
R E C E N z J E: 

D. Tfe s t i k, KOSMOVA KRONIKA. STUDIE K POCATKOM CESKEHO 
DEJEPISECTVI A POLITICKEHO MYSLENl, Praha 1968, ss. 254. 

Ksü:iZka D. Tfestika poSwi�cona analizie kroniki Kosmasa winna wzbudziC duZe 

zainteresowanie historyk6w polskich. Dzielo ojca historiografii czeskiej stanowi 

przecieZ waZne fr6dlo do dziej6w poczqtk6w pal'istwa polskiego, Zr6dlo o pierwszo
rz�dnym znaczeniu, a cz�sto u nas jakby nie doceniane. Dopiero w ostatnich latach 

zainteresowanie Kosmasem w Polsee wzroslo, eo znalazlo sw6j wyraz w kilku 

publikacjach na temat jego dziela 1 i w polskim wydaniu Kroniki Czech6w 2• D. Tfe

stik zajmowal si� Kosmasem od dluiszego czasu. Prezentowanq tu prac� poprzedzHy 

dwa artykuly a i popularna ksiqzka o Kosmasie wydana w znanej serii „OdkazY po
krokov)'ch osobnosti naSi minulosti" 4. 

Wedlug zawartej we wst�pie deklaracji ksiqi:.ka nie jest wyczerpujijcq monogra
fiq Kosmasa i jego kroniki, lecz w pierwszym rz�dzie pr6bq udowodnienia, :ie kro
nika ta mo:ie byC, podobnie zresztq j ak cale dziejopisarstwo Sredniowieczne, Zr6dlem 
w nieco innym znaczeniu, ni:i rozumia!a hi dawna historiografia, :ie stanowi ona nie 
tylko zbi6r wiadomoSci, lecz jest sama cz�Sciq procesu historycznego, kt6ry w niej 
sil;l! odbija i kt6ry ona formowala s. Tego rodzaju podejScie nie jest wprawdzie zu
pelnq nowoSci;:\. Wobec wykorzystania materialu !aktograf.icznego kronik ,Sredniowie
cznych i przebadania podstawowych spraw erudycyjnych z nimi zwi.izanych (sprawy 
autorstwa, filiacji rl;)!kopis6w itd.) przez mediewist6w XIX i poczqtk6w XX w. 
zwr6cono siE: w ostatnich czasach ku problematyce powic1zania kronik i ich autor6w 
z kulturq, Zyciem politycznym i szeroko poj�tym caloksztaltem dziej6w epoki, w kt6-
rej :iyli. U nas w Polsee podobny w pewnym stopniu kierunek reprezentuje B. Kür
bis6wna. W tym miejscu wypada jednak stwierdziC, Ze realizacja nowatorskiego, 
programu badaii. dziejopisarstwa pod tym kqtem widzenia jest stosunkowo trudna. 
Dlatego te:i zdarza sif: czl;l!sto, :ie dziela autoröw gloszqcych potrzebE: takich badaf:t. 

1 M. W o  j c i e c h o w s k a, Ze studiOw nad r�kopisami Kosmasa (Sbornik histo
rickY, V, 1957, s. 5 -20); t a z. Kosmas z Pragi a benedyktyni (Opuscula Casimiro 
Tymieniecki septuagenario dedicata, Poznall. 1959, s. 345-354); B. K r  z e m i e n. s k a, 
Polska i Polacy w opinii czeskiego kronikarza Kosmasa (Zeszyty Naukowe Uniwersy
tetu L6dzkiego, ser. I, z. XV, 1960, s. 75-95); t a Z, Kronika Kosmasa jako ZT6dlo do, 
dziej6w wojskowo§ci (Studia i Materialy do Historii Wojskowo.Sci, t. VI-VII, 1960, 
s. 57-90); R. H e c k, Problemy paii.stwa i wladzy w kronice Kosmasa (Acta Uni
versitatis Wratislaviensis

1 
nr 109, Historia XVII, 1970, s. 5-19). 

2 Kosmasa ,,Kronika Czech6w", przetlumaczyla, wst�p i komentarze opracowala 
M. Wojciechowska, Warszawa 1968. 

a D. T f e s  t i k, Kosmas a Regino. Ke kritice Kosmovy kroniky (CeskoslovenskY 
fasopis histor.ickY, VIII, 1960, s. 564--587); t e n Z e, Kosmovo pojeti pfemyslovskt?: 
pov�sti (Cesky lid, LII, 1965, s. 305--314). 

' T f e s  t i k, Kosmas, Praha 1966. 
5 D. T fe s t  i k, Kosmova kT'onika, s. 5. 
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zeSlizgujc\ sii: w konkretnych pracach ku tradycyjnej problematyce analizy erudy

cyjnej zabytk6w dziejopisarstwa. Tym bardziej interesujqce jest bliZsze przyjrzenie 

sif: ksiqZce D. Tfestika. 

Ksiq.Zki: swq podzielil D. Tfestik na trzy czi:Sci. Pierwsza z nich, zatytulowana 

,.Kosmas i jego kronika", pelni jak gdyby roh: wprowadzenia, analizy spraw pod

stawowych zwicizanych z Kosmasem, jego dzielem i metodq pracy Autora nad wy

branym tematem. Otwiera jq rbzdzial poSwii:cony doSC efektownemu, choC moie nie

eo zbyt skr6towemu om6wieniu przedstawiania Kosmasa i jego kroniki w literaturze 

historycznej. Po nim nastf!puje - majqcy wlaSciwie charakter ekskursu - rozdzial 

drugi o metodyce badall. dziejopisarstwa Sredniowiecznego. D. T.festik zestawia w nim 

w skr6towy spos6b na szeregu przyklad6w dzieje sposobu badaii. nad historiografiQ 

Sredniowiecza. Doceniajqc w zasadzie znaczenie poszczeg6lnych etap6w rozwoju tych 

badaii. dla ich ciqglego post�pu, bywa mimo tego w krytyce przeszloSci niekiedy 

chyba zbyt ostry, jak np. w ocenie XIX-wiecznych syntez dziejopisarstwa niemiec

kiego W. Wattenbacha i 0. Lorenza czy czeskiego pi6ra F. Palackiego. Stwierdza 

mianowicie, Ze nie byly one wcale rzeczywistymi dziejami historiografii, lecz tylko 

streszczeniami formalnej zewn�trznej ,i wewn�trznej krytyki poszC"zeg6Inych jej 

dziel o, W przedstawieniu post�pu najnowszych badaii. Autor daje tak:Ze akcenty 

krytyczne. Tak np. historykom radzieckim przyznaje osü4gni�cia uzyskane na drodze 

analizy dziejopisarstwa ruskiego jako Swiadeclwa rozwoju ruskiej my.Sli polityc:znej 

1 historycznej, z drugiej strony zarzuca im jednak brak wra:ZliwoSci na inne niZ 

og6lnoklasowe konflikty spoleczne, co utrudnia im ponoC dojScie da „bardziej sub

telniejszych wynik6w w badaniu ideologii spolecznej fr6del" 1. Nie negujQC pewnego 

ukierunkowania historiografii radzieckiej w tym wzgl�dzie, naleZaloby moZe jeszcze 

mocniej, niZ uczynil to Autor, podkreSliC, Ze wlaSnie to ukierunkowanie stanowi 

pewien oryginalny i tw6rc:zy wklad nauki radzieckiej w post�p badaii. 5wiato

wych w tej dziedzinie, Ze poruszanie zagadniell. spolecznych w historiografii radziec-

1dej wywoluje tak:Ze wzrost zainteresowania nimi w literaturze historycznej 

• innych narod6w. 

D. Tfestik ustosunkowal siE: takie do lansowanego w Polsee przez B. Kürbis6w

nE: kierunku badall historiograficznych, traktujijcego dziela dziejopisarstwa jako za

bytki raz.woju kulturalnego i Swiadectwa SwiadomoSci historycznej spoleczell.stwa 

o okreSlonej strukturze klasowej. Autor widzi w tym wplywy mediewistyki francu

skiej (zwlaszcza M. Blocha) i jej durkheimowskich koncepcji roli historii w Swia

domoSci spolecznej. Stwierdza przy tym doSC sceptycznie: nTo samo w sobie nie 

znaczy, Ze takie rozumienie problemu musialoby byC bh:dne. Trzeba jednak stwier

,dziC, Ze dotychczasowe wyniki zdaj1;1 si� raczej SwiadczyC o tym, Ze jest malo obiecu

j1;1ce" s. W gruncie rzeczy wydaje si� jednak, :i:e spos6b oddania intenc.:ji postulat6w 

badawczych B. Kürbis6wny przez D. Tfestika nie jest najzr�czniejszy. Jej postulat 

badania zabytk6w historiograficznych na tle kultury epoki i jako pomnika tej kul

tury w ich r6Znorodnym uwarunkowaniu wydaje si� gl�boko sluszny. 

Za najbardziej nowatorski kierunek studi6w nad historiografict uwa:Za D Tfes
tik podejScie czeskiego historyka F. Grausa, kt6ry w badaniach kladl szczeg6ln� wagE: 

na powiqzanie historiografii Sredniowiecza z literaturq tej epoki. Wedlug opierajQ
cego si� na metodzie Grausa D. Tfestika „Sredniowieczne dziejopisarstwo bylo przede 

wszystkim literatur1:1" 9. Trzeba stwierdziC, Ze badanie dziela historiograficznego na 

6 Tam:Ze, s. 19. 
1 Tamie, s. 25. 
8 Tam:Ze. 
9 Tam:Ze, s. 26. 



Recenzje 683 

tle literatury epoki mieSci si� doskonale w postulatach metodologicznych B. Kürbi
s6wny. Tak samo w postulatach tych mieSci si� trzypunktowy program metody ba
dal1 nad ka:idym zabytkiem historiograficznym, przewidujqcy: a) krytY,kl;: erudycyjnq 
(czas powstania, autor, fr6dla itd.), b) ustalenie miejsca dziela w rozwoju danej 
formy literackiej, ze zwr6ceniem uwagi na tradycj� literackq, od kt6rej jest zale:ine, 
<:) analiz� odbicia w badanym zabytku :iycia epoki, ideologii klasy spolecznej czy 
grupy, kt6rej sluZy, i Swiatopoglqdu autora. Program ten nie zawiera element6w 
zupelnie nowych, w badaniach nad historiografiq nie Wyst�pujqcych. Jest jednak 
·O tyle cenny, Ze wskazuje na koniecznoSC wic:tzania wymienionych wszystkich trzech 
aspekt6w badawczych dla osiqgni�cia moZliwie najpelniejszej oceny analizowanego 
<iziela i unikni�cia falszywych wniosk6w. 

Kolejny rozdzial pierwszej cz�Sci ksiqZki poSwi�cony zostal osobie kronikarza. 
Poniewa:i dane zwiqzane z jego biografiq sq niezwykle skqpe, Autor nie mögl tu
wnieSC nowych pewnych ustalel1, a jedynie zajql stanowisko wobec szeregu hipotez 
<iotyczqcych tw6rcy Kroniki Czech6w. Dia PolakOw interesujqce mo:ie byC stanowisko 
D. Tfestika w sprawie polskiego pochodzenia Kosmasa. D. Ti·estik, podobnie jak 
wi�kszoSC historyk6w czeskich d niemieckich, uwa:ia Kosmasa za Czecha i wykiucza 
moZliwoSC, Ze jego dziad lub pradziad byl uprowadzonym z Polski w 1039 r. przez 
wojska czeskie ksi�dzem. Jak wiadomo, sp6r o pochodzenie Kosmasa opiera si� na 
interpretacji wyst�pujqcego w dw6ch spo.Sr6d najstarszych ,r�kopis6w kroniki zdania 
-0 sprowadzeniu 1do Czech wSr6d jel1c6w z wyprawy Brzetyslawa I do Gniezna 
ksi�dza: ,,inter quos, heu male captus, adductus est meus attavus, consors in clero, 
presbiter officio" io. D. Tfestik ma wprawdzie zastrzeZeiiia eo, do niekt6rych argu
ment6w u:iywanych w dyskusji nad tq kwestiq. Wyda"':7ca najlepszego dotychczas 
wydania kroniki B. Bretholz byl zdania, i.e slowa „meus attavus", wyst�pujC?,ce tylko · 
w dw6ch r�kopisach, okre.Slonych w jego schemacie filiacji jako A 3a i 3b, zostaly 
dodane przez Zyjqcego p6Zniej od Kosmasa kopist�. kt6rego wspomniany ksic1dz byl 
przodkiem. Wydaje si� jednak malo prawdopodobne, aby kopista :iyjqcy w drugiej 
polowie XII w., po sze.Sciu generacjach od 1039 r., pami�tal, :ie 6w polski ksiijdz 
byl jego przodkiem. D. Tfestik ma racj�, wysuwajqc tez�. Ze kluczowe znaczenie 
dla rozwiqzani� problemu ma sprawa ustalenia wla.Sciwej filiacji r�kopis6w, kt6ra 
mogla wyglqdaC nieco inaczej ni:i: w schemacie Bretholza. Mimo r6:inego rodzaju 
.zastrze:iel1 pod adresem argumentacji S'zeregu historyk6w czeskich i niemieckich 
D. Tfestik w nieco zaskakujqcy i niezbyt zrozumialy sposöb dohicza si� do zwo
Jennik6w tezy, :ie 6w ksictdz to nie przodek Kosmasa, lecz tylko jego „towarzysz 
w st8.nie kaplal1skim" - ,,consors in clero". Rozstrzygajc\Ce znaczenie ma dla niego 
fakt, Ze Kosmas narodzil si� prawdopodobnie w 1045 r ... w zwiqzku z czym „jest 
wykluczone, aby dopiero w 1039 r. przybyl do Czech jego attavus" 11. Og6lnym pod
.sumowaniem poglqdu D. Tfestika na ten temat jest zdanie: ,,Przeciw polskiemu 
pochodzeniu Kosmasa Swiadczq trzy okoliczno.Sci: fakt, Ze ksiqdz przyprowadzony 
w 1039 r. do Czech z trudem möglby byC »attavus« Kosmy urodzonego w 1045 r.; 
po drugie cala antypolska tendencja k.roniki; wreszcie, a wla.Sciwie przede wszystkim, 
:ie w krytycznych slowach tekstu Kosmasa moi.e chodziC o p6Zniejszq interpola
cj�" 12. 

W octPowiedzi na te trzy argumenty D. Tfestika mo:ina stwierdziC: 1. Argument, 
Ze ksiqdz przyprowadzony do Czech nie mögl byC przodkiem Kosmasa, wcale nie 

1
° Cosmae Pragensis „Chronica Bohemorum", wyd. B. Bretholz '(Monumenta Ger

maniae Historica, nova series, t. II, Berlin 1923, s. 90). 
11 D. T f e s  t i k, Kosmova kronika, s. 40. 
12 Tam:Ze, s. 39. 
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.przekonuje. Ksiqdz 6w m6gl byC przyprowadzony nie tylko sam, lecz r6wnie dobrze 
z rodzinq, w jakiej znajdowal si� syn lub wnuk bqd:Z. c6rka lub wnuczka, kt6remu 
lub kt6rej urodzil si� w Czechach syn Kosmas. 2. Antypolska tendencja kroniki nie
musi wcale przeczyC polskiemu cz�Sciowo pochodzeniu jej autora. Kosmas urodzony 
i wychowany w Czechach nasiqkmtl patriotyzmem czeskim, mimo Ze jedno z jego 
rodzic6w moglo byC pochodzenia polskiego. 3. NaleZy sqdziC, Ze slowa „meus attavus" 
nie sq p6Zniejszq interpolacjq, lecz oryginalnymi slowami kroniki, bez nich bowiem 
cale analizowane zdanie wyglqda w spos6b kaleki, dziwny i nienaturalny, eo za
uwaZyl m. in. juZ dawno V. Hrub,Y 13• Slowa te byly jednak zapewne Swiadomie· 
pomijane przez wielu czeskich kopist6w kroniki, nie chcc:1cych przypominaC c'Zytel
nikom, Ze tw6rca najstarszej historii Czech m'ial polskich przodk6w. Bez tych sl6w 
zresztc1 wyr6Znienie i wymienienie spoSrOd Uumu ludzi przywiedzionych z Polsk1i 
tylko owego ksiE;dza byloby tak:i:e zupelnie nie:z.r02umiale, jeSii nie lc1czylyby z nim 
kronikarza bliZsze wiE;zy pokrewieiistwa. 

CzE::SC pierwszc1 zamyka rozdzial po.Swü,:cony czasowi powstania i Zr6dlom kro-
niki. Wywody Autora sq; tu przekonywajctce. Zestawienie Zr6del kroniki wydaje siE::· 
ostr0Zne

1 
a wnioski dotycz.:1ce tej kwestii instruktywne. Mo:i:na mieC jedynie nieco, 

Zalu do Autora, Ze zbyt skr6towo i og6lnikowo potraktowal kwestiE:: najstarszych 
zaginionych rocznik6w, na kt6rych opieral si� Kosmas. Gdy o rocznikach tych 
i ich wplywie na Kosmasa dowiadujemy si� bardzo niewiele, zdanie, Ze mo:i:na by je· 
latwo odtworzyC, nie zadowala, lecz budzi raczej zdziwienie, czemu sprawie tej nie
po.Swi�cono w ksi<l:i:Ce WiE::cej uwagi 14. 

Druga CZE::SC pracy zajmuje siE:: miejscem Kosmasa i jego dziela w tw6rcz0Sci 
literackiej i historiograficznej Sredniowiecza. Pierwszy z jej rozdzial6w omawia 
Kronik� Czech6w na tle 6wczesnych gatunk6w literackich. Autor zajmuje siE:: w nim 
obszernie teor.iq_ dziejopisarstwa Sredniowiecznego, a zwlaszcza jego podzialem na, 
dwa gatunki literackie: historie i annalistykE:: (obejmUjijcq_ roczniki i kroniki). Podsta
wowym kryterium tego podzialu w odczuciu 6wczesnych dziejopisarzy byl styl, 
w ännaListyce - kronikarstwie prosty, a w "historiach" ozdobny i rozwiniE::ty. 
W dziele Kosmasa widaC wedlug D. Tfestika, zresztc1 jak w wielu dzielach owej 
epoki, wyrafne wymieszanie obu gatunk6w literackich. KronikE:: Kosmasa zalicza 
Autor do calej fall rodzctcych siE:: w XI i XII w. ,,historii narodowych''

i 
zwic:1zanych 

z rozwojem 6wczesnych paiistw narodowych, jakie zastE::powaly dawne „historie'.
plemienne Frank6w, Sas6w itd. Drugi rozdzial tej czE::Sci ma na celu przedstawienie 
Kosmasa jako historyka Sredniowiecza. Autor zestawia w nim na wst�pie zasady 
6wczesnego rzemiosla historycznego. Do zasad tych nale:i:aly: postulat pisania praw
dy, jasnoSC wykladu, kr6tkoSC wypowiedzi. Dq.ZnoSC do opisu wiernego-prawdziwego 
jest u Kosmasa jaskrawo widoczna. Natomiast od wymagaft jasno.Sci i kr6tk0Sci 
wykladu Kosmas odstE::powal w licznych ekskursach, ale i to mieScilo si� w ramach 
6wczesnej teorii i praktyki dziejopisarskiej. Ekskursy tego rodzaju slu:i:yly oZywieniu 
dziela, czynily je bardziej przystE::pnym i bawily czytelnika. Autor dochodzi do, 
wniosku uog6lniajijcego, Ze w sposobie swej pracy Kosmas nie r6Znil si� niczym 
bardziej istotnym od innych wsp6lczesnych mu historyk6w. Jest to wniosek w za
sadzie sluszny, ale czy w pelni zadowalajqcy? SqdzE::, Ze czytelnik oczekiwalby
raczej gl�biej idctcych por6wnaii, stw.ierdzenia, w czym jednak Kosmas wykazywal 
swoistq indywidualnoSC. Ostatni rozdzial tej cz�Sci przedstawia Kosmasa jako litera
ta. D. Tfestik ukazuje zale:i:no.SC Kosmasa od wzor6w 6wczesnej retoryki, jego troskE;. 

u V. H r u b Y, Na okraj nov€ho vydci.ni Kosmovy kroniky (Casopis Matice mora
vske, IL, 1925, s. 374). 

14 Zob. T r e s  t i k, Kosmova kronika, s. 61. 
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o ozdobmt literackq form� i bogactwo Srodk6w literackich, dciZnoSC do opisu udrama
tyzowanego, nawet kosztem prawdy historycznej, kt6rcl Kosmas stawial na drugim 
planie, po literacko-artystycznych walorach tworzonego przez siebie dziela. 

Nowatorska i bardziej interesujqca jest trzecia cz�SC pracy, zatytulowana ,,Swiat 
Kosmasa", poSwie;cona Swiatopoglqdowi ojca czeskiej nauki historycznej. W pierw
szym rozdziale tej cz�Sci Autor zajmuje sie; pr6bq charakterystyki „Swiata Kosmasa", 
konstatujqc, Ze jego Kronika Czech6w jest wla.Sciwie historiq wladc6w, ksiqZqt 
czeskich i ich otoczenia. Dotyczy to w pelni dwöch pierwszych ksiqg, gdy natomiast 
w ksi�dze trzeciej, opisujqcej wydarzenia kronikarzowi wsp61C'Zesne, j ako wlaSciwi 
bohaterowie wyste;pujq raczej moZni feudalowie niZ ksiqZe;ta. W sumie wi�c Kosmas 
-0pisuje czyny feudal6w, a nie ludu. Opis Zycia feudal6w skupia sie; glOwnie na dzia
lalnoSci politycznej i wojnach. D. Tfestik slusznie zauwaZa, Ze nie jest to opis zbyt 
szczeg6lowy, jesli chodzi o akcesoria i detale, w czym Kosmas uste;:puje wyraZnie 
Owczesnej epice. Tendencja kroniki jest wyra:inie proksiqZ�ca. Ostre elementy kry
tyki wladzy ksiqZE:cej wyst�pujq jedynie w legenchie o Przemy.Sle Oraczu. Analizie 
tej interesujqcej legendy poSwi�cil D. Tfestik nast�pny rozdzial dowodzqc, Ze w jej 
opartym na elementach biblijnych opowiadaniu moina dopatrzyC sie; takZe postawy 
proksiqZE:cej, mianowicie w tym, Ze wladza panujqcego, powstala z woli ludu, w dro
dze umowy spolecznej, jest jui. wladzc:1 trwalq i nienaruszalnq. Wydaje si�, Ze legendE: 
przemySlidzkq moZna interpretowaC w nieco inny spos6b. Wedlug mego zdania 
Kosmas zdawal sobie spraw� ze znaczenia sily jako istoty wladzy. Temu te.Z dal 
wyraz w legendzie przemy.Slidzkiej. Czy legenda przyczyniala sie; do wzmocnienia 
autorytetu PrzemyS1id6w? Niewqtpliwie tak. Moglaby jednak funkcj� t� spelniaC 
r6wnie dobrze, a nawet chyba lepiej, bez pokazywania uciqzliwych dla ludu form 
wladzy. Legenda przemy.Slidzka w polqczeniu z innymi wypowiedziam.i kronikarza 
daje w caloSci interesujqce zestawienie jego poglqd6w na spraw� wladzy ksiq.Z�cej, 
opartej na sile i dla ludu pod wieloma wzgh:dami uciq.Zliwej, ale jednoczeSnie po
trzebnej t5. 

Trzeciq cz�SC roprawy zamyka rozdzial pod tytulem „Ideologia waclawowska 
a pailstwo czeskie w XI i XII w." Rozdzial ten wychodzi wlaSciwie pQza tema( pracy 
i tylko cz�Sc.iowo !qczy si� •z Kosmasem, pokazujqc odbicie kultu Sw. Waclawa 
w jego dziele. W gruncie rzeczy jednak zajmuje si� znacznie szerzej tym kultem 
u jego kontynuator6w oraz og6luym charakterem patronatu Sw. Waclawa nad 
Czechami we wczesnym Sredniowieczu. Sprawa roli kultu Sw. Waclawa w formowa� 
niu si� czeskiej ideologii pallstwowej jest niew&tpliwie zajmujqca i posiada juZ. 
.sporq literaturE: 16. Nie wi�c dziwnego, Ze Autor zafascynowal siE: tym frapujqcym 
tematem i odbiegl w nieco niezbyt konsekwentny spos6b od tematu swej rozprawy. 
Niemniej jego wywody rozpatrujqce zagadnienie na og6lnoeuropejskim tle por6w
nawczym sq bardzo instruktywne i stanowiq nie tylko cenny przyczynek do dziej6w 
Czech, lecz tak:Ze do dz.iej6w rodzenia si� idei pailstwowoSci w znacznie szerszej 
skali. 

KsiqZk� zamyka streszczenie w jf;'.Zyku niemieckim oraz zestawjenie literatury 
i niekt6rych pozycji ir6dlowych, ir6del opublikowanych poza znanymi kolekcjami 
historiograficznym.i. Zestawienie to jest bardzo cenne i instruktywne, poniewaZ 
wykracza szeroko poza problematyk� Kosmasa, problematykE: czeskq, czy nawet 
SciSle historiograficznq. UwzglE:dniono w nim wiele starszych i najnowszych pozycji 

15 Zob. H e c k, Problemy pa'l"istwa i wladzy ... , s. 7-11. 
1e SprawE: tE: poruszal ostatnio mie;dzy innymi R. N o  v Y, Stcitnt ideologie rane 

feudalnich Cech (Sbornik praci in memoriam prof. dr. Vciclava Husy, Praha 1966, 
s. 29). 
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dotycz,lcych dziej6w historiografhl, literatury oraz ideologii politycznej w licznych 
krajach Europy. 

W sumie ksiqi.ka D. Tfestika stanowi wartoSciowc\ trwalq pozycj� w dorobku 
czeskiej nauk\ historycznej. Jest to naj.bardziej obszerna i najbardziej gruntowna 
praca o Kosmasie. Jest to zarazem pozycja nowatorska, wychodzijca z nowych zalo
Z.eil metodologicznych, klad&ca nacisk na zagacinienia wi.1Zc1ce kronik� Kosmasa 
z 6wczesn& kultuni i 6wczesm\ ideologiq. Dzi�ki szerokiemu tlu por6wnawczemu 
i nowatorskiemu uj�ciu metodologicznemu posiada ona duZe znaczenie jako kon
kretna pr6ba nowego typu studiöw nad historlografiq Sredniowiecznc\, NaleZy sqdziC, 
i.e ksiqZka D. Ttestika wejdzie do zasobu klasycznych pozycji historiograficznych 
ui:ywanych i cytowanych, w studiach nad dziejopisarstwem tej epoki nie tylko 
w Czecbach, lecz taki:e w kraj ach Sijsiednich. 

Roman Heck 

B. $i n d e l äf, VESTFALSKY MlR A CESKA OTAZKA, Praha 1968, ss. 37& 
+ 6 nlb. + 32 ilustracje. 

Obszerna, Zr6dlowa monografia znakomitego historyka czeskiego z Brna B. Sin
deläfa poSwiE:cona problemowi czeskiemu w czasie westfalskich rokowari pokojowych 
sklada si� z 11 rozdzial6W, w tym jako osobne rozdzialy potraktowal Autor wstE;::p 
i uwagi koflcowe. We wstE;::pie B. Sindeläf nakreSlil szczeg6lowo cele swej pracy, 
w rozdziale 'n natomiast om6wil drobiazgowo jej podstaw1;:: frödlowq oraz literatur1;:: 
dotyC'Z(\Cl:\ pokoju westfalskiego. Rozdzial III pobwi1;::cil krokom przedsi�branym w la-

1 tach 1620-1641 przez emigrantpw czeskich w celu zlagodzenia skutk6w klE;::ski pod 
Bialij G6n1 dla narodu i patistwa czeskiego. Na problem nakreSlony w tytule mono
grafii przeznaczpne Sl:\ dopiero rozdzialy IV-X, przy czym w pierwszym z nich 
Autor zaj:"J sit: dziejami sprawy czeskiej od ogloszenia preliminaryjnego ukladu Habs
burg6w z grudnia 1641 r. do zwolania kongresu westfalskiego, w nastE;::pnych nato
miast - w poszczeg6lnych' etapach tego kongresu aZ do zawarcia traktat6w pokojo
wych w Monastyrze i Osnabrück. Na podstawie bogatego materialu faktografäcznego 
B. Sindeläf przedstawh zloi:onq sytuacjE;:: politycznij i militarmi, w jakiej toczyly 
siE;:: te rokowania, oraz wysilki emigrant6w czeskich, by sprawa ich narodu i patistwa 
nie zniknt:la z pofa widzenia przyw6dc6w koalicji antyhabsburskiej, gl6wn'ie Francji„ 
Szwecji i protestanckich ksiqZqt Rzeszy, z kurfirstami saskim i brandenburskim na 
czele. Trafnie scharakteryzowal teZ nastroje nurtujqce emigrant6w: optymizmu, 
nadziei, obaw, zwqtpienia i pesymi:z.mu, a wreszcie rozpaczy, gdy Francja i Szwecja 
dla swoich egoistycznych cel6w i interes6w p�zostawily Czech6w ich wlasnemu 
losowi. Traf nie scharakteryzowal r6wnieZ przyczyny, dla kt6rych mocarstwa te po
grzebaly w pokoju westfalskim sprawE;:: czeskq (trwanie wojny francusko-hiszpal1.
skiej, fronda we Francji oraz obawy szwedzkich czynnik6w rzqdzijcych przed osamo
tnieniem w wojnie z cesarzem). DqZnoSC dworu paryskiego i sztokholmskiego do za
warcia pokoju wykorzystala sprytnie dyplomacja cesarska, by za cenE;:: ust�pstw na
terenie Rzeszy uzyskaC calkowicie ,wolmi rE;::k� w cesarskich krajach dziedzicznych„ 
w tym i w Czechach. W ten spos6b traktat mi�dzynarodowy usankcjonowal to, eo 
od Bialej G6ry robili Habsburgowie w krajach Korony Sw. Waclawa. W Czechach 
rozpoczE;::lo siE;:: ,,obdobi t;emna", okres trzywiekowej niewoli, charakteryzujqcy si� 
wzmoi:onym uciskiem spolecznoekonomicznym, politycznym, upadkiem Zycia i kul
tury narodowej oraz przeSladowaniami religijnymi. Byla to cena, jakq nar6d czeski 
zaplacil za korzySci wyniesione z wojny trzydziestoletniej przez FrancjE;:: i SzwecjE;::. 
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Mocarstwa te postc1pily "niehonorowo, ale za to zdrowo". Jakie dobrze znamy to 
z wlasnej historii, gdy w niespelna 100 lat pö:Zniej w czasie wojny sukcesyjnej pol
skiej Rzeczpospolita znalazla si� osamotniona wobec swoich przeciwnik6w, bo za
latw.iwszy kosztem Polski swoje wlasne interesy Francja i w mniejszym stopniu 
Szwecja pozostawily j& na lasce i nielasce zwyci�zc6w 1. Stqd - konkluduje Autor 
- jeSli we wszystkich krajach, przez kt6re przewalila si� wojna trzydziestoletnia� 
zawarcie pokoju westfalskiego wywola!o falE: radoSci i entuzjazmu, to w Czechach 
zostalo przyjE:te z uczuciem smutku i przygn�bienia. 

