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W. D z  i e  w u 1 s k i, DZIEJE LUDNOSCI POLSKIEJ NA SLĄSKU OPOLSKIM
OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO WIOSNY LUDÓW, Opole 1972, ss. 187+1 

nlb. i 60 ilustracji. 

Z najwyższym uznaniem należy powitać inicjatywę kierownictwa Iru.tytutu 

Sląskiego w Opolu wydania syntetycznych dziejów ludności polskiej na Sląsku 
Opolskim od czasów prahistorycznych do najnowszych. Na taką syntezę istnieje 
duże zapotrzebowanie społeczne, zwłaszcza wśród nauczycieli, działaczy towarzystw 

regionalnych i młodzieży, a dotychczasowy dorobek historiografii polskiej, czecho
słowackiej i niemieckiej zajmującej się historią Opolszczyzny umożliwia w pełni 
jej podjęcie. Podejmowanie prób syntetycznego spojrzenia na węzłowe zagadnienia 
przeszłości danego kraju czy prowincji joot celowe nie tylko z uwagi na potrzebę 
przybliżenia ich znajomości szerszym kręgom czytelniczym, ale też z czysto nauko
wego punktu widzenia. Każda synteza bowiem ujawnia luki istniejące w naszej 
znajomości danego problemu i staje się-przez to niejako rejestrem kwestii, które 

w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem zainteresowania badaczy. Taką 
rolę spełnią również Dzieje ludności polskiej na Sląsku Opolskim, których t. I 
stanowi recenzowana praca W. Dziewulskiego. 

Inicjatywa Instytutu Śląski.ego w Opolu budzi poważne zastrzeżenia z jednego 
Powodu, a mianowicie ze względu na zakres teryt.orialny omawianej syntezy. Wbrew 
twierdzeniu W. Dziewulskiego (s. 10) trudno się doszukać jakiegokolwiek uzasad
nienia historycznego w postawieniu znaku równości między Sląskiem Opolskim 
a dzisiejszym woj. opolskim. Jest to zbyt daleko idąca modernizacja. O wiele 
słuszniej byłoby zająć się dziejami ludności polskiej na obszarze pierwotnego księ
stwa górnośląskiego, tj. terenów położonych na południe od „Przesieki", bądź -
w najgorszym wypadku - księstwa opolsko-raciborskiego oraz brzeskiego. Obszar 
ten bowiem tworzył historyczną całość, dość znacznie się różniącą, gdy chodzi 
o rozwój społeczno-gospodarczy, narodowościowy, kulturalny, a nawet w pewnym
stopniu polityczny, od Dolnego śląska. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem byłoby
przedstawienie dziejów ludności polskiej na całym Sląsku. Wówczas dopiero czy
telnik otrzymałby pełny obraz stosunków narodowych na odzyskanym w całości
w 1945 r. Sląsku, strat, jakie naród polski poniósł na tym terenie w wyniku wielo
wiekowej jego niewoli. Osobiście jestem głęboko przekonany, że Instytut Śląski
w Opolu, dysponujący przecież liczną i doświadczoną już kadrą pracowników nau
kowych, stać było na podjęcie tej ambitniejszej, całościowej terytorialnie syntezy.
Uwaga ta dotyczy w pierw5zym rzędzie Autora pierwszego tomu, W. Dziewul
skiego, wytrawnego znawcy historii Śląska tak Górnego, jak i Dolnego. Przyjęty
zaś zakres terytorialny recenzowanej syntezy tchnie trochę regionalizmem i party
kularyzmem.

Tytuł omawianej pracy zapowiada znacznie więcej, niż zawiera jej treść. Nie 
ma w niej bowiem systematycznego wykładu wszystkich aspektów historii ilud-
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nosc1 polskiej na $1ąsku Opolskim do Wiosny Ludów. Są natomiast omówione dość 
szczegółowo dzieje po1skości na tym terenie na tle przemian społeczno-gospodar
czych, politycznych, ideologicznych i - w dalece niewystarczającym stopniu -
kulturalnych. Autor zresztą wyraźnie zastrzegł się w „Uwagach wstępnych", że 
przedmiotem Jego zainteresowań są właśnie te dzieje polskości, a nie historia lud
ności polskiej. Dlaczego więc io zawężenie tematu nie znalazło odbicia w tytule 
recenzowanej książki oraz całej syntezy? 

Mimo popularnonaukowego charakteru książka W. Dziewulskiego została zaopa
trzona w bogaty aparat przypiskowy, zgromadzony na jej końcu. Można mieć wąt
pliwości, czy aparat ten w tej postaci był potrzebny. Niefachowemu czytelnikowi 
niewiele on daje, fachowiec natomiast chciałby w nim widzieć odwoływanie się 
nie tylko do prac, ale i materiałów źródłowych, głównie archiwalnych. Ze względu 
na charakter książki najbardziej celowe byłoby umieszczenie po każdym rozdziale 
bibliografii rozumowanej, zawierającej podstawową literaturę przedmiotu dotyczącą 
zagadnień poruszanych w danym rozdziale. 

Recenzowana praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy obejmuje dzieje 
polskości na $1ąsku Opolskim do przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych. 
Jest on dość niefortunnie zatytułowany: ,,Przemiany etniczne na $ląsku Opolskim 
w cza-sie kolonizacji średniowiecznej i zahamowanie postępów germanizacji". Autor 
mówi w nim przecież, i to dość .sporo, także o czasach przedkolonizacyjnych, cofa
jąc się aż do epoki brązu. Referuje przede wszystkim współczesne poglądy nauki 
polskiej na autochtoniczność ludności polskiej na Śląsku. Rozprawia się przy tym 
z panującymi do dziś w nacjonalistycznej historiografii zachodnioniemieckiej po
glądami, jakoby ludność słowiańska przybyła na teren $ląska z południa i wschodu, 
wypierając bądź też slawizując mieszkające tam plemiona germańskie. 

W omawianym rozdziale Autor gros miejsca poświęcił kolonizacji na prawie 
czynszowym, zwanym też zachodnim lub niemieckim, oraz jej skutkom etnicznym 
na $ląsku Opo1skim. Wydaje się, że nie docenia On trochę ,siły żywiołu obcego, 
jaki w wyniku tej kolonizacji napłynął na teren Opolszczyzny. Nie tylko bowiem 
w większych, ale i w mniejszych miastach patrycjat stał się obcoplemienny: nie
miecki, waloński czy flamandzki. Na podstawie własnych badań moglem to stwier
dzić w odniesieniu do Lublińca, gdzie dopiero w drugiej połowie XV w. po okresie 
dość gruntownego zgermanizowania „góry" miejskiej można obserwować wyraźne 
cofanie się niemczyzny. Oczywiście, żywioł obcy, niepolski, nie był na tym terenie 
tak mocny, jak twierdziła i twierdzi nadal na,cjonalistyczna historiografia zachodnio
niemiecka. Przeci�ż nawet uchodzącą za najbardziej zgermanizowne większe mia
sto Opolszczyzny Nysę według pierwszej drukowanej kroniki świata Schelda, wy
danej w Norymberdze w 149,3 r., miał zamieszkiwać „prosty lud pochodzenia pol
skiego". W innych miastach tego regionu, zwłaszcza mniejszych, stosunki etniczne 
przedstawiały się jeszcze korzystniej dla polskości. 

Dyskusyjne są uwagi Autora na temat świadomości religijnej i postępów chry
stianizacji na $ląsku Opolskim w okresie przedkolonizacyjnym (s. 16-17). Autor 
np. twierdzi, że „poziom świadomości religijnej społeczeństwa - poza dworami 
książęcymi i możnowładztwem - był niesłychanie niski", że „strona etyczna i teo
łogiczna chrześcijaństwa pozostała szerokim masom nie znana", ale na popa1,cie 
tych twierdzeń nie daje żadnych dowodów. Jest zrozumiale, że ówcześni mieszkańcy 
OpoLszczyzny nie rozumieli strony teologicznej chrześcijaństwa, bo dla jej zrozu
mienia potrzebne jest gruntowne wykształcenie filozoficzne i teologiczne. Czy jed
nak tak bardzo nie znana im była jego strona ety<'zna? Nawet najgorzej teore
tycznie przygotowani do pełnienia swych funkcji przedstawiciele duchowieństwa 
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wpajali ludziom podstawowe zasady moralności chrześcijańskiej, wynikające z de
kalogu, na równi z koniecznością przestrzegania Postów, uprawiania kultu świę
tych czy wpajaniem wiary w życie pozagrobowe. Jak można było mówić o .na
grodzie

\ 
i karze w przyszłym życiu, jeśli się tego .nie wiązało z postępowaniem 

w, życiu doczesnym? A postępowanie to łączyło się ściśle z całym systemem 
chrześcijańskich norm moralnych. Mówiąc o brakach kadrowych wśród ducho
wieństwa w całej diecezji wrocławskiej, w tym i na Śląsku Opolskim, Aut.or zdaje 
się nie uwzględniać działalności duszpasterskiej zakonów, w tym ,głównie domini
kanów, wędrujących z przenośnymi ołtarzami od miejscowości do miejscowości, 
w których albo nie było kościołów, albo za mało było księży, by obsłużyć wszyst
kich wiernych. Niejasne jest wreszcie twierdzenie, jakie korzyści materialne odno
sili możnowładcy z budowy świątyń? 

Kilka stwierdzeń Aut.ora ,wymaga uzupełnień bądź korektw·. Pisząc np. o pol
skim synodzie prowincjonalnym we Wrocławiu w ll248 r. (s. 16, 24), nie wspomniał 
On o rzeczy najważniejszej, a mianowicie o tym, że synod ten powziął postanowienia 
ograniczające napływ na $1ąsk duchownych niemieckich. Polskość Grodkowa prze
trwała nie tylko lokację tego miasta na prawie czynszowym (s. 20), ale jeszcze 
kilka wieków dłużej, bo do początków XIX w. Poświadcza to wyraźnie rodowity 
grodkowianin Józef Elsner w swoim Sumaryuszu (1848). Zbyt lakonicznie została 
potraktowana przez Aut.ora sprawa możliwości odzyskania Śląska przez Polskę 
w XJV w. (s. 217). Mam poważne wątpliwości, czy słuszne jest twierdzenie, że 
,,polska dyplomacja piętnastowieczna nie umiała wykorzystać pomyślnych koniunk
tur" w tym zakresie. Nasuwa się bowiem od razu pytanie, czy mogla to zrobić 
w ówczesnych warunkach politycznych? Poza tym nie można obarczać za t;o całą 
winą tylko dyplomacji polskiej, skoro sami Ślązacy nie zrobili nic lub prawie nic, 
by w sprzyjającej sytuacji politycznej, zwłaszcza w okresie wojen husyckich, po
łączyć się z Macierzą. Uściślenia wymaga zdanie, mówiące, że „w latach 1415-1417 
grupa śląskich dominikanów narodowości niemieckiej usiłowała doprowadzić do 
podziału prowincji polskiej i utworzenia na Śląsku odrębnej prowincji, ale próba 
ta nie powiodła się" (s. ·2�29). Tę próbę przedsięwzięli nie dominikanie górno
śląscy, którzy głównie Aut.ora interesują, lecz wrocławscy z Mikołajem Bauerem 
na czele. Utworzona w 14115 r. dominikańska prowincja Dolnych Niemiec objęła 
nie tylko Śląsk, ale prawdopodobnie wszystkie te ziemie prowincji polskiej, które 
po okresie rozbicia dzielnicowego nie weszły w skład państwa polskiego, a na 
pewno Pomorze. Separatystyczne dążenia dominikanów wrocławskich narodowości 
niemieckiej zostały szybko z.likwidowane dzięki wysiłkom prowincjała Jana Bi
skupca, wspartym energiczną interwencją Władysława Jagielly i arcybiskupa Miko
łaja Trąby w kurii •rzymskiej. Wbrew twierdzeniu Autora (s. 29) .brak dowodów 
na to, że ostatni Piast z linii opol6klej, Jan, nie znal, podobnie jak jego brat 
Mikołaj II, w ogóle

1 
języka niemieckiego. Język czeski ,stal ..się językiem kancela

ryjnym na Górnym i Opolskim Śląsku nie dlatego, że nie było .jeszcze :wówczas
polskiego języka kancelaryjnego (s. 30), lecz na skutek większej jeszcze wówczas 
atrakcyjności kultury czeskiej niż polskiej. Nie bez znaczenia był również fakt 
przynależności prowincji śląskiej do królestwa czeskiego. 

Rozdział II, trafnie zatytułowany „Wzmocnienie się żywiołu polskiego w dobie 
renesan:su", stanowi w pewnym stopniu potwierdzenie sformułowanej wyżej hipo
tezy o silnym wpływie kultury narodowej na upowszechnienie wyrażającego jej 
wartości języka. Z chwilą gdy w epoce renesansu Śląsk znalazł się pod urokiem 
kultury pols·kiej, na terenach zamieszkałych przez ludność il)Olską zaczął się ,poja
wiać coraz śmielej także polski język pisany. Zdobył on sobie ipra\'IO obywaiel-

6 - Sobótka 4/73 
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stwa w wielu kancelariach .miejskich, w urzędach dominialnych, w sądownictwie 
i w kościele tak ,protestancki.ro, jak i katolickim. 

Pisząc o stosunkach narodowościowych w poszczególnych rejonach i miejsco
wościach Sląska Opolskiego, Autor posługuje się niekiedy kryterium brzmienia 
nazwisk. Pisze np., że „w Kubicach w roku 11576 nazwiska niemal wszystkich 
chłopów wskazywały na ich słowiańskie pochodzenie" (s. 34). Kryterium to jest 
jednak zawodne. We wspomnianych przez Niego Łambinowicach (s. 34) ehlopi 
na ogól mieli nazwiska niemieckie, ,1 mimo to tylko dwu z nich znało język nie
miecki. Zresztą Aut.or sam robi podobne spostrzeżenie w odniesieniu do mieszkań
ców Raciborza (s. 37). Pewne wątpliwości budzą uwagi na temat języka, w jakim 
została spisana ordynacja ziemska księstwa opolsko-raciborskiego z 1562 r. Jako jej 
współwydawca konsultowałem się w tej kwestii u językoznawców polskich i cze
skich. Polscy, głównie prof. S. Rospond, twierdzili, że jest to język czeski z licznymi 
wtrętami polskimi, natomiast czescy jednomyślnie okreśiali go jako polski z nale
ciałościami czeskimi. Nieścisłe jest twierdzenie, jakoby język czeski był językiem 
urzędowym tylko stanu szlacheckiego (s. 41). Był to bowiem język urzędowy wszy
stkich stanów w księstwie opols.ko-raciborskim. Pozostał też nim do końca rządów 
habsburskich na tym terenie. W 1552 .r. Hohenzollernowie utracili tylko księstwo 
opolsko-raciborskie, natomiast karniowskie pozostało w ich władaniu do początków 
wojny trzydziestoletniej (s. 42). Warto może było zaznaczyć, że Jerzy Hohę_nzollern 
otrzymał w zastaw hipoteczny księstwo opolsko-racibomkie tylko dzięki protekcji 
swego wuja, króla Zygmunta Starego, który kierując się nie polską, lecz dyna- _ 
styczną racją stanu, nie ehciał dopuścić do zbytniego pokrzywdzenia siostrzeńca na 
skutek unieważnienia przez Ferdynanda I układu z Janem opolsko-raciborskim. 

W omawianyin rozdziale szczególnie cenne, b-0 w dużym stopniu nowatorskie, 

są stwierdzenia Autora na temat powiązania ,na Śląsku Opolskim polskości z kato
licyzmem, kultury duchowej i materialnej tamtejszej ludności oraz ,5zkolnictwa. 
Przydałaby się natomiast szersza wzmianka o roli dworu brzeskiego w ,Propago
waniu osiągnięć kultury ,polskiej doby Odrodzenia oraz o znaczeniu gimnazjum 
brzeskiego dla kształcenia polskiej młodzieży szlacheckiej z Rzeczypospolitej. 

Znacznie więcej materiału do przemian etnicznych na śląsku Opolskim oraz 
do tycia tamtejszej ludności polskiej znajdujemy w ,rozdziale III, obejmującym 
okres od wojny trzydziestoletniej do zaboru Śląska przez Prusy. Jednakże i w nim 
Autor nie ,ustrzegł •się od drobnych nieści!Słości i omyłek. I łak np. emigracji z Rze
czypospolitej na Śląsk nie można ograniczać tylko do pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych lat XVII w. Gdy ·chodzi o księstwo opolsko-raciborskie i cieszyńskie oraz 
państwa stanowe Bytom i Pszczynę, największe jej nasilenie - moim zdaniem -
przypada na czterdzieste lata, zwłaszcza ich drugą połowę. Uchwala sejmiku opol
sko-raciborskiego z 24 I 1650 r. mówi wyraźnie o tym, że napływ szlachty polskiej 
i prostego ludu trwa. Musiał się on zacząć zatem weześniej. Zupełnie niezrozu
miale jest zdanie mówiące o stosunkach etnicznych w Głogówku w świetle relacji 
selu·etarza Marii Ludwiki, Desnoyersa. Desnoyers bowiem w interesującym nas tu 
fragmencie listu z 8 'VI 1656 r. nie w.spomina o noszeniu się tamtejszych kobiet 
po polsku (s .. 52), lecz o używaniu przez nie języka polskiego (,,Mężczyźni prawie 
wszyscy mówią po niemiecku, ale wszystkie kobiety mówią po polsku, albowiem 
jest to język łagodniejszy"). Trudno się wreszcie zgodzić z opinią, że w księstwie 
wrocławskim gwarantowano ,po wojnie trzydziestoletniej !Protestantom wolność su
mienia (s. 55), ponieważ poza księstwami legnickim, brzeskim, wołowskim i oleś
nickim objęto nią tylko miasto Wrocław. Wrocławska rada miejska usiłowała roz-
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ciągnąć przywilej cesaraki o wolności sumienia <także na swoich poddanych miej
skich, ale bezowocnie. Opinia o tym, że pobożność ludu iPOlskiego na Śląsku Opol
skim była „tylko obrzędowa, bardzo 'P()wjerzchowna" ,(s. 67), wymaga glębSQ:ego 
uzasadnienia. W moim .przekonaniu jest nieprzekonywająca. 

