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ARTYKULY I STUDIA MATERIALOWE 

Sob6tka 1971 2 

KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

SEJMIK LEGNICIU W OPISIE J. SCHWEINICHENA. 

KILKA REFLEKSJI 

Wsröd niebezpieczeristw, na kt6re naraiony jest badacz przeszlosci, 
jest to, ze znajqc ustalony i okreslony ksztalt wspölczesnych mu lub 
stosunkowo niedawnych urzqdzeri rad by je w podobnej formie widziei: 
röwniez w epokach poprzednich. Tymczasem zas - szczegölnie w forma
cji feudalnej - nie ma na dobrq spraw1a nie ustalonego i skoriczonego. 
Wszystko jest zywq, nie tylko w tresci, ale i w formie, zmieniajqcq sita 
materiq, wymykajqcq sita statycznym uj"ciom i zakladanej z göry syste
matyce. Stqd tez plynie powszechnie odczuwana koniecznosc tworzenia 
teorii feudalnych ustroj6w i instytucji: cel wazny, ale jeszcze mimo 
wszelkich wysi!kciw bardzo odlegly. 

Ponizsze refleksje S'l inspirowane zyciorysem Henryka XI legnickie
go (1539-1588) spisanym przez jego marszalka, Jana Schweinichena 1• 
Ich przedmiotem jest sejmik legnicki, odbyty w drugiej polowie grudnia 
1571 r., kt6rego opis dany przez tego autora tak bardzo odbiega od utar
tych w tym wzgl1adzie wyobrazeri, iz wr"cz narzuca koniecznosc kome!'l
tarza. 

Ksiqz1a Henryk, aby zdobyi: pieniqdze na splat1a zaciqgni1atych dlugciw, 
zwolal na dzieri 19 XII 1571 r. sejmik do Legnicy' i zaz<1dal 100 000 
talar6w pod zastaw' swoich dornen i klejnot6w. Jak wynika z opisu 
Schweinichena, sejmik odbyl sita na zamku ksiqztacym i mial nast1apujqcy 
przebieg. Najpierw Henryk osobiscie przedstawil i uzasadnil swoje postu-

1 Scriptores rerum Silesiacarum, t. IV, Wroclaw 1850, s. 21-162. \Vydawc:a 
G. A. Stenzel okreSla Henryka jako IX tego imienia, wedlug W. D w o  r z a c z k a, 
Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 7, jest to Henryk XI. 

t Co do daty por. Script. rer. Sil., t. IV, Beilage 21, s. 245, nota wydawcy. 
3 SciSlej szlo tu albo o podatek (Contribution), albo o przej�cie dlug6w ksiE:cia 

· w zamian za dochody z dornen i kwoty, kt6re mogly byC u·zyskane ze sprzedaiy 
klejnot6w. 

1 - Sob6tka 2/71 
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laty (Proposition und Begehren) 4
• Nasl<,pnie „ziemianie" przez dwa dni 

naradzali si,: osobno, po czym. na wsp6lnym zn6w posiedzeniu z ksi,:ciem, 
odrzucili jego ziidania. Ten sam proceder powt6rzyl si,: jeszcze dwukrot
nie i zawsze z tym samym rezultatem. W6wczas Henryk chwycil si,: 
drastycznego srodka, by oporne zgromadzenie zmusic do zmiany stano
wiska. Sluzbie kazal opuscic Wielkq Sa!,:, gdzie obradowano, i zamkniiw
szy t,: sal,: nikogo nie wypuszczac. Bylo to zimii, tuz przed Bozym Naro
dzeniem, sala z czasem wyziP,bla, ksi,ii<: zas kazal napalic w przyleglych 
komnatach i ucztowal tarn z zaproszonymi z miasta osobami. Od czasu do 
czasu napominal tylko szlacht,:, aby zgodzila si,: na jego ziidania, jezeli 
chce odejsc wolno. Uwi,:zieni o glodzie i chlodzie protestowali, lecz bez 
skutku. Gdy wreszcie - do ostatecznosci przywiedzeni - zapowiedzieli, 
ze ze skargq na ksi,:cia zwrcicq si,: do cesarza, Henryk uzna1 to za zla
manie przysi<,gi wiernosci i nakaza! ich rozbroic. Mimo iz byla to wlasnie 
Wigilia, zebral zbrojnych mieszczan (400 ludzl) i wydawszy im jeszcze 
bron z arsenalu obsadzil zamek. Na drugi dzien, w swi,:to, polecil zam
kni,:tej szlachcie udac si� z nim na nabczenstwo i pcizniej z niq ucztowal, 
wszystko jednak pod licznii stra,zii, po czym znciw zamkniil iii w Wielkiej 
Sa1i, -nie dostarczajqc jadla. 

Zajscie odbilo si<: szerokim echem na Sl11sku •. Totez kilku dostojnikciw 
(z wlasnej inicjatywy - jak to ostentacyjnie zaznaczyl Schweinichen), 
wsr6d nich znany i wplywowy starosta swidnicko-jaworski Maciej von 
Logau, przybylo do Legnicy, aby zaposredniczyc w sporze mi,:dzy Hen
rykiem i jego rycerstwem. Pertraktacje by!y uci&zliwe i ciqgn,:!y si,: 
przez 4 dni. Wynikiem ich hyly obustronne ust,:pstwa, poniewaz ksi&i<: 
przyrzekl uwolnic szlacht<:, ta zas uiscic podatek. Kazdy z rycerstwa 
natychmiast „na swe sumienie" dokonal szacunku swego majqtku nieru
chomego, z kt6rego w przeci,igu roku mial uiscic Henrykowi 40 promille 
jako podatek. W sumie powinno to bylo przyniesc z g6rq 66 000 talar6w. 
Rzeczywiscie tez po owym szacunku szlachta zostala rozpuszczona do 
dom6w. Sprawa na tym jeszcze nie ucichla, poniewaz legnickie rycerstwo 
wystqpilo ze skargq do cesarza. Jej nast,:pstwem bylo kilka kolejno 
powolanych komisji. Te jednak - jak to cz,:sto w owych czasach bywa
lo - nie doprowadzily do niczego. 

Opis sejmiku dany przez ksiiiz,:cego marszalka przynosi szereg cjeka
wych fakt6w. Niekt6re z nich byly juz znane lub mozna bylo si,: ich 

4 Script. rer. Sil., t. IV, s. 31, sq to terminy identyczne jak przy sejmie Shiskim. 
5 Maciej v. Logau (por. niZej) nazwal to w swym liScie ,,seltzamer Process'', 

tami.e, s. 245. 
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domyslac: ze w ksi<;stwach lennych sejrnik zwolywal ksif!Z� pisemnym 
wezwaniem •, ze na nim osobiscie przedk!adal „propozycjf'. Ze znanego 
dokladniej przebiegu obrad og6lnoslf!skiego sejmu, gdzie kr6lewscy (ce
sarscy) komisarze nie byli dopuszczani do obrad kurii, mozna bylo si<, 
tylko domyslac, ze analogicznie w ksi"stwach lennych narady byly pro• 
wadzone pod nieobecnosc ksif\Zf\ t. Przypuszczenie to dzi"ki tekstowi 
Schweinichena zamienilo si" w pewnosc '· Tym ciek·awsze Sf\ pozostale 
szczeg6ly zapisane przez tego autora. Przede wszystkim uderzajqce jest 
w tekscie Schweinichena. ze obradujf\Ce zgromadzenie, najpie1w w tytule 
nazwane sejmikiem (Landtag) 8, w dalszym cif!gu nazywa on inaczej. 
Ludzie, z kt6rymi ksif\z<; pertraktowal, okreslani sa, z reguly jako podda
ni (Unterthanen) lub jako „Landschafft", czyli ziemianie, przygodnie zas 
jako rycerstwo (Ritteschafft •, rittermässige Leute'°) bf\dz jako szlachta 
(adeliche Rittersleute 1t, Adel") lub ziemianstwo rycerskie (die Land
schafft vom Ritterstand "). Wszystko to czyni wrazenie, ze w czasach 
Schweinichena sejmik legnicki byl cialem jednolitym i skladal sif; tylko 
z ziemianstwa-szlachty. Na poparcie powyzszego mozna tez przytoczyc 
ze Schweinichena tekst odpowiedzi, kt6rf\ Henryk w 1581 r. da! cesarskim 
komisarzom "· I tu bowiem jest mowa tylko o uporczywej absencji 
,,ziemian" na daremnie przez ksi�cia zwolywanych sejmikach. 

Wrazenie, ze sejmik legnicki byl wylqcznie szlachecki jak w niedalekiej 
Rzeczypospolitej, jest nieprawdopodobne i nie znajduje potwierdzenia 
w innych zr6dlach. · Wiadomo bowiem z material6w XVII i XVIII w., ie 
sejmik ksi"stwa legnickiego skladal si<, prawdopodobnie z trzech kurii, 
mianowicie duchowienstwa, rycerstwa i miast "· Jezeli nawet trzeba b"-

' Schweinichen informuje o tym, choC lakonicznie. 
7 W kaidym razie dla ksi�stwa legnickiego drugiej polowy XVII w. 
8 Script. rer. Sil., t. IV, s. 31. 
e Tam:Ze, s. 33. 
10 Tamie, s. 35. 
tt TamZe. 
12 TamZe, s. 36. 
u Tamie, s. 37. 
u Tamie, s. 107-108. 
15 Wykorzystane przez autora fr6dla nie zawierajq wiadomoSci, kt6ra by bezpo

Srednio informowala o strukturze legnickiego sejmiku. Niemniej reskrypt cesarski 
z 23 III 1711 r., przyznaj&cy O.Patowi lubi&skiemu pierwS'Ze miejsce i votum, do
wodzi jego udzialu w sejmiku (G. C r  o o n, Die landständische Verfassung von 

Schweidnitz-Jauer, Wroclaw 1912, s. 48, nota); w XVII w. udzial ctuchowiet'l.stwa 
w sejmiku jest wielokrotnie potwierdzony. O udziale miast informuje np. pismo 
rejencji legnickiej do UrzE:du Zwierzchniego z 1719 r. (Centr. Arch. w Pradze, 

C. D. K., IV-H-3, karton 713). 
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dzie uznaC, Ze duchowni nie stanowili w nim odr�bnej izby 1s, zawsze 

jednak bezsporny udzial miast b"dzie stal w jaskrawej sprzecznosci z tym, 
·Co przekazuje nam Schweinichen. W interesujacym tu opowiadaniu ksüi
z"cego biografa tylko dwa razy jest wzmianka o mieszczanach, jednak 
w zastanawiaj,icy spos6b. Najpierw dowiadujemy si", ze Henryk XI po 
uwi"zieniu szlachty w wielkiej sali ucztowal z kilkoma ludzmi z m i a
s t a. Druga wiadomosc jest wr"cz drastyczna, ksi,iz" bowierr: nast,:pnie 
dla otoczenia wojskiem pomieszczeii zamkowych zwolal (umbschlagen 
lassen) m i e s  z c z a n  legnickich i ich dodatkowo uzbroil. Fakty te maj,i 
szczeg6ln,i wymow", do kt6rej powr6cimy ponizej, mimo to jednak nie 
w nich nie wskazuje, aby mieszczanie wyst,:powali jako skladowa cz"�c 
sejmiku. 

Powyzszei w,itpliwosc rozwiewa wsp6lczesne zr6dlo, pochodzeniem 
wczesniejsze niz wywody Schweinichena, mianowicie !ist starosty swid
nicko-jaworskiego, Macieja von Logau, kt6ry - jak juz wiemy - posred
niczyl w sporze mi"dzy ksi,:ciem legnickim i tamtejsz,i szlacht,i. List ten, 
datowany 27 XII 1571 r., przeslany zostal do Nysy do braci starosty 17 
z prosb,i o podj"cie dalszych interwencji. Wywody pisma s,i bardzo inte
resuj,ice. Najpierw bowiem sugeruj,i, ze sejmik skladal si<, tylko z ry
cerstwa ", nast<,pnie jednak daj,i szereg wiadomosci, z kt6rych wynika, 
ze drugim stanem w legnickim sejmiku byly miasta ••. Sprzecznosc t<,
wyjasnia_ tekst, i to w spos6b bardw charakterystyczny. Okazuje si" mia
nowicie, Ze ksürZ�ca "propozycja" obejrnowala dwa i:qdania, a wi�c nie 

tylko drugie, zanotowane przez Schweinichena. Przede wszystkim do
magal si<, on od stan6w zlozenia ponownego holdu jemu i jego bratu, ks. 
Fryderykowi 20. Dopiero w dalszej kolejnosci z<1dal swiadczen pieni<,znych 
na pokrycie dlug6w. Stany (Logau mowi tu wprawdzie tylko o rycerstwie, 
ale dalszy tekst nie pozo�tawia kwestii, ze z,idanie r6wnoczesnie przedsta
wiono miastom) wobec pierwszego postulatu zaj"ly najpierw stanowisko 
odmowne, powolujeic si,; na hold zlozony wczesniej 21. Nast<,pnie jednak, 

J6 Wspomniany bowiem reskrypt z 1711 r. postanawial, i:e poslowie opata (nie 

on osobiScie) mieli zasiadaC i wotowaC dopiero po starszych ziemskich (Landes

älteste), eo z powodzeniem sugeruje, i:i duchowni wyst�powali tarn przede wszyst

kim jako posiadacze döbr ziemskich. Inna rzecz, Ze to samo przez sif; nie dowo

dzi jeszcze h\cznego obradowania duchowiel1stwa i szlachty, tzn. braku odrf;bnej 

kurii duchowiell.stwa. 
11 Script. res. Sil., t. IV, s. 245-248. 

Herzog ... schon mit ihnen (dj Rietterschafft seine Vnderthanen) ein 

Landtag angefangen, in welchem er zuforderst begehret, sie dj Rietterschafft 

Ihme . . Erbholdung thun sollen ... " 
111 0 duchowiell.stwie w tekScie nie ma najmniejszej wzmianki. 
20 Obaj bracia poczqtkowo wsp6lnie zarzqdzali ksi�stwem. 

in dem ersten Pehgeren der neuen Pflicht [tzn. holdu] alle Stette bej 

dem Adel gehalten ... " 
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oczywiscie z pewnymi trudnosciami, udalo si� Henrykowi zmienic sta
nowisko stolecznej w ksi�stwie Legnicy, kt6rej przedstawiciele z!ozyli 
koniec konc6w Zqdany hold "· W ten spos6b jednosc stanowiska sejmiku 
zostala naruszona. Z tekstu Logaua wynika, ze ta sama sytuacja istniala 
r6wniez przy dyskusji nad drugim postulatem, mianowicie przy sprawie 
podatk6w: ,,die andern Stette aber seindt noch zur Zeit beim Adell". 
Wygl&da wi�c na to, ze Henryk w obydwu sprawach zdolal przekonac 
legniczan. Zdanie starosty swidnicko-jaworskiego sugeruje jednak rciwno
czeSnie, i:e „ wspülny .front" rycerstwa i mniejszych miast w sprawie po

datk6w istnial tylko w pierwszej fazie sporu "· Gdy bowiem pisze 
o uwi�zieniu (Arrest oder mocht wohl sagen Custodia) stan6w, m6wi j'uz 
tylko o rycerstwie. Czyzby wi�c rzeczywiscie szlachta znalazla si� koniec 
koiicüw w osamotnieniu? 

Zar6wno Schweinichen, jak Logau m6wi& konkretnie o pomocy udzie
lonej Henrykowi przez mieszczan legnickich przy uwi�zieniu szlachty 
przybylej na sejmik. Szczegoly te nasuwaj& przypuszczenie, i.e mi�dzy 
mieszczanstwem i szlacht<1 mogl istniec (lub zaistniec) konflikt, kt6ry 
taki wlasnie uzyskal wyraz. G. Thebesius, zasluzony badacz dziej6w ksi�
stwa legnickiego, informuje '". ze zajscia z grudnia 1571 r. staly si� przy
czym\ skargi tamtejszego rycerstwa przeciw legnickim mieszczanom. Final 
sw6j znalazla ona przed specialn& komis.i'l (Haupt-Commission) w 1585 r. 
we Wroclawiu w postaci zawartej wciwczas ugody. Rada miasta Legnicy 
tlumaczyla si� tarn zupelm1 nieSwiadomoScü=� celu, w jakim uzbrojeni mie

szczanie mieli byc uzyci w 1571 r. 25 Przyczyny rozdzwi�ku musialy byc 
jednak gl�bsze, skoro Thebesius m6wi: ,,Dieses verursachte n:;n die Tren
nung des Landes [ = szlachty J von der Stadt Liegnitz, und ist eine solche 
Uneinigkeit daraus worden, so nachmals viel Tonnen Goldes gekostet 
haben soll". Jedno zdaje siP, pewne, mianowicie ze nie byl to sp6r mi�dzy
stanowy, szlachty z mieszczanstwem w ogole, lecz tylko szlachty ze sto
tecznq Legnic&. 

Zestawiwszy material faktograficzny czas jest przyst&pic do omowienia 
refleksji, kt6re nasuwa. Jest ich kilka, i to nieblahych. Pierwsze pytanie 

22 ,, ••• so hatt er doch dj Stadt Lignitz entliehen von ihnnen [tzn. od szlachty] 
getrennet, und dj Pflicht von ir angenohmben". 

23 Pami�tamy, :ie Henryk trzykrotnie domagal si� Swiadczeil i tyle:i razy 
otrzymywal odmownq odpowiedi. 

u G. Th e bes i i, Liegnitzische Jahr-Bücher, wyd. G. B. Scharffer, t. II, Jawor 
1733, s. 162. 