Monografäa B. Sindeläfa oparta jest na bogatej literaturze przedmiotu oraz 
materialach fr6dlowych, glöwnie drukowanych. Ze Zr6del r�kopiSmiennych wyzyskal 
Autor jedynie archiwalia wiedeflskie, i to nie wszystkie, lecz tylko dwa podstawowe 
dla jego monografii zespoly, a mianowicie Friedensakten der Reichskanzlei oraz 
Friedensakten der Staatskanzlei. Pominql natomiast inne zespoly, szczeg6lnie doty
czc1ce stosunk6w dworu wiedeilskiego z innymi pal1stwami, choC i w nich znalazloby 
si� sporo materialu dot&d nie wyzyskanego przez historyköw, a wnoszc1cego coS 
nowego do omawianego przez Niego zagadnienia. W r6wnym, a moie nawet w wi�k
szym stopniu dotyczy to tak:Ze licznych archiwöw pailstw biorc1cych udzial w pokojo
wym kongresie westfalskim, zwlaszcza tych, ktörych stosunek do sprawy czeskiej 
w czasie woj ny trzydziestoletniej nie zostal dot&d opracowany. Pewnym zaskocze
niem dla czytelnika moie byC wreszcie niepowolywanie si� przez Autora na archi
walia czeskie, szczegölnie praskie, zawierajqce sporo materialu dotyczqcego przede 
wszystkim sprawy Slqska w omawianym w pracy okresie. Przeprowadzenie tak 
szerokiej kwerendy fr6dlowej, zwlaszcza w zagranicznych archiwach i dzialach 
r�kopis6w bibliotek, przekraczalo jednak mo:ZliwoSci jednego czlowieka. Stqd trudno 
mieC pretensje do B. Sindelclfa o pom·ini�cie wielu archiwali6w zagranicznych. Doty
czyC mogq one jedynie niewyzyskania czeskich material6w fr6dloWych. Te braki 
materialowe Autor staral sit: zrekompensowaC niezwykle sumiennym zebraniem 
i przeanalizowaniem Zr6del drukowanych. 'W.Sr6d nich znajduje si� sporo nie cytowa
nych, a wiE:C przypuszczalnie nie znanych historykom polsk.im starszego i mlodszego 
pokolenia, choC zawierajq one duZo materialu do opisywanych przez nich spraw 
polskich, np. relacje Chanuta 2 lub korespondencja Mazariniego 3. 

Literatura na temat westfalskich rokowafl pokojowych i zwülzanych z nimi 
zagadnieil jest dzis tak bogata, Ze nie spos6b wyczerpaC jej w caloSci. Z g6ry naleZy 
powiedzie·c, Ze Autor recenzowanej monografii wyzyskal wszystkie najwa:Zniejsze pozy
cje z tej dziedziny. Mo:Zna jedynie wysunqC pod Jego adresem pretensje o to, ze w spisie 
literatury dal jedynie wyb6r prac, kt6re cytowal w przypisach. Bardziej celowe 
byloby zamieszczenie spisu wszystkich prac, zwlaszcza Ze nie zwiE:kszyloby to wydat
nie obj�toSci monografii, a czytelnikowi znacznie ulatwiloby kontrol� tekstu. 

B. $indelät porusza w swej monografii tak wiele zagadnieil, Ze krytyczne om6-
wienie wszystkich w kr6tkiej recenzji przekracza mo:Zliwo.Sci recenzenta. Z koniecz
no.Sci wi�c zatrzym·am si� nad tyrni problemami, kt6re odnoszq si� bezpoSrednio do 
historil Rzeczypospolitej szlacheckiej i Slqska. Sprawy polskie, aczkolwiek drugo
lub nawet trzecioplanowe dla B. Sindel.H'a, zajmuj9 nieco miejsca w omawianej 
monografii w zwiqzku z pr6bami Wladyslawa IV czynnego wlqczenia si� do zmagali 

1 M. W o  d z i :n s k,i, Kr6L Stanislaw Leszczyftski w goScinie pruskiej, Gdailsk 
1938, s. 202. 

2 Li n a g e d e V a u c i e n n e s, M bnoires de ce qui c'est passe en suede et 
aux provinces voisines, depuis L'annee 1645 jusques en l'annee 1655 tirez des 
depeches de monsieur Chanut, t. ! -III, Paris 1676. 

3 A. C h  er u e 1, Lettres du cardinal .Mazarin pendant son minütere, t. 1-III, 
Paris 1872-1883. 
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w czasie wojny trzydziestoletniej bc:tdi jego ofertami poSrednictwa pokojowego 

mi�dzy walczqcymi stronami. NaleZy od razu powiedzieC, Ze Autor odnosi si� doSC 
niechi:tnie do paii.stwa polskiego pierwszej polowy XVII w. Wynika to z przyjt;::tej 
przez niego, a stworzonej przez M. Hrocha i J. Poli�enskiego' koncepcji wojny 

-trzydziestoletniej jako zmagania sii;:: dwu oboz6w spoleczno-politycznych w Europie: 

post�powego, prekapitalistycznego, w kt6rym znaleZli sii: m. in. Czesi, i wstecznego, 

feudalnego, da kt6rego zalicza i Polsk�. St&d wojna trzydziestoletnia nie kollczy sii: 
·dla B. Sindeläfa na pokoju westfalskim czy nawet pirenejskim, lecz na pokoju oliw
·skim. W rozumowaniu Autora tkwi jednak pewna niekonsekwencja. Ujmujqc tak 
.szeroko koncepcj� wojny trzydziestoletniej, naleialoby jej zakoflczenie przesunqC 
eo najmniej do traktatu polsko-rosyjskiego w Andruszowie w 1667 r. czy nawet 
pokoju Grzymultowskiego w 1686 r. Trzeba by tei bylo przesunqC poczqtki wojny 
na zaranie XVII w. (wybuchy wojny polsko-szwedzkiej, interwencja polska w Rosji

1 

konflikt polsko-tureCki i habsbursko-turecki), jak tego chce historyk S. H. Stein
berg&. 

Z recenzowanej monografii przebija niejako ial do polskich sfer rzqdzqcych 
pierwszej polowy XVII w., :ie w omawianym konflikcie europejskim Rzeczpospolita 
znalazla si� we wrogim Czechom obozie i poSrednio przyczynHa si� do „obdobi 
temna" w Czechach. Autor nie zastawia si� jednak nad tym, czy bylo mo:iliwe 
-w 6wczesnych warunkach politycznych i ideologicznych znalezienie si� Polski 
w obozie przeciwnik6w Habsburg6w, czy spoleczeilstwo szlacheckie - podstawowa 
sila polityczna öwczesnego narodu polskiego - zgoäziloby si� na wojn� przeciwko 
cesarzowi'? Nie mo:ina r6wniei zapominaC i o tym, ie interes dynastyczny, bardzo 
istotny motor poczynall wszystkich 6wczesnych w1adc6w europejskich i nieeuropej
skich, w tym i polskich, szczeg6Inie Zygmunta III Wazy, a w mniejszym stopniu 
i Wladyslawa IV, sklanial dw6r Warszawski raczej do sojuszu z Habsburgami ni:i 
.z Francjq i Szwecjq, poniewai szwedzkie kola rzqdzqce nie tylko nie chcialy uznaC 
praw Waz6w polskich do tronu szwedzkiego, ale nie zamierzaly tei daC im iadnej 
rekompensaty za ich zrzeczenie si�. Szwecja w tym okresie nie mySlala szczerze 
-0 pokoju z Polskq. Jej interesy mocarstwowe (dominium marJ.s Baltici) zagra:ialy 
pozycji politycznej Rzeczypospolitej w Europie Srodkowo-wschodniej i jej caloSci 
terytorialnej. Agresja szwedzka na Polsk� byla kwestiq czasu. Dw6r sztokholmski 
chcial tylko wybraC do niej najdogodniejszy dla siebie moment 6. 

Przy omawJ.aniu szczeg6lowych problem6w z zakresu polityki zagranicznej dworu 
warszawskiego w czasach Wladyslawa IV Autor wyra:ia niekiedy opinie, z kt6rymi 
trudno si� zgodzil: lub kt6re sc1 dyskusyjne. Czasami tei popelnia pewne pomyl:ki 
lub nieScisloSci. Przede wszystkim zbyt malo uwagi poSWi�ca kwestii wplywu sytua
·Cji wewn�trznej w Polsee na moiliwoSci i poczynania dworu kr61ewskiego w za
kresie polityki zagranicznej. W przeciw.ieilstwie do Francji, Szwecji, Rosji i wielu 
innych pallstw europejskich plany i ch�ci krOla oraz jego najbliZszego otoczeniR 
J1iewiele tu znaczyly, jeSli nie znalazly uznania w oczach magnaterii i szlachty. 

4 J. P o  1 i � e n s k Y, M. H r o c h, Die bömische Frage und die politischen 
Beziehungen zwischen dem europäischen Westen und Osten zur Zeit des dreis
sigjährigen Krieges. Probleme der Okonomie und Poiitik in den Beziehungen 
zwischen Ost- und Westeuropa von 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 1960. 

i; S. H. S t e i n b e r g, The Thirty Years' War and the Conflict for European 
Hegemony, 1600-1660: London 1966. 

6 O polityce polskiej tego okresu por. W. C z a p 1 i 11 s k i, Polityka Rzeczypospo
:litej Polskiej w latach 1576-1648 (Pami�tnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyk6w 
Polskich w Krakowie, 14-17 IX 1958, t. I, cz. 1, Referaty, wyd. 2, Warszawa 1960, 
,S, 93-106). 
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Ograniczenia narzucone kr6lom przez spoleczellstwo szlacheckie udaremnily niejeden 
plan dyplomatyczny Zygmunta III lub W:1.adyslawa IV. Przy analizowaniu polskiej 
polityki zagranicznej omawianego okresu musi si� pami�taC o tym, ie ksztaltowal 
jq zar6wno dw6r kr6lewski, jak i klasa rzqdzqca. Tylko te pomysly posiadaly szanse 
realizacji, na kt6re wyrazil zgodE": g!6wny organ przedstawicielski magnaterii i szlachty 
- sejm. Bez jego wiedzy i przyzwolenia kr61 nie m6gl przeciei podejmowa(: Zadnych 
powa±niejszych krok6w na arenie mi�dzynarodowej, Poza tym - jak to ostatnio 
zauwaiyl A. Kersten - "w polityce mi�dzynarodowej plany i zobowü1zania o wiele 
czt::Sciej pozostajq na papierze, niZ wchodzq_ w stadium realizacji. Po wiekach 
budzq_ namiE":tnoSci historyk6w, niepomiernie mniej natomiast oddzialywajq na bieg 
wydarzeri" 7• W dodatku najbardziej nas tutaj interesUj<}CY kr61 polski Wladyslaw IV 
byl wladc<} pelnym inwencji w snuciu plan6w i pomysl6w, nierzadko zupelnie 
fantastycznych i nierealnych; poza tym brakowalo mu sily woli i wytrwaloSci w do
prowadzaniu ich do koilca. Stqd tak niewiele weszlo w stadium realizacji s. 

To przecenianie przez B. Sindeläfa moi:liwoSci '\\1ladyslawa IV i przywiqzywanie 
zbyt du'Zej wagi do wysuwanych na dworze warszawskim projekt6w i plan6w wida(: 
doskonale na przykladzie niekt6rych szczeg6lowych problem6w omawianych na kar
tach recenzowanej ksiqiki. PrzeSIE!d:Zmy wiE:c w porz,ldku chronologicznym wszystko 
to, eo na temat polityki zagranicznej Wladyslawa IV i Rzeczypospolitej Autor na
pisal. 

M6wiqc o rozejmie w Sztumskiej Wsi B. Sindeläf pisze slusznie (s. 53), Ze Szwe
cja zabe-zpieczyla siE": w ten spos6b przed wojm\ z Polsk,l, Zaraz jednak, opierajqc 
siE": na stwierdzeniach B. F. Porszniewa 9, dodaje, ie najlepszq gwarancjq dotrzymania 
pokoju przez Rzeczpospolitq byla postawa Rosji, kt6ra w wypadku ataku polskiego 
na posiadloSCi szwedzkie miala uderzyC na Polsk�. Tymcza:;em w Swietle badari 
polskich 10 i CZE:Sciowo radzieckich 11 po pokoju polanowskim Wladyslaw IV dl:!:iyl 
systematycznie do polepszenia stosunk6w ze wschodnim sqsiadem i choC w Moskwie 
nie szybko zapomniano interwencjt:: polskq w wewn�trzne sprawy rosyjskie oraz 
utratE": Smoleilszczyzny i Siewierszczyzny, stopniowo ulegaly one poprawie na bazie 
wsp6lnego niebezpieczeri.stwa tatarskiego, szczegölnie od momentu przeprowadzenia 
korzystnej dla Rosji korektury granicy polsko-rosyjsl<iej. W ostatnich latach rzqd6w 
Wladyslawa IV byly one ju'Z tak poprawne, Ze na loZu Smierci car Michal Romanow 
,,zalecil synowi pod blogoslawieri.stwem, aby przyja:Zr'l z kr6lem polskim zachowy
wal" 12• Po objE:ciu rzqd6w Aleksy Michajlowicz potwierdzil pok6j w.ieczysty z Rze
czqpospolitq i wyznaczyl posl6w na dw6r warszawski, kt6rzy mieli siE: ukladaC 
w sprawie wojny z Tatarami. Wprawdzie nie doszlo do zawarcia miE:dzy obu par'l
stwami traktatu zaczepno-obronnego, ale w wyniku misji . kasztelana kijowsklego 
Adama Kisiela do Moskwy w polowie 1647 r. obie zainteresowane strony zobowiqza
ly siE: nieSC sobie nawzajem pomoc w wypadku najazdu tatarskiego. I tak ju'Z do -
kor'lca Zycia Wladyslawa IV stosunki polsko-rosyjskie ukladaly si� dobrze 13, Gdyby 
istotnie wzglqd na stanowisko Rosj i odgrywal najwa'Zniejszq rol.: w hamowaniu 

1 A. K e r s t e n, Na tropach Napierskiego. W kn:gu mit6w i fakt6w, Warszawa 
1970, s. 102. 

s W. C z a p 1 i ri s k i, Na dworze krOla Wladyslawa IV, Warszawa 1959, s. 97-98. 
11 B. F. p o r s z n i e  w, Politiczeskije otnoszenija Zapadnoj i Wostocznoj Jewropy 

w epochu tridcatiletniej wojny (Woprosy Istorii, 1960, nr 10). 
10 Por. np. W. Go d z i s z e w s k i, Polska a Moskwa za '\Vladyslawa IV, Kra-

kow 1930. 
u Por. np. Oczerki istorii SSSR - XVII w., Moskwa 1955, s. 478-480. 
12 L. K u b a  1 a, Jerzy Ossolinski, Warszawa 1924, s. 179. 
u Tam'Ze, s. 251. 

.9 - Sobötka -1no 
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nieprzyjaznych wobec Szwecji zapE:d6w Wladyslawa IV, to w 1635 r. nie czynilby 
on tak intensywnych przygotowaI1 do wojny ze Szwecjq, bo w6wczas stosl.;nki pol
sko-rosyjskie byly jeszcze bardzo napr�Zone. Najwai:niejszym czynnikiem hamujc1cym 
wojenne zap�dy kr6la byla postawa magnaterii i szlachty, kt6re poza pewnymi 
wyjqtkami nie chcialy wojny ze Szwecjq i w rezultacie nie dopu§cily da niej. Obawa 
przed Rosjc1 odegrala tu zupelnie drugorz�dnq r-01�. a potem w zwüizku z og6lm1 
popraW.:\ stosunk6w polsko-rosyjskich zmalala do minimum. 

NastE:pnie Autor wspomnial krötko o zbliZeniu mi�dzy dworem warszawskim 
a wiedeflskim przypiecz�towanym w 1637 r. mali:ellstwem Wladyslawa IV z Cecyliq 
RenatQ HabsburZankq, podkre.Slajqc szczeg6lnie pröby zmontowania w latach 1639-
1640 koalicji antyszwedzkiej i antyfrancuskieL w kt6rej sklad mial wejSC cesarz, 
Hiszpania, Anglia, Dania, Polska i Brandenburgia (s. 58). Mialo o tym SwiadczyC 
aresztowanie we Francji brata kr61ewskiego Jana Kazimierza, jadc1cego przez ten kraj 
do Hiszpanii z tajnq misj& dyplomatycznq

1 
kt6rej ostrze bylo skierowane przeciw 

monarchii burbollskiej, oraz przygotowania do ataku z Prus Ksiqi:e;cych na Inflanty 
szwedzkie prowadzone przez pulkownika cesarskiego Hermana von Bootha, a finan
sowane przez kurfirsta Jerzego Wilhelma i \Vladyslawa IV. W historiografii polskiej 
na te plany nie zwr6cono dotctd nalei:ytej uwag1, choC zajmowano siE;: i sprawct 
Bootha l4, i uwiE;:zieniem Jana Kazimierza 1s i choC wspominali o nich historycy 
niepolscy 16, Odwrotnie, tak wybitny znawca historii Polski pierwszej polowy 
XVII w., jak W. Czapliriski, pisze wre;cz: .,Lata 1639-1642 sq tymi latami, w kt6rych 
Rzplta nie bierze prawie Zadnego udzialu w sprawach zajmujijcych Srodkow� 
Europe:. Cala prawie jej uwaga skierowuje sie; ku sprawom wewne;trznym lub teZ 
Bliskiego Wschodu. Set to lata zastoju, pozbawionc szerszej inicjatywy i politycznej 
dzialalnoSci w wit::kszym stylu ... Ze stanu tego zdawano sobie dobrze sprawt:: na 
dworze Wladyslawa Nie spotykamy teZ ze strony kr61a pols�iego Zadnej po
waZniejszej akcji w celu wyplyni�cia na szersze wody polityki europejskiej. Powoli 
likwiduje sii:: jedynie sprawy pozostale z lat uprzednich ... " 17 W Swietle ustaleil 
C. T. Odhnera i B. Sindeläfa powyZSzq opinjE:: naleZaloby poddaC doSC znacznej rewi
zji. Opowiada siE;: za niet i W. Czaplillski. Ostatnio zwr6cil mi uwagi:: na opublikowane 
w tym roku materialy hiszpailskie, m6wü4ce wyrainie o pr6bach zawarcia sojuszu 
polsko-hiszpaiiskiego skierowanego przeciwko Francji 1s. Potwierdzajq one w powa
Znym stopniu sqdy C. T. Odhnera i B. Sindeläfa. Zresztq i te plany sojuszu z Hisz
paniq trzeba uznaC za fantastyczne. W jaki spos6b kr61 polski m6gl udzieliC Hiszpa
nii pomocy w wojnie z Francjq, oczywiscie poza kwestiq ewentualnych werbunk6w 
hiszpar'i.skich na terenie Rzeczypospolitej? Czy polskie czynniki rzqdzqce zgodzilyby 
sie; na wyslanie wojsk polskich nad Ren"? Magnateria i szlachta w dalszym ciqgu 
nie chcialy Zadnej wojny zaczepnej. Dlatego pertraktacje polsko-hiszpallsk/J.e prowa
dzono w calkowitej tajemnicy przed nimi. Dlatego Wladyslaw IV wyparl s.iE: swego 
udzialu w aferze Bootha, choC potem potajemnie splacal kurfirstowi brandenbur-

14 Np. W. C z a p 1 i Il s k i
1 

Polska a Prusy i Brandenburgia za Wladyslawa IV, 
Wroclaw 1947, s. 221 n. 

15 L. K u b a  1 a, Szkice historyczne, t. I, Lwöw 1923 (szkic: Kr6Lewicz Jan Ka
zimierz). 

16 Przede wszystkim C. T. 0 d h n e r, Die Politik Schwedens im Westphälischen 
Friedenskongress und die Gründung der schwedischen Herrschaft in Deutschland, 
Gotha 1877, a za nim B. Sindeläf w recenzowanej pracy. 

11 W. C z a p I i l1 s k i, Wladyslaw IV wobec wojny 30-letniej (1637-1645), Kra
k6w 1937, s. 27. 

1s Documenta Polonica ex Archivo generali Hispaniae in Simancas, VII Pars. 
edidit V. Meysztowicz (Elementa ad fontium editiones, t. XXI, Romae 19701 s. 26 n.)-
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skiemu kwoty wyloi.one na akcj� Bootha. Dlatego wreszcie strona szwedzka przyj�la 
za dobn1 monet� wyjaSnienia senator6w polskich, ie Rzeczpospolita nie miala nie 
wsp6lnego z tc1 akcj& u, W tym momencie nie zalei.alo jej przeciei. na wojnie 
z Polskcl, a postawa szlachty i magnaterii byla najpewniejszq gwarancjc1 dochowa
nia przez kr6la rozejmu. 

W swej monografii B. Sindeläf wspomina krötko o wplywie kl�ski Danii i po
koju w Brömsebro na stosunki polsko-szwedzkie, podkreSlajqc, Ze odtqd Polska 
wolala jui. nie angai.owaC si� w i.adnej akcji przeciwko Szwedom {s. 102). Napomyka 
tei o wysilkach dyplomacji francuskiej, by po Smierci Cecylii Renaty oderwaC 
Polsk� od przymierza z cesarzem i pozyskat jq dla Francji (s. 131, przypis 20). 
W tym celu Mazarini chcial oZeniC Wladyslawa IV z ksi�Zniczkq francuskc1, eo mu 
siE: ostatecznie udalo, bo w 1645 r. kr61 pojql za Zon� ksi�Zniczk� Mari� Ludwik� 
de Gonzaga-Nevers. Autor nie dodal jednak, Ze malZeilstwo to ani nie izolowalo 
Wladyslawa IV od cesarza, aczkolwiek po 1644 r. nastqpilo znaczne ochlodzenie 
stosunk6w miE:dzy dworem warszawskim a wiedeflskim, ani teZ nie doprowadzilo 
do zawarcia sojuszu polsko-francuskiego skierowanego przeciw cesarzowi. Z cesa
rzem bowiem wiclzala w6wczas kr61a polskiego sprawa ksi�stwa opolsko-racibor
skiego oraz plany wojny tureckiej 20. Dlatego unikal on otwartego zerwania z dwo
rem wiedellskim. Sukces dyplomacji francuskiej polegal na tym, i.e odwr6cila ona 
uwag� Wladyslawa IV od wydarzeii w Europie Srodkowej i zachodniej i skierowala 
je\ na poludniowy wsch6d. 

Efektem zbli.Zenia polsko-francuskiego byla powolna, lecz system::ityczna popra
wa stosunk6w mi�dzy dworem warszawskim a sztokholmskim. J eszcze do wiosny 
1646 r. ukladaly si� one Zle. Wladyslaw IV stanowczo protestowal przeciwko moZ
liwoSci oddania Szwedom Pomorza Zachodniego i ewentualnie $1.:\ska, upatrujqc 
w tym - i slusznie - zagroienie dla Rzeczypospolitej, poniewaZ musialaby ona 
wöwczas graniczyC ze Szwecj& tak.Ze od zachodu. Sam tei zglaszal pretensje do 
niekt6rych powiat6w Pomorza Zachodniego. Wni6sl teZ do kancelarii kongresu 
pokojowego w Monastyrze uroczysty protest przeciwko roszczeniom szwedzkim, 
o czym Autor zreszt& wspomina (s. 148). W tym czasie stosunki polsko-szwedzkie 
za�l6cala r6wniei sprawa ksi�stwa opolsko-raciborskiego, najeidi.anego i lupionego 
przez oddzialy gen. Wjttenberga 21• Z czasem jednak dalo si� te nieporozumienia 
usun&C, eo z kolei przyczynilo si� do normalizacji stosunk6w polsko-szwedzkich. 
Momentem przelomowym byla tu deklaracja Wladyslawa IV z 11 VI 1646 r., 
w ktörej kr61 zobowi&zal si� SciSle przestrzegaC postanowiell rozejmowych z Sztum
skiej Wsi. Nast�pnie pod jego wplywem seJn.1 wyznaczyl komisj� do rokowall 
o wieczysty pok6j ze Szwecj& 22• Wladyslaw IV byl nast�pnie nawet got6w zrzec 
si� swych pretensji do tronu szwedzkiego za drobnij rekompensatq dla swego jedy
nego syna Zygmunta Kazimierza 23• Jego pragnienie pokojowego ulo.Zenia stosunk6w 
ze Szwecj& (lata 1646-1648) bylo na pewno szczere. W iadnym wypadku nie za
mySlal on w tym czasie o wojnie z p6lnocnym s&siadem. Stqd pewne zdziwienie 
budzi stwierdzenie B. Sindeläfa, Ze pod koniec Zycia przed atakiem na Szwecj� 
powstrzymal go wybuch powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie (s. 216, 

10 C z a p l i 11. s k i, Wladyslaw IV ... , s. 29-30; t e n Z e, Potska ... , s. 229, 233. 
20 T e n Z e, Wladyslaw IV ... , s. 102. 
21 J. L e s  z c z y l1. s k i, Wladyslaw IV a-Slqsk w latach 1644-1648, Wroclaw 1969, 

s. 113 n., 136 n. 
22 W. C z e r  m a k, Plany wojny tureckiej Wladyslawa IV, KrakOw 1895, s. 364-

366. 
2a TamZe, s. 366-367. 
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przypis 133), bo na wiosn� 1648 r. kr61 polski absolutnie nie mySlal o wojnie 
ze Szwecjq. Zdziwienie to jest tym wiE:ksze, i.e Autor sam krytykuje B. F. Porsz
niewa za przywiqzywanie zbyt dui.ej wagi do obaw szwedzkich czynnik6w rzqdzq
cych przed mo:i:liwoSciq ataku polskiego (s. 216, przypis 67). Slusznie przeciei. pisze, 
Ze choC w Sztokholmie z niepokojem obserwowano zbrojenia polskie w 1646 r., 
nie liczono si� jednak z atakiem na posiadloSci szwedzkie. Dobrze zorientowany 
w tym, eo si� dzieje na terenie Rzeczypospolitej, kanclerz Axel Oxenstierna oSwiad
czyl wr�cz na forum szwedzkiej rady pallstwa w polowie listopada 1646 r., Ze 
przeprowadzane przez kr6la polskiego zbrojenia nie obr6cct si� ani przeciw Szwecji, 
ani przeciw Turcji, lecz mogq doprowadziC do woj ny domowej mi�dzy Wladysla
wem IV a szlachtc4 (s. 195-198). Podobnie w paZdzierniku 1647 r. stwierdzil on 
m. in., Ze ze strony Polski Szwecja nie ma si<: czego obawiaC, poniewaZ sytuacja 
wewn�trzna nie pozwala jej na wojnE: zaczepnq (s. 270). B. Sindeläf nie ukrywa 
wreszcie, i:e to wlaSnie Szwecji nie zalefalo na trwalym pokoju z Rzecz&pospolitc1. 
Wprawdzie Oxenstierna zgodzil siE: na prowadzenie z nic4 rokowaii pokojowych, 
ale byl to tylko wybieg taktyczny ze wzglE:dU na nadzwyczaj skomplikowam1 sytuacj� 
militarm1 w Rzeszy po zawarciu na wiosnE: 1647 r. rozejmu w Ulm. Sytuacja ta 
nie zachE:cala szwedzkiego kanclerza do zawarcia z cesarzem pokoju na skromnych 
warunkach, gdyi: stwarzala moi:liwoSC rzucenia cesarza i jego sprzymierzellc6w 
na kolana, a tym samym uzyskanie znacznie korzystniejszych warunk6w pokoju. 
Rokowania pokojowe z Rzeczqpospolih1 mialy ty1ko zabezpieczy(: SzwecjE: pned 
ewentualnym, aczkolwiek male prawdopodobnym atakiem polskim. Totei: gdy Szwe
dzi osiqgn�li swe cele na terenie Rzeszy, zerwali negocjacje z Polskcl (s. 200-201). 

