedstawił również dzieje cieszyńskiego ośrodka 
pietyzmu, z przebiegiem procesu Muthmanna, Zasadiusa i J. A. Steinmetza oraz 
związanych z nimi pastorów i nauczycieli, ich wygnaniem i zaburzeniami, które 
w efekcie ich działalności w kilka lat później wybuchły. Przy tej okazji przychyla 
się do opinii, że byli oni rzeczywiście pietystami, wskazując równocześnie na wpływ, 
jaki na ukształtowanie się ich poglądów wywrzeć musiała tradycja jednego z nur
tów kościoła protestanckiego na $Iąsku, reprezentowana m. in. przez A. Gdacjusza. 
To szersze widzenie genezy zapatrywań cieszyńskich pietystów wydaje się być 
szczególnie cenne 1s. 

Rozdział czwarty należy niewątpliwie do najciekawszych. Znalazła się w nim 
analiza twórczości Muthmanna i Zasadiusa. Już pierwsza książeczka Muthmanna 
Wierność Bogu i Cesarzowi czasu powietrza morowego należąca... została bardz•> 
wnikliwie zinterpretowana zarówno pod względem formalnym, jak i zawartej w niej 
treści. W konkluzji Autor podnosi jej wartość jako dokumentu pokazującego „ów
czesne poglądy na zarazę i sposoby jej zwalczania" 14. Biorąc pod uwagę konfliktową 
sytuację w Cieszynie, może należało zwrócić uwagę na sam tytuł, który wydaje się 
być nieprzypadkowy. Podkreślanie wierności i lojalności wobec władz państwowych 

s G. B i e r  m a  n n, Geschichte des Herzogthums Teschen, Cieszyn 1894, s. 226; 
E. W i n t e r, Die Pflege der west- und siidslavischen Sprache in Halle im 18. Jhd.,
Berlin 1954, s. 15; przy omawianiu dziejów· szkoły jezuickiej zaszła też drobna po
myłka. Autor podaje datę jej założenia na 1703 r., gdy tymczasem jeden ze znawców
przeszłości Cieszyna, G. Biermann, zaznacza: ,,Bald nach ihren Einzug in Teschen
eroffneten die Jezuiten eine lateinische Schule . .. Der Besuch war anfaglich · ein
sehr massiger, er schwankte in den Jahren 1675 bis 1680 zwischen 26 und 39 Schil
ler". B i e r  m a  n n, Geschichte des Herzogthums Teschen ... , s. 226.

e O. M i c h e j d a, Pamiętnik pierwszego pastora cieszyńskiego (Kalendarz 
ewangelicki na rok przestępny, 1932). 

1o W. O g r  o d  z i ń s k i, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1965. 
11 P a t z e 1 t, op. cit. 
12 Por. M a t  w i j  o w s k i, op cit., s. 175, gdzie także ten błąd został popełniony. 
1s W. O g r o d z i ń s k i, op. cit., s. 87 n.; M a t w i j o w s k i, op. cit. 
14 J. C. Adelung za pierwsze dzieło uważa Książeczkę Jezusową, W. Ogrodziński 

i J. Zaremba, opierając się na datacji przedmowy, datę jej wydania przesuwają na 
10 lat później. Różnicę tę warto było zaznaczyć - C. G. Jo c h e r, Allgemeines
Gelehrtenle:ricon (Fortsetzung J. C. Adelung), t. V, Bremen 1816, s. 271. 
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w czasie wyjątkowym miało zapewne na celu wydarcie jednego z ważkich argu
mentów katolickim prześladowcom. W podobnie dokładny sposób zastanawia się 
J. Zaremba nad każdym następnym dziełem Muthmanna, jedno z nich odnotowując
po raz pierwszy w polskiej literaturze 15• Następnie analizuje twórczość Zasadiusa,
przytaczając dla uzasadnienia swoich poglądów obszerne fragmenty z wydanych
jego prac, m. in. z Przydatku o tańcowaniu, który potwierdza przyjęcie przez niego
poglądów pietystów w tej sprawie 10. Dwa ostatnie rozdziały są również interesujące,
przede wszystkim jednak dla filologów. Zastanawia się w nich Autor nad genezą
niektórych opublikowanych prac obu pisarzy, ich proweniencją, treścią i formą, pró
bując je porównać. Jest to szczególnie cenne, gdyż twórczość Zasadiusa należała
do zapoznanych.

Gdyby wypowiedziane na wstępie przypuszczenie, iż omawiane artykuły są za
powiedzią obszerniejszej pracy poświęconej dziejom ośrodka cieszyńskiego, okazało
się słuszne, jeden z ciekawszych okresów z dziejów polskiej literatury na $ląsku 
znalazłby w końcu pełne, kompetentne, a przy tym jakże przystępne opracowanie_ 

Krystyn Matwijowski 

B. P i  o t  r o  w s k i, RZĄDY NIEMIECKIE SAKSONII I PRUS A RUCH NA
RODOWO-KULTURALNY SERBÓW LUZYCKICH 1815-1919, Poznań 1971, ss. 188 + 
2 nlb. 

Nasz nader skromny dorobek naukowy w zakresie sorabistyki powiększył się 
o nową pozycję. Jest nią książka B. Piotrowskiego poświęcona polityce rządów
Saksonii i Prus, a od 1871 r. także Rzeszy Niem,ieckiej wobec Serbołużyczan w la
tach 1815-1919. Tytuł tej monografii jest nieprecyzyjny i nie odpowiada jej zawar
tości. Autor niepotrzebnie określa w nim rządy Saksonii i Prus jako niemieckie,
skoro wiadomo, że w omawianych w pracy latach, podobnie jak w poprzednich
i następnych, w tych krajach niemieckich nie było i nie mogło być innych rządów
niż niemieckie. Ponadto w tytule położono nacisk na problem stosunku rząd6w

Saksonii i Prus do ruchu narodowo-kulturalnego Serbołużyczan, gdy tymczasem
w samej monografii o tym zagadnieniu jest stosunkowo najmniej mowy. O wiele
więcej miejsca Autor poświęca samemu rozwojowi tego ruchu oraz stosunkowi do
niego saskich, pruskich czy w ogóle niemieckich partii i ugrupowań politycznych,
organizacji kulturalnych, oświatowych i społecznych, a także lokalnych władz
administracyjnych górno- i dolnołużyckich, centralnej i prowincjonalnej prasy sa
skiej i pruskiej itp., słowem szeroko pojętej opinii publicznej.

Swe rozważania Autor oparł przede wszystkim na bogatych zasobach źródło
wych taK archiwalnych, jak i drukowanych znajdujących się obecnie na terenie 
NRD, głównie w Budziszynie, Dreźnie, Merseburgu i Poczdamie. Szczególnie wiele 
dala mu kwerenda źródłowa w archiwum historycznym przy Serbołużyckim Insty
tucie Naukowym w Budziszynie. Nie dotarł jednak do sygnalizowanych już przez 
A. Matyniaka 1 archiwaliów i manuskryptów bibliotecznych w Zgorzelcu, Żytawie,

15 J. M u t h m a n n, Odnowienie przymierza chrztu świętego z różnymi senten
cjami pociesznymi z Biblii świętej a niektórymi modlitwy, w Brzegu (b. r. w.). 

10 Sprawa stosunku do tańców była rodzajem papierka lakmusowego, za pomocą 
którego można było „wykryć" pietystę, por. AP Jelenia Góra, Akta miasta Gryfowa, 
Inquisitions Acta des Pietismus, sygn. 1142, s. 6. 

1 A. S. M a t y  n i a k, Polsko-łużyckie stosunki kulturalne do Wiosny Ludów, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 7-8. 
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Lubiju oraz w Gocie. W znacznie mniejszym stopniu sięgnął do krajowych mate
riałów źródłowych. Zdziwienie np. budzi fakt niewyzyskania archiwum Konsystorza 
Ewangelickiego we Wrocławiu oraz Stanów pruskich Górnych Łużyc. Zespoły te 
.znajdują się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Autor nie sięgnął również 
do materiałów Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu oraz do znaj
,dujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu manuskryptów Górno
łużyckiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Zgorzelcu. Wiele do życzenia pozostawia 
w recenzowanęj pracy wyzyskanie prasy. Pól biedy jest z prasą serbołużycką, na 
którą Autor dość często się powołuje. Znacznie gorzej przedstawia się sprawa, gdy 
chodzi o prasę niemiecką zarówno centralną saską lub pruską, jak i lokalną. Sięg
nięcie jedynie do wycinków przechowywanych w teczkach archiwalnych uważam za 
dalece niewystarczające. Autor nie wyzyskał bardzo ważnych w badaniach łużyco
.znawczych materiałów źródłowych czeskicł)., ale trudno mieć o to pretensje, slcoro 
n_ie miał możliwości wyjazdu na badania archiwalne do Czechosłowacji. 

Recenzowana monografia składa się ze wstępu, 7 rozdziałów merytorycznych, 
podsumowania zawierającego wnioski wypływające z zaprezentowanego w niej 
materiału, wykazu stosowanych skrótów, serbołużycko-niemieckiego słownika nazw 
miejscowych oraz streszczenia w języku niemieckim. Brak natomiast tak ułatwia
jącego lekturę każdej pracy naukowej zestawienia wyzyskanej literatury oraz in
,deksów osób i nazw miejscowych. 

We wstępie po nakreśleniu celu pracy, w którym nacisk został położony na 
zakwestionowaną wyżej sprawę polityki rządów saskiego i pruskiego wobec ruchu 
narodowo-kulturalnego Serbołużyczan, Autor scharakteryzował krótko, a właściwie 
tylko wymienił wyzyskane w monografii zespoły materiałów źródłowych. Nieco 
szerzej zajął się literaturą przedmiotu. Nie dal jednak systematycznego jej omó
wienia Właściwie ograniczył się do powierzchownej i nierzadko też bałamutnej 
charakterystyki powojennych prac serbołużyckich, a częściowo i polskich, czeskich, 
niemieckich, rosyjskich i jugosłowiańskich dotyczących tak interesującego Go okre
.su, jak i epok poprzednich czy następnyeh. Znacznie rzadziej wspomina natomiast 
o pracach starszych, z okresu międzywojennego lub jeszcze wcześniejszych. Trudno
jest dociec, jakie kryteria decydowały o doborze omawianej Hteratury. Byłoby
o wiele lepiej, gdyby Autor ograniczył się do dokładnego scharakteryzowania do
tychczasowego dorobku na temat stanowiący bezpośredni przedmiot Jego zaintere
sowań i rozv.rażań, bo na tym tle wyraźniej by wyszły Jego oryginalne osiągnięcia
w omawianej dziedzinie. Konstrukcję rozdziału rozbija ustęp o rozwoju badań sora-·
bistycznych w NRD, powstaniu i rozwoju Serbołuzyckiego Instytutu Naukowego
w Budziszynie, jego publikacjach itp. Łączy się on tylko luźno z zasadniczym tema
tem i dlatego powinien być usunięty lub co najmniej skrócony do minimum.'

