
R E C E N z J E 

J. V a 1 k a, CESKA SPOLECNOST V 15.-18. STOLET1 (OVOD DO PROBLEMA
TIKY SOCIALN!CH DJ!:JIN POZDNlHO FEUDALISMU). I. Pfedbelohorska doba, 
Praha 1972, s. 119 + 1 nlb. 

Recenzowana praca jest pierwszą w historiografii czeskiej, nie licząc opracowań 
podręcznikowych, próbą syntetycznego przedstawienia rozwoju społeczeństwa czes
kiego w okresie późnego feudalizmu (od połowy XV do końca XVIII w.). Jej część 
pierwsza, doprowadzona do katastrofy z 1620 r., składa się z 5 rozdziałów. w pier
wszym Autor dal charakterystykę społecznych skutków ruchu husyckiego, widzia
nego przez Niego jako proces rewolucyjny, stwierdzając, że mimo zdławienia tego 
ruchu, zwłaszcza jego lewego nurtu, nie było w Czechach powrotu do stosunków 
z epoki przedhusyckiej. Ruch husycki bowiem nie tylko wprowadził w kraju głę

bokie zmiany religijne, ale przekopał też gruntownie jego strukturę społeczną 
i polityczną. Doprowadził do katastrofy kościół katolic.ki i spowodował _upadek 
autorytetu władzy królewskiej. Wzmocnił natomiast pozycję szlachty i mieszczań
stwa. Klasy te, reprezentując główną silę gospodarczą w kraju, zdobyły sobie przez 
swoją reprezentację stanową - sejm decydujący wpływ na bieg spraw państwowych. 
Poważne, choć nietrwałe korzyści z ruchu husyckiego wynieśli wreszcie chłopi. 
Wojny husyckie spowodowały poważne rozluźnienie stosunków feudalnych na wsi 
i jeszcze długi czas po ich zakończeniu niemożliwy był powrót do przedhusyckiego 
status quo. 

Rozdział drugi poświęcony jest ostatecznemu ukształtowaniu się późnofeudalnego 
społeczeństwa czeskiego (od połowy XV do polowy XVI w.). Nastąpiło ono w okresie 
odbudowy gospodarczej kraju po wojnach husyckich, rozwoju gospodarki towarowo
-pieniężnej, wzmocnienia feudalnej własności ziemskiej, aktywności ekonomicznej 
szlachty, przejawiającej się przede wszystkim w rozwoju hutnictwa i gospodarki 
rybnej, stopniowego ograniczania praw chłopskich, rozwoju miast, zwłaszcza pry
watnych, stanowiących centra administracyjno-gospodarcze wielkich majątków feu
dalnych, przy jednoczesnych tendencjach do stagnacji, a niekiedy nawet do upadku 
miast królewskich oraz wyraźnie zarysowanej dążności szlachty do pozbawienia 
miast pozycji ekonomicznej, prawnej i politycznej zdobytej podczas wojen husyckich. 
W dziedzinie ustroju społecznego i politycznego jest to zarazem okres ostatecznego 
wykrystalizowania i zinstytucjonalizowania się stanów. Doszło wówczas, zwłaszcza 
pod rządami Jagiellonów, do całkowitego upadku władzy królewskiej i tzw. rządów 
stanowych, przy czym ich ster przechwyciła przede wszystkim grupa „panów", 
tj. możnowładców, którzy w przeciwieństwie do tego, co było w Polsce, stanowili 
odrębny stan. Jako najważniejsza pod względem gospodarczym i politycznym siła 
w kraju możnowładztwo czeskie zmierzało wyraźnie do wprowadzenia rządów oligar
chicznych i było na najlepszej drodze do realizacji tego celu. W dziedzinie mental
ności ludzi, zwyczajów i sztuki okres ten stanowił w Czechach „zmierzch" średnio
wiecza. 

Trzeci, najobszerniejszy rozdział dotyczy okresu od polowy XVI w. do wybuchu 
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powstania czeskiego i jego klęski w bitwie na Białej Górze w 1620 r. Wykład 
otwierają rozważania Autora o przemianach w Europie i na ich tle w Czechach 
w połowie XVI w. we wszystkich dziedzinach życia: społeczno-gospodarczej, poli
tycznej, kultury, nauki i ideologii. W kilku trafnych zdaniach J. Valka zwrócił 
uwagę na zmniejszenie się roli Czech na arenie polityc�nej Europy, na utratę przez 
nie suwerenności, na regres w zakresie kultury i nauki. Jednocześnie. bardzo silnie 
podkreślił dalszy rozwój społeczno-gospodarczy i demograficzny ziem czeskich, ście
ranie się na ich terenie obu obserwowanych wówczas w Europie tendencji rozwo
jowych: procesów refeudalizacji i pełnego rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej, 
rynkowej. Pokazał przy tym zmiany, jakie się dokonywały na wsi, umacnianie się 
wielkiej własności ziemskiej, jej powolny zwrot ku gospodarce pańszczyźnianej, opór 
chłopstwa wobec ,procesów refeudalizacyjnych i jego formy. Wiele miejsca poświęcił 
negatywnemu wpływowi na rozwój miast represji podjętych wobec nich przez Fer
dynanda I po wydarzeniach z lat 1547�648, dalszemu narastaniu walki ekono
micznej między wielką własnością szlachecką a miastami, które poza prywatnymi 
przeżywały coraz większy zastój, choć o ich upadku w zdecydowanej większości 
wypadków jeszcze nie można mówić, i konfliktom wewnątrzmiejskim. Pisząc o szlach
cie, stanach „pańskim" i rycerskim, Autor zwrócił uwagę na postępującą koncen
trację ziemi w ręku możnowładztv.•a kosztem szlachty, na zachowaniu przez oba 
te stany podstawowych praw z prawem „przyjmowania do ziemi" na czele, na wy
mieranie starych rodów możnowładczych i pojawienie się nowych, na zmianę stylu 
życia szlachty i możnowładztwa z średniowiecznego na renesansowy, na walkę mię
dzy wytworzonym w wyniku wojen husyckich państwem stanowym a dążeniami 
centralistycznymi Habsburgów i na pojawienie się w Czechach nowej warstwy spo
łecznej - biurokracji, urzędniczego aparatu państwowego. Fachowy aparat urzędni
czy pojawil slę również w wielkich majątkach ziemskich. W sumie okres ten, na
zwany w czeskiej historiografii „złotym wiekiem", Autor ocenia bardzo wysoko, ale 
zarazem nie ukrywa, że kryl on w sobie zalążki przyszłej tragedii narodu i pań
stwa czeskiego (stagnacja miast, refeudalizacja wsi, narastanie konfliktów klasowych, 
religijnych i politycznych). 

W rozdziale czwartym J. Valka omówił czeską myśl polityczną w okresie mię
dzy wojnami husyckimi a Białą Górą (od utrakwizmu i Rokycany, przez Piotra Chel
czyckiego i tzw. ,,starych braci" po młodego Jana Amosa Komenskiego), w piątym 
wreszcie - problematykę teoretyczną badań nad dziejami społecznymi we wczesnych 
czasach nowożytnych (przejście od feudalizmu do kapitalizmu, ekonomika wielkiej 
własności feudalnej i tzw. wtórne poddaństwo, zagadnienie ideologii), źródła i me
tody ich wykorzystywania oraz literaturę przedmiotu. 

Choć z niektórymi sądami i ocenami Autora można i należy dyskutować, zwłasz
cza gdy chodzi o zagadnienie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu, w sumie 
omawianą pracę uważam za jeden z najlepszych zarysów syntetycznych historii 
,Czech na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych i z niekłamaną niecierpli
wością oczekuję ukazania się jej drugiej części. Dopiero po zapoznaniu z całością 
tej syntezy możliwa będzie pełna, krytyczna jej ocena. 

Józef Leszczyński 
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Z. S i m ec e k, ZPRA VY O POLSKU A VYCHODNf EVROPt A ULOHA
VRATISLAVI V CESKEM ZPRAVODAJSTVf 16.�17. STOLETf (Slezsky sbornik, 
R. 70, 19172, nr 4, s. 285-298); t e  n ż e, VZNIK TZV. TURECKYCH NOVIN A NOVI
NARSTVf VE VRATISLAVI V 17. STOL. (Slovansky prehled, 1972, nr 4, s. 233-298).

W niniejszym krótkim sprawozdaniu pragnę • zwrócić uwagę czytelnika polskiego 
na dwa artykuły Z. Simecka, niewątpliwie najlepszego dziś znawcy problematyki 
prasoznaw,::zej w krajach Korony Czeskiej w XVI-XVI! w.', poświęcone roli Wro
cławia w rozpowszechnianiu wiadomości prasowych o Rzeczypospolitej i krajach 
Europy wschodniej w drugiej połowie XVI i w zaraniu XVII w. oraz znaczeniu 
powstania tzw. gazet tureckich dla rozwoju prasy we Wrocławiu w XVII w. 

W pierwszym artykule Autor skoncentrował się na ukazaniu roli Wrocławia jako 
centrum rozp_owszechniającego prasowe wiadomości o Rzeczypospolitej i krajach 
Europy wschodniej (Rosja, księstwa naddunajskie, głównie Mołdawia i Wołoszczyzna, 
kraje nadbałtyckie) w nakreślonych wyżej ramach chronologicznych. Napływały tutaj 
różne pisane ręcznie gazety, z Gdańska, Torunia, Krakowa, Lwowa, Warszawy i Po
znania, i stąd szły dalej na zachód, przede wszystkim do Pragi, Wiednia i Lipska. 
Były to przeważnie tygodniki. Autor poddaje analizie te egzemplarze, które zacho
wały się w archiwach czeskich i słowackich. Porównuje też zawarte w nich wia
domości z relacjami o Polsce i krajach Europy wschodniej w gazetach praskich, 
wiedeńskich, weneckich, rzymskich, konstantynopolitańskich, antwerpskich, koloń
skich i frankfurckich. Ustala wreszcie krąg ich czytelników (arystokracja czeska, 
jak Rozmberkowie, Svamberkowie, Pernstejnowie, Lobkowice, możnowładztwo du
chowne, jak arcybiskupi prascy, przedsiębiorcy i bankierzy, jak Filip Fugger, mia
sta, jak Brno, Cheb, Czeskie Budziejowice). Nie zajmuje się natomiast zupełnie rolą 
Wrocławia w rozprowadzaniu i upowszechnianiu w Rzeczypospolitej i w krajach 
Europy wschodniej gazet zachodnich. 

Według słusznej - moim zdaniem - opinii Z. Simecka w warunkach politycz
nych panujących w krajach habsburskich na przełomie XVI i XVII w. Wrocław 
nie mógł stać się głównym ośrodkiem produltcji i rozpowszechniania prasy w dzie
dzicznych posiadłościach Habsburgów. Do spełnienia tej roli najbardziej predestyno
wana była Praga i ona tę funkcję pełniła. Ukazujące się tutaj tygodniki najobszer
niej i najdokładniej informowały czytelników o wydarzeniach politycznych, dyplo
matycznych, militarnych i życiu dworów panujących w Rzeczypospolitej i krajach 
Europy wschodniej. Ze względu jednak na swoje położenie geograficzne i różno
rakie powiązania z Rzecząpospolitą Wrocław stal się głównym obok Gdańska dystry
butorem gazet pisanych pochodzących z Rzeczypospolitej i kolportowanych do kra
jów zachodnich. Dopiero wybuch i klęska powstania czeskiego spowodowały, że 
w omawianej dziedzinie Wrocław wysunął się na czoło przed Pragę. 

Jest charakterystyczne, że Z. Simecek opierając się na stwierdzeniach K. Glom-

1 z ważniejszych jego prac z tej dziedziny należy wymienić: Tygodniki pisa�e
w Czechach i w Polsce w XVI w. (Zeszyty prasoznawcze, R. II, 1961', nr 4); L'Ame
rique au 16e siecle a la lumiere des nouvelles du service de renseignements de la 
famille des Rozmberk (Historica, t. XI, 1965); K pocatkum novincifstvi v Opave
(Slezsky sbornik, R. 66, 1968, nr 1); Noviny z Prahy na sklonku 16. stoleti. K soupisu
cizoja:zycnych bohemik z Zet 1501-1800 (Vedecka informace, Suplement 1•, 1970); 
Poccitky novinoveho zpravodajstvf v ceskych :zemich (Sbornik historicky, R. XVIII, 
1971); The first Brussel, Antwerp and Amsterdam Newspapers (Revue Belge de 
philol. et d'histoire, 1972). 
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biowskiego 2 i własnych badaniach jest gotów przesunąć początki prasy wrocław
skiej na końcowe lata XVI lub pierwsze XVII w. Dotąd datowano je na koniec 
lat dwudziestych tego stulecia .:1. 

W drugim artykule Autor zajął się przede wszystkim rolą Gotfryda Jonischa 
w rozwoju prasy wrocławskiej, wykazując, że potężnym dla niego impulsem było 
ogromne zainteresowanie społeczeństwa śląskiego wydarzeniami tureckimi i wojną 
austriacko-turecką. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna teza Z. Simecka, według której 
Jonisch wyprzedził niejako w praktyce późniejszą politykę prasową dworu wiedeń
skiego, drukując w wydawanych przez siebie gazetach materiały zaczerpnięte z urzę
dowej prasy wiedeńskiej i częściowo lipskiej. Wykazywał się tym samym pełnym 
lojalizmem wobec monarchii. Tę zasadę kontynuowali jego następcy we Wrocławiu 
na przełomie XVII i XVIII w. 

Józef Leszczyński 

LIDOVA PROTIFEUDALNt HNUTt VE STREDN! A VYCHODN! EVROP:11: (Slo
vanske historicke studie, t. VIII), Praha 1971, ss. 183 + 1 nlb. 

Od kilku lat w historiografii europejskiej, szczególnie w krajach socjalistycz
nych, w tym też i w Polsce, daje się zauważyć wzmożone zainteresowanie proble
matyką walki klasowej chłopów w okresie późnego feudalizmu. Podobnie jak na 
przełomie czterdziestych i pięćdziesiątych lat impuls w tym kierunku dala nauka 
radziecka, zwłaszcza prace wybitnego znawcy tych zagadnień B. F. Porszni�wa 1, 

a także nauka francuska 2• Na szeroko zakrojoną skalę pr,oblematykę tę podjęli rów
nież historycy czechosłowaccy. Nic w tym zresztą dziwnego. Posiadają oni przecież 
duże tradycje w jej badaniu, i to zarówno gdy chodzi o prace monograficzne, jak 
i teoretyczńe oraz metodologiczne .:1. 

Owocem renesansu wspomnianych wyżej zainteresowań jest w historiografii cze
chosłowackiej m. in. recenzowana książka. Składa się ona ze słowa wstępnego 
(s. 5-7) napisanego przez M. Smerdę oraz z czterech studiów merytorycznych. 