Priy omawianiu stosunk6w polsko-szwedzklch w ostatnich latach wojny trzy
dziestoletniej Autor na podstawie relacji posla francuskiego w Sztokholmie Piotra 
Chanut wydobyl niezwykle ciekawy i dotqd zupelnie nie znany historykom polskim 
fakt, stwierdzajqc, Ze z pocz&tkiem wiosny 1647 r. dw6r sztokholmski zaproponowal 
zawarcie z Polskq wieczystego pokoju pod warunkiem zrzeczenia si� przez Wla
dyslawa IV pretensji do tronu szwedzkiego oraz -0dstc4pienia Inflant i Prus. Dalej 
pisze, Ze kr61 polski byl gotöw zgodziC siE: na te warunki w zamian za trwale po
zyskanie Slqska oraz oi:enek swego wöwczas 8-letniego syna Zygmunta Kazimie:;rza 
z Krystync4 szwedzkc1 (s. 201). Natomiast nie wspomina ani slowem o dalszych losacb 
tej ciekawej sprawy. WidoC"Znie Szwedzi nie przystali na warunki postawione 
przez Wladyslawa IV bqd:Z: dalsz� rokowania przerwala SmierC syna krölewskiego 
na poczqtku sierpnia 1647 r. Sprawie tej jednak warte si� przypatrzyC blii.ej, ponie
wai. potwierdza ona panujqc& powszecbnie w historiografii polskiej tezE: o silnym zain
teresowaniu Wladyslawa IV kwestii:1 pozyskania Slqska. MoZna przyjqC, Ze zaröwno pro
pozycja szwedzka, jak i kontrpropozycja kröla polskiego byly nie do zrealizowania 
przez stron� przeciwnc4. Wprawdzie B. Sindeläf nie zaznacza, o kt6re tu Inflanty 
i Prusy chodzilo, ale mo:Z:na si� domySleC, i:e przedmiotem i.Qdaii szwedzkich bylo 
wy.rzeczenie si� przez PolskE: praw do Inflant szwedzikch i cedowanie na Szwec;i� 
lenna pruskiego. Polska dotqd nie zrzekla siE: formalnie swoich praw do Inflant 
i Szwecji chodzilo zapewne o usankcjonowanie traktatem stanu faktycznego. Je.Sli 
chodzi o Prusy Ksiq:Z:�ce - bo wykluczam calkowicie moZliwoSC: zgody Wladysla
wa IV na odstqpienie S·zwedom Prus Kr6lewskich - to i kröl polski, i Szwedzi 
mieli powai.ne powody do szukania okazji do odegrania si� na kurfir.Scie Fryder,Yku 
Wilhelmie. Wladyslaw IV byl bardzo niezadowolony z powodu niezalatwienia przez 
niego w myS1 swoich Zyczeti. sprawy Cel pruskich 24, natomiast mi�dzy Szwecjcl 
a Brandenburgiq toczyla si� zaci�ta walka dyplomatyczna o Pomorze Zachodnie, 

24 Dokladnie omawia j& W. C z a p 1 i 11 s k i, Polska ... , s. 270 n. 
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szczeg6lnie o Szczecin 25, Nasuwa si� jednak pytanie, czy Rzeczpospolita podobnie 
jak kr61 zgodzilaby si� na Zc\dania szwedzkie? Przystalaby chyba ch�tnie na zrze
czenie si� przez kr6la praw do tronu szwedzkiego, gdyZ sprawa ta od p6l wieku 
zatruwala stosunki polsko-szwedzkie i sprowadzila na Polsk� szereg ci�Zkich wojen, 
kosztownych i okupionych stratami terytorialnyrni. Na wi�ksze opory natrafiloby 
zapewne wyrzeczenie si� pretensji do Inflant, choC moZe kr6lowi po pewnym czasie 
udaloby si� je przelamaC. Mam jednak powaZne wqtpliwoSci, czy magnateria i szla
chta zgodzilyby si� na odstqpienie Szwecji Prus Ksiqi:�cych. Wpuszczenie Szwed6w 
na ten teren stanowiloby bowiem poka.Zne zagroZenie dla Prus Kr6lewskich, zwla
szcza Gdallska, i nie ma powodu rozwodziC sit:; w tym miejscu, czym on byl dla 
RzeczypospoliteL szczeg6lnie dla szlacheckiego handlu zboZem. Poza tym Branden
burgia miala sporo zwolennik6w w kr�gach magnackich i szlacheckich, czego nie 
moZna powiedzieC o Szwecji. 

Jeszc:-ze bardziej nie do przyjE:cia byly warunki postawione przez Wladyslawa IV 
Szwecji. Zgoda na malZeiistwo Krystyny z Zygmuntem Kazimierzem oznaczala prak
tycznie dopuszczenie Waz6w polskich cio trou szwedzkiego, a tego szwedzkie kola rzq
dzqce absolutnie sobie nie Zyczyly. Przeci�ly przecieZ zdecydowanie starania Wlady
slawa IV o rE:k� Krystyny. R6wnieZ nie na r�k� bylo im popieranie ewentualnych 
starall Wladyslawa IV o caly Slqsk. Wiadomo przecie:Z, Ze dyplomaci cesarscy na 
westfalskie traktaty pokojowe z Maksymilianem Trauttmansdorffem na czele robili 
wszystko, by zachowaC Slqsk w posiadaniu domu austriackiego, nawet kosztem 
znacznych ust�pstw na terenie Rzeszy Z6. W powaZnym stopniu przypaSC one mialy 
Szwecji. Nie mogla zatem ona dzialaC na swojq niekorzySC, bo starajqc si� o Slqsk 
dla kr6la polskiego musialaby zrezygnowaC przynajmniej z cz�Sci wytargowanych 
juZ od cesarza terytori6w. Vliadomo teZ dobrze, Ze dw6r wieder'l.ski wcale nie byl 
skory do wpuszczenia Wladyslawa IV na Slqsk, a tym bardziej do odstqpienia mu 
w caloSci tej prowincji 21. Omawiana sprawa z göry wi�c skazana byla na fiasko. 

Chanut byl sumiennym i dobrze zorjentowanym w swym rzemioSle informato
rem swego rzqdu. Mo:ina wi�c przypuszczaC, i:e ta wiadomoSC, o obustronnych wa
runkach zawarcia mi�dzy Polskq a Szwecjq wieczystego pokoju jest prawdziwa. 
Nie znajduje ona jednak potwierdzenia w innych przekazach irödlowych. Ze nie 
wspomina o niej zazwyczaj dobrze poinformowany i Swietnie orientujqcy si� w tym, 
eo si� dzieje na dworze warszawskim, rezydent cesarski w Warszawie Hubert 
Walderode von Eckhausen, jest zrozumiale. Kr61owi i jego najbliZSzym wsp6lpraco
wnikom nie zaleialo wcale, by doszla ona do jego uszu. Ponadto w maju 1647 r� 
opuScH on Polsk� na stale. Bardziej dziwne jest, Ze ·o omawianej sprawie nie wspo
mina ani slowem posel trancuski w Warszawie Mikolaj de BrE!gy, choC w swych 
relacjach do Mazariniego i przedstawicieli Francji na westfalski kongres pokojowy 
pisze on wiele o stosunkach polsko-szwedzkich. Prowadzil teZ oZywionij korespon
dencj� z Chanutem. JeSli zaczerpni�ta z relacji Chanuta wiadomoSC jest prawdziwa, 
musz� poddaC rewizji wyraZOmt niedawno opini�, Ze „zaj�ty przygotowaniami do 
wojny tureckiej Wladyslaw nie zamierzal interesowaC si� bli:Z.ej calym Slqskiem, ani 
tym bardziej go zajqC" 28. 

Piszqc o sprawach polskich w ostatnich latach Zycia Wladyslawa IV Autor 
recenzowanej monografii popelnia pewien bhtd, twierdzqc, jakoby sejm nadzwy-

25 Pisze o tym wiele i Autor recenzowanej pracy. 
26 F. Dick m a n n, Der Westfäiische Frieden, Münster 1959, s. 342 n. 
27 W. C z a p Li 11 s k i, Ziemie zachodnie w potityce Rzeczypospolitej szlacheckiej 

(1572-1764) (Kwartalnik Historyczny, R. LXVIII, 1961, nr !, s. 15). 
28 L e s  z c z y ri s k i, op. cit., s. 205. 
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czajny z maja 1647 r. uchwalil kr6lowi powa:Zne kwoty na wojsko (s. 232). Vlpraw
dzie kanclerz Jerzy Ossoliilski zlo:iyl na tym sejmie wniosek o zaplacenie dlugu 
zacic1:gniE:tego przez kr6la na werbunek i.olnierza w poprzednim roku, ale poslowie 
odroczyli tE: sprawe do nastepnego sejmu, uco bylo wla.Sciwie zlagodzomi formq 
odmowy". Sejm zgodzil sie jedynie na udzielenie kr6lowi i hetmanom pelnomocni
ctwa „do uZycia w razie naglego napadu Tataröw pewnych sum zapasowych, zlo

Zonych w kasach wojew6dzkich, na cele obrony, jako teZ do §ci1:1gni�cia z kaidego 
wojew6dztwa jakiego§ oddzialu wojska bez uprzedniego odwolywania sie do 
Stan6w" !II, O jakichkolwiek nowych uchwalach podatkowych na wojsko na tym 
sejmie trudno wiE:c m6wiC. Mam r6wniei pewne wqtpliwoSci, czy pok6j oliwski 
przyni6sl Szwecji i jej sprzymierzerieom powa:ine korzySei (s. 341). Usankcjonowal: 
tylko prawnie istniejqcy od wielu lat stan !aktyczny w zakresie stosunk6w polsko
-szwedzkieh. Szwedzi rozpoezynajqe drugq wojnE: p6lnoenq z Polsk<l w 1655 r. 
spodziewali siE: znacznie powai.niejszych zdobyezy, a poez<ltkowe sukcesy wzmogly 
jeszcze apetyty szwedzkie. Tymczasem pok6j oliwski poza tym, eo posiadali oni 
przed wybuehem wojny, nie dal im nie nowego, nie liczqc zrzeczenia siE: przez Jana 
Kazim·ierza od dawna juZ iluzoryeznyeh praw do tronu szwedzkiego. Brandenburgia 
natomiast uzyskala Prusy Ksi<li.�ce nie jako sprzymierzeniec Szwecji, leez jako 
sojusznik Rzeezypospolitej. 

Sporo miejsea w monografii B. Sindeläfa zajmuje problematyka Slqska. Jest 
to zupelnie zrozumiale, poniewai. w ezasie wojny trzydziestoletniej Slf}sk stanowil 
nadal jeden z kraj6w Korony Sw. Waclawa; jego wiE:C problem byl SeiSle zwü\zany 
ze sprawc} ezeskq. Autor rozpatruje kwestiE: SlttSkcl pod dwoma punktami widzenia, 
ez�sto zresztq h4ezqcymi siE: ze sobc1 i uzupelniajqcymi. Szezeg6Inie dui.o miejsca 
poSwi�ca staraniom samyeh protestant6w Slctskieh z Piastowiczami brzesko-legnie
kimi na ezele oraz protestanekich stan6w Rzeszy, w tym szczeg61nie kurfirst6w 
saskiego i brandenburskiego, i Szweeji o zapewnienie swob6d religijnych na Slqsku, 
a wiE:C respektowanie postanowieri listu majestatyeznego z 1609 i akordu drezdeil
skiego z 1621 r. (s. 149, 15&--156, 162, 166-167, 168-174, 199-202, 224---225, 238, 273, 
277, 291, 344--346). Jak wiadomo, te zjednoezone wysilki nie daly wlaSciwie rezul
tatu. 22 X 1646 r. Trauttmansdorff oSwiadczyl wr�cz protestanekim stanom Rzeszy, 
by nie zabiegaly o wolnoSC wyznania w eesarskieh krajach dziedzieznyeh, w tym 
i na interesujc1cym nas bezpo.Srednio .Slqsku, bo Ferdynand III. do Smierei nie wy
razi na niq zgody. Nie wi�c dziwnego, Ze na moey pokoju westfalskiego eesarz 
otrzymal w krajaeh dziedzieznyeh ius reformandi religionis. Na Slqsku wylqczono 
spod tego prawa jedynie ksiqiqt piastowskieh z Brzegu, Legniey i Wolowa, ksiE:cia 
ole.Snickiego oraz miasto Wroclaw, lqeznie z podJeglymi ich wladzy terytoriami. 

Drugim problemem z zakresu historii Slqska poruszanym w recenzowanej mono
grafi bylo zagadnienie politycznych los6w tej prowincji (s. 94, 135, 148--150, 156, 
198--201, 214, 259, 302). Autor omawia wiE:c kolejno mniej wiE:cej od 1641 r. zabiegi 
Szwecji, Brandenburgii i Saksonü o pozyskanie ezeSci lub nawet caloSci Slqska oraz 
stosunek do nich dyplomacji cesarskiej, ktöra na polecenie dworu wiedeii.skiego 
paraliZowala zdeeydowanie wszelkie prOby pozbawienia cesarza tej ezt:;Sci Korony 
Sw. Waclawa. Stanowisko dworu wiederiskiego w kwestii Slqskiej i w og6le eesar
skieh kraj6w dziedzieznych najja.Sniej zostalo sformulowane w oSwiadezeniu zlo
Zonym na r�ee przewodniezqeego delegacji szwedzkiej na westfalskie traktaty poko
jowe Jana Oxenstierny przez dyplomat6w ce.sarskieh 11 XI 1646 r.: ,,Naleiy wie
dzieC jedno, i.e Jego Cesarska Mo.SC nie ustqpi ze Slqska i pozostalych ziem dz,ie-

211 C z e r  m a k, op. cit., s. 276-278. 
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dzicznych ani pi�dzi ziemi" (s. 214, przypis 78). W tej sytuacji nie budzi zdziwienia 

fakt, Ze WS'Zystkie te starania o Slqsk poniosly fiasko i prowincja ta - ,,pupilka 
w oczach cesarza" ao - pozostala w r�kach Habsburg6w. Odbylo si� to jednak 

kosztem znacznych ust�pstw na rzecz Szwecji i Brandenburgii na terenie Rzeszy. 

B. Sindeläf nie pisze jednak, Ze wedlug nie sprawdzonych wieSci, kt6re dotarly aZ 
do Polski, Ferdynand III chcial w lecie 1645 r. ze wzgl�du na powaZne klopoty 
finansowe przehandlowaC FryderykowJ Wilhelmowi brandemburskiemu ksiE;stwo 

glogowskie, a Janowi Jerzemu I saskiemu ksi�stwo Swidnicko-jaworskie 3t. 
Autor wielokrotnie wspomina o polityce Slqskiej Wladyslawa IV, o opiece, 

jak;:i otoczyl protestant6w Slctskich w okresie pokoju praskiego, gdy opuScila ich 
zar6wno Saksonia, jak i Brandenburgia (s. 51), o pozyskaniu przez niego ksi�stwa 
opolsko-raciborskiego (s. 224 i 248, przypis 35), o wspomnianym wy:i:ej projekcie 
pozyskania Szwecji dla jego plan6w trwalego usadowienia siE": na calym Slqsku 

(s. 201). Nie möwi natomiast prawie nie o pr6bach pozyskania Wladyslawa IV dla 
sprawy koalicji antyhabsburskiej przez dyplomacjE": francuskq tak w 1635, jak 

i 1645 r. Przypominala ona krölowi polskie „droits sur la snesie'' i obiecywala 
„le recouvrement de la snesie" 32• B. Sindelaf pomija wreszcie milczeniem starania 

kr6la polskiego z 1642 r. o oddanie calego Slqska w depozyt Rzeczypospolitej, a nie 
- jak dotychczas bywalo - tylko polskim Wazom 3::. Möwiqc o oddaniu ksi�stwa 

opolsko-raciborskiego Wladyslawowi IV w zastaw hipoteczny popelnia on pewnij 
nieScisloSC. Wedlug Niego kr61 polski zyskal je za nie splacone sumy posaZne 
HabsbufZanek - Zon Zygrnunta III Anny i Konstancji oraz Wladyslawa IV -
Cecylii Renaty. Nie wspomina natomiast o tym, Ze ponadto Wladyslaw IV musial 
po:i:yczyC cesarzowi 200 000 dukat6w got6wkq 34. Jest zrozt.miale, Ze Autor nie zajmuje 

si� rzEtdami kr6Ia polskiego na tym terenie. Wydaje mi si� jednak, Ze powinien 
wspomnieC o faworyzowaniu przez niego protestanckiej szlachty, kt6ra pod jego 
rzqdami odzyskala pelni� praw politycznych odebranych jej po 1629 r. przez ultra
katolickich starost6w Jerzego Oppersdorfa i Melchiora Ferdynanda Gaschina 3s, 
B. Sindeläf pisze tylko o rekatoli'zacyjneJ dzialalnoSci Oppersdorfa, a nast�pnie 

o tym, Ze pod koniec maja 1647 r. protestanckie stany ksi�stwa zebrane w Ko:Zlu 
po wielu latach milczenia zwr6cily si� do elektora saskiego z pro.Sbq o interwencj� 
u przedstawicieli cesarskich na westfalski kongres pokojowy w sprawie swob6d 
religijnych na Slqsku (s. 224}. Przemilcza jednak fakt, ie to wystqpienie bylo moZli
we wlaSnie w tym momencie dzi�ki spowodowanemu przez Wladyslawa IV wy

cofaniu zal6g cesarskich z ksit:stwa 36• Gdyby kr61 polski nie sprzyjal protestantom, 

wyslanie takiej pro.Sby byloby niemoZliwe, tak jak nie bylo moiliwe w czasach 
przed z.tstawem. Po prostu calq akcj� storpedowalaby administracja kr6Iewska ze 
starostq Franciszkiem Magnim na czele. Warto przy tym dodaC, Ze z podobnymi 

proSbami protestanckie stany ksi�stwa opolsko-raciborskiego zwracaly si� r6wniei 

do kr61a polskiego oraz do jego brata, biskupa wroclawskiego Ka.rola Ferdynan
da 37, 

so Di c k m a n n, op. cit., s. 271. 
31 L e s  z c z y n. s k i, op. cit., s. 69-70. 
32 C z a p lliris k i, Ziemie zachodnie ... , s. 14, przypis 39; Le s z c z yris k i, op. 

cit., s. 85, przypis 10. 
n Cz a p l i ri s k i, Wladyslaw IV ... , s. 38 n. 
a.a L e s  z c z y n s k i, op. cit., s. 41. 
as Tam:i:e, s. 162 n. 
u Tamie, s. 122 n. 
31 Szerzej zajmUjE": si� tym w oddanej do druku rozprawce pt. Rzqdy Karola 

Ferdynanda w ksi�stwie opolsko-raciborskim. 
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Na zakoilczenie naleiy wspomnieC, Ze obraz kwestii Slqskiej nakreSlony w re
cenzowanej ksiclice j est prawie doslownym powt6rzeniem teg9, eo Autor napisal 
na ten temat w opublikowanym kilka lat wczeSniej artykule 38• 

Monografia B. Sindeläfa zawiera wiele problemöw i s&döw dyskusyjnych. Nie 
jest r6wniei wolna ad pewnych niedom6wieiJ., niejasnoSci, a nawet pewnych blt:;d6w 
i usterek rzeczowych. Jest zarazem ksicti.kcl, wobec kt6rej i ze wzglE:dll na niezwyklq 

sumiennoSC warsztatowq, i z uwagi na bogactwo poruS'Zanych w niej problem6w nie 
moi:na przejSC oboje;tnie. Zdaniem niiej podpisanego jest to jedna z najlepszych 
pozycji, jakie ukazaly sie; po II wojnie Swiatowej na temat wojny trzydziesto
letniej. 

J6zef Leszczyitski 

K. M a t w i j o w s k i, UROCZYSTOSCI, OBCHODY i WIDOWISKA W BARO

KOWYM WROCLAW1u· (Monografie Slqskie Ossolineum, pod red. J. Gierowskiego, 
t. XVIII), Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1969, ss. 216 + 2 nlb. + 10 ilustracji. 

Renesans zainteresowail iyciem codziennym ludzi minionych epok znalazl 
Zywy oddZwiek w historiografii polskiej. Stosunkowo slabo na ten kierunek badaw
czy zareagowali tylko historycy zajmuj&CY sie dziejami Slqska. Z tym wiekszym 
uznaniem i zainteresowaniem naleiy zatem przYJciC monografie K. Matwijowskiego 
po.Swieconq wielu aspektom Zycia codziennego w jednym z najwiekszych miast 
polskich epoki p6:Znego feudalizmu - we Wroclawiu. Po wycinkowych badaniach 
K. KwaSniewskiego I i Z. Staszczak 2 praca ta przynosi najpelniejszy obraz uroczy
stoSci, obchod6w i widowisk w barokowym Wroclawiu. Wydaje mi sie, Ze nakreSlone 
przez Autora w tytule ramy chronologiczne i merytoryczne monografii sq zbyt wq
skie w stosunku do tego, eo istotnie ona zawiera. Autor objql bowiem badaniami 
zar6wno schylkowy okres odrodzenia Slqskiego, jak i poczqtki o.Swiecenia. Nie ogra
niczyl sie tei do przedstawienia uroczysto.Sci, obchod6w i widowisk we Wroclawiu, 
lecz staral sie ukazaC wszelkie formy spedzenia wolnego czasu przez jego mieszkail
c6w. Stqd tak waZne i dla mnie najciekawsze part.ie pracy, jak Zycie kulturalne 
i towarzyskie we Wroclawiu, nie znalazly wcale odbicia w tytule. 

Recenzowana monografia sklada sie ze wst�pu, 5 rozdzia:16w i zakoilczenia. We 
wstepie Autor nakre.Slil cele swej pracy, scharakteryzowal literature przedmiotu i Zr6-
dla oraz dal zwiezly zarys historii stosunköw wewnetrznych we Wroclawiu w okresie 
p6inego feudalizmu. Zarys ten jest tak krOtki i ogölnikowy, Ze wlaSciwie moina go 
bylo calkowicie pomin9C. W rozdziale I Autor dal obraz uroczysto.Sci i widowisk orga
nizowanych przez wladze miejskie, Swiqt paiistwowych obchodzonych z okazji koronacji 
wladcöw ziemi Sl9skiej, imienin, urodzin i pogrzeb6w w rodzinie panuj9cycll, 
wjazd6w wladc6w i dostojnik6w paiistwowych oraz organizowanych w czasie ich 
trwania zawod6w i widowisk (zawody strzeleckie, zabawy, loterie, zawody kenne, 
turnieje, egzekucje skazanych na SmierC, wreszcie umieszczanie winnych naruszania 

ae B. S i n d  e I a f, Slezskti ottizka na mirovem kongresu vestftilskem 1643-1648 
(Sbornik praci filosoficke fakulty brnenske university, R. X, 1961, Rada historickä, 
C. 8, s. 266-295). 

1 K. K w a S n i e w s k i, Niekt6re obrzc:dy ludowe dawnego Wroclawia (Slqski 
Kwartalnik Historyczny Sobötka, R. XVI, 1961, nr 1, s. 54 n.). 

2 Z. S t  a s z c z a k, Slqska forma obrz�du marzanny i gaika na tle por6wnaw
czym, Opale 1964. 



Recenzje 697 

okre§lonych przepis6w pod pr1:;:gierzem). Rozdzial II K. Matwijowski poSwi�cil obcho
dom i uroczystoSciom koSCielnym oraz szkolnym, zar6wno protestanckim, jak i kato
lickim (nabo:Zeristwa, ceremonie koScielne zwiqzane z okreSlonymi dniarni Swiqtecz
nymi, Sluby, chrzty, pogrzeby, bractwa koScielne, inauguracje roku szkolnego, uro
czystoSci organizowane po nominacji nauczyoielskiej, jubileusze nauczycielskie, teatry 
szkolne), ukazujqc w specyficznej sytuacji wyznaniowej Wroclawia ich wzajemny 
wplyw na siebie. Duchowiellstwo obu wyznail. - katolickiego i luterall.skiiego - prze
Scigalo sie w wynajdywaniu najlepszych i najskuteczniejszych metod oddzialywania na 
umysly i uczucia ludzkie, przejmujqc od konkurent6w wszystko to, eo gwarantowalo• 
sukces, a bylo zgodne z wyznawanq doktrynq. W rozdziale III jest mowa o obcho
dach i uroczyStoSciach cechowych zwiqzanych z przyjrnowaniem uczni6w i czeladni
k6w oraz z nadawaniem praw mistrzowskich, z udzialem w Zyciu ko.Scielnym oraz. 
z zebraniami kwartalnymi. Znacznie ciekawszy jest rozdzial IV poSwi�cony uroczy
stoSciom rodzinnym, jak zar�czyny, przedSlubiny, wesela, chrzciny, pogrzeby, oraz 
przepisom prawnym regulujqcym wystawnoSC zwiqzanych z nimi uczt i styp. 
Rzuca ·on bowiem sporo Swiatla na paziom Zycia r6Znych warstw mieszkaii.c6w Wro
clawia, przede wszystkim patrycja,tu li. posp61stwa. Pokazuje teZ, Ze normy prawne
szly swojq drogq, a Zycie - swojQ. 

Za najcenniejszy uwa:Zam rozdzial V, w kt6rym Autor zajQl si� indywidualnymi 
rozrywkami rnieszkaric6w Wroclawia, gl6wnie szlachty, patrycjatu i cz�Sciowo po
sp6lstwa, bo ogromne niedostatki material6w ZrOdlowych nie pozwolily zajijC sie 
owym „socjologicznie czystym" czasem wolnym biedoty wroclawskiej. Om6wil wi�c
kolejno razw6j czytelnictwa i zwü:izanego z nim SciSle bibliotekarstwa, generalnych 
i specjalistycznych „gabinet6w osobliwoSci", w tym galerii malarstwa i rzeZby, 
zbior6w numizmatycznych i naturali6w, Zycia naukowego i muzycznego, opery i te
atru oraz stowarzyszell. o charakterze moralno-naukowym. Nie pominql teZ Zycia 
towarzyskiego, urzQdzanych w mieScie balöw i przyj�C, spotkall mieszczan i przyjez
dnych goSci w Piwnicy Swidnickiej, gospodach i karczmach oraz powstajqcych od 
kollca XVII w. kawiarniach i herbaciarniach. Nie zapomnial r6wnieZ o sp1:;:dzaniu 
wolnego czasu na grach hazardowych w karty, l{r1:;:gle lub w bilard. Nieco miejsca 
poSwi�cil wreszcie spacerom w ogrodach miejskich, wyjazdom na Swie:Ze powietrze· 
za miasto oraz peregrynacjom do w6d leczniczych Dolnego Slqska, zwlaszcza do 
Kudowy. W zakoll.czeniu K. Matwijowski nie tylko dokonal podsurnowania wynik6w 
swoich dotychczasowych rozwa:Zall., ale staral si1:;: je rzuciC na szersze tlo por6wnaw
cze. Chodzilo Mu o wydobycie tego, eo jest specyficzne dla Wroclawia, i ustalenie

pewnych prawidlowoSci charakterystycznych dla wszystkich miast mniej wi�cej 
r6wi:iych rangq Wroclawiowi, szczeg6lnie w Rzeczypospolitej. W konkluzji Autor 
stwierdzil, Ze „przy calym charakterystycznym dla baroku PE;:dzie do wystawnoSci 
i przepychu, przy istniejqcych du:Zych podotJieii.stwach mi�dzy formami Zycia roz
rywkowego w r6Znych miastach wroclawskie uroczystoSci, ceremonie i rozrywki 
wypadajq jednak troch� bladziej w zestawieniu z miastami, kt6re w innych dzie
dzinach byly r6wne rangq naszemu grodowi" (s. 208). 