W rozdziale IV Autor omówił dokładnie przedsiębrane przez rząd pruski próby 
planowej germanizacji ludności polskiej na Śląsku Opolskim oraz ,postawę tej 
ludności wobec zakusów germanizat.orskich. Poświęcił też znacznie więcej miejsca 
niż w poprzednich rozdziałach życiu .Polaków na Opolszczyźnie, początkom budze
nia się wśród nich nowożytnej świadomości narodowej, a także echom powstania 
kościuszkowskiego na omawianym terenie. Mniej też spotyka się w tym rozdziale 
usterek ł·zeczowych. Niewątpliwym przejęzyczeniem jest stwierdzenie, że do po
wstałego w 1802 r. seminarium nauczycielskiego w Opolu przyjmowano jedynie 
kandydatów znających doskonale język niemiecki (s. 82), gdyż chodziło tu o zna
jomość języka polskiego. W świetle ustaleń zawartych w ostatniej książce F. A. 
Marka nietrafna wydaje się charakterystyka zawartości „Gazet Śląskich dla Ludu 
Pospolitego" (s. 100). Jeśli pisze się o zachowaniu żołnierzy J)Olskich na Opolszczyź
nie w 1807 r., o popełnianych przez nich ekscesach i rabunkaich, to 

1
przydałaby się 

wzmianka o postępowaniu wobec tamtejszych mieszkańców żołnierzy pruskich, 
a także francuskich, gdyż w przeciwnym wypadku czytelnik może odnieść wra
żenie, że tylko żołnierz 'P()lski był zdolny do tak skandalicznego traktowania lud
ności cywilnej. Byłoby lepiej, gdyby Autor w ogóle ten problem pominął, tak jak 
pominął działalność lisowczyków na Śląsku Opolskim. 

Ostatni rozdział recenzowanej książki obejmuje okres od wojen napoleońskich 
do Wiosny Ludów. Jest on w porównaniu z poprzednimi najobszerniejszy i naj
gruntowniejszy, napisany z ogromnym znawstwem i precyzją. Przykrym potknię
ciem jest tu umieszczenie pierwszych wyborów do rad miejskich pod .l!800 r. (s. u.47), 
gdy faktycznie odbyły się one w 11808 r. 

Mimo 'Pewnych usterek rzeczowych, mjmo dyskusyjności wielu tez postawionych 
przez; Autora książkę W. Dziewulskiego m-0żna uznać za. jedną z najlepszych prac. 
jakie w ostatnich latach ulrnzaly się w Polsce na temat historii śląska w okresie 
feudalizmu i przejścia od feudalizmu do kapitalizmu. Zadecydowała o tym .i olbrzy
mia erudycja Autora, i umiejętność stawiania oraz rozwiązywania problemów na
ukowych. Wartość książki podnosi staranna szata graficzna, liczne i.J.ustracje (szkoda, 
że zostały one zgromadzone na końcu k.siążki, a nie w odpowiednich miejscach 
w jej tekście) i gładki język wy'kladu. Do mankamentów należy brak indeksów 
nazw miejscowych i nazwisk, chroniczna już choroba wydawanych u nas książek. 
Mankament ten, nie zawiniony zresztą zupełnie przez Aut.ora, jest tym przy
krzejszy, że czytelnik, dla którego książka jest przeznaczona, głównie nauczyciel 
i miłośnik historii danego regionu czy miejscowości, będzie musiał włożyć dużo 
wysiłku, by znaleźć w niej to, co go .sipecjalnie interesuje. Indeklsy usunęłyby od 
razu tę trudność. 

Józef Leszczyński 

W. M y  ś 1 e n  i c k  i, PIASTOWSKI NURT ODRY, Poznań 1972, ss. 3.46 + 4 nlb.

Maksym Gorki zapytany, jak należy pisać książki dla dzjeci, odparł, że tak 
samo jak dla dorosłych, tylko znacznie lepiej. Uwagę ową należałoby zadedykować 
autorom książek popularyzujących dorobek nauki historycznej. Prace popułarno
naukowe ukazują się często z okazji przeróżnych jubileuszy, co oczywiście nie po-

/ 
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zostaje bez wpływu, negatywnego przeważnie, na jakość owych publikacji. Również 

w omawianej tu k5iążce, bardzo interesującej i nie poz;bawionej cennych spostrze
żeń, znać główny mankament rocznicowych publikacji - pośpiech, czego przykła
dem jest np. popełnienie szkolnego błędu w TOzszyfrowaniu skrótów łacińskiego 
tekstu genealogii książąt pomorskich. Tekst ów zapisano w oryginale, zgodnie 

z ówczesnymi ,regułami, w następujący sposób: ,,Swantiborus Princeps Pomeranorii, 

Sclavoru, Wandaloru ... " Oczywiście czytać należy: Pomeranorum, Sclavorum, 

Wandalorum, a mimo to na s. 266 czytamy: ,,Swantiborus, princeps Pomeranoru, 

Sclavoru, Wandaloru". Niemożliwe, aby Myślenicki nie wiedział tego, co wiedzieć 

musi każdy student historii, toteż błąd je.st zapewne wynikiem niedopatrzenia Wy
dawnictwa Poznańskiego. Pewne niedociągnięcia wydawnicze są też przyczyną 
wielu niejasności tekstu i wątpliwości budzących się przy jego lekturze. Np. na 

s. 42 nie jesteśmy pewni, czy Miesz;ko I nie zginął z ręki własnego brata, zanim
jes-zcze zdążył przyjąć chrześcijaństwo, skoro „Króla Mieszka, w którego władzy

byli Słowianie . . .  brat jego [zamiast brata jego] z a b  il i wielki od niego wy

dobył lup". Pomyłka ta może być nie zauważona przez przeciętnego czytelnika, do
którego przecież ta książka jest adreoowana.

Jest zrozumiale, że każdy autor ma prawo do przyjęcia takiej czy innej hipo
tezy, ale musi wyraźnie ostrzec czytelnika, że to, co mu przedstawia, to mniej czy 
bardziej prawdopodobne domysły, a nie niezbite fakty. Należy zaznaczyć, że istnieją 
nowe próby rozwiązania poruszanych przez Myślenickiego zagadnień. Autor nie 
zawsze informuje o rozbieżnościach wśród ucwnych. Omawiając np. walki Mieszka 
z Wichmanem toczone ok. 963 r., za przeciwników polJSkiego władcy uważa on Wie
letów. Stanowisko takie, zgodne zresztą z poglądami większości historyków, spotkało 
się jednak niedawno z przekonywającą krytyką 1. Wieleci w- 8 lat po straszliwej 

k,lęsce nad Rzeknicą nie byli w stanie pokonać „najsilniejszego władcy Północy". 
Przeciwnikami Mieszka w latach 963-967 byli pomorscy Wolinianie. Dodać wypada, 
że nie ma podstaw do twierdzenia, iż w wyniku zwycięstwa w 967 r. Polanie opa
nowali ujście Odry. W roku tym Wolinianie byli stroną zaczepną, Mieszko bronił 
się rty,lko, a od sukcesu przy obronie własnych granic do aneksji kraju przeciwnika 
droga dość daleka. Dziwi też pominięcie przez Myślenickiego tak ważnej pracy, jak 
S. Kętrzyńskiego Mieszko I 2• Można nawet odnieść wrażenie, że nieuwzględnienie
tej pozycji było celowe. Wy5tarczy zapoznać się z uwagami Kętrzyńskiego na te
mat lokalizacji „Cidini". Pisze on: ,,trudno przyjąć zrównanie Cidini - Cydzyna -
Zehden. A jeszcze trudniej !P()godzić się z wywodem, że owe Cidini - Zehden leżą
w ziemi Licikavików, bo po temu brak jakichkolwiek wskazówek" (s. 1119). Skoro
lokalizacja Cedyni nie jest pewna, to i wyprawa Hodona nie musiała dotyczyć
spraw Pomorza. Również Dagome iudex nie musi dowodzić przynależności Pomorza
do Polski w całości, włącznie z Wolinem, który mógł przez cały ten czas cieszyć
się niepodległością, tak jak w 1007 r., kiedy to jego posłowie przybyli na dwór
Henryka II jako przedstawiciele niezależnego państwa (Thietmar 'VI 33). Również
odrzucanie możliwości pobytu wikingów w Wolinie, co Myślenicki przyjmuje za
nowszą literaturą, nie wydaje się w pełni przekonywające. Walczący z Mieszkiem
Wolinianie mogli najmować skandynawskich wojowników, tak jak Chrobry przyj
mował Niemców czy Połowców.

Widać, że dzieje Pomorza Zachodniego w drugiej połowie X w. kryją jeszcze 
wiele tajemnic, których WYiaśnianie ma często charakter domysłów. Trudno za-

1 W. K o rt a, Z kim waiczyl Mieszko I w 963 roku? (Acta Universitatis Wra
tislaviensis, nr 56, 1966, Archeologia, s. 326-356). 

2 S. K ęt r z y ński,. Mieszko I. Polska X-XI wieku, Warszawa 1961, s. 5-288.
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tem zgodzić się z Myślenickim, jakoby Chrobry odziedziczył Pomorze po ojcu i jego 

polskość umocnił założeniem biskupstwa w Kołobrzegu, a później bronił go przed 

niemiecką zaborczością (s. 161). Biskupstwo w Kołobrzegu było epizodem, upadło 

zapewne w okresie niepowodzeń Chrobrego w walce z Niemcami. Sam fakt, iż 

w ,1000 r. biskupstwo założono w Kołobrzegu, a nie w Wolinie, największym mieście 

pomorskim, może dowodzić raczej, że ten ostatni do Pol.ski nie należał. 

Trudno zgodzić się z dziwną konstrukcją myślową Autora, wywodzącą prawo

mocność dzisiejszych granic Polski od tego, czy Mieszko I płacił, czy też nie płacił 

trybutu cesarzowi (s. 114-115). Na szczęście przebieg dzisiejszych granic zależy od 

aktualnego układu sil, a nie tego sprzed tysiąca lat. Należy też wspomnieć, że hi

storia wtedy jest „nauczycielką życia", gdy wolna jest od osobistych i narodowych 
uprzedzeń historyka wyposażonego w rzetelny warsztat naukowy. Wniosek osta

teczny, jaki nasuwa się po lekturze Piastowskiego nurtu Odry, jest następujący: 

książki popularnonaukowe należy pisać tak jak naukowe, tylko znacznie lepiej. 

Marek Cetwiński 

STUDIA NAD POCZĄTKAMI I ROZPLANOWANIEM MIAST NAD ŚRODKO

WĄ ODRĄ I DOLNĄ WARTĄ (WOJEWÓDZTWO ZIELONOGÓRSKIE), praca zbio
rowa pod red. Z. Kaczmarczyka i A. Wędzkiego, t. I, Zielona Góra 1967, ss . 352; 

t. II, Zielona Góra 1970, ss. 636.

Problematyka genezy, rozwoju i dziejów naszych miast cieszy się od dawna 

znacznym zainteresowaniem badaczy. Wyniki dotychczas ogłoszonych prac z tego za

kresu przynoszą sporo cennych wiadomości i ustaleń. Mimo to jeszcze wiele spraw 
nie zostało rozwiązanych do końca. Wynikało to początkowo w pewnym stopniu 

z faktu, iż uwagę pierwszych badaczy zaprzątał przede W1Szystkim problem genezy 
miast polskich. Wysuwanej przez badaczy niemieckich teorii Jokacyjnej polscy hi
storycy przeciW$tawiali teorię ewolucyjną, zakładającą, że początl{ÓW miast na zie
miach polskich nie można dopatrywać się tylko w jednorazowej lokacji miejscowości 

na prawie niemieckim, ale że początki owe należy dostrzegać już we wcześniejszych 

grodach, podgrodziach i osadach targowych 1. Sporna ta kwestia odwróciła uwagę

ówczesnych historyków od innych istotnych spraw z zakresu dziejów miast i dla

tego wyniki badań, choć oparte na solidnych i szczegółowych studiach historycz

nych, były w gruncie rzeczy zbyt jednostronne i z czasem przestały wystarczać. 

Szybko więc zarysowała się konieczność podjęcia nowych, zal{rojonych na szeroką 
skalę badań nad problematyką miejską. Konieczność ta jeszcze wy.raźniej dala znać 

o sobie po ostatniej wojnie. Odbudowa i rozbudowa miast oraz postępująca w szyb

kim tempie urbanizacja kraju znacznie nasiliły zainteresowania dziejami miast 2,

1 Zob. np.: K. T y  m J e n i e c k i, Zagadnienie początków miast w Polsce 
(Przegląd Historyczny, t. XXI, 191'7--,1918, s . .319'-345); t e  n ż e, Podgrodzia w pół
nocno-zachodniej Słowiańszczyźnie i pierwsze lokacje miast na prawie niemieckim 
(Slavia Occidental is, t. II, 1922, s. 55--llt3); R. G r o d  e c k  i, Targi w Polsce w okre
sie przed kolonizacją na prawie niemieckim (Sprawozdania PAU, t. XX.VII, 1922, 
nr 4, s. 13-'lA); K. M a  1 e c z y ń  ski, Najstarsze targi w Polsce i stosunek ich do 
miast przed kolonizacją na prawie niemieckim, Lwów 1926; Z. W o j  c i  e c h  o w
sk i, Najstarsze targi w Polsce. Uwagi krytyczno-polemiczne (Pamiętnik trzydzie
stolecia pracy naukowej Przemysława Dąbkowskiego, Lwów 1927, s. 349-395). 

2 Zob. np.: H. Mi.i n c h, Pochodzenie i rozwój miast Polski zachodniej w wie
kach średnich, Kraków 1946; t e  n ż e, Geneza rozplanowania miast wielkopolskich 
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i to już nie tylko wąskiego grona uczonych, ale również szerokich kręgów społe
czeństwa. Nawiązywanie do tradycjj dziejowej poszczególnych miast stało się po
trzebniejsze niż kiedykolwiek. Potrzeba ta u,vidocznila się specjalnie mocno w od
niesieniu do tych miast, które w ,1945 .r. pow,rócHy do Macierzy. W tym wypadku 
wydobycie zwłaszcza .i przypomnienie społeczeństwu polskich tradycji i związków 
nowo odzyskanych miast stało się szczególnie ważne 3. 

Do wypełnienia tego ogromnego zapotrzebowania społecznego zmierzała wy
trwale od wielu lat działalność regionalnego lubuskiego ośrodka naukowego. Z jego 
to inicjatywy już w 1J958 r. ukazała się praca R. Szczepaniaka, traktująca o po
czątkach kilkudziesięciu miejscowości obecnego woj. zielonogórskiego 4• Jednakże 
ani ta niewielka ,rozmiarami praca, ani też inne drobne przyczynki z tego zakresu 
nie były w stanie wyczerpująco przedstawić problemu genezy, rozwoju i przestrzen
nego rozplanowania miast Ziemi Lubuskiej. Nie przerywano więc prowadzenia 
dalszych badań nad problematyką miejską. żmudne to były prace. Choć wspierane 
naukową pomocą ośrodków sąsiednich - poznańskiego i w,rocławskiego - trwały 
jednak szereg lat. Dostępne są już wyniki owych badań. Znamy je z recenzowanej 
publikacji. W opracowaniu udział wzięło kilkudziesięciu Autorów, którzy zgroma
dzili ogromną ilość materiałów z zakresu przeszłości ważniejszych miejscowości 
woj. zielonogórskiego. Powstała konieczność podzielenia pracy na dwa tomy. Roz
bicia dokonano według zasady podziału historyczno-geograficznego. W tomie I za
jęto się miejscowościami leżącymi w północno-wschodniej części woj. zielonogórskie
go, wchodzącej niegdyś w skład dawnej Ziemi Lubuskiej, Nowej Marchii i Wielko
polski. Tom II obejmuje południową część województwa, a więc miejscowości 
dawniej śląskie i łużyckie. 

Nowóczesne badania nad problematyką miejską należą do jednych z najtrud
niej:1z.ych. Nle wystarczą już bowiem same szczegółowe badania historyczne nad 
poszczególnymi miastami lub ich więkiszy,mi zespołami, ale konieczne jest oprócz 
tego częste sięganie do wyników badań archeologicznych, ekonomicznych, prawni
czych itp., a ponadto opieranie się na licznych danych typu kartograficznego i iko
nograficznego. Wreszcie nieodzowna jest grunt.owna znajomość środowiska geogra
ficznego i topografii terenu badanych miast. Wszystko to wymaga od badaczy sze
rokiej wiedzy, a także sz,czególnego zapału i wytrwałości. Dobrze zdawali sobie 
z tego sprawę Autorzy omawianej pracy. Starali się sprostać wszystkim stawianym 
wymaganiom. Redaktorzy naukowi troskliwie zadbali o właściwe opracowan.ie oraz 
przejrzyste i logiczne ułożenie poszczególnych ·rozdziałów-artykułów tej obszernej 
monografii. Układ materiału jest w obu tomach podobny. Czytelnik otrzymuje naj-
1Pierw sporą dozę ogólnych wiadomości o dziejach ziem obecnego woj. zielonogór
skiego, ich środowisku geograficznym, a także o historycznym rozwoju terenów 

XIII i XIV wieku, Kraków 1946; t e  n ż e, Wczesnośredniowieczny układ miejski 
w Polsce (Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, za r. 1958. nr 3'---4); S. P i e k a  r
e z y k, Studia z dziejów miast polskich w XIII-XIV w., Warszawa 1955; S. Pa
z y r a, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1'959; F. L e  n c z  o w s k i, 
Ze studiów nad problemami miast śląskich do końca XIV wieku, Opole 1965; J. Pu
d el k o, Zagadnienie wielkości powierzchni średniowiecznych miast Sląska (Rozpra
wy Komisji Historii Sztuki WTN, t. V, Wrocław J.967). 

3 M. in. w&kazll(je na to już trzykrotnie wydawana popularna ,praca W. J. Grab
&kiego, ostatnio pt. 300 miast wróciło do Polski. Informator historyczny 960-1960, 
Warszawa 1960, a także tak.ie publikacje, jak np. Miasta polskie w Tysiącleciu,
t. I-II, Wrocław 1965-1967, czy M. G u m  o w s k i  e g o, Herby miast polskich,
Warszawa 1960.