Rozdział I zatytułowany „U źródeł kształtowania się serbołużyckiej odrębności 
narodowej (XVI w.-1815)" wprowadza czytelnika w problematykę serbołużycką 
w początkach czasów nowożytnych. Jest to zwięzły zarys historii tego najmniejszego 
narodu słowiańskiego, jego kultury i walki o rodzimy język. Autor poruszył w nim 
.szereg zagadnień, ale nie potrafił znaleźć dla nich wspólnego mianownika, tzn. 
stworzyć jednolitego obrazu budzenia się z wielowiekowego letargu ludu serbołu
życkiego, jego zmagań o rodzimy język i byt narodowy. Rozdział ten zawiera wiele 
myśli i stwierdzeń dyskusyjnych czy wręcz błędnych. Zupełnie niezrozumiałe jest 
stwierdzenie, że „około 850/o Serbów łużyckich zamieszkiwało' wieś, przeważnie 
w warunkach prostej gminnej wspólnoty rolniczej (s. 11). O jaką wspólnotę Auto
rowi chodzi? Niesłuszne jest twierdzenie, jakoby już w XVI w. ,,na terenach za
mieszkałych przez ludność serbołużycką przeważała pańszczyźniana struktura agrar-
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na" (s. 11), skoro tak było dopiero po wojnie trzydziestoletniej, i to głównie w do
brach szlacheckich. Mówiąc o feudalnej zależności chłopów serbołużyckich, Autor 

ogranicza się jedynie do wzmianki o ucisku ekonomicznym i sądowym. Pomija na

tomiast sprawę najważniejszą i dla okresu feudalnego najistotniejszą: osobistą 

zależność chłopów od panów feudalnych (s. 12). W rozdziale tym nie znajdujemy 
odpowiedzi na najważniejsze dla dalszego toku rozważań pytanie, czy sytuacja 
ekonomiczna i prawna serbołużyckiej ludności wiejskiej była gorsza niż zamieszku

jących znaczne połacie Lużyc chłopów niemieckich? Jeśli chłopi serbołużyccy byli 

w stosunku do niemieckich dyskryminowani, to w jakich dziedzinach życia znajdo

wało to wyraz? Jest to tym bardziej konieczne, ,że Autor wspomina o dyskryminacji 
Serbołużyczan w miastach. Trudno się wreszcie zgodzić ze stwierdzeniem, że „tylko 

niewielu chłopów ]?Osiadało własne kawałki ziemi" (s. 12). Autor niezbyt dobrze 

rozumie istotę feudalnego władania ziemi i rozciąga tzw. lassyckie posiadanie zie

mi, charakterystyczne przede wszystkim dla XVIII i początków XIX w., na cały 
okres późnofeudalny i na wszystkie warstwy serbołużyckiej ludności wiejskiej. 

Omawiając, zresztą wyrywkowo, chaotycznie i nieprecyzyjnie, przebieg refor- � 

macji luterańskiej w Lużycach (s. 12-14), Autor nie dal odpowiedzi na podstawowe 

dla tego zagadnienia pytanie, a mianowicie, czy przyczyniła się ona do zwiększenia 
czy do zmniejszenia serbołużyckiego obszaru etnicznego. Wspomniał natomiast 

o innym jej skutku, pisząc: ,,Idee reformacji wpłynęły w pewnym stopniu na roz
wój poczucia odrębności etnicznej wśród Serbów łużyckich, choć tylko w kręgach
niewielkiej warstwy miejscowej inteligencji" (s. 14). Słuszne jest stwierdzenie, że
wojna tm;ydziestoletnia przyczyniła się „w poważnym stopniu do uszczuplenia za

sięgu etnicznego ludności serbołużyckiej" (s. 14). Nie można się jednak zgodzić z opi
nią że spowodowała ona napływ do Lużyc kolonistów „pochodzenia francuskiego
[sic!], niemieckiego i czeskiego", ponieważ chodziło tu przede wszystkim o czeskich
i śląskich emigrantów religijnych. Analizując szeroko zasługi pietystów w dziele
początków odrodzenia narodowego Serbołużyczan (s. 14-16), Autor oparł się prawie
wyłącznie na znanych w tym zakresie stwierdzeniach E. Wintera 2, choć w przypi
sach nie powołuje się na odpowiednią jego pracę. Spotkały się one z gwałtowną
repliką ze strony F. Metllka, który w specjalnym studium polemicznym udowodnił,
że nie wszyscy pietyści popierali rozwój języka serbołużyckiego, a odwrotnie -
germanizowali systematycznie i z pełną świadomością swoich serbołużyckich pod
danych. a Studium to jest doskonale znane Autorowi, ale nie zostało przez Niego

w zasługującym na to zakresie wyzyskane. Zgadzam się z Autorem, że „wielka
rewolucja burżuazyjna we Francji nie miała ... większego wpływu na dalszy roz
wój poczucia odrębności narodowej Serbów łużyckich" (s. 19), że w znacznie poważ
niejszym stopniu przyczyniły się do tego idee racjonalizmu, a potem romantyzmu.
Wspominając o współczesnych rewolucji wystąpieniach chłopskich w Lużycach
Autor nie stwierdził jednak wyraźnie, że ich program nie miał nic wspólnego

z ideologią rewolucyjną, bo nie uderzał świadomie w podstawy ustroju feudalnego.

Były to ruchy chłopskie, jakich wiele było i przedtem, i potem w Łużycach. Warto
wszakże było wspomnieć, iż idee rewolucji francuskiej starał się przeszczepić na grunt
serbołużycki twórca serbołużyckiej prasy politycznej Jan Bohuchwal (nie Bogumił,

2 E. W i n t e r, Die Pflege der west- und sudslawischen Sprachen in Halle im 
18. Jahrhundert. Beitrii.ge zur Geschichte des biirgerlichen Nationalwerdens der
west- und sudslawischen Volker, Berlin 1954.

3 F. Me t s k, Stawoknjejski absolutizm w Muźakowskej a w Zarowskej w 17. 
a 18. letstotku a jeho zakłady a wuskutki (Letopis Instituta za serbski ludospyt, 
rjad B, c. 3, 1956, s. 22-54). 

9 - Sobótka 3/72 
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s. 20) Dejka (Doecke, nie Deuka, s. 20), zwłaszcza że Autor poświęcił mu fragment

swojej rozprawy (s. 20), uwypuk!lając tylko jego zasługi w rozwoju i upowszechnia
niu języka serbołużyckiego. Wbrew supozycjom Autora nie można mówić o kryzysie
ekonomicznym i umysłowym w Dolnych Lużycach przed wojną trzydziestoletnią
(s. 20-21). Był on dopiero, podobnie zresztą jak i w Górnych Łużycach, jej wyni

kiem. Nie ulega natomiast wątpliwości, że lud serbołużycki w Dolnych Lużycach
budził się wolniej do życia narodowego niż w Górnych. Jakie były tego przyczyny -

recenzowana rozprawa nie daje na to pytanie odpowiedzi.

Niezbyt ściśle B. Piotrowski przedstawił udział stanów górnołużyckich, nazywa

nych przez Niego błędnie północnołużyckimi (s. 15), w powstaniu górno-serbo-łużyc

kiego języka literackiego. Według doskonałego studium F. Metska poświęconego temu 

zagadnieniu•, na które zresztą Autor powołuje się w odpowiednim fragmencie swo

jej pracy, rola tych stanów nie ograniczyła się tylko do pomocy „w finansowaniu 

wydawania literatury w języku serbołużyckim". Były one bowiem czynnikiem inspi

rującym i organizującym prace nad literaturą w tym języku. Omawianej akcji sta

nów nie wiązałbym tak kategorycznie z rozwojem ruchu pietystycznego, ponieważ 

zaczęła się ona znacznie wcześniej, niż ten ruch dotarł do Górnych Lużyc i znalazł 

w nich gorących zwolenników. Jeśli w Górnych Łużycach najwyższe poza władcą 
czynniki polityczne kraju popierały rozwój języka serbołużyckiego,· to nieco inaczej 
przedstawiała się sprawa w Dolnych. Wbrew twierdzeniu Autora (s. 22) władze 
prusko-brandenburskie już od początków XVIII w. prowadziły w swojej części Dol

nych Łużyc świadomą akcję germanizacyjną 5• Natomiast w saskiej części planowały 
ją od drugiej polowy XVII w. i próbowały realizować, aczkolwiek z niedużym skut
kiem, naczelne władze tamtejszego kościoła ewangelickiego e. 

Od rozdziału II zaczynają się właściwe rozważania Autora. Dzielą się one na, 
określone odcinki chronologiczne. Rozdział II obejmuje okres od kongresu wiedeń
skiego do Wiosny Ludów, III - Wiosny Ludów, IV - narastających tendencji zjed
noczeniowych w Niemczech (1850-1871), V - lata 1871-1900, VI - lata 1900-1914, 

wreszcie YII - walkę Serbołużyczan o autonomię kulturalno-polityczną w czasie 

i bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej (1914-1919). Wszystkie rozdziały 
mają zbliżoną do siebie konstrukcję. Osobno jest w nich mowa o Górnych i o Dol
nych Łużycach. Przy każdej części Łużyc mówi się o przemianach gospodarczych, 
społecznych i demograficznych, o sile żywiołu serbołużyckiego, o rozwoju życia na
rodowego Serbołużyczan i stosunku do niego władz centralnych i lokalnych oraz 

niemieckiej, w tym głównie saskiej i pruskiej, opinii publicznej. Wszystkie te pro

blemy przedstawione są na tle przeobrażeń gospodarczych, społecznych, kultural
nych, naukowych i politycznych w Saksonii i Prusiech. Ze względu na niezwykle 

szeroki wachlarz poruszanych zagadnień (niemal pełna synteza dziejów Serbołuży

czan w interesującym nas okresie) Autor nie ustrzegł się i nie mógł się ustrzec przed 
ich spłyceniem, a niekiedy wręcz frazeologicznym potraktowaniem. Dotyczy to 

szczególnie procesów społecznych, gospodarczych i demograficznych. Jeśli do tego 

dodamy widoczną w wielu miejscach nieumiejętność doszukiwania się związków 

4 Te n ż e, Der Anteil der Stiinde des Markgrafiums Oberlausitz an der Entste
hung der obersorbischen Schriftsprache (1668-1728) (Zeitschrift filr slawische Phi
lologie, t. XXVIII, 1959, z. 1). 

s Te n ż e, Die brandenburgisch-preussische Sorbenpolitik im Kreise Cottbus 
vom 16. Jahrhundert bis zum Posener Frieden (1806) Berlin 1962. 

6 Te n ż e, Ludność serbołużycka na terenie państwa stanowego Bar§ć-Brody 
i jej germanizacja od końca XVII w. (Studia i Materiały z Dziejów śląska, pod red. 
K. Popiołka, t. V, 1963, s. 292-346). 
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między poszczególnymi zjawiskami i tworzenia jednolitego obrazu różnorakich prze
mian, jakie wystąpiły w Łużycach w latach 1815-1919, ostateczny wynik wysiłków 
Autora będziemy musieli uznać za nie spełniający pokładanych w pracy nadziei. 