2 K. G l o m  b i  o w s k i, Polska literatura polityczna na Śląsku od XVI do końca 
XVIII wieku, Katowice 1960. 

,:s Por. B. s c h i  e r  s e, Das Breslauer Zeitungswesen vor 1742, Wrocław W02; 
t e  n ż e, Zum Breslauer Zeitungswesen (Zeitschrift des Vereines rur Geschichte 
Schlesiens, t. 24, 1910); W. K 1 a w i t t e r, Die Zeitungen und Zeitschr,iften Schle
siens von den Anfii.ngen bis zum Jahre 1870, bezw. zur Gegenwart (Darstellungen 
und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. XXIII,. Wrocław 1930); Historia Śląska, 
t. I, do roku 1763, pod red. K. Maleczyńskiego, cz. III, od końca XVI w. do r. 1763,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 596-597.

1 B. F. P o r  s z n i e  w, Feodalizm i narodnyje massy, Moskwa 1964; t e  n ż e, 
Francyja, anglijskaja riewolucyja i jewropiejskaja politika w sieriedinie XVII w., 
Moskwa 1<970; S. P a s c u, W. W. M a w r o d i n, B. F. P o r s z n i e w, I. G. A n t a
ł e w  a, Mouvements paysans dans le centre et le sud-est de l'Europe du xve au 
XXe siecze, Rapports IV, Comite Internationale des Sciences Historiques, Wien 1965. 

2 R. M a  n d r  o u, Les classes et luttes de classes en France au debut du XVIIe 
siecle, Messina-Firenze L965; R. M o u s n i e r, Fureurs Paysannes. Les paysans 
dans les revoltes du XVIIe siecle (France, Russie, China), Paris 1967. 

,:s V. H u s a, K methodice studia dejin lidovych hnuti v obdobf pozdniho feuda
lismu (Acta Universitatis Carolinae - Historica, t. VI, 1955); J. M a c e k, O tfidnim 
boji za feudalismu (Ceskoslovensky casopis historicky, R. V, 1957, nr 2). 
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W pierwszym, zatytułowanym Poddanska hnutt v ćeskych zemich v 18. stoleti jak.o

stredoevropsky typ (s. 9-39), J. Petran omówił na szerokim tle porównawczym (zie
mie etnicznie polskie Rzeczypospolitej, dziedziczne kraje hab.sburskie, w tym i Śląsk, 
Lużyce, Saksonia i Bawaria) ruchy chłopskie w Czechach w XVIII w. pod kątem 
widzenia ich przyczyn, form, organizacji, skutków i znaczenia. Duży nacisk poło
żył przy tym nie tylko na podłoże społeczno-gospodarcze, ale także religijne i poli
tyczne. Szczególnie ważne wydaje się tutaj uwypuklenie czynnika politycznego jako 
stymulatora wystąpień chłopskich (wojny, obca okupacja, wpływ rewolucji burżua
zyjnej we Francji, polityka ekonomiczna i społeczna feudalnego państwa). Mówiąc 
o skutkach i znaczeniu antyfeudalnej walki chłopów w Czechach i w ogóle w Euro
pie środkowej w XVIII w., Autor bardzo silnie podkreśla fakt, że rzadko kiedy
przynosiła ona bezpośrednie sukcesy walczącym chłopom, lecz za to w skali global
nej przyczyniała się w warunkach okrzepnięcia tzw. wtórnego poddaństwa do stabil
ności stosunków wypływającej w dużym stopniu z „równowagi strachu". Stanowiła
bowiem „reakcję obronną jednego bieguna systemu feudalnego na samowolę dru
giego". Gdy zaś w XVIII w., zwłaszcza w jego drugiej połowie, zaistniały warunki
do zmiany stosunków i całego systemu społeczno-gospodarczego, poważną rolę w ich
powstaniu odegrała antyfeudalna walka chłopów. Prowadziła przecież do tego samego
celu, do którego zmierzały również postępowe siły społeczne, rekrutujące się naj
częściej z przedstawicieli klas rządzących. To obiektywne sprzężenie celów ruchów
chłopskich z dążeniami tych sił miało kapitalne znaczenie dla dalszego biegu historii
Europy środkowej.

M. Smerda w swym studium pt. Pozdnefeudćilni lidovci hnuti v Polsku a v Uhrcich

jako ncistroj mocenskeho boje a pfedmet manipulace (s. 41-93) poruszył niezwykle 
interesujący, a w Polsce poza wyjątkami słabo dotąd przebadany problem roli czyn
nika politycznego w antyfeudalnych wystąpieniach chłopskich w Rzeczypospolitej 
i na Węgrzech, a porównawczo także w krajach Korony św. Wacława w XVII
XVIII w. W związku z tym skoncentrował swą uwagę na tych powstaniach chłopów 
polskich i węgierskich, które były inspirowane przez narodowe i obce rządy, stano
wiąc narzędzie w rozgrywkach politycznych: Ze względu na to, że Autor nie zna 
najnowszej dla tematu pracy A. Kerstena 4, przecenia rozmiary i znaczenie powsta
nia Kostki Napierskiego z 1651 r., choć trafnie uchwycił jego obce inspiracje. Nie 
dal też wystarczającej odpowiedzi na pytanie, jaki był cel polityczny tego powstania 
bądź - ściślej rzecz biorąc - próby jego wywołania. Na zakończenie swych rozwa
żań wysunął własne, z natury rzeczy dyskusyjne sugestie w wielokrotnie w historio
grafii polskiej roztrząsanej sprawie, dlaczego w Rzeczypospolitej na ziemiach etnicz
nie polskich nie doszło do wojny chłopskiej? Jego zdaniem na ten stan rzeczy 
złożyło się szereg przyczyn, a przede wszystkim brak wiary chłopów w skuteczność 
radykalnych wystąpień antyfeudalnych, wypływający z braku nadziei „opierającej 
się na pewnej świadomości istnienia różnicy interesów między panującym i klasą 
feudałów oraz na przekonaniu, że władca chce pomóc poddanym w ich walce" 
(s. 82). Duże znaczenie miał również fakt, że w Rzeczypospolitej ruchy chłopskie 
znacznie częściej niż w innych krajach były wykorzystywane do celów politycznych 
tak w walkach różnych obozów magnackich, jak i z wrogiem zewnętrznym. Nie
mało przyczynił się wreszcie do tego wpływ ideologii szlacheckiej stojącej na straży 
interesów klasy feudałów. 

J. Vavra rozprawę pt. Studie o ohlasu povstani Jemeljana Pugacova v zapadni

4 A. K e r s t e n, Na tropach Napierskiego. W kręgu mitów i faktów, Warsza
wa 19'70. 

9 - Sobótka 2(/3 
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Evrope (s. 95-142) poświęcił echom powstania Pugaczowa w Europie zachodniej. 
Składa się ona niejako z dwu części. W pienvszej Autor przedstawił reakcję dyplo
macji francuskiej na tę wojnę chłopską, w drugiej natomiast echa, jakie wywołała 
ona wśród publicystów zachodnich, głównie francuskich, w latach 1775-1805. 

Polskiej problematyki dotyczy również ostatnie studium zamieszczone w recen
zowanej książce. Wyszło ono spod pióra J. Valenty i nosi tytuł Petr Sciegienny 
a radikćtlnf. rolnicke hnuti v Polsku koncem pvrni poloviny 19. stoleti (s. 143-182). 
Pod względem materiałowym praca ta nie przynosi żadnych nowych odkryć. w opar
ciu o ustalenia historyków polskich Autor przybliża czytelnikowi czechosłowackiemu 
post-ać Piotra Sciegiennego, wiążąc jego działalność z radykalnym ruchem agrarnym 
na ziemiach polskich, szczególnie w Kongresówce. Sporo miejsca poświęca przy tym 
polemice z poglądami Z. Młynarskiego w sprawie genezy i autorstwa „Złotej Ksią
żeczki" s. 

Józef Leszczyński 

ZUR GESCHICHTE UND PROBLEMATIK DES DEUTSCH-RUSSISCHEN RU-CK
VERSICHERUNGSVERTRAGES VON 1887, wyd. H. Hallmann, Darmstadt 1968, 
SS. LII, 558. 

I 

Pokaźny i ładnie wydany tom zawiera poza obszernym wstępem blisko sto doku-
mentów i urywków źródłowych oraz 18 fragmentów opracowań. Materiał ten doty
czy· zarówno zawarcia traktatu reasekuracyjnego w 188-7 r., jak i zerwania „drutu 
do Petersburga", i to może nawet w większej mierze wypadków z 1890 r. Pod sta
ranną formą kryje się jednak treść budząca różne wątpliwości. Już we wstępie 
traktat z 1'887 r. potraktowany został zgodnie z poglądami starej historiografii nfe
mieckiej sprzed kilkudziesięciu lat jako wielkie dzieło Bismarcka. Co więcej, Autor 
wstępu gładko rozprawia się, praktycznie nie podając żadnej argumentacji, z różnymi 
zarzutami, jakie nie od dzisiaj wysuwano pod adresem polityki Bismarcka w 11887 r.; 
charakterystyczny dla sposobu rozumowania może być urywek na s. XV, gdzie 
stwierdza on, że traktat nie był żadną opcją na rzecz Rosji, gdyż podobne twierdzenia 
wynikają z błędnego rozumienia stanowiska Bismarcka. Jeżeli nawet dalej (s. XXVII) 

Hallmann przestrzega przed przecenianiem traktatu jako długo przygotowywanego 
,,wspaniałego ukoronowania" (grandioser Schlusstein) bismarkowskiej polityki soju
szów, to przecież pozostaje określenie traktatu jako improwizacji, doskonale dosto
sowanej do sytuacji, a niesłusznie krytykowanej przez najnowszych badaczy. W po
dobnie tradycyjny sposób, bardzo szczegółowo, niemal kronikarsko, omówione zostały 
wypadki z Hl90 r. Wystarczy wspomnieć choćby o sposobie potraktowania Holsteina 
(s. XXVIII, XXXIX, LI), którego demoniczność w niewielkim tylko stopniu została 
złagodzona pod wpływem nowszych prac. 

Takie stanowisko wydawcy odbiło się także na doborze materiałów źródłowych. 
W ponad 3/

4 pochodzą one ze znanego wydawnictwa Die Grosse Politik (reszta wzięta 
została taicie z prac drukowanych), wielokrotnie już krytykowanego. Trudno sobie 
wyobrazić, aby bogate zasoby nie drukowanych aktów Auswartiges Amtu, coraz 
częściej i na wielką skalę wyzyskiwane, nie zawierały nowego i ciekawego materiału 
do kwestii tak ważnych dla dziejów Niemiec i .dyplomacji europejskiej. 

5 Z. Ml y n a r s  k i, W kręgu sprawy ks. Piotra Sciegiennego, Warszawa 1961.



Recenzje i83 

W części trzeciej cytowani są autorzy wyłącznie niemieccy, w połowie sprzed 
ostatniej wojny (należy do nich także A. O. Meyer, choć bowiem jego biografia 

Bismarcka ukazała się dopiero w 1949 r., drukowana była już w 1943 r., a sam autor 

zginął w 1944 r.). Dobór ten jest tendencyjny pod wieloma względami. I tak np. 
nie ma odpowiedniego fragmentu z obszernej książki E. Eycka (za to jest wypowiedź 
Hartunga, będąca urywkiem z długiego omówienia pracy Eycka o Niemczech wil
helmińskich, kontynuacji biografii Bismarcka), ponieważ Eyck z.decydowanie krytycz
nie był nastawiony do polityki „żelaznego kanclerza", pisząc m. in., że traktat rease
kuracyjny był sprzeczny z duchem innych układów, zwłaszcza z Austrią, a jedynie 
pozornie powstrzymał zbliżenie rosyjsko-francuskie (E. E y c k, Bismarck, t. III, Er
lenbach-Ziirich 1944, s. 4S2 i.n.). Pominięte zostały także wypowiedzi znanego histo
ryka angielskiego, A.J.P. Taylora, _który stwierdził, że traktat z 1887 r. nie zapobiegał 
zbliżeniu rosyjsko-francuskiemu, a w najlepszym razie może być traktowany jako 
próba odsunięcia katastrofy wojny na dwa fronty, nieuniknionej konsekwencji po
lityki Bismarcka (A.J.P. T a y 1 o r, The Struggle for Mastery in Europe, Oxford 
1959, s. 3lf7�3Ul). 

Jeszcze bogatszą mozaikę poglądów historyków można przytoczyć, gdy chodzi 
o wypadki 1890 r., w tym także w niemieckiej literaturze historycznej wiele jest
wypowiedzi dalekich od ubogiego zestawienia zamieszczonego w omawianym wy
dawnictwie. Chodzi tu przecież o jeden z najbardziej dyskusyjnych momentów dzie
jów Niemiec XIX w.

Adam Galas 

M. K r a j c o v i c, SLOVENSKA POLITIKA V STREDNEJ. EURO Pt 1890-11901,
Bratysława 0,971, ss. 302. 

W historiografii europejskiej utrwalił się stereotyp, według którego podstawową 
orientacją słowackiego ruchu narodowego od jego początków do I wojny światowej 
była orientacja wszechsłowiańska, występując/i pod szyldem „słowiańskiej wzajemno
ści". Idea ta zarówno w swej wersji politycznej, jak i kulturalnej przeszła w XIX w. 
znaczną ewolucję: od koncepcji Kollara, Ludovita ·stura (z okresu po rewolucji 
1848 r.) czy Vajanskiego, głoszących koniecznośt oparcia się Słowaków, szerzej·: 
całej Słowiańszczyzny, na carskiej Rosji, poprzez austroslawizm, zwłaszcza w okresie 
Zjazdu Słowiańskiego w Pradze w 1848 r., do czechosłowakizmu. Jednakże będąc 
przez cały wspomniany okres zasadniczym kierunkiem orientacji, nie zawsze idea ta 

była mocnym oparciem dla polityki narodowej Słowaków, nie mówiąc już, że w prze
szłości stanowiła źródło ujemnej, w oczach europejskiej postępowej opinii publicznej, 
z socjaldemokracją z przełomu stuleci włącznie, oceny słowackiego ruchu narodowego. 
źródłem tej opinii była postawa Słowaków w rewolucji 1848 r., ich wystąpienie 
przeciw Węgrom, które uchodziły za jeden z głównych frontów w walce o demokra
tyzację Europy, a opowiedzenie się za carską Rosją, sprawującą funkcje „żandarma 

Europy". 
Od pewnego czasu trwa proces rewizji wspomnianego wyżej stereotypu. Nie są 

w nim jednak używane wszystkie atuty, które w sposób zasadniczy winny wpłynąć 
na przewartościowanie ocen słowackiego ruchu narodowego-. By atuty te WYdobyć, 
należy udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie próby podejmowali słowaccy politycy, 
którzy zdawali sobie sprawę z niewystarczania na ich potrzeby samej „słowiańskiej 
wzajemności", by zyskać bardziej realnych sojuszników, a następnie poddać analizie 
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ten kierunek polityki słowackiej. W pierwszym rzędzie byłyby to próby Jana Pala
rika, który w latach sześćdziesiątych XIX w. szukał kontaktów z węgierskimi libe
rałami znajdującymi się wówczas w opozycji do centralistycznego i germanizującego 
systemu, stworzonego przez urzędującego w latach 1,852-1860 premiera Austrii Alek
sandra Bacha. Próbom tym pod koniec XIX w. odpowiadała współpraca Słowackiej 
Partii Narodowej z powstałą w IS95 r. Węgierską Partią Ludową (Neppartem), 
również opozycyjnie nastawioną do rządu, tym razem węgierskiego. Wyrazem tej 
współpracy było m. in. kandydowanie z ramienia Neppartu kilku Słowaków w wy
borach z 1(896 r. 