2� ,, ... dass sie [rada miejska] und die Gemeine von dem Aufbote der Bürger
schaft und desselben Ursache gar nichts gewusst, biss Hertzog Heinrich selbst in 
die Stadt kommen, auf alle Viertheile der Stadt geritten, und durch ein publicum 
proclama ausruffen lassen, dass ein ieder in seiner besten Rüstung und Wehre sich 
finden lassen, und wenn er erfordert: aufs Schloss erscheinen solle". 
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jest zasadnicze: czym zatem byl dla wspolczesny�h sejmik? Swiadectwem 
tutaj moze byc jedynie nazewnictwo i fakty, do kt6rego bylo ono odno
szone. Tymczasem jednak wlasnie to jest zmienne, przede wszystkim 
w swym znaczeniowym zakresie. Najpierw uderza to, ze termin „sejmik" 
(Landtag) tylko wyjqtkowo zostal uzyty. Schweinichen posluzyl si<c nim 
w opowiadaniu tylko d,wa razy, w tytule rozdzialu i w jego pierwszym 
zdaniu 2•. Wydaje si", ze pozniej okreslenie to bylo mu zbyteczne. Logau 
uzyl go tylko jeden raz "· Nazwy inne, ktore odpowiadalyby sejmikowi, 
tak jak bywa on na ogol rozumiany, wyst"puj;, - rzecz charakterystycz
na - tylko w liscie starosty swidnicko-jaworskiego. Jest to mianowicie 
slowo „Tag"" - obrady, skqdirn1d tez wieloznaczne (jeden raz) oraz 
czterokrotnie przezen uzyty pluralis „Stände" 29 - stany. Wszystkie inne 
natomiast okreslenia, w obu tekstach licznie uzywane, odnoszq si� tylko 
do szlachty (Landschafft, Ritterschafft, rittermässige Leute, adelmässige 
Leute, Adel, die Landschafft vom Rilterschafft) '°· Ostatni z przytoczonych 
terminow: ,,die Landschafft vom Ritterschafft", moglby sugerowac, iz 
ziemianstwo w zasadzie moglo obejmowac rowniez inne stany, skoro tutaj 
wyraznie zakwalifikowano je jako „rycerskie", niemniej jednak sam tekst 
dowodzi, ze Schweinichen uzywa! go" jako synonimu szlachty. Podobnie 
ma si" sprawa z cz�sto stosowanym terminem „Unterthanen" - poddani. 
W przewazaj&cej liczbie wypadkow jest on u obu autorow synonimem 
rycerstwa; tylko w jednym zdaniu z opowiadania Schweinichena rzecz 
zdaje siE; mieC inaczej 32_ 

Ustalmy zatem, CO oznacza slowo „Landtag" - najpierw w wywodach 
Schweinichena. Dysponujemy tu trzema tekstami. Tytul: ,,F. G. halten 
einen Landtag, und nehmen sie in Custodia", skoro wiemy, ze tylko 
szlachta zostala na zamku uwi"ziona, nie pozostawia Wqtpliwosci, ii sej
mik oznacza w nim tylko rycerstwo. Ze wst"pnym zdaniem tego rozdzialu 
sprawa moze jui jednak wyglqdac inaczej. Czytamy tam, :i:e „der fromme 
Herr . . schrib ... einen Landtag auss". I z listu Logaua, i z wywod6w 
Thebesiusa wiadomo, ze na sejmik stawila si" zar6wno szlachta, jak mia
sta. J ezeli wi1cc ksi'l:i:"cy marszalek swi'adomie nie przeinaczal fakt6w, slo
wo „Landtag" odpowiadalohy tu sejmikowi jako zgromadzeniu uprzy-

2� Poza tym w calym dziele wyst�puje on jeszcze tylko jeden raz, Script. rer. 

l'(i!., t. IV, s. 108. 
21 Tamie, s. 245. 
2s TamZe, s, 247. 
2g TamZe, s. 246-247. 

so Por. wyZej przyp, 9--13. 

31 Logau w swym· liScie ani razu nie ui:yl tego okreSlenia. 
32 Script. rer. Sil., t. I\''i s. 31, tu na oznaczenie wszystkich (tzn. obu) stan6w 

zasiadaj <1cych w sejmiku. 
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wilejowanych stan6w ksi�stwa (bqd:< ich przedstawicieli, w wypadku 

miast). Tekst trzeci zaczerpni�ty jest nie z interesuj,icego nas opowia

dania, lecz wi,ize si� z nim tresciowo. Jest to odpowiedz Henryka na 

zarzuty kr6lewskich komisarzy, konkretnie na skarg� rycerstwa (Land
schafft) "· Ksi,iz� stwierdzil w niej, ze dla porozumienia si� z „poddany

mi", tzn. szlacht,i, jak z tekstu wynika, ,,zween Landtage ausge

schreiben" "· I tutaj wi�c, jak w pierwszym tekscie, sejmik oznacza 

szlacht�. 

U Logaua napotykamy znaczenie identyczne: ,,Herzog schon mit 

ihnen [tzn. dj Rietterschafft. seine Unterthanen) ein Landtag angefan
gen ... "" ,,Landtag" tutaj to wyrainie szlachta, choc z dalszej narracji 

wynika, iz zgromadzona w6wczas byla zar6wno ona, jak miasta. Nie jest 

natomiast tak latwo ustalic sens, w jakim autor listu uzyl og6lniejszego 

slowa „Tag" (narady, obrady). M6wi on najpierw o oporze stanciw wobec 

z&dania zlozenia ponownego holdu, czemu Henryk powinien byl ust11pic 

,,vnd dan des andern Begehrens [tzn. podatki] halber einem anderen för

derlichen Tag legen, dieweil sie in der vngelegen Zeit so lang wehren 
arrestiret gewesen" 36, Wzmianka o uwi�zieniu dowodzilaby, Ze 6w „Tag" 

mial obj<1c tylko szlacht�. kt6ra opar!a si� podatkom. Przeciwstawienie 

zebraniu, na ktcirym szlachta i miasta, poza Legniq, odm6wily holdu, 

kazaloby znciw „Tag" pojmowac tu jako zgromadzenie obu stnnciw. Pozo

staje jeszcze trzeci termin (tez tylko u Logaua), mianowicie „Stände". 

Jak wiadomo, slowo to uzywane bylo w dw6ch znaczeniach: na okreslenie 

stan6w jako uprzywilejowanych grup spolecznych (b,idz zgromadzenia sta

nowego) oraz na oznaczenie jednostki b�d,icej czlonkiem okreslonego sta

nu. U Logaua w trzech wypadkach mamy do czynienia z tym drugim 
znaczeniem wyrazu: ,,Stände" w nich - to uwi�ziona przez ksi�cia 

legnickiego szlachta. Tylko w jednym istnieje mozliwosc, ze autor listu 

uzyl go w sensie zgromadzenia szlachty i miast "· 

Trzeba przyznac, ze rezultat tego zestawienia jest zaskakuj,icy. Stwier
dzilismy r6zne nazwy (Landtag, Tag, Stände), kt6re moglyby oznaczac 

zgromadzenie stanowe ksi�stwa, tak jak je dzis rozumiemy. Widzielismy 
jednak r6wnoczesnie, :i:e nazwy te wyst�pujei tylko z rzadku, gdy tym

czasem okreSlenia opisowe naturalne (szlachta, ziemianie, rycerstwo, mia

sta, poddani) bezwzgl�dnie w tekstach dominujq. Poza tym zaden z tych 

trzech termin6w nie jest jednoznaczny: przemiennie okreslaj,i one raz 

aa TamZe, s. 104. 
34 'DamZe, s. 108. 

3::; TamZe, s. 245. 

3& Tamie, s. 247. 
37 TamZe, s. 247: ,dieweil dj Stend sunderlich vmb dj Nottel der Pflicht 

[tzn. holduJ, ob sie sich so paldt nit erkleren konten, pietten thetten .. " 
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jeden tylko stan, raz stanowe zgromadzenie. W rezultacie mc1simy dojsc 
do wniosku, ze wsp6lczesnie nie istnial zaden techniczny i powszechny 
termin na okreslenie interesuj;,cego nas zjawiska. To zas uzasadnia dalszy 
wniosek: brak technicznego terminu (wszystko to bowiem s11 oczywiscie 
wyrazenia przyblizone i opisowe) dowodzi, iz instytucja nie byla jeszcze 
ustalona i oznaczona, aby mogla odbic si� w konkretnej nazwie. Innymi 
slowy przyjqc wypadnie, ze zgromadzenia stanowe tamtego czasu byly 
czyms jeszcze nie okreslonym, nie zinstytucjonalizowanym, choc bezspor
nie istniej11cym i dzialaj'!cym. Faktem - jak si� wydaje - byla nie 
instytucja, lecz fu n k  c j a, dzialanie. Tylko to dla wsp6!czesnych bylo 
wazne. I tylko to odzwierciedlalo si� w slowie „Tag" - w tym uj�ciu 
zupelnie juz jednoznacznym. 

Drugie z pytan, kt6re nasuwa tekst Schweinichena, wü1±e sii: scisle 
z poprzednim. Brzmi ono: jaki - choc jak m6wilismy, nie ustalony -
mialy ksztalt owe stanowe zgromadzenia i jak dzialaly? Przypomnijmy 
jeszcze raz fakty poznane dzi�ki opisom Schweinichena, Logaua i Thebe
siusa. Henryk XI zwolal najpierw zgromadzenie stanowe, bezsprzecznie 
dwu stan6w, szlachty i miast, i przedstawil mu swoje zqdania. Wobec so
lidarnie odmownego stanowiska stan6w rozpoczql pertraktacje tylko z mia
stami 38, przy czym r6wniez w zasadzie mu si� nie powiodlo. W6wczas 
skoncentrowal swoje starania wylqcznie na stolecznej Legnicy i dopiero 
tutaj osi11gn11! cel. Juz w warunkach zaistnialego ostrego konfliktu -
mozna to wyczytac mi�dzy wierszami listu starosty - usta,pily wobec 
jego z11dan r6wniez pozostale miasta. Na koniec wreszcie, w wyniku inter
wencji z zewrn:itrz, r6wnieZ rycerstwo przystalo na ponowne oszacowanie 

maj<1tk6w i podatek. 

Zaistnia!y sp6r nie by! wi�c sporem nü�dzy ksi�ciem i zgromadzeniem 
stanowym, lecz mi�dzy nim i rycerstwem. Dowodzq tego bez W'Jtpienia 
p6zniejsze wzmianki o toczonych sporach przed cesarzem i jego komi
sarzami: przeciwnikiem ksi�cia jest tarn zawsze tylko rycerstwo, chocby 
nawet wyst�powalo pod eufemistycznq nazw11 „Landtagu". I tylko ono, 
nie sejmik, nie rycerstwo wraz z miastami, kwestionowalo moc uchwaly 

podatkowej, dlatego ze zosta!a wymuszona "· Mamy zatem gotowq odpo
wiedz. Pertraktacje ksi�cia z uprzywi!ejowanymi grupami spo!ecznymi 
m o g ! y, lecz nie musialy, przebiegac !.,cznie. Skutecznosc powzi�tej 
uchwaly wcale nie byla mniejsza, gdy wyszla ona osobno tylko od jednej 
z tych grup. Co wi�cej, jak poucza przyklad Legnicy, zgoda wyrazona 
tylko przez jedn11 cz�sc okreslonej grupy (stanu) - tylko wobec niej sa-

18 Wynika t.o z pisma Logaua: ,,Die andern Stette aber seint noch zur Zelt 
beim Adel!..." 

st Tam:te, s. 146-149. 
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mej oczywiscie - miala moc zupelnie analogiczna,. Z cala, jasnoscia, mamy 
\eraz przed oczyma wlasciwa, istot� calego zjawiska, jego f u n k c j �
Jej tresc - to porozumienie zupelnie niezaleinie od formy i plaszczyzny, 
w kt6rej zostalo urzeczywistnione. 

W Swietle powyZszego zg-ron1adzenie stanowe, tzn. sejmik, nie jest in

stytucja, organizacyjnie „zamkni�ta,", o scisle ustalonym ustroju. Jest tylko 
sposobem bezwzgl�dnie najprostszym i najszybciej wioda,cym do celu. J est 
to moZliwoSC porozumienia sif; ze wszy�tkitni uprzywilejowanyn1i grupami 

spolecznymi w tych samych kwestiach, w tym samym miejscu i w tym 
samym czasie. W konsekweneji staje si� \ez moiliwe okreslenie swoistego 
punktu zwrotnego, ktciry „bezpostaciowe" zgromadzenie stan6w uprzy
wilejowanych przeksztalca w ostatecznie okreslona, instytuc_i� stanowej 
reprezentacji. Wydaje si� nim byc moment. gdy warunkiem skulecznosci 
porözumienia jest zbieZnoSC stanowisk (nie zawsze od razu wsp6lnoSC sta

nowiska) wszystkich reprezentowanych w zgromadzeniu uprzywilejowa
nych grup spolecznych. 

Na koniec wreszcie trzecia refleksja. Nasuwa ja, grozba wypowiedziana 
przez uwi�zione legnickie rycerstwo pod adresem Henryka. Widzqc bo
wiem, Ze przez owq „Custodia" do uchwalenia podatku ma byC zn1uszone, 

zastrzeglo, ii zwr6ci si� do cesarza o rozstrzygni�cie (Erkäntnüs) zaistnia
lego sporu. Reakcja ksi�cia byla bardzo gwaltowna 40 i wyrazila si� w de
cyzji rozbrojenia uwi�zionej szlachty. Wiadomo, ie przejsciowo sp6r 
zostal za!agodzony i szlachta uchwalila podatek, niemniej jednak p6zniej 
wysta,pi!a do cesarza ze suplika, przeciw ksi�ciu u. W sytuacji tej zastana
wia fakt, ie dla stanowiska ksi�cia wobec sejmiku niewa,tpliw<1 przeciw
waga, byla lub mog!a byc wladza cesarza. Udzielnosc legnickiego terytorium 
jest tu jui mocno zatarta. Sejmik wprawdzie nadal nie ma kontaktu ze 
swym og6lnosla,skim odpowiednikiem w postaci sejmu, niemniej jego bez
posredni zwia,zek z cesarzem nie jest przez to wykluczony. Oczywiscie 
mamy tu jui do czynienia z przejawem narast.aja,cych tendencji absoluty
stycznych i z dowodem oslabionego stanowiska lennych ksi<1i'lt . 

. Wiadomosci o samym sporze S<! - jak widzielismy - bardzo szczup!e. 
Nie pozwalaja, tei na rozstrzygni�cie pytania, jaka byla, prawniczo bion1c, 
jego przyczyna: czy polityka ksi�cia wobec stan6w w og6le (tzn. sejmiku), 
czy tei tylko fakt zastosowania przymusu wobec pewnej grupy szlachty. 

40 Schweinichen m6wi o ksi�ciu, Ze byl w6wczas „noch hefftigcr verbittert" 

(tamie, s. 34), Logau, ie byl „in Collera" (tamZe, s. 246). 
41 Z wywod6w Thebesiusa (op. cit.) wynika, ie sp6r ten, zakollczony w 1585 r., 

toczyl si� mi�dzy rycerstwem i mieszczanami. Nie jest wykluczone, ie wspomniana 

przez Schweinichena suplika dotyczyla zar6wno post�pku ksi�cia, jak stanowiska 

zaj�tego w tej sprawie przez miasta (Legnic�). 
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W kazdym razie faktem bezspornym pozostaje mozliwosc ingerencji cesarza 

w stosunki mi�dzy ksi&z<;tami i stanami w udzielnych terytoriach. 

Wydarzenia, kt6re zaistnial.y w Legnicy w grudniu 1571 ,·., daly nam 

sposobnosc do wypowiedzenia szeregu obserwacji i do kilku refleksji 

o szerszym zasi�gu. Wydaje si<;, ze warte S'l one zastanowienia, choc 

z uwagi na w&skosc ir6dlowej podstawy nie mog& roscic sobie pretensji 

do og6lniejszych stwierdzer\. Nasze wywody traktujemy tylko jako posta

wienie pewnych problem6w i sformulowanie okreslonych pytar\, jednak:i:e 

zasadniczej natury. W ich swietle wydaje si� pewne, :i:e instytucji ustalo

nych i „spetryfikowanych" p6zniej ustrojowo, a odpowiadaj&cych wsp6!

czesnemu sposobowi myslenia, nie mozna bezkrytycznie transponowac 

w stulecia wczesniejsze. Faki, :i:e w spoleczei\.stwie odnosne f u n k c j e 

byly poprzednio spelniane, cz<;stokroc z wi�kszq skutecznosci& ni:i: p6zniej, 

nie oznacza jeszcze, :i:e vstrojowe i spoleczne formy w tej funkcji za

anga:i:owane byly od razu w og6lnych zarysach podobne do p6zniejszych. 

To :i:e 6wczesni nie znali :i:adnej nazwy dla ich okreslenia, :i:e oczywiscie 

nie odczuwali nawet takiej potrzeby ", musi byc tutaj wzi�te pod uwag�. 

Na zakor\.czenie jeszcze zastrzec sii; nale:i:y, i± obserwowana tutaj „plyn

noSC" i „bezpostaciowoSC'' legnickiego sejmiku nie moZe byC rozumiana 

jako status nascendi samej instytucji. J ej organizacyjne spetryfikowanie 

zupelnie nie musi oznaczac jej pelnego rozkwitu. Wr�cz przeciwnie, gdy 

ono wyst&pi, nale:i:aloby w nim widziec zdecydowany przejaw jej dekaden

cji oraz upadku roli i znaczenia. 