4 R. S z c z e p a n i a k, Początki miast lubuskich, Zielona Góra-Poznań 1958. 
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osadniczych na tych obszarach. Znakomicie ułatwia to dalszą lekturę, informuje 

<> specyfice i złożoności historycznego rozwoju ziem objętych badaniem, które 

w trakcie dziejów poprzedzielane były kilkoma granicami. Po trzech piel'wszych 
rozdziałach, niejako wstępnych, następuje właściwy trZ-On pracy - rozdziały 

szczegółowe, zawierające omówienie genezy, rozwoju i urbanistyczno-architektonicz

nego rozplanowania wybranych najstarszych miejscowości woj. zielonogórskiego. 

Zbyt dużo miejsca i czasu zabrałoby choćby pobieżne omówienie treści poszcze

gólnych rozdziałów szczegółowych, jak ,również wymienienie nazwisk ich autorów. 

W związku z tym ograniczę się jedynie do wyliczenia w kolejności alfabetycznej 

wszystkich miejscowości objętych badaniami. Są to: Babimost, Bytom Odrzański, 

Dobiegniew, Drezdenko, Głogów, Gorzów Wielkopolski, Górzyca, Gubin, Kostrzyn, 
Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Nowe Miasteczko, Nowogród 

Bobrzański, Ośno, Przemków, Rzepin, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, 

Sulęcin, Szprotawa, Swiebodzin, Torzym, Trzebiel, W:schowa, Zielona Góra, Żagań 

i żary. Rozdziały szczegółowe usystematyzowane zostały wewnętrznie według z góry 
przyjętego schematu. Mamy zatem przy każdym z nich najpierw krótką charaktery

stykę środowiska geograficznego i warunków naturalnych, które w taki czy inny 
sposób zadecydowały o powstaniu i rozwoju danej miejscowości, a następnie zwię

złe omówienie jej kolejnych losów, sięgające często aż do czasów nam współczes

nych. 

Pracę zamykają dwa najważn.iejsze i zarazem najwartościowsze rozdziały, opra
cowane przez Z. Kaczmarczyka i Z. Kulejewską-Mazurek, podsumowujące całość 

badań. Z wniosków tych wynika, że na terenach objętych badaniami ślady osadnic

twa sięgają okresu późnolateńskiego. Było to już osadnictwo o charakterze rolnym 
z udziałem również produkcji hutnictwa żelaznego. Skupiało się wzdłuż dolin rzek 

Baryczy, Obry, Odry, Nysy Lużyckiej i Noteci. Przemiany społeczno-gospodarcze 
doprowadziły w VI lub VII w. do powstawania i ,rozwoju okręgów grodowych. 

Obok grodów wspólnot terytorialnych powstawały także większe i silniej umocnione 
grody plemienne. Były to już ośrodki predestynowane w pierwszej kolejności do 
przemiany w miasta, choć oczywiście nie każdy z grodów &tal się później miastem. 
Sporo grodów na omawianym terenie zostało zniszczonych, zwłaszcza w trakcie 
ekspansji piastowskiego państwa Polan, gdy inne zostały przez nową władzę prze
jęte, umocnione i adaptowane do celów ogólnopaństwowych. Takie właśnie grody 
weszły na drogę przemiany w miasta. Już w X i XI w. dają się w nich dostrzec 
początki .społecznego podziału pracy, pojawiają się pierwsi rzemieślnicy. W XI 
i XII w. w ośrodkach ważniejszych ekonomicznie, głównie książęcych, powstają 

-centra targowe, otaczane opieką księcia i jego urzędników. Począwszy od polowy 

XIII w. miasta lubuskie weszły w nową fazę rozwoju, związaną ściśle ze stopnio
wym rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej. Nieodzowna stała się reforma 
miast. Potrzebę tę zrealizowano poprzez przyjęcie wzorów wcześniej rozwiniętych 

miast zachodnioeuropejskich. Pierwsze wysiłki lokowania lubuskich miast na pra
wie niemieckim wiążą się przede wszystkim z działalnością piastowskich książąt 
śląskich. Reforma miejska pociągała za sobą również przemiany urbanistyczne, 

zmiany w rozplanowaniu i kształcie miasta. Dostrzega się raczej porzucanie grodu 
i podgrodzia, jako nie nadających się do szerszej zabudowy, i wcielanie w obręb 

nowego miasta często le.żącej przy szlaku handlowym osady, co jednak w kon
sekwencji uniemożliw.ialo pełne za.s,tosowanie schematu regularnego rozplanowania. 
Mimo to rozplanowanie miast lubuskich w większości wypadków było w zasadzie 
regularne, ulice i bloki domów tworzyły zazwyczaj układy szachownicowe. Dawny 
gród przeważnie upadał, a przy mieście budowano nowy zamek, który wespół 
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z miastem tworzył jeden system obronny. Dotychczasowy plac targowy jako zbyt 

obszerny tylko w części przeznaczano na rynek. Kształt nowego miasta formowany 

był zwykle bądź w postaci nieregularnego czworoboku o zaokrąglonych rogach, 

bądź tworzył elipsę lub owal. W XIV i XV w. wszystkie ważniejsze miasta lubus

kie otoczono murami i fosami. Począwszy od XJVI w. ruch lokacyjny na omawiany,m 

terenie zamiera. Dopiero od Polowy XVII w. datuje s.ię Powstanie kilku nowy.eh 

miast. Dla XVII i XVIII w. charakterystyczne jest powiększanie obszaru większości 

miast lubuskich. Natomiast XIX i XX w. przynoszą spadek kilku miast do rangi 

wsi. 

Niewątpliwym sukcesem Autorów omawianej pracy jest wykazanie w sposób 

pełny, przekonywający, na podstawie imPonującego materiału badawczego, że mia

sta leżące w granicach obecnego woj. zielonogórskiego były w średniowieczu wy

tworem własnego rozwoju społeczno-gospodarczego i powstały w oparciu o istnie

jący już wcześniej system grodów. Na ten nowy etap rozwoju miasta lubuskie we

szły jeszcze w ramach przynależności do państwa polskiego. Taki właśnie końcowy 

wynik prowadzonych badań bynajmniej nie ,stanowi niespodzianki, Można go było 

niemalże z góry przewidzieć. Wcale to jednak nie umniejsza wartości omawianej 

pracy. Dzięki ogromnemu wysiłkowi badawczemu wszystkich jej Autorów zostało 

naukowo ustalone, że początki miast lubuskich sięgały daleko wcześniej niż daty ko

lejnych lokacji na prawie niemieckim, że proces genezy i rozwoju miast nad 

środkową Odrą i dolną Wartą w niczym nie odbiegał od ogólnopolskiego, a odby

wał się chronologicznie równolegle i w tych samych formach. 

Nie jedyne to zresztą Poważne osiągnięcie i zaleta tej ze wszech miar intere

sującej monografii. O ile bowiem jej ogólne wnioski końcowe mają najwięk,szą 

wartość przede wszystkim dla specjalistów parających się problematyką miejską, 
o tyle znajdujące ,się w obu tomach artykuły poświęcone poszczególnym miastom

lubuskim cieszyć się będą szczególnym zainteresowaniem wśród szerokich kręgów

SPołeczności miejskiej woj. ziełonogó1iskiego. Zainteresowanie to zawsze było ogrom

ne. Omawiana praca w znacznej mierze wypełnia ogromne zamówienie sPołeczne na

tego rodzaju działalność naukową. Szkoda może tylko, że Autorzy rozdziałów szcze

gółowych aż nazbyt wiele uwagi i wysiłku poświęcili sprawie genezy i początków

. miast lubuskich, zwięźlej natomiast potraktowali koleje losów tychże miast od XV w.

do chwili obecnej. W ten SPoSÓb zdołali wprawdzie doskonale wykazać miejski cha

rakter danej miejscowości jeszcze przed lokacją na prawie niemieckim, ale - jak 

się zdaje - uczynili to ze szkodą właśnie dla szerokiego grona czytelników, pragną

cych otrzymać jak najwięk,szą ilość wiadomości o danym mieście. W odniesieniu 

do miast większych, jak np. Głogów, Gorzów Wlkp. czy Zielona Góra, brak ten 

łatwo i szybko można będzie uzupełnić poprzez wydanie osobnej, pełnej monografii 

miasta, natomiast miejscowości małe zapewne bardzo długo będą musiały czekać 

na tego rodzaju szansę. Dorzucenie większej ilości faktów niewątpliwie znacznie 

powiększyłoby i tak już obszerną pracę, jednakże płynące z tego korzyści uzasadnia

łyby, jak sądzę, to posunięcie. Czy np. nie należało zająć się dokładniej pochodze

niem i znaczeniem nazw badanych miejscowości? Tego rodzaj u bogaty materiał: 

ioPonomastyczny byłby interesujący już nie tylko dla szerokich rzesz czytelników, 

ale co w�ęcej, mógłby dorzucić nieco światła nawet w tak przecież ważnej dla 

Autorów sprawie, jak geneza i początki miast lubuskich. 

Autorzy rozdziałów szczegółowych ·wykorzystali obok licznych źródeł także 

ogromną ilość Literatury. Brak jednak najczęściej krytycznego ustosunkowania się 

do wykorzystanych prac. Tymczasem właśnie takie krytyczne SPojrzenie wyrażone 

przez liczne grono badaczy�specjalistów znacznie ułatwiłoby w przyszłości zadanie 
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lokalnym historykom zajmującym się losami pojedynczych miast lubuskich. Do tego 
też eelu przydałaby się bardzo bibliografia istotniejszych prac dotyczących badanych 

miejscowości. Spełniałaby ona równie pożyteczną rolę, jak zamieszczone na końcu 

obu tomów zestawienie planów i widoków miast północnej i południowej części 
Zielonogórskiego. Również korzystnym pociągnięciem byłoby zamieszczenie w obu 
tomach dokładnej mapy woj. zielonogórskiego ze specjalnym zaznaczeniem prze
biegu historycznych i obecnych granic oraz miej�cowości objętych planem badań. 
Mapy znajdujące się w tekście niektórych rozdziałów są mało dokładne i zbyt 
uproszczone, aby mogły z powodzeniem spełniać swą rolę. 

Drobne te usterki, zresztą dyskusyjne, są niewątpliwie drugorzędnej natury 
i w niczym nie ujmują rzeczywistej wartości całej publikacji, która stanowi cenne 
osiągnięcie już nie tylko z punktu wJdzenia jej wartości naukowej, ale także jako 
publ ikacja popularyzująca wśród szerokich kręgów społeczeństwa wiedzę o naszych 

miastach i równocześnie inspirująca do podejmowania dalszych badań nad proble
matyką miejską. Niewiele jest prac tej rangi, które by obydwa te cele potrafily po
łączyć w sposób tak pożyteczny i interesujący. Życzyć by należało, aby równie cie
kawej publikacji doczekały się wreszcie miasta dolnośląskie. 

Stanisław Solicki 

E. Ci e ś l a k, KONFLIKTY POLITYCZNE I SPOŁECZNE W GDAŃSKU
W POLOWIE XVIII W. SOJUS Z POSPÓLSTWA Z DWOREM KRÓLEWSKIM, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, ss. 3112 + 3 nlb. 

E. Cieślak, znakomity znawca dziejów Gdańska, zamyka tą pracą swój cykl
badań nad dziejami konfliktów ustrojowych w tym mieście od XN do XVIII w. 
Jego tryptyk obejmuje trzy przekroje: XV w.1, lat siedemdziesiątych XiVII w.2 i po

loWy XVIII w. Gdy luke XVI w. wypełnimy badaniami M. Boguckiej nad stosun
kami między patrycjatem a opozycją mieszczańską 3, otrzymamy pełny niemal obraz 
najważniejszyeh walk wewnętrznych w Gdańsku w dobie jego przynależności do 

Rzeczypospolitej szlacheckiej. Stworzona została w ten sposób podstawa dla szero
kich uogólnień i wykrycia prawidłowości, typowych zapewne nie tylko dla Gdań
ska, ale i dla jnnych dużych miast środkowej Europy. Ale też Gdańsk stanowi wy
jątkowo wdzięczny obiekt badawczy pod tym względem zarówno z uwagi na ciąg

łość i natężenie konfliktów, jak i stosunkowo dobrze zachowany materiał źródłowy. 
O ileż trudniejsze i mniej efektywne byłoby n,p. przeprowadzenie ,podobnych badań 
dla Wrocławia. Z tym większą uwagą badaczom przeszłości stolicy Śląska należy 

przyjrzeć się ustaleniom E. Cieślaka, mogą one bowiem i dla nich zawierać nie
jedną cenną wskazówkę. 

KonfUkty w Gdańsku w połowie XjVIII w. były już swego czasu przedmiotem 
badań paru historyków niemieckich. Najdokładniej zajęła się nimi S. Goldmann 
w pracy ogłoszonej w 1901 r. Od tego czasu wprawdzie zarówno w polskiej, jak 

niemieckiej literaturze historycznej pisano o tych wyda,rzeniach, ale bez poważ-

1 E. Ci e ś l a k, Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu oraz w niektórych 
miastach hanzeatyckich w XV w., Gdańsk 1960. 

2 E. Ci e ś l a k, Walki społeczno-polityczne w Gdaiisku w drugiej połowie 
XVII wieku. Interwencja Jana III Sobieskiego, Gdańsk 11962. 

J M. B o g u c k  a, Walka opozycji mieszczańskiej z patrycjatem gdańskim 
w drugiej połowie XVI wieku (Przegląd Historyczny, 1954). 
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niejszych badań uzupełniających. Tymczasem nawet materiały z archiwum gdań

skiego nie były wykorzystane w całości. Toteż pierwszym zadaniem E. Cieślaka 

było poszerzenie podstawy źródłowej. Znacznie staranniej niż jego poprzednicy prze

prowadził więc kwerendę w Archiwach Państwowych w Gdańsku i Dreźnie. Zna

lazł także nowy materiał w AGAD, w rękopisach Muzeum Czartoryskich oraz w ar

-chiwach paryskich, doskonale mu znanych dzięki wieloletniej pracy nad raportami 

rezydentów francuskich JZ XVIII w. Kwerendy swej zresztą nie ograniczał do kry

tycznych lat 11748--1752, poszerzył ją znacznie wstecz. by lepiej przedstawić spo

łeczne i ekonomiczne uwarunkowanie narastającego konfliktu, prześledził także 

r-ealizację postanowień królewskich po lata sześćdziesiąte. 

Gruntowne badania źródłowe pozwoliły E. Cieślakowi na wyjątkowo dokładne 

odtworzenie przebiegu tego najważniejszego chyba w dobie panowania Augusta III 

wewnętrznego konfliktu miejskiego oraz interwencji dworu królewskiego. Pierwszy 

raz w dziejach Gdańska jeden z czołowych organów władzy - Trzeci Ordynek -

przewodził opozycji wobec Rady, pierwszy raz w dążeniach do reformy ustroju 

miejskiego monarcha mógł liczyć nie tylko .na współdziałanie potężnych sił społecz

nych, ale i jednego z organów władzy w mieście. Król nie musiał się tym razem 

wahać, jak czynił to jeszcze Jan III, czy może popierać zrewoltowane pospólstwo. 

Trzeba przyznać, że August III, czy raczej jego wszechwładny minister H. Brilhl, 

umiał wykorzystać tę sytuację nie tylko do •przeprowadzenia kroków, które dały 

satysfakcję postulatom pospólstwa, ale i do zadokumentowania, a nawet poszerze

nia uprawnień zwierzchnich monarchy wobec miasta, a także dla wyciągnięcia 

z tego stanu rzeczy zysków finansowych. 

Omawiając społeczne uwarunkowanie konfliktu, Autor szczególnie mocn_o pod
kreślił znaczenie przechwycenia władzy w Gdańsku przez srupę tz;w. uczonych. 

Stanowiła ona rodzaj wysoko wykształconej oligarchii, która zdaniem Autora żyła 
głównie z dochodów związanych ze sprawowaniem władzy w mieście. ,,Uczeni" sta

nowili większość członków Rady i Ławy gdańskiej. Poza tą grupą rządzącą znajdo

wali się kupcy i rzemieślnicy. Ale dzięki reformom Jana III zdobyli sobie oni de

cydujący głos właśnie w Trzecim Ordynku, który stal się jedynym organem bliskim 

szerszym kręgom mieszczaństwa i zdolnym reprezentować jego interesy. 

Sprawowanie władzy przez izolowanych od spraw produkcji i handlu „uczo

nych" nie sprzyjało rozwojowi ekonomicznemu miasta. Ale żądania opozycji miesz

czańskiej, pominąwszy kwestię likwidacji typowych zresztą dla ówczesnych rad 

nadużyć, miały charakter wyraźnie konserwatywny. Kupcy i rzemieślnicy obawiali 

się wszelkiej konkurencji i starali się utrzymać swe przywileje produkcyjne 

i handlowe, występując przeciwko menonitom, żydom oraz wszelkiego rodzaju par

taczom. Ciężary podatkowe usiłowali przerzucić na chłopów ze wsi podmiejskich. 

Także zmniejszenie liczby wojska, spowodowane dążeniem do ograniczenia obcią

żeń podatkowych, wobec .słabości militarnej Rzeczypospolitej było krokiem niebez

piecznym dla Gdańska, którego nie równoważyło, mym zdaniem, wprowadzenie 

przysięgi tego wojska na wierność królowi polskiemu. Tak więc można mieć wątpli

wości, czy sukces pospólstwa mógł przyspieszyć rozwój ekonomiczny miasta. Być 

może, gdyby Autor odszedł od ujmowania struktury społeczności gdańskiej w jej 

tradycyjnych grupach, dałoby się dostrzec pewne zróżnicowanie w programach opo

zycji, przejawiające się nie tylko w odmiennych postawach mistrzów i czeladników. 

Trudno jednak powiedzieć, czy jest to zadanie wykonalne. 