Swe r.ozwaZania K. Matwijowski oparl na wzorowo wyzyskanej literaturze 

przedmiotu oraz bogatych materialach Zr6dlowych, zar6wno r�kopismiennych, jak 

i drukowanych, zwlaszcza na starodrukach. Na szczeg61ne podkreS1enie zasluguje· 
przy tym niezwykle szeroki wachlarz wykorzystanych Zr6del: od rachunk6w cecho

wych i miejskich, poprzez ustawy cechowe, rozporzQdzenia wladz pallstwowych 

i rady miejskiej aZ do kronik oraz pami1:;:tnik6w tak mieszczall.skich, jak i szlachec

kich. Jest tylko niezrozumiale, dlaczego we wst�pie Autor m6wi tylko o diariuszu. 

0. W. Nostitza obejmujqcym lata 1727-1729 oraz 1737-1746 (s. 16-17), a pomija 
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milczeniem r6wnie ciekawy i bogaty w fakty pamit;�tnik Ottona Nostitza z lat pi�C

dziesiqtych i szeSCdziesiqtych XVII w., skoro w dalszej CZE:Sci pracy cytuje go 

wielokrotnie w przypisach. Przekonania o dui.ej solidnoSci warsztatowej recenzowa

nej monografii nie sq w stanie podwai.yC zauwa:ione przez recenzenta drobne omylki 

w odczytaniu tekst6w fr6dlowych, zwlaszcza literowe, oraz r..ie zawsze szcz�Sliwe 

skr6ty dlugich, iScie barokowych tytul6w r�kopis6w lub starodruk6w. 

K. Matwijowski jest badaczem dojrzalym. Nie tworzy pi�knych koncepcji, nie 

wycü\ga blyskotliwych wniosk6w nie znajdujqcych uzasadnienia w przedstawionym 

materiale faktograficznym. Swe sqdy i opinie formuluj,e ostroZnie, z rozwagq, w spo

s6b przemy.Slany. Budzq wiec one zaufanie czytelnika i przekonujq go. Jak to zwykle 

bywa w kaZdej duZej pracy, Autor nie ustrzegl siE: jednak pewnych ornylek, nie

Scislo.Sci czy wreszcie nieprecyzyjnego formulowania rny.Sli i sqd6w. Nie rozwü1zal 

teZ pewnych spraw do koilca. I tak ksiqZe wroclawski Henryk VI zmarl w 1335 r., 

a nie w 1235 r. (s. 27). Nie bylo elektora saskiego Jana Jerzego VI (s. 33), a hold 

od Slc1zak6w przyjmowal Jan Jerzy I. Wedlug W. Dworzaczka 3 Leopold I o.Zenil sie 

z Klaudiq Felicitas 15 X 1673 r., a nie - jak podaje Autor - 15 IX 1673 r. (s. 45). 

W 1611 r. Maciej Habsburg nie byl jeszcze cesarzern, nie rn6gl wiec w tym charak

terze wystepowaC we Wroclawiu (s. 71). 0 Janie Jerzym Hohenzollernie Autor raz pi

sze ksiqZe Jan Jerzy, ksiqZe karniowski (s. 40), a innyrn razem nazywa go rnar'grabüt 

Janem Jerzym brandenburskim (s. 72), przez eo mniej wyrobiony czytelnik rnoZe 

sa,dziC, Ze chodzilo tu o dwie r6Zne osoby. Mam Wc\tpliwo.Sci, czy Zolnierze mogli by{: 

odziani w liberie (s. 30, 32), a nie w mundury. Jakie zwyciestwo wojsk cesarskich 

w 1738 r. mial na my.Sli Autor? Wywody Autora zyskalyby czesto na jasno.Sci, gdyby 

znajdowaly sie w nich daty opisywanych wydarzeil, np. wjazdu do Wroclawia 

ksiecia neuburskiego, a zarazem biskupa wroclawskiego Franciszka Ludwika (s. 36). 

Chyba nieslusznie przy nazwiskach kobiecych Autor dodaje koilc6wke „in'', zresztc\ 

niekonsekwentnie, np. Herbstin, Panckalin itp. (s. 73, 75, 83, 88, 158 itd.), choC ta 

forma wyszla juZ dawno z uiycia w jezyku niernieckim. 

Recenzowana monografia przynosi sporo nowych material6w do wizyt rnagnat6w 

polskich we Wroclawiu oraz ich udzialu w Zyciu towarzyskim miejscowej arystokra

cjL W 1653 r. przebywal tutaj np. kanclerz litewski Stanislaw Albrycht Radziwill, 

czego potwierdzenie znajdujemy r6wnieZ w Memoriale", i wojewoda kaliski Andrzej 

Karol Grudziilski (s. 183). Autor traktuje jednak te „wroclawskie spotkania" da.SC 

og6lnikowo. Cz�sto nawet nie wiemy, o kt6rego przedstawiciela polskiej magnaterii 

mu chodzi, np. kt6ry Opali6ski przebywal we Wroclawiu w 1657 r.? Podobnie nie 

wiemy, kt6rych Lubomirskich mial Autor na my.Sli, odnotowujqc ich pobyt w stolicy 

Slc4ska w latach 1739-1740? MoZna teZ do Niego mieC pretensje o prawie calkowite 

pominiE:cie mecenatu kulturalnego kr6lewicz6w Sobieskich we Wroclawiu s. Te nie 

znane dotqd wizyty magnackie we Wroclawiu i przy.Swiecajc4ce im cele zaslugujq 

na wnikliwsze opracowanie. 

Na zakoitczenie chcialbym podnieSC jeszcze jednq kwesti�. Wydaje mi sie, Ze 

wydawanie monografii bez indeksu nazw osobowych i miejscowo.Sci jest w naszych 

czasach anachronizmem. Indeks taki nie zabiera zbyt wiele miejsca, a dla czytelnika 

stanowi nieocenionq pomoc przy wyszukiwaniu w danej ksiq:Zce interesujqcych go 
wiadomo.Sci. 

3 W. D w o  r z a c z e k, Genealogia, Warszawa 1959, tab. 49. 
4 S. A. R a d  z i w i l l, Memoriaie, Biblioteka Zakladu Nar. im Ossoliilskich, rkps 

117, k. 197. 
5 W. R o s z k o w s k a, Olawa kr6lewirz6w Sobieskich, Wroclaw-·warszawa

Krak6w 1968, s. 157 n. 
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Powy:isze drobne uwagi krytyczne nie umniejszajq w niczym du:iej wartoSci 
naukowej recenzowanej monografii. Jest ona pierwszq naprawdE; udanq pr6b.:t 
w historiografii polskiej. przedstawienia i;ycia codziennego w p6Znofeudalnym Wro
clawiu. 

J6zef Leszczyftski 

E. N a  u j o k  s, BISMARCKS AUSWÄRTIGE PRESSEPOL!TiK UND DIE 
REICHSGRÜNDUNG (1865-1871), Wiesbaden 1968, ss. 464. 

Obszerna praca oparta jest przede wszystkim na znacznej liczbie materiail6w 
archiwalnych z NRF i Austrii, przy czym najwa:iniejsza jest korespondencja miE;dzy 
berliii.skq centralc1 a pruskimi przedstawicielami w kilku gl6wnych stolicach Europy. 
Ze wzglE;du na wypadki lat 1865-1871, tak istotne dla dziejöw Niemiec, znaczna 
wiE;kszoSC pracy dotyczy walki prasowej miE;dzy Berlinern a Wiedniem i ParyZem 
(stosunkowo niewielkie jej fragmenty zawierajq informacje o pruskiej akcji praso
wej w Anglii, Wloszech, Rosji i Belgii), przy czym wyrain& przewagE; posiadajc1 
rozgrywki Bismarcka z Beustem. Tak wiE;c pod terminem „Reichsgründung", wy
mienionym w tytule ksiqZki, naleZy rozumieC raczej wypadki poprzedzajqce woj nE; 
francusko-pruskq niZ ogloszenie cesarstwa. 

W pracy Naujoksa dominuje bogaty material nad wycic1gniE:tymi z niego wnio
skami. Autor wykracza niejednokrotnie poza polityk� prasowq w Scislym tego slowa 
znaczeniu, piszc1c takZe o akcji dyplomatycznej (por. np. s. 164 nn.) 2wic1zanej mniej 
lub wi�cej wyraZnie z tc1 politykq. Bardzo ciekawe Sc\ liczne fragmenty, w kt6rych 
znaleZC moZna szczeg6ly techniki polityki prasowej, sposoby pozyskiwania pism 
czy oddzialywania na nie. Natomiast opisy analogicznej techniki stosowanej przez 
Wieden wynikajc1 chyba bardziej ze tr6del dostE;pnych Autorowi niZ z potrzeb 
pracy. Na skutek nagromadzenia ogromnej liczby szczeg616w ksic1Zka jest nuZq_ca, 
a szkoda, gdyi; mo:Zna z niej wydobyC sporo clekawego materialu i pozwala ona 
tak:ie na og6Iniejsze spostrze:ienia. 

Wiadomo, Ze Bismarck - zwl�szcza w tym okresie swoich rzc1d6w - nie przy
wic1zywal wielkiej wagi do oddzialywania na opini� przez pras�. Ze przekladal ponad 
to gr� dyplomatyczn� i staral si� nawet na stanowisko poszczeg6lnych gazet oddzia
laC przez naciski dyplomatyczne (przyklady tego moZna znaleZC takie w pracy,_por. np. 
s. 168, 204, 217). Slusznie tei Naujoks przypomnial okreSlenie „Zelaznego kancl.erza" 
jako „Pressepolitiker wider Wille" (s. 16). Z pracy widaC, jak powoli i z jakimi 

oporami rozwijala siE; polityka prasowa, posiadajq_ca zreszt� slabe tradycje w poczy
naniach BerHna poprzednich dziesi�cioleci. Tak:ie pod wzgl�dem finansowym naklady 
na tE;:: politykE; nie byly wielkie, nawet po uruchomieniu znanego welfickiego „fun
duszu gadzinowego" (w tym zakresie ciekawy jest dokladny wykaz wydatköw po
czynionych z tego funduszu w cic1gu trzech kwartal6w 1869 r., s. 216). NajwaZniejsze 
byly jednak liczne blE;::dy i potkni�cfa, a w ich konsekwencji poraZki w usilowaniach 
pokrzy:iowania akcji austriackiej. Przyklad6w niepowodzeil pruskiej polityki praso
wej podaC moZna na podstawie rozprawy sporo, a wi�c np. kompromitacja akcji 
w Monachium w 1867 r. (s. 122-123), male osü-1gni�cia w Niemczech poludniowych 
po 1866 r. (s. 136), wyparcie wplyw6w pruskich z prasy francuskiej na przelomie 
1868 i 1869 r. (s. 174), spadek znaczenia „Sllddeutsche Presse'', gdy Berlin pozyskal 
to pismo (s. 187), nieudane pr6by pozyskania wplyw6w w Wirtembergii w 1868 r. 
(s. 192-199), przewaga propagandy austriackiej w 1868 r. (s. 228, 295), antypruski 
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ton prasy francuskiej w kwietniu 1868 r. (s. 254 nn.), odwr6t Prus z prasy paryskiej 
w zimie 1866/1867 r. (s. 280) itd. Dopiero w 1870 r. w niekt6rych czt::Sciach Niemiec
poludniowych wplywy prasowe Berlina zaC"z�ly przewazac nad wplywami Wiednia 
(s. 301), choC nadal nawet w6wczas pod wieloma wzglE:dami Austria miala przewag� 
(s. 306). 

Niemniej jednak w pracy widaC tak:ie wzrastaj&ce nasilenie akcji prasowej Bi
smarcka

1 
kt6ra w latach 1869-1870 zacz�la wreszcie przynosiC powaZniejsze sukcesy

(por. np. s. 399---401, 407-408, 414). W sumie jednak Autor nie bez racji m6gl stwier
dziC w poczynaniach Prus przewag� polityki i dyplomacji nad publicystyk�. Nawet 
w latach 1869-1870 Bismarck nie wystE:powal energicznie przeciw propagandzie 
partykularystycznej w Bawarii (s. 384). A przecieZ byly to lata nie byle jakich 
sukces6w pruskich, Beustowi zaS w jego rywalizacji z Bismarckiem nie na wiele 
przydaly siE: sukcesy jego polityki prasowej. Okazalo siE:, Ze w takiej grze politycz
nej, jakq prowadzil premier pruski, prasa, kt6rci nieraz wrE:cz lekcewaZyl, mogla 
odgrywaC tylko drugorzE:dnci rolE:. Nie dzi�ki polityce prasowej Prus Niemcy po
ludniowe w 1870 r. stanE:lY do walki z Francjq czy Austria zachowala neutralnoS6:· 
wobec wojny francusko-pruskiej. 

Adam Galos 

G. D. F e l d  m a n, ARMY, INDUSTRY AND LABOR IN GERMANY l914-1918, 
Princeton 1966, XVI, ss. 572. 

Badania nad dziejami I wojny Swiatowej przechodzily wyraZnQ ewo]ucjE:, Przez. 
dlugi czas dominowaly prace nad militarnq stronq kataklizmu lat 1914-1918 i CZE:
Sciowo nad akcjc1 dyplomatycznq. Ich liczba spowodowala, Ze kilkanaScie lat temu 
jeden z historyk6w stwierdzil, iZ „historia lat 1914-1918 zbadana jest tak dobrze

„ 

jak Zadna inna epoka". Wywolalo to zresztq natychmiaStow::t replike:: innego naukow
ca, F. Fischera, kt6ry niebawem w swojej obszernej pracy (Griff nach der Welt

macht) udowodnil, ile jeszcze rnoZna znaleZC nowego materialu odnoszqcego siE: do 
polityki czas6w wojny. Ksiq_Zka Ffschera jest jednym z opracowail dotyczqcych 
cel6w wojennych Niemiec, a prac poSwie::conych temu zagadnieniu, jak r6wnieZ po
lityce niemieckiej na terenach okupowanych, ukazalo si� sporo. Wreszcie w cic1gu 
ostatnich Iat pojawilo siE: kilkanaScie powaZniejszych rozpraw na temat stosupk6w 
wewnE:trznych w pailstwach walczqcych, w tym takZe w Niemczech. Problem to 
bardzo istotny, gdyZ I wojna Swiatowa, swoim charakterem r6Zniqca siE: zasadniczo 
od wojen poprzednich, wywarla glE:boki wplyw na stosunki gospodarcze, spoleczne 
i polityczne w krajach wojujqcych, w Niemczech zaS wplyw ten byl moZe nawet 
wiE:kszy niZ w pailstwach pozostal:ych (z wyjcltkiem oczywiSc� Rosji). 

Obszerna ksiijZka Feldmana ukazala sie: wprawcizie juZ przed paroma laty, nie 
byla jednak dotcid omawiana w Polsee, a warto na nü1: zwr6ciC uwagE:. Oparta zostala 
przede wszystkim na r6Znorodnych malerialach archiwalnych, zwlaszcza z archiw6w 
w NRF. Autor korzystad: LakZe z mikrofilm6w nadeslanych mu z Poczdamu i Merse
burga, stwierdzil jednak, ze „znaczna wi�kszoSC material:6w dokumentarnych" potrze
bnych mu znajduje siE: na Zachodzie (s. 543). Wobec zebrania rzeczywiScie niebywale 
obfitych ir6del moZna Mu w powaZnej mierze wierzyC (praktyka dzialalnoSci ad
ministracji w Rzeszy Niemieckiej powodowala, Ze te same lub podobne dokumenty 
znajdujq siE: nieraz w r6Znych zespolach), ale zawsze pozostaje trochi: niepokoju, ii 
nie zostaly uwzglE:dnione centralne archiwa Prus i Niemiec. Zebrane fr6dla dotycz4 
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takle nier6wnomiernie poszczeg6lnych cz�Scj paf1stwa, i tak np. z ziem polskich 
])oza G6rnym Slc1skiem mowa jest tylko o rejencji bydgoskieL kt6rej akty znajdujc1 
.sie w Berlinie Zachodnim. 

KoniecznoSC mobilizowania do cel6w wojny coraz to nowych zasob6w spoleczeri
stwa wywolala w Niemczech daleko idc1ce skutki. Wedlug Autora na plan pierwszy 
wysum:ly si� trzy czynniki: armia, przemyslowcy i „praca", pod kt6r� rozumie prze
de wszystkim przyw6dztwo zwic1zk6w zawodowych, naciskane mniej czy wi�cej 
.skutecznie przez Zywioly bardziej rewolucyjne. 

Sporo miejsca w ksic1Zce zajmuje dokladny opis tworzeriia i funkcjonowania 
r6Znego rodzaju urz�d6w wojennych, zaczynajc1c od znanego Kriegs-Rohstoffabtei
lung na IX)CZ&tku wojny. Autor wydobyl przy tym wiele nowych faktöw. WaZne jest 
jednak nie tylko to, ale jeszcze w wi�kszym stopniu wskazanie na rol� armii w dzia
lalnoSci tych urz�d6w. Nie brak tu ciekawej charakterystyki sporej grupy czolcwych 
jej przedstawicieli, aby wspomnieC o Groenerze, kt6rego rola od czasu wydania 
pami�tnik6w i osobnej biografüi powa:Znie wzrosla. Feldman skupil uwag� na central
nych organach wladzy, a mniej jej poSwi�cil lokalnym komendom wojskowym 
(SciSlej m6wi9.c „zast�pczym komendom wojskowym", gdyZ dow6dcy korpus6w znaj
dowali si� na froncie). Dlatego teZ nie jestem µewny, czy gen. Vietinghoff ze Szcze
cina (znany ze swej t�pej surowoSci, a nieobcy ludnoSci polskiej, gdyZ jego komen
dzie podlegala cz�SC prowincji poznal1.skiej) byl rzeczywiSoie postaci(\ wyj::i:t:kowc1 
(s. 127). 

Przy calym uznaniu dla osic1gni�C Autora wydaje sie, Ze zbyt malo zwr6cil on 
u,vagi na wzajemny stosunek wladz wojskowych i cywilnych. To prawda, Ze pozy
cja wojska od poczc1tku wojny, nie m6wiijc jui o latach tzw. ,,trzeciego dowödztwa", 
byla wyjc1tkowo silna (jui wsp6lczesny publicysta polski, K. Rose, stwierdzil, Ze 
Niemcy zostaly podzielone na dwadzieScia kilka okreg6w wojskowych z dowodzij
..cymi generalami na czele, od kt6rych woli zaleZy praktycznie wszystko), ale wojsko 
nie posiadalo przeciei odpowiednio rozbudowanego aparatu administracyjnego, aby 
_moglo wyprzeC biurokracj�. Charakterystyka tej wspölpracy nie bylaby bez znacze
nia 

Najwai:niejszym jednak problemem, kt6ry przewija sie· przez karty pracy Feld
.mana, jest stanowisko armii wobec stosunköw mi�dzy kapitalem a pracc1. Pod 
tym wzglE:dem moi.na stwierdziC w ksi::i:i:ce jak gdyby dwa nurty. Na tle oceny 
korpusu oficerskiego w epoce poprzedniej (por. s. 35-·38, armia byla Zle przygotowa
na do odegrania roli w Zyciu wewnE:trznym, a wojna grozila wedlug Autora rady
kalizacj::i: i „demokratyzacjij"' militaryzmu) poczc1tkowe interwencje w sprawy spole
czne ocenia stosunkowo pozytywnie (np. s. 126 i n.), eo wynikalo zresztc} z faktu, 
i:e wojsko uznawalo przydatnoSC zwiqzköw zawodowych do organizowania produkcji 
wojennej, a w koricowej fazie wojny takie do przewidywanej demobilizacji (s. 436). 
Armia musiala w pewnym stopn�u ograniczaC zacofanie stosunk6w spolecznych, gdyZ 
uniemoZliwialy one prowadzenie nowoczesnej wojny (s. 95). W rezultacie zdarzaly 

.sie wypadki, Ze socjaliSci przekladali wladze wojskowe nad cywilne (s. 97). Konty
nuacjq tego nurtu byla p6Zniej polityka Groenera, kt6rego charakterystyka zawiera 
wiele stwierdzeri ciekawych, choC dyskusyjnych. Groener g6ruje w pracy indywidu
alnoSciij nad Ludendorffem, mial dij:iyC do liberalizacji cesarstwa, aby uratowaC, 

eo siE: da, gotowy byl na zblii:enie do socjaldemokracji; gdy:i juZ w 1917 r. przewidy

wal rewolucj� (po:r;. np. s. 370 i 403). 
W tym wlaSnie nurcie Feldman jakby dostrzegal genez� porozumienia mi�dzy 

Groenerem i Ebertem w jesieni 1918 r. W og6le bowiem cechc1 charakterystyczn& 



702 Recenzje 

pracy jest to, ie wojna w niej sluiy w jak,imS stopniu do wyUumaczenia ukla

du sil po jej zakoriczeniu (np. z supremacji zorganizowanej pracy i kapitalu, wyro

slej w czasie wojny, Autor wyprowadza tak.Ze ugodE: mi�dzy Stinnesem a Legie
nem z 15 XII 1918, s. 5). Za malo jednak przy tym uwzgl�dniony zostal wplyw rewo

lucji 1918 r., kt6ra w silniejszym ,;topniu ni�: wojna wplyn�la na stosunlci w koiicu 

1918 r. 
Ten nurt wniosk6w Autora wqZe si� z tezami popularnymi w wielu pracach 

zachodnioniemieckich i anglosaskich, szukajqcych gl�boko wstecz niekt6rych zjawisk 
powojennych. I tak dla wytlumaczenia parlamentaryzacji Niemiec w 1919 r. si�gano 

kiedyS do okresu rzqd6w Maxa Badeilskiego, dzis pojawia sit:: nawiclzywanie nawet 

do wypadk6w lat 1908-1909 - kryzysu zwiqzanego z wywiadem Wilhelma II 

w 1,Daily Telegraph" i z upadkiem Bi.üowa. U Feldmana takim „powaZnym krokiem 

ku parlamentaryzacji" jest ustawa o pomocniczej slui.bie ojczyZnianej (s. 247), eo 

jest twierdzeniem dyskusyjnym. Innym przykladem moi.e byC poglqd na zblii.anie 

si� robotnik6w do pailstwa, okreSlane jako integracja. Wysuwa siE: dzi.S przeciw Bi

smarckowi zarzut, Ze proces ten powainie utrudnil ustawq antysocjalistYczmi z 1878 L 
I znowu u Feldmana krokiem ku integracji proletariatu jest ustawa z grudnia 1916 r. 
(s. 247). Dalej Autor pisze, Ze po jej ogloszeniu Hindenburg gratulowal Bethmannowi� 

a powinien gratulowaC Legienowi (s. 249) ·- stwierdzenie mocno dyskusyjne. 

Drugim nurtem w ewolucji polityki spolecznej bylo popieranie przez armiE:' 

ci�Zkiego przemyslu. Na tle dqi.enia do maksymalnego podniesieenia produkcji wo
jennej dochodzilo nieraz - jak pisze Autor w swoich obszernych wywodach - do 

zatarg6w mi�dzy wojskiem a przemyslem (np. s. 56 inn.), skomplikowane byly 

zwlaszcza stosunki finansowe (np. s. 60), ale w sumie polityka wojska w coraz 

wi�kszym stopniu szla na rE:k� kolom przemyslowym. Przykladem "bezradno.Sci" bylo 

oddanie w kollcu 1914 r. w r�ce przemyslowc6w stosowania zwolnieil od slui.by woj

skowej (s. 65). Kiedy indziej Autor uznaje nawet, Ze przemyslowcy Ruhry i Sl&ska 

mieli general6w w kieszeni, a ministerstwo wojny bylo wobec nich bezsilne (s. 93). 
A dalej jako ti,iumf cii::zkiego przemyslu Feldman okreSla program Hindenburga 

(s. 149) i polityk� Ludendorffa (s. 149-150). Ten nurt zostal przez Autora przedsta

wiony bardzo ciekawie (por. np. uwagi o programie Hindenburga i jego niepowodze

niu, s. 266, czy o tym, w jaki spos6b spowodowal on orgi� dqi.enia do zysk6w, 
s. 383). Nalei.y tu taki.e pomieSciC politykE: samych przemyslowc6w, z jednej strony 
staraj&cych siE: usilnie, a przewai.nie z powodzeniem, o wykorzystanie warunk6w 

wojennych dla, wy.Srubowywania do maksimum zysk6w
1 

z drugiej ciqgle jeszcze w po
wa.Znym odsetku stojqcych na stanowisku „Herr im Haus'1 (s. 420), czyli pragnqcych 
nie dopu.SciC do czyjejkolwiek interwencji we wlasne sprawy (np. op6r wobec zasady 
arbitrai.u

1 
s. 82). Warto zaznaczyC, i.e w pracy sq taki.e fragmenty poSwi�cone stosun

kom na G6rnym Slqsku, kt6re pozwalajq na lepsz& ocen� polityki przemyslowc6w 

g6rnoS1qskich, zwlaszcza przez por6wnanie jej ze stanowiskiem kapitalist6w z innych 
okri::g6w pallstwa. 

Pomimo wspomnianego szukania przez Autora w okresie wojny genezy stosun

k6w p6Zniejszych podkreSla On, Ze drugi z wymienionych nurt6w przewai:yl, a za 

punkt zwrotny w przesuni�ciu si� na prawo uwai;a dymisj� Groenera (s. 404). 

Jak widaC z powyi;szych uwag, niekt6re wyniki i wnioski Autora sq dyskusyjne� 

G6ruje jednak nad tym niebywale bogaty material przynoszqcy wiele nowych usta

lell o polityce gospodarczej i spolecznej prowadzonej przez armi� i przemys1owc6w 

w obliczu wojny na wyczerpaniu. 

Adam Galos 
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:ZRODLA DO DZIEJOW POWSTAN $L,\SKICH, pod red. Kazimierza Popio!ka, 
tom II: styczeri-grudziell 1920. Opracowali Tadeusz Jedruszczak i Zygmu.nt Kolan
kowski, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1970, ss. 577 + mapa. 

.. .... '-' .... A:,T�1(it:' 

W 1963 r. otrzymali.Smy czE:SC 1 tomu I Zr6del. Obecnie zamiast spodziewanej 
drugiej czeSci tegoZ tomu, kt6ra objqC miala miE:dzynarodowc1 problematyke pierw
szego powstania Slqskiego, otrzymujemy tom II, zawierajqcy materialy zwic1zane 
z drugim powstaniem Slc1skim oraz z sytuacjq na G6rnym Slqsku w 1920 r. Nie 
wiemy, eo wplynE:lo na takij zmian� kolejnoSci wydawnictwa, witamy jednak z uzna
niem kontynuacje edytorsk,:\. serii po przydlugiej eo prawda przerwie, bo wynosz,:\.cej 
aZ 7 lat. 

Z obszernego wstepu wydawc6w (s. 5-24) dowiadujemy sie, Ze tom zawiera 
154 teksty ir6dlowe plus 6 regest6w. WiekszoSC tekst6w pochodzi z CAW (60), reszta 
z WAP w Katowicach (37), z AAN, WAP w Opolu i archiwum wroclawskiego. W.Sr6d 
katowickich material6w na specjalnq uwag� zaslugujq fotokopie 11 dokument6w 
niemieckich, uzyskane ze zbior6w DZA w Merseburgu. 14 dokument6w - to artyku
ly i notatki prasowe; w aneksie znalazl sif; ,,Dziennik marsz6w d dzialari Naczelnego 
Dow6dztwa Wojsk Alianckich na G. Slqsku'· (15 XI 1919-25 X 1920). Teksty og!o
szono w jezykach oryginal6w (polski, niemiecki, francuski, angielski, rosyjski). 

Dob6r dokument6w i ich selekcja z olbrzymiej iloSci materialu, kt6ry przyniosla 
specjalnie przepr.owadzona kwerenda, wydajc1 si� w zasadzie prawidlowe. KoSCcem 
konstrukcyjnym tom'u sq r6wnolegle sprawozdania gl6wnego dow6dztwa POW 
(w jego ka:idorazowych formach i odmianach organizacyjnych) i miesiE:czne meldunki 
niemieckiego pelnomocnika dla g6rnoS1qskiego okregu plebiscytowego. Dzieki temu 
czytelnik ma moi.no.SC stalej konfrontacji punktOw widzenia obydwu zwalczajc1cych 
siE: na terenie plebiscytowym stron. Obraz wypadk6w i ocena sytuacji uzupelnione 
zostaly z kolei przezentacjq stanowiska polskich partii politycznych, Komisji Mi�dzy

sojuszniczej, centralnych wladz polskich, duchowieilstwa; dobry byl pomysl oglosze
nia drukiem kompletnego ze5tawu dokument6w jednego z terenowych ogniw POW 
(okreg VII: katowicko-pszczyii.ski), eo daje wglcid w bezpoSrednie dzialanie plac6wki 
na niiszym szczeblu. 