DER LIEGNITZER LANDTAG IN DER DARSTELLUNG 

VON HANS SCIIWEJNICHEN 

Die Lebensbeschreibung des Liegnitzer Fürsten Heinrichs XI. aus der Feder 
von Hans Schweinichen, seines Hofmarschalls, und ein Brief Mathes' von Logau, 
des Landeshauptmanns von Schweidnitz-Jauer, aus dem Jahre 1571 lassen erkennen, 
dass der Liegnitzer Landtag gegen Ende des XVI. Jh. noch immer keine bestimmte 
und eindeutige Benerinung besass. Da Unterhandlungen des Fürsten mit den Ständen 
(Adel und Städte) gesondert geführt wurden, fühlt sich der Verfasser zu der Schluss
folgerung berechtigt, dass der Landtag jener Zeit im organisatorischen Sinne noch 
immer keine endgültig ausgebildete Institution darstellte. Das Wesen der Stände
repräsentation bestand daher anscheinend nur darin, dass sie - abgesehen von der 
Form - nur die Möglichkeit zu Unterhandlungen zwischen dem Landesfürsten und 
den Ständen schuf; entscheidend war also nicht ihre organisatorische, verfas
sungsrechtliche Gestalt, sondern ihre Funktion, die Standesinteressen dem Lan
desfürsten gegenüber zu repräsentieren. Die Tatsachen, die den beiden Texten 
entnommen worden sind, erweisen, dass der Kaiser schon damals einen gewissen 
Einfluss auf die Verhältnisse zwischen dem Landesfürsten und seinen Ständen 
ausüben konnte. 

42 W wykorzystywanych tutaj tekstach SciSlejsze rozröi:nienie „sejmiku" od 
„stan6w" oraz innych nazw opisowych daje siE:: dostrzec dopiero u Thebesiusa 
(1636-1688), ktöry pracE:: nad swym dzieJ:em rozpoczcll zapewne dopiero po 1664 r. 
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MILAN SMERDA 

SLA,SKI IMPORT ZB0:2:A W ROKU 1736/1737 

(Przyczynek do historii kontaktöw handlowych Sh1ska z sqsiednimi 

ziemia1ni) 

Zdarza si� niejednokrotnie, ze poszukujqc material6w archiwalnych do 
okreslonego tematu historycy natrafiajq na swego rodzaju unikalne zr6dla 
z innego zakresu. Do tego rodzaju znalezisk archiwalnych nalezy doku
ment daj,;cy przegl,;d importu zb6:i:, strqczkowych, kasz i mqki z W�gier, 
Czech, Moraw, Luzyc i Brandenburgii na S!,;sk w glodowym roku gospo
darczym obejmujqcym okres od 1 X 1736 do 30 IX 1737 r. Dokument ten, 
b�dqcy podstawq zr6dlowq niniejszego artykulu, stanowi jeden z za1'1cz
nik6w r�kopisu Muzeum Narodowego w Pradze. Jego anonimowy autor 
prowadzil ostr,; walk� przeciwko fiskalnej, gospodarczej i administracyjne.i 
polityce wladz na Sl,;sku, obciqzonym wedlug niego nieproporcjonalnie 
w por6wnaniu z pozostalymi czeskimi i austriackimi ziemiami dziedzicz
nymi '· Dat� powstania r�kopisu mozna w przyblizeniu ustalic na podsta
wie datacji aneks6w, z kt6rych ostatni, tj. memorial stan6w sl,;skich do 
wroclawskiego Urz�du Zwierzchniego (Oberamt) w sprawie proporcjonal
nego opodatkowania $lqska w stosunku do pozostalych ziem Czeskiej 
Korony, jest datowany z Wroclawia 2 V 1740 r. Na podstawie tresci i kon
cowego aneksu mozna sqdzic, ze na mocy oficjalnego polecenia stan6w 
sl,;skich r�kopis sporz,;dzil obrotny prawnik lub urz�dnik $1,;skiej Komory 
we Wroclawiu 2• Pismo to mialo okreslic sl,;skie stanowisko w rokowa-

1 R�kopis Muzeum Narodowego w Prradze, sygn. VI C 19, Ausweiss der in dem 
Herzogthumb Schlesien gegen die übrigen Kön. Böhmisch. und Österreichisch. 
Erb-länder fürwaltenden Praegravation und anderweither gravaminum. Nasz aneks 
nosi tytul: Extract, was bei denen Grenz-accis-ämtern· d 1. Octobris l'i 36 bis indu

sive Septembr. 1737 an nach specificirten Getreidesorten in das Hztm. Schlesien 

aus dem Kgr. Hungarn undt Böheimb, Mgt. Mähren, dann der Mark Brandenburg 

und Laussnitz vermöge Consignation eingeführet. 
2 Na okladce czytamy: ,,Mein, Christoph Anton v. Beer". Nie jest wykluczone, 

Ze chodzilo tu nie tylko o wlaSciciela, lecz i autora r�kopisu. Przemawia za tym 
fakt, Ze i ta notatka, i aneks Sc\ pisane tel samq r�kc\. W tym okresie Zyl rzeczy-
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niach o rektyfikacj<, podatkowq mi<,dzy ziemiami Czeskiej Korony zapo
cz&tkowanych juz od momentu rozpocz�cia prac nad nowym sl&skim ka
tastrem (karolili.skim). Umiej�tnie zebrane i przedstawione przez autora 
argumenty nie mogly juz byc w praktyce spozytkowane, poniewaz wy
darzenia z koli.ca 1740 r. przyniosly wi<,kszej cz�sci Slqska kres wspoliycia 
z ziemiami czeskimi i z monarchiq habsburskq. 

Omawiane pismo posiada wyraznie jednostronny, polemiczny charakter 
i ta jednostronnosc przejawia si<, rowniez w doborze aneksow. Aneks 
omawiaj&cy problem importu zboza (oznaczony sygnaturq Nn) dotyczy 

nadzwyczaj ci�zkiego roku gospodarczego 1736/37, kt6ry nastqpil po 
niezwykle deszczowym 1736 r. Slqsk musial w6wczas sprowadzic \Vi�kszq 
ilosc zboza z s&siednich kraj6w. St<1d sporz&dzony spis zarejestrowanych 
urz�dowo ilosci zboza i innych plodciw rolnych przewiezionych przez po
szczeg6lne graniczne urz<,dy celne nalezy traktowac jako obraz nietypo
wych stosunk6w. Autor zresztq byl w pelni swiadomy powszechnej w jego 
czasach znajomosci tych okolicznosci. Dlatego powolal si<, na ten aneks 
dopiero wtedy, gdy wspomnial o owych zlych dla Sl&ska latach, chc'lc 
w ten spos6b podkreslic fakt, ze oslabiony gospodarczo Sl'lsk musial w tym 
okresie zaplacic za sprowadzone arlykuly zywnosciowe 3 mln floren6w 
reli.skich, nie licz&c przemycanego zboza, kt6re w czasie glodu naplywalo 
na Sl'lsk w wi"kszych niz normalnie ilosciach. Mimo to S!&sk nie otrzy
mal w6wczas takich ulg, jak po najezdzie tureckim z 1683 r. Dolna Austria, 
kiedy to polow� dolnoaustriackiego kontyngentu podatkowego wzi<,ly na 
siebie Czechy, a polow<, pozostale ziemie austriackie '· 

Choc omawiany aneks jest tendencyjny i odzwierciedla niecodzienne, 
nadzwyczajne warunki, posiada jednak swoJq warlosc dla historyka. W do
tychczasowej literaturze poswi<,conej sla.skiemu handlowi brakuje podo
bnych wiadomosci, kt6rc mimo swej fragmentarycznosci umozliwiajq 
chociaz cz"sciowe naswietlenie niektorych problem6w. Nie zapominaj&c 
o wspomianych zastrzezeniach i og,-aniczeniach, mozna si<, w jego swietle 
pokusic O okreslenie wysokosci importu artykul6w zywnosciowych na 
S!&sk, udzialu poszczeg6Inych kraj6w w zasµokajaniu potrzeb sl&skiego 
rynku, znaczenia eksportu na S!&sk dla gospodarki kraj6w S'lsiednich itp. 
Mozna si� takze zaj&c zagadnieniami drugorz�dnymi, jak udzial poszcze
g6Inych rodzaj6w artykul6w zywnosciowych w imporcie, glciwne szlaki 
ich dowozu, rozmieszczenia stacji celnych itd. 

Juz na pierwszy rzut oka widac z aneksu, ze nie obejmuje on calego 
importu artykul6w zywnosciowych na S!qsk w r. 1736/37. Brakuje w nim 
przede wszystkim danych o imporcie przez 6wczesrn1 rozleglq granic<, 

wiscie Antoni v. Beer, kt6ry pracowal jako adwokat w dominium bielskim hr. 

Haugwitza. W 1769 r. zostal on czlonkiem Slijskiej komisji urbarialnej. 
a Cytowany rkps, fol. 16-17. 
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sl,isko-polsk,i. Fakt ten mozna by pr6bowac wyjasnic tym, ie autorowi 
argumentacji niepor�cznie bylo powolywac si� na import z kraj6w nie 
podleglych cesarzowi. W wykazie uj,il jednak import z Brandenburgii 
i Luzyc, kt6re r6wniez nie podlegaly berlu habsburskiemu, ale w prze
ciwier\stwie do Polski stan.owily cz�sc skladow11 Rzeszy Niemieckiej, 
a Luzyce w dodatku byly zwi&zane z Czeskq Korom1 zwierzchnim pra
wem lennym. Autorowi na pewno chodzilo o mozliwie najpelniejsze 
przedstawienie sl11skiego importu w omawianym roku, poniewaz jego 
calkowita wysokosc miala sluzyc za dow<id slabosci gospodarki s1'1skiej. 
Dlatego trudno jest jednoznacznie wyjasnic przyczyny braku wiadomosci 
o imporcie z Rzeczypospolitej. Autor widocznie nie m6gl zdobyc potrzeb
nych mu danych lub import z Rzeczypospolitej nie byl ewidenCJonowany 
w taki sam spos6b, jak z innych kraj6w (hantle! wymienny „baratto'\ 
W sprawie tego importu b�d� si� wi�c musiat ograniczyc do wiadomosci 
z drugiej r�ki. 

Jak si� zatem ksztaltowal udziai poszczeg6lnych kraj6w w imporcie 
sl,iskim w 1736/37 r.? Gdy chodzi o zboze, strqczkowe, kasze i m,ik�, to 
jego rozmiary ilustruje tab. 1. 

Tab. 1. Rozmiary importu zboia, str�czkowych, kasz i mtt,ki 
na Sl�sk w 1736/37 r. 

L. p. Nazwa kraju Korce Wiertele % 

1 ! W�ry 43 365 2 1/2 5,6 

2 Czechy 299180 2 1/2 39,2 

Morawy 222 227 2 1/2 29,1 

Brandenburgia 
i Lui:yce 197 846 1/2 26,1 

Razem 
762 620 100,0 

U M. Müllera znajdujemy wiadomosc, ie w 1736 r. z Rzeczypospolitej 
przywieziono na Sl,isk 85 723 korce zboza •. Jesli zaryzykujemy podsumo
wanie tych liczb z r6znych ir6del ', calkowity import artykul6w zyw
nosciowych niezwierz�cych wyniesie 848 343 korce. Udzial Rzeczypospolitej 
w tym imporcie slqskim wyniesie 10,10/o, W�gier- 5,1 %, Czech - 35,2"/o, 
Moraw - 26,20/o, a Brandenburgii i Luzyc lqcznie - 23,40/o. 

4 M. M ü 11 e r, Die Getreidepolitik, der Getreideverkehr und die Getreidepreise 

in Schlesien während des 18. Jahrhunderts, Weimar 1897, s. 26. 
5 Nai podstawie przytoczonych przez M. Müllera danych z dals·zych lat moina 

przypuszczaC, ie przy imporcie z Rzeczypospolitej chodzilo nie tylko -0 zboZe, ale 
takie o strctczkowe i mctk�. z drugiej strony nielatwo jest odpcwiedzieC na pytanie, 
czy podany przez niego 1736 r. odpowiada naszemu rokowi gospodarczemu 1736/37. 
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Dane dla W�gier, Czech i Moraw zawierajii zgloszone w urz�dach 
celnych ilosci artykul6w zywnosciowych pochodziicych niewqtpliwie 
z tych kraj6w. Wiadomo przeciez, ze za pomocii transportu kolowego nie 
przewozono zboza na wielkie odleg!osci. Trudno wi�c przypuszczac, zeby 
przywozono zboze na Sliisk np. az z Dolnej Austrii. Liczby ci'.arakteryzu
j11ce import z Brandenburgii i Luzyc uj�te Sf! l11cznie. J est mo:füwe, ze 
przez niekt6re urz�dy celne przechodzilo zboze z obu tych krajow. W od
r6znieniu od poprzednio om6wionej grupy krajciw moglo tutaj takze 
chodzic o import z odleglejszych par\stw. Byl on mozliwy dzi�ki odrzan
skiej drodze wodnej. Wydzielaj11c stacje celne na granicy z Luiycami 
(N owogrodziec, Zagan, Przew6z, Boleslawiec), zyskujemy przypuszczalne 
rozmiary importu z Luzyc. Byly one jednak nieznaczne, zaledwie 2980 
korc6w, tj. 1,50/o importu z Brandenburgii i Luzyc razem wzi�tych. Jedno
czesnie mozna si� przekona{:, ze w imporcie z Brandenburgii transport 
kolowy odgrywa! minimalnq rol�. Zdecydowana wi�kszosc artykul6w 
zywnosciowych przewozona byla Odn1 przez stacj� celn11 w Kuzni Za
borskiej. W 1736/37 r. t�dy przeszlo 192 071 korc6w, tj. 970/o calego 
importu z Brandenburgii i Luzyc. 

Przyjmuj11c na 1 korzec starej wroclawskiej miary 73,37 l 6, liczba 
762 620 korcciw odpowiadala 559 534 hl zboza, stniczkowych, kasz i m11ki, 
a po dodani u importu z Rzeczypospolitej 848 343 korce odpowiadaly 
622 319 hl. Chodzi!o wi�c o znaczne ilosci artykul6w zywnosciowych. 
St11d nieprawdziwe jest twierdzenie M. Müllera, ze siisiednie kraje nie 
staraly si� zrekompensowac niedostatku zboza na Sl11sku w niekt6rych 
latach (1693, 1700, 1714, 1726, 1732, 1736/37) zwi�kszonym eksportem 
swych produkt6w '· Jest przy tym sarno przez si� zrozumiale, ze nie 
post�powaly w spos6b altruistyczny, lecz wedlug zasad wolnego handlu 
reagowaly po prostu na gwaltown11 zwy:i.k� cen artyku!6w zywnosciowych 
na rynku sl11skim. Sytuacj� pogarsza! fakt, ze w tym okresie nie rozbudo
wano jeszcze na Sliisku systemu spichrz6w i gromadzenia zapasciw. Jedy
nie w inaj11tkach kameralnych znajdowaly si� wi�ksze spichrze, ale w mar
cu 1737 r. nie bylo w nich nie (Opawa, Namysl6w) biidz nieznaczne ilosci 
zboza (Strzelin, Bialobrzezie). Wi�ksze zapasy w Brzegu byly zarezerwo
wane dla wojska, urz�dniköw kameralnych, magistratu wroclawskiego 
oraz oddzial6w rosyjskich, kt6re w6wczas przechodzily przez Sl:isk. Na 
skutek glodu zwi�kszyla si� smiertelnosc. Umarlo wtedy o 50 000 ludzi 
wi�cej, niz wynosila zwykla roczna przeci�tna. Wiosn:i 1737 r. cena korca 
zyta podskoczyla do 4-4 1/2 floren6w reöskich. R6wniez ceny pozostalych 

6 B. In d r a, Mfry a vcihy ve S!ezsku a jejich redukce {SlezskY sbornik, R. 60, 

1962, s. 476). 

7 M ü 11 er, o.p. cit., s. 12. 
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gatunk6w zb6z ustalily sie na jednym z najwyzszych w XVIII w. pozio
mow s. 

Autor naszego aneksu pokusil si<, o obliczenie importowanych towar6w, 
przyjmuj,ic nast<,puj,ice ceny za 1 korzec: :i:yto - 4 floreny reiiskie, psze
nica - 5, j<,czmien - 3, owies - 1 1/2, groch - 5, proso - 4, gryka -
3, kasza - 6, m,ika - 4. Globalne wartosci importu artykul6w :i:ywno
sciowych niezwierz<,cych na Sl<1sk ilustruje tab. 2. 

Tab. 2. WartoSC importowanych artykulOw 
iywnoSciowych w r. 1736/37 

Lp. Nazwa kraju WartoSC we flore· 

nach rei\skich 

W�gry 173 554 

Czechy 1 170 275 

Morawy 828 763 

Brandenburgia 

i Lutyce 783 120 

Razem 2955712 

Autor nie prdb.owal obliczyc, ile kosztowalo pochodz,ice z przemytu 
zbo:i:e. Ograniczyl si<, tylko do wyra:i:enia s,idu, :i:e przy tak wielkim za
potrzebowaniu naplyn<,lo go na Sl,isk duzo. 

Wedlug aneksu gl6wnymi dostarczycielami zbo:i:a na Sl,isk byly oba kraje 
czeskie - Czechy i Morawy. W dotychczasowej literaturze prz�dmiotu 
fakt ten nie byl brany pod uwag<,. Np. M. Müller scharakteryzowal zagra
niczne powi,izania sl,iskiego rynku zbozowego w nast"puj'!CY spos6b: 
„Najwazniejszymi krajami, kt6re w6wczas (przed 1740 r. - M. $.] mogly 
byc brane pod uwag<, w sh1skim handlu zagranicznym zbo:i:em, byly obok 
pozostalych austriackich ziem dziedzicznych Polska i Lu:i:yce. I chocia:i: 
zwykle wymiana towar6,v i zbo:i:a miGdzy poszczeg6lnymi prowincjami 
panstwa byla dozwolona, w latach n"dzy byla surowo zabroniona; chodzilo 
w6wczas o to, aby w ka:i:dej ziemi zostala zachowana jej produkcja" 9. 
Ta opinia jest dosc typowa dla pruskieJ historiografii, kt6ra tradycyjnie 
ju:i: starala si<, stworzyc obraz beznadziejnej stagnacji S1'1ska przed za
borem przez Prusy i pomniejszyC wszelkie ,iego dotychczasowe osiagni�cia. 