Recenzowana monografia zawiera wiele błędów rzeczowych, omyłek i niepre
cyzyjnych terminów. Wyliczenie wszystkich zajęłoby wiele stron maszynopisu. Z ko
nieczności więc ograniczę się do wytknięcia niektórych, _ szczególnie dotyczących 
okresu, na którym nieco lepiej się znam. I tak w początkach XVI w. margrabstwa 
Górnych i Dolnych Łużyc nie należały do Habsburgów, lecz do Jagiellonów. Habs
burgowie uzyskali je wraz z całą Koroną Sw. Wacława dopiero w 1526 r. (s. 11). 
W przededniu wystąpienia Lutra Niemcy nie były półfeudalnym, lecz oprócz bardzo 
nielicznych wyjątków całkowicie feudalnYf!l krajem (s. 12). Nie powstała też wów
czas „wczesna, burżuazyjna niemiecka świadomość odrębności etnicznej", bo na 
nią trzeba było czekać do pierwszych dziesięcioleci XIX w. Trudno 1548 r., w któ
rym Mikołaj (Miklaws, a nie - jak Autor pisze - Michał) Jakubica dokonał prze
kładu Nowego Testamentu na język dolno-serbo-lużycki, nazwać początkiem XVI w. 
(s. 13). W 1570 r. nie było żadnej deputacji ludności serbołużyckiej u cesarza Maksy
miliana II. Przyjął on wówczas deputację stanów górnołużyckich, a więc Niemców 
(s. 13). W swojej pracy 7, na którą Autor się powołuje, nie twierdziłem, jakoby Górne 
Łużyce w czasie wojny trzydziestoletniej były łupione m. in. przez wojska węgierskie 
(s. 14). Pisałem natomiast, że robiły to wojska habsburskie. Z moich wywodów o skut
kach ekonomicznych i demograficznych tej wojny Autor przejął tylko to, co mówiło 
o zniszczeniu i wyludnieniu kraju, nie uwzględnił zaś moich uwag o szybko postę
pującej już od 1645 r. odbudowie ze zniszczeń i nadrabianiu strat demograficznych.
Nie było żadnych stanów pólnocnolużyckich. Autorowi chodziło w tym wypadku
o stany górnołużyckie. Nie były one czymś w rodzaju „lolcalnego sejmu", lecz ich re
prezentacja była najzwyklejszym sejmem krajowym (s. 15). Wojna siedmioletnia za
częła się nie w 1758, lecz w 1756 r. W wojskach saskich nie było tzw. Wendenregi
mentu, tylko w pruskich (s. 16). Nje było jednego margrabstwa Łużyc, tylko dwa:
Górnych i Dolnych Łużyc. Tendencje racjonalistyczne wpłynęły na przeprowadzenie
pewnych reform przez rząd saski nie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XIX w., lecz w sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XlVIII w. (s. 17). Pisząc o powoła
niu do życia w Lipsku (1716) i Wttenberdze (1749) studenckich stowarzyszeń serbołu
życkich, Autor niesłusznie określa je jako „niemieckie towarzystwo studenckie". Pra
widłowa nazwa dla jednego i drugiego winna brzmieć: Serbołużyckie (lub Łużyckie)
Towarzystwo Kaznodziejskie. Warto było wspomnieć również, że zrzeszały one mło
dzież protestancką, gdy powstałe w 1706 r. serbołużyckie seminarium duchowne
w Pradze kształciło młodzież katolicką „Serbski powedar a kurer" J. B. Dejki zaczął
się ukazywać nie w 1808, jak sugeruje Autor, lecz w 1809 r. (s. 20). Oberlausitzische
Gesellschaft der Wissenschaften powstała nie w 1799, lecz w 1779 r. (s. 18). O współ
pracy serbołużyckich ludzi nauki i kultury z niemieckimi można mówić nie tyle
w okresie Odrodzenia, ile Oświecenia (s. 22). Trudno jest zrozumieć, dlaczego Autor
omawia najpierw reformy administracyjne w saskiej części Górnych Łużyc, a dopiero
potem w samej Saksonii, skoro te drugie poprzedziły pierwsze (s. 24-25). Nie wspo-

. mina także o tym, czy przeprowadzone w Saksonii w 1832 r. uwłaszczenie chłopów
objęło Górne Łużyce. W 1833 r. Saksonia nie mogla przystąpić do Związku Celnego,
ponieważ powstał on w rok później (s. 26). ,,Serbska Jutni�ka" zaczęła się ukazywać
w 1842, a nie w 1812 r. Nie była też ona pierwszym serbołużyckim czasopismem

1 J. L e s  z c z y ń  s k i, Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den Jahren
1635-1720, Bautzen 1964, s. 20 i n. 
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(s. 31). Jordan zmarł w 1891, a nie 1884 r. (s. 33). Oba woluminy pieśni serbołużyc

kich ukazały się w 1841 i 1843 r., a nie w latach 1836-1843 (s. 34). Glowan urodził 

się w 1778, a nie 1787 r. (s. 44). Był on nauczycielem m. in. nie w Nowej Soli, lecz 

w Nowej Cali. Trudno jest mówić w odniesieniu do Lużyc o „obszernych latyfun

diach kościelnych" lub świeckich, bo ich wielkość kojarzy się zaraz z latyfundiami 

panów polskich na Ukrainie. Chodziło tu przecież o majątki liczące po kilkanaście, 

a najwyżej do 30-40 wsi (s. 52). 

B. Piotrowski zastosował w swojej monografii nie praktykowany dotąd sposób

sporządzania przypisów, często dezinformujący i wprowadzający czytelnika w błąd. 

A oto garść przykładów. Pisząc o ogromnych zasługach F. Metska dla badań nad 

historią społeczno-gospodarczą i polityczną Serbołużyczan oraz stosunkami demogra

ficznymi i kulturalnymi, w przypisie Autor nie wymienia ani jednej jego pracy, 

tylko wydaną przez niego antologię piśmiennictwa dolnołużyckiego (s. 7, przypis 11). 

Gdy dalej wspomina o moim wkładzie do poznania niektórych kwestii społeczno

-gospodarczych w Górnych Łużycach w okresie późnego feudalizmu, powołuje się 

na moje studium prawno-historyczne Stany Górnych Łużyc w latach 1635-1697, 

w którym jest tylko mowa o niektórych aspektach polityki gospodarczej i społecznej 

stanów górnołużyckich, pomija natomiast ważniejszą dla tego zagadnienia mono

grafię Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern... Przypisuje mi wreszcie autor

stwo książki, do której powstania nie przyłożyłem absolutnie ręki (s. 9, przypis 17). 

Podobnych przykładów można przytoczyć jeszcze wiele. Dość często Autor zamieszcza 

wiadomości uzupełniające w przypisach. Niekiedy jednak uzupełnienia te zupełnie 

nie wiążą się z tekstem, do którego odnosi się przypis (np. s. 36, przypis 31). Naj

więcej jednak zastrzeżeń budzą przypisy do archiwaliów. Autor najczęściej daje 

tylko sygnaturę wykorzystanego materiału aktowego (por. np. s. 42, przypis 44 i 45), 

a czasami także krótką charakterystykę ich zawartości, np. ,.o działalności fundacji 
Budara na Łużycach Dolnych" (s. 44, przypis 50), ,,o polityce prasowej" (s. 47, przy

pis 2) itp. Czytelnik naprawdę nie jest w stanie zorientować się w zawartości po

szczególnych teczek archiwalnych. Nie wie, czy chodzi tu o korespondencję, czy 

okólniki urzędowe, czy sprawozdania itd. 

Sporo do życzenia pozostawia strona językowa recenzowanej książki. Usterki 

stylistyczne i gramatyczne są w niej na porządku dziennym. Pospiesznie i niedbale 

przeprowadzona korekta maszynopisu spowodowała liczne błędy w pisowni wyrazów 

czeskich, serbołużyckich, niemieckich, a nawet polskich. Podobnie przedstawia się 

sprawa, gdy chodzi o nazwy miejscowe, nazwiska i imiona. Poza tym nie wiadomo, 

dlaczego Autor przy tych samych osobach stosuje raz pisownię polską imion, a raz 

np. serbołużycką. 

W konkluzji muszę napisać, że w moim głębokim przekonaniu książka B. Pio

trowskiego zbyt wcześnie ujrzała światło dzienne. Autor nie potrafił uporać się 

z ogromem zebranego materiału, stworzyć zwartego i jasnego obrazu rozwoju serbo

łużyckiego ruchu narodowo-kulturalnego w omawianych przez niego latach oraz 

stosunku doń rządów Saksonii i Prus, a od 1871 r. także zjednoczonych Niemiec. 

Ponadto nie ustrzegł się przed wieloma błędami, omyłkami i uproszczeniami. Winą 

za to obarczam nie tylko Autora, ale w równym stopniu redakcję prac historycznych . 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, która nie dopilnowała, by z recenzowanej mono

grafii zostały przynajmniej usunięte błędy stylistyczne, gramatyczne i literowe, 

a także usterki rzeczowe. 

Józef Leszczyński 

I 
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E. K o  1 b, DER KRIEGSAUSBRUCH 1870. POLITISCHE ENTSCHEIDUNGS
PROZESSE UND VERANTWORTLICHKEITEN IN DER JULIKRISE 1870, Gottin
gen 1970, ss. 150. 

Wśród sporej liczby prac, które ukazały się w setną rocznicę wojny francusko
-pruskiej, znajduje się niewielka rozmiarami książka E. Kolba. Oparta na licznych 
źródłach archiwalnych i drukowanych, dotyczy zagadnień, które po wielekroć sta
nowiły przedmiot rozważań całych pokoleń historyków. U podstawy zainteresowania 
Autora leżało zarówno znaczenie wojny francusko-pruskiej, jak i okoliczności, w ja
kich do niej doszło. Od kryzysu luksemburskiego w 1867 r. przez ponad trzy lata 
nie było poważniejszych starć dyplomatycznych między Francją i Prusami. Tym
czasem gdy na początku lipca 1870 r. ,,wybuchła bomba hiszpańska", wystarczyły 
ledwie dwa tygodnie, aby doszło· do starcia zbrojnego, i to o takich rozmiarach. Nic 
dziwnego, że tyle razy szukano nie tylko wytłumaczenia genezy konfliktu, ale wręcz 
odpowiedzialności za wojnę. 

Przez ponad 20 lat po 1870 r. zdecydowanie przeważało przekonanie, że odpo
wiedzialność ta spoczywa na Napoleonie III i jego ministrach. Dopiero w 1892 r. 
Bismarck ogłosił rewelacje o przeredagowaniu przez niego depeszy emskiej. Krok, 
pomyślany jako środek do rozbudowania łegendy o mistrzostwie jego dyplomacji 
i do skompromitowania dyletanctwa następców, wydal jednak także zgoła odmienne 
owoce. Cesarz Francuzów i jego otoczenie zamienili się w mizerne marionetki, któ
rymi posłużył się w swojej genialnej intrydze kanclerz Związku Północnoniemiec
kiego, bezlitośnie wyzyskując wszelkie ich słabości i bezbłędnie przewidując reakcje 
Paryża na swoje poczynania. W ten sposób odpowiedzialność za wybuch wojny 
przesunęła się jednak do Berlina. Od tego czasu udostępniono, a w części też opu
blikowano wiele nowych źródeł, przebieg wypadków znany jest z niebywałą dokład
nością, w tym przebieg kryzysu lipcowego z niemal minutowym określeniem wysła
nia i otrzymania każdej ważniejszej depeszy i listu. Ogrom wysiłków włożony w te 
ustalenia porównać można do badań nad kryzysem z ilata 1914 r. W niemieckiej 
literaturze historycznej od dawna próbowano zrównoważyć skutki rewelacji Bis
marcka, operując oczywiście inną argumentacją niż przed 1892 r. Do tego typu 
opracowań należy także rozprawa Kolba 1. 

Autor w sposób zdecydowany odpowiedzialnością za wybuch wojny obciąża 
stronę francuską. Nie była to wprawdzie wojna planowana, ale doprowadziła do 
niej polityka Napoleona i jego ministrów, prowadzona w czasie kryzysu lipcowego; 
jeżeli nawet wojna nie leżała w ich intencjach, to zawiodła umiejętność manewro
wania politycznego i dyplomatycznego - tak wyglądają ostateczne wnioski (s. 143-
144). Zawiniło także' przekonanie Francuzów o wyjątkowym stanowisku ich kraju, 
dającym prawo domagania się tego, aby wypełniano ich żądania, w tym wypadku 
prawo wpływania na obsadzanie wakujących tronów; przekonanie to miało lee 
u podstawy „duchowej gotowości do wojny" (s. 144-145). Dodatkowym· wnioskiem 
mającym uogólnić sprawę odpowiedzialności za wszelkie wojny jest jeszcze stwier
dzenie, że nie działały tutaj konieczności struktury gospodarczej, społecznej czy 
politycznej, ale subiektywne działania ludzkie. 