W tych warunkach szczególna irola musiała przypaść inicjatywom ze strony 

władz państwowych. Swoista izolacja Rady nie była zjawiskiem wyłącznie gdań
skim. Np. we Wrocławiu już od XVI w. zaznaczał się proces nabywania przez pa-
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trycjat własności ziemskiej, nobilitacji i odsuwania się od zawodów miejskich. I tu
taj „uczeni" mieli poważne stanowisko w Radzie. Ale w miarę jak w krajach koro
ny czeskiej przeważały tendencje centralistyczne, wzrastało także faktyczne uzależ
nienie czy powiązanie Rady z dworem monarszym. Dzięki temu mogla ona stawać 
się podatnym narzędziem przy �rowadzaniu po�tyki kameralistycznej, częściowo 
nawet wbrew stanowisku pospóLstwa. Jest kwestią dyskusyjną w jakim stopniu za
łożenia kameralistyczne (stosowane w Saksonii) były także podstawą polityki go
spodarczej W et tynów w Polsce. W świetle ostatnich badań można przyjąć ich sto
sowanie w odniesieniu do ekonomii królewskJch, być może i w .stosunku do .sto
licy 4• Czy w :wypadku Gdańska mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem? Autor 
nie stawia sobie takiego pytania, na które odpowiedź zresztą byłaby trudna J raczej 
chyba negatywna. U podłoża polityki Augusta III i Briihla w sprawie gdańskiej 
tkwiły przede wszystkim momenty fiskalne. Jeszcze bardziej jaskrawo stanowisko 
takie ujawniło się w czasie interwencji królewskiej w ,11760 r., kiedy zresztą wy
prawa J. G. Podoskiego po gdańskie złote runo .skończyła się całkowitym niepowo
dzeniem 5• Być może, że był jeszcze inny kierunek ,polityki Wettyna wobec Gdańska, 
zainicjowany zabiegami o wpuszczenie załogi saskJej do miasta w 1734 r. Rosjanie 
wszakże uznali, że usadowienie się Sasów u ujścia Wisły mogłoby ułatwić wprowa
dzenie absolutyzmu w Rzeczypospolitej i udaremnili realizację tych zamiarów s.

Autor podkreśla, że w odróżnieniu od innych królów polskich August III po
sługiwał się w 5Prawach gdańskich urzędnikami saskimi „wyszkolonymi w absolu
tystycznych metodach działania" (s. 61), co zapewniało mu większą skuteczność 
działania. Urzędnicy ci „oczekiwali korzyści materialnych przede wszystkim od 
.swojego władcy, a nie starali się ich uzyskać na własną ,rękę od Rady" (s. 227). 
Wydaje się, że w tych sformułowaniach tkwi pewne nieporozumienie. Dyskusyjny 
jest sam problem saskiej „szkoły absolutystycznej". Wyjaśnienia wymagałaby iteż 
kwestia stosunku Briihla do Augusta III, a zwłaszcza sposobu ciągnięcia zysków 
przez pierwszego ministra ze swej pozycji u dworu. Wreszcie nie można pomijać 
niebezpieczeństwa, że przy pomocy tych urzędników saskich •mogłoby .nastąpić pod
porządkowanie Gdańska Wettynowi niekoniecznie jako królowi polskiemu. W rze
ezywhstości możliwości tych urzędników nie były tak wielkie, jak to sugeruje 
Autor - bez interwencji kanclerskiej i sądu asesorskiego sama ordynacja królew
ska nie znaczyłaby wiele. Gdy zabrakło w 1760 r. pomocy z tej strony, ,najbardziej 
oddani. zausznicy Augusta III nie mogli nic osiągnąć. W sumie przyjdzie się więc 
nam zgodzić z Autorem, że ,program rozszerzenia uprawnień monarszych w Gdańsku 
reprezentowany przez Augusta III i jego urzędników był skromny, podobnie zresztą 
jak i możliwości króla. 

Czy w świetle powyższych uwag praca E. Cieślaka mogłaby się stać punktem 
wyjściowym do rewizji poglądów naszej historiografii na rządy Augusta III? (s. 295). 

Jeśli uwzględni się ogólny, choć powolny, rozwój kulturalny i gospodarczy Rzeczy
pospolitej lat czterdziestych i pięćdziesiąty.eh, o którym tak wiele pisze się ostatnio, 
trudno nie wysunąć postulatu - bardziej wnikliwego niż dotychczasowe - przeba-

4 Bardzo interesujące ustalenia o działalności kameralistów w ekonomiach za
wiera rozprawa doktorska E. S t a ń c z a k  a, Kamera saska za czasów Augusta III,
Warszawa 1973; o Warszawie por. A. Z a h o r s  k i, Warszawa za Sasów i Stani
sława Augusta, Warszawa 1970. 

5 W. K o n o p c z y ńsk i, Spór o wrota Morza Bałtyckiego (Mrok i świt, War
szawa 1911). 

6 A. M. W o d z i ń s k i, Gdańsk za czasów Stanisława Leszczyńskiego, Kra
ków l!n9, s. 147-149. 
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dania polityki wewnętrznej dworu Augusta III. Może trzeba by trochę ostrożniej 
wyważać szkody, jakie przyniósł Po1sce rozpowszechniony wtedy ideał społeczeń
stwa konsumpcyjnego. 

Ale dla właściwej oceny dworu polskiego nieodzowna jest także szersza analiza 
położenia międzynarodowego Polski i Saksonii. Tego elementu zabrakło w omawia
nej monografii, zapewne wobec milczenia badanych źródeł, bo interwencję holen
derską nie omieszkał Autor podkreślić. Nasuwa się jednak pytanie, jak wobec 
gdańskich poczynań dworu Augusta III ustosunkowały się Prusy i zwłaszcza Rosja, 
która w 1736 r. gwarantowała Gdańskowi nienaruszalność jego praw? Czy możliwe, 
że dopiero w 1753 r. dyplomacja rosyjska wyraziła swe zaniepokoje11ie rozwojem 
sytuacji u ujścia Wisły? I jak na te sprawy patrzały Prusy? Przecież G. Wernick, 
jeden z przywódców opozycji, pochodził z Brandenburgii._ A rząd pruski potrafił 
wykorzystać antagonizmy społeczne w miastach - przykładem mogą być choćby 
rozruchy wrocławskie z 1741 r. Wyjaśnienia tych spraw można wszakże oczekiwać 
po przebadaniu archiwów pruskich i rosyjskich. Dla omawianej pracy jest to za
pewne problem marginalny; większe znaczenie może mieć dla zrozumienia trudności 
dworu Augusta III w rozwiązywaniu problemów polityki wewnętrznej. 

Książka E. Cieślaka wnosi nowe spojrzenie na zawiklane problemy polowy 
XVIII w. na ziemiach !I)Olskich. Jeżeli przy tym pobudza do dyskusji ii dalszych 
badań, tym większa zasługa Autora. 

J. A. Gierowski 

F. A. M a r e k, NAJDAWNIEJSZE CZASOPISMA POLSKIE NA SLĄSKU 
1789-1854, Wrocław-Opole 1972, ss. 317+il. 

Omawiana książka składa się z krótkiego wstępu i 10 rozdziałów. Rozdział I 
przedstawia organizację i działalność cenzw-y: pruskiej w latach 1788--,1848, roz
dział II omawia wydawany w latach 1789-Hl06 miesięcznik „Gazety Sląskie dla 
Ludu Pospolitego", którego ukazanie się Autor uważa za „narodziny prasy polskiej 
na Sląsku", rozdział III - nieudaną próbę założenia pierwszego polskiego czaso
pisma na Górnym Sląsku „Jutrzenki Górnośląskiej". Pozostałe rozdziały traktują 
o następujących periodykach: ,,Tygodnik Polski Poświęcony Włościanom" (1845-
1848), ,,Dziennik Górnośląski" (1848-1849), ,,Tygodnik Katolicki" (1848-1849), ,,Te
legraf Górnośląski" (1848-1849), ,,Gazeta Wiejska dla Górnego Sląska" (1849-1850),
„Znicz" 611851-1852), ,,Poradnik dla Ludu Górnośląskiego" (1851-1853); zakaz tego
ostatniego organu oznaczał zdławienie prasy polskiej na Sląsku pruskim aż do
1868 r.

Recenzowane dzieło z uwagi na jego treść wypada umieścić na styku litera
turoznawstwa i historii. Z punktu widzenia polonii.sty osądził je bardzo surowo 
wybitny uczony wrocławski B. Zakrzewski; wytknął m.in. wady konstrukcji, szcze
gólnie brak podsumowania wyników badań 1• Wydaje się, że w tej sytuacji do 
pełnej oceny książki F. A. Marka konieczne jest i wypowiedzenie się historyka. 

Zaczniemy od stwierdzenia, że Autor niestety nie odróżnia czasopism nie
mieckich wydawanych w języku polskim od prawdziwej prasy polskiej redago
wanej przez Polaków i w mniejszym lub większym stopniu odzwierciedlającej po-

1 B. Z a k r z e  w s k i, Najdawniejsze czasopisma śląskie (.Odra, 1973, nr 3, 
s. 98-99).
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;glądy i aspiracje polskich mas ludowych, które w omawianym okresie reprezento
wały polskość na Sląsku. Posłużył się On wysoce prymitywnym kryterium formal
nym, mianowicie językiem, w jakim było wydawane czasopismo. Nie przyswoiwszy 
zgoła dorobku marksistowskiej myśli historycznej, nie uświadomił sobie, że każdy 
organ prasowy reprezentuje czyjeś interesy klasowe i ma za zadanie urabianie 
opinii publicznej w odpowiednim duchu. W rezultacie zaliczył do prasy polskiej 
szereg czasopism niemieckich wydawanych w języku polskim przez Niemców i ma
jących za cel wpływać na Polaków śląskich w duchu pożądanym dla władz prus
kich lub jakiegoś odłamu niemieckiej myśli politycznej. Pójście za przy'kladem 
Autora pociągnęłoby za sobą konieczność uznania za prasę polską pism niemieckich 
wydawanych w języku polskim na terenie górnośląskim w okresie plebiscytowym, 
a także i całej „gadzinowej prasy" w tzw. Generalnej Guberni. Autor widocznie 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że czytelnikowi Jego książki nasuwa się - nie
wątpliwie wbrew woli F. A. Marka - pogląd, iż zasługę stworzenia prasy polskiej 
na śląsku należy przypisać Niemcom, Polacy zaś dopiero w kilkadziesiąt lat potem 
zdoby1i się na pójście za ich przykładem. Za najdawniejsze czasopismo polskie 
uważa On ukazujące się w latach 1789-11806 we Wrocławiu „Gazety Śląskie dla 
Ludu Pospolitego". Był to przekład niemieckiego miesięcznika „Schlesische Volkis
zeitung zum Nutzen und Vergni.igen", wydawanego równocześnie. Autor stwierdza, 
że :llarówno oryginał, jak i tłumaczenie polskie ukazywały się „dzięki finansowej 
dotacji ze strony państwa"; od 1790 r. kolportowano je bezpłatnie za pomocą 
dragonów ziemskich (s. 31). Redaktorami tego organu byli: łowczy krajowy von We
dell, radcy kamery wrocławskiej Riesel i Andrea, syndyk Borner i pastor-senior 
Bockshammer. Tych oto mężów Autor wyniósł na .piedestał pierwszych redaktorów 
polskich na Sląsku. 

Być może Autor czul, że zabrnął za daleko, bo sugeruje, iż „Gazety śląskie" 
nie były identyczne z wydawanym jednocześnie miesięcznikiem niemieckim, jako 
że drukowane w nich artykuły ,,'robią wrażenie po pols'ku pisanych, a nie tłuma
czonych z niemieckiego" z uwagi na piękną polszczyznę i brak germanizmów 
składniowych charakterystycznych dla przekładów (s. 33--34). Winno to podsunąć 
czytelnikowi domysł, że pismo w rzeczywistości redagował jakiś tajemniczy Polak. 
Niestety, domysł taki byłby całkowicie chybiony, bo Autor zapomniał o fakcie, 
że jednym z redaktorów „Gazet" był Bockshamrner, dobry znawca literatury pol
-skiej; zapewne właśnie jemu powierzono dokonywanie przekładów tekstów nie
mieckich na język polski. Autor nie dostrzega również, że omawiany organ praso
wy ukazywał się w latach 1789--:1806, czyli w okresie od ·wybuchu rewolucji fran
cuskiej do wojny prusko-francuskiej 1806/1807 r., kiedy to na śląsku narastały 
nastroje rewolucyjne znajdujące wyraz w coraz potężniejszych wystąpieniach mas 
ludowych. Dlatego wysunięty przez grupę niemieckich intelektualistów z Wrocła
wia projekt wydawania czasopisma ludowego w dwóch językach spotkał się z apro
batą minirStra prowincji śląskiej, który podzielał panujący wówczas pogląd o moi:li
wości polepszenia stanu gospodarczego, zdrowotnego i moralnego mas ludowych 
za pomocą szerzenia oświaty 2• Wpojenie w masy przekonania, że oświata przyczyni 
się do polepszenia .ich doli, miało oczywiście zdaniem klas panujących rozładować, 
a co najmniej osłabić nastroje buntownicze. 

Trzeba bardzo dużo dobrej woli, aby uznać -- jak to czyni Autor - za pierw-

2 Zob. J. C h 1 e b o  w c z y  k, Polska literatura oświatowa i prasa (Historia 
Śląska PAN, t. II, cz. 1, s. 454-455). 
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s-zy polski periodyk na Opol.szczyznie wychodzący od 1816 r. ,,Amtsblatt der Konig
liichen Oppeln.schen Regierung". Twierdzenie F. A. Marka, iż organ ten posiadał 
polską mutację wydawaną przez J. S. Richtera (s. W), świadczy, że nie zapoznał 
się On należycie z tym wydawnict\vem, gdy ilość tekstów pols.kich już po pierw
szym numerze zaczęła gwałtownie maleć i niebawem ukazywały się one nader 
rzadko. Tytuł polski brzmiał w przekładzie Richtera „Kartki Urzędowe Królewskiej 
Regencji Opolskiej", nie zaś „Dziennik Urzędowy", jak mylnie informuje F. A. 
Marek. 

Organem niemieckim miało być ,również niedoszłe do skutku czasopismo „Ju
trzenka Górnośląska", którą chciał finansować niemiecki drukarz Weilshaeuser, 
a na redaktora upatrzono osobnika tak bezbarwnego i lojalnego względem państwa 
pruskiego, jak proboszcz Masorz; wydawanie tego periodyku uniemożliwiły władze 
pruskie, ponieważ obawiały się rozwinięcia na lamach czasopisma agitacji kato
lickiej. Autor niestety nie wie, że spór o wyznanie dzieci z małżeństw mieszanych 
toczący się między kościołem katolickim a rządem pruskim w latach 1837-1840 
na śląsku zaostrzył się dopiero w czterdziestych latach XIX w., czyli już po jego 
zakończeniu w inpych prowincjach państwa. Dlatego przedłożony nadprezydentowi 
prowincji śląskiej projekt wydawania „Jutrzenki" wzbudził podejrzenie, że czaso
pismo to stanie się kierowanym z ukrycia organem znanego z „ultramontańskich 
przekonań oraz nieuczciwego występowania przeciwko majestatowi króla" ks. Sza
franka. Wydany zakaz godził więc w ekstremistów katolickich zwanych „ultra
montanami", którzy w tym czasie ukazują się coraz liczniej wśród młodych księży. 

Tak samo za czasopismo niemieckie trzeba uznać „Tygodnik Polski Poświęcony 
Włościanom", który ujrzał świat staraniem niemieckiego burmistrza Pszczyny 
Schemrnla przy poparciu nadprezydenta pr-0wincjL AutQl· .słus,mie zauważył, że 
o obliczu ideowym tego organu decydowali jego korespondenci, w szczególności
Józef Lompa, ale nie umiał powiązać postawy jego wydawcy z istnieniem w łonie
biurokracji prusJciej nurtu, który można byłoby nazwać „liberalno-konserwatyw
nym". Ci ludzie zdawali sobie sprawę z narastania prądów rewolucyjnych i wi

dzieli w zliberaliwwanej do pewnego stopnia prasie klapę bezpieczeństwa mającą
zapobiec wybuchowi; w tej sytuacji skłonni byli do częściowego uwzględnienia
także postulatów językowych ludności polskiej, sądząc, że przyczyni się to w jakimś
stopniu do jej uspokojenia. Jak wiadomo, kierunek ten nadawał ton szkolnictwu
n� Śląsku pruskim w latach 1850�1870. Wydaje się przeto, że pochwały, jakich
nie skąpi Schemmlowi Autor, nazywając go „gorącym przyjacielem i obrońcą ślą
skiego ludu, jego języka i polskich obyczajów" (s. 78), nie przyczyniają się do traf
nej charakterystyki postawy politycznej tego urzędnika pruskiego, lecz raczej za
ciemniają sprawę. Nie sposób też zaliczyć do czasopism polskich „Telegrafu Górno
śląskiego"; jego redaktora F. A. Marek identyfikuje - prawdopodobnie trafnie -
z nakładcą i drukarzem Kuhnertem z Olesna, którego niemieckość nie budzi
wątpliwości. Pod względem politycznym gazeta mieniła się wielu barwami tęczy,
od cza•rnej reakcji (szczególnie w początku 1849 r., kiedy to nadawali mu kierunek
ideowy oficerowie pruscy), do bladoróżowego liberalizmu; zresztą Autor przyznaje,
że organ ten stal „wiernie przy królu" (s. 159).

Nie wolno uważać za organ polski i „Gazety Wiejskiej dla Górnego Śląska", 
powołanej do życia przez urzędnika państwowego Bogedaina w wykonaniu życzeń 
ministra spraw wewnętrznych dzięki udzielonej subwencji z kasy państwowej, 
a dofinansowywanej następnie przez policję i rozprowadzanej przez I kwartał 
1849 r. bezpłatnie za pośrednictwem landratów oraz chwalonej przez niemieckie 
czasopisma reakcyjne. Autor przeholował, dopatrując się w wiernopoddańczym 
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artykule otwierającym drugi rocznik gazety aluzji antyrządowych; słowa „prze
wrotność i złość" odnoszą się ponad wszelką wątpliwość do tych, którzy „czynili 
bunty i rozruchy" (s. 191). Również trzeba uznać za zbyt pochopny wniosek, że 
Bogedain uważał się za Polaka, ponieważ napisał w swej gazecie, iż „poświęca 
siły swoje chętnie na oświatę polskich swoich ziomków" (s. 189). Ślązacy - tak 
samo jak i Bogedain - byli poddanymi króla pruskiego, a więc ziomkami redak
tora w sensie wspólnej przynależności do państwa pruskiego, zwrot zaś mówiący 
o ich polskości wskazuje zgodnie z wykładnią logiczną, że była to cecha różniąca
ich od Bogedaina.