Jednakże kontakty z węgierskimi stronnictwami opozycyjnymi należały do spora
dycznych; cele tych sojuszy okazywały się chwilowe, ograniczone do czasu pozosta
wania owych stronnictw węgierskich w opozycji. Bardziej trwale miejsce zdobyły 
sobie sojusze Słowaków z niewęgierskimi narodami Korony $w. Stefana, które miały 
miejsce po 18&7 r., tj. po utworzeniu monarchii austro-węgierskiej i uchwaleniu 
ustawy narodowościowej, w myśl której ludność Węgier stanowi jednolity naród wę
gierski. Ustanowienie bowiem dualizmu postawiło narody niewęgierskie (według spisu 
powszechnego z 1890 r. stanowiły one 51J.,40/o ludności Węgier w nowej sytuacji: wę
gierskie klasy posiadające znajdujące się przed Hl67 r. w roli uciskanych „awanso
wały" obecnie do roli uciskających, a rzecz biorąc ściślej, wraz ze wspomnianą ustawą 
narodowościową uzyskały sankcje prawne i polityczne dla swego nacjonalizmu. Prze
jawiało się to zarówno w ich stosunku do kultu1· poszczególnych narodów (szereg 
ustaw mających na celu przyspieszenie madziaryzacji), jak i w dziedzinie socjalnej: 
przeciętna np. płaca robotnika węgierskiego w tym okresie wynosiła '600 forintów, 
niewęgierskiego natomiast 370 forintów 1. Historyczne korzenie tej współpracy sięgają 
1861 r., kiedy to w Martinie uchwalono Memorandum slovenskeho narada, a jego 
tekst przesłano, z propozycją podejmowania wspólnych akcji, Rumunom, Serbom, 
Chorwatom i Rusinom. W latach sześćdziesiątych miała również miejsce współpraca 
Rumunów i Serbów, zwłaszcza w ramach rumuńsko-serbskiegó klubu poselskiego 
w parlamencie austriackim. Ale jako realna siła polityczna sojusz 'tych narodów wy
stąpił dopiero w ostatnim dziesięcioleciu XIX w., a szczególne miejsce zajął w nim 
tzw. alians rumuńsko-słowacko-serbski, który Milan Krajcovic, młody historyk z Bra
tysławy, uczynił przedmiotem recenzowanej monografii. 

Trzeba od razu powiedzieć, że praca Krajcovica stanowi w badaniach nad hi
storią Słowacji w tym okresie duży krok naprzód. Oparta na materiałach archiwal
nych, głównie słowackich, na prasie z owego okresu oraz na istniejącej literaturze 
przedmiotu, głównie słowackiej, węgierskiej, rumuńskiej i serbskiej, przynosi sze
reg odkryć, prostuje sądy dawne, sięga do dokumentów, o których w dotychczasowej 
historiografii nie wiedziano albo w których istnienie powątpiewano. O tym, że do 
współpracy tej nie przywiązywano dotychczas wagi, świadczą IJ,ie tylko syntetyczne 
opracowania historii Słowacji pióra samych Słowaków 2, ale również fakt, że 
współpraca ta zasadniczo nie jest znana współczesnej historiografii polskiej. Jeśli 
bowiem fakt ukazania się w naszym kraju podręcznikowe·go opracowania (pióra auto
ra polskiego) historii jakiegoś kraju traktować jako syntezę określonego etapu pol
skich badań w tej dziedzinie, to o nieznajomości tej świadczy okoliczność, że nie 
znajdziemy ani zdania poświęconego tej współpracy zarówno w opracowaniu dziejów 

1 T. M. Is 1 a m  o w, Politiczeskaja bo1·ba w Wengrii w naczale XX wieka, 
Moskwa 1959, s. 36-37. 

2 Por. Slovenskci Vlastiveda, t. I, Dejiny, Bratysława 1971. 
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Czechosłowacji 13, jak i Rumunii 4, które się u nas ostatnio ukazały. Nie znajdziemy 
też takiej informacji w fundamentalnym opracowaniu międzywojennym poświęconym 
Słowacji s. W dotychczasowej literaturze przedmiotu, która powstała głównie w okre
sie międzywojennym, badanie wspomnianej współpracy miało na celu głównie szu
kanie „historycznych korzeni" Małej Ententy; niekiedy wprost eksponowano w nich 
tezę, że współpraca z ostatniego dziesięciolecia XIX w. jest rzeczywistym początkiem 
Malej Ententy G. Innym mankamentem literatury problemu jest brak jego opracowań 
marksistowskich; jedynym wyjątkiem jest tu praca poświęcona przeglądowi życia 
Rumunów w Siedmiogrodzie stanowiąca rozdział rumuńskiej Historii Siedmiogrodu 7• 

Na początku lat dziewięćdziesiątych XIX w. inicjatywę wśród narodów niewę
gierskich mieszkających na obszarze Korony $w. Stefana przejmują najsilniejsi 
wśród nich Rumuni z Siedmiogrodu. Ich partia narodowa proponuje w tej dziedzinie 
współpracę wszystkim narodom Węgier. Jednocześnie w 1890 r. powstaje w Buka
reszcie Liga pentru unitatea culturala a Romanilor, która wkrótce rozwinęła sieć 
swoich przedstawicielstw w Europie zachodniej, a która miała na celu pomoc pro
pagandową i ekonomiczną (np. finansowanie szkól rumuńskich) dla Rumunów z Sie
dmiogrodu. Zasługą szeregu akcji propagandowych Ligi jest fakt, że Europa zaczęła 
inaczej patrzeć na Węgry, że państwo to zaczęło tracić, w nowych warunkach już 
mu nie przysługujący, kredyt popularności, zdobyty w rewolucji 1848 r.; dzięki dzia
łalności Ligi świat zaczął dowiadywać się również o węgierskim szowinizmie i po
stępującej madziaryzacji. W 1892 r., w '215-lecie panowania Franciszka Józefa, prze
kazali siedmiogrodzcy Rumuni do kancelarii cesarskiej (cesarz odmówił przyjęcia 
delegacji) Memorandum, kolportując jednocześnie za pośrednictwem Ligi jego tekst 
w języku francuskim, niemieckim, węgierskim i włoskim. Wywołało to szereg kontr
akcji węgierskich, m. in. pogromy antyrumuńskie. Opracowane rok wcześniej przez 
studentów z Bukaresztu Memerandum o położeniu Rumunów w Siedmiogrodzie

wywołało Odpowiedź studentów węgierskich, w której m. in. twierdzi się, że kwestia 
narodowa na Węgrzech nie istnieje. W odpowiedzi na to studenci rumuńscy i sło
waccy opracowali Replikę, którą w czerwcu 1892 r. wydano (300 stron druku, 20 
tys. nakładu) w kilku językach w Sibiu i rozesłano prasie zachodnioeuropejskiej. 
Była to właściwie pierwsza na tym forum informacja o Słowakach i ich położeniu. 
Podobny ruch memorandowy, który nie był znany dotychczasowej historiografii, 
podjęli u siebie Słowacy. 

W 1892 r. odbył się proces prasowy S. H. Vajanskiego, szeroko rozpropagowany 
przez prasę rumuńską w Siedmiogrodzie i Ligę na zachodzie Europy. Inną okazją 
do zacieśnienia związków między Rumunami a Słowakami był nieurodzaj w 1891 r. 
na Słowacji, który spowodował w roku następnym głód. Z pomocą głodującym Sło
wakom przyszli Rumuni i Chorwaci. Nastąpiło również nawiązanie kontaktu z od
łamem radykałów serbskich, skupionych wokół czasopisma „Zastava". W wyniku 
tych kontaktów w dniach 9-10 I 1893 r. odbyła się w Wiedniu pierwsza konferen
cja Rumunów, Serbów i Słowaków. Jej protokół był dotychczas nie znany. Wśród 
postulatów konferencji zwraca uwagę żądanie autonomii narodowej lub terytorialnej, 
co w praktyce równało się postulatowi przekształcenia dualizmu w federalizm. 

:i R. H e c k, M. O r z e c  h o w s  k i, Historia Czechosłowacji, Wrocław 1968. 
4 J. De m e 1, Historia Rumunii, Wrocław 1969. 
s Słowacja i Słowacy, praca zbiorowa pod red. W. Semkowicza, t. I, Kraków 

1937, t. II, Kraków 1938. 
s K r  a j  co v i c, op. cit., s. 7. 
7 C h e r  e s  t e� i u i in., Din istoria TransHvanei, II, Bukareszt '11!)63. 
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Konferencja wiedeńska dala początek koordynowanej akcji trzech narodów, która 
trwała do 1898 r. Jej szczytem był Kongres Narodowościowy w 1895 r. w Buda
peszcie, na którym obok ponowienia żądań sformułowanych już na pierwszej wspól
nej konferencji wysunięto postulat demokratyzacji życia publicznego i żądanie 
powszechnego prawa wyborczego (na Węgrzech w tym okresie prawo wyborcze 
posiadało tylko 5,40/o obywateli). Jedną z podstawowych form współpracy był 
udział obrońców wszystkich trzech narodów w procesach politycznych przedstawi
cieli poszczególnych narodów; ta forma współpracy zapoczątkowana została udzia
łem serbskich i słowackich obrońców w procesie rumuńskich memorandystów w 1894 r. 
Z tej okazji mobilizowano również opinię publiczną trzech narodów, co przeja
wiało się m. in. w napływie telegramów z wyrazami popracia dla oskarżonych. 
Telegramy te publikowano potem na lamach „Narodnich novin", rumuńskiej „Tri
buny" i „Zastavy". Obok tego rozwinęła się współpraca kobiet przejawiająca się 
głównie w dziedzinie wymiany rekwizytów kulturowych (stroje ludowe, nauka 
języków po obu stronach itp.). Rozwinięto również w okresie nieistnienia szkol
nictwa średniego w Słowacji akcję wysyłania uczniów słowackich do gimnazjów 
rumuńskich w Siedmiogrodzie i częściowo serbskich. Współpraca nie objęła ekono
miki, choć siedmiogrodzcy Rumuni próbowali sprowadzać piwo z nowo założonego 
browaru w Martinie. Alians nie objął wszystkich narodów niewęgierskich, choć 
sporadycznie zgłaszali doń akces siedmiogrodzcy Sasi i Chorwaci. Tym ostatnim 
stała na przeszkodzie autonomia, którą uzyskali w 1868 r. w ramach Węgier. Nie 
przeszkadzało to rządowi węgierskiemu w prowadzeniu, z równym jak gdzie indziej 
nasileniem, akcji madziaryzacyjnej, ale Chorwaci bali się i tą iluzoryczną wolność 
utracić. 

Współpraca nie przebiegała również bez zakłóceń. Były to zarówno tarcia 
wewnątrz współpracujących narodów, jak i pomiędzy nimi 8• Trzeba przyznać, że
Słowacy od pierwszej konferencji w il.893 r. (a było ich w sumie siedem) należeli 
do największych zwolenników współpracy. Aktyv,mość Rumunów uzależniona była 
z jednej strony od stosunków Węgier z panstwem rumuńskim, z drugiej - od 
doraźnych efektów, jakie dawał alians. Rząd węgierski rychło się w tym układzie 
zorientował i podjął szereg akcji mających na celu rozbicie aliansu. Były to m. in. 
tajne rokowania z uwięzionymi memorandystami (ich ujawnienie wywołało rozgo
ryczenie wśród Słowaków i Serbów)., lttórych w końcu uwolniono przedterminowo, 
i rozmowy z Bukaresztem. Bukareszt bowiem traktował ruch siedmiogrodzkich Ru
munów jako forpocztę przyszłych zdobyczy terytorialnych. Jednakże po dojściu do 
władzy w 1'896 r. liberalnej opozycji ze Sturdzą na czele Rumunia zrzekła się tych 
planów. Nieco inaczej sprawa przedstawiała się u Serbów. Z jednej strony byli 
oni hamowani przez Chorwatów, z drugiej - ich ruch nie wywoływał większego 
zainteresowania w Serbii, zwróconej raczej w kierunku Grecji. Zainteresowanie 
losami Serbów w królestwie węgierskim przyszło w Belgradzie dopiero pod koniec 

s Rumuński recenzent pracy Krajcovica, Cornellu Barborica (por. ,,Slovenske 
pohlady'1, 1'972, nr 4), wysoko oceniając wyniki trudu Autora podkreśla zarazem, 
że jest to praca „wyraźnie słowackiego historyka". Pretensja recenzenta dotyczy bez
krytycznego - jego zdaniem - przejęcia przez Krajfovica poglądów M. Stefano
vica i A. Augustiniego (a więc ludzi najbardziej zaangażowanych we współpracy) 
na przyczyny rozpadu aliansu. Zarzut ten, jak się wydaje, byłby uprawniony rów
nież i ze strony historyków serbskich, jeśli idzie o ocenę wahań Serbów. Krajcovic 
bowiem niewiele uwagi poświęca analizie wewnętrznego układu sil wśród Rumu
nów i Serbów, a współpracujące partie (nawet biorąc pod uwagę istniejące . w nich
rozbieżności) traktuje en bloc. Poza jego zasięgiem, na co wskażemy daleJ, pozo
staje stosunek tych partii do innych ugrupowań danego narodu. 
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XIX w. Jeśli zaś idzie o stosunek współpracujących narodów do państwa węgier
skiego, to we wszystkich oficjalnych dokumentach stały one na stanowisku integral

ności ziem Korony Sw. Stefana, a tylko żądały takiego przekształcenia stosunków 
wewnętrznych, by wszystkie zamieszkujące je narody uzyskały równe prawa. 

Z przytoczonych przez Krajfovica materiałów archiwalnych i prasowych wynika, 

że propaganda węgierska kwalifikowała ruch narodów niewęgierskich jako pan
slavistyczny spisek przeciw państwu węgierskiemu. Podobna opinia w odniesieniu 
do narodów słowiańskich Austro-Węgier ustaliła się na zachodzie Europy. Do końca 

życia podzielał ją Engels. W świetle pracy Krajfovica trudno orzec, o ile operowanie 

straszakiem panslawizmu było świadomym posługiwaniem się fikcją przez admi
nistrację i propagandę węgierską, o ile zaś rząd węgierski był rzeczywiście przeko

nany o związkach między tym ruchem a rządem canskim. Nie ulega bowiem wąt

pliwości, że wywiad rosyjski interesował się sprzecznościami narodowymi w mo
narchii; świadczą o tym zarówno przytaczane przez Autora opinie prasy rosyjskiej 
na temat aliansu, jak też szczegółowe raporty konsula rosyjskiego w Budapeszcie 

relacjonujące sytuację wśród Słowaków. Powstaje jednak pytanie, na które Slovenskó. 

polityka nie odpowiada, w jakim stopniu ruch ten na terenie Słowacji korzystał 

z inspiracji carskiej. Przeciw tezie o współpracy narodowców słowackich z rzą
dem carskim świadczy odmownie załatwiona prośba starszych przywódców SNS, 
którzy w 11.895 r. zwrócili się o pomoc w kwocie 20 tys. rubli potrzebnych z okazji 
przejścia „Nai;odnych novin" z tygodnika na dziennik. Z tej okazji konstatuje 

Krajcovic, że „stary model idei słowiańskiej wzajemności okazał się nierealny: 
poparcie wielkiej Rosji carskiej jest romantycznym przeżytkiem" 9. 