Do kategorii politycznych sofizmat6w mo:i:na r6wnie:i: zaliczyc pogl'!dy 
M. Müllera na udzial Rzeczypospoiitej w slqskim imporcie zbo:i:a. Ju:i: 
w6wczas jest ona dla niego „spichrzem zboZowym" wschodnich Niemiec. 

Wedlug M. Müllera ju:i: w 1726 r. z Rzeczypospolitej wywieziono na Sl'lsk 
63 254 korce zbo:i:a, a w 1736 r. - 85 723, Du:i:'l rol<, w imporcie zbo:i:a 

e Tamie, s. 15-22. 
8 Tarnte, s. 26. 
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na Shisk przypisywal te:i: Li::i:ycom, kt6re mialy zaopatrywac ca!& p6lno
cno-zachodni& cz"sc tej prowincji. Na poparcie tej tezy nie podal jednak 
zadnych danych liczbowych 10: 

Tendencyjnosc M. Müllera byla do pewnego stopnia zamierzona. GI6w
nym dostarczycielem zboza na Sl&sk byly wedlug wszelkich oznak kraje 
czeskie. SprzyJala temu tak:i:e polityka celna, kt6ra liczyla si� z importem 
zbo:i:a na Sl&sk jako ze zjawiskiem trwalym. Wprowadzala ochronne cla 
wywozowe, ale import zbo:i:a byl w zasadzie bezclowy. Wprawdzie w prak
tyce pobierano pewne oplaty celne na granicy, lecz w latach zwi"kszonego 
popytu na zboze (1726, 1736) byly one znoszone. Mandat celny z 1718 r. 
postanawial doslownie, :i:e import zboza z kraj6w czeskich, W"gier 
i z Rzeczypospolitej jest bezclowy "· Przewodni& mysl& czeskich taryf 
celnych z lat 1658 i 1737 byla d&znosc do uzyskania udogodnieri ekspor
towych przez pozostale kraje dziedziczne. Cla wywozowe na zbo:i:e byly 
w nich przy eksporcie do krajciw dziedzicznych o polow� nizsze ni:i: przy 
wywozie do innych paristw, np. przy eksporcie na Sl&sk ni:i:sze niz przy 
eksporcie do Saksonii 12. Tendencje do stworzenia og6lnoaustriackiego 
rynku wewn�trznego byly reaiizowane mimo istniej&cych przeszk6d i nie
konsekwencji 13• Np. patent cesarski z kwietnia 1737 r. zezwalal na swo
bodny import zboza na Sl&sk, zwracajqc uwag", ze do maja mozna bez 
ograniczeri kupowac j"czraien i owies na W"grzech i bez cla wywozic na 
Sl&sk 14. Jeszcze w pierwszych latach po zaborze Sl&ska przez Prusy kraje 
habsburskie zajmowaly pierwsze miejsce w globalnych obrotach han
dlowych Sh1ska 15. 

Dopiero od zaboru Sl&ska przez Prusy i rozpocz"cia wojny celnej 
mi"dzy monarchi& habsburskq a Prusami wi"ksz'l rol" w sl&skim imporcie 
zboza zacz&l odgrywac rynek polski. W 1764/65 r. przywieziono juz 
z Rzeczypospolitej 126 800 korc6w zbo:i:a, a w 1765/66 r. - 146 729 kor
c6w. Import z Rzeczypospolitej zwi"kszyl si" po pierwszym rozbiorze, gdy 
Prusy zyskaly kontrol" nad polskim eksportem i Polacy musieli sprzeda
wac zboze pruskim kupcom po nizszych cenach 16. 

10 TamZe, s. 26-27. 
11 Tami:e, s. 10. 
12 0. W eber, Der Zolltarif fiir Böhmen vom J. 1737 (Mittheihmgen des Verei

nes für Geschichte der Deut schen i n  Böhmen, R. XXXI, Praha 1892, s. 376-377). 
13 Wyplywa to CZE:Sciowo r6wniei: z propr uskiej pracy A. Ker n a, Des Zoll

wesen Schlesiens von 1623-1740 (Zeit schr ift des Verei n s  für Geschichte Schlesien s, 
R. 44, 1910, 5. 1-17). 

u M ü 11 er, op. cit., a neks. 
1s H. Fe s c h  n er, Der Zustand des schlesischen Handels vor der Bes�tz

ergreifung des Landes durch Friedrich den Grassen (Jahrbücher für National

ökonom ie und Stati stik, Neue Folge 10, Jena 1885, s. 236). 
IG M ü 11 er, op. cit., s. 35. 
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Znaczenie eksportu zboza dla kraju eksportujqcego w 1736/37 r. po
staram si� ocenic na przykladzie najwi,;kszego eksportera -- kraj6w 
czeskich. Pragn,: si� jeszcze raz zastrzec, ie chodzilo tu o wyjqtkowo wy
soki eksport, nie spotykany. w pozostalych latach. Swiadcz'I o tym nast�
puj,ice liczby: w 1736/37 r. z Czech wyeksportowano tylko na Slqsk 
pszenicy za 79 795 floren6w rer\skich, a zyta za 912 336, natomiast. 
w 1732 r. wywieziono w ogole z Czech pszenicy za 179 574, a zyta za 
181 047 floren6w rer\skich. W 1735 :-. eksport pszenicy dal Czechom 
255 018, a zyta - 469 510 floren6w rer\skich "· W nieurodzajnym 1768 r. 
wywieziono z Czech pszenicy zaledwie za 108 180, a zyta za 138 108 flo
ren6w rer\skich "· W 1716 r. wartosc calego eksportu czeskiego na Sl11sk 
(bez hrabstwa klodzkiego) wynosila 2 2 l3 679 floren6w reüskich. Sl11sk 
zajmowal wi�c pierwsze miejsce w eksporcie towar6w czeskich "· 

W historiografii czeskiej mozna dotqd obserwowac niemal powszechne 
zainteresowanie eksportem czeskiego zbo:Za do Saksonii, zapewne z uwagi 

na transport wodny Labq. M. Wolf zebral jednostkowe dane o eksporcie 
zboza do Saksonii z niekt6rych majqtk6w nadlabskich, zwracaj&c jednocze
snie uwag� na eksport transportem ko!owym do Zytawy, Budziszyna 
i Freibergu 20. Jednakze V. Sadovä na podstawie analizy rejestr6w celnych 
z Litomierzyc doszla do wniosku, ze w XVI i w pierwszej polowie XVII w. 
rozmiary nadlabskiego eksportu zboza pochodz,icego gl6wnie od poddanych 
nie byly duze; nie stanowil wi�c on powazniejszego czynnika ani w gospo
darce czeskiej, ani saskiej 21. Dla p6zniejszego okresu podobne wnioski 
wyplywaj'I z rozprawy D. Tfestika "· W por6wnaniu z eksportem do 
Saksonii czeski eksport zboza na Slqsk byl w zasadniczy spos6b wyzszy 
i dlatego zasluguje na baczniejsz11 uwag� historyk6w. M6gl on miec 
jeszcze wi�ksze znaczenie dla rozwoju struktury gospodarczej Moraw, 

17 Stätni Ustfedni archiv Praha., dzial IV., Bohemica KinskYch, fascykul II i IV; 
A. K 1 im a, Manufakturni obdobf v Cechcich, Praha 1955, s. 429. 

1s V. G o  e h  1 e r  t, Histor-isch-stat-istische Notizen aus Böhmen (Mittheilungen 
des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, H. XI, Praha 1872, s. 293). 

11 Par. J. $ m i d a, K hospodcifske poHtice vlcidy v Cechcich v l. l'/00-1730 

(Casopis Spolecnosti pfätel staroiitnosti
1 

R. LVIII, Praha 1950, s. 58). 
20 M. V o l f, Labskl/ zahran1Cni, obchod pfed Bilou horou a po ni. (tami.e, 

R. LXVI, Praha 1958. s. 218--227). 
r1 W latach 1597-1621 przeciE:tna roczna wynosila 18 667 korc6w (korzec posia

dal obj�toSC 93,6 litra)1 
w latach 1629-1643 zaS 13 045 korc6w. Por. V. Sä d o w ä, 

Eksport czeskiego zboia do Niemiec a rozw6j produkcji tawarowej w Czechach 
w okresie przedbialog6rskim. (Roczniki Dziejöw Spolecznych i Gospodarczych, 
R. XXII, 1960

1 
s. 31-52); t a Z, Bbhmisches Getreide auf dem sächsischen Markt 

am Ende des 16. und in der ersten Hätfte des l'I. Jahrh. (Aus 500 Jahren deutsch
-tschechoslowakischer Geschichte, Berlin 1958, s. 79--97). 

n D. T f e � t i k, Obchod obilim v Hfensku v 17. a 18. stoleti (Zäpisky Katedry 
�eskoslovenskYch dejin a archivniho studia, t. 11 Priaha 1956, z. 4, s. 26--35}. 

2 - Sob6tka 2/71 



Tab. 3. Import niezwierzt:cycb artykulöw ZywnoSciowych na SI.:1:sku wedlug zapisöw urz�döw celnych od 1 X_ 1736 do 30 IX 1737 r. 

M iasta graniczne 

I. Z W�gier:
1. Jablonka 
2. Bielsko 
3. Pszczyna 
4. Bytom 

Razem 

ll. Z Czech: 
1. Bardo 
2. Mirsk 
3. Srebrna G6ra 
4. Zloty Stok 
5. Lubawka i okrCrg 
6. Janowa Göra 
7 .. Okrzeszyn 
8. Gryf6w 
9. Jelenia Göra 

10. Kowary 
11. Dittersbach (?) Razem 
lll. Z Moraw
1 . Brllfil.il i okr�g 
2. Andelska Hora 
3. Bilovec i okr�g 

' PszCnica i:yro J�czmieii Owies Groch Proso 

I 

Gryka 

I 

Soczewica Kasza M<lka 

12 12 12 12 12 1
2 

12 12 12 1
2 

�E � �e�eE��eie���@i�� 
ß -� ß -� ß ·li ß -� ß 'i ß ·j I B -�l_ ß ·; ß .j _a .;i 

2843
1 l 1 

32703 13121361 1
301

1
1
1 

1441- 1672 l 134 _· - ·-
1

592 2 40 
I
I 2 

$64 2 969 3} 463 3t 554 - 80 l 53 - - - - - 23 3} 11 -
- 3 13 1 - - - - - 1- - - - - - - 11 - 2 -
- - 39 - - - - - - - - - - - - - - - 11 2 

340812 

5501-
1448 2 
628 -
79: 

8386 3 
83. 2 

211 -

q93 

3106 
73 il 

33725 

15352 11392 JJ085 165 128712 429 1749 1691 43 77768 2695 

3! 1 2599 3! 1 855 

l!I 2979 21· 2828,-6451-1 223 9770 3. 1063 144 3 62 21 28231 1 ·1 55161 3 - 102 - 68 1 151 21 3031 2 193 - 33 -9181 2 7 - 4�: i= 15959 I 3 I 253084 1I!117599 I 1110592 I 1 
7122] l 149 - 31666 1215 3293 3 I :· 61723 1 I 12662 ,_ 439 ,_ 78341 3 164 -7088 l-1 5471 

224 1 1 1 1725 I 1 
!0511 40 -
174 -13 180 12 3 

3 

2 2 ,_ 
75 1-

603 
627 

1-13 -45 

126 1-

2 ,2 
7 2 

136 ,_ 
231 l 3t 

134 627 1 itl 65 

42 3 316 17 1 75 88 3 76 7 43 11 3 148 
166 24 21 56 

- 227 

234 1-1 966 
12 1-

60 1-111 1-1 465 

...."'"'

" 
:, 



4. Vitkov 10 2 
5. Opava 720 1 6. Homi Ben�v 3780 3 7. Glubczyce 560 1 8. Jakartovi ce 3243 2 9. Habartice 370 1 10. Klimkc,vice 172 1 11. Jesenik 631 3 

- ----- Razem 20054 2 [V. Z Brandenburp-i i i Luiyc: 1. Kufaia Zaborska 14148 -2. Nowogrodziec 492 -3. Nowogr6d BobrzallSki 7 -4. Zagait 10 -
5. Konotop - -6. Przew6z 21 -7. Boleslawiec 52 -8. Skijpe 22 -9. Müstichen (?) 2 -10. Czernina - -II. G6ra 405 3 12. Stpszyce - -Razem l 15159 I 31 
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gdzie gospodarstwa produkujiice zboze na eksport byly skupione na mniej
szym tet'enie "· Eksport w,:gierskiego zboza na Sliisk byl znacznie trud
niejszy ze wzgl,:du na odleglosci dziel&ce prowincj,: sliisk'I od W,:gier. 
Import z Luzyc nie odgrywat w 1736/37 r. wielkiej roli. Natomiast jesli 
chodzi o import z Brandenburgii, nalezaioby najpierw zbadac spraw,: 
pochodzenia zboza transportowanego Odr&, by mozna bylo wysnuc jakies 
wnioski na jego temat. 

Rodzaj importowanych na Sliisk artykulow zywnosciowych w 1736/37 r. 
wskazuje, :i:e chodzilo glownie o zapobieganie glodowi. J ego trzon stanowilo 
zyto - 585 044 korce, tj. 7ü,7% ogolu importowanych artykulow zy·1v

nosciowych. Daleko za nim znajdowaly si,: dwa dalsze waine mdzaje 
zboz, tj. j,:czmien i pszenica. J,:czmienia importowano 72 434 korce, tj. 
9,4% ogolu importowanych artykulow zywnosciowych, a pszenicy 54 582 
korce, tj. 7,10/o. Import stri.czkowych, kasz i miiki byl znacznie nizszy. 
Jedynie z niektorych krajow dochodzil do tysi,:cy korcow, np. grochu 
z Brandenburgii i W,:gier, prosa z W,:gier , Moraw, kasz z Brandenburgii 
i Luzyc oraz miiki z Czech. 

Nasze zrodlo rzuca istotne swiatlo na problem drog dowozowych na 
Sliisk. Na pierwszy rzut oka widac z niego, ze dla utrzymania l&cznosci 
mi,:dzy Sliiskiem a W,:grami lub Brandenburgiii wystarczal jeden szlak 
handlowy, natomiast liicznosc z Czechami i Morawami utrzymywana byla 
przez szereg mniej wi,:cej tej samej klasy linii komunikacyjnych. Liicznosc 
z W,:grami zabezpieczal przede wszystkim szlak przez Przel,:cz Jablon
kowskii, ktorii uzupelnial szlak przez Przel,:cz Zwardonskii ze stacjami 
celnymi w Bielsku, Pszczynie lub Bytomiu. Z Brandenburgii iowary prze
chodzily niemal wyliicznie przez stacj,: celnii w Kuzni Zaborskiej. Niedu:i:a 
ilosc produktow z Luzyc przewozona byta przez wymienione cztery stacje 
pograniczne, Natomiast z Czechami i Morawami Sl&sk byl polqczony 
calym szeregiem waznych szlakow biegn.:icych przez Sudety. Najbardziej 

ucz,:szczany byt szlak z Trutnowa na Lubawk,:, Kamiennq Gor� i Kowary. 

Dla eksportu z Czech mialy dalej wi,:ksze znaczenie szlaki z Frydlantu 
na Mirsk oraz z Nachodu i Klodzka na Bardo i Srebrrni Gor,:. Z Moraw 

glowny szlak wiodl od Bramy Morawskiej na Bilovec i Opaw,:, a nast,:pnie 

wedlug waznosci szly szlaki Sternberk-Bruntal, Dvorce--Hor. Benesov, 

Dvorce--Jakartovice itd. lmportowi z Czech i Moraw sprzyjal niev,11tpliwie 

fakt, :i:e najg,:sciej zaludniona cz,:sc Slqska - Pogorze Sudeckie - le:i:ala 

w ich bezposrednim siisiedztwie. 

u W 1736/37 r. z Czech przywieziono na Sl.:tsk 219 508 hl zboia, strctczkowych 
i mqki. Przyjmujqc, Ze 1 hl odpowiadal okolo 70 kg, otrzymamy 153 655 q. Z Moraw 
przywieziono 163 048 hl, tj. okolo 114 132 q. 
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Anhand eines den Historikern bisher unbekannten Verzeichnisses von pflanz
lichen Nahrungsmitteln (Getreide, Schotengewdchse, Grütze und Mehl), die im 

Wirtschaftsjahr 1736/37 durch die Grenzzollstellen offiziell eingeführt worden sind, 

sowie auf Grund der Fachliteratur versucht der Verfasser die Frage zu beantwor
ten, welche Länder bei der Versorgung Schlesiens mit diesen Produkten die 

Hauptrolle gespielt haben. Unter Vorbehalt, dass das genannte Verzeichnis polemi
schen und parteiischen Charakter trägt, da es als Argument in den Bemühungen 

der schlesischen Stände um Steuerermässigungen diente, und dass es ferner ein 

untypisches, ein Hungerjahr betrifft, als der Bedarf an Nahrungsmitteln in Schle

sien besonders gross war, versucht der Verfasser anhand dieses Verzeichnisses zu 
beweisen, dass als Hauptlieferanten von Nahrungsmitteln für Schlesien die tscfi.e

chischen Länder waren: Böhmen und Mähren: weitere Lieferanten waren Bran

denburg und die Lausitz, schliesslich Ungarn. Da das Verzeichnis keine Angaben 

über den Umfang der schlesischen Importe aus Polen enthält, stellt der Verfasser 
auf Grund der deutschen Fachliteratur fest, dass dieser Import nicht hoch war 

und weit hinter den Importen aus den tschechischen Gebieten, ja sogar hinter 
dem aus Brandenburg lag. Für die böhmische und mährische Wirtschaft hatte der 

Export von pflanzlichen Nahrungsmitteln nach Schlesien eine weit grössere Bedeu
tung als der Export nach Sachsen. Den grössten Anteil hatte an diesem Export 
das Getreide, vor allem Korn. Der Verfasser befasst sich auch mit den Handels
wegen, die Schlesien mit Böhmen, Mähren, Ungarn, Brandenburg und der Lausitz 

verbanden. 
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RYSZARD ERGETOWSKI 

DOKTORAT CHRYS'fIANA FRYDERYKA PARITIUSA 

Ch. F. Paritius - to postac zapomniana zar6wno w literaturze nie

mieckiej, jak i polskiej. K. G. Nowack poswi�cit mu tylko maly artykulik t; 

przyjaciele ograniczyli si� do spisania kr6tkiego zyciorysu i ulotnego dru

czku 2; w „Breslauer Zeitung" znalezc mozna jedynie nekrologowq no

tatk��; pismiennictwo nasze uczcilo go zaledwie kilkuzdaniowymi 

wzmiankami •. Paritius wart jest jednak obszerniejszego przypomnienia 

ze wzgl�du na sw,i przyjazn z J. S. Bandtkiem i z racji swych zwi,izk6w 

z U niwersytetem J agiellor\skim. 