Niemieckim czasopismem wydawanym w języku poLskim był wreszcie „Porad
nik dla Ludu Górnośląskiego", wydawany przez właściciela ziemskiego Koschtitz
ky'ego (nie Kosickiego, jak ciągle pisze Autor, mimo że działacz ten nigdy tak. 
się nie pisał, bo był daleki od negowania swej niemieckości). Polityczne oblicze 
„Przewodnika" odsłania fak,t, że głównym celem tego organu było zaznajamianie 
ludności polskiej na Śląsku z obowiązują,cym ustawodawstwem prUtSkim, na dTu
gim zaś dopiero miejscu .figuruje szerzenie oświaty; jak stwierdza Autor, wiodąca 
tematyka czasopisma istotnie była ogranicwna do spraw prawniczych i gospodar
czych (s. 248). Położenie zaś nacisku na upowszechnienie znajomości przepisów 
prawnych oznaczało jednocześnie wpajanie w ludność polską poszanowania do nich 
i godzenia się z panującym uciskiem politycznym i wyzyskiem gospodarczym. Tego 
aspektu Autor nie dostrzegł, rozpisywał się natomiast na temat „głębokiego huma
nitaryzmu i zwykłej uczciwości" redaktora „Poradnika" (s. 248). Wydany przez. 
władze zakaz tego organu absolutnie nieszkodliwego dla panującej wtedy reakcji 
trzeba tłumaczyć bezmyślnością i zacietrzewieniem biurokracji pruskiej, starającej 
się zlikwidować jak najwięcej pozostałości po Wiośnie Ludów. 

W konsekwencji Autorowi nie udało się podważyć utrwalonego w nauce po
glądu, że pierwszym czasopismem polskim na Górnym Śląsku był „Dziennik Górno
śląski", przesunięcie zaś do 1789 r. daty powstania czasopiśmiennictwa polskiego
na Śląsku i uznanie za polskie kilku wydawanych w późniejszym czasie czasopism 
niewątpliwie niemieckich jest mistyfilkacją naukową, której pievwszą ofiarą padł 
sam Autor uległszy autosugestii. Sytuacji nie zmienia okoliczność, że nie był to 
pogląd oryginalny, gdyż sformułował go już w 1948 r. - zresztą mimochodem -
W. Floryan J.

Omawiając mankamenty książki F. A. Marka nie sposób pominąć niedosta
tecznej znajomości dziejów Prus (i Śląska) w pierwszej połowie XIX w. Wspomi
naliśmy już, że do wiadomości Autora nie doszły śląskie reperkusje zatargu o wy
znanie dzieci z malżeńst,,v mieszanych. Z kolei zaskakujący jest wniosek, że „okres 
istnienia Najwyższego Sądu Cenzury charakteryzuje się jeszcze większym niż dotąd 
[przed r. 1843 - W. D.] ograniczeniem i tępieniem wszelkich myśli liberalnych 
w publikacjach" (s. 17). Jak wtedy -wytłumaczyć zjawisko nagłego rozmnożenia 
się czasopism po zniesieniu Kolegium Cenzury: na samym tylko śląsku w 1843 ,r. 
wychodziło 96 czasopism, jak _podaje Autor (s. 39). Wiemy skądinąd, że problemy 
społeczne zajmowały na lamach tych pism miejsce poczesne. A więc nie o za
ostrzeniu, lecz o złagodzeniu cenzury trzeba mówić. Założoną przez Rongego sektę 
Autor nazywa „starokatolicką", co jest anachronizmem (s. 41). Von Koschiitzky pod 
piórem Autora staje się „magnatem" (s. 243), co bynajmniej nie odpowiadało rzeczy-

3 W. F o r y  a n, Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach śląskich w okresie
walk o niepodległość (1845-1921) (Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, t. II, 
Wrocław 1948, s. &24). 

-
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wistości. Można by przytoczyć więcej przykładów potknięć tego rodzaju. Zauwa
żymy natomiast, że jak wynika z przytocwnego aparatu naukowego, F. A. Marek 
nie zetknął się w ogóle z nauką o propagandzie, bez czego nie można napisać do
brej pracy prasoznawczej. 

W sumie musimy z przykrością stwierdzić, że i z punktu widzenia historyka 
trzeba zrecenzowane dzieło uznać za nieudane. Niemniej jednak przy wszystkich 
wadach warsztatu naukowego F. A. Marka praca jego, oparta na 'badaniach archi
walnych i starannej, choć staroświeckiej i mało wnikliwej analizie omawianych 
czasopism, może być pomocna w badaniach nad prasą niemiecką w języku pol
skim, które chyba wcześniej czy później zostaną podjęte. Oczywiście należy przy 
tym zachować największą ostrożność. 

Władysław Dziewulski 

L. K i e s  z c z y ń  s k i, KRONIKA RUCHU ZAWODOWEGO W POLSCE 1808-
1939. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA, Warszawa 197,2, ss. 434. 

L. Kieszczyński od szeregu lat zajmuje się problematyką ruchu robotniczego.
Do ważniejszych jego prac należy monografia traktująca o walce proletaTiatu łódz
kiego w latach ,HJ<2'9-li933. Zakres problematyki zaprezentowanej w Kronice jest 
stosunkowo szeroki. Jak czytamy we w.stępie, ,,obejmuje ona bowiem ważniejsze 
wydarzenia dotyczące powstania i rozwoju związków zawodowych, uwzględnia 
kongresy i zjazdy związków, ich organy prasowe, Tóżne formy działalności związ
kowej (działalność ekonomiczna, kutluralno-oświatowa, ,sportowa itp.), stosunek 
partii robotnkzych do związków zawodowych, powiązania polskiego ruchu robot
niczego z międzynarodowym, ważniejsze walki strajkowe oraz dane o zasadniczych 
aktach prawnych dotyczących ruchu zawodowego" (s. 5-6). Koncepcja ta jest 
rzeczywiście realizowana w pracy, chociaż nie bez potknięć. Zakres chronologiczny 
uwidoczniony w tytule jest również obszerny. Końcowa data - 1939 r. - je.st cał
kowicie uzasadniona. Pewne wątpliwości może natomiast nasuwać 1808 r., zawie
rający jedynie wzmiankę o zatwierdzeniu statutu Zgromadzenia Subiektów Handlo
wych w Krakowie, czy na,stępne lata (1816, 1817 i dalsze), z których pochodzą 
wzmianki z om-esu tworzenia się klasy robotniczej. Wątpliwości czytelnika uprze
dza Autor, pisząc we wstępie, że uważa „za stosowne objąć Kroniką rów.nież okres 
poprzedzający powstanie właściwego ruchu zawodowego i pokazać jego zalążkowe, 
może jesZJcze prymitywne formy. Pozwoli to bowiem na lepsze ukazanie etapów 
rozwoju ruchu zawodowego i jego charakteru w różnych zaborach" (s. 5). Infor
macje zawarte w Kronice pochodzą ze wszystkich ziem polskich, w tym także 
szeroko reprezentowany jest Sląsk Górny. 

Praca składa się ;z dwóch rezęści: pierw.sza obejmuje lata 1808---19118, druga -
1918---1939. 

Selekcja materiału, bardzo obszernego i złożonego, musiała nastręczać wiele 
trudności. Autor pisze o tym również we wstępie. Musiało to również prowadzić 
nawet do pewnych niekonsekwencji (np. zakres uwzględniania walk strajkÓwych 
w latach 1'905----<1907 w porównaniu z innymi okresami). W związku z tym nasu
wają się również pewne wątpliwości, czy niektórych ważnych wydarzeń wśród 
całej lawiny informacji (zwłaszcza dla okresu po 1918 r.) nie pominięto? Brak jest 
np. wzmianki o pierwszym w Polsce strajku grupowym mającym miejsce 1-14 IX 
J932 r. w hutach i częściowo kopalniach należących do Wspólnoty Interesów na 
Górnym Sląsku. Tylko w hutach strajkowało wówczas ok. 8 tys. robotników i 1 tys. 
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w·zędników. Wydaje się także, że należało nieco szerzej potraktować sprawę sto
sunku związków zawodowych do obrony kraju w 1939 r. Być może należało 
uwzględnić np. konferencję związków górniczych na Śląslcu .14 I;V 1939 r., na której 
podkreślano, iż najważniejszą sprawą jest obrona niepodległego bytu nai-odu. 

Nie ustrzeżono się także innych drobnych pomyłek. I tak na s. 210-2111 zano
towano, iż strajk trwał od 30 VII do 16 1VIII 1924 r., faktycznie trwał on od 2Q VII 
do 18 VIII 1924 r. Walka była prowadzona nie tylko przeciw przedłużeniu dnia 
pracy, jak pisze Autor. Nie jest też jasna w ujęciu Kroniki sprawa kierownictwa 
strajku, gdyż faktycznie zwlązki zawodowe nie uznawały i zwalczały „Komitet 2,1". 
Na s. 264 nie został wyjaśniony termin „Zespół Pracy". Praca powinna być zaopa
trzona w wykaz podstawowej literatury, gdyż to ułatwiłoby czytelnikowi uzupeł
nienie niektórych danych w niej zawartych. 

Jerzy Pabisz 

H.-0. Binder, REICH UND EINZELSTAATEN WAHREND DER KANZLER
SCHAFT BISMARCKS 1J871-1890. EINE UNTERSUCHUNG ZUM PROBLEM DER 
BUNDESSTAATLICHEN ORGANISATION (Tiibinger Studien zur Geschichte und 
Politik, nr 29), Tiibingen 1971, ss. 213. 

Skupienie uwagi na podłożu i rezultatach zjednoczenia Niemiec w 1871 r. 
spowodowałó, że przez długi czas stosunkami między państwami niemieckimi, 
wchodzącymi w skład Drugiej Rzeszy, zajmowano się znacznie mniej. Nie było 
to zresztą pozbawione poważniejszych powodów, gdyż polityka średnich państw 
niemieckich prowadzona była niekiedy w sposób żenujący. Nawet gdy pisano 
o sprusaczeniu Niemiec, czy też postępującym rozpływaniu się Prus w Rzeszy,
poczynania Bawarii, Hesji, Badenii czy Saksonii pozostawiano na uboczu. Jeżeli
nie liczyć biografii niektórych władców, nieraz hagiograficznych (jak Wittelsba
chów), czy polityków (częściej zresztą propruskich), dopiero od niedawna ten stan
rzeczy zaczął ulegać zmianie. Rezultaty badań są różne, aby przypomnieć choćby,
jaką rolę odgrywały te państwa w latach 1914-ll918, gdy starały się wszelkimi
sposobami uzyskać udział w wojennej polityce aneksji.

Binder zajmuje się właściwie całym problemem w nieco odmienny sposób. 
W opavciu przede wszystkim o materiały archiwalne (pruskie z Mersebw·ga i polu
dniowoniemieckie z Monachium, Stuttgartu czy Karlsruhe) pragnie dać charakte
rystykę organizacji państwa w wyniku stosunków między średnimi państwami 
południowoniemieckimi (Bawaria, Badenia, Wirtembergia, Hesja7 w pewnym stopniu 
także Saksonia) z jednej strony a centralnymi organami władzy w Rzeszy, czyli 
głównie Bismarckiem, ze strony drugiej. Praca jednak nie ma charakteru prawno
-ustrojowego, lecz historyczny. Autor operuje kilkoma przekrojami, a więc latami 
1870-1871, 1878-1880, 1884 i 1890. 

Przy takim ujęciu zagadnienia na czoło wysuwają się dwa prnblemy, a mia
nowicie polityka prowadzona przez Monachium, Karlsruhe, Darmstadt czy Stutt
gart oraz działalność Rady Związkowej. Gdy o pierwszą z nich chodzi, obraz jest 
dość złożony, niekiedy, jak w wypadku Badenii, widoczna jest nawet pewna ewo
lucja ku większej samodzielności w 'Stosunku do Berlina, ale nie zmienia to ogól
nego obrazu. Z różnych powodów, jak choćby wewnętrzne skłócenie państw połu
dniowoniemieckich, widać słabość tej polityki. Wy,raźnie występowało to w latach 
1870-1,871 (s. 22), gdy decydowały się losy Niemiec (zresztą podobny obraz tych 
lat przekazała już starsza literatura, np. Ziekursch), a i później niejednokrotnie 

7 - Sobótka 4/73 
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polityka ta ułatwiała Bismarckowi różne rozgrywki. Próby opozycji przeobrażały 

6ię w s,pory o trzeciorzędne drobiazgi (np. s. 1168) i nigdy nie prowadziły do 

poważniejszych rezultatów. Nie bez powodu Bismarck, który po wojnie ,1866 r. 

zlikwidował ku oburzeniu konserwatystów parę dworów, mógł teraz wysunąć za

sadę, że „klucze polityki niemieckiej znajdują się u władców i dynastii". 

Powyższe uwagi są raczej wnioskami z materiału, który Binder zawarł w swo

jej pracy. Takich bowiem wniosków on nie wy,suwa. Operując szczegółowymi 

aktami, obraca się w swoich rozważaniach w dość wąskim kręgu polityków, rzadko 

tylko zwracając uwagę na Reichstag, jeszcze rzadziej na inne organy polityczne 

w Niemczech. Zgromadzony zaś materiał w moim przekonaniu niezbyt uzasadnia 

jedno z końcowych stwierdzeń rozprawy, że możliwości wyłamania s.ię z ram 

narzuconych państwom południowoniemieckim były realne (s. 190). 

Drugie zagadnienie występujące w pracy - to rola Rady Związkowej. Jest 

rzeczą charakterystyczną, jak niewiele miejsca w niemal całej literaturze nauko

wej poświęcono tej instytucji, która nieraz skutecznie przeciwstawiała się Reichsta

gowi. Praca Bindera pokazała jednak, że to stanowisko literatury nie jest bez

zasadne. Nie tylko dlatego, że zgromadzenie reprezentantów rządów, mające być 

przeciwwagą dla parlamentu jako reprezentacji społeczeństwa, a zarazem stano:

wiące podstawę dla zachowania elementu decentralizacji w ustroju Rzeszy, było 

takie, jak wspomniana już polityka państw średnich i małych. Równie ważne 

jest stwierdzenie, że sama koncepcja Bundesratu nigdy nie mogla się ostatecznie 

wyklarować. Bismarck skutecznie przeciwstawił się próbom zamiany jej na izbę 

wyższą, a nie chciał, aby była organem czysto urzędniczym. W rezultacie rola Rady 

spadała, po zmianie politycznej 1878--1879 r. stawała 6ię ona niekiedy „maszynką 

do glosowania" (s. 149), gdy Bismarck, używając jej przeciw opozycyjnemu w la
tach osiemdziesiątych parlamentowi (o tym w pracy jest chyba za mało), tłumił 

wszelką opozycję na jej forum. Także dwory niemieckie nie zawsze przywiązywały 

większą wagę do obsadzania swoich stanowisk w Radzie. Pomyślana jako organ 

wykonawczy Rzeszy, straciła w znacznej mierze swój cel, gdy Bismarck odparo

wał próby oddziałania jej na formowanie urzędów Rzeszy. 

W odróżnieniu od tych fragmentów pracy, w których mowa jest o stanowisku 

dworów niemieckich. Binder swoje wnioski odnoszące się do pozycji Rady Związ

kowej formułuje wyraźniej. To zaś prowadzi do stwierdzenia, iż zgodnie z prze

konaniem ówczesnej opinii (można to stwierdzić np. na podstawie obrad parla

mentarnych) Rada Związkowa, odrzucając uchwały Reich5tagu, była w większym 

stopniu narzędziem niż samodzielnym organem działania, choćby konserwatywnym. 

Adam Galos 

H.-U. W e  h 1 e r, KRISENHERDE DES KAISERREICHS 1'871-1'918. STUDIEN 

ZUR DEUTSCHEN SOZIAL- UND VERFASSUNGSGESCHICHTE, Gottingen 1970, 

SS. 437. 

Wehler znany jest w Polsce przede wszystkim jako autor monografii o sto

sunku socjaldemokracji niemieckiej do zagadnienia narodowego (Sozialdemokratie 

und Nationalstaat, Wiirzburg 1962 1, Gottingen 1971 2). Ale ponadto jest to nie

zwykle ruchliwy historyk, który ogłosił wiele większych i mniejszych prac (z więk

szych nie znana mi jest monografia o Bismarcku, Bismarck und der Imperialismus, 

Koln 1969, na podstawie jednak polemik, które wywołała, można wyrobić sobie 
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pogląd, 1z w swej kontrowersyjności musi zawierać ciekawe stanowisko), a poza 
tym zainicjował i redagował różne wydawnictwa źródłowe i prace zbiorowe (jedną 
z nich, wydanie artykułów Kehra, Der Primat der Innenpolitik, Berlin 1965 1, 
1970 2, omawiałem już, inne to: wydanie korespondencji socjalisty, potem liberała, 
F. Kappa, Vom radikalen Friihsozialisten des Vormiirz zum liberalen Parteipolitiker

des Bismarck-Reichs. Briefe 1843-1884, Frankfurt 1969; zbiorowa praca Moderne

deutsche Sozialgeschichte, Koln 11966 1, 1968 2, 1970 3; wreszcie 5 zeszytów krótkich
szkiców biograficznych 28 znanych historyków niemieckich, Deutsche Historiker,

I-V, Gottingen 1971-1972).
Omawiany tom jest zbiorem artykułów, wstępów i szkiców ogłoszonych już

wcześniej, ale przy ponownej publikacji gruntownie przerobionych (o przeróbce 
przekonałem się porównując dwa z nich z pierwowwram.i). Fakt, że chodzi tutaj 
nie o rzeczy nowe, zwalnia mnie od szczegółowego omawiania zawartości publi
kacji, chodzić będzie raczej o ogólną charakterystykę. Pierwszym zagadnieniem 
jest dobór tematyki, czyli odpowiedź na pytanie, w jakich to problemach Autor 
dostrzega „ogniska zapalne cesarstwa". Z 14 artykułów w grę wchodzi tylko 9, 
gdyż pozostałe nie mieszczą się w tak nakreślonym tytule k5iążki, dodane chyba 
wstały tylko dla jej uzupełnienia (poświęcone są one F. Kappowi oraz zagadnie
niom z dziejów historiograui niemieckiej - E. Kehrowi, G. Mayerowi, problemom 
historii gospodarczej i społecznej). Natomiast krytyczne według Wehlera problemy 
Rzeszy - to polityka niemiecka w Alzacji-Lotaryngii (Unfiihig zur Verfassungs

reform - Das „Reichsland" Elsass-Lothringen von 1870 bis 1918; Symbol des 
halbabsolutistischen Herrschaftssystems - Der Fall Zabern von 1913/14 als Ver

fassungskrise des Wilhelminischen Kaiserreichs), ewolucja niemieckiej teorii wo
jennej (Der Verfall der deutschen Kriegstheorie - Vom „Absoluten" zum Totalen 

oder von Clausewitz zu Ludendorff), imperializm w Niemczech (Probleme des 
Imperialismus; Bismarcks lmperialismus 1862-1890, w pewnym stopniu także Bis
marcks spiite Russlandpolitik 1879-1890) i wreszcie polityka antypolska (Von den 

,,Reichsfeinden" zur „Reichskristallnacht" - Polenpolitik im Deutsch.en Kaiser
reich 1871-1918; Deutscn-poLntsche Beztehungen Lm 19. uoo ao. JanrnuncZeri; Dio 
Polen im Ruhrgebiet bis 1918). I to są główne zagadnienia, którym poświęcona jest 
książka. Uderza w tym zestawieniu słabe uwzględnienie polityki zagranicznej, ale 
bo też Wehler śladami Kehra, o którym pisze zawsze z najwyższą aprobatą, cał
kowicie stoi na stanowisku prymatu polityki wewnętrznej (gdy w pracy mowa jest 
o stanowisku Bismarcka wobec polityki kolonialnej, stara się zaraz wyszukać we
wnętrzne, gospodarcw-społeczne jej motywy; artykuł o polityce Bismarcka wobec
Rosji jest .sląbszy od innych, przynosi zwłaszcz-:a potwierdzenie znanych już ustaleń).