Nie oznacza to jednak, by nie zrodzily sie pewne wqtpliwoSci. Przede wszy
stkim uderza doSC niemile fakt, i.e w caloSci pominiE:to dokumenty obrazujqce sta
nowisko politycznego kierownictwa polskiego obozu narodowego na G6rnym $lqsku� 
Na czolo wysunieto teksty ilustrujqce prace i dqienia wojskowego kierownictwa, 
kt6re bylo pod przemoinym wplywem W. Korfantego. Z jego sprawozdari, adreso
wanych do rzqdu polskiego, nie ogloszono niczego (kilka takich relacji znajduje 
si� w AAN) 1. Trzeba tego ialowaC, gdyZ -· jak: to powszechnie wiadomo - POW 

nie stanowila samodzielnej sily politycznej, a w ostatecznej instancji zasadnicze 
decyzje podejmowal Korfanty, kt6ry swq indywidualn0Scic1 przytlaczal niewqtpliwie

ludzi z kierownictwa POW. Byloby to wai.ne i ciekawe nie tylko dla merytorycznej 
oceny dzialalnoSci kierowniclwa polskiego obozu, ale i dla charakterystyki samego 
Korfantego, kt6rego linia polityczna do dnia dzisiejszego budzi liczne kontrowersje. 

Druga wqtpliwoSC dotyczy regest6w. Pomijajqc fakt, i.e jednego z ni'ch (nr 56), 

1 Tu naleiy zasadniczy dokument: Sprawozdanie Polskiego Komisariatu Plebis
cytowego dla G6rnego $lc1ska o strajku generalnym i ruchu zbrojnym w dniach od 
19 sierpnia do 26 sierpnia 1920, z 2 IX 1920 r., AAN, Biuro Sejmu RP, 1, k. 112-122. 
W tym samym zespole jest kilka pism W. Korfantego w sprawie jego stosunku do
wojny polsko-radzieckiej. W tzw. Archiwum Paderewskiego (708, k. 49 i in.) znajdujq, 
siE: drukowane odezwy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego z 1920 r. 
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·nie uwidoczniono w „Spisie dokumentöw" jako regestu oraz i:e w obcojE:zycznych 
streszczeniach (s. 535, 537, 539, 541) m6wi sii: expressis verbis tylko o 5 1egestach 
(chociai: jest ich 6), trzeba zwr6ciC uwag� na niekonsekwencji: ze strony wydawc6w. 
KilkanaScie dokument6w przedrukowano ze znanych zbior6w W. Dqbrowskiego 
i J. Ludygi-Laskowskiego. I chyba sluszr1;ie zrobiono, gdyi: ksiqi:ki te sq obecnie 
raczej trudno dost�pne; dlaczego jednak dokumenty nr 56, 154 i 158, pochodzqce 
z tych samych zbior6w, zasygnalizowano jedynie w formie regestu? Na to pytanie 
odm6wiono czytelnikowi odpowiedzi we 

"
Wst�pie" wydawc6w. To samo dotyczy 

dokumentu nr 45, pochodzqcego z „Dziennika Ustaw RP" z 1920 r. Wreszcie dwa 
pozostale regesty (nr 121 i 151) pochodzq z niedawno wydanego zbioru dokument6w 2. 
Ale i ,ich zamieszczenie budzi pewne wc:1tpliW0Sci. Oto znaczna cz�SC dokument6w 
fr6dlowych w prezentowanym tomie porusza incydentalnie dzialalnoSC g6rn0Shtskich 
komunist6w. Ze zrozumialych powod6w wzmianki te mahl charakter antykomuni
styczny i przedstawiajc1 d&i.enia lewicowego skrzydla ruchu robotniczego w krzywym 
zwierciadle. Wydawcy poSwi�cili tej sprawie osobny ekskurs we „Wst�pie", wyja
Sniajqc obszernie (s. 7-10) genez� wypad6w antykomunistycznych i przedstawiajqc 
we wlaSciwym Swietle rol� g6rnoSlqskiego ruchu ltomunistycznego. Ot6i. wydaje si�, 
Ze istniala jeszcze alternatywa, naszym zdaniem lepsza: moZna bylo w szerszym 
wyborze przedstawiC pelne dokumenty proweniencji komunistycznej, kt6re naSwietla
Jyby rzeczywisty stosunek komunist6w do 6wczesnej problematyki g6rnoS1qskiej. 
"Takie rozwlic1zanie w wydawnictwie nie przeznaczonym przeciei. dla masowego od
biorcy (naklad: 800+130 egz.) wydaje si� bardziej celowe. 

Sporo pretensji moi.na by zglosiC pod adresem zasad edytorskich. Wobec braku 
obowic:1zujqcej instrukcji wydawniczej dla Zr6del XX-wiecznych wydawcy wyloiyli 
swoje kredo w tej dziedzinie dwukrotnie: we wst�pnych uwagach do cz. 1 t. I i do 
t. II. Dwukrotnie tei. na czolo swej koncepcji wysun�li zasad� czyteln0Sci ir6dla, 
na drugim miejscu stawiajc1c wiernoSC historyczn3r. Nie zamierzamy tego stanowiska 
kwestionowaC. JeZeli jednak przyj�to juZ czytelnaSC przekazu histarycznego jako 
zasadE: naczelnc:1, to naleiala siE: jej konsekwentnie trzymaC. Naszym zdaniem „czy
telnaSC" wcale nie jest röwnoznaczna z „agraniczeniem da minimum ingerencji edy
torskiej w sam tekst" (t. I, cz. I, s. 28); wrE:cz przeciwnie, zasada ta w odniesieniu 
da fr6del histarii najnawszej implikuje eliminacjE: wszystkich oczywistych bl�d6w. 
A pad tym wzgl�dem prezentowany tom aZ roi si� ad bl�d6w literowych, o kt6rych 
nie wiadomo, kamu je przypisaC. Do tamu dolc1c:zono 4-stronicowct errat�, zawiera
jc\Ccl 200 poprawek(!); Wydawnictwo Zakladu Narodawego im. Ossaliitskich, cieszqce 
siE: opini& najlepszej oficyny wydawniczej, tym razem nie popisalo siE:. JuZ na 
pierwszy rzut oka widaC, Ze errata, jak to zwykle bywa, nie obejmuje wszystkich 
bl�d6w - na s. 413 paprawiono 4 bl�dy (w tym jeden Zle), pozostawiajc\C bez korekty 
3 dalsze blE:dY i wobec tego nie wiadomo, kto byl ich autorem: wystawca czy wy
dawca. Naszym zdaniem, bl�dy wystawc6w naleialo bezwzglE:dnie poprawiC w imi� 
zasady czytelnoSci dziela; chodzi o blE:dY typu „Sowoschau" zam. Lowaschau (s. 154J, 
„zniesienia" zam. zrzeszenia (s. 161), ,,Bauerbund" zam. Bauernbund (s. 190). Nie 
doszloby wtedy do takich anomalii, Ze uZytc w niemieckim tekScie wyraZenie 
„Kolko" (s. 416) wydawca zaopatruje nie nie znaCZc\Cc\ uwag� .. tak w tekScie" (chadzi 
oczywiScie a kölko rolnicze). 

Wielakrotnie wspamina si� w tekstach a ruchu autonomist6w g6rnaS1c\skich. 
Czy nie warto bylo umidciC kilku dokumentöw tej wlaSnie praweniencji, aby 

2 Organizacje komunistyczne na G6rnym Siqsku i w Zagl4i'biu Dqbrowskim 
1918-1922. Materialy ZT6dlowe, Zebrali ri apracawali M. Antonow1 H. Rechowicz 
i J. Sachanik, Katowice 1958. 
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j a.Sniej wylo:ZyC, do czego ten ruch zmierzal? Stanowil on wprawdzie margines na 
tle panoramy politycznej G6rnego Slqska, ale w pewnych okresach swego dzialania 
mial wielu zwolennik6w. Czy nie nalei:alo przedstawiC kilku dokument6w dotyczq
cych rad zakladowych? Odczuwa sii;: pewien brak dokumentacji obejmujqcej nie
mieckq dzialalno.SC propagandowo-wiecowq, jak np. wielki wiec niemiecki z 13 IV 
1920 r. w Opolu a, zwiqzany ze strajkiem urz�dniköw aparatu wymiaru sprawiedli
woSci i ze strajkiem robotnik6w opolskich cementowni. Sprawy te tylko czi;:Sciowo 
zostaly poruszone w dokumentach nr 17 i 26. 

W przypisach rzeczowych popelniono kilka bli;:d6w. Rychtal (niem. Reichthal) 
nie naleial do powiatu kluczborskiego (s. 88), lecz do namyslowskiego (obecnie do 
kE:pinskiego). Dlaczego nie objaSniono wyra:Zenia „Polacy listopadowi" (s. 102)? Roz
wiqzanie skr6tu SPD jest nieprawidlowe (s. 137). Organisation Escherich nie powsta
la w marcu 1920 r. (s. 462), Iecz 9 V 1920 r. o1 Przypisy te w og6Ie sq zbyt skqpe. Nie 
wyjaSniono istoty niemieckich organizacji Flurschutz i Einwohnerwehr (nr 29); przy
doloby si� wti.�cej ol::üaSn.ieil typu biograficznego (Brüning, Lüttwitz, Jadasch, Reginek 
itd.), tym bardziej Ze indeks nazwisk nie zawiera nawet imion os6b. Zastosowane 
obj a.Snienia biograficzne sq zupelnie przypadkowe (np. · E. Mtynarski, s. 246). 

Wymienione usterki w niczym nie podwa.Zajq warte.Sei dziela. T. J�druszczak, 
najlepszy bezsprzecznie znawca dziej6w II powstania Sl.:1skiego, kt6ry w swoim 
czasie obronil postE:powy charakter tego ruchu zbrojnego, wylo:Zyl we wstE:pie za
sadnicze elementy obrazu historycznego, przedstawiajctcego sytuacjE: na G6rnym Slq
sku w 1920 r. Prezentowany tom ir6del potwierdza zasadnoSC tez Autora w jego 
dotychczasowych opracowaniach s. 

Ozy wszystkie sprawy zwiclzane z drugim powstaniem zostaly dotqd wyjaSnione? 
Omawiany tom ZrOdel znacznie rozszerzyl horyzonty badawcze, uwypuklil jaSniej 
pewne problemy, wskazal na nierozdzielny zwü1zek mi�dzy walkq spolecznq a dqie
niami narodowowyzwoleri.czymi ludu Slqskiego, ugruntowal pogh\d o plebejskim 
charakterze polskiego czynu zbrojnego, skonkretyzowal przejawy polsko-francuskfej 
fraternizacji, wskazal wreszcie na pewne slabe Strony polskich przygotowail po
wstari.czych (np. stan permanentnej reorganizacji w instancjach POW). Nadal jednak 
niekt6re problemy pozostajq do wyjaSnienia: czy Niemcy posiadali konkretny plan 
wzniecenia rewolty przeciw Komisji Mi�dzysojuszniczej? Czy byla to dyrektyv,a 
berliilska, czy te:Z pomysl ten narodzil siE: wSrOd boj6wek niemieckich? Jaki byl 
wplyw Le Ronda na genez� powstania? Czy gOrnoSlqscy komuniSci zdawali sobie 
w okresie przedpowstaniowym spraw� z tego, Ze obok nich istnieje jeszcze druga 
sila organizujqca manifestacje proradzieckie? W jakim stopniu decyzja Korfantego 
w sprawie likwidacji powstania byla jego wlasnym dzielem lub wynikiem konsulta
cji z rzqdem polskim, ewentualnie z Le Rondem? Jakie byly reperkusje drugiego 
powstania na arenie mi�dzynarodowej? 

Te i dalsze pytania nie zmieniq raczej ju:Z utrwalonego w nauce polskiej poglctdu 
na post�powy i celowy charakter drugiego powstania. Omawiany tom fr6del stanowi 
znakomitct podstaw� do dalszych pogl�bionych badail historycznych. J ego wydawcy 
dobrze si� przysluiyli sprawie post�pu w historiografii powstan Slctskich. 

Franciczek H awranek 

3 „Neue Oberschlesische Volkszeitung·•, nr 85 z 15 IV 1920. 
4 Die bürgerl.ichen Parteien in Deutschland, t. II, Lipsk 1970, s. 459. 
5 W sprawie drugiego powstania SLqskiego (Kwartalnik Historyczny, 1955, nr 

4---5); Polityka Polski w sprawie G6rnego Slqska 1918-1922, Warszawa 1958; Po
wstania Slctskie, Katowice 1959; Hisf"ona Polski, t. IV, cz. I, Warszawa 1969, 
(s. 435--450). 

10 - Sob6tka 4no 
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J. C. Fe s t, OBLICZE TRZECIEJ RZESZY, t!um. E. Werfe!, Przedmowa F. Hy

szki, Warszawa 1970, s. 630. 

Ksiqika zachodnioni-emieckiego historyka i publicysty J. C. Festa pt. Obiicze 

'l'rzeciej Rzeszy to kolejna ukazujqca si� w tlumaczeniu polskim ciekawa publikacja, 
kt6rej „bohaterarni" sq przyw6dcy Trzeciej Rzeszy 1. Nie slabm\ce zainteresowanie 

zjawiskiem hitleryz.mu w CwierC wieku po upadku Trzeciej Rzeszy dowodzi ciqglej 
ZywotnoSci dqieri do znalezienia mozliwie wszechstronnej odpowiedzi na pytanie 
o fr6dla i mechanizm ludob6jczego systemu. OdpowiedZ na to pytanie posiada 

znaczenie nie tylko historyczne. Jej politycznq aktualnoSC uzasadniajij wcüiZ jeszcze 
niewygasle ambicje pogrobowc6w Hitlera 2• 

J. Fest ukazal sylwetki psychologiczne czolowych postaci hitlerowskiego re:Zimu, 
kt6rych cechy - jego zdaniem - Sc\ charakterystyczne dla -0blicza Trzeciej Rzeszy. 
Autor stwierdza we wst�pie, Ze postanowil „zbadaC indywidualrie i psychologiczne 
tlo panowania narodowych socjalist6w"(s. 11). Nieco dalej dodaje, iZ •zamierzal 
,,uwzgl�dniC wszystkie istotne cechy tego systemu wladzy, tak Ze czytelnik otrzy
muje w kollcu wi�cej ani:Zeli obraz okreSlony samq ramct wybranych os6b" (s. 12.). 
W ten spos6b powstalo dzielo b�dc}ce - jak pisze Autor w slowie wst�pnym -
zbiorem portret6w, kt6re „w pierwotnej wersji stanowily cz�SC szeroko zakrojonej 
serii audycji radiowych o najnowszej historii Niemiec, napisanej na zam6wienie 
rozgloSni RIAS w Berlinie Zachodnim" (s. 11). Zbi6r tych portret6w nie jest jednak 
luZny, stanowi pewm\ logiczm1 calcSC dzielqcq si� wyra:Znie na dwie cz�Sci. W pierw
szej cz�Sci poszczeg6lne rozdzialy ukazujc\ sylwetki Adolfa Hitlera, Hermanna Gö
ringa, Josepha Goebbelsa, Reinharda Heydricha, Heinricha Himmlera, Martina Bor
manna, Ernsta Röhma, Franza von Papcna, Alfreda Rosenberga, Joachima von Rib
bentropa, Rudolfa Hessa, Alberta Speera, Baldura von Schiracha i Rudolfa Hoessa 
T� elitE: faszystowskij, najbli:Zszych pomocnik6w Hitlera, Fest totalnie pot�pil. Nie 
ustrzegl si� przy tym pewnej demonizacji czolowych postaci zbrodniczego systemu 
w drugiej cz�Sci poprzez syntetyczne sylwetki generala, intelektualisty i kobiety uka
zane jest cale spoleczeli.stwo niemieckie op�tane przez elit�. 

Dzielo Festa posiada oryginalnq konstrukcjt:: charakterystyka poszczeg6lnych 
postaci stanowi niejako pretekst do analizy okreSlonych zjawisk Zycia politycznego 
hitlerowskich Niemiec. I tak np. w zwictzku z postaciq G.oebbelsa ukazana zostala 
rola i technika propagandy hitlerowskiej, w polqczeniu z osobq Ribbentropa - styl 
i metody polityki zagranicznej Rzeszy. Najwi�kszym chyba walorem dziela jest 
niezwykle plastyczna, ujE:ta w pi�knej literackiej formie, charakterystyka Zycia 
duchowego glöwnych osobistoSci i niekt6rych grup spoleczeilstwa hitlerowskiej 
Rzeszy. Rozprawil siE: Fest z pokutujqcymi jeszcze Iegendami na temat hitlerowskiej 
elity rzqdzqcej. W spos6b prawdziwy, bez wszelkich oslonek ukazal glE:bokq amoral
no.SC tej elity: Hitler byl zdolnym graczem politycznym, Swietnym m6wcct, doskonale 
wyczuwajqcym nastroje mas, a przy tym czlowiekiem wiarolomnym i okrutnj'm; 
przekonanym o swej wielkiej misji dziejowej, a jednocze.Snie ogarni�tym gl�bokim 

1 Dotychczas ukazaly si� m. in.: L. B e z  y m i e n s k i, Z Hitlerem i bez Hitlera> 

Warszawa 1970; A. B u 11 o c k, Hitler. Studium tyranii, Warszawa 1969; R. M a n
v e 11, H. F r a e n k e l, Goebbels, Warszawa 1962; A. R o g a l s ki, Taki byl Hitler, 
Warszawa 1961; H. R Z e w s k a, SmierC Hitlera bez legend, Warszawa 1966; H. R. T r e
w o r-R o p e r, Ostatnie dni Hitlera, Poznari 1962. 

2 Zjawisko to sygnalizujq m. in.: A. J. K a m  i ii. s k i, Neohitleryzm. Ideologia> 
propaganda, formy dzialania i warunki rozwoJu ruchu neohitlerowskiego, Poznaii 
1962; P. Li p p o c z y, J. S u l e k, Spadkobiercy swastyki. NPD, Warszawa 1969; 
M. P o  d k o w i 11. s k i, Od Adolfa Hittera do Adolfa von Thadena, Warszawa 1969� 
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kompleksem nii:szoSci; trze:Zwym taktykiem, a jednoczeSnie nie znajqcym granic 
moZliwoSci szalellcem. Göring byl gangsterem politycznym, pozbawionym skrupul6w, 
nie uznajqcym i:adnej ideologii; dq:Zenie do zdobycia wladzy traktowal jako drog� 
do uzyskania bogactw. Goebbels, ta "kanalia ludzka", byl mistrzem klamliwej 
propagandy, Himmler - plaskim filistrem i wielkim inkwizytorem, Bormc\nn, ,,dy
ktator przedpokoju" - biurokratq partyjnym dqi:qcym w ukryciu do skupienia 
w swych r�kach rzeczywistej wfadzy. Wysocy dygnitarze musieli swq przynalei:noSC 
do najblii:szego krf:gu führera okupiC wielkim poniZeniem, skrajnym serwilizmem 
wobec Hitlera. Srodowisko funkcjonariuszy hitlerowskiego rei:imu najdosadniej 
scharakteryzowal sam Goebbels: ,,To przecieZ w najlepszym razie miernoty. Ani 
jeden spo5r6d nich nie mial kwalifikacj i na polityka Sredniej skali, nie m6wiqc ju:i 
o formacie mf:Za stanu. W dodatku wielu z nich t� troch� rozumu, kt6ra kiedyS 
doprowadzila ich do ruchu, przepilo przez dwanaScie lat dobrobytu. Ta zgraja zlo
Sliwych dzieciak6w, z ktörych kai:de intryguje przeciw ka:idernu, kt6re dbajq tylko 
o osobisty interes i o wlasm1 pozycj� u führera, sumf: tych wszystkich dzialall nazy
wajq »urzqdzeniem<<, teraz, kiedy führer nie trzyma ich mocno za kark, robi, eo 
chce" (s. 493). 

Fest demaskuje szczeg61nie potworny typ esesmana - technologa Smierci, kt6-
rego uosobieniem byl Rudolf Hoess, komendant obozu oSwi�cimskiego: ,,Praktyka 
codziennego mordowania i niemal czule stosunki rodzinne, dyskusje na temat 
podniesienia »wydajnoSci« piec6w krematoryjnych i prawie przyslowiowe wieczory 
muzykowania przy Swiecach, bezsensowna surowoSC oraz szykany wobec ofiar 
i twarda etykieta »przyzwoitoSci«, zdolna do gl�bokiego oburzenia z powodu okra
dania i:ydowskich wi�zni6w przez ich koleg6w - to wszystko istnialo tu:i obok 
s�ebie, a jeSli Rudolf Hoess skarZy si�, i:e »on taki:e mial serce(<, Ze ))nie byl zly«, 
to te jego zapewnienia robiq tak przeraZajqce wrai.enie wla.Snie dlatego, Ze w pewnym 
stopni'u odpowiadajq prawdzie" (s. 495). 

W spos6b dobitny wykazal Autor caly falsz i nicoSC ideologii hitlerowskiej, 
wedlug kt6rej podstawowq prawidlowoSciq :iycia spolecznego jest brutalna walka 
mi�dzy IudZmi, :ie zwyci�zcarni zostajq osobnicy obdarzeni lepszymi cechami raso
wymi. Niemcy, obdarzeni rzekomo lepszymi cechami rasowymi, powolani sq niejako 
przez prawa natury do ujarzmiania innych narod6w. Ideologia ta szerzyla si� 
w sprzyjajqcych warunkach dlugiej obskuranckiej tradycji niemieckiego Zycia du
chowego . .,Cale pokolenie profesor6w uniwersyteckich, literackich pseudoprorok6w, 
przewodniczqcych towarzystw patriotycznych pracowaly nad stworzeniem atmosfery, 
w kt6rej wrogo.SC wobec rozumu, zbrutalizowanie :iycia, skompromitowanie kryte
ri6w moralnych czekaly tylko na zaostrzenie sytuacji politycznej i porywajqcego 
masy rzecznika, by wybuchnqC z niszczycielskc:i silq" (s. 500). Autor ukazal zlowrogie 
skutki wcielania w :iycie rasistowskiej ideologii. Przystqpiono do wychowania mlo
dego pokolenia zgodnie z postulowanym modelem czlowieka rasy pan6w - poslu
sznego, a jednocze.Snie okrutnego i nieustraszonego. Z •inicj atywy Himmlera podj�to 
pr6by planowej hodowli „nadludzi" w oparciu o partner6w dobranych wedlug tzw. 
cech rasowych. JednoczeSnie wskazuje Autor na sprzecznoSC rzeczywistoSci z idealem 

czlowieka. WSr6d wqskiej elity rzqdzqcej malo bylo osobnik6w odpowiadaja,cych 
idealowi „rasowego" Niemca. Na ironi� zakrawa fakt, i:e przodek Heydricha, jedy

nego wSr6d elity, kt6ry zewn�trznie odpowiadal idealowi tzw. rasy nordyckiej, byl 
Zydem. 

Najwyi:si dygnitarze Trzeciej Rzeszy, z wyjqtkeim moZe Himmlerai, Hessa i Ro
senberga, nie kr�powali si� w politycznym dzialaniu zasadami ideologii narodowo

socjalistycznej. Sam Hitler nie przejawial wiemo.Sci wobec sformulowanych przez 



708 Recenzje 

siebie ce16w i zasad ruchu, chyba z wyj&lkiem konsekwencji w tc:pieniu Zyd6w 

i komunist6w. Dla niego nadrz�dnym celc!m, kt6remu podporzc1dkowal sw& dzia
lalnoSC, bylo nieustanne dqi;enie do coraz wi�kszej wladzy - najpierw nad partiq, 
potem nad narodem, wreszcie nad Swiatem. 

Interesujqce Sc\ wywody Autora na temat pozycji kobiet w hitlerowskiej Rzeszy. 

W ruchu narodowosocjalistycznym nie bylo prawie miejsca dla kobiet. Wedlug okre

Sleii przyw6dc6w hitlerowskich "bojowym zadaniem" kobiety niemieckiej bylo 

wydanie na Swiat jak najwi�kszej liczby potomstwa zgodnie z potrzebami pailstwa 

zmierzajqcego do podboju Swiata. Kobiety niemieckie odegraly waZmi rolE: w suk
cesach wyborczych hitlerowc6w z pocz,;}tkiem lat trzydziestych. One obok mlodziei.y 

staly sie najbardzieJ podatne na propagand� narodowosocjalistycznq. Sam führer 
zresztij przyznal, Ze w swych przemöwieniach "nastawial sie systematycznie na gust 
kobiet" (s. 440). 

Dzielo Festa posiada niewcttpliwie wartoSci poznawcze i polityczne. Dostarcza 

bogatej wiedzy o Zyciu duchowym spoleczeflstwa Trzeciej Rzeszy, w sposöb jedno
znacZny ukazuje prawdziwe oblicze jej przyw6dc6w. Trzeba jednak zglosiC zastrze
Zenia natury metodologicznej, w fadnym wypadku nie mo:Zna teZ zgodziC sit; z sze

regiem ocen i uog6lniell zawartych w tej ksictZce. Dominuje w niej czynnik 
psychologiczny traktowany jako glöwny czynnik sprawczy. Uwzglednienie go 

w opracowaniach historycznych jest rzeczq cennct, czesto nie doceniam\ przez histo

ryk6w marks'istowskich. Jednak7.e jednoczesne pominiecie szerokiego kontekstu 
uwarunkowari ekonomicznych, socjalnych i politycznych prowadzi do wypaczenia 

obrazu historycznego. Ukazujqc bardzo trafnie psychologiczne sylwetki czolowych 
dygnitarzy hitlerowskich, nie uwzglednil Autor klasowych i.rödel i funkcji hitlerow
skiego systemu wladzy, bedqcej przeciez reprezentantem interesOw najbardziej 
reakcyjnych sil spolecznych w Niemczech. Wysuwanie na pierwszy plan psycho

logicznych przyczyn zjawiska hitleryzmu doprowadzilo go do przecenienia oso
bistych cech i dctZeri. czolowych funkcjonariuszy, a szczeg61nie Hitlera, w rozwoju, 
zwyci�stwie i upadku nazistowskiego systemu. Pomijanie skomplikowanego splotu 

warunk6w wewnetrznych i mit:dzynarodowych, w ramach kt6rych hitleryzm byl 

W stanie opanowaC Niemcy i zagroziC Swiatu, moZe prowadziC do wniosku, Ze to 
ambicje i urojenia jednego niedouczonego p6linteligenta w polqczeniu z jego niemal 

szatallskct zdolnoScict uwodzenia mas wywarly decydujctCY wplyw na losy Niemiec 

i Europy w latach trzydziestych i czterdziestych naszego �tulecia. Przy szerszym 
spojrzeniu na dzieje oszalamiaj<\cej, a zarazem zlowieszczej kariery Hitlera staje 

sit: rzecz<\ jasn<\, Ze gdyby nie sprzyjaJ<\ce dla rozwoju ruchu narodowosocjalisty
cznego warunki okresu republiki weimarskiej pozostalby Hitler zapewne do kollca 
Zycia malo znanym, sfrustrowanym rozbitkiem Zyciowym. 

Analizujqc okolicznoSci dojScia Hitlera do wladzy w 1933 r. wys:tedl Autor 
z falszywego naszym zdaniem zaloi:enia, kt6re sformulowal w spos6b nast�puj4c::r: 
.,,WSr6d warunk6w, kt6re umoi:liwily 6wczesne wydarzenia, trudnoSci lat dwu
dziestych i poczqtku lat trzydziestych nie stojq na pierwszym miejscu; to raczej 
symptomy nii. przyczyny katastrofy. Przeslanek wladzy totalitarnej w jakimS kraju 
szukaC nalei.y w pokladach gl�bszych, sq one nastepstwem falszywej samowiedzy 
czlowieka" (s. 499). Ta idealistyczna interpretacja, sprowadzajilca zagadnienie przy
czyn zwyci�stwa faszyzmu w Niemczech do „falszywej samowiedzy czlowieka", 
prowadzi do zastepowania precyzyjnej argumentacji naukowej subtelnymi, ale 

raczej intuicyjnymi, trudnymi do zweryfikowania rozwaianiami. Przy tego ro

dzaju interpretacji znika gdzieS podstawowa prawda o spolecznych Zf6dlach fa

szyzmu, o tym, Ze dyktatura hitlerowska byla przede wszystkim tezultatem gh�-
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bokich sprzecznoSci klasowych nurtujc1cych bur:iuazyjne spoleczeii.stwo niemieckie 
w latach republiki weimarskiej. Znajdujemy w ksic1Zce Festa liczne przyklady 
upatrywania w cechach osobowoSci führera istotnych przyczyn sukces6w ruchu 
hitlerowskiego. Stwierdza np., Ze „polqczeniu w osobie Hitlera zr�cznoSci taktycznej 
z nieomylnym wyczuciem nastroj6w mas naleZy przypisaC, Ze w oic1gu niespelna roku 
NSDAP zdobyla nie tylko prawie calq wladzt:, lecz .r6wnieZ wi�kszoSC narodu nie
mieckiego" (s. 79). Jeszcze bardziej wyolbrzymil rol� Hitlera w rozp�taniu II wojny 
Swiatowej, a nast�pnie w doprowadzeniu Rzeszy do klE;:ski. Na dow6d moZna przyto
czyC takie oto sformulowania: ,,Do struktury osobowoSCi Hitlera musi wracaC ka:Zdy, 
kto szuka najgl�bszej przyczyny rozpE;:tania i siylu prowadzenia tej wojny" (s. 99); 
„Niczym nie hamowane zadufanie stawalo si� w spos6b coraz bardziej oczywisty 
jednq z przyczyn upadku, przezierajqcego ju:Z nawet z triumf6w" (s. 105); .,Hitler 
zniszczyl nie tylko Niemcy, lecz spowodowal r6wnie:Z koniec dawnej Europy" (s. 121). 
JesteSmy dalecy od cht;:ci pomniejszania roli Hitlera w II wojnie Swiatowej, lecz 
nie moZemy sit;: zgodziC z tak jednostronnym uj�ciem. Fest nie potrafil tutaj ustrzec 
sit;: brzed blt;:dem czt;:stokroC p0pelnianym przez autor6w opracowaii. biograficznych, 
kt6rzy eksponujc1c swego bohatera skupiajq si� gl6wnie na ukazaniu jego pod
miotowej roli w danej ep0ce, malo natomiast uwagi po'SwiE;:cajq oddzialywaniu 
warunk6w zewnt;:trznych na postaw� ich bohatera. 