Ch. F. Paritius urodzil si� we Wroclawiu 29 V 1775 r. i w miescie tym 

sp�dzil cate zycie. Pochodzil z zamoznej rodziny kupieckiej, zasiedzialej tu 

od kilku pokoler\ •. Byl przeto zwi,izany z kulturalnymi tradycjami tego 

osrodka, wyrastaj,ic w atmosferze umilowania ksi,izek i wiedzy. Po-

1 K. G. No w a c k, Pariti11s Christian F-riedrich (Schlesisches Schrifts.teller

-Lexikon oder bio-bibliographisches Verzeichniss der im zweiten Viertel des 

19. Jahrhunderts lebenden schlesischen Schriftsteller von ... , Wroclaw 1836, z. 2, 
s. 112--113). 

2 Paritius Ch. F. Nachlasscnakten, Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, 
ms. syg, 2832

1 
f. 5, oraz Am Grabe unseres hochverehrtes Freundes Herrn Christian 

Friedrich Pa.ritius, Doctor der Philosophie und ehmaligen Stadt-Rathe achtungsvoll 

gewidmet von der Familie K., Wroclaw 1849; druczek ten znajduje si� w Bibliotece 
Uniwersyteckiej we Wroclawiu, syg. 4 Gen., i wydaje si�, Ze zar6wno on, jak i po

przednia pozycja Sc\ autorstwa M. F. Kriegera, wroclawskiego kupca, ktöry pozo
stawal z Paritiusem w zaZylych stosunkach. 

3 Nekrolog, ,,Breslauer Zeitung", 1849, nr 133, s. 1478. 
4 H. B a r  y c z, Slqsk a Uniwersytet Krakowski (Alma Mater Jagellonica, Kra

k6w 1958, s. 91 i 195); A. Rom b o w s k i, Navka j,;:zyka polskiego we Wroclawiu 

(koniec wieku XVI - polowa wieku XVIII), Wroclaw 1960, s. 26, 118, 146, 223; 

t e n :i e, J. S. Bandtkiego wroclawska karta biblioteczna, Wroclaw 1956, s. 6; K. L e

w i c k i, Bibtioteka prywatna J. S. Bandtkiego {Biuletyn Biblioteki Jagiel1otiskiej, 
1970, nr 1-2, s. 73). 

5 Zbi6r dokumentöw rodziny Paritiusöw od r. 1669
1 

Biblioteka Unjwersytecka 

we Wroclawiu, ms. syg. R 2832a
1 

f. 6, 
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cziitkowych nauk udzielal mu zakrystian kosciola reformowanego, po 
czym w latach 1784-1791 ucz,:szczal do Gimnazjum Fryderyc,ianskiego •. 
Po ukonczeniu szkoly sredniej ksztalcil si,: pod kierunkiem inspektora 
budownictwa Kruga, osiiigajqc stanowisko nadzorcy budownictwa 7. Po 
obl,:zeniu Wroclawia przez wojska francuskie na przelomie 1806/1807 r. 
zainteresowania Paritiusa zwr6ciiy si,: ku historii i literaturze Sliiska. 
Pocz'll gromadzic ksiiizki z tego zakresu, stajiic si,: z czasem wlascicielem 
zasobnej biblioteki. Znajdowaly si,: w niej r6wniez polonica, wsr6d kt6-
rych przewazaly tytuly takich autor6w, jak W. Kadlubek, J. Dlugosz, 
M. Bielski, M. Kromer, Sz. Starowolski, S. Nakielski, Sz. Okolski, B. Pa
procki, J. D. Janocki, A. B. Jocher. Nie brakowalo w tym zespole takze 
ksi'lzek napisanych przez najblizszych przyjaci6l Ch. F. Paritiusa zar6wno 
Polak6w, jak i Niemc6w. Nalezaly do nich te, kt6re powstaty pod pi6rem 
J. S. Bandtkiego i jego brata J. W. Bandtkiego-St�zynskiego, dalej dzieta 
G. A. Stenzla, L. Wachlera, J. G. G. Büschinga, J. G. Schneidra '· 

Obok ksiiizek Paritius kolekcjonowal kamienie i gemmy 9• Byl czlo
wiekiem materialnie niezaleznym, nie obarczonym rodzinii, m6gt zatem 
oddawac si,: zbieractwu, nie licziic si� z wysokosci'l zwiiizanych z ta pasj'l 
naklad6w, i podejmowac interesuj11ce go studia 10. W zwiiizku z nimi 
napisal kilka drobnych artykul6w i rozpraw oglaszanych w miejscowych 
czasopismach lub wydawanych jako pozycje zwarte. Pierwsza jego praca 
Geschichte der ersten Breslauischen Buchdruckerey weszla do tomu pt. 
Geschichte der seit d,·eilwndert Jahren in Breslau (Wroclaw 1804) i byla 
przez dlugi czas uwazana za dzielo Ephraima Scheibla. Zamieszanie to 
wprowadzil V. Loewe, mimo iz zar6wno K. G. Nowack, jak i J. S. Band
tkie wyraznie stwierdzali, ze w drugiej cz,:sci tej ksiqzki tekst na s. 1-52 

6 Nazwisko Ch. F. Paritiusa w spisach uczni6w Gimnazjum Fryderycjatiskiego 
wyst�puje od 1785 r.; por. Zweite Nachlese womit auf den 30., 31. März und 

1. April zu dem öffentlichen Examen und den dabey anzustellenden Redübnngen in 

der Königiichen Friedrich-Schute aufs ergebenste einladet D. H. Hering ... , Wroc
law 1785, s. 14; podobnie w latach: 1786, s. 19, 1787, s. 17

1 
1789, s. 15; wykaz6w 

z lat nast�p·nych nie udalo si� odnalei:C. 
7 Paritiana, nominacja z 26 III 1795, Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, 

ms. syg. R 2832a, f. 4. 
8 Catalogus Bibliothecae quem sibi comparavtt Christianu.s Fridericus Pariti:us 

Philosophiae Doctor, tami:e, ms, syg. R 2691. 
' N o  w a c k, cw. cit., s. 112-113. 
10 Zachowal si� dokument z 10 VI 1849 r. szacujc1cy m'ajqtek Ch. F. Paritiusa 

na sum� 101 436 talar6w; por. Paritius Ch. F. Nachlassenakten, lnventa.rium, Biblio
teka Uniwersytecka we Wroclawiu, ms. syg. R 2832a, f. 5. Po Smierci swej matki, 
Berty Doroty z domu Bernhard, kt6ra nastqpila 25 V 1820 r., samotny Paritius 
adoptowal 18 IX 1840 r. Helen� Charlott� Wilhelmint::: Schneider z Urazu; ta zmarla 
wczeSniej od niego, tak ii: ostatecznie przy koficu i:ycia pozostal znOw sam; por. 
Paritius Ch. F., Private u, wissenschaftliche Papiere, akt adopcji, tami:e, f. 3. 
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wyszedl spod r�ki Paritiusa "· P6zniejsze jego prace, JUZ podpisywane, 
w kolejnosci chronologicznej przedstawiajr, si� nast�pujqco: Beitrag zur 
Geschichte der Krappischen Capelle, Wroclaw 1806, ss. 38; Collectanea 
zur Geschichte der Befestigung von Breslau (Schlesische Provinzialblätter, 
t. 45, 1807, ss. 436-452); Commentatio brevis ex historia literuria qua de 
quibusdam Silesiis eruditis i.n Polonia muneribus functis, Cracoviae 1816; 
Kurze Nachricht von des König!. Preuss. Ober-Hüttenraths, Ephraim 
Ludwig Gottfried Abt, Leben und Sch,·ijten (Litterarische Beilage zu den 
Schlesischen Provinzialblättern, 1819, s. 183-190, 214-219); Nolala quae
dam de episcopatu Vratislaviensi, Cracoviae 1820, oraz w wersji niemieckiej 
pt. Gedanken und Muthmassungen über das Schlesische oder Breslauische 
Bisthum (Correspondenz der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 
Cultur, 1820 z. 1, ss. 65-70). Jak widac, Paritius publikowal malo. Pozo
stawil natomiast sporq ilosc material6w przygotowanych do druku b,idz 
wymagaj<1cych jeszcze dalszego opracowania. Jego archiwum obejmowalo 
okolo 90 pozycji 12. W roclawski badacz zdumiewa SW'I pracowitii systema
tycznosciq, zamilowaniem do szperactwa i bibliografii. Z jego notat widac 
doskonal<1 znajomosc spraw slqskich, rozlegl'I wiedz� w zakresie historii 
tej dzielnicy. 

Te bibliofilskie i sl<1skie zainteresowania zblizyly go do J. S. Bandtkie
go, kt6ry w latach 1804-1811 b�dqc bibliotekarzem w ksi<1znicy u Sw. 
Bernardyna cz�sto go w niej wital. Faritius korzystajqc stale z zasob6w tej 
biblioteki wr6sl w ni<1 i pomagal Bandtkiemu przy katalogowaniu ksi&zek, 
z satysfakcjii spisywal genealogiczne i numizmatyczne zbiory, uzupelnial 
skreslon<1 przez swego przyjaciela Kurze Geschichte der Bibliothek zv, 
St. Bernhardin in Neustadl "· Zadomowiony w Bernardynie Paritius 
wzbogacal jej zasoby swymi wlasnymi druczkami, dodajqc przy tym kopie 
rzadkich r�kopis6w "· 

Zazylosc, kt6ra si� w6wczas zadzierzgn�la mi<;dzy obu znawcami ksi&
zek i starozytnosci, przetrwala cale lata i bynajmniej nie oslabla po 
wyjezdzie Bandtkiego do Krakowa. Wroclawski patrycjusz, mlodszy od 
swego przyjaciela o 7 lat, nie posiadal uniwersyteckiego wyksztalcenia, 
zatem nie dziwnego, ze swego koleg� bibliotekarza traktowal z duzym 
szacunkiem i respektem, widz&c w nim mistrza, kt6ry udzielal mu rad 

11 V. L o e w e, Bibliographie der Schlesischen Geschichte, Wroclaw 1927, cz. 1, 

s. 194, p. 2579; Now ack, op. cit., s. 112-113; J. S. Bandtkie, Histo·da dru
karn krakowskich, Kraköw 1815, s. 96-98; uwage na te sprawe zwracal Rom -

bow s k-i, J. S. Bandtkiego wroclawska karta biblioteczna, s. 6. 

12 P-or. Kata.log der Handschriften der Rehdigerana, Biblioteka Uniwersytecka 

we Wroc!awiu, ms. syg, Akc. 1967 KN 3(2), s. 220-221. 

u M. Morgen besser, Geschichte des Hospitals und der Schuie zum Heiligen 
Geisten, so wi.e der Bibliothek zu. St. Ber·nhardir. zu Breslau, Wroclaw 1811, s. 1-2. 

u Rom b o w s k i, J. S. Bandtkiego wrodawska karta biblioteczna, s. 13 i 14. 
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w jego mozolnym przedzieraniu ,si� przez · nie znane mu obszary nauk 
historycznych. 

Kiedy Bandtkie opuscil Wroclaw, Paritius stal si� w tym :miescie rze
cznikiem jego interesow. Odbieral z ·Berlina i Lipska zamawiane dla 
Biblioteki Jagiellonskiej transporty ·ksü,zek; aby je nast�pnie ·wyekspe
diowac do Krakowa. Na pol�cenie swego przyjaciela uczestniczyr w od
bywajqcych si� na Shisku aukcjach: we Wroclawiu (wielka wyprzedaz 
biblioteki Hieronima Scholtza przez Pfeifera i Preussa), w Ustkowie, 
w Olesnicy, wykupuj,ic na nich wedlug otrzymanych za!ecen ciekawsze, 
a brakujqce krakowskiej bibliotece pozycje 1,. Posredniczyl mi�dzy Bandt
kiem a jego wroclawskimi przyjaci6lmi. Przekazywal im nadchodzqce 
z Krakowa listy i wiadomosci, dzielqc si� nimi, szczeg<ilnie z obu im blis
kim E. L. G. Abtem, radcq Gorniczo-Huiniczego Urz�du, zainietesowanym 
jak i oni przeszlosci'l, autorem szeregu artykul6w i rozpraw z zakresu 
historii techniki, g<irnictwa i urzqdzen komunalnych na S!qsku "· Poszu
kiwal na prosb� Bandtkiego wizerunku Marcina Po!aka, kt<irego konterfekt 
przed sekularyzacjq klasztorow znajdowal si� w klasztorze Dominikanow. 
Wypytywal o ten obraz to bibliotekarza F. A. von der Hagena, to J. G. G. 
Büschinga, to Grosshoffa "· Informowal przyjaciela o miejscowych na
ukowych i wydawniczych nowinach. Raz po raz w listach wymienianych 
mi�dzy nimi przewija si� nazwisko M. Morgenbessera, nast�pcy Bandt
kiego na stanowisku bibliotekarza w Bernardynie, J. S. Schneidra, pro
fesora filologii klasycznej w miejscowym uniwersytecie i przelozonego 
biblioteki wroclawskiej 1,;czelni, a takze niepozornego studenta Beinlicha. 
Paritius przesylal do Krakowa listy i ksiqzki od ewangelickiego kaznodziei 
Jaenikego, od frankfurckich kupc6w Estnei'a oraz Gochta rachunki i pa
czki, to zn6w wiadomosci od Weigla z Lipska czy od Uhlmanna i Schrei
bera z Wroclawia '"· Z pomocy „pana Parycjusza" - bo tak polszczono 
jego nazwisko - korzystal w · czasie swych wroclawskich studi6w 
W. A. Maciejowski "· 

15 Listy Ch. F. Paritlusa da J. S. Bandtkiego z 2 X 1812, 14 II, 10 III, 21 IV 
1815, 28 VI, 22 XI 1816, 22 VII 1817, 30 I i 24 III 1818, Biblioteka Jagielloz\ska 

w Krakowie, ms. syg. 7921, k. 13, 47., 49, 52, 6.7, 77, 111, 121, 122. Jeieli chodzi 
o Ustköw, to trudno osijdziC z cal& pewnoScht, czy w liScie Paritiusa z 28 III 1818 r. 
chodzi wlaSnie o t(;· miejscowoSC. Paritius pisze o Waltersdorfie- (a wsi o tej nazwie 
bylo kilka) bc1dZ o Woltersdorfie. 

16 Por. Ch. F. P a r i  t i u s, Kurze Nachricht von des Königl. Preuss. Ober-.. 
-Hüttenraths, E. L. G. Abt Leben und Schriften (Litterarische Beilage zu den 

Schlesischen Provinzialblättern,- \819, t. VI, s. 183-190, i t. Vll, s. 214-219). 
17 Listy Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 10 III i 21 IV 1815, Biblioteka 

Jagiellor'iska w Krakowie, .ms. syg, 7921, k. 49, 52. 
18 Listy Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z X 1812 �r., 14 II 1 21 IV 1815 1 

22 VII 1817, 30 1 1818, tamze, k. 13, 47, 52, lll, 121, 
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Bandtkie, doceniajiic naukowe dociekania swego towarzysza, jego wia
domosci z dziej6w Sl,;ska i zwi,;zanej z nimi bibliografii, znaj,;c jego 
publikacje, a czujiic przy tym wobec niego dlug wdzi�cznosci za kilkule
tnie braterskie przyslugi, podj,;l si� przeprowadzic w Uniwer
sytecie Krakowskim doktory,acj� Parit.iusa. Od kogo wyszla inicjatywa 
w tej sprawie, trudno dzis stwierdzic, zach,owala si� bowiem tylko cz,;sc 
list6w pisanych przez Paritiusa do Bandtkiego. Nie znamy przy tym odpo
wiedzi na nie 20. Pierwsza wzmianka o zamierzonym doktoracie znajduje 

si� w pismie z 2 II 1816 r. Z tresci wynika jednak, i:i: problem ten obaj 
przyjaciele omawiali juz wczesniej (moze nawet bezposrednio ·w czasie 
jednego z licznych przyjazdöw krakowskiego bibliotekarza do Wroclawia), 
w 1815 r. 21 Do tego listu wroclawski bibliofil dol!,czyl r�kopis rozprawy 
pt Commentatio brevis ex historia !itemria qua de quibusdam Silesiis 
eruditis in Polonia muneribus funciis, kt6ra miala stanowic podsiaw,; do 
uzyskania tytulu naukowego. 