Praca Krajfovica pozwala też inaczej spojrzeć na politykę narodowościową 
węgierskiej socjaldemokracji. Rumuńscy przywódcy aliansu przestrzegali, że może 
się on u Węgrów spotkać z utożsamieniem z ruchem socjalistycznym, gdy - ich 
zdaniem - nie ma on z nim żadnego związku. Również wśród przywódców SNS 
nie liczono się z możliwością wciągnięcia do współpracy socjaldemokratów sło
wackich. W alccji agitującej za wzięciem udziału w Kongresie (obok obrad dele
gatów poszczególnych partii narodowych miał być Kongres manifestacją przybyłych 
do Budapesztu jak największych mas narodów niewęgierskich) zapomniano o robot
niku słowackim, szczególnie o silnym skupisku słowackiego proletariatu w Buda
peszcie. Spostrzeżenia te padają w pracy Krajfovica niejako na marginesie, nie 
stawia on sobie bowiem za cel prześledzenia wzajemnych stosunków ruchu naro
dowego i socjalistycznego. Nie wykorzystuje w ten sposób zaistniałej w jego pracy 
możliwości innego spojrzenia na ruch narodowy i socjalistyczny w tym okresie, 
nie poddaje tych nurtów wzajemnej konfrontacji. Wydaje się jednak, że konfron
tacja taka mogłaby przynieść sporo nowych ustaleń zarówno odnośnie do jednego, 
jak i drugiego nurtu 10. Wbrew bowiem temu, co wynika z przytoczonego na po
czątku tych uwag stereotypu, tak ruch narodowy, jak i socjalistyczny miał wiele 
punktów stycznych w sensie i dodatnim, i ujemnym: socjaldemokraci węgierscy 
niejednokrotnie w praktyce okazywali się węgierskimi nacjonalistami, narodowcy 
zaś narodów uciskanych zajmowali demokratyczne, obiektywnie socjaldemokratycz-

� K r  aj co vie, op. cit .. s. 148. 
10 Podobną wadą jest obarczona próba napisania historii socjalistycznej reflek

sji nad kwestią narodową podjęta przez czeskiego historyka J. Kolejkę w jego 
Ncirodnostnich programach pro stfednf. a jihovychodni Evropu, Brno 1971 (por. 
K. Fi e d o r, B. S. K u  n d a, Uwagi na marginesie książki J. Kolejki ... , ,,Sobótka",
1973, nr 1). 
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ne pozycje 11• Niestety, zainteresowanie ze strony socjaldemokracji ruchem naro

dowym sprawia wrażenie, że było sporadyczne. W czasie procesu memorandystów 

rumuńskich organ socjaldemokracji rumuńskiej, ,,Dreptatea", opublikował rezolucję 

pierwszomajową z Ploe�ti, w której m. in. popierano walkę memorandystów. Po

parcie Kongresowi, z podkreśleniem jego demokratycznego charakteru, wyraził 

miesięcznik socjaldemokracji chorwackiej „Słoboda". Socjaliści słowaccy nie posia

dali w owym czasie własnej partii i wchodzili w skład socjaldemokracji węgier

skiej; o ich opiniach na temat aliansu nic dotychczas nie wiadomo. Jeśli zaś idzie 

o socjaldemokrację węgierską, to jej stosunek do aliansu był ambiwalentny. z jed

nej strony pojawiły się opinie popierające przyjęty na Kongresie program działania,

głównie z uwagi na umieszczenie w nim żądania powszechnego prawa wyborczego

(przypomniano w związku z tym fakt, że postulat taki nie padł ze strony żadnego

narodowego kongresu Węgrów), a z drugiej - oceny Kongresu, w którym używa

się słownictwa prasy burżuazyjnej, oskarża się jego organizatorów o chęć zlikwi

dowania węgierskiej państwowości itp.

Jeśli idzie o masy ludowe współpracujących narodów, to zasadniczo poparły 

one ideę współpracy. Krajfovic w sposób przekonywający dokumentuje ten pozy

tywny stosunek mas. Jednocześnie wskazuje na to, że glosy mas wyrażały czasem 

o wiele większą dojrzałość niż przywódcy: to właśnie z tych środowisk rozlega

się krytyka p1·zeoczenia przez przywódców SNS słowackiego robotnika. Ale dla
pełności obrazu należałoby problem ten postawić w centrum zainteresowania ba

dacza. Należałoby również zbadać, jaki był stosunek węgierskich mas do idei współ
pracy narodów niewęgierskich oraz do samej kwestii narodowej. Szereg wspólnych

wystąpień robotników węgierskich i niewęgierskich świadczy, że na poziomie ruchu

masowego kwestia ta, aczkolwiek w sposób żywiołowy, rozwiązywana była w słusz
nym zasadniczo kierunku, natomiast przywódcy często nie dorośli do reprezento
wania mas.

Innym osiągnięciem Krajfovica jest nowe oświetlenie ewolucji w słowackim 
obozie narodowym pod koniec XIX w. Autor ujmuje tę ewolucję na tle sytuacji 
europejskiej, co pozwala mu wnieść korektę np. do genezy czechosłowakizmu 
w myśli słowackiej. Dotychczas bowiem milcząco zakładano, że współpraca Cze
chów i Słowaków, która dała w efekcie utworzenie w 19\18 r. wspólnego państwa, 
bądź wywodziła się z idei słowiańskiej wzajemności, bądź była produktem „natu
ralnej" konieczności (a raczej: fatalności) historycznej. Krajfovic pokazuje zaś, że 

młodzi przywódcy słowackiego ruchu narodowego, którzy zwrócili się w stronę 
Czechów, nie zaniedbywali bynajmniej wypróbowania innych możliwości - jedną 
z nich był właśnie alians. I dopiero jego rozłożenie, głównie w drodze zaspokoje
nia przez rząd węgierski żądań najsilniejszych w tym związku Rumunów, dopro

wadziło do zacieśnienia związków z Pragą. 

Bogusław Sławomir Kunda 

11 Na fakt ten wskazują m. in.: J. Mes ar os, Kriza (Dejiny Slovenska, II,
Bratysława 1970) oraz Enciklopedija Jugoslavije, II, Zagrzeb 1956, s. 562. 
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E. Fe h r  e n  b a c h, WANDLUNGEN DES DEUTSCHEN KAISERGEDANKENS
1871-1918 (Studien zur Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, t. I), Miinchen
Wien J.1969, SS. 255. 

Niespełna 50 lat istniało w Niemczech drugie cesarstwo, ale był to okres, w któ
rym Rzesza zaszła wysoko w swojej potędze i wpływach. Toteż uderzająca była 
nie tylko szybkość likwidacji władzy monarchicznej w listopadzie HH8 r., ale także 
fakt, że choć odpowiedzialnością za klęskę obarczono republikę i „przestępców 
listopadowych", minimalną tylko rolę odegrały w piętnastoleciu republiki weimar
skiej próby restauracji Hohenzollernów. Monarchiści wystąpili w puczu Kappa, ale 
i wówczas, być może na skutek krótkotrwałości tego incydentu, hasła powrotu 
monarchii były słabe. Niczego w tym kierunku nie przedsięwziął Hindenburg, też 
przecież z przekonań monarchista. W pewnym stopniu właśnie genezę tego zja
wiska ma wyjaśnić omawiana książka. Oparta jest na kilku zespołach archiwal
nych, ale znacznie większą rolę odgrywa wykorzystanie rzeczywiście bogatej współ
czesnej publicystyki. Na tej podstawie Autorka w trzech zasadniczych częściach 
przedstawiła kolejno pruski charakter cesarstwa z 1871 r., cesarstwo Wilhelma II 
oraz nieudane próby pogodzenia cesarstwa z demokracją na początku XX w. Są 
to więc jakby trzy przekroje, z których pierwszy dotyczy bardziej sytuacji sprzed 
zjednoczenia niż czasów cesarstwa Wilhelma I, drugi w poważnym stopniu osnuty 
jest wokół postaci Wilhelma II, a w trzecim osią rozważań są koncepcje F. Nau
manna. Przeprowadziwszy szczegółową analizę stanowiska wobec idei cesarstwa, 
Autorka ostatecznie wyróżniła kilka jej form, a mianowicie: historyczną, prusko
-konserwatywną, federalistyczno-partykularystyczną, unitarystyczno-narodowo-pań
stwową, imperialną oraz ideę cesarstwa ludowego. 

Te ogólne ustalenia mogą budzić pewne wątpliwości. Z jednej strony niekiedy 
sztucznie wysublimowane idee rzadko występowały w formie czystej i w takiej 
postaci oddziaływały tylko na nieliczne grupy ludzi. Z drugiej strony koncepcje, 
o których mowa, przeważnie stanowiły część składową szet·szych ideologii i dopiero

w tym kontekście stają się w pełni zrozumiale.
Niemniej jednak książka ma też wiele mocnych stron. Należy do nich przed

stawienie w całej złożoności znaczenia idei cesarstwa przed 1871 r. Wiele było 
fikcji i legendy w nawiązywaniu do cesarstwa średniowiecznego, ale właśnie różno
rodność interpretacji cesarstwa umożliwiała zyskiwanie dla niego zwolenników 
w różnych obozach (por. np. s. 50). Mniej mnie przekonały wywody, które uza
sadniają wyrośnięcie w związku z ideą cesarstwa pozycji Prus (chyba ważniejsza 
była bismarckowska „krew i żelazo"; Autorka też wkrótce pisze, że idea pokry
wała hegemonialne tendencje Prus, s. 52), ale i tutaj można znaleźć sporo cieka
wych spostrzeżeń. Ważne jest także ustalenie, że wbrew współczesnym przedsta
wicielom idei cesarstwa (a zgodnie z l:\vierdzeniami niejednego jej krytyka) nie 
brakowało wzorowania się na idei napoleońskiej Francji. Pierwsza część kończy 
się na ocenie pozycji cesarza w ustroju Rzeszy. Ustrój ten Autorka określiła jako 
kompromis między federalizmem a unitaryzmem, przy czym w myśl tego cesarz 
był raczej „tytułem" (Amtstitel) i formalnie quasi-prezydentem, ale zarazem 
zaopatrzony został w ważne upraw,nienia praktyczne (s. 81). Wydaje się jednak, 
że funkcjonowanie takiego systemu przy możliwości różnej interpretacji pozycji 
cesarza zapewniały stosunki między Wilhelmem I a Bismarckiem. Brak precy
zyjnego określenia roli suwerena Rzeszy pod pewnymi względami wychodził na 
dobre. Iluż konserwatystów nigdy nie użyło terminu cesarz, mówi�c jedynie 
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o królu, oczywiście pruskim! Tymczasem co bardziej prawicowi przedstawiciele
mieszczaństwa widzieli w monarsze symbol jedności Rzeszy.

Tak właśnie zatytułowany jest rozdział o Wilhelmie II: ,,Cesarstwo Wilhel
ma II jako symbol państwa narodowego", ale jego treść w wielu fragmentach 
świadczy o czym innym. W okresie rosnącej aktywności coraz liczniejszych grup 
społeczeństwa instytucja monarsza w Rzeszy takim symbolem się nie stała. Wil
helm II mógł być nim chyba tylko dla „poddanych". Sporna jest natomiast geneza 
tego faktu. O Wilhelmie napisano już bardzo wiele, a w ciągu ostatnich 20 lat 
rozgorzała dyskusja zarówno na temat jego „osobistych rządów", jak i roli w cza
sie wojny. Autorka wraca do tej dyskusji, opowiadając się po stronie tych histo
ryków, którzy zaprzeczają rządom osobistym. Dlatego też dostrzega dysproporcję 
między autokratycznymi pretensjami cesarza a małą skutecznością jego poczynań 
(np. s. 96). Nie chciałbym wracać do szczegółowych (niekiedy aż za bardzo) roz
ważań nad cesarzem, do dziesiątków jego słynnych czy osławionych wypowiedzi, 
do równie znanych uwag marginalnych na raportach dyplomatycznych, do tak.ich 
faktów, jak tworzenie kultu władcy (nie jestem zresztą pewny, czy np. kult Wil
helma I, wyrażony nadaniem mu w 1897 r. przydomka „Wielki", nie miał nic 
wspólnego z monarchiczną tradycją pruską, nie stanowiła ona przecież czegoś jed
norodnego), czy do sprawy wywiadu w „Daily Telegraph", ale ważniejsza wydaje 
mi się pewna niekonsekwencja. Zaprzeczeniu rządów Wilhelma II towarzyszy twier
dzenie, że był on twórcą neoabsolutyzmu. Wydaje mi się zaś, że przyczyn ewolucji 
pozycji cesarza w Rzeszy trzeba bardziej szukać poza samym Wilhelmem (w roz
dziale trafiłem także na nieliczne usterki szczegółowe, jak np. ocena ustawy języ
kowej z 1908 r., która miała być sprzeczna z antypolskim kursem polityki pruskiej, 
s. 127).

Rozdział o Wilhelmie II kończy się wzmianką o projektach „ludowego cesar
stwa" powstających w takich kołach, jak Związek Wszechniemiecki, projekty cał
kowicie nierealne, a wynikające z pragnienia połączenia ekspansji zewnętrznej 
z zabezpieczeniem przeciwko socjalizmowi. Jest to jakby wstęp do części trzeciej, 
poświęconej przede wszystkim publicystyce Naumanna. Tu stwierdzić trzeba, że 
w zbyt małym stopniu podkreślony został właśnie mały oddźwięk, na jaki natra
fiły jego projekty, w gruncie rzeczy mało komu odpowiadające. Książka kończy 
się okresem wojny, gdy - ·jak się ostatnio powszechnie przyjmuje - pozycja 
cesarza spadła bardzo nisko. Autorka formułuje to w stwierdzeniu, że zrzekł się 
on nie praw, lecz obowiązków (s. 216), sprowadzając powody upadku chyba znowu 
zbytnio do osobowości samego Wilhelma. Szkoda, że zabrakło miejsca dla wzmian
kowania sytuacji powojennej, bo ona dopiero w pełni rzuciła światło na żałosny 
koniec idei cesarskiej. 

Adam Galos 

J. G. W i 11 i a m  s o n, KARL HELFFERICH, ,.ti872-1924. ECONOMIST, FI
NANCIER, POLITICIAN, Princeton 1971, ss. XVIII, 439. 