Szczeg6lnie raZq nas, polskich czyte1nik6w, stwierdzenia Festa, kt6re moZna 
przypisaC zar6wno wplywom hitlerowskiej propagandy, jak i Swiadomym zamiarom 
kultywowania pewnych mitöw. Autor Oblicza Trzeciej Rzeszy zafascynowany walo
rami armii niemieckiej triumfalnie stwierdza: ,,Polska zostala pobita w cic1gu 
dziewiE;:tnastu dni...", a „Wy:ZszoS6 strategii niemieckiej polegala nie tyle na prze� 
wadze materialowej lub liczebnej, ile na niezmiennej zasadzie blyskawicznych operacji 
ruchomych, kt6re w polqczeniu z naglymi atakami lotniczymi, desantami powietrz
nymi na tylach frontu nie tyle »rozbijaly� przeciwnika w sensie klasycznym tego 
slowa, ile calkowicie go dezorientowaly, pozbawialy zdolnoSci bojowej i zmuszaly 
do kapitulacji" (s. 100). Tego rodzaju stwierdzenia budzq co najmniej zdziwienie 
i nieufnoSC wobec prawdziwych intencji Autora. R6wnoczeSnie nieodparcie nasuwajq 
siE;: pytania eo do celöw i zadall ksiqZ.ki. Materializm historyczny uczy nas, aby 
kaZ.de zjawisko rozpatrywaC w powüizaniu z warunkami, miej5cem i czasem, 
w kt6rym ono powstalo. J e:Zeli w ten spos6b P':)traktujemy dzielo Festa, to wiele 
nie zrozumialych dla nas sprzecznoSci wyjaSni siE;:, a konstrukcja, metody i forma 
publikacji nabiorc1 w tym kontekScie wlaSciwego znaczenia. Oblicze Trzeciej Rze

szy - przypominamy - zostalo napisane gl6wnie dla masowego odbiorcy i wydane 
w Monachium w 1963 r., a wi�c w ostatnim roku kadencji kanclerza Adenauera. 
Ostatnie lata rzqd6w Adenauera - to poczqtek uelastycznienia i zmiany poHtyki, 
kt6ra rozwijala siE;: dotychczas w oparciu o wytyczne kanclerza: nie mySlcie o wy
wa:Zaniu odpowiedzialnoSci, nie dumajcie o przeszloSci, ,,zapomnijcie o wszystkich 
tych sprawach, to nie jesf najwaZniejsze. Celem jest podniesienie Niemiec z ruin 
i stworzenie dobrobytu. Niech kai:dy mySli o sobie, o swoich sprawach" 3 •• Potem 
przyszedl okres „cudu gospodarczego", NRF ugruntowala swojq pozycjt;: w NATO 
i wSr6d paristw zrzeszonych w EWG. Nie cierpiqcq zwloki potrzebq w tych nowych 
warunkach stala si� reh�bilitacja pewnych wartoSci zdyskredytowanych przez fa
szyzm, a niezbE;:dnych przy .formowaniu nowego wzorca obywatela kapitalistycznego 
„pailstwa dobrobytu". Celem pierwszorzE;:dnej wagi stalo siE;: przelamanie nieufnoSci 
podstawowych mas spoleczeftstwa do obarczonych gl6wn<l winq za rozszerzenie si� 

:, M. F. Ra k o w s k i, K!imaty w NRF (Polityka, 3 I 1970). 
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i zwyci�stwo hitleryzmu w Niemczech kOl wielkiego kapitalu i korpusu oficer
skiego. Cel ten musiano zrealizowaC w iini� istniej.:icego ustroju. Wymagalo to 
ogromnej pracy, naj nowszych zdobyczy techniki indoktrynacyjnej oraz zdolnych 
( inteligentnych ludzi. Nie wystarczaly juZ prymitywne metody z okresu zimnej 
wojny, naleZalo znaleZC nowe, bardziej wyrafinowane'. 

Zagadnienie rozrachunku z przeszlo.Sci<t cüiZy na rzeczywisto.Sci zachodnionie

mieckiej w spos6b istotny. W zaleZnoSci od zapotrzebowania okreSlonych kr�g6w 
politycznych, od interes6w tych czy innych grup spolecznych eksponowano lub 
tuszowano r6Zne aspekty hitleryzmu, czyniono pr6by syntezy, podawano r6Znorakie 
interpreta�je. Wszelkiego rodzaju prace na ten temat odzwierciedlahi niewqtpliwie 
aktualne tendencje spoleczeiistwa, w kt6rym Zyje jeszcze pokolenie bE:dqc� bez
poSrednim uczestnikiem dramatu - ,,pokolenie poparzonych". W zasadzie zachodnio
niemieckq literaturE: rozrachunkowq moZna zaszeregowaC do trzech grup o raczej 
plynnych granicach. Pierwszq reprezentujq sily opozycyjne w stosunku do politykt 
rzqdu federalnego, elementy odwetowe i rewizjonistyczne. Usilujq one wybieliC 
najbardziej drastyczne momenty rzeczywistoSci Trzeciej Rzeszy, a nawet niekiedy 
posuwahi si� do apologetyki expressis verbis niekt6rych hasel faszystowskich. 
Krar'icowo odmienne sta'nowisko zajmuje tak zwane „mlode pokolenie", zgrupowane 
wok61 SPD, a zwlaszcza jej przybud6wki, Jungsozialisten. Chyba n:.ijbardziej repre
zentatywny dla tej grupy jest mlody historyk 1. Geiss, uprawiajqcy w historiografii 
NRF nurt antyrewizjonistyczny i antynacjonalistyC'Zny. Te dwa skrajne stanowiska 
sq jasne i nasz stosunek do nich okreSla siE: w spos6b jednoznaczny. Nieco inaczej 
naleZy traktowaC stanowisko1 kt6re opiera siE: na zaloZeniach wypracowanych 
przez rzqdzqcq wiele lat partie: chadeckq, a kt6re forsujqc najbardziej nowoczesne 
zasady demokracji butzuazyjnej nie zapomina przy tym o „narodowych" intere
sach Niemiec. 

Fest adresujqc swojq ksiqZk� przede wszystkim do czytelnika niemieckiego za
pewnia go: ,.Niemcy epoki poMtlerowskiej zdecydowaly si� na t� koncepcjE: wsp61-
czesnoSCi, do kt6rej porzednie pokolenia zdawaly si� zawsze niezdolne i kt6rej brak 
naleial do gl6wnych slaboSci politycznych narodu niemieckiego" (s. 501). Opierajijc 
sie: na takim okreS1eniu rzeczywistoSci, postawil sobie zadanie udowodnienia czy
telnikowi nieprawdziwoSC tezy, ,,jakoby szczyty korpusu oficerskiego i kola wiel
kiego przemyslu okazaly si� najslabszym ogniwem wobec uwodzicielskiego kunsztu 
i szantaiowych manewr6w {faszystowskiego - W.B, J.W.] reZimu" (s. 413). Zadanie 
takie starali si� zrealizowaC juZ inni metodq „tworzenia kozl6w ofiarnych", Fest 
spr6bowal innej metody. Sqdz:il, Ze poprzez rozioi:enie winy r6wnomiernie na caly 
nar6d, wina ta rozplynie si�. Trywialnie moina to ujqC w ten spos6b, Ze Zaden 
Niemiec nie powie drugiemu: zawinileS, bo b�dzie obawial si� podobnego oskatze
nia. W tym kontekScie staje · si� zupelnie zrozumiale stwierdzenie; ,.Przyw6dcy na
rodowosocjalistyczni byli w gruncie rzeczy tylko szczeg6Inie wyrazistymi przed
stawicielami typu, kt6ry moina bylo spotkaC w calym spoleczer'istwie, a oblicze 
Trzeciej Rzeszy stanowilo w tym sensie oblicze calego narodu" (s. 499). Wydaje 
siE:, i:e Fest w swoich dywagacjach zaadresowanych przede wszystkim do spo
leczer'istwa niemieckiego zaloZyl, iZ „cud gospodarczy", stworzenie atmosfery sta
bilizacji i dobrobytu zrehabilitowalo kola wielkiego kapitalu. lnaczej rzecz ma si� 
z armiij, kt6rej obrona wymaga specjalnych zabieg6w. 

Pr6be: wybielenia korpusu oficerskiego ulatwil sobie Autor przez zastosowanie 

4 Na literature: okresu zimnej wojny usilujqcq broniC „wartoSci -zdyskredytowa
nych. przez faszyzm" wskazujij m. in.: J. S a  w i c k i, Od Norymbergi do ukladu pa
Tyskiego, Warszawa 1955; P o  d k o w i r'i s k i, op. cit. 



Recenzje 7ll 

analizy psychologicznej, pozwalajc1cej na zaciemnienie niektörych zbyt wymownych 

iakt6w, a uwypuklenie malo konkretnych, trudno uchwytnych i subiektywnych 

czynik6w stymulujc1cych dzialania ludzkie. Stworzyl przez psychologiczne podejScie 

atmosfert:: nie odkrytych moiliwoSci czlowieka i pokazal tajemniczoSC motyw6w 

jego dzialania. Wyzyskal przy tym grunt przygotowany przez takich interpreta

tor6w zjawisk, jak W. Reich, freudysta, kt6ry faszystowskc1 zaborczoSC sprowadzil 

do nie wyi:ytych instynktöw seksualnych, czy E. Fromm, kt6ry wskazal na sado

masochizm drobnomieszczailskiej inteligencji s. Fest usiluje wpoiC w czyt.elnika 

przekonanie, ii nie nalei:y obarczaC winc1 po52czeg6lnych grup spoleczellstwa, Ze nie 

bylo wlaSciwie grup spolecznych zainteresowanych w zbrodniach hitlerowskich. 

Byly po rostu jednostki obdarzone· ,,szatailskirni'' walorami, ktöre wykorzystujc1c 

znajomoSC charakteru czlowieka zdolaly zawladnc1C spoleczellstwem. Uwai:a, Ze "zlo" 

jest immanentnc1 cechc1 charakteru ludzkiego, a czyny czlowieka sc1 zdeterminowane 

wlaSnie tym charakterem. Dochodzi do wniosku, Ze „w czasach burzliwych wy

chodzil na wierzch prawdziwy charakter ka.Zdego czlowieka, jego najciemniejsze 

strony, ambicjonerstwo, intryganctwo, Swit::cily wprawdzie triumfy w po

staci oszalamiajc1cych karier'' (s. 429). Dowodzi dalej: .,Prawo do blt::du jest na 

pewno jednym z podstawowych praw, a w blf;;dzie nie ma nie godnego pott:;pienia" 

{s. 429). W innym miejscu stwierdza wprost: ,,ludZmi rzqdzq niewiernoSC, wyra

.chowanie i strach" (s. 77). 

Autor uwai:a, Ze oficeröw Wehrmachtu nie moi:na obarczaC winc1 specjalnc1, Ze 

cic1Zy na nich ta sama wina, eo na calym spoleczeilstwie. Ulegli, bo i u nich do

szedl do glosu „prawdziwy charakter czlowieka". Fest autorytatywnie stwierdza, 

ze w okresie umacniania sit:: wladzy Hitlers. niemiecki korpus ofücerski nie stanowil 

jednolitej caloSci. Mit:;dzy starszc1 a mlodszq, aktywnq generacjq oficer6w zaznaczal 

sit;: wyra.Zny rozlam. ,,Starsza generacja zachowywala sit;: w stosunku do rosnc1cej 

partii hitlerowskiej z rezerwq Iub otwartq_ wrog0Scic1" (s. 390). Czynnikiem lqczq

cym obie generacje byla tylko „wsp6lna obu stronom antypatia do republiki wei

marskiej" (s. 391). Fest uwaZa, Ze mlodsza generacja oficer6w zostala wciqgnit;:ta 

bez reszty w tryby totalitarnej machiny i dlatego trzeba jq zloZyC w ofierze krytyce 

publicznej. Starszq generacjt:: natomiast, kontynuatorkt:: militaryzmu pruskiego, sta

wianq za wz6r Zolnierzom Bundeswehry, Fest pr6buje rozgrzeszaC .. Posluguje sit:; 

pojt:;:ciem "Zolnierza apolitycznego". :!:dea tego ZOlnierza przySwiecala koncepcji zwiq

zania armii z monarchic\, a p6Zniej, w okresie republiki, z dow6dztwem armii. 

Opierajqc sii:: na tej idei, usprawiedliwia Fest armit::, stwierdzajc1c: ,,Gl6wna 

wina Reichswehry w rozwoju wypadk6w, kt6re doprowadzily do 30 stycznia 1933 ro

ku, polega nie na aktywnym poparciu NSDAP czy na mniej lub bardziej wyraZnych 

interwencjach na korzySC Hitlera, jak twierdzi kierujqc sit:: r6Znymi uprzedzeniami 

historiografia, lecz przede wszystkim na upartej zasadzie stania n� uboczu w cha

rakterze »pallstwa w pailstwie«" (s. 391). Po okreS1eniu stanowiska starej generacji 
.,apolitycznych Zolnierzy" tlumaczy Fest poparcie udzielane przez ReichswehrE: Hitle

rowi dqi:eniem do zachowania wierno.Sci wobec Hindenberga: 11Nad poszczeg6Inymi 

odruchami rezygnacji czy nawet sprzeciwu ... przewaiala gotowoSC widzenia w tym 

dokonanym fakcie przede wszystkim decyzji Hindenburga, a Hindenburg dla Reichs

wehry jeden jedyny, niezaleinie od wszystkich przesuniE:::C w parlamencie czy 

rzc\dzie Rzeszy, lqcznie z aktem 30 stycznia 1933 roku, reprezentowal pallstwo·• 

(s. 392). Specjalnie podkreSlil Autor specyficznq rol�. jakq obarczylo spoleczell.stwo 

Zolnierzy Trzeciej Rzeszy, wyeksponowal sposö'b i treSci wychowania oraz wy-

5 F. R y s z k a, Paitstwo stanu wyjqtkowego. Rzecz o systemie paiistwa i prawa 
TTZeciej Rzeszy, Wroclaw 1964, s. 457. 
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ksztalcone nawyki. ObciqZ.ony takim bagaZem Zolnierz nie m6gl wyzwoHC si� od 
·kategorii my.Slenia okreSlonych rozkazem oraz posluszeflstwem wobec dow6dcy 
i przelo:Zonego. Oficer poszedl wi�c za Hindenburgiem, a kiedy dostal si� juZ pod 
nowe dow6dztwo, musial sluchaC nowych rozkaz6w. 

Autor Oblicza Trzeciej Rzeszy poprzez udramatyzowanie postaci oficera pragnie 
go przyblii:yC czytelnikowi, pokazaC bardziej „ludzkim". U oficera po 30 I 1933 r. 
tworzy si� ,,konflikt sumienia", ,,konflikt wewnE:trzny", wyrosly z „bezsilnoSci 
czlowieka, kt6ry i:yje wyobraZeniami swojej kasty", i niemoZnoSci „wyzwolenia siE: 
ad respektowania chocia:iby ju:Z. tylko formalnej wiE:zi przysi�gi wiernoSci i poslu
szeflstwa zloZonej Hitlerowi". Szczeg6Inie jasno uwidacznia siE: ten konflikt w nie
zdecydowaniu oficer6w planujqcych usuniE:cie Hitlera. Fest swierdza, Ze „w gruncie 
rzeczy dzialal tu przecieZ brak zdecydowania do czynu sprzecznego ze wszystkimi 
normami, jakie nauczono ich szänowaC", Ze „brak zdecydowania czyni z nich 
osobliwych nowoZytnych Hamletöw" (s. 403). Nowym czynnikiem uspraw,iedliwiajq
cym czyny „apolitycznego Zolnierza'' stalo siE: widmo klE:ski wojennej i koniecznoSC 
dzialali. defensywnych, w kt6rych obliczu wszelkie opory wobec reZimu zostaly 
zdominowane obawq przed Zqdaniami bezwarunkowej kapitulacji. llByC moZe -
stwierdza Fest - w tej przymusowej sytuacji doprawdy nie bylo juZ innego wyjScia 
niZ to, kt6re wybrala podstawowa masa wyZszych dow6dc6w na frontach: toczy{: 
dalej walkf' (s. 408). 

Najbardziej wyraZn,l pr6bq wybielenia sztabu generalnego Trzeciej Rzeszy jest 
nastE:pujqce stwierdzenie Festa: ,,Rzadko kt6remu dow6dztwu wojskowemu tak 
nieslusznie zarzucano zaborczq agresywnoSC, jak niemieckiemu sztabowi general
nemu owych lat" (s. 409). ChociaZ prawdq jest, Ze sztab generalny pr6bowal nieraz 
pohamowaC zbyt ryzykowne poczynania wojenne Hitlera, nie oznaczalo to w Zad
nym wypadku braku agresywnych zamiar6w ze strony niemieckich sztabowc6w e. 
PrzecieZ niemal natychmiast po kli::sce poniesionej w I wojnie Swiatowej niemiecki 
sztab generalny (wystE:pujqcy okresowo pod bardziej niewinm:1 nazwq) planowal 
agresj� przeciwko innym paristwom Europy, najpierw pod haslem „naprawienia 
krzywdy wersalskiej", a p6Zniej pod haslem zdobycia nowego „Lebensraumu" dla 
niemieckiego „Herrenvolku" 7• DuZO miejsca poSwi�ca si� w ksiqZce opisowi eni
gmatycznych pr6b usuni�cia Hitlera od wladzy planowanych w Srodowisku wyZ
szych oficer6w niem1eckich. Byly wprawdzie pröby przeciwstawienia si� Hitlerowi 
w pierwszych latach jego panowania, ale wystarczylo usunqC Fritscha i Blomberga, 
aby armia stala siE: mocnq podporq faszystowskiego paI1stwa. W okresie zwyciE:skiej 
realizacji polityki podboj6w i koncepcji „Grossdeutschland" korpus oficerski byl 
wierny Hitlerowi. Oficerowie Smiali siE: z bylego „gefreitra", ale bez szemrania 
wykonywali jego rozkazy. Dopiero w obliczu kli::sk wojennych odrodzila siE: znowu 
opozycja, jeZeli w og6le wolno okreSliC tym mianem kilka lu:Zno zwiqzanych ze 
sobq grupek spiskowc6w, kt6rym brak bylo wsp6lnej organizacji i konkretnego 
programu s. Nie bylo wi�c rzeczq przypadku niepowodzenie wszystkich prOb usu
ni�cia Hitlera pomimo bohaterskiej postawy pulkownika von Stauffenberga. Warto 
podkreSliC, Ze dijZenia spiskowc6w do obalenia Hitlera wcale nie oznaczaly opozycji 
przeciw zaborC'Zej polityce Trzeciej Rzeszy, a byly jedynie pr6bq usuniE:cia prze
szkody na dr-0dze da uzyskania korzystniejszych warunk6w przerwania dzialall. wo
jennych w obliczu zbliiajqcej siE: nieuchronnie klE:ski 9. 

6 J. W i a t r, Socjologia wojska, Warszawa 1964, s. 237. 
7 J. Kr a s  u s k i, Historia Rzeszy Niemieckiej, 1871-1945, PoznaJJ. 1969, s. 280. 
s B u 11 o c k, op. cit, s. 582. 
9 Kr a s u s k i, op. cit., s. 453. 
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Nie ukazal natomiast autor prawdziwych przeciwnik6w hitlerowskiej dyktatu
ry - niemieckich antyfaS'zyst6w wywodzqcych si� z lewicy spolecznej, gl6wnie z sze
reg6w komunist6w. Oni od poczc1,tku walczyli z hitleryzmem - legalnie przed 
I933 r., a p6Zniej w podziemiu i na emigracji. To oni stali si� pierwszymi o:fiarami 
bestialskiego terroru na ulicach w wi�zieniach i obozach koncentracyjnych. W Swie
tle tej - wydawaloby si� - powszechnie znanej prawdy nieuprawnione jest stwier
dzenie autora, Ze win� za istnienie zbrodniC'zego systemu hitlerowskiego ponosi 
caly nar6d niemiecki (s. 498). Fest nie zdobyl si� jednak na przypomnienie w NRF 
prawdy o tym, Ze prawdziwymi obroii.carni honoru Niemiec wobec Swiata byli nie
mieccy antyfaszySci, a wSr6d nich szczeg6Inie komuniSci. 

KsiqZka Festa pomimo zgloszonych pod jej adresem zastrzeZeri natury meryto
rycznej •i metodologicznej, pomimo zawartych w niej ocen i uog6lnie:i. budzqcych 
nasz sprzeciw posiada cenne walory poznawcze. Doskonale zostala w �iej przed
stawiona mentalnoSC czolowych dygnitarzy hitlerowskich. Z duZq znajomo.Scic1, 
psychologii potrafil Autor zrekonstruowaC opierajqc si� na bogatej podstawie 
Zr6dlowej Zycie duchowe przyw6dc6w i pewnych grup spoleczeii.stwa Trzeciej 
Rzeszy. 

W. Bokajlo, J. Wendt 

Z. K o n e c n y F. M a i n  u s, OBOZY JENIECKIE NA GORNYM SLI\SKU 
(Z DZIEJÖW STALAGU CIESZYNSKIEGO), pod redakcjij A. Szefera, Ka.\owice 
1969, ss. 136 + mapa. 

Ksiqzka zajmuje specjalne miejsce w literaturze historycznej traktujqcej o obo
zach jenieckich na $h1sku w okresie II wojny Swiatowej. Historycy pracujqcy nad 
odtworzeniem los6w ludzi przetrzymywanych w licznych na obszarze Slqska tego 
rodzaju miejscach kafni napotykajq bardzo powaZne trudnoSci wynikajqce z braku 
dokument6w skrzi;::tnie niszczonych przez hitlerowc6w w koricowej fazie wojny. 
Cz�Sciej niemymi Swiadkami sq groby zamordowanych lub te.Z relacje nielicznych 
Swiadk6w tych tragicznych wydarzefl. Tymczasem Z. KoneCny i F. MainuS odkryli 
caloSC archiwali6w jednego z najwii;::kszych na Slqsku obozu jenieckiego. We wst�
pie do omawianej ksi.tzki podkreSiono, .i.e „oto zupelnie przypadkowo zachowal si� 
komplet dokument6w archiwalnych, dotyczc1,cych jednego z obCY26w (Stammlager), 
kt6ry mial sw& siedzib� w Cieszynie. Chodz•i tu o jeden z najwiE�kszych oboz6w i za
raz;m najwai.niejszych, a to dlatego, Ze zaopatrywal an w sil� robocz& S1Qski okr�g 
prz-emyslowy zar6wno po polskiej, jak i czeskiej stronie. Okr�g ten przedstawial 
w czasie wojny ogromn& wartoSC dla gospodarki wojennej" (s. 6). Na podstawie 
zachowanych material6w Autorzy odtworzyli nie tylko struktur� wewn�trznq obozu, 
ustalili liczb� jeflc6w, warunki .i.ycia ü pracy, ale taki:e szereg szczegOlowych proble
m6w, jak nazwiska wi�zionych itp., gdy.Z zachowaly si� spisy imienne itp. dane. 
Podstawq, na kt6rej oparto ksi&i.k�, byly archiwalia obozu, a uzupelnienie stanowila 
literatura i relacje Swiadk6w, bqdZ tei. samych jellc6w. 

Stalag zostal zaloi.ony w Cieszynie na ·..-.riosn� 1941 r. na terenie starych zabudo
wafl wojskowych. Stanowil on samodzieln<:1 jednostk� we Wroclawskim Okr�gu 
Wojskowym (okr�g VIII), od wrzeSnia 1942 r. staJ si� filiq obozu w Lambinowicach, 
a nast�pnie od schylku 1943 r. do korica wojny byl samodzielnym obozem jenieckim. 
Przez caly okres istnienia obozu w Cieszynie przebywaly male grupy jellc6w, ale 
faktycznie podlegaly mu ich dziesiqtki tysi�cy. W trzeciej fazie istnienia stalagu 
komendzie cieszyflskiej podlegalo okolo 300 oboz6w rCY2mieszczonych gl6wnie na Gör-· 
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nym Slqsku. W pierwszej polowie 1944 r. pracowalo w nich h\cznie ponad 74 tys. 
je6c6w. Pod wzgl�dem liczebnoSci jeti.c6w stalag cieszyilski znajdowal si� na pierw
szym miejscu w.Sr6d obozöw rozmieszczonych na Slqsku, tzn. przed tambinowicami, 
Zgorzelcem i Zaganiem. Autorzy ksiqiki zwracajc1 uwag� na to, Ze „ad 1943 roku 
stalag cieszyilski stal si� jednym z najwaZniejszych stalag6w w Rzeszy, a to dzil!ki 
ogromnemu znaczeniu gospodarczemu g6rnoS1qskiego zagl�bia WE:glowego" (s. 31). 

Najliczniejsze grupy jel1c6w w omawianym obozie stanowili jellcy radzieccy 
j Anglicy. Na dalszym miejscu znajdowali si� Jugoslowianie

1 
Francuzi i Polacy. 

Je6c6w polskich bylo tu wyjqtkowo malo. U schylku wojny sprowadzono taki:e licz
ne grupy jellc6w wloskich. 

Zolnierze pozostajqcy w niewoli byli zatrudnieni we wszystkich podstawowych 
,dzialach 6wczesnej gospodarki, zwlaszcza w przemySle ci�zkim i gOrnictwie. Na la
mach ksiqi:ki Autorzy wymieniajij dziesiqtki kopalfl i hut g6rnoSlqskich, przy kt6rych 
znajdowaly si� obozy jenieckie. Rozmieszczenie filii stalagu cieszyllskiego ilustruje 
zalqczona do ksiqzki mapa. 

KsiqZka zostala podzielona na piE:C rozdzialöw zaopatrzonych nast�pujqcymi ty
tulami: ,,Organizacja obozu'1

, ,,Jellcy najtal1szq sil,:\ roboczq", ,,Warunki i:ycia obozo
·wego", ,,Jeniecki ruch oporu", ,.Ewakuacja obozu''. Autorzy starali s·i� odtworzyC calo
ksztalt stosunköw panujijcych w organizacji obozu cieszyllskiego. Uwzgl�dniono nie 
tylko liczebnoSC je6.c6w, warunki przebywania i odi:ywiania si�, ale taki:e bardzo 
-zr6i:nicowanq polityk� wladz pallstwowych i samych kapitalist6w zmierzajq_cych do 
maksymalnego wyzyskania jel1c6w jako najtariszej sily roboczej. Okazuje si� np., 
i:e jui: od jesieni 1943 r. pod naciskiem kapitalistöw w wielu zakladach przemyslo
wych na Görnym $lqsku „wprowadzono zrM.nicowanie racji ZywnoSciowych zaleZnie 
ad wydajnoSci pracy". Przeprowadzajqc tego rodzaju zmiany „pracodawcy mieli do 
dyspozycji stale tE: samq iloSC Srodk6w spoi:ywczych, kt6rq tylko w inny spos6b 
starali si<: podzieliC" (s. 34). Autorzy ksiqzki wykazujq na licznych przykladach, jak 
tego rodzaju zbrodnicza kalkulacja przemyslowc6w doprowadzala do wyniszczania 
fizycznego duZych grup jellcöw, zwlaszcza obywateli radzieckich, ktörzy byli najgo
rzej traktowani. W Stad za tym mnoZyly si<: wypadki przy pracy. W innej cz�Sci 
ksiqzki Autorzy zwracajij uwag� na wysokoSC i zr6Z:nicowanie racji ZywnoSciowych 
-dla poszczeg61nych grup jetlcöw i na röi:norodne sposoby okradania Zolnierzy pO'Zo
·staj qcych w niewoli zar6wno przez funkcjonariuszy wojskowych, jak i administracj� 
kopalll i hut. Do rz�du ciekawych relacji naleZc1 cz�Sci traktujqce o formach jeniec
kiego ruchu oporu i pomocy udzielanej jericom przez robotniköw g6rno51qskich. 