Sprawa jednak nie byla prosta, kandydat bowiem nie posiadal akade
mickich studi6w i swe umiej�tnosci badawcze w zakresie nauk humani
stycznych zdobywal jedynie drogq samouctwa. Ten fakt wyra:i:nie 
uwidacznial si� w charakterze jego prac, kt6rym brakowalo „szerszego od
dechu". Cechowal je minimalizm, uchylanie si,; od ocen opisywanych 
zdarzen, brak umiej,;tnosci wyciqgania wniosk6w uog6lniajqcych. Autor 
ograniczal si� przewa:i:nie do zestawiania :i.r6del, eo zreszt,; czynil z wielk,; 
rzetelnosciii i znawstwem. Przy tych wszystkich niedomaganiach swego 
naukowego warsztatu Paritius wykazywal jednak znakomit'l znajomosc 
sh1skiej bibliografii i opr6cz Bandtkiego na pewno nikt mu w tej dzie
dzinie w Krakowie nie m6g! dor6wnac. Poniewa:i: przepisy zawarte w 
Wewn�trznym urzqdzeniu Szicoly Gl6wnej Krakowskiej z 1814 r. opr<icz 
normalnej procedury uzyskiwania stopnia doktora (rygoroza, wydanie 
dysertacji, jej publiczna obrona) przewidywaly mo:i:liwosc nadania tego 
tytulu cudzoziemcom szczeg6lnie zaslu:i:onym ria polu nauki bez egzaminu, 
a nawet dysertacji, skorzystal z tego Bandtkie i cz�sciowo zastosowal je 
do osoby Paritiusa ••. Wroclawski badacz mial przedstawic jedynie prac,; 
doktorskii, z pozostalych zas rygor6w zostal zwolniony. 

u List W. A. Maciejowskiego do J. S. Bandtkiego z 23 vr· 1815, tamie, ms. 
syg. 1874, k. ·75, 

zo Por. R. Er g e t o w s k i, A. S kura, Epistolarna spuScizna. J. 8. Bandtkü:?go 

(Roczniki Biblioteczne, 1964, z. 1-2, s. 123-131). 
21 List Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 2 II 1816, Biblioteka Jag.ielloii.ska 

w l{rakowie, ·ms.· syg. 1874, k. 39. 
u W podobny spos6b uzyskali doktoraty F. Bentkowski, J. Falkowski, J. Stoe

phasius, F. Skarbek, J. Lelewel. Por. H. B ar y c z, Dwa doktoraty i dwie niedoszle 

habiiitacje (Alma Mater Jagellonica, Krak6w 1958, s. 195). 
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Rozprawa Paritiusa obj�la krotkie biogramy 18 sl.iskich pastorow 
i nauczycieli, ktorzy w czasie wojny trzydziestoletniej, a tak:i:e po pokoju 
westfalskirn, uszli do Rzeczypospolitej i csiedlili si� w przygranicznych 
rniasteczkach, jak Rawicz, Bojanowo, Szlichtyngowa, Srnigiel, Zduny, 
Gorka i Wschowa. Zakladali tarn protestanckie grniny i szkoly, prowadz,ic 
nadal naukow'l i pisarsk'l dzialalnosc. Paritius w swej dysertacji przed
stawil nast�pujqce postacie: Dawida Godofredusa Arnholda, Joannesa 
Brachrnanna, Paulusa Clapiusa, Eliasa lJorninici, Joannesa Caspara Eberti, 
Joannesa Fausta, Jererniasa Gerlacha, Zachariusa Herrnanna, Matthaeusa 
Judexa (Richtera), Andreasa Knoblocha, Joannesa Lehrnanna, Melchiora 
Maroniusa, Friedericusa Opitza, Joannesa Pitiscusa, Jacobusa Rolliusa, 
Christianusa Sigisrnundusa Thornasa, Melchiora Waltera. 

Paritius, przesylajqc swoj rnanuskrypt do Krakowa, prosi! Bandtkiego, 

aby ten zechcial przejrzec tekst i poczynic w nirn poprawki, jakie uzna 
za stosowne. Niebawern w slad za tyrn pakietern podq:i:yl drugi z uzupel
nieniarni, ktore autor pragnq! wprowadzic do r�kopisu jeszcze przed 
oddaniern go do druku. Nalegal przy tym na przyjaciela, aby ten jak naj
spieszniej przygotowal recenzj� rnaj,icej si� ukazac ksiq:i:eczki. Chcial, 
:i:eby wypowiedz krakowskiego profesora ubiegla glosy wroclawskich 
krytykow, poniewa:i: nie spodziewal si� zbyt wielkiej z ich strony przy
chylnosci 23• 

Bandtkie spelnil to :i:yczenie i w pocz,itkach 1817 r. oglosil anonirnowo 
w „Litterarische Beilage" bardzo :i:yczliwe omowienie Paritiusowej publi
kacji. Podkreslal walory dotychczasowych prac wroclawskiego historyka, 
jego surniennosc i wszechstronnosc, je:i:eli chodzi o wykorzystywanie ir6-
del. Najnowszy druk Paritiusa uznal za rzecz peln'l erudycji, nacechowanq 
rzetelnosciq. W sprawach merytorycznych autor slusznie - wywodzil 

Bandtkie - ukazywal Rzeczpospolit,i jako kraj wolnosci i wyznaniowego 
liberalizmu. Mieszkancy S!qska niejednokrotnie korzystali z przychylnego 
przyj�cia, jakiego tarn doznawali. Fala uciekinierow z lat 1653-1654 

obj�la szereg czolowych postaci ewangelickich gmin sh1skich i ukazanie 
ich pisarskiej dzialalnosci stanowi cenny przyczynek do dziajow litera
tury nadodrzanskiej dzielnicy. Kilka drobnych, drukarskich bl�dow po
wstalych z winy autora - konczyl recenzent - nie mo:i:e umniejszyc 
znaczenia ksiq:i:ki "· 

Drugim glosem odnoszqcym si� do Commentatio brevis ... byla krytyka 

drukowana w „Allgemeine Literatur-Zeitung" nie ustalonego autora. 

28 List Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 2 II 1816, Biblioteka Jagielloil

ska w Krakowie, ms. syg. 1874, k. 59. 
24 Rec. [J. S. Bandtkie], ,.Lltterarische Beilage zu den Schlesischen Provinzial

blättern", 1817
1 

z. 1, s. 20-22, 
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R6wniez i on podkres!a! zywe kontakty istniejiice w ciiigu wiek6w mi(,dzy 
S!,iskiem a pozosta!ymi ziemiami polskimi; przypomina!, ze mieszkancy tej 
dzielnicy nieraz korzystali z opieki Kr6lestwa Polskiego, nawet w czasach 
nietolerancyjnego kr6la Zygmunta III Wazy. Skrz(,tnosc, z j,,kii Paritius 
pozbiera! nieliczne, ulamkowe wiadomosci o 18 sliiskich pisarzach dzia!a
jiicych w Wielkopolsce w XVII w., pracowitosc, z jakii zgromadzi! 
odnosziice sif, do nich ir6d!a, sii godne - jak to podkresla! recenzent -
podziwu. Druki ogloszone przez zaprezentowanych pastor6w i nauczycieli 
nie s,i wielkiego kalibru, ale za to przejawia si� w nich „duch czasu" 
i przez to stanowiii doskona!e uzupelnienie do historii sliiskiej literatury. 
Niekt6rzy z wymienionych przez Paritiusa pisarzy byli juz znani polskiej 
bibliografii; teraz jednak ich kriig dzif,ki wroclawskiemu badaczowi zosta! 
znacznie poszerzony. Tym samym szereg zas!uzonych dla rozwoju pis
miennictwa i nauki postaci zosta!o uratowanych od zapomnienia. Spod 
ich bowiem pi6r wychodzily najcz�sciej teksty polemiczne, 11lotne, ,pod
legajiice szybkiemu zniszczeniu i wykresleniu z pami�ci potomnych ••. 

Trudno jest odpowiedziec, jak przyj�to rozpraw� Paritiusa w srodo
wisku krakowskim. Nie znamy protokolu rady Wydzia!u Filozoficznego, 
na kt6rym zapad!o postanowienie, aby mu nadac doktorat. Dotychcza
sowe poszukiwania podjf,te w Archiwum Uniwersytetu Jagiellor\skiego 
nie przyniosly pozytywnego rezultatu "· Niemniej jednak w „Aktach 
przewod6w doktorskich" musialy znajdowac sif, odpowiednie dokumenty, 
skoro J. Muczkowski umiesci! sliiskiego uczonego w indeksie protnocji 
doktorskich uzyskanych w krakowskiej uczelni "· 

Zachowa! si� natomiast dyplom Paritiusa podpisany 15 V 1816 r. przez 
rektora Walentego Litwinskiego, profesora prawa kryminalnego, oraz przez 
dziekana Wydzialu Filozoficznego J. S. Bandtkiego, profesora bibliografii "· 

Kiedy pif,knie litografowany dyplom dotarl do r,ik wroclawskiego ba
dacza, ten rozradowany usiadl 28 VI 1816 r. nad listem do swego przyja
ciela, pisz,ic: ,,Lieber Freund, für das am 15-ten dieses Ihnen erhalten 
Doctordiplom statte ich und der ganzen Universität meinen ergebenster 
Dank ab". W dalszym ciiigu tego pisma prosi! Bandtkiego o wydanie jego 
dysertacji w liczbie 200 egzemplarzy i o podanie koszt6w z tym zwüiza
nych. Chciic mu sif, przy tym odwdzir,czyc czyms mi!ym za okazywan,i 
przychylnosc, zal,iczyl do listu przesylke, z dwoma drukami Adama Schroe-

u Rec. Literaturgeschichte. Krakau, m. Akadem. Schriften (Allgemeine Litera
tur-Zeitung, 18'17, nr 193, p. 711). 

H Pismo Archiwum Uniwersytetu Jagielloilskiego w Krakowie z 11 IX 1970, 
Lp, 21/70/71. 

27 J. M u c z k o w s k i, Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordi

nis in Universitate studiorum Jagellonica, Cracoviae 1849, s. 440. 
zs Paritiana, Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, ms. syg. R 2832a, f. 3. 



164 Ryszard Ergetowskl 

tera: Regni Po!oniae sa!inarllm Vie!iciensium descriptio carmine elegiaco 

(Cracoviae 1564) oraz Psalmus XCI in honorem Alberti a Lasco carmine 

saphico (Cracoviae 1565). Dodawal przy tym: ,,es würde mich freuen, 
wenn es Ihnen einiges Vergnigen machte, dieses Kleinigkeiten anzuneh
men" 29. 

Druk rozprawy doktorskiej przeciiigrn1! si" do 20 XI 1816 r. 10 Goto
we egzemplarze musialy nadejsc do Wroclawia pod koniec roku lub na
wet w pierwszych miesi11cach nast<,pnego (tj. 1817), poniewa:i w zacho
wanym liscie Paritiusa z 22 XI 1817 r. nie ma ju:i o tej sprawie :iadnej 
wzmianki 31_ Liczna rodzina Paritius6w, bracia wraz z Zona.mi, siostra 

z m":iem, przyjaciele, tworziicy towarzyskie k6lko :iartobliwie zwane 
,,Schwägerkreiss", uczcili doktorat Chrystiana Fryderyka ulotnym drucz
kiem zawierajiicym dwie piesni napisane na jego czesc i odspiewane na 
uroczystej wieczerzy wydanej z okazji promocji 32• 

Po uzyskaniu przez wroclawskiego badacza doktoratu zaliczono go, nie
wiitpliwie za spraw11 Bandtkiego, 15 XI 1816 r. w poczet czlonk6w Towa
rzystwa Naukowego w Krakowie. Potwierdza to dyplom tego zgromadze
nia podpisany 20 listopada przez W. Litwinskiego i Pawla Czaykowskiego, 
profesora literatury, pelniiicego jednoczesnie funkcj" sekretarza Towa
rzystwa. Dokument stwierdzal, :ie przyjmuje si<, Paritiusa do grona 
krakowskich uczonych, poniewaz slawa jego erudycji, jego znajomo:§c 
przeszlosci upowa:iniajii do tego kroku. Do aktu tego zostal doliiczony 
statut, w kt6rym mi<,dzy wsp61pracownikami znajdowalo si� tak:i<: naz
wisko wroclawskiego badacza "· 

Ju:i jako czlonek Krakowskiego Towarzystwa Naukowego Paritius wy
dal w Krakowie w 1820 r. nieduzii, mieszcziicii si<, na 15 stronach roz• 
prawk<, pt. Notata quaedam de episcopatu Vratislaviensi, w kt6rej przy
taczal zr6dla m6wiiice o zalo:ieniu pierwszEgo biskupstwa na Sl11sku 
i przedstawial pogla,dy historyk6w na t<; spraw". Sam aprobowal pogliidy 
tych, co twierdzili, i:i biskupstwo w tej dzielnicy zosta!o za!o:ione przez 
Mieszka I w 966 r. w Smogorzowie, w ziemi wo!owskiej, bo ta po!ac 
S!iiska byla. gi;sto zasiedlona, o czym swiadczyly liczne tam spotykane 
znaleziska archeologiczne. Ponadto nieopodal, w Lubiiizu, znajdowal si<, 
centralny osrodek kultu poganskiego, kt<iry starano si<, zniszczyc, osadza-

211 List Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 28 VI 1816, Biblioteka Jagiellofi-
ska w Krakowie, ms. syg. 1874, k. 67. 

ao List Ch. F. Bar,itiusa do J. S. Bandtkiego z 22 XI 1816, tamie, k. 77. 
u List Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 22 VII 1817, tamie, k. 111. 
a2 Zwei Lieder gesungen im frohen Schwäger-Kreiss als ihr Genoss und fi'reund 

Herr Ch. F. Paritius zum Ehre eines Doctors der Philosophie gelangt war ... , Pari
tiana, Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, ms. syg, R 2832a, f. 3. 

u Dyplom Towarzystwa Naukowego w Krakowie, Paritiana, tamZe, f. 3. 
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j&c' pod jego bokiem biskupstwo. Autor polemizowal z tymi, kt6rzy utrzy
mywali, ze chodzilo tu o Smogorz6w Namyslowski. Udowadnial, ze miej
scowosc ta zostala kupiona przez biskupa Franciszka Ludwika w l 731 r. 
i do tej pory nie miala ni.c wsp6lnego z posiadlosciami biskupimi. 

Ostatni zachowany list Paritiusa do Bandtkiego pochodzi z 24 III 
1818 r." Nalezy przypuszczac, ze korespondencja mi�dzy nimi trwala 
nac:laL Nie bowiem nie wskazuje na to, iz zostala ona nagle przerwana. 
Wi:�cz przeciwnie, kontakiy te nadal musialy byc zywe, skoru po smierci 
krakowskiego profesora w 1835 r. Paritius byl rzecznikiem na terenie 
Wroclawia finansowych interes6w pozostalej po przyjacielu wdowy Zu
zanny Doroty Bandtkie "· Paritius znacznie przezyl Bandtkiego, choc juz 
w 1818 r. gn�bily go choroby, podagra usztywnila mu kolano, a od 1833 r. 
tak niedomagal, ze zrzekl si� funkcji radnego nie mog&c miastu sluzyr 
jak w latach poprzednich. Zmarl 10 VI 1849 r. przezywszy 74 lata 36• 

Jego doktoryzacja w Uniwersytecie Krakowskim przypominala i po
twierdzala stare zwi&zki Sl&ska z t& uczelniq. W samym Wroclawiu istnial 
juz w tym czasie uniwersytet, ale Paritiusa nie z nim nie l&czylo. J ego 
zaslugi w badaniach nad histori& Sl&ska uznano wreszcie i w jego rodzin
nym miescie, nadaj&c mu honorowe czlonkostwo towarzystwa zajmuj&
cego si� sprawami kultury nadodrzanskiego regionu (Schlesische Gesell
schaft für vaterländische Cultur). M6wi o tym dyplom podpisany przez 
prezesa barona von Steina, wiceprezesa S. G. Reichego i sekretarza 
J. Wendta "· Wydany zostal 7 XII 1835 r. niejako dla potwierdzenia, ze 
najtrudniej uzyskac uznanie posr6d swoich. 

DAS DOKTORAT VON CHRISTIAN F'RIEDRICH PARITIUS 

Der Wroclawer Bibliophile und Historiker aus der ersten Hälfte des XIX. Jh. 

(29.V.1775-10.VI.1849) war mit J. S. Bandtke befreundet. Auf Grund seiner Disser

tation Commentatio brevis ex historia literaria qua de quibusdam Silesiis eruditis 

in Polonia muneribus functis wurde Partius mit Bandtkes Unterstützung im Jahre 

1816 an der Krakauer Universität die Doktorwürde verliehen; Paritius wurde 

korrespondierendes Mitglied der dortigen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Bandtlrn 

34 List Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 24 III 1818, Biblioteka Jagiel

loilska w Krakowie, ms. syg. 1874, k. 122. 
ss Brulion pisma Ch. F. Paritiusa b. d., Biblioteka Uniwersytecka we Wroc

lawiu, ms. syg R 2832a, f. 5. 

�11 Nekrolog, tamie. Por. N o w a c k, op. cit., s. 122, oraz nekrolog w ,,Breslauer 

Zeitung", 1849, nr 133, s. 1478. 

37 Dyplom: Der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, Biblioteka 

Uniwersytecka we Wroclawiu, ms. syg. R 2832a, f. 3; por. Spis honorowych czfonk6w 
Towarzystwa ogloszony w: Vbe1'sicht der Arbeiten und Veränderungen de: Schle
sischen GeseUschaft für vaterländische Cultur im Jahre 1835, Wroclaw 1836, s. 25. 
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förderte auch die Herausgabe der Arbeit Paritius Notata qu.aedam de eµtscopatu 

Vratislaviensi (Krak6w 1820). 