Dalszą cechą pracy jest śmiałość wnioskowania, niekiedy zaskakujące wiązanie 
zjawisk. Stąd w tytule artykułu o polityce antypolskiej znalazła się „noc kryszta
łowa" jako finalny rezultat podkopania „Rechtsstaat" w wyniku zalegalizowania 
przez rząd i parlament bezprawia (s. 199). W innym artykule, podobnie jak Ro
senberg, Autor zwrot w polityce wewnętrznej, a także dyplomacji w latach osiem
dziesiątych motywuje recesją gospodarczą, choć należy to do twierdzeń bardziej 
dyskusyjnych. Podobnie jest z zestawieniem ze soba Clausewitza i Ludendorffa, 
a więc skrótowym ujęciem ewolucji od traktowania wojny jako przedłużenia poli
tyki do traktowania polityki jako przygotowania do wojny. Kryzys, związany z wy
padkami w Zabern, stał się punktem wyjścia do krytyki całego systemu. 

Podtytuł książki nie oznacza. że treść jej dotyczy historii społecznej i ustro
jowej, ale że z tego punktu widzenia Autor patrzy na zagadnienia polityczne. 

Jeszcze inną cechą artykułów jest wysoce krytyczny stosunek do przeszłości 
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Niemiec. Występuje to przy ocenie polityki niemieckiej wobec Alzacji i Lotaryngii, 
a z jeszcze większą wyrazistością w artykułach o polityce antypolskiej. Choć genezę 
konfliktu narodowego Autor dostrzega w obustronnie działających silach, tendencji 
do narodowego ujednolicenia państwa i dążności do odbudowy własnej państwo
wości, ważniejsze są skutki, jakie walka z ludnością polską przyniosła dla stosun
ków wewnętrznych w Niemczech. Tam gdzie Wehler wybiega do czasów dzisiej
szych, jako wyjście z sytuacji widzi konieczność uznania faktów zaistniałych po 
II wojnie światowej. 

Przy dyskusyjności niejednego stwierdzenia artylculy Wehlera oparte są na 
gruntownej podstawie, w części źródłowej, w części na literaturze. Jest on wielkim 
erudytą; wystarczy wspomnieć, że przypisy zajmują w książce prawie 90 stron 
drobnego druku. Przy szerokości horyzontów nie wszystkie zagadnienia udało mu 
się jednak poznać w równym stopniu (tak np. nowsza praca o stosunku SPD do 
sprawy narodowej w Szlezwiku prostuje część ustaleń dawniejszej pracy Wehlera -
G. C a  11 e s  e n, Die Schleswigsche Frage in den Beziehungen zwischen diinischer

und deutscher Sozialdemokratie von 1912 bis 1924. Apenrade 1970). Choć zna lite
raturę polską, gdy pisze o sprawach polskich, zdarzają mu się pomyłki, i to nawet
w sprawach podstawowych (np. daty połączenia Prus Zachodnich i Wschodnich.
s. 181, powstania styczniowego, s. 182 i 203, powstania kościuszkowskiego, s. 202;
w Galicji lokuje Ruthenen und Krainern, s. 204, a jej wschodnią część przed
1914 r. przyłącza do Rosji, s. 208).

Adam Galas 

MILITAR UND INNENPOLITIK IM WELTKRIEG 191J.4-1918, oprnc. w. Deist 

(Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Pat-teien, seria 
II, t. I-II), Diisseldorf 1970, ss. CLXXIII, 1539. 

Zainteresowanie rolą armii niemieckiej w czasie I wojny światowej nie jest 
nowe, gdyż znaczenie wojska, zwłaszcza za tzw. trzeciego dowództwa w latach 
l,9,l&-1918, było rzeczywiście większe niż kiedykolwiek indziej w dziejach Niemiec 
XIX i XX w. Można by powiedzieć, że właśnie w okresie wojny powiedzenie 
Mirabeau, iż w Prusach nie państwo posiada armię, ale ta ostatnia państwo, naj
bliilsze było rzeczywistości. W mniejszym czy większym stopniu niemal każda praca 
dotycząca dziejów Niemiec lat 1914-1918 musi zahaczać o ten problem, nie mó
wiąc o studiach specjalnie poświęconych temu zagadnieniu. Nie brak wprawdzie 
wysiłków mających na celu wykazanie, iż nawet za Ludendorifa wszechwładza 
wojska była przecież ograniczona; inni historycy zwracają uwagę na to, że jako 
silniejszy niż poprzednio czynnik wyrastał parlament, czyli że tkwiła w tych latach 
geneza parlamentaryzacji Niemiec, ale i w tym wypadku trzeba było zwrócić 
uwagę na relację między dowództwem wojskowym a parlamentem. 

Na tle dotychczasowej literatury należy oceniać omawiane wydawnictwo. 
W dwóch opasłych tomach wydane zostały dokumenty, mające przedstawić stano
wisko wojska wobec głównych zagadnień polityki wewnętrznej Niemiec. Doku
menty poprzedzone zostały obszernym wstępem, w którym wydawca, sam autor 
paru rozpraw z dziejów wojskowości niemieckiej, głównie na podstawie literatury 
omówił: stosunek korpusu oficerskiego i dowództwa wojskowego do polityki we
wnętrznej przed 19.14 r., warunki wywołane przez ogłoszenie stanu wojennego, 
kompetencje dowód<:ów wojskowych oraz działalność OHL w zakresie polityki 
wewnęłtznej. W szkicu tym znajduje się wiele uwag słusznych, przeważa kry-
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tyczny stosunek do politycznej i .społecznej roli wojska, ale zarazem obraz jest 
tylko częściowy (charakterystycznym zjawiskiem jest, że dwa najważniejsze roz
działki noszą nieobowiązujące tytuły: ,,Bemerkungen zum Verhfiltnis des Offizier
korps und der militarischen Fi.ihrung zur Innenpolitik vor Ausbruch des Krieges" 
oraz „Zur innenpolitischen Tatigkeit der Obersten Heeresleitung"). Dla czytelnika 
pol-skiego interesujące może być .stwierdzenie, że Autor wstępu nie wspomniał 
w ogóle o roli wojska w polityce antypolskiej, sprawie przecież dość dobrze zna
nej (przenoszenie rekrutów poza polskie prowincje, lokowanie na terenach pol
skich garnizonów dla germanizacji itd.). 

Niewątpliwie ważniejsze są jednak dokumenty. Zebrane one zostały pracowicie 
w kilkunastu archiwach w NRF (nie uzyskano dostępu do archiwów w NRD), 
a kwerenda doprowadziła do wybrania 512 pozycji. Chronologicznie sprzed wybu
chu wojny pochodzą 4 dokumenty, z wojennych miesięcy 1914 r. - 70/o ogólnej 
liczby, z 11915 ,r. - 100/o, z ,191J6 r. - 200/o, z 1917 r. - 370/o i z 1918 r. - 2'40/o. 
Ciekawsze może być zestawienie według kolejno działających .szefów sztabu, prze
waga trzeciego dowództwa Hindenburga i Ludendorffa jest wyraźna (ponad 400/o) 
i można było tego z góry oczekiwać, choć przejęło ono już poważnie .rozbudowaną 
machinę administracji wojennej. Równie ważne jest zestawienie liczby dokumen
tów według ich autorów (obliczenie takie jest możliwe tylko w przybliżeniu, po
nadto trzeba było opuścić 'około 100 dokumentów, jak np. protokołów różnych 
spotkań i dyskusji), a więc sto kilkanaście dokumentów wyszło z ministerstw 
wojny (z nadmiernym w stosunku do znaczenia uprzywilejowaniem ministerstwa 
bawarskiego, wynikającym z warunków kwerendy) i z urzędów podobnych, mniej 
więcej tyleż od naczelnych władz wojskowy,ch (a więc ze Sztabu Generalnego, 

Kriegsamtu itp.). Po około 60-70 dokumentów wyszło z trzech rodzajów in.stancji: 
z dowództw lokalnych, z .innych jednostek wojskowych (jak np. Kriegspresseamt 
czy Oberzensurstelle) oraz z .różnych placówek cywilnych (w tym zaledwie 5 doku
mentów pochodzi od cesarza). Jeżeli pamiętamy, że formalnie przewaga ministerstw 
wojny powinna być większa, wyraźnie widoczna jest ,rola centralnych władz woj
skowych, znowu zjawisko potwierdzające znany stan rzeczy. Wiadomo także, jak 
wielką rolę w czasie wojny odgrywali lokalni dowódcy okręgów wojskowych 
(ściśle biorąc, za-stępczych komend, gdy komendy wstały przeniesione na front). 
Pod tym względem zestaw dokumentów przynosi pewne rozczarowanie; nie udało 
się zgromadzić dokumentów czy to ze wszystkich okręgów wojskowych w sposób 
bardziej równomierny, czy to zwrócić uwagę na te okręgi, które mogłyby być 
bardziej charakterystyczne. Najliczniej reprezentowane są niektóre okręgi Niemiec 
zachodnich (X1II korpus armii z· siedzibą w Sztutgarcie, V1I w Monastyrze i VIII 
w Koblencji). Nie najlepiej, co dla historyka polskiego jest ważne, reprezentowane 
są tereny zamieszkiwane przez ludność pol-ską, choć wydawca pewne materiały 
znalazł w Berlinie Zachodnim (jak wiadomo, przechowywane .są tam archiwalia 
administracji pruskiej niektórych terenów pol6kich, jak np. rejencji bydgoskiej). 
W rezultacie z terenów działania korpusów armii: II (z siedzibą w Szczecinie, 
a obejmującego także rejencję bydgoską), V (poznańskiego) czy V1 (Wrocław) za
mieszczono po parę dokumentów, nie zawsze charakterystycznych. 

Zgromadzony materiał ułożony Z06tał działami: 1. formy .stanu wojennego 
(30 dokumentów), 3. rozbudowa i rozwój cenzury (45 dokumentów), 3. pod zna
kiem Burgfrieden kwiecień 1914 r. (oczywiście data sztuczna) -luty 1916 (48 dok.), 
4. początki urzędowej propagandy, wrzesień lill!5 r. - marzec 1/9117 r. (17 dok.),
5. przejście do aktywności wewnętrznopolitycznej styczeń - listopad 1916 r. (43 dok.),
6. planowanie i wprowadzenie ustawy o pomocniczej służbie ojczyźnianej czerwiec
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1915 r. (znowu data przypadkowa) - wrzesień 11918 r. (63 dok.), 7. przeciwko 
Bethmannowi-Hollwegowi i „nowej orientacji" grudziień 100.6 r. - sierpień 1917 r. 
(75 dok.), 8. propaganda pod znakiem „vaterlandischen Unterrichts" kwiecień 
1917 r. - październik •100.8 r. (50 dok.), 9. przeciw partiom większości Reichstagu 
1-ipiec 19f7 r. - marzec 11918 r. (

f

78 dok.) i 10. upadek pozycji politycznej marzec 
19-118 r. - listopad 1918 r. (64 dok.). Już z tytułów przytoczonych wyżej działów 
widać wyraźnie, że znaczna część materiału źródloweg,o dotyczy walk i rywalizacji 
wewnętrznych, a więc rywalizacji między OHL a kanclerzem czy stosunku do 
parlamentu. Choć sporo już na ten temat napisano, problematyka czeka jednak 
jeszcze na równie wszechstronne opracowanie, jak cele wojenne w pracy Fischera. 
Opublikowany mater.lal może w pewnej mierze w tym pomóc. 

Bardziej skomp1ikowana musi być ocena materiału dotyczącego stosunku woj
ska do opinii czy ruchów społecznych. Do zagadnień dobrze reprezentowanych 
należy na pewno stosunek do prasy i wykonywanie cenzury. Zamieszczone źródła 
wychodzą nawet poza to, co napisał w swojej gruntownej przecież pracy K. Ko
szyk (Deutsche Pressepolitik im Er sten W eltkrieg, Di.isseldorf 1968; tu muszę dodać, 
że nie miałem w ręku omawianego wydawnictwa, gdy pisałem artykuł Polityka

władz wobec prasy polskiej zabOTU pruskiego w latach 1914-1915 (Acta Universi
tatis Wratislaviensis, Historia XXIV, Wrocław 1197'3), stąd w informacjach o ewo
lucji ogólnej polityki prasowej w Niemczech należałoby wprowadzić w nim pewne 
poprawki). Cala ewolucja tej polityki, udział władz wojskowych w wykonywaniu 
cenzury i formowaniu jej zasad, przechodzenie od XIX-wiecznej zasady formowa
nia cenzury z punktu widzenia potrzeb militarnych do stosowania jej dla celów 
politycznych, znajduje w zamieszczonych dokumentach wcale bogate uzasadnienie. 
Co więcej, w tych właśnie fragmentach w wJększym niż g�ie indziej stopniu 
zamieszczone zostały <dokumenty dotyczące także spraw polskich. Przy tych ostat
nich nasuwają się zresztą nieraz pewne wątpliwości. Wydawcy zabrakło dostatecz
nej znajomości spraw polskich, apy w pełni wyjaśnić te dokumenty (np. gdy 
23 VIII 11914 r. nadprezydent poznański przekazywał prezydentowi rejencj.i byd
goskiej zarządzenie iSZefa sztabu o konieczności ukazywania się pism polskich, 
s. H}4, trzeba było wspomnieć o likwidacji znacznej części prasy polskiej w pierw
szych dniach sierpnia, bo inaczej treść zarządzenia wisi niejako w powietrzu; gdy
podana jest odpowiedź gen. Vietinghoffa ze Szczecina z 3 II 1915 r. na prośbę
o cofnięcie zakazu pewnego pisma polskiego, s. 2713, należało wspomnieć o zawie
szeniu gnieźnieńskiego „Lecha" - z pewnością chodzi o to właśnie pismo -
i o warunkach, w jakich do tego doszło, znowu bowiem sprawa nie jest jasna).
Gorzej jest, gdy chodzi o stanowisko władz wojskowych wobec ruchów społecz
nych, zwłaszcza wobec ruchu robotniczego. Nie brak wprawdzie i tak:ich doku
mentów. ale nieprzypadkowo nie zostały one wyodrębnione w postaci osobnej
części. gdyż rzeczywiście nie dają bardziej pełnego obrazu. są raczej przypadkowe
i wyrywkowe.

Gdy chodzi o sprawy polskie, poza polityką prasową mater,iał jest dość ogra
niczony. Na pewno w poważnej mierze odbił się tutaj na wydawnictwie brak 
materiałów z Merseburga i Poczdamu. Można przytoczyć sporo różnych przykła
dów wypowiedzi i posunięć wojska, które naświetlają stanowisko władz wojsko
wych wobec spraw polskich nawet w inny sposób niż dokumenty ogłoszone. Zna
leźć je można np. w protokołach posiedzeń gabinetu pruskiego, w postaci prze
mówień minLstra wojny (protokoły te wyzyskane zostały tylko wyjątkowo, gdy 
natrafiono na nie w innych zespołach). Podobnie jest z korespondencją zawartą 
w aktach ministerstwa spraw w�wn_ętrznych i innych (jako jeden z licznych przy-
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kładów, por. pismo ministra wojny z listopada UH5 r., Deutsches Zentralarchiv 
Merseburg, Rep. 77 Tit. 1884, nr 4, t. 1, k. 246, zawierające oskarżenia całych 
oddziałów polskich o zdradę). Nawet jednak w archiwach NRF można znaleźć 
więcej materiału, np. o stanowisku wojska wobec robotników' zagranicznych, obec
nie niemal pominiętego, znaleźć można pewne, choć też urywkowe materiały 
w archiwum w Szlezwiku. 

Pamiętać jednak należy o zasadniczej trudności, jaka stała przed wydawcą -
zniszczenie w czasie wojny archiwum wojskowego zmuszało do rozleglej kwerendy, 
a zakres zainteresowania wojska powodował, że pod uwagę trzeba było brać nie
mal wszystkie ważniejsze kwestie polityczne państwa. Toteż pomimo różnych 
uwag krytycznych, które nasuwają się przy czytaniu pracy, nie można odmówić 
jej poważnej wartości. W krótkim omówieniu możliwe było tylko bardzo ogólni
kowe podanie jej zawartoścI Dla dziejów wewnętrznych Niemiec w ważnym okre
sie wojny światowej materiał to i.stotny. 