Omawiana ksit1Zka zostala napisana w bardzo spokojnym tonie. Wymowa fakt6w 
jest jednak jednoznaczna. Bez zbytnich komentarzy los jellc6w zostal nakreSlony 
w sposöb nie budzt1CY wqtpliwo.Sci. Przy wszystkich zaletach ksiqi:ki Autorzy nie 
mogli daC pelnych wypisöw dokumentöw. Nie pozwalaly na to rozmiary pracy. 
Takiego teZ celu nie stawiali sobie piszqcy. Ze wzgl�du jednak na wagE: problem6w 
i unikalny charakter dokument6w wydaje si<: celowe opublikowanie zbioru, czy teZ 
wyboru najwaZniejszych material6w do dziejöw jeric6w zatrudnionych na G6rnym 
·Slijsku. Takie przedsi�wzi�cie pozwoliloby historykom polskim opracowaC szerzej 
zagad�enie jellc6w zatrudnionych tu i ulatwiloby ustalenie wielu szczeg616w do
tyczqcych m. in. nie wyjaSnionych do kol1ca niekt6rych akt6w zbrodniczych itp. 
Problem ten jest zl0Zony1 gdyZ wymagalby akceptacji tego pomyslu ze strony Auto
röw ksiq:Zki znajqcych najlepiej archiwum stalagu cieszyiiskiego i pomocy specjali
·st6w z instytucji naukowych w Polsc"r, a zwlaszcza z oSrodka katowickiego. Trud 
taki oplacalby si�. 

Przy lekturze omawianej ksiqZki nasuwa si� kilka uwag w sprawie przypis6w. 
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WiE;kszoSC tytul6w zespol6w archiwalnych podano w jE:zyku czeskim, eo jest zapewne 
zgodne ze sposobem porzc1dkowania akt. Pomylkc1 jest jednak podanie w jE:zyku czes
kim (s. 20, przyp. 5) nazwy archiwum w Poczdamie. W innym wypadku (np. s. 20, 

przyp. 15) nazwE: tE: podano w innym jE:zyku. Ponadto wydaje siE:, Ze niekt6re 
przypisy sq zbyt Iakoniczne: wystE:pujq w nich niemal wylqcznie skr6ty, brak jest 
tytul6w dokument6w itp. 

Sc1 to jednak sprawy drobne. Nie podwafajq one warte.Sei tej ciekawej pracy do 
dziej6w G6rnego $l9ska. 

Jerzy Pabisz 

L. I z b i J\ s k i, STRONNICTWO LUDOWE W POWIECIE BRZESK!M NA TLE 
OGÖLNEJ SYTUACJI W RUCHU LUDOWYM NA DOLNYM SL,\SKU (1945-1949), 
Instytut $I9ski w Opolu, 1968, ss. 85. 

„Bez dokladnej znajomo.Sci dziej6w ruchu ludowego - pisze we wstE:pie Izbillski 
- poprzedzonej wnikliw9 analizq badawczq nie spos6b w pelni zrozumieC w�zlowe 
problemy polskiego procesu historycznego" (s. 7). Jest to prawda ·z rzE:du oczywi
stych. Trudno natomiast zgodziC si� z hipotezct Autora, Ze dzieje ruchu ludowego 
,,w aspekcie jednego powiatu", nawet z uwzglednieniem - jak pisze Izbillski -
"generalnych rozstrzygniE:C w skali og6Inopal1stwowej, strategii 1i taktyki partii poli
tycznych pozwoli na stworzenie marksistowskiej syntezy dziej6w polskiego ruchu 
ludowego" (s. 7). JeZeli nawet zaloZyC, ie syntez� ruchu ludowego nalefaloby rozpo
czynaC od powiatu (choC dlaczego nie od gromady?!), to do zbudowania „syntezy 
marksistowskiej" niezbE:dna jest k r y t y c z n a i w n i k 1 i w a a n  a 1 i z a wybranego 
fragmentu historii. Natomiast to, eo prezentuje Autor na temat rucbu ludowego 
w og6Ie, a w powiecie brzeskim w szczeg6ln0Sci, jest wlaSnie przykladem braku 
,,wnikliwej analizy badawczej", Pisz� o tym z tym wiE:kszym UC'.Zuciem zaZenowania, 
poniewaZ przyklad to niestety nie odosobniony na gruncie badall regionalnych nad 
historiq polityczm\ Polski Ludowej (por. recenzjE: M. Orzechowskiego pracy W. La
cha, Z problem6w iycia politycznego na terenie miasta Opola i powiritu opolskiego 

w latach 1945-1948, Opole 1966, zamieszczonct w „Slqskim Kwart. Hist. Sob6tka" 
1967 nr 4, s. 589-591). 

Z jednej strony chce Autor zrozumieC, Ze podj9l siE: zadania trudnego, zakre
Slil tak chronologiczne, jak i problemowe ramy tematu bardzo szeroko i dlatego mu
sial ograniczyC si� jedynie do rejestru faktöw i zdarzell z historii ruchu ludowego. 
Przygotowal wi�c Izbillski „cze.Sciowy zarys" ts. 11) problemu z punktu widzenia 
naukowej pracy niezadawalajqcy. 

Razi w „szkicu" Izbillskiego przesada w kre.Sleniu np. roli i znaczenia Stron
nictwa Ludowego w powiecie brzeskim w latach 1945-1949. MoZna zrozumieC lo
kalny patriotyzm Autora, ale nie spos6b przyjl:IC jego prawd, wöwczas gdy Sc\ one 
eo najmniej wqtpliwe. Wtedy kiedy Stronnictwo stawialo doslownie pierwsze kroki 
dzialalno.Sci organizacyjnej, Izbillski pisze, Ze bylo wprawdzie „nieliczne, niemniej 
dzialacze ruchu ludowego wykazywali duZe zaangaZOwanie w Zyciu spoleczno-poli
tycznym powiatu" (s. 13). Albo wöwczas, kiedy z trudem odradzalo sie po okresie 
wewnetrznego kryzysu w 1946 r., Autor stwierdza (s. 46), Ze jego udzial w Referen
dum Ludowym „byl niezwykle ambitny'' (naleialo w6wczas do SL okolo 100 czlon
k6w, s. 49). R6wnie wysokct ocenE: uzyskalo Stronnictwo w kampanii wyborczej 
(S. 52-53). 

Izbinski przyjmuje bezkrytycznie pewne zdarzenia, nast�pnie je opisuje bez 
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najmniejszej nawet refleksji badawczej. Np. piszqc o cz�stych zmianach zarzqd6w 
powiatowych w Brzegu, Autor nawet nie pr6bt.ije wyjaSniC jednym zdaniem, eo bylo 
tego przyczym\ (s. 13, 19, 20, 22). Podobnie niekt6re informacje irOdlowe cytowane przez. 
lzbiilskiego sq po prostu zb�dne, o niczym nie m6wicl i niczego nie wyjaSniajq. Np. 
fragment sprawozdania WZ SL z pierwszego organizacyjnego zebrania: .,Zebrani 
wychodzq z zaloi:enia, Ze powolanie do Zycia organizacji Stronnictwa Ludowego jest 
konieczno.Sciq natury og6lnopallstwowej po wyczerpujijcej dyskusji postanowili 
powolaC Wojew6dzki Zrurzqd Stronnictwa Ludowego" (s. 12). Bardziej przeciei: istotna, 
choC tei. og6lna, byla deklaracja polityczna dzialaczy Stronnictwa Ludowego opubli
kowana w „Zielonym Sztandarze": ,,Czlonkowie Stronnictwa Ludowego, kt6rzy tu 
przyjechali jako najodpowiedniejsze sily do pracy pionierskiej, bE:dc:i staC trwale 
i mocno na straZy polskich ideal6w demokratycznych i sluZyC b�dc:1 wiernie tym 
sprawom, kt6re nas tu skierowaly" (,,Zielony Sztandar", 20 V 1945 r .). Podobne in
formacje tr6dlowe cytuje Izbillski na s. 15, 39, 40, nie podejmu}qc nawet cienia 
krytycznej analizy w odniesieniu do prasy. 

ZastrzeZenia budzi tak:ie statystyka Autora. Rozw6j ilo.Sciowy Stronnictwa Ludo
wego w og6Ie jest zwykle trudny do uchwycenia. ÖwC'Zesna statystyka posiada 
Pr'Zecie:i zasadnicze mankamenty, byla tendencyjna i zawyfona. Autor niestety ta
kich wc:1tpliw0Sci nie ma. Liczby, jakie podaje, o niczym nie m6wiq. Izbir'lski pisze, 
Ze Stronnictwo w powiecie brzeskim do 15 IX 1945 r . .,wyraZalo si� liczbq 129 czlon
k6w. Czlonk6w z legitymacjami bylo 43. Zebrar'l organizacyjnych odbylo si� 6" (s. 15). 
Czy to jest du:io, czy malo? Co to Sol czlonkowie z legitymacjami i bez? Nawet 
jeZeli por6wnaC, jak to zrobil Autor, liczb� czlonk6w SL z liczbq czlonk6w PPR 
czy PPS (s. 15), to o niczym to jeszcze nie m6wi. Nie mo:ina - wydaje mi si� -
przy statystyce pozostaC jedynie przy ogOlniku, Ze „w omawianym okresie szeregi 
Stronnictwa Ludowego zaC'zE:ty szybko wzrastaC'' (s. 15). Podobne zreszt& wqtpliwoSci 
powstaj& przy danych liczbowych z 1946 r. (s. 16) czy z 1947 r. (tab. 1, s. 17). Po
woluje siE: w tym wypadku Izbiilskti. na sprawozdanie ZP SL z listopada 1947 r., Ze 
slaby wzrost liczebny SL byl spowodowany tym, iZ „jedynie tylko trzech czlonk6w 
Zarz9du Powiatowego prowadzilo pracE: w terenie w kierunku rozwoju Stronnictwa. 
Realnej pomocy ze strony terenowego aktywu nie bylo" (s. 17). Natomiast na s. 18 
pisze, Ze „Szeregi Stronnictwa zaczE:lY szybko rosn9C". JeSli mowa o rozwoju liczbo
wym Stronnictwa, to warte odnotowaC fakt, Ze Izbit'lski nie radzi sobie takZe ze 
zjawiskiem gwaltownego spadku iloSci czlonk6w w 1949 r. (styczell 1949-729, gru
dzieri - 551, tab. 5, s. 22). Jego wyja.Snienie niczego nie wyjaSnia. Izbiilski bowiem 
na s. 23 pisze: ,,Dla wyja.Snienia nale:Zy dodaC, Zc ubytek 274 czlonk6w tlumaczy 
si� uporz&dkowaniem dotqd chaotycznie prowadzonej ewidencji, gdzie figurowali 
czlonkowie, kt6rzy ju:i dawno zmarli bqdi wyjechali z powiatu brzeskiego. Ponadto 
90 czlonk6w SL nie przyjelo wniosk6w na legit.ymacje stale i w rezultacie zrzeklo 
sie przynale:Z.noSci partyjnej do ZSL. Wedlug sprawozdania PKW ZSL w Brzegu za 
grudzieit 1949 roku prezesi zarz9d6w g:romadzkich nie powiadomili o powy:iszym 
fakcie PKW ZSL. N a d  m i e n i (: w y p a d a, Z e c z e S C  c z l o n k 6 w w y k 1 u
c z o n o z s z e r e g 6 w  S t r o n n i c t w a  L u d o w e g o  w o k r e s i e  j e d n o
c z e n i a  s i �  r u c h u  l u d o w e g o" (podkr. B. P.). 

Zbyt og6lnie i jednostronnie potraktowal takZe l'zbiil.ski udzial Stronnictwa Lu
dowego w zasiedlaniu i zagospodarowaniu powiatu (rozdzial II, s. 24--30). Znalazlo 
si� tu zwlaszcza jedno stwierdzeruie, ktörego nie moZna pozostawiC bez wyja.Snienia. 
Proces integracji spoleczeiistwa ziem zachodnich - zdaniem Autora - rozpoczc:1l 
si� juZ w 1945 r. Jednak z przytoczonych przez samego Autora fakt6w wynika wrecz. 
coS innego (s. 25). Trudno bowiem uznaC za pocz&tek integracji etap wyraZnych. 
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konflikt6w grupowych, narodowoSciowych. W 1945 r. spoleczeiistw.o zar6wno brze
skie, jak i dolnoSlciskie zacz�lo si� tworzyC, nie mogly si� odbywaC proce�y integra
cji w ramach olbrzymiej „w�dr6wki Jud6w". lzbillski sam pisze, cytujqc wypowiedZ 
w6jta z 1946 r., Ze „wzajemny stosunek osadnik6w i repatriant6w jest zgryZliwy, 
nie ma szczeroSci, osadnicy kierujq si� zazdroScüi, nie chcij dobrze pracowaC" (s. 25). 
Wydaje si�, Ze na procesy integracyjne zasadniczy wplyw wywierala sytuacja poli
tyczna, jednoczenie si� spoleczeilstwa wok6l obrony ziem zachodnich. Przejawy te 
obserwujemy wlaSnie w 1946 r. (por. M. Or z e c h o w s k i, Procesy integracji spo
lecznej na ziemiach zachodnich i p6lnocnych po drugiej wojnie Swiatowej, ,,IX Po
wszechny Zjazd Historyk6w", s. 209 i n.). 

Lektura „szkicu" Izbiilskiego sklania dodatkowo do innej refleksji. Autor 
wyraZnie przeceniaJ roI� propagandy. Uwai.a, Ze nawet w najtrudniejszych sprawach 
moZna przy jej pomocy zalatwiC wszystko. PiszijC np. o akcji, siewnej, kt6ra napoty
ka.J:a - jak wJadomo - szereg trudno.Sci, Jzbiiiski pisze: ,,Jzsienna akcja siewna 
byla pr6bij sprawnoSci i m0Z1'iw0Sci wyzyskania przez partie polityczne i wladz� 
terenOWcl swego autorytetu oraz sprawdzianem warto.Sci aktywu partyjnego. Przy
stijpiono energicznie do pracy uSwiadamiajc1cej wSrOd repatriantöw ... Aby ludnoSC 
wiejskq wyrwaC z oportunizmu, przeprowadzane Sc\ w powiecie wiece propagandowe 
przez Urzt1d Propagandy i Informacji . . przy wsp6ludziale przedstawicieli czterech 
stronnictw politycznych i przedstawicieli urz�dOw paii.stwowych" (s. 27). Podobnie 
w walce z plagq gryzoni Izbifi.ski odwoluje siE: do pomocy „komitetu powiatowego", 
kt6ry „jednoczeSnie poczynit odpowiednie przygotowania do orki jesiennej" (s. 28). 

Problemem samym w sobie jest kwestia rozlamu w ruchu ludowym (rozdz. III, 
s. 31-37). Problem to zlo:Z.ony, kontrowersyjny i nie nale:Z.y si� dziwiC, Ze Izbiilski 
nie m6gl sobie z nim poradziC. Poszedl wi�c w Slady literatury, kt6ra niestety je
�zcze w tym przedmiocie nie zrobila dobrego kroku naprz6d. W zwiqzku z tym 'Autor 
„szkicu" potraktowal ten problem w utartym schemacie: PSL to reakcja, gl6wne 
nieszcz�Scie dla Polski i ruchu ludowego to Miko1ajczyk, kt6ry zbyt p6ino uciekl 
z Polski. Bowiem: ,,z chwilq uciec'Zki Stanislawa Mikolajczyka z Polski, sytuacja 
polityczna zostala wyjaSniona•· (s. 37). 1zbil1.ski nawet uwaza, ie powiat brzeski byl 
wyjijtkiem, bo „nie bylo tarn wi�kszych rozgrywek miE:dzy czlonkami PSL a Blokiem 
Demokratycznym, jak to mia1o miejsce na innych terenach Dolnego .Slqska" (s. 37). 
Walk� z PSL Autor dostrzegl jednak piszqc kilka slron dalej: ,,Blok Demokratyczny 
przystijpil do zwalczania wp1yw6w PSL, otwierajqc tym samym Stronnictwu Ludo
wemu drog� na utracone tereny" (s. 41). Wedlug Autora jedynie kampania propagan
dowa, zwlaszcza w okresie referendum, prowadzona pod haslem „referendum stanie 
si� kl�skq reakcji", unieszkodliwila PSL, jak r6wnieZ „skupione wok6l niego po
dziemie reakcyjne" {s. 45). 

Gladko i bezkonfliktowo przedstawil Izbiüski r6wniei zagadnienie wsp6lpracy 
Stronnictwa z innymi partiami politycznymi. Wedlug niego wsp6lpraca rozpocz�la 
siE:: w 1947 r., natomiast o pierwszych latach nawet nie wspomina. ,,Trzeba stwier
dziC - pisze - Ze stosunki Stronnictwa Ludowego z Polskq Partiq Robotniczq za
röwno na szczeblu wojew6dzkim [Skfld taka pewnoSC - B. P.], jak i na omawia
nym terenie ukladaly si� pomySlnie. Nie moina j ednak tego powiedzieC o stosunkach 
miE:dzy PPS a SL, mimo czynionych przez kierowniciwo SL pewnych kroköw celem 
osiqgni�cJa zbliZ:enia i wspölpracy'' (s. 63). ,,Mit:dzy SL a SD nie bylo prawie i.adnej 
wsp6lpracy, eo wiqzalo siE: z faktem, Ze wladze powiatowe SO pozostawaly pod sil
nym wplywem PPS" (s. 63-64). Nie spos6b kontynuowaC rozwaiari nad „szkicem" 
Izbiilskiego, choC jest tarn wiele jeszcze Wijtpliwych ocen na temat udzialu SL 
w umacnianiu wladzy ludowej (s. 38-53), udzialu w radach narodowych i admini-



718 Recenzje 

stracji (s. 54-61) czy samego zjednoczenia ruchu ludowego (s. 72-75). Nie dostrzega 
Izbiriski np. tego, ie zjednoczenie ruchu ludowego odbylo sie w nowych warunkach> 

Ze wyra:ialo nowe tendencje w polityce zjednoczonej partii. W samym fakcie zjedno
czenia ruchu ludowego widzi on jedynie „jeszcze jeden cios w plecy reakcji" (s. 72). 
Nie przeszkadza to zgodziC siE; z konkluzjq Autora, :ie „idea zjednoczenia ruchu lu
dowego, sojusz robotniczo-chlopski, utworzenie ZSL - to wszystko bylo wyrazem 
zwyciE:stwa radykalnego nurtu ruchu ludowego" (s. 75). 

ZakollczyC chcialbym swoje uwagi raczej pesymistycznym stwierdzeniem, Ze 
pr6ba „szkicowania" tylko historii przynosi zazwyczaj nauce wiE:cej szkody ni:i. 
poiytku. Nie tak naleZy chyba pojmowaC prace nad stworzeniem „marksistowskiej 
syntezy dziej6w ruchu ludowego". 

• Bronislaw Pasierb 

A. S m o l a l s k i, SZKOLNICTWO PODSTAWOWE NA DOLNYM SLl\SKU 
W LATACH 1945-1965, Wroc!aw 1970, ss. 251. 

Wydana w ramach serii Monografii Pedagogicznych Komitetu Nauk Pedagogicz
nych i Psychologicznych PAN praca A. Smofalskiego jest pierwszc\ pr6bcl calo.Scio
wego UjE:cia rozwoju szkolnictwa podstawowego na Dolnym Slijsku w pierwszym 
20-leciu wladzy ludowej na tym terenie. Czytelnikowi nasuwa �iE: z miejsca mySl, 
Ze zakres treSci pracy nie odpowiada temu, eo czytelnik spodziewalby siE: znaleZC 
w ksü1Zce zawierzajqc tylko tytulowi. Tytul bowiem jak i pierw3ze zdania wstE:pu 
podsuwajc\ myS1, Ze praca obejmie caloSC problemu historycznego rozwoju szkolnic
twa podstawowego, czyli instytucji nauczajijcej i wychowujqcej na okreSlonym w ty
tule poziomie w tamZe okreSlonym miejscu i czasie. Ograniczenie siE: zaS jedynie 
do dw6ch w zasadzie zagadniell - rozwoju organizacji szk6l podstawowych i cha
rakterystyki pracujqcych w tych szkolach nauczycieli - wymaga podtytulu bHZej 
okreSlajqcego zawarto.Sci pracy, 

Wydaje siE: jednak bezsporne, i:i do osiqgni�C Autora nale:Zy: 
1. Wykazanie, ie mimo rozpoczi::cia pracy oSwiatowej od zera w dziedzinie orga

nizacji szk61 podstawowych os-iijgni::liSmy niezaprzeczalne sukcesy, wykonujqc np. 
postanowienia ustawy o Planie 6-letnim w zakresie wzrostu liczby szk61 pelnych 
i pobiera\jijcych w nich nauki:: uczni6w. Z zaloionych na 1955 r. 87°/o wszystkich 
uczni6w w szkolach pelnych osiqgnii::to na Dolnym Slqsku w roku szkolnym 1955/56 
aa,10/01 a w 1966/67 r. odsetek ten wyni6sl jui: 95r,1·0. Podobnie ma s,ii:: rzecz, gdy chodzi 
o iloSC nauczycieli. W takim np. pow. boleslawieckim rozpoczynalo praci:: w 1945 r. 
3 nauczycieli, a w 1966 r. bylo ich 490, czyli nastqpil wzrost 163-krotny. 

2. Wykazanie przy pomocy licznych danych, ii. szkolnictwo podstawowe Dolnego, 
Slqska wyr6i:nialo sit:: w latach 1945-1965 szybHym tempern wzrostu liczby szkUl 
i uczni6w, jak r6wnie:i wyiszym stopniem organizacyjnym niZ szkolnictwo tego 
samego typu w calym kraju. 

3. Wykazanie specyficznych warunk6w demograficzno-socjologicznych istniejij
cych na Dolnym Slqsku, w jakich przyszlo wladzom oSwiatowym dzialaC, jakich. 
gdzie indziej nie spotykamy. Wyraialo sii:: to m. in. w niskim odsetku mlodzieiy
szkolnej w pierwszych latach po wojnie i jej stosunkowo duiym rozproszeniu w wy
niku ciijglej migracji rodzic6w, eo zmuszalo z kolei wladze do ciijglej reorganizacji 
sieci i systemu szkolnego. Wyi:szy r6wnieZ niZ w innych regionach Polski przyrost 
naturalny z r6wnoczesnym niskim odsetkiem liczby ludnoSci w wieku poprodukcyj
nym mogqcej mlodzieiy S2k6l podstawowych zapewniC lepszq_ opiek� wychowawczct-
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w domu rodzinnym stwarzal szkolom specjalne zadania nie spotykane na takq skalE: 
w reszcie kraju. 

4. Ukazanie wielkiego wkladu pracy i energii, a czasem samozaparcia, nauczycieli 
doln0Sh1skich w rozw6j liczbowy i organizacyjny szk6l podstawowych ].')olnego 
SI�ska. 

5. Zebranie i pracowite zestawienie dziesi.it.k6w i setek danych statystycznych 
(sam aneks wypelniony gl6wnie zestawieniami statystycznymi zajmuje ponad 4Ct 
stron pracy) ze fr6del najcz�Sciej r�kopiSmiennych, dajqc w ten sposOb material dla 
dalszych badall. 

R6wnocze5nie jednak wypada ZalowaG, Ze majqc do dyspozycji cz�sto bezcenny 
material archiwalny, kt6ry - jak stwierdza sam Autor (s. 18) - po prostu gini� 
z dnia na dziell, nie pokusil si� On o rozszerzenie bqdZ chociaZ zapowiedZ rozszerzenia 
w przyszloSci zakresu swoich badall na calq dzialalnoSC szk61 podstawowych Dolnego 
Sh1ska. Z pracy Smolalskiego niestety nie dowiadujemy si� prawie wcale o pracy 
polityczno-spolecznej i dydaktyczno-wychowawczej wewnqtrz szk61 i oddzialywaniu 
tej pracy na Srodowisko. Wspomn� chociaZby dwie wielkie akcje o znaczeniu histo
rycznym, jak udzial szk6l w akcji repolonizacyjnej czy likwidacji analfabetyzmu. 
Kilkoma zdaniami kwituje Autor problem wielkiego wplywu szkoly na adaptacj� 
i integracj� JudnoSci Dolnego Slqska (s. 63, 65), ale nie dokumentuje swoich wypo
wiedzi. Podobnie, gdy stwierdza, ie brak opieki ze strony starszych nad dzieCmi 
szk6l podstawowych musialby zast�powaC szkoly dolnoSlqskie specjalnymi formami 
dzialania (s. 77 n.), aZ siE: prosilo o szersze zbadanie tego zasygnalizowanego pro
blemu! A gdzie akcja budowy tysiqclatek? Czy:föy ten fakt nie mial wplywu na stan 
sieci i organizacj� szk6l podstawowych, jak röwniei na kadr� nauczycielskq Dolnego 
Slqska? Kiedy Autor w zakoli.czeniu pisze, :ie o wysokim stopniu poczucia zawodo
wego nauczycieli dolnoSlqskich Wiadczy szeroki ruch inicjatyv.r p�dagogicznych i co
raz lepsze efekty szk6l (s. 186), musimy to stwierdzenie przyjqC na wiar�, poniewaZ 
czytelnik ksiqZki o tych sprawach si� z niej nie dowie. 

Z innych spraw warto zwr6ciC uwag�, Ze w doSC obszernej bibliografii zalf}czo
nej do pracy (s. 234--244) zabraklo dw6ch pozycji: ,,Biuletynu Sluibowego DolnoSlq
skiej Rady Narodowej" wychodz:,icego w latach 1947-1949, gdzie moZna znale:ZC 
m. in. dane dotyczqce szk6l podstawowych na Dolnym Slqsku, oraz wydawnictwa: 
Slqsk Dolny w drugq rocznic� powrotu do Polski. 1945-1947, Wroclaw 1947, gdzie 
specj alny rozdzial poSwi�cono szkolnictwu. Tarn te:i opublikowano cz�SC danych sta
tystycznych (s. 169), kt6re Autor przedstawil w tab. 3 (s. 36) i tab. 11 (s. 121) na pod
stawie Zf6del r�kopiSmiennych. Wydaje si� te:i, :ie nale:ialo wykorzystaC akta wladz 
centralnych, np. Ministerstwa Ziem Odzyskanych czy Ministerstwa 0Swiaty, a nie 
jedynie fr6dla terenowe. Nie moZna tei oprzeC si� wrai:eniu, ii naSwietlenie sytuacji 
zawodowej i :iyciowej nauczycieli dolnoSlqskich jedynie na podstawie dokument6w 
urz�dowych (akta Kuratorium Szkolnego, Zwiqzku Zawodowego Nauczyciclstwa 
Polskiego czy „Glos Nauczycielski") nie jest pelne. Mimo zastrze:iell Autora, i:e do 
jego pracy i:rödla te wystarczajq, my.Sl�, ie konfrontacja z innymi materialami 
typu socjologicznego (pami�tniki, wspomnienia, wywiady, ankiety) spowodowalaby 
powstanie bardziej jasnego i historycznie bardziej prawdziwego obrazu pracy i iycia 

nauczycieli oraz tego, jak ich prac� ocenialo 6wczesne spoleczellstwo dolnoSlqskie. 
Na zakoftczenie jedna uwaga zasadnicza. Ksiqi:ka A. Smolalskiego na obecnym 

etapie zapotrzebowania spolecznego mimo wielorakich zalet wcze§niej podkreSlonych 
juZ nie wystarcza. Dala nam ona w zasadzie wglqd w liczbowy rozw6j szk61 podsta
wowych Dolnego Slqska, zabraklo zaS przedstawienia i analizy j akoSci tych szk61. 
Musimy j eszcze poczekaC na ksiqZk�. ktöra odpowie nam, jak szkoly podstawowe 
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Dolnego Slctska dokonaly przygotowania "najwaZniejsZego wsp6lczynnika produkcji 
d6br materialnych, jakim jest pracownik produkcji" (T. Ko t a r b i ri s k i, Studia 

z zakresu filozofii, etyki i nauk spolecznych, ·wrodaw 1970, s. 64.). 

Jerzy Ratajewski 

PRZEMYSL DOLNEGO SLf\SKA (Roczniki Dolno!lijskie, t. I), Wroclaw 1969, 
ss. 567. 