Postać Helffericha najbardziej uwidoczniła się w dziejach Niemiec w związku 
z ponurymi wypadkami okresu po I wojnie światowej, z zaciętą walką skrajnej 
prawicy z republiką weimarską i „przestępcami listopadowymi", ale nie wówczas 
odgrywał on największą rolę polityczną. Ten ekonomista z wykształcenia szybko 
poniechał kariery naukowej, aby przejść do działalności politycznej, choć przeważ
nie związanej z gospodarką. Stanął więc na czele Kolei Anatolijskiej i Bagdadz-
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kiej (1006), a następnie Deutsche Bank (1908), jednego z największych banków 

niemieckich. Szczytem kariery stal się okres wojny (sekretarz skarbu i minister 

pruski, 1915, sekretarz spraw wewnętrznych i wicekanclerz, 1917-1918, a po zała

maniu się dotychczasowego znaczenia jeszcze przedstawiciel Niemiec w Rosji Ra

dzieckiej, 191ij). Po wojnie na czoło wybiła się jego działalność publicystyczna i par

lamentarna w szeregach Deutschnationale Volkspartei (por. np. C. H o r k  e n b a c h, 

Das Deutsche Reich von 1918 bis heute, Berlin 1930, s. 678). 

Mimo istnienia paru biografii Helffericha, przeważnie zresztą hagiograficznych 

opracowań sympatyków politycznych, książka Williamsona, oparta w części na ma

teriałach nie drukowanych (brak wśród nich materiałów archiwalnych z NRD), 

wnosi sporo nowego. Dotyczy to szczególnie okresu wojennego. Wcześniejsze lata, 

zwłaszcza przed 1906 r., Autor w zbyt wielkim stopniu poświęcił na omówienie 

poglądów Helffericha, co przybiera niekiedy formę nużącego streszczenia jego prac 

naukowych dotyczących najbardziej zagadnień monetarnych. Lata 1914-1918 zaj

mują największą część monografii (ok. 440/o); tutaj najczęściej występuje sięganie 

do archiwaliów. Toteż mimo licznych ostatnio prac o stosunkach wewnętrznych 

w Niemczech (Ritter, Feldman) Williamson potrafił nie tylko dodać wiele do zobra

zowania roli Helffericha (np. w kampanii o użycie łodzi podwodnych, brak nato

miast pełnego wyjaśnienia stanowiska Helffericha w sprawie powojennych, pro

jektowanych kontrybucji i jego projektów żądania 150 mld marek), ale także uzu

pełnić naszą znajomość takich zagadnień, jak rozgrywki wewnętrzne w Niemczech, 

zwłaszcza w l!H 7 r. w związku z dymisją Bethmanna-Hollwega, czy zagadnienie 

„nowej orientacji" (Autor rozumie pod tym terminem zbyt wąsko tylko sprawę 

reformy pruskiego prawa wyborczego, gdy w grę wchodziło więcej problemów, 

a pojęcie pojawiło się wbrew Autorowi nie dopiero w 11917 r., lecz już w 1915 r.). 

Sporo jest też materiału do kwestii celów wojennych Niemiec (Helfferich po usu

nięciu z rządu stanął na czele komitetu zajmującego się przygotowaniem gospodar

czych warunków pokoju), w tym także do spraw polskich, ale wobec obszernej 

już na ten temat literatury historycznej nie ma tu żadnych rewelacji. 
Więcej pretensji można mieć wobec sposobu traktowania roli Helffericha 

w okresie po '1!918 r. Autor w jakimś stopniu uległ sugestii argumentów tego ponu

rego demagoga i złagodził osąd jego postępowania w takich momentach, jak 

proces z Erzbergerem, czy nawet morderstwo Rathenaua. Tymczasem nie bez pod

staw opinia w Niemczech w czerwcu 1922 r. uważała Helffericha za prawdziwego 

mordercę, gdyż to jego artykuły popchnęły młodych zamachowców do tragicznego 

czynu (wśród wielu wypowiedzi por. np. H. K e s  s 1 e r, The Diaries, London 

1972, s. l-8�l85; matka Rathenaua mówiła, że jedynym jej pragnieniem przed 

śmiercią jest napisanie listu do Helffericha z potępieniem go za morderstwo). Ze 

Helfferich umiał sugestywnie oddziaływać na czytelników, świadczyć może także 

inny fakt, o którym Williamson nie wspomina. W czasie procesu między Helffe

richem a Erzbergerem w 1920 r. nie tylko znaczna liczba zwolenników skrajnej 

prawicy, zwłaszcza bogatych kobiet, wypełniła salę sądową, aby oklaskiwać oskarżo

nego, a wygwizdywać ministra finansów, ale ponadto dvrudziestoletni były kadet 

marynarki, Oltwig von Hirschfeld, dokonał nieudanego zamachu na Erzbergera 

(0. Fr i e d r i c h, Before the Deluge, Nowy Jork 1971, s. 00.), przy czym zama

chowiec stwierdził, że to artykuły Helffericha przekonały go, iż Erzberger odpo

wiedzialny jest za klęskę z 1,918 r. Widać więc, że Helfferich musiał pisać suge

stywnie, a zamach na Rathenaua nie był jedynym jego dziełem. Mimo takich 

czy innych zastrzeżeń praca Williamsona posiada jednak sporą wartość. 

Adam Galos 
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B. G e o r g e, UNE HISTOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMAN
DE, Editions de la Table Ronde, Paris tl/971, ss. 2711. 

Zjawisko trwałego zainteresowania historiografii francuskiej współczesną tema
tyką wchodniego sąsiada Francji jest zrozumiale i nie wymaga chyba komentarza. 
Ten ostatni natomiast okazuje się niezbędny przy zapoznawaniu się z niektórymi 
jej: pozy�ami, i to nie tyle ze względu na słabości lub braki ich treści, co z po
wodu świadomego zacierania proporcji rozpatrywanych zagadnień i jednostronnej 
ich interpretacji. Starałem się zwrócić na to uwagę w moic"h wcześniejszych recen
zjach drukowanych na lamach „Sobótki" i dotyczących książek Aubreego, de Saint 
Roberta czy de la Gorce'a 1• Autorzy ci, jakkolwiek wychodzili z rozmaitych stano
wisk i posługiwali się odrębnymi metodami, zadziwiająco zgodnie bronili Niem
ców przed obciążaniem winą za wywołanie dwóch wojen światowych, Niemiecką 
zaś Republikę Federalną - przed zarzutem rewizjonizmu w jej polityce za
granicznej. Jest rzeczą mało pocieszającą, że podobne opinie nadal. znajdują gorą
cych obrońców wśród pisarzy francuskich. Przykładem - omawiana poniżej książka 
B. George'a, usiłująca odtwarzać powojenną historię części byłych Niemiec w opar
ciu o podstawy, których rzeczywistą kruchość wykazało dowodnie samo życie,
a teoretyczną błędność - co wybitniejsi politycy znad Renu i Sprewy.

Autor włożył niemało trudu w nadanie swej pracy cech dzieła prezentującego 
problematykę historyczną „wyzwoloną" spod nacisku aktualnej sytuacji polityczno
-społecznej. Z jednej więc strony dzieje NRF doprowadzone zostały tylko do 1966 r., 
ponieważ lata następne należą - według George'a - już wyłącznie do „dziedziny 
polityki będącej w stanie pełnej ewolucji" (s. 269), z drugiej zaś treść książki 
została przeładowana licznymi, przesadnie obfitymi cytatami, czerpanymi ze źródeł 
bardzo nierównej wartości. Nie wystawia to najlepszego świadectwa metodologicz
nemu warsztatowi pisarza, podobnie zresztą jak i nieporadność w odpowiednim 
uszeregowaniu głównych dziedzin - życia narodu czy państwa. George bowiem 
zajął się niemal wyłącznie sytuacją międzyna

0

rodową w Europie lat 1945-1966, 

omawiając tylko ubocznie stosunki wewnętrzne pokonanych Niemiec. Te „poko
nane Niemcy" zidentyfikowały się w przekonaniu Autora z obszarem trójstronnej 
okupacji mocarstw zachodnich, przekształconym następnie w Niemiecką Republikę 
Federalną. Przyznając jej tylko pełną suwerenność i stojąc uporczywie na stano
wisku, że Niemiecka Republika Demokratyczna w istocie rzeczy pozostaje nadal 
typową strefą okupacyjną, George niezmiennie powtarza propagandową tezę Bonn 
z dawnych lat, iż NRF jest wyłącznie upoważniona do reprezentowania narądu 
niemieckiego jako całości. Stąd zaś do przeinaczania rzeczywistego stanu na tere
nach na wschód od Laby już tylko jeden mały krok. 

Może nim być np. wprowadzenie określenia „polska okupacja na wschodnich 
terenach Niemiec". Widocznie Francuzowi nie odpowiadały utrzymujące się chwi
lowo w pierwszych latach powojennych w określonych kolach zachodnich tak.ie 
terminy, jak „polska administracja" czy „polski zarząd" i dlatego zapewne pisze: 
,,Związek Radziecki wprowadził, wbrew wszelkim układom, nowego okupanta -
Polskę i zmienił na jej korzyść wschodnie granice Niemiec" (s. 26). O różnicy 
między zajęciem (czasowym) ziem pokonanego wroga przez wojska 4 mocarstw 

1 Por. rencezje niżej 
z książki G. A u b r e e, 
z książki Ph. de S a i n t 
nr 3, z książki P. M. de 

podpisanego na lamach „Sobótki": XVII, 1962, nr 3/4, 
L'armee aHemande .... , Paris 1960; XXIV, 1969, nr 1, 

R o b e r t, Le jeu de la France, Paris 1007; XXVI, 1971, 
la G o 1· c e, La France contre les Empires, Paris 1969. 
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i powrotem (na stale) Polski do dawnej piastowskiej dzielnicy - ani słowa. Nad
spodziewanie za to wiele mówi się o jedynym zadaniu, jakie przypadło do wyko
nania temu piątemu „okupantowi". Było nim przesiedlenie w warunkach - jak 
kłamliwie twierdzi - wyjątkowego barbarzyństwa wielomilionowej masy ludności 
niemieckiej ze wschodu na zachód. Dla uwypuklenia fragmentów poświęconych opi
sowi polskich gwałtów George nie omieszkał odwołać się do danych liczbowych 
i do poprzedniej własnej książki pod wymownym tytułem Les Russes arrivent.

Lecz w danym wypadku ta metoda zagrała wyraźnie przeciwko Autorowi, gdyż 
wiadomo, że liczby nie dają się naginać zbyt dowolnie. Ponad 15 mln Niemców 
przesiedlonych w końcowym okresie wojny i zaraz potem, z tego przeszło 2 mln 
osób zmarłych w drodze w rezultacie rzekomych polskich lub rosyjskich okru
cieństw - to rzeczywiście brzmi mocno (s. 44), nawet jeśli w innym miejscu mówi 
się (s. 244) o 12 mln. A tymczasei:n przecie migracje ludności niemieckiej rozpo
częły się już w pierwszych miesiącach po wybuchu II wojny światowej. Np. w paź
dzierniku 1939 r. ruszyły pierwsze transporty przesiedleńców z Estonii, w listo
padzie - z Lotwy, w grudniu zaś z Małopolski Wschodniej 2• Ten nieustanny -
początkowo o małym zasięgu i wahadłowych tendencjach - ruch wystąpił więc 
już w latach sukcesów III Rzeszy i tym samym nie można go łączyć jedynie 
ze schyłkiem działań na frontach i ich zakończeniem. �resztą problem uchodźczy 
wystąpił również w tzw. Protektoracie Czech i Moraw z ich blisko trzymilionową 
mniejszością niemiecką oraz w państwach bałkańskich, to znaczy poza zasięgiem 
oddziałów polskich. Wiadomo także, że największy odpływ ludności cywilnej na 
zachód wyprzedzał odwrót jednostek Wehrmachtu. Te ostatnie starały się niekiedy 
pomagać współrodakom, lecz przeważnie napór wojsk radzieckich był zbyt silny, . 
ażeby wsparcie to mogło się okazać skuteczne. Jedynie nieznaczna - w porow- • 
naniu do całości - część Niemców pozostała na miejscu i następnie zgodnie 
z uchwałami konferencji poczdamskiej musiała opuścić dotychczasowy teren za
mieszkania. W trakcie tej wędrówki spotykała ona - znowu w przekonaniu Ge
orge'a - miliony współobywateli, którzy wobec ustania wojny próbowali wracać 
do siebie na wschód, ale oddziały polskie ... i tak da capo (s. 38). Wysuwając tezę, 
że powrót Polski na jej dawne ziemie północne i zachodnie trzeba po prostu przyj
mować w kategoriach tymczasowej okupacji terytorium nieprzyjacielskiego, Autor 
z kolei sformułował inne jeszcze mniemanie, mianowicie jakoby linia Odra-Nysa 
została w Poczdamie uznana za zachodnią granicę ... Związku Radzieckiego (s. 39). 
Osiągnął to zresztą w sposób niezbyt oryginalny, wypunktowując niektóre wyrazy 
w tekście przytaczanej deklaracji i zastępując je wstawką (w nawiasie) o linii 
Odra-Nysa. 

Zaskakujące skojarzenia i zastanawiające przemilczenia pojawiają się także 
i w innych fragmentach książki George'a. Okoliczności utworzenia Bundeswehry 
i udział jej w silach zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego zostały już naprawdę 
wielostronnie rozpatrzone w literaturze historycznej 3, politycznej• i fachowej. Dla
tego nieprawdą jest twierdzenie (s. 127 nn.), jakoby najważniejszym elementem 
decyzji o remilitaryzacji NRF było wcześniejsze uzbrojenie jednostek niemieckich 
w radzieckiej strefie okupacyjnej (tak Autor uporczywie pazywa Niemiecką Re-

2 Por. C. M a d  a j  c z y  k, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I, War
szawa 19170, s. 351 nn. 

3 Np. R. Me G e  e h  a n, The German Rearmament Question, University of 
Illinois, Urbana-Chicago-London 19171. 

4 Np. J. M o c h, Histoire du rearmement allemand depuis 1950, Paris 1965; 
por. recenzję niżej podpisanego w „Sobótce", XXI, 11966, nr 2. 
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publikę Demokratyczną). Podbudowywanie zaś swego twierdzenia rozważaniami 
o powszechnym umiłowaniu pokoju w społeczeństwie zachodnioniemieckim wywo
łuje u czytelnika, zwłaszcza polskiego, wrażenie całkiem inne od spodziewanego'
przez Fran�uza, tym bardziej że w formie dowodu przytacza on „Kartę Wypę
dzonych" uchwaloną w 1950 r. przez Federację Związków Uchodźczych i cytuje
(bez wykropkowywania!) jej § 1 o wyrzeczeniu się myśli o zemście lub odwecie.
że podobne ujęcie niedwuznacznie wyklucza pamięć o krzywdach wyrządzonych
przez Niemców ludności krajów okupowanych, Autor wolał pominąć milczeniem.

Omówienie podróży kanclerza Adenauera do Moskwy we wrześniu 1955 r. 
i powzięta tam dwustronnie decyzja o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych 
między NRF i ZSSR wypadło blado i powierzchownie. A wszak i w tym wypadku 
nie brak _materiału fródlowego i opracowań, z pamiętnikami Adenauera 5 włącznie 
(w nich Autor zauważył tylko scenę kłótni między Nikitą Chruszczowem i kancle
rzem). George dłużej natomiast zatrzymał się nad kwestią podrzędniejszego zna
czenia, jaką był wyłom w tzw. teorii Hallsteina, wykluczającej utrzymywanie 
przez Bonn stosunków dyplomatycznych z państwami uznającymi de iure NRD. 
Fakt, że mimo negatywnego stanowiska mocarstw zachodnich, przede wszystkim 
Stanów Zjednoczonych, NRF zdecydowała się na taki krok, dobitnie potwierdził 
koniunkturalny charakter wzmiankowanej teorii. 