Die wissenschaftlichen Beitrage des Wroclawer Historikes, der keine Univer

sitätsstudien besass und sich seine Geschichtskenntnisse als Autodidakt erwarb, 

kennzeichnete Minimalismus, Zurückhaltung bei Beurteilungen und Verallgemeine

rungen; Paritius beschriänkte sich auf fleissige Zusammenstellungen von Quellen, 

wobei er übrigens deren ausgezeichnete Kenntnis auswies. Bei seinen deutschen 

Landsleuten hatte er spät Anerkennung gefunden, denn erst 1835, als er zum 

Ehrenmitglied der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur ernannt 

wurde. 
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JERZY PIETRZAK 

ROBER'l' ENGER -- DZIEJE SLi\SKIEGO INTELIGENTA 
W WIELKl!\11 KSIF;STWIE POZNANSKIM 

W 1836 r. ukazala si� we Wroclawiu niewielka rozprawa doktorska 
R. Engera pt. De Aeschy!iis antistrophicorum responsionibus. Autor dedy
kowal jc1 Janowi Antoniemu Brettnerowi. Nie byla to zwykla grzecznos
ciowa formula. Skromne slowa dedykacji kryly dozgonnq przyjazi>. dw6ch 
$lqzak6w, kt6rzy mieli odegrac powaznc1 rol� w obronie polskiego szkol
nictwa przed germanizacjq w Wielkim Ksi�stwie Poznanskim. 

Zycie i dzialalnosc J. A. Brettnera doczekaly si� w historiografii pol
skiej om6wienia •. Natomiast o R. Engerze brak jest chocby artykulu 
w Polskim slowniku biograficznym czy tez gl�bszej oceny jego dzialal
nosci w pracach poswi�conych polskiemu szkolnictwu w Wielkopolsce. 
Najobszerniej dotc1d pisano o jego zyciu i tw6rczosci naukowej. Zrobil to 

najpierw K. G. Nowack, a potem obszerniej C. Bursian w Allgemeine 

Deutsche Biographie. Polskie prace Engera zestawil K. Estreicher '· 
Z punktu widzenia dziej6w polskiej kultury i oswiaty o najwazniejszej 
sprawie, tzn. pracy pedagogicznej i postawie narodowej Engera jako dy
rektora polskich gimnazjciw w Wielkopolsce, znajdujemy jedynie mniej
sze lub wi�ksze wzmianki w kilku rozprawach 3. Ze zr6del drukowanych 

1 A. W o  j t k o w s k i, Brettner Jan Anton.i (Polski slo wnik biograficzny, t. II, 

Krak6w 1936, s. 428); S. T r u ch i m, Historia szkolnictwa i oSwiaty polskie; w Wiel

kim Ksifstwie Poznafl.skim, t. I, L6dZ 1967. 

2 K. G. No w a c k, Schlesischer Schrifstellerlexikon oder biobibliographisches 

Verzeichnis der im zweiten Viertel des 19. Jahrh. lebenden schiesischen SchriftsteUer, 

z. 4, Wro c law 1840, s. 15; C. B lt r s i an, Enger Robert (Allg eme in e Deut scbe Bio· 

graphie, t. VI, Lipsk 1877, s. 143-144); K. Es t r ei che r, Bibliografia polska XIX 

stuLecia, t. VI, wyd. II, Krak6w 1967, s. 119. 
3 P. Wl. Fa b i s  z, Wiadomo§C o szkoLnoSci katolickiej w dekanacie koimi'nskim 

i gimnazjum katolickim w Ostrowie, Ostr6w 1874; H. Be c k h aus, Zur Ge3chichte 

des Gymnasiums zu Ostrowo. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens 

des Königlichen Gymnasiums zu Ostrowo, Ostr6w 1895; S. K ar wo w s k i, Ks. dr 

Antoni Kantecki, Poznafl. 1896; M. Laube r t, Die Gründung des Katholischen 
Gymnasiums zu Ostrowo (Zeitschrift d er Historisch e n  Ge sellschaft für die Provinz 

3 - Sob6tka 2/71 
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na uwag� zaslugujq: zyciorys naszego bohatera w jego dysertacji doktor
skiej, sprawozdania dyrekcji gimnazj6w. z kt6rymi byl on zwi11zany, 
6wczesna prasa, gl6wnie 11Gazeta Polska" i .,Dziennik Poznari.ski", oraz 

wspomnienia Jana Karchowskiego 4• W niniejszym szkicu uwzgl<;dniono 
r6wniez przekazy rodzinnej tradycji Enger6w, zawiodly natorniasl rezul
taty naszych poszukiwan archiwalnych '· 

Przyszly obronca polskiego szkolnictwa w Wielkim Ksi�stwie Poznan
skim urodzil si� 10 I 1813 r. w Rybniku, w rodzinie katolickiej, jako syn 
urz�dnika podatkowego Franciszka oraz jego zony Filipiny z domu Kutz
chera. W cztery dni potem ks. Stroka ochrzcil go w miejscowym kosciele 
Matki Boskiej Bolesnej i nadal mu imiona Robert Rudolf Hcnryk •. Echa 
rodzinnej tradycji m6wily, ze ��ngerowie pochodzili ze starozylnej miejsco
wosci Enger pod Minden w Westfalii 7• Musialy byc to jednak echa da
lekie, a zrosni�cie Enger6w z G6rnym Sh1skiem dosyc silne, gdyz sam 
R. Enger wspominal, :i:e „pierwsze glosy, kt6rymi mnie matka mowlc 
uczyla, byly polskie, gdyz rodzice moi polskim m6wili j�zykiem" •. Kilka 
dni przed narodzinami Roberta zmarl jego ojciec, a matka w ci�:i:kiej 

Posen, 1913, s. 313-329); L. R � g o r o w i c z, Zarys dziej6w Gimnazjum Sw. Marii 

Magdaleny w Poznaniu, Poznall 1923; T. E u  s t a c h  i e w i c z, Zarys dziej6w {limna

zjum w Ostrowie, Ostr6w 1927; t e n Z e, Mlodziei wielkopolska na tle lat 1861-1864, 
Pozna:6 1932; B. B o Z e k, Z dziejOw Gimnazjum M(skiego w Ostfowie. 100 lat 
Gimnazjum Mf;Skiego w Ostrowie, Ostr6w 1946, s. 9-23; K. H Q d z e l a k, Stulecie 
l Pa'nstwowego Gimnazfum i f..,iceum M �skiego w Ostrowie Wielkopolskim (Przeglqd 
Historyczno-0Swiatowy, R. III (1960), z. 2, s. 109-114); T. K 1 a n  o w s k i, Germani
zac;a gimnazj6w w Wielkim Ksi�stwie Poznarlskim i op6r mlodzieiy polskie; w la
tach 1870-1914, Poznail. 1962; T r u c h i  m, op. cit., t. 1-II, L6dZ 1967, 1968. 

' J. K a r  c h o w s k i, Wspomnienia z Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny, Poznafl 
1924. Brak niestety obszerniejszych wzmianek o Engerze w kapitalnych dla tych 
czas6w pami�tnikach M. M o t t e  g o, Przechadzki po midcie, oprac. Z. Grat, War
szawa 1957. 

s W Archiwum Paflstwowym miasta Poznania i Wojew6dztwa Poznallskiego 
znajduje si� wprawdzie w zespole akt Girnnazjum Marii Magdaleny teczka z aktami 
personalnymi R. Engera, ale nie wnoszc\ one nie nowego da interesujc1cego nas te
lllatu. Innych akt dotyczqcych Engera nie ·znaleziono. W archiwach parafialnych 
w Rybniku i Ostrowie pewne dane zwiqzane z jego Zyciem zawierajq ksi�gi chrzt6w. 
Autor niniejszego artykulu dzi�kuje za nadeslane iniormacje wychowankom Klary 
Enger, c6rki Roberta: s. Joannie Lossow z Warszawy, Zofii Dernalowicz z Poznania 
oraz Stefanowi Stablewskiemu z Krakowa. Slowa podziE:ki kieruje r6wnieZ pod 
adresem Dyrekcji poznaflskiego archiwum i ProboS'zcz6w parafii Matki Boskiej 
Bolesnej w Rybniku oraz Sw. Slanislawa Bpa w Ostrowie za udost�pnienie zbior6w 
archiwalnych. Wdzi�cznoSC nale:Zy si� röwnieZ prof. dr. W. Jak6bczykowi i dr E. Ser
wallskiemu z Poznania za Zyczliwe uwagi i wskazöwki w trakcie pisania niniejszego 
artykulu. 

6 Parafia M. B. Bolesnej w Rybniku. Ksi�ga clhzt6w 1813/32. 
1 Informacja Stefana Stablewskiego. 
s Fa b i s  z, op. cit., s. 54. 
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sytuacji zdecydowala z trojg'iem dzieci udac sie na wies, szukajqc pomocy 
u krewnych. Po 7 latach wr6cila da miasta z c6rk'l ld'l i Robertem (naj
starszy syn Franciszek juz siG usamodzielnil). Dzieci osiqgnely wiek szkol
ny, a posylac je da wiejskiej szk6lki nie bylo warto. Robert napisze potem, 
ze prowadzono nauke w tych szk6Ikach na wprost haniebnym poziomie •. 

W latach 1824-183 l Enger uczeszczal da katolickiego gimnazjum 
w Gliwicach, gdzie tez ,dal egzamin dojrzalosci. Duzy wplyw na rozw6j 
jego zainteresowan filologicznych wywarli dwaj nauczyciele - dyrektor 
J. Kabath oraz J. A. Brettner. Ten ostatni, mlody, swietnie zapowiadajqcy 
sie pedagog, matematyk i fizyk z wyksztalcenia, byl nie tylko serdecznym 
opiekunem Engera, ale stal sie jego przyjacielem '"· Studia w zakresie 
filologii klasycznej odbyl na Uniwersytecie Wroclawskim. Dy! uczniem 
glosnego w6wczas znawcy greki pro!. F. Passova i prof. K. Schneidera. 
Dnia 10 VIII 1836 r. promowano go na doktora fi!ozofii "· 

Wspomniana juz rozprawa doktorska Engera wytyczyla kierunek jego 
zainteresowan naukowych. Dotyczyly one g!6wnie dramatu greckiego, 
a tw6rczosci Ajschylosa i Arystofanesa w szczeg6lnosci. Zajmowal sie ana
liz'l tekstu, wersyfikacjq oraz sposobem scenicznej ekspozycji utwor6w. 
Ze studi6w nad tw6rczoscü1 Ajschylosa na uwage zaslugujq (poza rozpra
W'l doktorsk'l): przygotowane przez Engera krytyczne wydanie Agnmem

nona (Lipsk 1863 R. H. Klausen) oraz rozprawy Die Auflösungen im Tri

meter des Aeschylos (Rheinischen Museum n.F. Bd.XI), Obsernaiiones in 

locos quosdam Agamemnosis Aeschyleae (Ostr6w 1854), Aeschy!ia (Ostr6w 
. 1857), De Aeschy!iae Septem ad Thebas Parodo (Ostr6w 1858), Emen

dationes Aeschy!us (Poznan 1870) ''· W p0cz<1tku lat czterdziestych XIX w. 
podj'll sie Enger krytycznego przygotowania dziel Arystofanesa jako lek
tury gimnazjalnej. Oglosil jednak tylko Lizystrat� i Kobiety swi�cqce 

Tesmoforie 13. 0 tw6rczosci Arystofanesa pisal w kilku rozprawach, z kt6-
rych do wazniejszych nalez'l: De responsionum apud Aristophanem ratione 

(Wroclaw 1839), De histrionum in Ar. Thesmophoriazusis numem (Opole 
1840), Die Ro!lenvertheilung in der Lysistrata des Aristophanes (Ostr6w 
1848) oraz Ueber die Parabase de,· Wollen des Aristophanes (Ostr6w 1853). 

9 R. En g er, Die Aeschyfüs antistrophicorum responsionibus, Wroclaw 1836, 
s. 39--40. 

10 Tarnte: Zur der den 18 und 19 August abzuhaltenden öffentlichen Prüfung 
und der auf 20 August festge3etzten Schulfeirrlichkeit ladet er gebenst ein Joseph 
Kabath. Gliwice 1831, s. 18. 

11 En g er, op. cit., s. 1. 
u Bu r s i a n ,  op. cit., s. 143; Program Kr6lewskiego Gimnazjum Sw. Marii 

Magdaleny w Poznaniu na rok szkolny 1869/iO, Poznall 1870. 
u Aristophanis comoediae cum scholis. Ex recensione Roberti Enger, t. I, cz. 

1-2, Bonn 1884. 
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Zajmowal si� tez tworczosci<1 tragik6w: Sofoklesa, Eurypidesa i Karkino
sa, komediopisarzy: Menandera, Filemona i Plauta, oraz historyk6w: Tu
kidydesa i Plutarcha. Rozprawy i. liczne recenzje jego pi6ra rozrzucone S'l 
w sprawozdaniach gimnazjalnych oraz czasopismach fachowych, gl6wnie 
w „Rheinischen Museum", ,,Jahrbuch für Philologie", ,,Zeitschrift für 
die Alterthumwissenschaft" oraz w „Philologus". 

Szerokim rzeszom J?.auczycieli i uczni6w gimnazj6w dal si� poznaC 
Enger jako autor bardzo popularnej i cenionej w6wczas gramatyki j�zyka 
greckiego. J ej polski przeklad dokonany najpierw przez dra A. Morow
skiego, a potem udoskonalony przez dra I. Zwolskiego, doczekal si� czte
rech wydar\. i byl uzywany w gimnazjach Wielkiego Ksi�stwa Poznai\
skiego i Kr6lestwa Polskiego. Opracowal lez wsp6lnie z l. Zwolskim 
materialy pomocnicze do tlumaczenia z j�zyka greckiego na j�zyk polski 
i odwrotnie ". Wspomniec wreszcie warto o nadzwyczajnych zdolnosciach 
j�zykowych Engera. Podobno wladat swietnie kilku j�zykami, a w og6le 
znal ich kilkanascie 15. 

Sluzb� pedagogicznq rozpoczql we ':"rzesniu 1836 r. Roczn<1 praktyk� 
odbyl w katolickim gimnazjum w Glubczycach. Potem w latach 1837-
1839 byl nauczycielem pomocniczym w Katolickim Gimnazjum sw. Macie
ja we Wroclawiu 16_ Spotkal si� tutaj z J. A. Brettnerem, ktörego przenie
siono z Gliwic. Towarzystwo, choc kr6tkotrwale, dawnego nauczyciela, 
obecnie juz slynnego ze znawstwa metodyki nauczania matematyki i fizyki 
oraz autora podr�cznik6w do nauki tych przedmiot6w, mialo du.i:e zna
czenie dla rozwoju zdolnosci pedagogicznych Engera. ,,Niestety - powie 
potem - nie bylo mi dane spozywac owoc6w, kt6re wyrosly dla mnie 
ze wspölnej pracy [z Brettneremj w jednym zakladzie" 11• Na jesieti 
1839 r. przeniesiony zostal bowiem Enger do katolickiego gimnazjum 
w Opolu, a dyrektor tej szkoly Antoni Piehatzek nie tail swej radosci 
z przybycia takiego wlasnie nauczyciela j�zyk6w klasycznych i historii, 
poniewaz juz we Wroclawiu da! si� on poznac jako dobrze zapowiadajqcy 
si� pedagog. 

Okres opolski nalezal do najszcz�sliwszych w zyciu Engera. W gronie 
nauczycielskim wybijal si� zapatem do pracy, zaci�ciem naukowym, zdol
nosciami pedagogicznymi, a zwlaszcza doskonalymi stosunkami z mlodzie-

u Bur s i a n, op. cit., s. 143-144. Pierwsze wydanie gramatyk.i R.. Engera dru

kowal A. Gosohorski we Wroclawiu w 1849 r., nastE:pne wydania drukowano 

u J. Priebatscha w Ostrowie i u Gebethnera i Wolffa w Warszawie w 1865, 1866 

i 1868 r. Es t r e iche r, op. cit., t. VI, s. 119. 
1s Informacje s. J. Lossow i Z. Dernalowicz. 
16 B e  c k h aus, op. cit., s. 9; Festschrift des Königlichen St. Matthiasgymna

siums zur Jah,rhunderfeier 1811-1911, Berlin 1911, s. 200. 
11 Pierwsze sprawozdanie Kr6Lewskiego Gimnazjum w Ostrowie, Ostrbw 1846, 

s. 5. 
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.i:&, kt6rej byl ulubiencem. Nie wi"c dziwnego, ie awansowal i juz 
w 1844 r. mianowano go drugim nauczycielem wyzszym w gimnazjum. 
Przebyl wi"c szczeble urz"dowej hierarchii nauczycielskiej bardzo szybko, 
gdyz normalnie trzeba bylo na to kilkunastu lat pracy. Gdy wiosn'I 
1845 r. zostal mianowany dyrektorem swieio powstalego gimnazjum 
w Ostrowie Wielkopolskim, opolskie gimnazj um zegnalo go bardzo ser
decznie, a tamtejszy dyrektor dr A. Stinner podkreslal, ze jPgo odejscie 
odczuwac b"dzie zwlaszcza mtodziez 1,. 