Adam Gatos 

B. P a s i e r b, RUCH LUDOWY NA DOLNYM SLĄSKU W LATACH 1945-
1949, Warszawa 1972, ss. 2713. 

Historia współczesna jest przedmiotem trudnym do uprawiania. Wymaga od 
badacza nie tylko dużej rzetelności i odwagi, ale nawet czasem i ryzyka. Wiąże 
się to niejednokrotnie z przeczuleniem na niedawne sprawy szeregu instytucji 
i ludzi jeszcze żyjących, tę współczesność kształtujących. Badacz pozostaje niejako 
pod presją tych czynników i zmuszany jest do prezentowania „wygładzonego", 
a czasem „upiększającego" obrazu niedawnej przeszłości. Napotyka również olbrzy
mie trudności w dotarciu do podstawowych materiałów archiwalnych. Te zaś z kolei 
jeżeli się zachowały, są w zdecydowanej większośct jednostronne. Stąd też rekon
strukcja pierwszych powojennych lat PRL, Ich zlożono5ol jc:it wr�z niemożliwa 
dla badacza, który nie dysponuje umiejętnością czytania tego, co w źródłach nie 
zostało zapisane. Mimo tych trudności „obiektywnych" w ostatnich latach dal się 
zauważyć wzrost zainteresowań historyków dziejami po II wojnie światowej, a w tym 
i polskiego ruchu ludowego. Na tym polu odnotować możemy pierwsze widoczne 
efekty w postaci szeregu opracowań dotyczących problematyki działalności poli
tycznej stronnictw ludowych na tle układu sił i struktury życia polUycznego w kraju. 
Obok wcześniejszych prac J. Borkowskiego 1 i R. Halaby 2, omawiających podsta
wowe zagadnienia polityki i działalności SL <i PSL, ich wewnętrznych przeobrażeń 
ideowych i programowych, związanych z burzliwymi przemianami warunków bytu 
narodowego· w okresie walki o utrwalenie władzy ludowej w latach 1,945--1947, 
pojawiły się pierwsze obszerniejsze monografie regionalne, przedstawiające w ,syn
tetycznym ujęciu procesy rozwoju organizacyjnego stronnictw ludowych, motywy 

1 Zob. J. B o r k o  w s k i, Działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w la
tach 1945-1947 (Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, nr 2, 1960); te n że, Anty
mikołajczykowska opozycja w kierownictwie PSL (Polska Ludowa - materiały 
i studia, t. I, Warszawa 1962); te n że, Pertraktacje 1)TZedwybo-rcze między Polską. 
Partią. Robotniczą. i Polską. Partią. Socjalistyczną. a Polskim Stronnictwem Ludowym 
(Kwartalnik Historyczny, 1,964, nr 2). 

2 R. H a 1 a b a, Działalność Stronnictwa Ludowego w pierwszych latach Polski 
Ludowej (Z najnowszych dziejów Polski 1939-1947, Warszawa 1961); t e  n ż e, 
Stronnictwo Ludowe 1944-1946, Warszawa 1966. 



532 Recenzje 

ich wzajemnych konfliktów, podłoże, cele i formy walki politycznej oraz platformę 
zjednoczenia ideowo-programowego i „organicznego" ruchu ludowego w 1949 r. 3 
Tego typu pracą jest monografia B. Pasierba poświęcona ruchowi ludowemu na 
Dolnym Sląsku w latach 194�1949. Jej ramy chronologiczne wyznaczają przeło
mowe daty: wyzwolenia Dolnego Sląska i przyłączenia do Macierzy w 1945 r. 
oraz zjednoczenia ruchu ludowego w 1949 r. Fakty te jako cezury chronologiczne 
są w zupełności oczywiste. 

Omawiana monografia zajmuje szczególną pozycję wśród opracowań histo
rycznych dotyczących dziejów Polski Ludowej. Po pierwsze, pozwala ona na skon
statowanie politycznych i. ekonorniczno-.spolecznych funkcji powojennego ruchu lu
dowego nie tylko na podstawie deklaracji, ale przede wszystkim w oparciu o ana
lizę praktycznej działalności terenowej, ogranicwnej oczywiście do jednego regionu. 
Ułatwia tym samym zrozumienie procesów przemian politycznych na wsi polskiej, 
zwłaszcza w terenowych organizacjach stronnictw ludowych, w szeregach aktywu 
politycznego ruchu ludowego w przełomowym dla tego ruchu okresie. Na Dolnym 
Sląsku bowiem, przy całej specyfice społeczno-ekonomicznej, narodowościowej i po
litycznej, wystąpiły zjawiska typowe również dla innych wojewódzkich i powia
towych organizacji stronnictw ludowych. Wszędzie istniały podobne źródła konflik
tów międ,zy PSL-em a partiami bloku demokratycznego, te same zasady tworzyły 
platformę współpracy SL z partiami klasy robotniczej, w identyczny niemal sposób 
przebiegały procesy reorientacji ideologicznej i politycznej PSL. Pewne odrębności 
zjawiisk politycznych w poszczególnych regionach kraju, w tym również w ówczes
nym woj. wrocławskim, w latach li945--1949 są oczywiste i nie wymagają uzasad
nień. Po drugie, praca B. Pasierba s tanowi pozycję o zasadniczym znaczeniu dla , 
poznania powojennych dziejów Dolnego Slą,ska. Jest nie tylko udaną próbą przed
stawienia historii politycznego ruchu ludowego na Dolnym Śląsku w najwcześniej
szym okresie działalności tego ruchu, ale również całej złożoności zjawisk społeczno
-ekonomicznych, politycznych, kulturalnych i narodowościowych, warunkujących 
ówczesne procesy przemian, jakim podlegało społeczeństwo Dolnego Sląska, w szcze
gólności dolnośląska wieś. Autor omawianej publikacji przedstawił główne mecha
nizmy tych procesów, motywy, metody i efekty walki politycznej w latach 1945-
1949. Ukazał ruch ludowy jako integralny element rzeczywistości historycznej Dol
nego Sląska w szczególnie trudnym dla regionu wrocławskiego i całej Polski okresie 
wa�ki o utrwalenie władzy ludowej i wdrożenie socjalistycznych przeobrażeń ustro
jowyc�. 

P�?stawo'wą bazą źródłową pracy są materiały archiwalne proweniencji władz 
centralnych i prowincjonalnych, a także materiały często jeszcze dla większości 
badaczy niedostępne. Mamy tu na myśli źródła dotyczące PSL. Autor wykorzystał 
'tównież spisarte wywfady i . relacje ustne żyjących do dziś działaczy ruchu ludo
weg� "z terenów Dolnego Śląska, zbiory publicy.styczne, szczególnie prasę regio
nalną, jak i centralną, wydawnictwa SL i PSL oraz źródła drukowane o charak
terze programowym (deklaracje ideowo-programowe, statuty itp.). Uwzględnił rów
nież nieliczne opracowania naukowe dotyczące dziejów ruchu ludowego tak w kraju, 
jak j na Dolnym Sląsku. Można by było rozszetzyć infor.macje na temat działał-

3 A. D o b i e s z e w 6 k i, Stosunki polityczne na wsi wielkopolskiej w latach
1945-1947, Poznań 11968; A. D o bi e s z e w sk i  i Z. He m m e r1i n g, Ruch lu
dowy w Wielkopolsce 1945-1949, Warszawa 1971; J. F a j k o w sk i, Ruch ludowy 
na Warmii i Mazurach 1945-1949, Warszawa 11968; F. Se r a fi n, Ruch ludowy
w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1949, Katowice (1'970. 
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ności PSL w oparciu o prasę emigracyjną tego stronnictwa, która w reportażach 
z kraju, a zwłaszcza z okresu kampanii wyborczej, zamieszczała sporo wiadomości 
o dziejach PSL.

Praca B. Pasierba składa się z pięciu roz<lzialów usystematyzowanych według
zasady chronologicznej i tematycznej. Zaopatrzona została również w anek,sy za
wierające zestawienia liczbowe i dane personalne, które obrazują rozwój organi
zacyjny SL na Dolnym śląsku w latach 1945---0.949. W rozdziale zatytułowanym 
„Powstanie i początki działalności Stronnictwa Ludowego (kwiecień-wrzesień 
11945)" omówił Autor warunk<i ekonomiczne i społeczne wsi dolnośląskiej, która była 
główną bazą działalności ruchu ludowego, następnie proces organizowania się SL 
w woj. wrocławskim. · Drugi rozdział, noszący tytuł „Dolnośląski ruch ludowy 
w okresie kryzysu (październik-grudzień 1945)", J)-Oświęcony został sytuacji poli
tycznej ruchu ludowego u progu rozbicia. W tej części pracy przedstawiono ogólno
krajowe i specyficzne dolnośląskie tło powstania dwóch odrębnych i przeciwstaw
nych sobie stronnictw ludowych. W rozdziale tym Autor w sposób precyzyjny od
tworzył proces kształtowania się PSL na Dolnym śląsku od „pierwszych sympto
mów sporów ideowych" w ruchu ludowym, jakie dały o sobie znać w kraju w lipcu 
i sierpniu 1945 r., poprzez uchwały II wojewódzkiego zjazdu SL z 14 X ,1945 r.,. 
w których dolnośląska organizacja SL opowiedziała się za koncepcją zjednoczenia. 
ruchu ludowego reprezentowaną przez S. Bańczyka, aż do momentu zainicjowania 
działalności PSL na Dolnym Śląsku. W tym samym rozdziale omówfony został 
rozwój organizacyjny PSL na przełomie 1945/46 r. oraz program wojewódzkiej 
organizacji nowo kreowanego stronnictwa. Analizą sytuacji wewnętrznej w szere
gach dolnośląskiego SL na przełomie 1945/46r. oraz charakterystyką stanowiska 
PPR i PPS wobec obydwu nurtów ruchu ludowego w końcu ll945 r. zakończył 
Autor rozważania nad przyczynami j przejawami rozbicia ideowego i politycznego. 
tego ruchu na Dolnym śląsku. 

Rozdział trzeci pracy B. Pasierba dotyczy zasadniczego okresu dziejów stron
nictw ludowych na terenie ówczesnego woj. wrocławskiego (styczeń 1946--maj 
1947). W okresie tym miały miejsce wydarzenia o przełomowym znaczeniu dla 
ogólnopolskiego ruchu ludowego i całego narodu. Następowały po sobie wówczas 
tak-ie wydarzenia, jak kongresy obydwu stronnictw w styczniu '1.946 r., bezowocne
pe_rtraktacje przedwyborcze między partiami robotniczymi z jednej strony a · PSL 
z drugiej, rozegrana zwycięsko dla partii Bloku Stronnictw Demokratycznych walka 
o Jl-Oparcie narodu w referendum 30 W 111946 r., wyodrębnienie się politycznie i orga
nizacyjnie z szeregów PSL grupy PSL „Nowe Wyzwolenie", rozstrzygnięcie walki
politycznej w wyborach do sejmu w styczniu 11947 r., rozpoczęcie się powolnego
i trudnego procesu reorientacji ideowo-programowej PSL, ksz_taltowania się lewi
cowego nurtu vi' tym strónnictwie. Wydarzenia te znalazły odbicie w rzeczywistości
politycznej Dolnego Sląska. Na tle sytuacji ogólnokrajowej, zaostrzającego się
vi całej Polsce antagonizmu pÓlitycznego przedstawił Autor walkę aktywu SL,
o umocnienie struktury organizacyjnej lewicowego ruchu ·1udowego w woj. wro
cławskim. Autor położył główny akcent na bezpośredni udział SL w walce o zwy
cięstwo bloku demokratycznego w referendum i wyborach. Omówił również dzia
łalność wojewódzkiej �rganizacji PSL, jej polityczne aspiracje i dążenia, zasięg.
i charakter kontrowersji między antagonistycznymi stronnictwami ludowymi. Wska-
z.al motywy wzrostu ilościowego i organizacyjnego PSL, szczególnie w pierwszej•
połowie 1'946 r., oraz przyczyny zawężania 1Się wpływów tego stronnictwa, odcho
dzenia z jego szere�ów mas członkowskich, podejmowania już w końcu 19416 r_ 
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prób skierowania wrocławskiej organizacji PSL na tory racjonalnej polityki współ
działania w kampanii wyborczej z partiami zblokowanymi. 

Rozdział czwarty omawianej pracy obejmuje okres od czerwca 1947 do czerwca 
HMB r. Została w nim przedstawiona droga ewolucji ideowo-programowej ruchu 
ludowego, zaakcentowany kierunek przeobrażeń politycznych w PSL na Dolnym 
Sląsku, których początkiem były wystąpienia działaczy tego stronnictwa (J. Dębski, 
F. Korga) z krytyką Pod adresem mikołajczykowskiego kierownictwa PSL w czasie
:9brad Rady Naczelnej w grudniu 1946 r. Klęska wybo1icza PSL zdopingowała
antymikolajczykow.ską oPQzycję do otwartego wystąpienia przeciwko polityce więk
szości Rady Naczelnej i NKW. W następstwie tego OPozycja PoWolala własny
ośrodek Polityczny. Z wydarzeniami tymi związane są ściśle momenty zwrotne
w działalności dolnośląskiego PSL. B. P8.S'!_erb Podkreśla (s. 1174-175) łączność orga
nizacyjną i ideową wrocławskiego środowiska z Centralnym Komitetem Lewicy
PSL od momentu jej PoWolania. Aczkolwiek aktyw dolnośląskiej organizacji PSL
w przeważającej liczbie dość wcześnie opowiedział się za linią Polityczną J. Niećki
i C. Wycecha, to jednakże nie zdołał Powstrzymać rozkładu organizacyjnego stron
nictwa i zaniku jego działalności. Od początku 11947 r. PSL na Dolnym Sląsku nie
przejawiało Poważniejszej inicjatywy. W okresie kampanii wyborczej znacznie
większą aktywność wykazywało secesyjne PSL „Nowe Wyzwolenie". Wiele przy
czyn tego stanu rzeczy wyjaśnił Autor w SPosób przekonywający. Swoje wywody
zakończył omówieniem głównych kierunków działa'lności SL w okresie od maja
1947 do czerwca 11948 r. W tym czasie SL osiągnęło dalsze sukcesy w dziedzinie
działalności organizacyjnej i Politycznej. Rozwinęło prace na szerszą skalę w takich
organizacjach, jak Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Uni
-wersytetów Ludowych, ZSCh oraz w organach .samorządu terytorialnego. Wzrosła
llość kół i zarządów terenowych stronnictwa. Działalność polityczna stronnictwa
znajdowała wyraz w różnY.ch formach jego współpracy z partiami klasy robotni
czej, przede wszystkim z PPR. Nie bez przeszkód i trudności wynikających z przy
czyn subiektywnych, najczęściej z błędów postępowania administracyjnego, rozwi
jała się i umacniała idea sojuszu robotniczo-chłopskiego, nabierała nowego wyrazu
w odmiennych warunkach historycznych.

Ostatni rozdział omawianej pracy dotyczy sytuacji dolnośląskiego ruchu ludo
wego w okresie przygotowań do zjednoczenia, które dokonało się w listopadzie 
1949 r. W ciągu kilkunastu miesięcy poprzedzających akt utworzenia ZSL (lipiec 
1948-listopad 1949) zaszły w życiu politycznym kraju istotne zmiany, w których 
udział miał również ruch ludowy. W skali międzynarodowej całego kształtującego 
się systemu socjalistycznego przyjęto nowe zasady realizacji Polityki, sPQłeczno
-gospodarczej, ustalono schematyczne kryteria prawidłowości procesu budownictwa 
socjalistycznego, wyznaczono zadania przebudowy w przyspieszonym tempie struk
tury wsi i organizacji produkcji rolnej. Zainicjowana w ten sposób „socjalistyczna 
ofensywa" rozwijała się oczywiście nie tylko na „odcinku wiejskim". Wieś jednakże 
pozostawała w dalszym ciągu głównym środowiskiem działania ruchu ludowego 
i budziła największe jego zainteresowanie. Dolnośląski ruch ludowy włączył się 
wówczas do działalności Politycznej i organizacyjnej mającej na celu realizację 
nakreślonego przez partię klasy robotniczej zadania socjalisty,cznej przebudowy wsi. 
Rozwój spółdzielczości produkcyjnej rolnej w woj. wrocławskim jest zagadnieniem 
odrębnym, wykraczającym daleko poza ramy recenzowanej pracy. Autor Poświęcił 
temu zagadnieniu tyle uwagi, ile wymagała potrzeba ukazania działalności ruchu 
ludowego na tym niezwykle ważnym wówczas odcinku pracy społecznej i politycz
nej. W końcowym fragmencie pracy ukazane zostały inicjatywy organizacyjne SL 
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i działaczy skupionych w Wojewódzkim Zarządzie PSL, zmierzające do zjednocze
nia na terenie województwa obu nurtów ruchu ludowego. Ostatnim aktem walki 
--0 jedność było powołanie tymczasowego WKW ZSL we Wrocławiu, którego pierw
sze posiedzenie odbyło się po kongresie zjednoczeniowym, w dniu 11 XII 11949 r. 
W jego składzie znaleźli się działacze dawnego SL i odrodzonego PSL. 

B. Pasierb przeprowadził więc analizę dziejów ruchu ludowego na Dolnym
Sląsku na 6Zerokim tle historycznym. Ukazał jego złożoność, zawiłą niejednokrotnie 
drogę przemian jdeowo-programowych, zwłaszcza w okresie trwającej walki poli
tycznej, nie unikając zagadnień trudnych i drażliwych. Do takich w pierwszym 
rzędzie należy analiza strategii i taktyki walki z PSL, stosunki między PPR a SL. 
Podjęcie tych zagadnień i próba własnej ich oceny jest ewidentnym osiągnięciem 
naukowym Autora. Swiadczy równocześnie o jego umiejętności pokazywania pro
blemów kontrowersyjnych, usuwania tzw. niedomówień, często występujących w hi
storiografii czasów najnowszych. Mimo dużej jednostronności przekazów źródło
wych potrafił na ogól trafnie wydobyć z nich fakty istotne i prawidłowo je ocenić. 
Dzięki temu recenzowana rozprawa daje nam maksimum wiedzy o dziejach ruchu 
ludowego na ziemi dolnośląskiej, ukazuje jego miejsce w życiu politycznym regionu 
i całego kraju. Unikając uproszczeń, do których - powtórzmy to raz jeszcze -
skłania większość przekazów źródłowych, B. Pasierb podjął także próbę trafnej 
merytorycznie analizy rozwoju ideologicznego czołowych przywódców tegoż ruchu. 
Wyeksponował kh istotne cechy, pominął rzeczy drugorzędne, które mogłyby jedy
nie zamazać klarowność obrazu. Podkreślić wreszcie należy, iż z korzyścią dla 
wa'lorów poznawczych pracy uwzględniono w niej także i inne płaszczyzny po
znawcze działalności ruchu ludowego, a przede wszystkim na polu administracji, 
szkolnictwa, funkcjonowania spółdzielczości itp. Zagadnienia te zostały oczywiście 
potraktowane ogólnie i skrótowo, co w niektórych wypadkach wydaje się nam 
niesłuszne, gdyż nie daje pełnego obrazu zasięgu wpływów SL. 