Tego rodzaju wnioski mają wynikać z obszernych wywodów całej monografii. 
Autor osiągnął to jednak nie zawsze przekonującymi metodami. Przebieg wypadków, 
które poprzedziły wojnę, można schematycznie podzielić na trzy okresy, z których 

1 Kolb niekiedy pisze wprost o fałszywych poglądach wielu historyków od lat 
dziewięćdziesiątych (np. s. 137). 

' 
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pierwszy poprzedzał wybuch kryzysu lipcowego, drugi obejmował jego trwanie do 
13 lipca, punktem kulminacyjnym ostatnich dni i godzin była wreszcie depesza 
emska. Pierwszy okres rozpoczynać można różnie, zależnie od tego, w jakim stopniu 
podjęcie inicjatywy obsadzenia tronu hiszpańskiego przez Hohenzollerna przypisze 
się Bismarckowi. Autor poza nielicznymi fragmentami operuje faktami od przełomu 
1869 i 1870 r., a zwłaszcza od wiosny 1870 r. Tak więc według niego Bismarck 
w 1868 r. nie zwracał uwagi na kandydaturę hiszpańską (s. 22), nie spieszył się z za
kończeniem zjednoczenia Niemiec (s. 36), a całe jego stanowisko można wytłumaczyć 
sytuacją ogólną bez uciekania się do utajonych motywów (s. 41-42, chodzi oczy
wiście o przypisywanie Bismarckowi przebiegłej intrygi, wykorzystującej do spro
wokowania konfliktu nastroje w Paryżu). Możliwość znalezienia argumentów popie
rających twierdzenia Autora wynika paradoksalnie z faktu, że z !lat tych znamy 
bardzo wiele wypowiedzi, czasem wręcz sprzecznych ze sobą. I tak np. Kolb przy
tacza pismo z 7 VI 1870 r., w którym Bismarck uznawał wojnę z Francją za wyklu
czoną. Tymczasem jeszcze 9 III 1869 .r. Bismarck pisał do posła w Petersburgu, ks. 

Reussa, że rząd pruski znajdzie dość środków na to, aby sprowokować atak fran
cuski na Niemcy 2. 

Jeżeli więc Kolb potrafił napisać nawet, że kandydatura hiszpańska miała po
służyć do zabezpieczenia pokoju z Francją (s. 54), musiał koniecznie dodać, że strona 
pruska, a więc przede wszystkim Bismarck (ale także Moltke), całkiem fałszywie 
oceniła reakcję Napoleona na kandydaturę Hohenzollerna (s. 54, 105 i inne). To 
prawda, że nie można bezkrytycznie przyjmować wersji „żelaznego kanclerza" 
z 1892 r., gdy stanowiła ona dla niego narzędzie w aktualnej walce. Prawdą jest 
także, że w czasie kryzysu lipcowego trafiały się momenty, w których cały jego plan 
zdawał się walić ,w gruzy 3• Nie wystarczy to jednak do stwierdzenia, że cały prze
bieg wypadków odbywał się inaczej, niż wyobrażał to sobie wcześniej premier pru
ski. Wiadomo dziś dobrze, że podobne załamania zdarzały się także przy innych jego 
przedsięwzięciach, jak choćby przy zbliżeniu do Rosji w 1863 r. Obalenie obrazu 
Bismarcka jako genialnego mistrza, którego wszystkie poczynania realizowane były 
niby w precyzyjnym mechanizmie zegarka, nie może w tym konkretnym wypadku 
sytuacji z 1870 r. prowadzić do przyjęcia ryzykownej tezy o zasadniczych pomyłkach, 
obracających się dziwnym zrządzeniem na korzyść Prus. Dyplomacja bismarckowska 
nie polegała na wyznaczaniu sztywnych torów, po których musiały; toczyć się koleje 
wypadków, ale na wykorzystywaniu w każdym momencie zmieniającej się sytuacji 
w myśl zasady, że polityka to „sztuka rzeczy możliwych". 

Przyjąwszy, że za stanowiskiem Bismarcka wobec kandydatury hiszpańskiej nie 
było żadnych „Hintergedanken", Autor ma zadanie ułatwione. Szczegółowo przed
stawia reakcję francuską, gdyż uznaje, że jest to nie dość zrozumiały problem histo
ryczny, wymagający bliższej analizy (s. 61). Tak więc kosztem pierwszego (a także 
trzeciego) etapu przedburzy wojennej na plan pierwszy wysunięty został etap drugi. 
I rzeczywiście, jeżeli przyjąć, że nie było uprzedniej prowokacji pruskiej, reakcja 
Napoleona, Gramonta i Olliviera graniczyła z histerią, a dołączyło się do tego 
wkrótce także podniecenie opinii publicznej nad Sekwaną. Dodać zresztą trzeba, 
że Autor względu na opinię nie uważa za decydujący. Nie wiadomo jednak, idąc 
po linii rozumowania Autora, dlaczego od 6 do 13 lipca, w okresie ostrej reakcji 

2 H. W e r  e s  z y c k  i, Sojusz trzech cesarzy, Warszawa 1965, s. 119. Oba frag
menty pochodzą z tego samego tomu dziel Bismarcka wydanego drukiem. 

3 Chodzi tutaj o ogłoszenie 12 lipca przez Karola Antoniego Hohenzollerna, ojca 
niedoszłego króla hiszpańskiego, rezygnacji z tronu, co wywołało rozpacz Bismarcka, 
por. opis przygnębienia kanclerza u Kolba, s. 110. 
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Francji, Bismarck tylko czekał i szukał sposobów. prżeciwdziałania (s. 137), jeżeli 
rzeczywiście poprzednio tak fałszywie przewidział stanowisko Paryża wobec kan
dydatury Hohenzollerna; dlaczego niepokój odczuwał tylko 12 lipca, a spokojnie 
przyjął np. gwałtowne oświadczenie francuskie z 6 lipca. Takich pytań, na które 
brak odpowiedzi, nasuwa się więcej. 

Konsekwencją tezy Autora jest także sposób potraktowania słynnej depeszy em
skiej. Skoro według niego odpowiedzialność za wojnę spoczywała jednostronnie na 
stronie francuskiej, to trzeba było znaczenie depeszy emskiej jak najbardziej ogra
niczyć, a punkt ciężkości wypadków z 13-14 Hpca przesunąć na żądanie przez 
Paryż dodatkowych gwarancji. W rezultacie depesza stała się jakby konsekwencją 
polityki Francji, a nie Bismarcka. Mniejsze znaczenie ma podawanie znanych od 
dawna faktów mających usprawiedliwić Bismarcka 4, natomiast budzi wątpliwości 
twierdzenie, że Bismarck wkalkulował podburzające oddziaływanie depeszy w for
mie ogłoszonej na rząd francuski i na tamtejszą opinię publiczną, a następnie że 
kanclerz nie mógł być pewny, jaka będzie konkretna reakcja Francji (s. 139 i 140). 
Tak więc biedny Bismarck nie potrafił niczego przewidzieć. Ostatecznie więc o po
djęciu decyzji rozpoczęcia wojny zadecydowało ogłoszenie przez rząd francuski 
mobilizacji, co było konsekwencją wmanewrowania się w sytuację, w której nale
żało przejść od dyplomatycznej ofensywy do defensywy, a do tego Napoleon nie był 
zdolny (s. 141). 

Kilkanaście lat · temu historyk angielski A. J. P. Taylor sprawę genezy woJny 
uważał za ciągle skomplikowaną i wątpił, aby sprowokował ją Bismarck s. Ukazanie 
się dokumentów, wydanych przez G. Bonnina s, przechyliło znacznie szalę na rzecz 
odpowiedzialności premiera pruskiego, choć nie jestem pewny, czy sprawę należy 
uznać za przesądzoną 7

• W każdym jednak razie na pewno nie rozstrzygnęła jej 
praca Kolba s. 

Adam Galos 

R. G o t t s c h a 1 k, DIE LINKSLIBERALEN ZWISCHEN KAISERREICH UND
WEIMARER REPUBLIK. VON DER JULIKRISE 1917 BIS ZUM BRUCH DER WEI
MARER KOALITION IM JUN! 1919, rozpr. dokt., Tiibingen 1969, ss. 280. 

Istotną cechą pracy jest to, że obejmuje ona ostatnie kilkanaście miesięcy istnie
nia cesarstwa i kilka pierwszych tworzenia się republiki weimarskiej. Cezura więc 
końca wojny i rewolucji znajduje się w środku opisywanych wypadków, a Autorka 
zajmuje się kolejno dwoma partiami lewicy mieszczańskiej - Fortschrittliche Volks

partei i Deutsche Demokratische Partei. Ujęcie to, odmienne od większości opraco
wań, przyniosło w rezułtacie niezłe wyniki. Można było bowiem przemiany libera
lizmu niemieckiego ukazać na przestrzeni zaledwie dwóch lat, a więc wnikliwie, 
a przecież w bardzo odmiennych warunkach. 

4 Pierwotny tekst depeszy nie był przeznaczony do publikacji, a więc i tak 
musiała być przeredagowana; Bismarck treść jej skrócił, a ton zaostrzył, ale niczego 
nie przekręcił, s. 139. 

5 The Struggle for Mastery in Europe, Oxford 1954, s. 202. 
6 Bismarck and the HohenzoUern Candidature for the Spanish Throne, London 

1957. 
7 Na takim stanowisku stoi Wereszycki (op. cit., s. 119). 
8 Chyba wyżej należy ocenić poprzednią pracę na ten sam temat· - J. D i t

t r i c h, Bismarck, Frankreich und die spanische Thronkańdidatur der Hohenzollern;. 
die „Kriegsschuldfrage'' von 1870, Miinchen 1962. 
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Najnowsza historia Niemiec posiada niezwykle bogatą literaturę, a okres po 
1918 r. opracowany jest jeszcze lepiej niż inne. Nic więc dziwnego, że w niejednym 
wypadku Autorka opierała się na opublikowanych już wynikach, wykol."Zystując 
także sporo źródeł drukowanych (w większym stopniu druki pozaprasowe, z prasy 
sięgnęła tylko do kilku czasopism o ogólnoniemieckim charakterze, pomijając libe
ralną prasę partykularną, tak dla Niemiec charakterystyczną), a także kilka zespo
łów archiwalnych, szczególnie z Koblencji (wartościowsze okazały się papiery oso
biste paru głównych przywódców liberalnych niż akty partyjne Deutsche Demokra
tische Partei). 

Dla każdego znającego dzieje partii niemieckich historia lewicy mieszczańskiej 
w latach 1917-1919 zawiera w sobie zasadnicze pytanie: w jaki sposób na tle stop
niowego upadku znaczenia kierunku liberalnego w okresie popl"Zednim możliwe było 
osiągnięcie ogromnego sukcesu wyborczego w styczniu 1919 r., po którym wpływy 
Niemieckiej Partii Demokratycznej szybko spadły, aby w okresie kryzysu republiki 
weimarskiej po 1930 r. gwałtownie zepchnąć partię do stanu graniczącego z nicością 
polityczną. Autorka w znacznym stopniu zagadnienie to dojrzała, choć w moim 
pojęciu należało postawić je wyraźniej. Charakterystyczne może być dokonane przez 
nią porównanie wyników wyborów z 1912 i z 1919 r. (s. 119). Nie wystarczy bowiem 
samo zestawienie liczb (w 1912 r. na kandydatów Fortschrittliche Volkspartei padło 
1 497 tys. głosów, w 1919 r. na listy Deutsche Demokratische Partei 5 642 tys., w tym 
także głosy kobiet, po raz pierwszy idących do urn wyborczych; głosowały one jed
nak bardziej na inne partie niż liberalna). Trzeba bo�iem pamiętać, że według wielu 
obserwatorów w 1912 r. liberalizm jako partia polityczna pl."Zestał istnieć, pozorne 
zaś- sukcesy zawdzięczał tylko pomocy socjalistów (według współczesnej oceny Róży 
Luksemburg i późniejszego historyka amerykańskiego, Schorskego, 900/o swoich man
datów postępowcy zawdzięczali tej pomocy, inny historyk niemiecki, Bertram, sta
rający się wykazać prężność liberalizmu, odsetek ten zmniej�zyl do 50-60°/o).