I wreszcie stosunki niemiecko-francuskie po zakończeniu II wojny światowej. 
Przechodziły one nader zmienne koleje, zanim przybrały formę dobrosądziedzkich: 
w styczniu U963 r. podpisany został traktat przymierza między Paryżem i Bonn. 
Chociaż w następnych latach układ ten częściowo tylko odpowiedział intencjom 
jego sygnatariuszy - gen. de Gaulle'a i kanclerza Adenauera - to istotny pozo
stawał fakt, że zbliżenie Francji i NRF doszło m. in. na gruncie wzrastają
cego w obu państwach przeciwstawiania się ingerencJl Waszyngtonu w sprawy 
europejskie. O ile w zakresie poglądów de Gaulle'a Autor nie wniósł nic szcze
gólnie nowego, o tyle wskazanie na powody rodźwięków między NRF a USA 
stanowi jedno z niewielu pozytywnych sformułowań książki. Z dużym też wy
czuciem roli czynników emocjonalnych w kontaktach pomiędzy mężami stanu 
przeprowadzona została ocena spotkań nieuchronnie starzejącego się szefa rządu 
federalnego i młodego o szerokich horyzontach prezydenta Johna F. Kennedy'ego 6• 
Szkoda, że i ten fragment (s. 232-234) nie został dopracowany ostatecznie i roz
sadzony niepotrzebnym tam i treściowo, i kompozycyjnie wyjątkiem z przedwy
borczego przemówienia Eicharda Nixona w październiku 1960 r. w Buffalo do 
obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia. Przypuszczenie, jakoby w ten spo
sób George, posługując się argumentem a contrario, jeszcze mocniej chciał uwydat
nić zalety Kennedy'ego, byłoby chyba trudne do przyjęcia. 

Książka George'a wywołuje niemało zastrzeżeń i wątpliwości. Szczególnie ja
skrawo uwydatniają się one w porównaniu z wysokim poziomem formy i treści, 
charakterystycznym dla prac przytłaczającej większości autorów francuskich. A jed
nak i ta lektura ma niewątpliwie jeden przynajmniej pozytywny skutek: przez 
naukę cudzych błędów łatwiej można poprawiać i wykorzeniać własne potknięcia 
i omyłki ... 

Paweł de Laval 

s K. A d  e n  a u e r, Memoires, t. I, 1965, t. II, Paris 1967 (tłum. z niemieckiego). 
6 Np. John S. B a d  e a u, The American Approach to the Arab World, New 

York 1968; por. recenzję niżej podpisanego w „Przeglądzie Historycznym", t. LXI, 
Warszawa 1970, z. 2, s. 341-344. 
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P. D o b r o w o l s k i, UGRUPOWANIA I KIERUNKI SEPARATYSTYCZNE
NA GÓRNYM SLĄSKU I W CIESZWSKIEM W LATACH 1918-1939, Warszawa
Kraków 11972, ss. 242. 

Książka Dobrowolskiego jest jedną z najciekawszych, jakie wydano w ostatnich 
latach z historii Sląska. Temat poruszony w niej należał do systematycznie pomi
janych przez naszą powojenną historiografię, tym większa więc zasługa Autora 
oraz opiekuna pracy, prof. H. Zielińskiego (nawiasem mówiąc, pioniera badań 
w tej dziedzinie 1), że wreszcie ważny i konieczny dla zrozu.mienia międzywojen
nych dziejów Sląska problem doczekał się systematycznego i kompleksowego omó
wienia. Informacji na temat separatyzmu śląskiego i jego podłoża przez wiele lat 
musieliśmy szukać w różnych pracach poświęconych najczęściej zupełnie innym 
sprawom. Pozostaliśmy w tyle nawet za historiografią czechosłowacką 2, a wielu 
podstawowych danych trzeba było nadal szukać w przedwojennej literaturze nie
mieckiej .3. Omawiana praca imponuje rozmachem. Oprócz olbrzymiej literatury, 
publicystyki, niezliczonych gazet i czasopism różnych kierunków Autor wykorzy
stał wszystk!e dostępne archiwalia krajowe, czechosłowackie i częściowo NRD. 
Jeśli czegoś można żałować, to niepełnego wykorzystania materiałów z Merseburga 
pozwalających uzupełnić stosunkowo najuboższe partie pracy. 

Na wstępie książki P. Dobrowolski daje próbę przedstawienia historycznego, 
narodowościowego, socjologicznego i politycznego podłoża tendencji separatystycz
nych na Sląsku. Było to bardzo ambitne i trudne zadanie. Sięgając daleko wstecz, 
Autor analizował wszystkie czynniki sprzyjające poczuciu odrębności Slązaków 
zarówno w stosunku do Niemców, jak i do Polaków. Wydaje się, że wydobył 
tu wszystkie ważniejsze elementy i słusznie zwrócił uwagę zwłaszcza na motywy 
ekonomiczne oraz psychologiczne. Zbyt często zapomina się, że niechęć Slązaków 
budzili nie tylko uprzywilejowani przybysze z głębi Niemiec, ale i „dziady" z Kró
lestwa i Galicji. Jeśliby nawet ten rozdział chętnie widziało się obszerniejszym 
i bardziej pogłębionym, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że byłby on tematem 
całej rozprawy wymagającej nie tylko wielce pracochłonnych studiów, ale rozległej 
wiedzy socjologicznej, ekonomicznej, psychologicznej i innej. W rozdziale pierw
szym Autor zawarł również krótką historię ruchów separatystycznych na Śląsku 
do 1191].8 r. Warto na nią zwrócić uwagę choćby z tego względu, że tłumaczy, jaką 
rolę już wówczas odegrał separatyzm na Sląsku Cieszyńskim w obronie uprzywi
lejowanej pozycji tamtejszych Niemców. Te właśnie doświadczenia musiały póź
niej stać się zachętą do popierania podobnych ruchów w sytuacji, gdy utworzenie 
samodzielnego Sląska Cieszyńskiego stało się jedynym wyjściem chroniącym przed 
przyłączeniem do Polski lub Czechosłowacji. 

Przeszło 50-stronicowy rozdział drugi poświęcił Dobrowolski rozwojowi ruchu 
separatystycznego w najbardziej krytycznym momencie - kształtowania granic 
po I wojnie światowej_ Był to właściwie najlepszy okres dla separatystów mogą
cych wygrywać spory między Polską, Niemcami a Czechosłowacją, dyskontować 

1 Artykuł H. Z i e  l i  ń s k i e  g o  La question de „L'etat Independent de Haute
-Silesie" apres Za premiere guerre mondiale (1919-1921) (Acta Poloniae historica, 
t. IV, 1961), był dotąd jedynym poważniejszym śladem interesowania się history
ków polskich tym problemem.

2 Swiadczą o tym prace Valenty, Kolejki i Paclika. 
,3 Do dziś niewiele zestarzała się praca R. Vogla Deutsche Presse und Propa

ganda des Abstimmungskampfes in Oberschlesien, Leipzig 1931, oraz książka K. 
W i t t a, Die Teschener Frage, Berlin 1935. 
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dążenia mocarstw zachodnich do zapewnienia sobie dominującej roli w gospodarce 
śląskiej, wzmagać obawy ludności rodzimej przed wielką niewiadomą, jaką niosła 
każda zmiana granic. Jedynie wówczas można było brać na serio koncepcje utwo
rzenia „Księstwa Cieszyńskiego" czy „Wolnego Państwa Górnośląskiego". Jeśli 
weźmiemy pod uwagę te właśnie możliwości, wydaje się, że latom owym poświę
cono w stosunku do całości książki zbyt mało miejsca. Jest to zresztą rozdział, 
który w większym niż następne stopniu opiera się na literaturze, najmniej też 
przynosi nowych ustaleń. Nie znaczy to oczywiście, że tych ostatnich tam nie ma, 
bo są, i to niekiedy nadzwyczaj ciekawe. Warto np. zwrócić uwagę na motywy, 
które spowodowały ostateczne opowiedzenie się separatystów cieszyńskich (głów
nie Niemców) po stronie Czechosłowacji. W kraju tym liczba ich współziomków 
była wyższa, pozycja silniejsza, a szansa polonizacji przez przeważający w okolicy 
żywioł polski mniejsza. Przy okazji Autor krytycznie ocenia ówczesną politykę 
Polski wobec separatystów. Błędem było niewykorzystanie istniejących szans prze
ciągnięcia Kożdoniowców na swoją stronę. 

Dość szerokie omówienie znalazła w pracy działalność Związku Górnoślązaków, 
z którym duże nadzieje wiązały niemieckie kola centrowe i wielkoprzemysłowe. 
Tu szczególnie odczuwa się brak nowych materiałów. Nie udało się nawet ustalić 
dokładnej daty powstania organizacji separatystów. Liczby dotyczące Bundu oparte 
są głównie na informacjach jego prasy. Wiadomo jednak skądinąd, że szef propa
gandy Związku rozmyślnie zawyżał _te dane. Najbliższa prawdy jest prawdopodob
nie liczba 20 tys. członków na początku 1921 r., cytowana w nie znanym Autorowi 
raporcie zastępcy komisarza dla spraw porządku publicznego na Górnym Sląsku. 
Trzeba podkreślić, że w stosunku do powszechnych wówczas ocen polskich i nie
mieckich jest ona bardzo niska 4. Warto też zwrócić uwagę, że władze pruskie, 
któi;-e uważały, iż przeważają w Związku członkowie o nastawieniu proniemieckim, 
wolały na zimne dmuchać i nie szczędziły wysiłków, aby tuż przed plebiscytem 
pozyskać sobie sympatie separatystów. Doskonale znający stosunki śląskie landrat 
Barensprung z pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przykładał wielką 
wagę do tego, aby delegację Bundu przyjął sam premier 5• Zresztą wydaje się, 
że wrażenie z pobytu w Berlinie nie było tym czynnikiem, który zadecydował 
o zaleceniu Związku glosowania za Niemcami. Już 4 ·III ·19aJ. r., a więc jeszcze
przed wizytą berlińską, mąż zaufania policji, oceniając najprawdopodobniej sym
patię przywódców organizacji, donosił, że według przewidywań zalecenie takie
będzie wydane G.

Związki pewnych działaczy Bundu z niemieckimi czynnikami propagandowymi 
są znane już od dawna. Trudno więc było dodać tu więcej nowości. Szkoda jednak, 
że Autorowi zabrakło materiału na szersze omówienie dwu ważnych kwestii -
bazy społecznej separatystów i zasięgu ich oddziaływania. Obie kwestie zostały 
jedynie zasygnalizowane. Nie wiadomo np., na jakiej podstawie Autor twierdzi, 
że „Zwolennicy Związku Górnoślązaków rekrutowali się głównie z mieszkańców 
wsi" (s. 98). Wygląda to raczej na hipotezę niż udowodniony fakt. Przecież nawet 
według Dobrowolskiego właśnie w dużych miastach Bund miał parotysięczne grupy 
członków. Do listy cytowanej przez Niego trzeba dodać jeszcze Królewską Hutę 
z 4 tys. bundowców 7• W innym miejscu Dobrowolski powołuje się na niemieckiego 

4 Deutsches Zentralarchiv Merseburg (dalej DZAM), Rep. 77, Tit. 856, nr 415, 
s. 80-82, raport do MSW 4 III 1921.

s Tamże, s. 83-86„ Barensprung do premiera 8 III 100;1..
6 Jak w przyp. 4. 
7 Jw. 
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autora, który twierdził, iż pismo Związku miało „nadzwyczajną popularność", i to 
„w szerokich masach ludności" (s. 103). Z wcześniejszych wywodów Autora można 
wyczytać, że klientelę Bundu powinna stanowić tzw. ,,Zwischenschicht", czyli lud
ność bez wyrobionego poczucia narodowego. Powstaje więc pytanie: jak liczna 
była ta ludność, czy rzeczywiście separatyści byli popularni w „szerokich masach"? 

Kwestia ta wiąże się bardzo silnie z następną, mianowicie popularności hasła 
samodzielności, czy też autonomii Górnego Śląska wśród polskich działaczy naro
dowych i szerokich rzesz społeczeństwa polskiego. Dziwne jest, dlaczego ,,tenden
cjom dzielnicowym w działalności partii politycznych" drugiej polowy lat dwu
dziestych poświęcono cały podrozdział, a podobna kwestia w okresie wcześniejszym 
nie znalazła uznania Autora. Problem ten jest przecież bardzo kontrowersyjny. 
W jakim stopniu były prawdziwe i odzwierciedlały stan faktyczny niemieckie do
niesienia, że „Dem deutschen Los von Berlin entspricht das polnische Los von 
Warschau"? Faktem jest, że podobne tendencje istniały, ale jak były powszech
ne? s Przecież na te skłonności przywódców polskich na śląsku (nawet Korfantego) 
musieli liczyć twórcy ruchu separatystycznego i wszyscy ci, którzy zalecali władzom 
niemieckim jak najszybsze nadanie autonomii Górnemu Śląskowi, gdyż inaczej 
będzie on stracony dla „niemieckiej ojczyzny" s. 

Lwia część pracy została poświęcona ruchom separatystycznym w okresie mię
dzywojennym na polskim, niemieckim i czeskim śląsku. I tu, prawdopodobnie 
ze względów materiałowych, widzimy pewne zwichnięcie proporcji. Stosunkowo 
mało może Autor powiedzieć o Opolszczyźnie, szeroko natomiast rozpisuje się 
o partii Kustosa w województwie śląskim. Rozdziały te należą do najbardziej od
krywczych części pracy, są oparte głównie na prasie i archiwaliach. Dobrowolski
pisze otwarcie o błędach i nadużyciach władz polskich, które stawały się pożywką
ruchu „obrony Górnoślązaków", zamiast przyśpieszać, hamowały proces zrastania
śląska z Macierzą. Przekonywająco wykazano również, jakie czynniki obiektywne
sprzyjały separatystom. Np. kryzysy gospodarcze miały kluczowe znaczenie dla ich
popularności. Słusznie chyba Autor powstrzymał się od osądzania Kustosa. Ocena
tej postaci jest trzeźwa i rnzsądna. Stosunkowo ltrótkie omówienie ruchu Kożdonia
na Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1945 uzmysławia czytelnikowi, jak bezna
dziejne były tam perspekty\vy separatystów. Los Kożdonia, który w rok po witaniu
kwiatami Grażyńskiego stoczył się do roli hitlerowskiej marionetki, jest tego chyba
najlepszym dowodem. Zresztą separatyzm cieszyński w najmniej zawoalowany sposób
stal na usługach mniejszości niemieckiej, na Górnym śląsku analogiczny ruch
starał się przynajmniej stworzyć wrażenie, że broni też polskich obywateli. Obiek
tywnie ruchy te były zawsze korzystne dla Niemców ze względu na ich pozycję
społeczną i ekonomiczną, stąd też odmienny sąd historiografii niemieckiej nie wy
daje się być w pełni szczery.