Analiza treści omawianej monografii umożliwia również ujawnienie JeJ pew
nych niedomagań. Wynikają one z różnych przyczyn i posiadają różny charakter. 
Podkreślić należy, iż dotyczą spraw raczej marginesowych i nie wpływają w spo
sób zasadniczy na ocenę jej wartości naukowej. Tak więc nie wydaje się słuszna 
teza Autora o zwycięstwie na Dolnym Sląsku „centrowej koncepcji Bańczyka", 
czego wyrazem miało być powstanie PSL (s. 65), istnienie bowiem w ogóle tego 
rodzaju „koncepcji" jest problematyczne. Gdybyśmy uznali ją jednak za realny 
fakt, to równocześnie należałoby stwierdzić, iż przetrwała ona jedynie do momentu 
poapisania umowy w Wierzchosl11.wicach. Wstąpienie grupy Bańczyka do PSL 
przekreślało zamysły o utworzeniu trzeciego (centrowego) kierunku, oznaczało 
w istocie klęskę „koncepcji centrowej", gdyż w ruchu ludowym nastąpiła całko
wita polaryzacja sil na dwóch biegunach. Pozostałe uwagi dotyczące pracy należa
łoby umieścić w rejestrze postulatów badawczych, których spełnienie umoilliwiłoby 
pełniejsze poznanie niektórych ogólnych faktów i zjawisk z dziejów dolfiośląskiego 
i krajowego ruchu ludowego w okresie walki o utrwalenie władzy ludowej. Zwraca 
uwagę dość szeroko omówiony przez Autora problem zaangażowania się działaczy 
PSL ze środowiska nauczycielskiego w walkę o odrodzenie ideowo-polityczne stron
nictwa. Interesujące byłoby zbadanie, na jakim podłożu budziły się nastroje opozy
cyjne w tym kręgu działaczy oraz czy istniały szersze kontakty między nimi 
a ośrodkami kształtującej się lewicy PSL na terenie innych województw, zwłaszcza 
sąsiednich. W tym kontekście rozważań godny odnotowania jest fakt, iż w wielu 
innych regionach kraju rolę inicjatorów odrodzenia ideowego i reorientacji poli
tycznej PSL spełniali nauczyciele i działacze oświatowi. Dla przykładu można by 
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wymienić nazwiska O. Kotuli (kurator okręgu szkolnego w Katowicach), J. Cichego 
(członek zarządu okręgowego ZNP w Poznaniu). Zwrócić należy również uwagę 
na kontakty między J. Dębskim z Wrocławia a organizatorami opozycji na terenie 
Wielkopolski (R. Kuleczka, J. Cichy). Pierwsze dyskusje nad sytuacją w stron
nictwie oraz perspektywami jego działalności odbywały się między J. Dębskim 
a R. Kuleczką już w czasie kongresu PSL w styczniu 1946 r. 4 Wszystko to wydaje 
się potwierdzać wniosek, iż na postawę działaczy oświatowych w szeregach PSL 
również w woj. wrocławskim bezpośredni wpływ wywierały centralne instytucje 
oświatowe (ministerstwo, Zarząd Główny ZNP), kierowane przez opozycjonistów 
(C. Wycech, K. Maj). 

Czytelnika uderza fakt, iż w woj. wrocławskim, w którym PSL rzeczywiście 
przestało istnieć już w przededniu wyborów, nie udało się odbudować tego stron
nictwa, a Wojewódzki Komitet Lewicowy PSL, później Zarząd Wojewódzki, aż do 
momentu zjednoczenia ruchu ludowego reprezentował prawie wyłącznie sam siebie. 
Przyczyny tego były z pewnością bardzo złożone i niektóre z nich w sposób szcze
gółowy zostały przez Autora omówione (s. ,175-180). Wydaje się, iż mógł zaważyć 
tu brak tradycji i ściślejszych więzi osobistych działaczy ze środowiskami społecz
nymi na terenie regionu. Dolny Śląsk 1(co podkreśla zresztą Autor) był społecznie 
zdezintegrowany. Oczywjście sytuacja ta utrudniała działalność wszY-5tkich partii poli
tycznych. Nie można więc uważać, że brak tradycyjnej więzi w środowisku spo
łecznym był jedyną czy też główną przyezyną szybkiego zaniku aktywności PSL. 
O losach tego stronnictwa zadecydowały bowiem jego błędy polityczno-programowe 
i taktyczne. Pamiętać jednak należy, iż w ruchu ludowym wyjątkowe znaczenie 
przywiązywano do „autorytetów". Koronnym „argumentem" w okresie walki miko
łajezykowskiego SL o tzw. ,,jedność ru<:hu ludowego" było hasło, iż na czele zjedno
czonego stronnictwa winni stanąć „znani i uznani" przywódcy chłopscy. Tym 
samym „argumentem" operował S. Bańczyk przed zawarciem umowy w Wierzeho
slawieach. Istniały oczywiście również „autorytety" prowincjonalne: wojewótlzkie 
i powiatowe. Nie ulega wątpliwości, iż w woj. poznańskim, które było obok Polski 
południowej (Krakowskie, Rzeszowskie) główną bazą działania mikołajczykowskiego 
PSL, odrodzenie ideowo-polityczne tego stronnictwa dokonało się w oparciu o miej
scowy aktyw działający tradycyjnie w rodzinnych powiatach i gminach. Na zwo
łane 3'1 X 1947 r. posiedzenie Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego PSL przybyli 
do Poznania przedstawiciele większości powiatów. Nie były reprezentowane (rzecz 
charakterystyezna) jedynie powiaty Ziem Odzyskanyeh, gdyż zarządy powiatowe 
na tych terenach „nie istniały lub wcześniej uległy samolikwidacji" s. Jednoznaczną 
wymowę miała również sytuacja_ w woj. śląsko-dąbrowskim, do którego należała 
również Opolszczyzna z wyjątkiem powiatów namysłowskiego i brzeskiego. Podob
nie jak na Dolnym Śląsku PSL przestało tam faktycznie istnieć w przededniu wy
borów. Zachował się jedynie Zarząd Wojewódzki tego stronnictwa i rzecz zna
mienna - jedyny w całym województwie Zarząd Powiatowy PSL w Głubczycach 6. 
Trudno znaleźć inne wyjaśnienie tego faktu poza stwierdzeniem, iż ZP PSL w Głub
czycach pozostawał pod silnym wpływem otoczenia W. Zaremby, przedwojennego 
działacza z Tarnopolszczyzny, który po powrocie z emigracji kontynuował pracę 

4 Do bi e s  z e  wski, He m m e r  I i n g, op. cit., s. 170-U'H. 
s Tamże, s. 181--tl.82. 
6 N. Ko ł o m  e j c z y  k, Niektóre problemy sytuacji politycznej w województwie 

śląsko-dąbrowskim w latach 1947-1948 (Studia i materiały z dziejów wojewódz
twa katowickiego w Polsce Ludowej, t. I, pod red. J. W. Gołębiowskiego i H. Re
chowicza, Katowice 1966, 6. 67). 
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polityczno-organizacyjną, głównie wśród repatriantów z dawnego woj. tarnopol
skiego, osiedlonych w pow. głubczyckim. Społeczne warunki pracy i kadry akty
wistów PSL na Dolnym Sląsku były zupełnie inne niż w województwach central
nych czy południowych. 

Zagadnieniem odrębnym, zbyt ogólnie potraktowanym w pracy B. Pasierba, 
jest historia dolnośląskiej organizacji ZMW RP „Wici". Jest rzeczą zrozumiałą, że 
działalność młodzieżowego ruchu ludowego na Dolnym Sląsku może być tematem 
osobnej rozprawy. W syntetycznej pracy poświęconej ocenie dziejów politycznych 
tego ruchu trudno o szczegółową analizę procesów historycznych zachodzących 
w środowisku młodzieżowym. Odczuwa się jednak, iż zasób informacji zawartych 
w omawianej publikacji dotyczących zasięgu organizacyjnego ZMW RP „Wici", 
form pracy tej organizacji, oddziaływania SL i PSL na postawę działaczy wicio
wych jest zbyt skąpy i nie daje pełnego obrazu dziejów politycznych organizacji 
wiciowej na Dolnym Sląsku (5. 8). 

Brak w pracy choćby wzmianki o zaangażowaniu się ludowców w działalności 
Dolnośląskie.i Izby Rolniczej. Wprawdzie recenzowana publil<acja poświęcona jest 
problemom politycznym ruchu ludowego, co wyraźnie Autor zaznacza we wstępie, 
trudno jednakże oddzielać „politykę" od funkcjonowania instytucji gospodarczych 
i społecznych. Izby Rolnicze zaś posiadały taki właśnie charakter. PSL w skali 
krajowej przykładało do tych instytucji bardzo dużą wagę. Na Dolnym Sląsku, 
podobnie jak w innych regionach, były one domeną wpływów tego .stronnictwa aż 
do polowy 1,946 r. Wspomniana przez Autora (s. 48) wizyta S. Mikołajczyka 
i W. Kiernika w woj. wrocławskim we wrześniu 1945 r. formalnie związana była 
z uruchomieniem prac Wojewódzkiej Izby Rolniczej, której centrala ok1·ęgowa 
mieściła się początkowo w Jeleniej Górze, a w Cieplicach wydawany był jej organ 
„Rolnik Dolnośląski". Nie ujął też Autor zagadnień związanych ze spółdzielczością 
wiejską zaopatrzenia i zbytu. Tymczasem powstająca w pierwszych latach powo
jennych na Dolnym Sląsku ta forma spółdzielczości chłopskiej mogla odegrać 
i odegrała w życiu wsi poważna rolę. Była inspirowana przede wszystkim pr.zez 
PPR i spełniać miała określone funkcje polityczne w danym środowisku. Słusznie 
dostrzegli to zresztą działacze SL, stwierdzając w jednym z okólników z marca 
1'946 r.: ,,Pamiętajmy, że władzę ma ten, kto opanował życie gospodarcze ... Należy 
w pierwszym rzędzie uzyskać wpływ w radach narodowych, które są zasadniczo 
największą władzą w powiatach, i w Związku Samopomocy Chłopskiej. Nie dekla
racjami, wiecami i uroczystościami, ale konkretną pracą codzienną, zmierzającą do 
likwidowania bolączek . . . przyczynimy się do wyrwania chłopa z bierności, pod
niesienia go na duchu i wzbudzenia w nim zaufania, a przez to samo do zwiększe
nia naszych szeregów i .stworzenia silnego Stronnictwa, silnej partii chłopskiej" 7• 

Czytelnik chciałby się dowiedzieć, jaką rolę w budowie spółdzielczości wiej
skiej odegrał ruch ludowy? Czy miał w tym zakresie swój własny program, a w ja
kim stopniu przyjmował koncepcje PPR? Zbyt mało miejsca poświęcił też Autor 
założeniom ideowym polskiego agraryzmu. Wydaje się, że zagadnienie to należy 
do węzłowych w polskim ruchu ludowym. Narosła wokół niego swoista legenda. 
Toteż czytelnik chciałby dowiedzieć się, w jakim stopniu oddziaływał on na ruch 
chłopski po 1945 r., zwła,szcza na Dolnym Sląsku. 

Drobnej korekty wymagają ustalone przez Autora wykazy osobowe dolnoślą
skich ludowców, członków władz naczelnych ZSL powołanych na kongresie zjedno
czeniowym. W wykazie członków i zastępców Rady Naczelnej ZSL (s. 2217) pomi-

7 Okólnik NKW SL, marzec· 1946, cyt. za B. Pasierbem, rec. praca, s. 97.
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nięto takich działaczy, jak S. Jaroszek, A. Sadrakula. Zawarte w pracy istotne
informacje na temat walk.i politycznej na Dolnym Sląsku o utrwalenie władzy ludo
wej należałoby uzupełnić reje.strem kandydatów na posłów oraz deputowanych 
do sejmu. Kandydaci PSL nie uzyskali wymaganej liczby głosów. Wyniki wybo
rów dla stronnictw ludowych w woj. wr<>clawskim podaje S. Giza 8. 

S. Dąbrowski, K. Fiedor

INFORMATOR DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MATERIAŁÓW ARCHIWAL
NYCH, Wrocław 1972, ss. 1168. 

Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z materiałów archiwalnych, rozumie dosko
nale, jak ważną sprawą jest dobra informacja o zasobie archiwalnym i materiałach 
zawartych w poszczególnych zespołach. Już w 1.955 r. wydany został Archiwalny 

biuletyn informacyjny, w którym krótko omówiono znajdujące się w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu oraz w oddziałach terenowych tego archiwum zespoły 
i stan ich uporządkowania. Obecnie, po kilkunastu latach, ukazał się nowy Infor

mator dla korzystających z materiałów archiwalnych. Autorami jego są pracow
nicy wrocławskiego Archiwum Państwowego J. Pasławska, A. Dereń i A. Kucner. 
W 461 pozycjach bibliograficznych zawarto. informację tym razem tylko o zasobie 
archiwum wrocławskiego. Materiałami znajdującymi się w archiwach pozawrocław-
skich Autorzy Informatora się nie zajmują. 

Najogólniej rzecz biorąc, materiały podzielono na dwie �sadnicze grupy: 1. ma
teriały do 1945 r.; 2. materiały od 1945 r. W każdej z tych zasadniczych grup po
dzielono zasoby według rodzajów instytucji, które te źródła wytworzyły, a więc 
materiały: a) z instytucji państwowych; b) z instytucji samorządowych, społeczno
-kulturalnych i innych; c) z instytucji administracji gospodarczej; d) z innych in
stytucji i urzędów. Kolejność i układ omawianych w Informatorze materiałów nie 
odpowiada podziałowi Archiwum Wrocławskiego na Oddziały i to stanowi pewną 
niedogodność w korzystaniu z przewodnika. Ponadto układ Informatora nie odpo
wiada fizycznemu układowi materiałów w Archiwum. Nazywa się w Informatorze 

zespołami kolekcje, które nie są zespołami w zrozumieniu zasady proweniencji, jak 
np. materiały dotyczące księstw czy klasztorów. 

W obecnym układzie i redakcji Informatora zaginęły gdzieś i nie zostały uwy
puklone wiadomości o ogromnych zbiorach dokumentów zgromadzonych w repozy
turach klasztornych (nr 17'1 do 224). O tym, że w tych zbiorach znajdują się doku
menty, dowiadujemy się jedynie z lakonicznej wzmianki zawartej w charakterysityce 
,,zespołu" klasztoru cystersów w Krzeszowie (nr 86) i w Czarnowąsach (nr 172). 
Materiały zawarte w tych zbiorach są szeroko znane i wielokrotnie były wykorzy
stywane i publikowane, cytowano je z dawnymi sygnaturami. Byłoby bardzo celowe 
i słuszne, aby te powszechnie znane z literatury sygnatury znalazły się w Infor

matorze dla uniknięcia wątpliwości, czy materiały z dawnej repozytury 67 to to 
samo, co klasztor premonstratensów Sw. Wincentego we Wrocławiu (w Informa

torze nr 22'3), a repozytura 91 - to klasztor cystersów w Lubiążu (obecnie nr 191)_
Zaginęły też dokumenty w charaktery.styce zasobu b. Archiwum Miasta Wr,oclawia 
z wyjątkiem jednozdaniowej informacji o istnieniu inwentarza kartkowego zawie-

s S. Gi z a, Władze naczelne stronnictw ludowych 1861-1965 (Roczniki Dzie
jów Ruchu Ludowego, nr 8, 1965). 
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rającego, spis 4876 dokumentów (nr 149) oraz wiadomości o cennych zbiorach map 
zgromadzonych w Archiwum Wrocławskim. Przy charakterystyce materiałów z po
szczególnych zespołów, np. Miasta Wrool:awia (nr 1149), Komisji Generalnej do 
Spraw Uwl86zczeniowych (nr 36) i innych podano jedynie, że istnieje inwentarz 
kartkowy zawiarający określoną liczbę kart - i to wszystko. Jest to dość duże 
niedopatrzenie, ponieważ dokumenty i mapy należą do najcenniejszych materiałów 
z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. 

Chciałbym też zwrócić uwagę na pewne co najmniej kontrowersyjne rozwią
zania redakcyjne. Jednym z nich jest zbyt dosłowne (a przez to rażące) tłumacze
nie niemieckich nazw instytucji, które wytworzyły omawiane zespoły. Za przyl<lad 
może tu służyć Landeskulturamt Breslau (nr 37). Na język polski przełożono tę 
nazwę dosłownie jako Krajowy Urząd Kultury Rolnej Wrocław. Ta dosłowność 
wprowadza nieco w błąd czytelnika. Dzisiejszy odpowiednik tamtego urzędu nazywa 
się Urzędem Rolnym czy Wydziałem Rolnictwa. Podobnie zbyt duża dosłowność razi 
przy tłumaczeniu nazwy bojówek partyjnych NSDAP, znanych powszechnie pod 
nazwą SA. Przetłumaczono ją, niezbyt chyba potrzebnie, jako Oddział Ochrony Na
rodowo-Socjalistyeznej Niemieckiej Partu Robotniczej, itd. (nr 256 i inne). Bardziej 
komunikatywnie można by oddać to jako np. Dowództwo Powiatowe SA w środzie 
śl. (nr 2.66). 

Problemy, na które zwróciłem uwagę, nie obniżają wszakże wartości praktycz
nej Informatora, który jest niezwykle potrzebną badaczom pomocą. Uwagi te mo
głyby być wzięte pod uwagę przy następnym wydaniu, gdyż opublikowanie Infor

matora w 100 egzemplarzach nie zaspokoi potrzeb wrocławskiego i dolnośląskiego 
środowiska naukowców i regionalistów korzystających za pośrednictwem przewod
nika ze zbiorów Archiwum Wrocławskiego. 

Bronisław Turoń 