Mimo tego niedostatku praca R. Gottschalk dostarcza wielu dowodów, iż rze
czywisty sukces z 1919 r. wynikał nie z wewnętrznych stosunków w partii liberalnej, 
ale z całej ówczesnej sytuacji. Jeśli nawet mowa jest, że ruch reform lewicy libe
ralnej (samo to określenie sugeruje, że liberałami byli także narodowi liberałowie, 
a następnie Deutsche Volkspartei, co nie odpowiadało rzeczywistości, ale termin ten 
ma swoją tradycję w literaturze historycznej) dążył do stopniowej zamiany „Obrig
keitsstaat" na „Volksstaat" (s. 43), to długa lista wystąpień liberałów w końcowym 
okresie wojny świadczy dowodnie o ich wahaniach, słabości, a nawet o odchodzeniu 
od własnych zasad. Tak było już w sprawie wojny łodziami podwodnymi, choć 
Autorka próbuje to jeszcze wytłumaczyć (s. 26-27), a następnie w wielu innych 
momentach. Jeżeli trafiają się sformułowania, z których wynikałoby, że Autorka 
pl."Zywiązuje większe znaczenie do procesu parlamentaryzacji Rzeszy w ciągu 1918 r. 
(np. uznanie Interfraktionelle Ausschuss za przeciwwagę dla Oberste Heeresleitung, 
s. 38), to przecież w ostatecznym rozrachunku parlamentaryzacja ta uznana została
za pozorną (np. s. 57). Nominacja Maxa Badeńskiego na kanclerza była według
Autorki z jednej strony wątpliwym sukcesem liberałów, skoro nowy kanclerz był
wrogiem rezolucji pokojowej i zaczął urzędowanie od ulegania OHL, a z drugiej
strony rola Partii Postępowej przy tej nominacji byłą. niewielka (s. 69 i n.). Libera
łowie przeceniali swoje sukcesy, gdy w rzeczywistości zmiany były wynikiem zała
mywania się prawicy (s. 79). 

Autorka podkreśliła, że liberałowie związani byli z systemem społecznym Nie
miec cesarskich, nawet jeśli pragnęli jego reform. Toteż rewolucja listopadowa sta
nowiła dla nich cios, który wywołał poczucie utraty gruntu pod nogami i zanikanie 
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prestiżu (s. 93-94). Choć przeważyły tendencje do współpracy z socjaldemokratami, 
to stało się to głównie dzięki temu, że obawiano się powstania większości socjali
stycznej, a głównym celem Partii Demokratycznej stała się walka z lewicą (np._ 
s. 117). Dodać trzeba, że w składzie partii przewagę uzyskali urzędnicy, kupcy,
przemysłowcy i przedstawiciele wolnych zawodów (s. 126-127). Cale wywody'
Autorki skłaniają do stwierdzenia, że najważniejszym powodem sukcesu wybor
czego ze stycznia 1919 r. był więc fakt (wymieniony w pracy obok słabości Deutsche
Volkspartei, s. 158, zjawiska chyba bardziej wtórnego), iż Partia Demokratyczna
stała się w ówczesnych warunkach ugrupowaniem stosunkowo mniej skompromi
towanym od innych partii mieszczańskich, iż była ostatnią tamą przed socjalizmem.
(s. 158). Po rewolucji liberalizm zajął miejsce dawnej prawicy i dążył do utrzymania
jak największej liczby cech dawnego systemu, a ograniczenia do minimum zmian.
(s. 164). 

Okres od wyborów w styczniu do wystąpienia Partii Demokratycznej z koalicjL 
rządzącej w czerwcu 1919 r. opracowany został chyba nieco słabiej (tu zresztą po
jawia się także więcej · usterek szczegółowych, np. brakuje bliższej analizy gwał
townego wzrostu liczby członków partii, s, 134, a także brak zwrócenia uwagi na 
charakter partii w poszczególnych częściach Niemiec, co wynika z niepełnego wyko
rzystania prasy; dyskusyjne są także niektóre zdania, jak np. że wybory z 1919 r. 
usunęły niebezpieczeństwo rozpadu Rzeszy, s. 160; wreszcie w wielu miejscach tekst 
przeładowany jest cytatami, nieraz ·podobnymi do siebie, np. na s. 166-167 jest 
ich 10). Ważne jest ukazanie słabości partii, co przejawiało się w wielu momentach. 
Minimalny był więc wpływ Jiberalów na kompromis w polityce szkolnej (s. 195),

pozorny ich sukces stanowił kompromisowy charakter konstytucji (s. 204-205) itd. 
Natomiast nie zostały - moim zdaniem - w sposób przekonujący przedstawione 
powody szybkiego spadku wpływów liberalnych (Autorka nigdzie nie wspomina, że· 
już w następnych wyborach z 1920 r. liczba głosów, które padły na listy Niemieckiej 
Partii Demokratycznej, wynosiła tylko 2,3 mln, potem nigdy nie sięgnęła nawet 
1 mln). Mowa jest wprawdzie o nieudanej próbie zamiany „Honoratiorenpartei" na 
„Mitgliederpartei" i stworzenia podstaw partii masowej (s. 139-140), ale to nie 
wystarczy. Podobnie jest z ostatecznym wnioskiem, że liberałowie nie byli przy
stosowani do „Zeitalter der absolutistischen Integrationsparteien und der Dynamik 
des Massendemokratie" (s. 229). Dyskusyjny jest w ogóle sam fakt kończenia na 
sprawie ratyfikowania traktatu wersalskiego i uznania ówczesnego stanowiska partii, 
wystąpienia z rządu i przejścia do pozycji „partii rządowej, nie reprezentowanej 
w rządzie", za załamanie się polityczne (s. 219-221). Ważniejsze wydają się uwagi 
na temat wyraźnego powiększania się w partii wpływów prawicowych (np. w sto
sunku do dalszego istnienia Prus, s. 178, czy wobec sprawy flagi, s. 186). A przecież 
prawica dawnej Partii Postępowej już wcześniej przeszła do Niemieckiej Partii 
Ludowej Stresemanna. Na prawicy zaś Partia Demokratyczna nie mogla wytrzymać 
konkurencji choćby Niemieckonarodowej Partii Ludowej. Mijał okres obawy przed 
rewolucją, a wraz z nim krótki fragment powrotu mieszczaństwa do liberalizmu_ 
Ewolucja od polowy 1919 r. była w gruncie rzeczy kontynuacją ewolucji sprzed. 
1914 r. 

Adam Galos 
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A. C z e c h  o w i c z, ,,GLOS POGRANICZA" I „GLOS POGRANICZA I KA
.SZUB" (ZARYS HISTORII), Koszalin 1970, ss. 93, 2 nlb. 

Wiosną 1971 r. ukazała się na pólkach księgarskich koiejna publikacja dotycząca 
l)rasy polskiej w Niemczech w latach międzywojennych. Wydawcą jej jest Ośrodek 
Badań Naukowych Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Jakkolwiek 
.książka A. Czechowicza wydana została w serii Biblioteki Popularnonaukowej, nie 
ulega wątpliwości, że zamierzenia Autora są szersze. Interesujące gazety ukazywały 
się kolejno w latach 1929-1932 jako tygodniowy dodatek clo „Gazety Olsztyńskiej", 
a następnie w latach 1933-1939 jako mutacja wydawanych w Opolu „Nowin Co
dziennych". Materiał wykorzystany przez Autora sprowadza się do literatury, 
wspomnień i źródeł drukowanych na temat ruchu polskiego w Niemczech, relacji 
uzyskanych od byłych działaczy ruchu polskiego oraz informacji prasowych z inte
resujących gazet. O ile więc zrozumiała jest uwaga Autora we wstępie do publikacji 
o braku syntetycznego opracowania ruchu polskiego w Niemczech, gdyż trochę
tylko wcześniej od omawianej książki ukazała się taka praca W. Wrzesińskiego 1,
io prawdą jest również, że wiele cennego materiału mimo jego zdekompletowania
wskutek zawieruchy wojennej znalazłby Autor w archiwach, szczególnie w Archi
wum Akt Nowych w Warszawie i Wojewódzkich Archiwach Państwowych w Opolu,
Wrocławiu i Poznaniu. Ponadto z racji zdekompletowanych roczników interesują
�ych gazet pomocne mogą być Autorowi w przyszłości niemieckie tłumaczenia
z prasy polskiej publikowanej w wydawnictwie Gesamtul>erblick iiber die polni

.sche Presse. 

Brak uwzględnienia przez Autora materiałów archiwalnych spowodował z jed
nej strony, że publikacja stanowi podsumowanie literatury. na interesujący temat, 
poszerzone wnioskami wyciągniętymi z analizy relacji ustnych poszczególnych dzia
łaczy, a z ctrugleJ, że Jest ona oarctztej posw1ęcona róznorodnym formom ruchu 
polskiego niż samym gazetom. Wykorzystanie materiałów archiwalnych pozwoliłoby 
Autorowi rozbudować temat, szczególnie jeśli chodzi np. o stosunek władz niemiec
kich i polskich placówek dyplomatycznych w Niemczech oraz Związku Polaków 
w Niemczech do „Głosu Pogranicza" i „Głosu Pogranicza i Kaszub" (i odwrotnie), 
umożliwiłoby szersze omówienie spraw związanych z naklać.em, czytelnictwem i za
sięgiem terytorialnym tych gazet, wpłynęłoby wreszcie chyba też na przeredagowa
nie publikacji i usunięcie z niej materiału zbędnego. Pcmijając bowiem wstęp, 
zakończenie, przypisy, wykaz źródeł i literatury, książka A. Czechowicza składa się 
z trzech rozdziałów: 1. Rola _słowa drukowanego na Pog�aniczu i Kaszubach -
prasa polska w Niemczech, 2. ,,Głos Pogranicza" i „Głos Pogranicza i Kaszub" -
pisma Polaków z V Dzielnicy, 3. ,,Głos Pogranicza" i „Glcs Pogranicza i Kaszub" 
o życiu ludności polskiej na Pograniczu i Kaszubach. W k;;.żdym z nich (w mniej
szym stopniu dotyczy to rozdziału drugiego) tematyką dominującą jest ogólne poło
żenie ludności polskiej na Pograniczu i Kaszubach oraz prasa polska w Niemczech -
w rozdziale pierwszym w XI,x i 'XX w., w rozdziale trzecim w latach 1929-1939.
Uogólniając, większą uwagę zwrócić należałoby na szersz,i (również międzynaro
dowe) uwarunkowanie funkcjonowania prasy ZPwN, na jej rolę nie tylko w sensie
pczytywnego oddziaływania na ruch polski w Niemczech i Polaków zamieszkujących
tereny na wschód od Odry-Nysy. Tendencja bowiem ZPwN do permanentnego
ujednolicania oblicza gazet polskich w Niemczech sprzeczna była nie tylko z inte-

1 W. W r z e s i ń s k i, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, Poznań
1970, SS. 431. 
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resami rodzimej ludności polskiej, powodując przy tym zawężanie efektywności 
oddziaływania gazet polskich (w tym wypadku na Pograniczu i Kaszubach), ale 
również z interesami narodowo-państwowymi Polski. Ujednostajnianie prasy było 
ważnym elementem w dziedzinie scentralizowanego, społeczno-politycznego oddzia
ływania ZPwN na ludność polską. Widzenie tego faktu przy ocenie z jednej strony 
prasy ZPwN i samej organizacji, a z drugiej postaw ludności polskiej ma znaczenie 
kapitalne. 

Leonard Smolka 

R. M a  n v e 11, H. F r  a e n  k e 1, HIMMLER, tłum. T. Wolski, z przedm. F. Ry
szki, Warszawa 1971, ss. 435. 

R. Manvell i H. Fraenkel znani są jako autorzy książek o przedstawicielach
hitlerowskiej elity. W 1959 r. opublikowali biografię J. Goebbelsa (wydaną również 
u nas w 1962 r.), w trzy fata później wyszła ich książka o H. Goringu, następne 
pozycje poświęcili historii zamachu na Hitlera z 20 VII 1944 r. oraz „konspiracji" 
admirała Canarisa. Biografia Himmlera została napisana w 1965 r. Nie była to 
pierwsza książka poświęcona opisowi życia Reichsfiihrera SS. Dość wymienić tu 
pracę J. Wulfa (Heinrich Himmler. Eine biographische Studie, Berlin 1960), W. Fri
schauera (Himmler, the Evil Genius of the Third Reich, London 1953) oraz pamięt
niki F. Kerstena (The Kersten Memoirs, London 1956), Książka zawiera wywód 
o życiu Himmlera, poczynając od opisu dzieciństwa i wczesnej młodości, a kończąc
na jego samobójstwie 23 V 1945 r. Autorzy wykorzystali w tym celu wspomnienia
członków rodziny i współpracowników Himmlera oraz sięgnęli do jego dokumentów
osobistych (np. do dziennika prowadzonego do 24 roku życia) oraz archiwaliów
i opracowań. Aczkolwiek czytelnik w niejednym miejscu odczuć może niedostatek
informacji źródłowych, jednak wydaje się, że książka Manvella i Fraenkla wiernie
przedstawia portret największego zbrodniarza reżimu hitlerowskiego.