Praca Dobrowolskiego jest bez wątpienia dużym wkładem w poznanie najmniej 
dotychczas znanych spraw najnowszych dziejów śląska. Wartość jej powiększa 
przejrzysta narracja, wyważone i dojrzale sądy, staranna szata edytorska, w tym 
aż dwa indeksy - osób i organizacji. 

Marek Czapliński 

s DZAM, Rep. 77, Tit. 856, nr 100, maszynopis z 6 IX 1919 pt. ,,Ergebnisse mei
ner Erkundigungsreise nach Oberschlesien", podp. Lerchenfeld; tamże, nr 204, 
s. 308, Central-Polizeistelle Osten do MSW 9 X 1919; tamże, nr 101, s. 56, Prezy
dent Rejencji Opolskiej do MSW 31 XII 1919.

9 Do tych ostatnich należał m. in. niemiecki pełnomocnik w Komisji Między
sojuszniczej ks. Hatzfeld, por. DZAM, Rep. 77, Tit. 856, nr 413, s. 353-354, Hatz
feld do Auswartiges Amt 24 IX 1920. 

10 - Sobótka 2, 73 



298 Recenzje 

S. Mik o s, DZIALALNOSC KOMISARIATU GENERALNEGO RZECZYPOS
POLITEJ POLSKIEJ W WOI:.NYM MIESCIE GDAŃSKU 1920-1939,, Warszawa 
1971, SS, 401,, 

Komisariat Generalny RP, jego powstanie i działalność nie znalazły dotych
czas systematycznego i całościowego przedstawienia w historiografii. W okresie 
międzywojennym eksponowano problematykę prawnoustrojową Wolnego Miasta, 
a sprawy KGRP poruszono w aspekcie polityczno-prawnym. Szersze odbicie w opra
cowaniach powojennych polskich i obcych znalazł problem W.M. Gdańska w polityce 
zagranicznej Polski i Niemiec w latach trzydziestych 1. Dotycząca tej kwestii praca 
B. Dopierały 2 dala jednocześnie pewien pogląd na działalność dwu ostatnich komi
sarzy generalnych - K. Papeego i M. Chodackiego. Praca S. Mikosa oparta jest
na źródłach archiwalnych znajdujących się w WAP w Gdańsku, AAN w Warszawie
oraz w DZA w Poczdamie. Uzupełnieniem tych materiałów są wspomnienia czoło
wych postaci działających na terenie W. M. Gdańska, prasa gdańska i pomorska
oraz dokumenty publikowane. Praca składa się z VI rozdziałów. Podstawą po
działu jest układ chronologiczny uwzględniający „ogólne założenia polityki władz
polskich wobec Wolnego Miasta". Oprócz dwu pierwszych rozdziałów następne
wiążą się z nazwiskami kolejnych komisarzy generalnych, gdyż - zdaniem Autora -
zmiany na tym stanowisku były pochodną zmiany kursu polityki polskiej wobec
Gdańska (s. 15-16).

Rozdział I, omawiający stanowisko mocarstw zachodnich przed utworzeniem 
Wolnego Miasta, oparty jest w przeważającym stopniu na znanych opracowaniach 
i opublikowanych dokumentach polskich i obcych, jakie ukazały się w ciągu ostatnie
go półwiecza i w zasadzie nie wnosi nic nowego. Rozdział II . przedstawia genezę 
Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku. Autor omawia !-:olejne formy, jakie przy
bierało przedstawicielstwo polskie: od Generalnego Delegata Ministerstwa Apro
wizacji działającego w ramach Amerykańskiej Misji żywnościowej i Delegata Rządu 
Polskiego (obie te funkcje pełnił Mieczysław Jałowiecki) po mianowanie M. Bie
siadeckiego Koi:nisarzem Generalnym RP. Jak już zaznaczono, od III do VI roz
działu praca dzieli się na części odpowiadające okresom sprawowania funkcji 
przez kolejnych komisarzy generalnych. Rozdział III, zatytułowany „Próby uma
cniania wpływów polskich w Wolnym Mieście w czasie sprawowania stanowisk11 
Komisarza Generalnego RP przez M. Biesiadeckiego i L. Plucińskiego (15 XI 1920 -
styczeń 1924)", obejmuje okres od chwili wejścia w życie konwencji paryskiej 
i ukonstytuowania się Wolnego Miasta po ustąpienie z urzędu L. Plucińskiego. 
Rozdział IV zatytułowany jest: ,,Dążenie do stabilizacji stosunków polsko-gdańskich 
w okresie sprawowania urzędu Komisarza Generalnego RP przez H. Strasburgera 
(luty 1924-luty 1932)". Stabilizacja w sprawach polsko-gdańskich, której zwolen
nikiem był H. Strasburger, opierała się na pomijaniu politycznych spraw spornych, 
a koncentrowaniu się na kwestiach gospodarczych i zapewnieniu Wolnemu Miastu 
na tym polu największych korzyści. W okresie sprawowania funkcji Komisarza 
Generalnego RP (marzec 1932-grudzień 1936) przez K. Papeego (rozdz. V) i M. Cho
dackiego (styczeń 1937-wrzesień 11939 - rozdz. VI) inicjatywa w sprawach Gdańska 
skupia się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Komisarzom pozostawało wyko-

1 L. D en n e. Das Danzig-Problem in der deutschen Aussenpolitik 1934-1939,
Bonn 1959 · H. R o o s Polen und Europe. Studien zur polnischen Aussenpolitik
1931-1939, 'Tiibingen 1957; H. Tro c k a, Gdańsk a hitlerowski „Drang nach Osten",
Gdańsk 1964. 

2 B. Do p i e r a  la, Gda11,ska polityka Józefa Becka, Poznań 11967.
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nywanie instrukcji i poleceń z Warszawy oraz obrona polskich uprawnień i ludności 
polskiej w zhitleryzowanym Wolnym Mieście Gdańsku. 

Przyjmując kryterium osobowe przy podziale pracy, Autor uzasadnił je tym, że 
nowy komisarz generalny inaugurował nowy kierunek w polityce polskiej, że „każdy 
z komisarzy generalnych reprezentował odrębne stanowisko i inne metody pracy". 
Miejscowe warunki zmuszały ich do podejmowania ważnych decyzji często bez 
możliwości konsultowania się z Warszawą, stąd „ich działalność, aczkolwiek do
stosowana do głównych założeń polityki rządu polskiego, nie zawsze była wiernym 
odbiciem tych wytycznych" (s. 7). Według Autora dotyczy to także K. Papeego 
i M. Chodackiego, sprawujących swe funkcje w okresie, gdy KGRP podporządko
wany został całkowicie MSZ, gdyż „ich poglądy odbiegały od polityki prowadzonej 
przez rząd Polski". Trzeba jednak podkreślić, że w praktyce ani Papee, ani Chodacki 
nie realizowali własnych koncepcji politycznych - jak to zdarzało się ich po
przednikom - nawet w ramach ograniczonych kompetencji od 193'2 r. Przekonuje 
nas o tym nie tylko lektura innej pracy 13, ale i sam Autor na s. 247-248, 3117-318, 
321-322. Uznając 1932 r. za przełomowy w sprawach polsko-gdańskich i w dzia
łalności KGRP (s. 383), Autor pośrednio wskazuje, że istniało również inne kry
terium podziału materiału zawartego w pracy. Lączne potraktowanie działalno'ści
M. Biesiadeckiego i L. Plucińskiego może tłumaczyć tylko wspólny cel obu -
wzmocnienie pozycji Polski w Wolnym Mieście. Ich metody działania były bowiem
krańcowo różne: od uległości wobec władz gdańskich po próby egzekwowania praw
polskich silą. Podział pracy trąci nieco schematyzmem, gdyż nie • zaznaczały się
gwałtownie jakościowe różnice w sprawach gdańskich po objęciu przez nowego
Komisarza Generalnego urzędu. Można natomiast dostrzec element kontynuacji
polityki poprzednika. Przyjęcie funkcji przez L. Plucińskiego przypadło na okres
finalizowania niezwykle korzystnej dla W. M. Gdańska umowy warszawskiej, której
ogólne założenia odpowiadały linii Biesiadeckiego. Zmiany w działaniu nowego
Komisarza Generalnego zaznaczyły się ·na przełomie 1922/1900 r. Nawiązywanie do
polityki poprzednika zauważa się też u H. Strasburgera, który po krótkim odpręże

niu w stosunkach polsko-gdańskich w -11924 r., zmuszony został wydarzeniami na
terenie Wolnego Miasta w styczniu 1925 r. do podjęcia kroków równie stanowczych
jak L. Pluciński wiosną •1!923 r.

Skoncentrowanie się na działalności kolejnych komisarzy generalnych spowodo
wało, że nie zostały dostatecznie silnie podkreślone pewne etapy w polityce polskiej 
wobec Wolnego Miasta, np. przełom ,1923 r., czy też szerzej patrząc lat U}i23-1J925. 
Wiosną 1923 r. załamała się prowadzona od chwili powstania Wolnego Miasta po
lityka ustępstw i koncesji ze strony polskiej i rachuby na to, że Gdańsk wejdzie 
w orbitę polskiego życia gospodarczego. Szykany wobec obywateli polskich, wypadki 
wydalania ich na podstawie pruskiej ustawy antypolskiej, niechęć do firm polskich 
rejestrujących swe filie w Wolnym Mieście spowodowały, że kapitał polski i ini

cjatywa gospodarcza napotykały przeszkody nie do pokonania. W kolach rządowych 
powstało wówczas przekonanie o konieczności „definitywnego skończenia" 4 z Gdań
skiem. Inspiratorem rządu był Pluciński. Niezależnie od bezspornych trudności 
z Wolnym Miastem wydaje się, że na stanowczość czynników polskich wpłynęła 
sprawa opanowania Kłajpedy przez oddziały litewskie w styczniu 1923 r. Polska 
poczuła się zagrożona w prawach zagwarantowanych umową z września 1922 r. 
z dyrektoriatem Kłajpedy, które w części rekompensowały trudności eksportowe 

3 Tamże. 
4 M. Rat a j, Pamiętniki, Warszawa ,11966, s. 164. 
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w Gdańsku. Wówczas, a tak.że w marcu następnego roku, gdy zapadło ostateczne 
rozstrzygnięcie w kwestii Kłajpedy, padały glosy za zajęciem Wolnego Miasta silą a. 
Gotowość zastosowania represji, aż do wkroczenia wojsk polskich, czynniki polslde 
objawiły również w 1925 r. przy incydencie 'ze skrzynkami pocztowymi. Jednak 
trudności gospodarcze Polski i zabiegi o pożyczkę zagraniczną zadecydowały o tym, 
że podobnie jak w 1923 r. spór skierowano na drogę normalnie stosowanej pro
cedury. 

Stosunkowo najmniej znane w literaturze historycznej są półtoraroczne rządy 
Centrum i socjaldemokratów w W. M. Gdańsku, które zaznaczyły się w stosunkach 
z Polską odejściem od skarg i sporów na rzecz porozumienia. Wówczas Komisarzowi 
Generalnemu RP udało się realizować własną koncepcję ułożenia spraw polsko
-gdańskich: współpraca gospodarcza przy desinteressement w kwestiach politycznych 
Wolnego Miasta. Wspominając o nowym układzie sil w Gdańsku. po wyborach 
z 13 XI 192'7 r., który umożliwiał H. Strasburgerowi zastosowanie w praktyce linii 
lansowanej od początku 1924 r., Autor nie wyjaśnia jego przyczyn (s. 187). Załamanie 
się koalicji prawicowo-centrowej wywołał trwający nieprzerwanie od 1925 r. kry
zys finansowy w Gdańsku, wynikły z jednej strony z systematycznie pogarszają
cych się stosunków polsko-gdańskich, z drugiej - z niewłaściwej polityki gospo
darczej Senatu, nadmiernej liczby urzędnfRów, wysokich świadczeń socjalnych prze
rastających możliwości budżetowe Wolnego Miasta. Stąd też od nowego socjalde
mokratycznego Senatu i popierających go gdańskich sfer gospodarczych oczekiwała 
strona polska ·polityki rzeczowej i rozsądnej, jaką już zasygnalizował uprzednio, 
w czasie kilkumiesięcznych rządów w 11926 r. Zmiana w nastawieniu władz gdań
skich nie była wynikiem jakiejś zasadniczej ewolucji w łonie rządzących partii, 
lecz w dużym stopniu podyktowana została wyczuciem interesu w sytuacji kryzy
sowej oraz troską o pozycję Gdańska w polskim handlu. W czasie rokowań gospo
darczych z Niemcami strona niemiecka wysunęła postulat polskich udogodnień 
tranzytowych na korzyść portów niemieckich. Obawy przed konkurencją niemie
cltich portów bałtyckich skłoniły prezydenta Sahma do zaskakującego· stwierdzenia 
na lamach „Danziger Volksstimme" w grudniu W8 r.: ,,Patrząc na całokształt 
zagadnienia dochodzimy do przekonania, że w wielu wypadkach interesy Gdańska 
i Polski są identyczne, tak że Polska w wielu wypadkach działając we własnym inte
resie uwzględnia jednocześnie gospodarcze dezyderaty Wolnego Miasta. Odnosi się to 
przede wszystkim do sprawy taryf kolejowych do portów bałtyckich ... Nie waham się 
stwierdzić publicznie, że żywotne interesy Wolnego Miasta z pełnym zadowoleniem 
powitają odrzucenie propozycji niemieckich, choćby najdalej idących" G. Z punktu 
widzenia interesów polskich rządy lewicowo-centrowe nie przyniosły większych 
zmian, gdyż o polityce Senatu decydowało w zasadzie Centrum - języczek u wagi 
w 'każdym gdańskim Volkstagu. Nieprzypadkowy wydaje się fakt, że okres najwię
kszego zbliżenia Gdańska do Polski zbiegł się z czasem pełnienia funkcji Wysokiego 
Komisarza Ligi Narodów przez bezstronnego w swych sądach J. A. van Hamela, 
a w Niemczech z rządami „wielkiej koalicji" z socjaldemokratą jako kanclerzem. 

Praca S. Mikosa w pełni oddaje złożoność· problemów, z jakimi musieli zmagać 
się kolejni komisarze generalni, dotyczy to zarówno stosunków z władzami, jak 

s S. G r a b s k i Z codziennych walk i rozważań, Poznań 1923. s. 93 i n.; 
C o  n s u 1 i b u s  Doś�iadczenia i błędy naszej polityki zagranicznej wobec zagadnień 
chwili, Warsza�a 1926, s. 84; Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP, 
posiedzenie 112 z 19 III 1924, por. F. To m m a s  i n i, Odrodzenie Polski, Warszawa 
1928, s. 149. 