Dolny Slt:lsk ·z peryferyjnej ekonomicznie i tkwüicej w recesji prowincji Rzeszy 
przeksztalcil si� w 25-leciu Polski Ludowej w przoduj!:lCY pod wzgl�dem gospodar
czym region Polski, nalei:c:}_cy do najbardziej uprzemyslowionych okr�g6w kraju. 
Zlokalizowano tutaj - po wojnie zbudowany od podstaw - przemysl elektrotech
niczny, a taki:e maszynowy, Srodk6w transportu i niekt6re inne nowoczesne gal�zie. 
Przemysl doln0Sh:1,ski stal si� integralmt cz�Sciq polskiego organizmu gospodarczego. 
Odbudowie i procesowi integracji gospodarC'Zej z resztq_ kraju towarzyszylo stale 
duZe zainteresowanie piSmiennictwa polskiego historiq gospodarczi:\ tego re�ionu. 
Wynikalo to z oczywistej potrzeby poznania proces6w i kierunköw przeobraZeil 
gospodarczych w przeszloSci. Na og61 jednak badacze zwracali uwag� na dzieje 
wczeSniejsze. JuZ w 1960 r. J. Popkiewicz pisal, Ze takie ukierunkowanie badail 
doprowadzilo do zgola paradoksalnej sytuacji, w kt6rej lepiej jest znana dawna hi
storia Slqska niZ jego dzieje w Polsee Ludowej i. Dlatego teZ z uznaniei;n nale:Zy 
powitaC pierwszq_ monog;rafi� rozwoju przemyslu dolnoSlqskiego Polski Ludowej. 

Recenzowana publikacja ma charakter popularnonaukowy, eo jednak nie umniej
sza jej walor6w spoleczno-politycznych i poznawczych. W liczq_cym 21 os6:> zespole 
autorskim znajdujemy nazwiska znanych dzialaczy politycznych, dziennikarzy, nau
kowc6w oraz przedstawcicieli szeregu galf:zi przemyslu, kt6rzy ex professo znajq_ 
doskonale ich problematyk�. Wydawnictwu przySwiecajq dwa cele: naukowy, tj. 
przedstawienie najnowszej historii gospodarczej Dolnego Slqska, oraz praktyczny, 
czy1i informacja o aktuailnym stanie przemyslu, rozmieszczeniu zakladöw przemy
slowych i asortymencie produkcji. Cele te znajdujq swe odbicie w konstrukcji ksiq:Z
ki, ktöra sklada si� z 4 cz�Sci: w pierwszej omawia si� zniszczelltia wojenne, zagospo
darowanie i odbudowi;:: Dolnego Slqska; w drugiej - rozw6j przemyslu dolno.Slq_skiego 
w latach 1950-1965; w trzeciej - stan i kierunki rozwoju w latach 1966-1967; 
czwarta cz�SC stanowi leksykon zaklad6w przemyslowych, informujqc w czterech 
ji;::zykach o poszczeg6Inych przedsit;;:biorstwach przemyslu kluczowego. 

Odzyskany w 1945 r. Dolny Slqsk przedstawial - jak wiadomo - obraz olbrzy
mich znis·zczeil. wojennych, kt6re stanowily ai 20°/o strat poniesionych przez Polsk� 
w jej obecnych granicach. Stqd pierwsza cz�SC monografii rozpoczyna si� od przed
stawienia przyczyn i rozmiar6w strat w poszczeg6Inych gal�iach przemysl4,, lqcznv
SC'i i komunikacji. Nast�pnie charakteryzuje proces zagospodarowania i odbudowy 
w rozbiciu na dwa okresy: od wyzwolenia do kol:1ca 1946 r. oraz lata planu trzylet
niego. Na uwag� zasluguje tu wykorzystanie wspomnieil pionier6w, z kt6rych szcze
g6lnie cenne wydajq si� nie publikowane dotychczas materialy T. Oryilskiego. Ich 
uwzgli;::dnienie pozwolilo oddaC niepowtarzalny klimat okresu „pionierskiej improwi
zacji". Warto r6wnieZ zwr6ciC uwag� na ti;:: cz�SC rozdzialu, w kt6rej om6wiono iniej-

1 J. P o p  k i e w i c z, Stan badan nad 1·ozwojem gospodarczym Slq.ska w okre
sie Polski Ludowej (Slqski Kwartalnik 1-Iistoryczny Sob6tka, R. XV, 1960, nr 3, 
s. 305). 
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sce regionu w planach przebudowy struktury gospodarczej kraju. Problem ten zna
lazl najpelniejszy wyraz w uchwalonym przez KRN 3 IX 1946 r. Planie Odbudowy 
Gospodarczej. Jednym z jego glöwnych zadafl bylo bowiem scalenie Ziem Odzyska
nych z dawnymi, kt6re mialo polegaC m. in. na „stworzeniu harmonijnej caloSci 
przemyslowego aparatu produkcyjnego" (s. 56). Szybka integracja tych dw6ch czlo
n6w staC sie miala jednym z istotnych czynnik6w rozwoju przemyslu dolnoSlqskiego. 

Rozdzialy II i III zawierajq bogaty material faktograficzny dotyczqcy czynnik6w, 
kt6re zadecydowaly o rozwoju poszczeg6lnych galt;:zi produkcji, ora·z ich miejsca 
w Zyciu gospodarczym kraju, a takie dane o rozwoju wainiejszych zaklad6w prze
myslowych. Swego rodzaju symbolem przemian strukturalnych regionu moi:e byC 
przemysl elektrotechniczny, kt6rego udzial w og61nej wartoSci produkcji przemyslo
wej Dolnego Slqska sit;:ga obecnic 7°/o. Wi�kszoSC z 21 duiych i Srednich zaklad6w 
tego przemyslu utworzono po II wojnie Swiatowej - niekt6re w budynkach fabry
cznych przeznaczonych dawniej na inn<1 produkcjt;:, inne w obiektach nowych spe
cjalnie wybudowanych w tym celu. Zaangai:owanie licznego - jak wspomnialem -
zespolu autorsktlego, zwlaszcza do przedstawienia rozwoju poszczeg6Jnych galezi prze
myslu, doprowadzilo do pewnej niejednolitoSci w Iormie i konstrukcji pracy. Doty
c:zy to zwlaszcza rozdzialu II, omawiajijcego ten rozwöj w latach 1950-1965. W czt;:
Sci tej daje sie odczuC brak artykulu podsumowuJqcego, charakteryzujqcego og6Iny 
kierunek przemian oraz wezlowe problemy rozwoju przemyslu dolnoSlqskiego jako 
caloSci. Sprawy og6Ine omawia jedynie artykul kcilcowy tomu, kt6ry jednak ogra
nicza sie wylqcznie do okresu ostatnich 5 lat (1966-1970). Nie wypelnia wspomnianej 
luki takie i artykul wstepny Z. Tempskiego, zatytulowany U progu planu szeScio
letniego. Powinien on dotyczyC przelornu lat 1949-1950. Tymczasem Autor wybiega 
tu stale naprz6d (por. np. tablice: wszystkie zawierajq dane z lat 1950, 1960 i 1965). 

Piszqc o niedociqgnieciach publikacji, naleZy r6wniei: zwr6ciC uwage, i:e spis 
przemyslowy z 1945 r., na kt6rego wyniki powoluje si<: Autor rozdzialu I, nie objql 
tak waZnych oSrodk6w, jak Wroclaw czy Walbrzych. Fakt ten nale:ialoby zasygna
lizowaC choCby w przypisach. ZastrzeZenia budzi teZ spos6b wykorzystania nie
ktörych tablic statystycznych w drugiej c:zeSci pracy (brak odsylac:zy do ±r6del 
moi:e byC usprawiedliwiony popularnonaukowym charakterem wydawnictwa). Na 
s. 94 np. znajduje sie tabela, kt6ra - jak wynika z tekstu - ma ,ilustrowaC wzrost 
udzialu wegla wsadowego w produkcji przemyslu weglowego, tymczasem tabela ta 
zawiera' dane dotyczqce produkcji globalneJ i zatrudnienia w calym przemySle paliw. 
Do przemyslu paliw zaliczamy jednak - jak wiadomo - nie tylko kopalnie wt;:
gla kamiennego, ale takie w<:gla brunatnego oraz elektrownie, gazownie, brykieto
wnie i koksownie. Konfrontacji z odpowiednimi frödlami wymaga, naszym zdaniem, 
przytoczona przez Autora wielkoSC wydobycia w Zaglebiu Dolno.Slqskim w 1949 r. 
- 4-5 mln ton (s. 57). Liczby tej nie potwierdzajq oficjalne statystyki resortu z. 

Ostatnif.} czeSC ksiqiki stanowi leksykon zaklad6w przemyslu dolno.Slqskiego, nb. 
wydany takie osobno pod tym samym tytulem. Pod wzgledem przyj�tego kryterium 
podzialu przemyslu Dolnego $Iqska lcksykon stanowi zupelnie odrebnq czt:M: opra
cowania. Kryterium to stanowi podzial wojew6dztwa na podregiony, obejmujqce 
obszary o podobnym charakterze ekonomicznym, posiadajqce powiqzania wewn�
trzne. Wyodrebniono wiec nastepujqce podregiony: wroclawski, miedziowy, polud
niowo-Zachodni, Kotliny Klodzkiej i jeleniog6rski. Wydaje sie,ze wydawca powinien 
uzasadniC przyjt;:cie wlaSnie tej koncepcji, tym bardziej ie zasadniczo r6Zni si� ona 
od prezentowanych w innych publikacjach 2• 

2 Np. Statystyka przemyslu wfglowego w Polsee za 1. 1948-1960, Warszawa 1962. 
3 Por. np. DoZny Slqsk, cz. II, praca zbiorO\va pod red. K. Sosnowskiego, Po

znat'i. 1948. 

11 - c::nhlitkH 4nn 
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Mimo tych czy innych potknie;C recenzcwane wydawnictwo powinno pl"Z!'CzyniC 
sii;: d.o poglE:bienia naszej wiedzy o .osiqgni�ach Polski Ludowej w odbudowie i roz
woju gospodarczym Dolnego Slqska. 

Lud wik Skiba 

,,SLJ\SKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE'', t. !, Katowice, Ksi�gar
nia Sw. Jacka, ss. 184; t. II, Katowice 1970, ss. 238, ,,ROCZNIK TEOLOGICZNY SL,\
SKA OPOLSKIEGO", Opole 1968, Wydawnictwo sw. Krzyza, ss. 493; ,,WROCLAW
SKIE STUDIA TEOLOGICZNE-COLLOQU!UM SALUTIS", Wroclaw, Wydawnictwo 
Ksi�garni Archidiecezjalnej, ss. 286. 

W ostatnich latach we wszystkich trzech diecezjach Sl9skich zacz�ly ukazywaC 
si� publikacje stanowiqce dorobek naukowy poszczeg61nych 0Srodk6w. I tak w 1968 r. 
wyszedl w Katowicach pierwszy rocznik „Slqskich Studi6w Historyczno-Teologicz
nych", a w roku nast�pnym, ale za r. 1968, opublikowany zostal w Opolu „Rocz
nik Teologiczny $lqska Opolskiego", natomiast w 1970 r. pojawily si� w ·sprzedai.y 
„Wroclawskie Studia Teologiczne - Colloquium Salutis''. Chociai. tylko w tytule 
wydawnictwa katowickiego wyst�puje przymiotnik „historyczny", we wszystkich 
trzech znaczne miejsce zajmujq zagadnienia historyczne. 

Wyrlaje si�, i.e poniewaZ „Slqskie Studia Historyczno-Teologicznc" wyszly jako 
pierwsze i z uwagi na to, Ze w roku bieZi}e:ym ukazal si� jui rocznik II, prezentacj� 
trzech publikacji diecezjalnych naleiy zaczqC wlaSnie od nich. W obu rocznikach 
,,Slqskich Studi6w" istnieje prawie identyczny podzial na: ,,Artykuly", ,.Uwagi prak
tyczne", ,,Notatki wydawnicze'\ "Recenzje'' i „Informacje". Z rocznika II znikl 
dzial „Miscellanea''. Warto zwr6ciC uwag<; na podtytul „Notatek wydawniczych": 
,,Prz.eglijd artykul6w z.wiqzanych tematycz.nie ·z dz.iejami KoSciola na Slijsku. Wai.
niejsze pozycje wydawnicze ostatnich lat dotyczijce obszaru diecezji. Obecny stan 
badall nad najstarszymi parafiami w diecezji, katowickiej"'. Dzial ten moi.e sluZyC 
jako bibliografia dla zainteresowanych tematykq historii KoSciola na Slqsku. Znaj
duje si� tu przeglqd artykuI6w zwic1,zanych tematycznie z dziejami KoSciola na tym 
terenie; a opublikowanych w latach 1946-1967 w „Zaraniu Slijskim'', ,,Kwartalniku 
Opolskim", ,,Naszej PrzeszloSci", ,,Zeszytach Naukowych Wyi:szej Szkoly Pedagogicz
nej w Katowicach" i ,,Sob6tce". W sumie w roczniku I na 7 artykul6w gl6wnych 
2 dotyczc1 zagadnieil historycznych, natomiast w roczniku II na 8 artykul6w - aZ 4. 
Drugi w kolejnoSci ukazania si� .,Rocznik TeologiC'Zny Slc1ska Opolskiego" nie ma 
Zadnego podzialu tematycznego i zawiera opr0cz Uumaczenia i komentarza do Zwfr:z

lego opisu ziemi §Lqskiej B. Steine 16 artykul6w, w tym 7 historycznych. 
Natomiast „Wroclawskie Studia Teologiczne'' skladajq sit:-: z ph:ciu dzial6w: 

,,Sprawy wsp6lczesne", ,,Z historii", ,,Z zagadniell dogmatyczno-filozoficznych", ,,Z te
ologii praktycznej" oraz „Om6wienia i recenzje", z l�cznij 1iczbc1 14 artyku16w, w tym 
3 historyczne. 

Pierwszy z artykul6w historyC'Znych w roczniku I „Slqskich StudiOw Historyczno
Teologicznych", ks. G. Klapucha Centrum a polska mniejszoSC narodowa na terenie 

Niemiec w okresie Kultu.rkampfu, jest inleresujqcym przyczynkiem do zagadnienia 
tytulowego. Wywody Autora oparte zostaly na opracowaniach i ir6dlach niemieckich 
i polskich, gl6wnie sprawozdaniach stenograficznych z posiedzenia Parlamentu Rze
szy i Sejmu Pruskiego ora"Z prasie centrowej. 34-stronicowy tekst, nie liczqc przy
pis6w, tylko w polowie dotyczy problemu tytulowego, reszt� stanowi znana z opra
cowall og61nych charakterystyka poloienia Zywiolu polskiego w Niemczech w okresie 
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poprzedzajqcym Kulturkampf oraz ukazanie og6lnych zasad polityki Centrum. Auto
rowi udalo SiE! uniknqC uproszczefl i w spos6b dowolny wykazal on ewolucj� Centrum 
od popierania z korzySciq dla siebie spraw polskich ai do postawy wyrai:ajqcej si� 
w zaniechaniu potrzeby szukania popularnoSci wSr6d mas polsk.kh z chwilc:1 zakoil
czenia Kulturkampfu. Trudno natomiast zgodziC si� z opini,:\ Autora, ie jakoby je
dnym z czynnik6w umoiliwiaj::4cych w okresie Kulturkampfu nawiqzanie przyjaznych 
stosunk6w pomi�dzy Centrum a ludnoSd& polskq byly „og6lne zasady post�powania 
tc>j !rakcji - kierowanie si� przy rozstrzyganiu zagz.dnieft politycznych i spolecznych 
chrzeScijaftskimi normami moralnymi" (s. 40). Niestety, Autor ulegl opinii ir6del; 
decydujqcym bowiem czynnikiem byl interes polityczny Centrum. 

Drugi z kolei artykut historyczny z rocznika 1, ks. S. Bisty Zarys rozwoju insty

tucji naukowo-wychowawczych kleru diecezjalnego, z pewnoSciq zainteresuje histo
ryka wychowania. Stanowi bowiem zwhizle uje;::cie dziejöw przygotowania mlodzieiy 
do kaplailstwa w okresie przedtrydenckim. Nast�pnie zaS Autor podkreSlil zmiany, 
jakie wprowadzil sob6r trydencki, stwarzajqc instytucje seminari6w duchownych. 
Rocznik II „Slqskich Studi6w" przynosi zakori.czenie artykulu ksi Bisty. Autor oma
wia rozw6j seminari6w duchownych do czasu ostatniego soboru. Krytyczne spojrze
nie na proces wychowawczy ksi�iy i badanie przyczyn upadku systemu ksztalcenia 
koScielnego w Sredniowieczu, a nastE:pnie pr6ba ukazania kryzysu i nieprzystosowal
noSci seminari6w w czasach wsp6lczesnych do wymog6w iycia sq przyczynkiem 
o duiej wartoSci do dziej6w wychowania. 

W roczniku tym na wyr6Znienie zasluguje praca ks. F. Mamonia Rozw6j sieci 

parafialnej w diecezji katowickiej aZ do k01ka XV wieku. Po wstE:pie historyczno
-etnograficznym odnoszqcym siE: do obszar6w dzisiejszej diecezji katowiickiej Autor 
na podstawie licznych wydawnictw fr6dlowych dolyczqcych Slqska scharakteryzowal 
powstanie 95 parafii. Zar6wno ze wzgl�du na material faktograficzny, jak i w,J
kazanie bezsprzecznie polskiego charakteru tworzqcych si� parafii jest to cenna 
praca. Artykul ks. J. Drabiny Wroclawska kaJAtula katedralna i j�j stoswtek do 

politycznych wydarzen lat 1453-1471 omawia interesujqce szczeg6iy dotyczqce po
stawy wyZszego duchowieilstwa wroclawskiego wobec Wladyslawa Pogrobowca i Je
rzego z Podiebradu. Napi�cia i konflikty w lonie kapituly i jej wewnE:trzne rozbic.ie, 
pettraktacje z Pragq, Krakowem i kr6lem w�gierskim przedstawione zostäly 
w kontekScie szerokiego tla polityki mi�dzynarodowej. Artykul podkreSla znaczenie 
\�roclawia dla 6wczesnych konfiguracji politycznych. Ostatni z prezentowanych 
artykul6w to praca J. Bernhardt Sredniowieczny moralitet w Slqskim piSmien

nictwie ludowym XIX wieku. Odrodzenie si� Sredniowiecznej literatury w piS
miennictwie ludu w XIX w. i wiqzanie tego faktu z dzialalnoSciq J. Ligonia z pew
noSciq zainteresuje historyka literatury. 

Artykuly historyczne w „Slqskich Studiach Historyczno-Teologicznych" nace
chowane S<1 wysokim poziomem naukowym, starannoSciq i poprawno.Soiq aparatu 
bibliograficznego. Streszczenia niekt6rych arlyku16w w j�zyku laciil.skim lub fran
cuskim w zaleinoSci od charakteru pracy stosowane w roczniku II przydajq walo
r6w naukowych „Studiom". 

JeS1i idzie o „Rocznik Teologiczny Slqska Opolskiego", to na pierwszy plan 

wysuwa si� Zwi�zly opis ziemi Slqskiej Bartlomieja Steina w Oumaczeniu, ze wstE:

pem i komentarzem ks. F. Ilk6w-Gohiba. Na podkreSlenie zasluguje fakt, iZ jest 

to pierwsze tlumaczenie na j�zyk polski. Intcresujqca jest r6wnieZ rozprawa 

ks. K. Borcza pt. Synod biskupa Marcina Gerstmanna. On to bowiem zwolal synod 
w 1580 r., na kt6rym wp·rowadzono w Zycie w diecezji wroclawskiej uchwaly 
soboru trydenckiego. Autor pisze, Ze „Na Sl�sku byly wprawdzie zwolywane takie 
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synody jui w czasie lub bezpoSrednio po soborze, ale one poza zebraniem skarg 
niczego nie wniosly. Dopiero od Marcina Gerstmanna (1574-1585) zaczyna sie: 
wreszcie na .SI.:tsku »przeciwreformacja«. Po kilkudziesif;ciu latach niezupelnie 
biefnej wprawdzie, ale niedostatecznie zdecydowanej postawy biskup6w wroclaw
skich wobec przemian, jakie si� wtedy dokonywaly - otrzymal Sl&sk biskupa, 
ktOry ze wzgl�du na swoj<\ dzialalnoSC zaliczany jest do wybitniejszych" (s. 29.3). 
Ks. Borcz w swej rozprawie przedstawia gencz� tego synodu, na kt6rym opr6cz 
deicret6w soborowych om6wiono takle niekt6re uchwaly synodu piotrkowskiego, 
maijijce znaczenie dla diecezji wroclawskiej. Autor wskazuje r6wniei na zale:Z:noSC 
biSkupstwa wroclawskiego od metropolii gnie:inier'lskiej i uwa:Za, Ze biskupowi 
Gerstmannowi zale:Zalo na tym, aby go nie posqdziC o ch�C zerwania zwüizku 
z Gnieznem. W wydanym bowiem dokumencie - aktach i statutach synodu -
zamieScB cal& korespondencj�, jak& prowadzil w sprawie zwolania synodu piotrkow
skiego, na kt6rym zreszt& z powod6w od siebie niezaleZnych byl nieobecny. 

Nale:Zy r6wnie:Z zwr6ci{: uwag� na rozprawk� s. T. Ochot pt. Modlitewniki 

g6rno§Lqskie do 1914 r. Autorka przedstawia ruch wydawniczy, o.Srodki wydawnicze, 
wymienia tak:Ze nakladc6w i autor6w modlitewnik6w. Ciekawie wygh4da zestawienie 
modlitewnik6w z lat 1841 i 1914. W tym czasie bowiem ukazalo si� 312 modlitew
nik6w, w tym 284 po polsku, 26 niemiecko-polskich, a tylko 2 niemieckie. Oczy
wiScie Autorka si� zastrzega, Ze zestawienie jest niepelne, obejmuje tylko te po
zycje, do kt6rych mo:ina bylo dotrzeC poprzez biblioteki i katalogi wydawnic:ze. 
Artykul s. Ochot dopelnia alfabetyczne zestawienie modlitewnik6w wydanych na 
G6rnym Sl&sku do 1914 roku. Do silesian6w nalei.y r6wnieZ artykul ks: R. Bigdonia 
pt. DzialalnoSC duszpasterska ks. J6zefa Szafmnka w parafii bytornskiej na t.le 

epoki - 1839-1874. Autor omawia prac� i postat jednego z wybitniejszych dusz
pasterzy na Shtsku, a zarazem' trybuna ludu Slqskiego ks. J. Szafranka. Kierowa� 
on parafi1:1 bytomskq w latach 1839-1874. Byly to lata bardzo trudne, przypadaj1:1 
bowiem na okres tworzenia si� oSrodka przemyslowego w ziemi bytomskiej .. Ks. Bi
gdor'l w swym studium omija znanq dzialalnoSC parlamentarnq ks. Szafranka, a kon
centruje si� na malo znanej jego pracy duszpasterskiej, do kt6rej materialy ir6dlo
we znajduj& siE: w archiwum parafii NMP w Bytomiu. Do tematyki historycznej 
odnosi si� tak:Ze szkic historyczny pi6ra ks. K. Doli o szpitalach Sredniowiecznych 
na Sh1sku, uzupelniony ich wykazem. Autor omawia poczc1:tki s·zpitalnictwa na 
$lqsku, szpitale klasztorne, zakony szpitalne dzialajqce na tutejszym terenie oraz 
szpitale biskupie, miejskie i specjalne. Historyk.6w sztuki zainteresuje na pewno 
artykul ks. E. Frankiewicza, w kt6rym .'\.utor omawia odkrycia w prokatedrze 
opolskiej. Ten zabytek architektury nie ma jeszcze dotqd swojej monograf.ii, a re
nowacja w 1965 r. pozwolila na dokJadniejsze zbadanie i poznanie go. PodkreSliC 
nale:iy fakt, ii. wszystkie prace zamieszcz0nc w „Roczniku" znamionuje poprawnoSC 
aparatu naukowego. 

Artykuly historyczne prezentowane w „Colloquium Salutis" to dwie rozprawki 
bpa W. Urbana: Polskie kazanie ze Smogorzowa z 1859 roku i Pomoc J6zefa Lompy 

dla ka§ciola w Smogorzowie oraz ks. J. Swastka Proweniencja i rozw6j kultu 

Sw Jerzego w Polsee w §wietle wezwan koSCioluw w okresie przedtrydenckim. 

Oba artykuly ks. Urbana oznaczaj& si�, jak zwykle u tego Autora, rzeteln0Scic1 
i precyzjq; sq dobrym materialem dotyczqcym polskoSci Slqska. Jak wynika z badal1 
Autora, do 1897 r. w Smogorzowie kazania wyglaszane byly na przemian po polsku 
i po niemiecku. W ko.Sciele zaS filialnym jeszcze w 1900 r. kazania byly tylko w j�
zyku polskim. Byl wi�c Smogorz6w -- wedle przekazu Dlugosza rezydencja pierw
szych biskup6w Slqskich - silnym oSrodkiem polskoSci. Swiadczq o tym tak:Ze 
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zabiegi Lompy, by k0Sci6l spalony po poi:arze w 1854 r. przywr6ciC do stanu daw
nej SwietnoSci. Kiedy nie udalo sit: Lompie wydaC Zywotow biskup6w Slqskich, 
z czego doch6d mial byC przeznaczony na odbudowi;:, pomagal on przy sprzedaZy 
krzyZyk6w wykonanych z ocalalego krzy:Za Swi.ltyni. Tematyka artykulu ks. Swa
stka z pewnoSci<t odbiega od zainteresowaci. hfstorykOw Swieckich, niemniej wskutek 
wskazania przez Autora na Slclsk i Pomorze jako obszary o duZej gi;:stoSci Swiijtyft 
p. w. Sw. Jerzego historyk zyskuje jeszcze jeden dow6d iywotnoSci zachodnich 
rubieiy w obri;:bie mlodego organizmu polskiej pali.stwowo.Sci. 

Dia badacza zajmujc1cego siE: powojennymi dziejami Slijska z pewnoSciQ nie 
bE:dQ oboji;:tne jeszcze dwa artykuly zawarte we „Wroclawskich Studiach Teologicz
nych": ks. K. Jandziszaka Studium nad powolaniami kaplaitskimt w archidiecezji 
wroclawskiej w latach 1945-1967 i J. Ozdowskiego Przemiany wsi i rolnictwa na 
ziemiach zachodnich. Pierwszy z a1·tykulOw porusza ciekawy problem, bi;:dc1cy wai

nym przycz.ynkiem do badania z.agadnieö przemian $polecznych na Dolny� Slqsku. 
Zainteresowania Autora zeSrodkowaly siE: przede wszystkim wok61 z.agadnienia 
stopniowego i dynamicznego wypierania czynnika pozaSlqskiego z kadry kaplaflskiej 
i zastepowania go ludimi na stale osiadlymi na tym terenie. Rokroczny wzrost 
liczby rodzimego, Slqskiego elementu (na I i II roku studi6w w seminarium duchow
nym we Wroclawiu wynosil w sumie 57,311/e) w.Sr6d duchowiel'lstwa Swiadczy o sta
bilizacji i integracji ludnoSciowej na Slqsku. Artykul bylby zar6wno dla historyka, 
jak i socjologa jeszcze cenniejszy, gdyby Autor nie ograniczyl sif: tylko do wykazania 
motyw6w wstepowania do seminarium w oparciu o wplyw Srodowiska parafialnego, 
analize grup migracyjnych czy stan ekonomiczny rodziny, ale staral sie dojSC innych 
motyw6w, np. checi znaczenia, pomno7.enia swego $lanu materialnego bqdi swoich 
krewnych i in. Artykul ks. Jandz.iszaka pod wieloma wzgle:dami (niejasnoSC nie
kt6rych tabel, powtarzanie sie) wymagalby dopracowania. Artykul J. Ozdowskiego 
nie wnoszqcy wprawdzie nowych element6w do zaga.dnienia rolnictwa i wsi na 
ziemiach zachodnich jest moie dlatego g0dny uwagi, ie Srodowiskom, do kt6rych 
adresowane sq „Wroclawskie Studia Teologiczne··, pozwoli na lepsze uSwiadomienie 
sobie prz.emian, jakie prz.eszla wieS w XXV-leciu Polski Ludowej. 

Niewc1tpliwie szata graficzna „Wroclawskich Studi6w" jest najbardziej nowocze
sna spo.Sr6d trzech wydawnictw. Doskonale sq tei zdjecia. Pozytywnie nale:Zy 
taki:e oceniC streszczenia w jP,zyku francuskim. Niestety, publikacja ta nie zawiera 
roku wydania, a notki przy artykulach opatrzone sc1 wprawdzie datc1 1969 r., lecz 
skctdinqd wiadomo, ie „Studia" wysz.ly w 1970 r. Nie wiadomo jednak, czy bedcl 
kontynuowane. Niekt6re artykuly cechuje pewna surowoSC stylu i odnosi sie wra
Zenie, Ze nie prz.eszly one prz.ez surowq recenzj� wewnetrznc1. 

Jest rzeczq zrozumialq, i:e trudno o ocene caloSci prezentowanych trzech ty
tul6w pozycji, kt6re sq przeoiei wydawnictwami ko.Scielnymi i gros material6w 
zawartych w nich dotyczy zagadniell religijnych. Ocene: takq naleiy wiec pozo
stawiC osobom kompetentnym. Historyk moic i powinien natomiast odnotowaC 
jako fakt poz.ytywny, ie na odzyskanym Slqsku pojawily sie nowe publikacje 
koScielne m6wiijce o jego polskoSci i o zwi4zkach ko.Scielnych z Macierzq. 

Jan MiS, J6zef Pucilowski 