Wiele miejsca w książce poświęcono innym osobistościom Trzeciej Rzeszy,
a przede wszystkim współpracownikom Himmlera - R. Heydrichowi, szefowi Głów
nego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), oraz W. Schellenbergowi, szefowi wy
wiadu zagranicznego SD. Jednakże przy lekturze czytelnik zauważy luki opraco
wania, a także tezy, z którymi nie sposób się zgodzić. Najistotniejszą luką wydaje 
się niedostatek informacji o SS, której siła decydowała o faktycznym znaczeniu 
Himmlera w Trzeciej Rzeszy. W końcu lat trzydziestych SS, coraz bardziej unieza
leżniająca się od partii narodowosocjalistycznej, staje się czynnikiem konkurującym 
z innymi strukturami państwa hitlerowskiego, jak Wehrmacht i administracja pań
stwowa. Podporządkowawszy sobie policję, SS stała się „państwem w państwie", 
a jej ekspansja dotyczyła wszystkich dziedzin publicznych (gospodarki, polityki spo
łecznej, wojska, polityki zagranicznej, administracji wewnętrznej, nauki, techniki) 
oraz prywatnych (np. idea Lebensborn). Fakty· te znajdują słabe odbicie w książce. 
Nie jest również w sposób dostateczny przedstawiona więź łącząca Himmlera 
z drobnomieszczaństwem, którego był przedstawicielem, a także z oligarchią prze
mysłowo-finansową, której interesy i plany faktycznie reprezentował 1. Trudno się 
również_ zgodzić z interpretacją wielu drobnych faktów tak charakterystyczną w pra-

1 Por. K. D r o b i  s c h, Der Freundeskreis Himmler. Ein Beispiel fiir die Unter
ordnung der Nazipartei und des faschistischen Staatsapparats durch die Finanzoli
garchie (Zeitschrift fi.ir Geschichtswissenschaft, nr 2, 1960, s. 305 i n.). 
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cy Manvella i Fraenkla. Np. przesłanie Himmlerowi prezentu (kompletu biurowego 

zrobionego w pracowni obozowej) jest według Autorów oznaką życzliwości więźniów 

Buchenwaldu wobec Reichsfiihrera SS (s. 156). Wątpliwości. budzi także konkluzja 
o stopniowym przechodzeniu władzy w obozach koncentracyjnych w ręce kapo, jaką

Autorzy wyprowadzają z faktu brutalnego i sadystycznego traktowania więźniów

przez niższych funkcjonariuszy obozowych (s. 206).
Biografia Himmlera oparta jest na wzorcach dość przestarzałej interpretacji 

historiograficznej, zbliżonej do opisu dziennikarskiego. Zgromadzony zasób infor

macji sprawia wrażenie nie zawsze uporządkowanego co do wagi i chronologii wy

darzeń. W zestawieniu z dziełem A. Bullocka (Hitler - studium tyranii, Warszawa 

1969) czy ze zbiorem szkiców biograficznych J. Festa (Oblicze Trzeciej Rzeszy, War

szawa 1970) porównanie wypada WYraźnie na niekorzyść ksią:oo Manvella i Fraenkla. 

Edward Jędrzejewski 

DZIEJE ZIEMI SZCZECINECKIEJ, praca zbiorowa pod rE!dakcją A. C z  a r  n i k a, 
Poznań 1971, ss. 326. 

W ostatnich latach zaobserwować można dużą aktywnoś<: w badaniąch regional
nych w całym dosłownie kraju. Monografie określonych ziem, powiatów, miast, 
a nawet bardziej znanych w historii wsi stanowią jedną z form regionalnych badań 

historycznych. Tego rodzaju wydawnictwa są np. bardzo rozpowszechnione w prak

tyce wydawniczej w obu państwach niemieckich, gdzie niemal kJ:1żda miejscowość 
jest opracowana lub opracowywana przez powszechne tam instytucje muzeów regio
nalnych bądź historyczne komisje regionalne skupiające lud::i „zarażonych" historią 
swojego najbliższego regionu. Monografie regionalne, które swymi początkami się
gają drugiej połowy XIX w., aż do dnia dzisiejszego niemal najczęściej pisane są 
w związku z określonymi rocznicami. Również omawiana pi.:.blikacja jest już drugą 
w skali woj. koszalińskiego (po monografii ziemi miasteckiej) ilaurką dla uczczenia 
ćwierćwiecza administracji Polski Ludowej na tych terenach. Patronowała opraco
waniu monografii ziemi szczecineckiej ta sama instytucja co i monografii mikrore
gionu miasteckiego, tj. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które ma 
już duże zasługi w dziedzinie badań przeszłości i teraźniejszości całego Pomorza 
Środkowego. Ostatnio zostało uznane przez Polską Akade1nię Nauk jako pełno
prawna instytucja naukowa z prawem zatrudnia'nia etatowych pracowników nauko
wo-badawczych. Należy się zatem spodziewać, że zapocząt:.rnwany ruch naukowo 

traktowanych badań regionalnych jeszcze bardziej się rozwinie, a jakość tych badań 
będzie coraz wyższa. 

Po ukazaniu się już dwu monografii regionalnych w woj. koszalińskim wydaje 
się celowe wypowiedzenie choćby najogólniejszych postulat:'>w na temat ogólnego 
wzorca metodologicznego monografii regionalnych, których autorzy winni w pełni 
godzić ambicje naukowe z celami popularyzatorskimi. Lektura omawianej książki 

wskazuje na powielenie wzorca przyjętego w monografii ziemi miasteckiej. Jest to 
opracowanie zbiorowe pióra historyków, geografów, archeologów zawodowych oraz. 

autentycznych twórców wczorajszej i dzisiejszej rzeczywistoś:i na ziemi szczecinec

kiej. Rzecz jasna, że w tego typu pracach określone rozdziały charakteryzują się

zróżnicowanym poziomem naukowym. Tematycznie książka obejmuje warunki na

turalne ziemi szczecineckiej, jej archeologię, przeszłość historyczną od początków 

rodzimej zachodniopomorskiej dynastii piastowskiej, poprzez okres panowania bran
denbursko-pruskiego, cesarstwa niemieckiego, republiki weimarskiej, Trzeciej Rze-
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szy, aż do 1945 r., tj. objęcia Szczecineckiego przez prawowitą administrację polską. 

Cala druga część, znacznie szersza, przedstawia obraz przemian polityczno-społecz

nych i ekonomicznych na tej ziemi w okresie 25-lecia Polski Ludowej oraz lako

nicznie zredagowany materiał odnośnie do perspektyw rozwojowych tego regionu 

w najbliższych latach. W części historycznej spotkać można niedokładności doty

czące faktografii, jak np. nieścisłość chronologiczną co do podziału księstwa zachod

niopomorskiego w średniowieczu. Na dwie części zostało ono podzielone już około 
1160 r. (na część z ośrodkiem w Dyminie, dziś teren NRD, którą otrzymał książę 

Kazimierz I, oraz na Pomorze z ośrodkiem w Szczecinie, której panem był Bogu

sław I), a nie - jak pisze Z. Boras - dopiero w 1295 r. (s. 64). 

Książka ta, podobnie jak i poprzednia, nie ukazuje badanego mikroregionu na 
tle szerszych zjawisk historycznych, typowych dla całego procesu dziejowego, które 

występowały i na innych naszych ziemiach. Takie ujęcie umożliwiłoby nie tylko 

zebranie podstawowej faktografii, ale również wyjaśnienie, dlaczego takie czy inne 

zdarzenie w ogóle zaszło. Tym bardziej dotyczy to opracowań przeznaczonych dla 

szerszych kręgów społeczeństwa, nie zawsze jeszcze obeznanego z określonymi pra

widłowościami procesu dziejowego. Wydaje się, iż najważniejszą funkcją monografii 

regionalnej jest podnoszenie wśród społeczeństwa szeroko rozumianej kultury hi

storycznej. 

Kazimierz Bobowski 

SPOLECZEŃSTWO ZIEM ZACHODNICH. STUDIUM PORÓWNAWCZE WYNI
KÓW BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZIELOI":l"OGÓRSKIM. 

Praca zbiorowa pod redakcją Z. Dulczewskiego, Poznań 1971. 

W polskiej literaturze socjologicznej znane są wypadki stosowania metody swoi

stego panelu. Klasycznym przykładem stały się badania Bujaka i w 50 lat później 
Wierzbickiego nad wsią żmiąca. Pracę wydaną przez Instytut Zachodni w Poznaniu 
można by zatytułować: Dziesięć lat później. Zawiera ona cztery studia oraz wpro

wadzenie Z. Dulcz.ewskiego informujące czytelnika o historii i organizacji badań, 

metodach oraz niektórych wynikach. Pierwszych badań socjologicznych na Ziemi 
Lubuskiej dokonano po przełomie październikowym, gdy socjologia przestała być 

określana jako nauka burżuazyjna i kiedy przed socjologami polskimi zarysowała 

się szeroka perspektywa badawcza. Nowe możliwości zostały w pełni wykorzystane, 
a prezentowana publikacja jest ich wynikiem. W latach 1957-1960 na ziemiach za

chodnich i północnych spenetrowano wiele zjawisk gospodarczych, społecznych, 

kulturalnych itp. Wynikiem tej penetracji były opracowania naukowe dające obraz 

zachodzących przemian. Ogłoszono drukiem setki publikacji, a niektóre z nich wy

dobywały swoistości procesów społecznych zachodzące również w woj. zielonogór

skim. Po 10 Jatach niektórzy autorzy wrócili zarówno do tematu, jak i badanej 

zbiorowości. W wyniku tego powstały cztery studia, które staraniem Instytutu Za
chodniego w Poznaniu zostały wydane w publikacji książkowej. 

Pierwsze studium autorstwa Z. Dulczewskiego poświęcone jest procesom auto
chtonizacji ludności w miejscowości Pszczew. Zawiera ono opis przemian w środo

wisku. Skupia uwagę na przeobrażeniach struktury demograficznej, życia społeczno

-gospodarczego i komunikacji, życia społeczno-l<ulturalnego. Jednocześnie prezentuje 

procesy autochtonizacji, których wyrazem stało się przywiązanie do miejscowości 

uznanie jej przez osadników za „osobistą" ojczyznę, czemu dali wyraz oświad-
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czając, iż są zadowoleni z pobytu w Pszczewie. Ich św. adomość zawiera treści 
mówiące o historii miejscowości, co m. in. spowodowało narodziny silnych więzi 
uczuciowych z miejscem pobytu. Wiążą oni swoją przyszłość, własne plany z Pszcze
wem. Znalazło to wyraz w dolconywanych inwestycjach dotyczących zarówno wy
posażenia gospodarst\va domowego, jak i budownictwa mieszkaniowego. 

Drugie studium pióra J. Burszty, Wieś lubuska na podstawie badań wsi Glu.: 

chowo i Lęgowo, nosi charakter opracowania zbliżonego do antropologii kultural
nej. Autor wychodzi od prezentacji przeobrażeń struktury rolnej. Mógł to uczynić 
tym śmielej, że obie wsie różnią się od siebie. Jedna z nich przedstawia obraz nie
wiele skażonej wiejskiej społeczności lokalnej, a druga jE•st wsią wysoce zurba
nizowaną, w której czynnikiem dynamizującym procesy urbanizacji stała się war
stwa chłopów-robotników. Na tle przeobrażeń struktury ro: nej J. Burszta ukazuje 
tendencje przemian w rolnictwie oraz życiu zawodowym. Następnie przechodzi do 
opisu i porównań zmian życia rodzinnego, kultury życia do'Ilowego i wreszcie wy
dobywa specyficzne właściwości współczesnej społeczności wiejskiej. Studium to 
kończy ukazaniem obu wsi w świadomości ich mieszkańców, zarysowując zarazem 
wizję przyszłości. 