G Cyt za: ,,Strażnica Zachodnia", 1929, z. 1-2, s. 138. 
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i z nacjonalistycznie nastrojonym społeczeństwem Wolnego Miasta. Wykazuje rolę 
KGRP w stosunkach z Polonią gdańską i w organizowaniu polskiego życia go
spodarczego. W mniejszym stopniu omawia stosunki między KGRP a Wysokimi 
Komisarzami Ligi Narodów - oprócz okresu tw·orzenia się W. M. Gdańska - mimo 
że udział tego czynnika w sprawach polsko-gdańskich był znaczny, choć nierów'no
mierny w całym okresie istnienia Wolnego Miasta. Analiza spraw gdańskich jest 
wnikliwa i oparta na bogatym materiale. Zadziwia jedynie fakt, że wśród wykorzy
stanej przez Autora literatury zabrakło opublikowanych relacji i uwag Hermana 
Rauschninga 7, byłego członka partii hitlerowskiej i prezydenta Senatu w okresie 
decydującym zarówno dla Wolnego Miasta, jak i stosunków :polsko-gdańskich. 

Teresa Kulak 

STUDIA KŁODZKIE. Praca zbiorowa pod redakcją J. Stankiewicza (Zeszyty 
Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 122. Architektura, z. VII, Gdańsk 1968, 
ss. 138 + ilustracje, plany). 

Zbiór artykułów poświęconych Staremu Miastu w Kłodzku jest dziełem studen
tów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej dokonanym na podstawie prze
prowadzonych przez nich w 1965 r. badań lokalnych w ramach obozu naukowego. 
Wzięto pod uwagę dwa aktualnie najważniejsze dla miasta tematy: starą zabudowę 
mieszkaniową zagrożoną wskutek dekapitalizacji i zapadania się podziemi oraz 
dawne fortyfikacje kłodzkie. Poza wykorzystaniem literatury (częściowym tylko 
z uwagi na brak na miejscu bibliteki naukowej) oraz dokumentów, planów, akt 
i fotografii zlustrowano dziesiątki domów i spenetrowano - nieraz w warunkach 
bardzo trudnych - lochy i chodniki podziemne. Dodatkowe materiały uzyskano już 
w czasie opracowania wybranych tematów w ramach prac semestralnych w Poli
technice Gdańskiej. 

Rozpoczynająca zbiór praca pt. Zabytkowe domy Kłodzka zagrożone rozbiórką 

pióra A. Berlina, I. Kiernożyckiej i E. Wełniak (s. 7-22) wykazuje, że występująca 
w Kłodzku znaczna, przewyższająca normalną dekapitalizacja budynków mieszkal

nych wynika przede wszystkim z braku konserwacji kons�rukcji murowych i po
krycia dachowego oraz zaniedbania odwadniających ciągów rynien i rur spustowych; 
trzeba też pamiętać o zaniedbanej i zanieczyszczonej, a nawet poprzerywanej we
wnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej. W rezultacie wzrosło zawilgocenie 
gruntu, Pociągając za sobą zmniejszenie jego spoistości, a w dalszej konsekwencji 
zwiększone jego parcie na obudowę lochów i piwnic, które w Kłodzku mają często 
po parę kondygnacji i mieszczą się nie tylko pod domami, ale i pod ulicami. Nieste
ty, Autorzy nie wyjaśniają, co stało się z istniejącym od stuleci (przynajmniej od 
XIV w.) podziemnym kanałem, który idąc na ukos przez Starówkę kłodzką odpro
wadzał spływające z Góry Zamkowej wody do Młynówki; prawidłowe jego funkcjo
nowanie było rzeczą arcyważną dla utrzymania spoistości gruntu i trwania zabu
dowy. Odpowiedź na pytanie, czy można uratować większą część starej zabudowy, 
nie może być - zdaniem Autorów - jednoznaczna. Trzeba pozostawić wszystko, co 
się da uratować, pod warunkiem modernizacji układu urbanistycznego. W niektó
rych wypadkach należy ocalić choćby fragmenty budowli bądź pozostawiając je na 
miejscu jako tzw. trwale ruiny, bądź przesuwając gdzie indziej; konieczne natomiast 
jest wyburzenie tylnych oficyn lub skrócenie traktu przez rozbiórkę tylnych pomie
szczeń. Oczywiście wyrobiska muszą być zabezpieczone. 

7 H. Ra u s  c h n i n g, Rewolucja nihilizmu, wyd. II, Warszawa 1939; t e  n ż e, 
Gespriiche mit Hitler, Zurich '1940. 
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M. Holka i B. Wasielewski przedstawiają Problem kłodzkich podziemi (s. 23-33).

Dość częste w ostatnich latach w Kłodzku katastrofy budowlane (pękanie ścian 
i murów konstrukcyjnych) należy tłumaczyć przede wszystkim ubytkami podłoża 
fundamentowego w związku z niszczeniem się podziemnych chodników i wyrobisk. 
W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-poszukiwawczych ustalono, że stan 
techniczny wyrobisk w porównaniu z innymi miastami jest lepszy. Roboty ratun
kowe wymagały pójścia w kierunku stworzenia opaski drena�wej w celu mal{sy
malnego zmniejszenia infiltracji wód odpadowych, umocnienia i konserwacji pod
ziemnycą korytarzy i oczyszczenia kanałów ściekowych w podziemiach. Na terenie 
Starówki nie wolno pozostawić obszarów położonych nad nie zabezpieczonymi 
wyrobiskami, gdyż mógą one w przyszłości spowodować dalsze szkody budowlane, 
nawet w nowym· budownictwie. 

A. Szymski w artykule Problematyka zabytkowych sieni (s. 35-68) zajmuje się
elementem domu mieszczańskiego - sienią, przy czym poszerza wyniki badań prze
prowadzonych w Kłodzku o materiały inwentaryzacyjne zebrane z innych miast 
śląskich oraz z Krakowa. Autor postawił sobie za zadanie także odtworzenie pier
wotnego stanu badanych obiektów. Stwierdził istnienie trzech charakterystycznych 
typów konstrukcyjnych. Podstawowymi funkcjami pierwotnymi sieni były: komu
nikacja piesza z ulicy na podwórze i na piętro domu, komunikacja kołowa z ulicy 
na podwórze (jedynie w założeniach większych z obszerną sienią tylną), wreszcie 
dostarczanie miejsca postoju lub - w braku przejazdu - wozowni. W okresis na
rastania kapitalizmu (XIX w.) w Kłodzku i innych miastach śląskich w przednim 
trakcie sieni wydziela się główną izbę sklepową. Z uwagi na możliwość uratowania 
tylko niektórych zabytkowych kamienic kłodzkich trzeba starać się o zachowanie 
całych założeń, a przynajmniej ich najistotniejszych elementów, do których należy 
sleń. EJ. Krzyżanowska, B. Nawrot i B. Wołejko omawiają z kolel Kfoclz:k.ie oficyny

(s. 69-83). W Kłodzku tylko nieliczne oficyny miały wartość zabytkową; niemal 
wszystkie są zaniedbane i ukazują katastrofalny stan techniczny, zresztą dalsze ich 
istnienie koliduje z wymogami nowoczesnej urbanistyki. Najwyżej dałoby się ura
tować tylko te z nich, które posiadają wybitne "wartości plastyczne i historyczne. 

Charakter w dużym stopniu pionierski mają dwie prace poświęcone fortyfi
kacjom kłodzkim. P. Wojciechowski w artykule Fortyfikacje nowożytne. twierdzy

kłodzkiej w XVII i XVIII w. (s. 85-lll9) koncentruje się na rozbudowie umocnień 
Góry Zamkowej - tzw. twierdzy głównej - w czasie od wojny trzydziestoletniej 
do polowy XIX w. Wartość pracy zwiększyło wydatnie wykorzystanie. nie opubli
kowanych materiałów kartograficznych, które znajdują się w Deutsche Staatsbi
bliothek w Berlinie. Twierdza główna stanowi jedyny w skali krajowej dobrze 
zachowany zespól forteczny powstały w wyniku kilkuwiekowych prac różnych szkól 
wojennej sztuki inżynierskiej; poza szeregiem nie wyjaśnionych jeszcze punktów 
trzeba zbadać szczegółowo dzieje warowni średniowiecznej będącej poprzedniczką 
późniejszych umocnień. Omówioną pracę uzupełnia artykuł M. Bartoszewicza, I. Ja
roszewskiej i M. Kolejby pt. Fort Owczej Góry (s. 121-135). Fort zbudowano na 
podstawie projektu z lll43 r. jako uzupełnienie twierdzy głównej celem stworze
nia wzmocnionej zapory na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym Sląsk z Cze
chami. Teren fortu, częściowo tylko wykorzystany w celach gospodarczych, jest 
na ogól zaniedbany; problem właściwego jego zagospodarowania i wykorzystania 
nie jest łatwy do rozwiązania ze względu na charakter obiektu i trudny dojazd, 
niemniej jednak zasługuje w pełni na to jako cenny zabytek dawnej sztuki wo
jennej. 

Omówione wydawnictwo bogato wyposażono w fotografie, szkice i plany, jak 
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również reprodukcje starych materiałów kartograficznych. Powinno ono zaintere
sować nie tylko urbanistów i architektów, ale i - w większym chyba stopniu -
także historyków interesujących się dziejami miast śląskich, ich kulturą mate
rialną (w szczególności budownictwem domów mieszczańskich i ich losami powo
jennymi), wreszcie rozwojem przestrzennym tych osad. 

Władysław Dziewulski 

R. K i n c e l, T. T y b l e w s k i, POCZĄTKI PRZEWODNICTWA TURYSTYCZ
NEGO W KARKONOSZACH, Jelenia Góra 1972, s. 91. 

Ta niewielka, starannie opracowana, popularnonaukowa książka, wydana nakła
dem Kola Przewodników Sudeckich w Jeleniej Górze w liczbie 1000 egzemplarzy, 
dzieli się na dwie części. Część pierwsza (s. 5-33) pióra R. Kincla, autora licznych 
artykułów z dziejów turystyki śląskiej zamieszczanych w codziennej prasie wrocław
skiej, poświęcona jest historii najstarszego okresu przewodnictwa turystycznego 
w Karkonoszach (do 187,2 r.). Część druga (s. 61-74), napisana przez T. Tyblew
skiego, działacza Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jeleniej 
Górze, traktuje o trudnych początkach ruchu przewodnickiego w Karkonoszach po 
ostatniej wojnie. Mimo popularnonaukowego charakteru książki obie jej części pod
budowane są bogatymi materiałami źródłowymi. Obie zawierają też obszerne załącz
niRi źródłowe (s. 35i-60 i 75-87). W sumie opublikowano tu 40 dokumentów, 
w ogromnej większości spoczywających dotąd w rękopisach. Pokaźne aneksy pod
noszą wydatnie walor naukowy pracy. Dokumenty starsze podano w tłumaczeniu 
polskim. Pochodzą one z Archiwum Schaffgotschów (we Wrocławiu) oraz ze zbioru 
byłego majątku obszarniczego w Milkowie (Archiwum Powiatowe w Jeleniej Górze). 
Akta dotyczą głównie doboru, zatrudnienia, instruktażu i nadzoru przewodników 
górskich, tragarzy lektyk, bagażu itd. Na pochwalę zasługuje również strona ilustra
cyjna pracy. Zawiera ona aż 12 celowo dobranych, związanych z krajoznawstwem 
reprodukcji starych rycin i współczesnych fotografii. 

Ziemia śląska od dość dawna już wykorzystywana była jako wspaniały region 
turystyczny. Niepowtarzalne bowiem piękno Sudetów od wieków przyciągało coraz 
liczniejszych turystów krajowych i zagranicznych. Ruch ten od lat miał dla śląska 
wielkie znaczenie gospodarcze. Podkreśla to wyraźnie R. Kincel. Ale nie zawsze 
fakt ten jest dostatecznie zauważany i właściwie oceniany przez historyków profesjo
nalistów, np. historia turystyki sudeckiej nie znalazła należnego jej miejsca w naj
nowszej wielkiej syntezie· dziejów ziemi śląskiej 1. A dla dziewiętnasto- i dwudzie
stowiecznego śląska turystyka, wespół z lecznictwem uzdrowiskowym, stała się prze
cież jedną z ważniejszych gałęzi życia gospodarczego, chociaż pozostającą w cieniu 
tutejszego wielkiego przemysłu. Tym większe więc znaczenie przypada wszelkim 
pracom po.święconym historii tego ruchu na Sląsku. 

Początek nowoczesnego ruchu turystycznego i krajoznawczego na śląsku przy
pada dopiero na przełom XVIII i XIX w. Autor części historycznej omawianego 
opracowania zwraca bardzo słusznie uwagę na to, że turystyka dala możliwość za
robkowania licznym rzeszom sudeckiej, nie najbogatszej przecież ludności. A pa
miętajmy, że nie najlepsze, a miejscami bardzo jałowe gleby górskie nie gwaran
towały mieszkańcom Sudetów dobrobytu, zwłaszcza w okresach zmniejszonych uro.: 

1 Por. Historia Sląska, IH PAN, t. II, cz. II, Wrocław 1970. 
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dzajów. Rozwój sudeckiego ruchu turystycznego zbiegał się w czasie ze schyłkiem 
miejscowego tkactwa lnianego, dającego dotąd utrzymanie tysięcznym rzeszom lud
ności zamieszkującej górzyste obszary $ląska. Przyszedł więc w samą porę. Nie 
zauważa tego Autor, o co zresztą trudno mieć do niego pretensje. Nic zatem dziw
nego, że pierwsi przewodnicy górscy po Karkonoszach łączyli nieraz rzemiosło tkac
kie ze swym nowym zajęciem. Na podkreślenie natomiast zasługuje powiązanie przez 
Autora rozwoju turystyki z powstaniem w rejonach podgórskich nowej gałęzi -
rzemiosła artystyczno-pamiątkarskiego. Ożywiła ona również tutejszy handel i prze
mysł gospodni (rozmaite pensjonaty i miejsca noclegowe, stacje, oberże i karczmy -
właściwe schroniska poczęły powstawać nieco później). 

Dużą zasługą R. Kincla jest ustalenie, że pierwsza bodaj na ziemiach polskich, 
ujęta w ramy prawne, organizacja zrzeszająca przewodników górskich do obsługi 
turystyki powstała w 181r7 r. w Jeleniogórskiem. Nosiła ona piękną nazwę „Korpusu 
przewodników górskich i tragarzy lektyk i bagażu". Organizacja ta wyprzedziła 
o kilkadziesiąt lat podobną instytucję w Tatrach i była chyba jedną z pierwszych
w Europie. Nie wiedział o tym Z. Kulczycki, autor historii turystyki w Polsce l.
Uważana bowiem dotąd za najstarszą w Europie organizacja przewodników górskich
w Szwajcarii ujęta w formy prawne została dopiero w 1856 r. ·

Kończąc nasze rozważania nie bez żalu musimy stwierdzić, że dzieje turystyki 
na $ląsku, będącym jednym z największych regionów turystycznych w Polsce, ciągle 
nie mogą doczekać się wszechstronnej, wyczerpującej syntezy. Brak zaś takiej syn
tezy stanowi bardzo poważną lukę w szeroko pojętej geografii historycznej. Dlatego 
też należy z radością powitać każde dobre, chociażby nawet przyczynkarskie, opra
cowanie z tej dziedziny. 

Julian Janczak 

2 z. K u l  c z y c k i, Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 11970