Trzecia część książki została napisana przez F. Krzykałę. Autor zajmuje się 
w niej przeobrażeniami społecznymi i kształtowaniem więzi lokalnej oraz regional
nej wśród mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Swoje rozważania rozpoczyna od 
przedstawienia celu badań i założeń metodologicznych, a następnie przechodzi do 
omówienia przeobrażeń w strukturze społecznej miasta. Ta część studium bardziej 
koncentruje się na analizie składu społecznego mieszkańc.Sw niż struktury spo

łecznej. Znajdujemy w niej proste wyliczenia ilości mieszki.ńców według kategorii 
społeczno-zawodowych. Przyczyny sprawcze przemian poz<Jstają ukryte, a więc 
związki strukturalne noszą charakter statyczny. Głównym 01irodkiem zainteresowań

F. Krzykały stały się warunki domowe mieszkańców, środowisko pracy zawodowej,
stosunek mieszkańców do miasta oraz jego materialnych i kulturowych wartości,

zainteresowania kulturalne i kształtowanie się więzi lokalnej. Ostatnie studium,
Byli repatrianci w województwie zielonogórskim, opracowi ł K. Żygulski. Przed
stawia w nim ekonomiczną sytuację mieszkańców w aspekcie porównawczym i na
jej tło rzuca stosunki rodzinne, wydobywając krąg zagadni•?ń związanych z aspi

racjami. Omawia też życie kulturalne, kładąc szczególny nacisk na czytelnictwo
książek i prasy, spędzanie wolnego czasu, wyposażenie domt w przedmioty użytku
kulturalnego. Kończy rozważania prezentacją stosunku byłych repatriantów do mia
sta i okolicy, którą zamieszkują.

Omawiana książka uwieńczona została bardzo cenną bibliografią · prac poświę
conych woj. zielonogórskiemu. Trud jej sporządzenia wziął na siebie A. Brencz. 

Książkę otwiera obszerny wstęp Z. Dulczewskiego pt. Socjologiczne studium 

porównawcze o Ziemi Lubuskiej. Ta jej część nosi charakter metodologiczny i syn
tetyzujący. W zasadzie jest to rzetelna recenzja publikacji. Mówi ona o stabilizacji 
ludności i zakończeniu nadmiernej ruchliwości horyzontalnej, zaniku podziałów 

według pochodzenia regionalnego, zaniku problemu małżeńi:tw mieszanych, naro
dzinach wśród młodego pokolenia Lubuszan patriotyzmu lokalnego i swoistego 
regionalizmu, przedstawia nowe oblicze wsi, szkolnictwa, na�ór środków masowego 

przekazu, a zwłaszcza telewizji. To syntetyczne ujęcie pełni rolę wprowadzenia do 
zamieszczonych czterech studiów. 

Cztery studia stanowiące trzon książki łączy wspólna idea metodologiczna oraz 
podobna treść. Każde z nich oparte zostało na skromnej liczbie (100 osób) bada
nych respondentów, co nie pozwala na szersze uogólnienia. Stąd też Autorzy uni-
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kają ich, a zarazem stosują np. prostą technikę relacji zebranych faktów. Odnosi 
się wrażenie, że pominięcie niektórych z nich byłoby korzystne dla całości, np. na 

s. 55 i 56 prezentowany jest rozkład 1jazdy autobusów i pociągów w miejscowości

Pszczew. Czy te dane są niezbędne w książce? Raczej nie. Podobnego „nasycenia"
zbędnymi faktami, z których nic nie wynika, jest w publikacji więcej. Czytelnikowi
wydaje się, że to wszystko, co Autorzy zdołali zebrać w badaniach, zostało po
mieszczone w omawianych studiach, a więc nie stosowali zasady wyboru według
dychotomii: fakty ważne i nieważne. Opisując procesy społeczne na Ziemi Lubus
kiej Autorzy d9chodzą do wniosku, że wiele zjawisk właściwych dla lat pięćdzie

siątych straciło na ostrości lub w ogóle zniknęło. Niektóre kategorie analizy socjo
ilogicznej w 10 lat później stały się już kategoriami historycznymi. Należą do nich
kategorie „małżeństw mieszanych", ,,pochodzenie regionalne", ,,stereotyp kultu
rowy" itp. Na ziemiach tych powstało nowe społeczeństwo, które nie wyróżnia się
niczym szczególnym. Stąd też kategoria społeczno-geograficzna „ziemie odzyskane"
traci na znaczeniu w analizach socjologicznych i staje się przedmiotem zaintere
sowań historyków. Brakiem całości opracowania jest pominięcie procesów poli
tycznych. Problemy władzy, jej funkcjonowanie, mechanizmy działania miejsco
wych elit, skutki decyzji politycznych podjętych na szczeblu centralnym nie stały 

się przedmiotem zainteresowania Autorów. Powstała w ten sposób próżnia, która
niejako sugeruje czytelnikowi, że w tej sferze bądź to się nic nie działo, bądź nie
są to sprawy ważne. Nie ujmując nic wręcz podstawowemu znaczeniu problemów
poruszanych przez Autorów, należy stwierdzić, iż abstrahowanie od determinant
politycznych pomniejsza wartość całej publikacji.

Oceniając ją jako pożyteczną i w wielu fragmentach odkrywczą, można wysu
nąć postulat badawczy oparty na bogactwie literatury naukowej poświęconej zie
miom odzyskanym, że czas już najwyższy, by wiedzę socjologiczną uogólnić w tym, 
co można byłoby nazwać „socjologią ziem odzyskanych". Rozległe badania, których 
fragmentem jest omawiana praca, upoważniają do podjęcia wysiłku stworzenia 
nowej dziedziny socjologii szczegółowej. Byłby to wkład Polski do rozwoju socjo
logii europejskiej. 

Marian Surmaczyński 

E. Gu z, METAMORFOZY NIEMCA ZA LABĄ, Warszawa 1971, ss. 421.

Problemem zawsze fascynującym polskich socjologów i historyków było spo
łeczeństwo niemieckie. Przyczyny tego szczególnego zainteresowania należy szukać 
w historii, która od wieków splatała losy narodu polskiego i niemieckiego, naj
częściej w tragiczny dla Polaków węzeł. Doświadczenia historyczne ukształtowały 
w mentalności przeciętnego Polaka stereotyp Niemca-militarysty o niezmiennie
zaborczej naturze. Najbardziej błędny w tym stereotypie jest przymiotnik nie
zmienności natury czy też „duszy" Niemca. Jest on sprzeczny z dialektycznym 
spojrzeniem na historię świata, państw i narodów. W wyniku rozwoju historycz
nego i strukturalnych przeobrażeń społecznych zmianom ulegać muszą narody wraz 
ze swym „narodowym charakterem". Te właśnie zmiany w społeczeństwie zachod
nioniemieckim są w aktualnej sytuacji politycznej szczególnie interesujące. 

Ewolucja postaw i „nastrojów politycznych społeczeństwa za Labą" jest pod
stawowym przedmiotem rozważań E. Guza. Praca jego pojawiła się' w momencie, 
gdy zainteresowanie w naszym społeczeństwie nastrojami politycznymi w NRF 

wzrosło w związku z podpisaniem układu o normalizacji stosunków między Polską 
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a NRF. Wyłoniła się możliwość nawiązania stosunków politycznych i zacieśnienia 
różnorodnyc4 kontaktów między obu społeczeństwami. Aktualność tej pracy czyni 
ją więc tym cenniejszą dla polskiego czytelnika. W koncepcji Autora pierwsza 
część pracy ma stanowić odpowiedź na pytanie, jakie zmiany zaszły w poglądach 
i postawach politycznych społeczeństwa NRF w ubiegłym ćwierćwieczu, w jakich 
rozwijają się kierunkach i czy noszą znamiona trwałości. Jako wyznaczniki poli
tycznej postawy zachodnioniemieckich obywateli Autor ro,;patrzył następujące za
gadnienia: stosunek do Polski (głównie do granicy na Odrze i Nysie), spravyę uzna
nia NRD, militaryzm, stosunek do skrajnej prawicy i do państw sojuszniczych. 
·Osobno został ujęty problem oblicza ideowo-politycznego młodego pokolenia NRF.

Materiału do opracowania tych zagadnień dostarczyły Autorowi wyniki badań 
demoskopijnych przeprowadzonych przez zachodnioniemieckie instytuty badania opi
nii publicznej. W celu najwierniejszego odzwierciedlenia rzeczywistości społecznej 
E. Guz zebrał niezwykle obfity materiał ankietowy i przei,ledzil go na przestrzeni
wielu lat, co pozwoliło na dokładne zorientowanie się w E·wolucji postaw społecz
nych. Przytaczanie wyników ankiet unaocznia czytelnikowi i dokumentuje zasadność
-wysuwanych prze� Autora tez oraz pozwala na wysuwanie własnych wniosków.
Parę takich wniosków nasuwa się przy lekturze pracy G JZa. Np. nie można się
zgodzić z oceną wyników ankiet przeprowadzonych w 7 kt'f.jach sojuszniczych NRF
-na temat granicy na Odrze i Nysie. Odsetek ankietowanych, którzy opowiedzieli
się za utrzymaniem terytorialnego status quo, kształtował się przeciętnie na tej
samej wysokości co w NRF, w ostatnim roku (570/o) przy większej ilości niezdecy
,dowanych. Nie jest to wynik tak jednoznacznie przychylny dla integralności na
szych granic, jak by chciał tego Autor, tym bardziej że -- jak sam stwierdza -
-większość sprzeciwiających się jakimkolwiek zmianom terytorialnym czyniła to
z obawy przed naruszeniem pokoju w Europie. Ponadto Autor uważa za pociesza
jące, że ludzie opowiadający się w tych krajach za zwro;em naszych terytoriów
Niemcom to osoby starsze. Jednak niebezpieczeństwo tkwi 'łl tym, że ludzi, którzy
przeżyli co najmniej jedną tragiczną lekcję historii, popierają odwetowe dążenia
mogące przyczynić się do jeszcze jednej wojny. 

W rozdziale o niebezpieczeństwie skrajnej prawicy nie można się zgodzić z pew
nym uproszczeniem dokonanym przez Autora. Niesłuszne jest mierzenie tendencji 
neofaszystowskich w społeczeństwie jego stosunkiem do NFD czy do hitlerowskiej
przeszłości. Nie każdy sympatyk byłego fi.ihrera musi w 1ej chwili żywić faszy
stowskie poglądy i nie każdy neofaszysta musi uważać hitleryzm za okres wzlotu
Rzeszy Niemieckiej. Na Hitlerze i von Thaddenie nie końc-zą się możliwości roz
wojowe faszyzmu. W aktualnej sytuacji politycznej w NRF znal�i się politycy,
którzy w przeciwieństwie do von Thaddena uznali stare hitlerowskie wzorce za
nieprzydatne w dążeniu do zjednoczenia skrajnie prawicowy:h elementów. W oder
waniu od hitlerowskiej i neohitlerowskiej bazy powojenr..e pokolenie faszystów
jednoczy swe siły na prawo od CDU/CSU, przy poparciu tej ostatniej. Ostatnio
do kartelu prawicy dołączyła nowa nacjonalistyczna, fa:;zystowska organizacja
Deutsche Volksunion, utworzona przez młodego neofaszystę dr Freya. Powstawanie
tego typu partii, popularność, którą się cieszą w społeczeńs�ie, oraz poparcie, jakie
zdobędą, świadczyć może dopiero o mocy neofaszystowskich, nacjonalistycznych
prądów w społeczeństwie. NPD nie stanowi już dużej groiby dla faszyzacji spo
łeczeństwa, jej powiązania bowiem z hitleryzmem stały si•: oczywiste. Natomiast
faszyzm w wydaniu Straussa czy Freya kojarzy się przeciętnemu obywatelowi
z przeszłością i jako zjawisko zakamuflowane stanowi tym większe niebezpieczeń
stwo dla rozwoju faszystowskich poglądów obywateli.
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Za szczególnie wartościowy należy uznać fragment pracy dotyczący młodego 
pokolenia NRF. Autor z duzym wyczuciem i dokładnością nakreślil obraz ideowo
-politycznej postawy różnorodnych ugrupowań i organizacji młodzieżowych. Nasu
wa się tu refleksja, że młodzież ta jako nie obciążona faszystowskim życiorysem 
mogłaby stać się rzecznikiem odnowy społecznej i przełamać barierę nieufności 
i podejrzliwości w stosunkach z państwami całej Europy. Niestety, dotychczasowy 
system edukacji wychowuje młodzież na przyszłych nacjonalistów, rewizjonistów 
i faszystów. ,,Akcja-Znak Pokuty" nie zdołała zjednać sobie szerszych kręgów mło
dzieży. Teza o wsteczności młodego pokolenia NRF intryguje o tyle, że młodzież 
stanowi na ogól silę postępową, bezkompromisową w społeczeństwie. Skąd więc 
bierze się zachowawczość młodych obywateli zachodnioniemieckich? 

Interesujący temat dla socjologa zasygnalizował Autor pisząc o stosunku oby
wateli zachodnioniemieckich do swych rodaków w NRD. Wartościowe byłoby prze
prowadzenie badań na temat różnic w rozwoju postaw i mentalności. Niemców 
mieszkających po obu stronach bariery granicznej i ustrojowej. Można postawić 
problem następująco: jak bariery te wpływają na tworzenie się poczucia „inności" 
i odrębności dwu części tego samego narodu. Zagadnienie to zahacza o problem 
głębszy i bardziej ogólny, który Autor pominął. Przedstawiając w drugiej części 
pracy przyczyny konserwatyzmu społeczeństwa NRF, pisze E. Guz o roli środków 
masowego przekazu i procesu wychowawczego w uwstecznianiu poglądów obywa
teli. Nie wspomina natomiast o przyczynie generalniejszej tego zjawiska. Srodki 
masowego przekazu i wychowawcy młodzieży nie są sami w sobie hamulcem po
stępu społecznego. Przyczyna tkwi w modelu ustrojowym bońskiej republiki, który 
nie stworzył zabezpieczenia przed przenikaniem do społecznej świadomości treści 
nacjonalistycznych i faszystowskich, czy też w ogóle wstecznych, a wręcz prze
ciwnie, świadomość taką pielęgnuje. Fakt, że dzisiaj w społeczeństwie tym krzewią 
się wsteczne treści, nie wynika z immanentnej cechy „charakteru narodowego", czy 
też jego natury, ale świadczy o tym, że w NRF stworzono warunki do rozwoju 
tych cech w społeczeństwie. Dowodem takiej polityki społecznej jest właśnie ma
sowa propaganda i system edukacji. Szczególna podatność społeczeństwa na absor
bowanie treści zachowawczych uwarunkowana jest ponadto sytuacją ekonomiczną 
Republiki Federalnej, o czym Autor wspomniał dość marginalnie. Konsumpcyjny 
model społeczeństwa NRF, dobrobyt i stabilizacja materialna umieszczają zaintere
sowania i dążenia przeciętnego obywatela między nową pralką a nowym modelem 
samochodu. Przywiązany do dóbr materialnych obywatel nie chce żadnych zmian, 
„żadnych eksperymentów", jak pisze zresztą Autor. Wszystkie dążenia polityczne 
i społeczne są mu obce. W. Markiewicz pisał na ten temat: ,,pogoń za dobrami 
konsumpcyjnymi, chęć pławienia się w dostatku przenika dziś cale życie społeczne 
Republiki Federalnej" 1

• R. Dahrendorf wyciąga z tego wniosek, że „nie ma 
w Niemczech Zachodnich żadnej idei jednoczącej cale społeczeństwo, która by do
bro całości przedkładała nad interes jednostki" 2• Przedstawienie społeczno-politycz
no-ekonomicznego uwarunkowania postaw i nastrojów ',,społeczeństwa za Lab'ą" 
wydaje się tym konieczniejsze, że - jak sądzić należy - praca ta ma trafić do 
szerszego kręgu czytelników. Refleksyjny czytelnik postawi sobie niechybnie pyta
nie: dlaczego NRF jest najbardziej konserwatywnym państwem Europy? W tej 
części pracy zwraca uwagę fragment dotyczący procesu koncentracji prasy w NRF 
przedstawiony na przykładzie Springera i Dertelsmanna oraz polityki prasowej 

1 W. M a r k  i e  w i c z, Społeczeństwo i socjologia w Niemieckiej Republice Fe
deralnej, s. 237. 

2 Tamże, s. 236. 
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tych wielkich koncernów. Szkoda, że nie starczyło Autorowi miejsca na zapoznanie 
czytelnika z politycznym mechanizmem tego zjawiska oraz z formami poparcia 
i związkami między prasą a sojuszem wielkiego kapitału i militaryzmu. 

Odnosi się wrażenie, że obfity materiał, jaki Autor przedstawił, nie pozostawił 
zbyt dużo miejsca na dogłębniejsze opracowanie wyników i wniosków. Być może 
nie było to zamiarem Autora. Cenne jest to, że przedstawiono całość materiałów 
odnoszących się do poglądów politycznych obywateli NRF. Dysponując dotychczas 
jedynie wycinkowym materiałem ankietowym przedstawianym sporadycznie w pra
sie trudno wyrobić sobie własny pogląd na tę sprawę. Praca E. Guza pozw�la na
wet niezbyt wyrobionemu czytelnikowi ustosunkować się do zawartych w niej 
problemów. Zmusza go do zastanowienia się. Natomiast specjalistom od zagadnień 
niemieckich sygnalizuje pewne tematy badawcze oraz daje bogatą doku_mentację 
poloników. Wydawnictwa takie, jak praca E. Guza, są niezbędne na rynku wydaw
niczym ze względu na atrakcyjność tematu, aktualność, prostotę i ciekawe ujęcie 
oraz wartki, publicystyczny język. Nie każdy czytelnik interesujący się problemem 
niemieckim sięgnie chętnie po trudną, naukową pozycję socjologiczną (np. W. Mar
kiewicza), natomiast wielu chętnie przeczyta przystępnie napisaną pracę E. Guza. 

'Krystyna Paszkiewicz 

I. I h n a t  o w i c z, VADEMECUM DO BADAŃ NAD HISTORIĄ Xl!X I XX 
WIEKU, t. II, Warszawa 1971, ss. 235. 

W 1967 r. Autor wydał pierwszą część Vademecum, która zawiera informacje 
z zakresu chronologii, miar długości, powierzchni, pojemności, masy oraz dane 
o systemach monetarnych i pieniądzu, o metodach wydawania drukiem wydaw
nictw źródłowych, wykazy ważniejszych archiwów, bibliotek, muzeów i alfabetów.
Niniejszy tom składa się z części podających kolejno wykazy ważniejszych pol
skich czasopism historycznych i wydawnictw seryjnych, ważniejszych zbiorów prze
pisów i kodeksów prawnych polskich lub Polski dotyczących, znanych sprawozdań
z obrad parlamentów, ważniejszych spisów miejscowości, spisy szefów państw
i ważniejszych instytucji centralnych oraz wykazy władz kościelnych. Omawiana
publikacja jest bezcenną wprost pomocą w poszukiwaniu i interpretacji informacji
historycznych zawartych w materiale źródłowym. Wiadomości podane w obu to
mach ułatwią też głębsze zrozumienie wielu zjawisk i faktów opisanych w licz
nych naukowych i popularnonaukowych książkach historycznych. Praca dostarcza
czytelnikowi literatury historycznej klucza do samodzielnych dalszych poszukiwań
bądź różnych przeliczeń, porównań itd. Dostosowana jest ona do warsztatu pracy
historyka epok nowożytnych. Dla badaczy średniowiecza taką samą rolę spełnia
opublikowane jeszcze w 1908 r. i uzupełnione w 1926 r. Vademecum T. Wierzbow
skiego oraz powojenne opracowania z zakresu nauk pomocniczych historii średnio
wiecznej.

Otwierający książkę wykaz polskich czasopism historycznych i wydawnictw 
seryjnych ma duże znaczenie nie tylko dla historyka zawodowego. Dzięki zamie
szczeniu wielu historycznych bądź bliskich historii periodyków regionalnych bę
dzie on bardzo użyteczny w pracy nauczycieli, pracowników. oświatowo-kulturał
nych i bibliotecznych, miłośników poszczególnych regionów, wreszcie historyka 
amatora. Można by jeszcze w tym miejscu dodać z czasopism regionalnych pomi
niętych w Vademecum „Głos Olesna", wyd. przez Stowarzyszenie Miłośników Zie-
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mi Oleskiej od 1966 r. (rocznik), ,,Zeszyty Pyrzyckie", wyd. przez Instytut Zachod

niopomorski w Szczecinie od 1969 r., i „Szkice Legnickie", wyd. przez Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w Legnicy od 1962 r. (rocznik ukazujący się nieregularnie). Wy

kazy zbiorów przepisów i kodeksów prawnych, sprawozdania z obrad parlamen

tów i spisy miejscowości dotyczą ziem polskich i państw rozbiorczych, stanowiąc 

pierwsze w polskiej literaturze naukowej zebranie w jedną całość tak potrzeb

nych danych. Największą objętościowo część wydawnictwa zajmują mniej lub bar

dziej szczegółowe wykazy władz centralnych poszczególnych państw. Najwięcej jest 

w tym rozdziale informacji dotyczących Polski i państw rozbiorczych (zamieszczo

no nawet łisty posłów i senatorów Polski). Ostatnia część zawiera spis naczelnych 

władz kościelnych (administracji kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, 

ormiańskiego, prawosławnego i ewangelickiego) w poszczególnych diecezjach 

i archidiecezjach ziem polskich i części terytoriów państw rozbiorczych, w których 

zamieszkiwała ludność polska. Dla historyka zjawisk społeczno-gospodarczych cenne 

byłyby jeszcze wykazy ważniejszych wydawnictw statystycznych Polski i państw 

rozbiorczych, które w tych krajach zaczęły się pojawiać już właśnie od lat siedem

dziesiątych XIX w. Autor zresztą sam doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że za

prezentowany zakres Vademecum nie zaspokaja w zupełności potrzeb historyka epok 

nowożytnych i współczesności, co wyraził we wstępie. Należy pamiętać, że badacz 

tych okresów ma z racji różnorodnego i masowego materiału źródłowego ogromne 

możliwości odtwarzania nawet najmniejszych szczegółów różnych zagadnień (może 

przecież badać dzieje postępu myśli technicznej w budownictwie, elektryczności, 

elektronice itd.), w związku z czym jego warsztatowe potrzeby są tak duże, że 

trudno byłoby je w pełni spełnić nawet w dwu następnych tomach Vademecum.

Musiałby to być ełementarny materiał z dorobku myśli ludzkiej w dosłownie wszy

stkich dziedzinach nauki. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest dostarczenie dla 

zawodowych historyków nowożytnych wszystkich specjalności niezbędnej porcji 

informacji potrzebnych w pracy badawczej. Trudności wyboru tego niezbędnego, 

ale bardzo jednak szerokiego materiału są oczywiste. Wydaje się, że I. Ihnatowicz, 

kompetentny w przedmiocie nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej 
(autor programu uniwersyteckiego tego przedmiotu wprowadzonego dopiero .na po

czątku łat sześćdziesiątych), przyjął właściwe kryteria wyboru materiału, co przy 

następnych wydaniach pozwoli mu zrealizować w pełni przyjętą koncepcję zawar
tości, której w tego rodzaju wydawnictwach, powstałych na zupełnie surowym 

pniu, nie można rzecz zrozumiała zaprezentować już w pierwszym wydaniu. 

Kazimierz Bobowski 