Gimnazjum w Ostrowie powstalo z okreslonej koncepcji politycznej, 
bylo bowiem jednym z pierwszych dziel pracy organicznej w zaborze 
pruskim. Bylo fundacj,i spoleczer\stwa poludniowej Wielkopolski i Slqska 
Sycowskiego. lnicjatyw" dali ks. Jan Kompatla - miejscowy proboszcz, 
oraz Wojciech Lipski z Lewkowa - jeden z najczynniejszych dzialaczy 
demokratycznych w Wielkim Ksi"stwie Poznar\skim. Zatrzymajmy na mo
ment uwag" przy pierwszym z wymienionych. Ks. Kompalla byl Sl,iza
kiem, synem chlopskim spod Lublir\ca. W czasie studi6w uniwersyteckich 
we Wroclawiu nie zapomnial mowy polskiej, ale przez dluzszy czas swego 
pobytu w Wielkopolsce nalezsl do kr"gu najbardziej zaufanych ludzi wladz 
pruskich. W czasie powstania listopadowego b1ed,ic proboszczem w Swi"cio
chowie pod Lesznem okazal swq wiernoSC rzqdowi pruskiemu, nie liczqc 

si" z reakcj,i, jak,i wywola to wsr6d Poiak6w. Cieszyl si" osobist,i znajo
mosciq z Grolmanem i Flottwellem. Ten ostatni widzial w Kompalle czlo
wieka, kt6ry pomoze mu zdobyc serca polskich chlop6w, poniewaz pocho
dzil z tej samej warstwy. Konflikt arcybiskupa Marcina Dunina z rzeidem 
pruskim zapewne spowodowal zmian" o;-ientacji politycznej ostrowskiego 
proboszcza. Zwiqzal si" teraz bardzo silnie z libera]nymi demokratami, 
a w konsekwencji zaangazowal si" w spraw" obrony i rozbudowy pol
skiego szkolnictwa w Wielkopolsce poludniowej. To wlasnie on publicznie 
wystqpil z projektem wybudowania i u\worzenia w Ostrowie gimnazjum. 
Mialo byc ono trzecim w Wielkopolsce (oiook gimnazjum sw. Marii Magda
leny w Poznaniu i gimnazjum w Trzemesznie), w kt6rym b"dzie siG az do 
najwyzszych klas uczyc po polsku, a j"zyk polski b"dzie przedrniotem 
nauczania i egzaminu maturalnego. Potrafil dla tej mysli zjednac solidarne 
poparcie calego okolicznego spoleczer\stwa, od antonir\skich Radziwill6w 
poczqwszy, a na podostrowskich chlopach skor\czywszy. Dal dowody do
skonalego zmyslu polilycznego, wyzyskujqc liberalny kurs w polityce 
pruskiej po wstqpieniu na tron Fryderyka Wilhelma IV. Sam nie szcz"-

ts Zu der öjfentlichen Ptüfung der Schii.ler des hiesigen Gymnasiums am 24, 25 

und 26 September 1840 Ladet ehrerbietig ein der Direktor A. Piehatz�k, Opole 1840, 

s. 21; Zu der öffentlichen Priifung aller Kiasser� Königl. Katholischr,m Gymnasiums 

zu Oppeln ... , Opole 1845, s. 36, 
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dzil zabieg6w i pieni,:dzy na budow,: szkoly. Otwarcia gimnazjum jednak 

si,: nie doczekal. Zmarl w styczniu 1844 r. " 

Ze strony Niemc6w, a zw!aszcza wladz poznanskich, nie brakowalo 

prob storpedowania kompallowskiego przedsi,:wzi,:cia. Znalazl si,: w6wczas 

nowy obronca koncepcji polskiego gimnazjum w Ostrowie. Czlowiekiem 

tym byl Brettner. Zostai on mianowany w 1843 r. radc,i szkolnym w Po

znaniu. Ten syn chlopa spod Bytomia, kt6ry w czasach dziecinstwa m6wil 

tylko po polsku, a potem w czasie studiow gimnazjalnych i uniwersytec

kich u!egl germanizacji, w Wielkopolsce przypomnial sobie gwar,: slqsk'l 

i stai si,: obronc,i polskosci w szkolnictwie 20• Totez gdy szcz,:sliwie doszlo 

do powstania polskiego gimnazjum w Ostrowie, fundatorzy pocz�li za

biegac, aby Brettner zostal jego dyrektorem. Nie zgodzil si,: na to mini

ster oswiecenia, ktory uwazal, ze Brettner potrzebny jest bardziej na sta

nowisku radcy szkolnego jako osoba wladajqca biegle j,:zykiem polskim 

i niemieckim. W6wczas niedoszly dyrektor w porozumieniu z ostrowskim 

komitetem budowy gimnazjum zaproponowal powierzenie dyrektury dr. 

Engerowi z Opola i uzyskal na to zgod,: ministra "· 

Otwarcie gimnazjum nast,ipilo 14 IV 1845 r. Uroczystosc miala akcen

ty wybitnie polskie. Przemawiaj,ic w6wczas W. Lipski wyrazil zyczenie, 

by gimnazjum to „jednym z tych bylo, w kt6rych polska narodowosc 

i mowa piel,:gnowane byc majq". Zwracajqc si,: zas do Engera powiedzial: 

„Powolany do nas z innej szczepem z nami zhiczonej prowincji jako m&z 

nauk,i biegly, nauczycielstwem glosny, przydasz koron,: do zaslug swoich, 

jezeli w duchu monarchy, ktory nie chce, abysmy przestali byc Polakami, 

i w duchu tej ludnosci, ktorej j,:zyk i narodowosc nad wszystko jest dro

ga, prowadzic b,:dziesz ten instytut i zachowasz nienaruszony ten skarb 

szlachetnych uczuc w narodowosci zlozony, kt6ry nam sam j<eden po tylu 

kl,:skach z przeszlosci pozostal" 22. 

Na tej samej uroczystosci przemawial r6wniez dyrektor Enger. Podzi,:

kowal najpierw za cieple przyj,:cie i ufundowanie gimnazjum. Przypom

nial o wielkiej odpowiedzialnosci, jaka spoczywa na nim jako dyrektorze 

i profesorach za wyksztalcenie i wychowanie uczni6w. Obowiqzek ten jest 

19 Z licznych opracowati. o poczt4tkach gimnazjum w Ostrowie i jego zaloiycie]u 
najog6lniej informuje A. G l o w a c k a, Kompalla Jan (Polski slownik biograficzny1 

t. XIII, Wroclaw 1968, s. 437). 0 powiqzaniach ks. KompaUy z wladzami pruskimi 
zob. C. B 1 ü m e I, Die Entstehung des Gymnasiums zu Ostrowo, Ostr6w po 1868; 
M. Laube r t, Standeserhöhungen und OrdensverLeihungen in der· Provinz Posen 

nach 1815 (Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, 1908, 
s. 196). O zmianie orientacji politycznej zob. A. W r o n k a, Ks. Jan KompaUa za!o� 
ZycieL gimnazjum ostrowskiego (Przewodnik Katolick,i, 1969, nr 6, s. 56). 

!O WO j t k O WS k i, Op. cit., S. 428. 
21 Fa bis z, op. cit., s. 49. 
22 Tami:e, s. 53-54. 
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tym ci<aiszy - dodal - ze z nowo otwartym gimnazjum zlqczyli jego 

fundatorzy najpi<akniejsze nadzieje. Prosil o zaufanie, choc byl swiadomy, 

ze jego niemieckie pochodzenie moze budzic obawy i nieufnosc, ie nie 
b<adzie przestrzegal praw j<azyka polskiego w szkole. Trosk<a te rozumial, 
bo kazdemu - jak m6wil - droga i swi<ata jest rodzinna mowa i ona jest 

najwspanialszym klejnotem narodu. By rozwiac te obawy Enger przy

pomnial: .,Choc mowa, kt6rf\ wladam, troch<a odmienna, jest jednak c6rk'l 

starej matki, eo odeszla ad ojczystego domu [ m6wil o gwarze slqskiej]. 

przyj<ala wsr6d obcych wfelc obcego, zgubila wiele rodzinnego, ale jest 

jednak c6rkq, kt6ra wr6ciwszy do domu ojczystego szybko si<a z nim 

zzyje". Najblizsza przyszlosc sprawdzi zreszt,;, czy godny jest zaufania 

polskiego spoleczcnstwa. Prosil tez profesor6w o zaufanie, oddanie i szcze

rosc we wsp6lnej pracy. M6wil o tolerancji innych pog!,.döw i metod 

nauczania, o potrzebie stworzenia stosunk6w koleZeti.skich w gronie, 

o idealach humanizmu, kt6re winny wyznaczac kierunek pracy pedago

gicznej 23• Skonczywszy przemawiac po niemiecku zwr6cil si<a do uczni6w 

po polsku: uW odezwie do was, kochani uczniowie, za rzecz uwaZ.am 

stosownq m6wic i<azykiem warn przyrodzonym, gdyz tenze najpewniej 
ulatwi mi przystep do serc waszych. l'liech to pierwszym b<adzie srodkiem 

polqczenia nas wzajemnego". Wyrazil tcz nadziej<a, ze stosunek uczni6w 

do dyrektora ulozy si<a jak syn6w do ojca, ze b<adzie oparty na milosci, 
zaufaniu, posluszenstwu, pilnosci i dobrych obyczajach 24. W przem6wieniu 

Engera znalazlo sie r6wniei: uroczyste przyrzeczenie sumiennego wypel

niania obowiqzköw dyrektorskich, kt6re zlozyl na r<ace dra Brettnera. 
Przypomnial przy tej okazji, jak wiele zawdziecza swemu nauczycielowi 

i pr21yjacielowi, prosil go o dalsz& opieke i rad<a ••. Nawet nie przypuszczal, 

ze niedlugo pomoc ta b<adzie konleczna. 

UroczystoSC otwarcia gimnazjum w Ostrowie, a zwlaszcza przen16wie

nia W. Lipskiego i R. Engera, wywolaly wsr6d miejscowych Niemc6w 

przygnebiajqce wrazenie. Rychlo sie tez okaza!o, ze ostrowskie gimnazjum 
i jego dyrektor s\ali sie przeclmiotem nagonki. Niemcy zarzucali Engerowi, 

ze w szkole toleruje wrogie postepowanie uczni6w Polak6w wobec Niem
c6w i dopuScil do manifestacji narodowej, w czasie kt6rej spostponowano 

popiersie kr6la pruskiego. Uwazali, ze dyrektor nie posiada niezbednych 

kwalifikacji do sprawowania ·dyrektury. Wylykano; ze nawet zewnetrznie 
nie przedstawial si� on imponujqco jako czlowiek maly, chorowity, slaby, 

suchy, skryty i malomowny. Nie podobalo sie zycie prywatne dyrektora 
prowadzone w odosobnieniu. Niemcy zqdali wiec dymisji takiego dyrek-

u Pierwsze sprawozdanie KrcH. Gimnazji1m u; Ostrowie, .. , s. 4-6. 

24 TamZe, s. 6-7. 

u; TamZe, s. 5. 
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tora i likwidacji katolicko-polskiego charakteru gimnazjum. Zarzuty te 

przybraly takie rozmiary, ze ministerstwo oswiecenia nakazalo dochodze

nie. Komisarzem mianowano Brettnera, kt6ry z trudem zdolal wybronic 

Engera i uratowac polskie gimnazjum. Nie podobalo si� to lokalnym wla

dzom, a prezes prowincji Beurmann z gorycz'l pisal da Berlina, ze gimna

zjum jest obecnie „szk6lk'l polskosci, gdzie nie tylko nie umacniaj,i nie

mieckiego zwyczaju, wyksztalcenia, a takze wiernosci i milosci dla kr6la, 

lecz otwarcie S1\ tarn pokrzywdzone" ". 

W szczeg6lnie skomplikowanej sytuacji znalazl si� dyr. Enger w czasie 

powstar\. narodowych. Rozw6j wydarzeri i udzial najstarszych uczni6w 

w Wiosnie Lud6w zmusily go do zawieszenia na 5 tygodni nauki w gimna

zjum. Niemcy ponowili z<1dania likwidacji polskiego gimnazjum, a dyrek

tora zacz�li bojkotowac towarzysko jako sprzyjajqcego polskim dqieniom 

wolnosciowym "· W latach 1846-1848 wladze pruskie powaznie ograni

czyly nauczanie po polsku w katolickich gimnazjach w Wielkopolsc'e. 

Cz�sc spoleczeristwa polskiego zacz�la w Engerze widziec dyrektora Niem

ca, kt6ry poslusznie ograniczenia te wprowadzal w zycie 28• Spor o jego 

;tosunek do Polak6w i j�zyka polskiego trafil na lamy „Gazety Polskiej". 

W obronie dyrektora stan�lo ostrowskie spoleczer\.stwo. Pisano: ,,dyrektor 

nie nalezy do tych Niemc6w, kt6rzy siebie tylko za mqdrych uwazaj.,, 

kt6rzy pr6cz niemieckiej zadnej innej narodowosci nie szanuj'l, za to 

uroczyscie zar�czamy i nadto dodajemy, ze mqz ten zacny i poczciwy 

nigdy ani do pokqtnych podzegaczy, ani do otwartych nieprzyjaci6l na

szych nie nalezal" 29. Apelowano przy tej okazji do polskich poslciw w Sej

mie Pruskim, aby zaz&dali zniesienia ograniczer\. j�zyka polskiego w szkol

nictwie. Wciwczas „zapewniamy - pisano - ze dyrektor nigdy po nie

miecku do uczni polskich nie przem6wi" ••. Enger wiedzial doskonale 

z praktyki, ze pierwotne niemal wylqczne stosowanie j�zyka polskiego 

w nauczaniu w najnizszych klasach gimnazjum powoduje wiele komplika

cji. Do szkoly ucz�szczali bowiem uczniowie pbu narodowosci. Nowych za

rz&dzeri wladz pruskich jednak nie popieral, gdyz zast&pienie j�zyka pol

skiego niemieckim w nauczaniu wcale tych komplikacji nie usuwalo, 

a przeciwnie je zaostrzalo, gdyz uczni6w Polak6w bylo w klasach wi�cej 

niz Niemc6w. W lipcu 1848 r. grono profesorskie z Engerem na czele 

zaz&da!o od Kr6lewskiego Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego w Poz-

21 Laube r t, Die Gründung des Kathot. Gymnasiums ... , s. 320-328. 
27 „Gazeta Polska", nr 141/1848. 
28 Eu stach i e w i c z

1 
Zarys dziej6w gimnazjum ... , s. 11; ,,Gazeta Polska'', 

nr 18411848. 
20 „Gazeta Polska", nr 197, 213/1848, 
30 Tamie

1 
nr 197/1848. 
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naniu zniesienia dyskryminacji j"zyka polskiego w gimnazjum "· Postulat 
ten w duzym stopniu spelniono, mimo ze i potem nie brakowalo wysilk6w 
wtadz pruskich, by j"zyk polski ze szkoly wyrugowac, eo si<; ostatecznie 
dokonalo w czasach bismarckowskich. 

W odpowiedzi na t� germanizacyjm1 polityk,;, powstaly i rozwin,;,ly 
si,;, w Wielkopolsce tajne polskie organizacje uczniowskie. Jednym z pr"z
niejszych osrodk6w tej konspiracji byto ostrowskie gimnazjum. Nie wie
my, czy o tym wiedzial dyr. Enger, ale gdy sprawa stata si,;, glosna i zain
teresowata si<s konspiracyjnym Towarzystwem Narodowym pruska poli
cja, an wtasnie byt jednym z tych, kt6rzy sprawili, :i:e mlodzi konspira
torzy zostali skazani przez sqd na symboliczne kary, mimo ze oskarzano 
ich o zdrad" stanu "· 

Jeszcze 1 III 1863 r. Enger pisal w sprawozdaniu da Prowincjonalnego 
Kolegium ,?zkolnego w Poznaniu, Ze wSr6d uczni6w nie widaC na zewrn:itrz 

podniecenia wywolanego powstaniem slyczniowym, ale byt przekonany, 
Ze wewn�trznie ono istnieje. Nie wykluczal teZ, Ze niekt6rzy uczniowie 

wezmq w nim udzial, ale nie mial obaw eo do utrzymania normalnej 

nauki w gimnazjum 33• Tymczasem 20 IV 1863 r. w miejscowym kosciele 
doszto da narodowej demonstracji. Gimnazjalisci w czasie nabozeristwa 
zacz,;,li spiewac Boze cos Polsk� -- piesri uwaian'l wowczas za drugi 
hymn polski. Spiewano mimo zakazu Prowincjonalnego Kolegium Szkol
nego z 1861 r., kt6ry grono nauczycielskie dopiero kilka dni przedtem 
przypomniato uczniom. Dyr. Enger skonsternowany biegat ad grupy da 
grupy wzywajqc da zaprzestania spiewu, a potem da wyjscia z kosciola. 
Posluchali go tylko uczniowie trzech najnizszych klas, reszla spiewata 
dalej. Konsekwencjq tej demonstracji bylo wydalenie z ginmazjum 60 
uczni6w 34. 

Dyrektorowi nie brakowato klopotciw w dniach powstania stycznio
wego. Wielu uczni6w ucieklo da powstania, w gimnazjum dzialal tajny 
komitet pomocy powstancom, szkota byla pod pilnq obserwacjq policji 
pruskiej. 0 tych trudnych dniach napisze potem lakonicznie, ze „nie byty 
bez wptywu na zaklad nasz nieszcz,;,sliwe wypadki w SI\Siednim nam K,·6-
lestwie Polskim" :is. To, Ze ostrowskie gimnazjum nie podzielilo w6wczas 

losu gimnazjum trzemeszne11skiego zamkni,;,tego przez Prusak<',w w odwet 
za udzial uczni6w w powstaniu, w duZej mierze nale.Zy przypisaC ostroZ

nej polityce Engera. On sam, gdy w miejscowym kosciele zacz"to wygta-

31 Pierwsze sprawozdanie Kr6i. Gimnazjum w Ostrowie ... , s. 10--11; Eu s t a-

c h i e w i c z, Zarys dziej6w yimnazjum ... , s. 12. 

n Eu s t a c h i e w i c z, Mlodziei wielkopolslca ... , s. 23, 34-36. 
aa Tam:ie, s. 58. 

s4 Tam:ie, s. 43--45. 

115 Osiemnaste sprawozdanie Kr6l. Gimnazjum w Ostrowie ... , Ostr6w 1863, s. 34. 
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szac kazania po niemiecku dla grupki Niemc6w, wyszedl ostentacyjnie 
z kosciola. Nie wahal si� tez przyj11c do gimnazjum kilku eks-powstar\c6w 
styczniowych, kt6rzy mogli tutaj dokm\czyc nauki "· 

W lutym 1866 r. zmarl dr Brettner. Jego nast�pc11 w Prowincjonalnym 

Kolegium Szkolnym w Poznaniu zostai dr W. Milewski, wakuj11ce zas r6w
niez po Brettnerze stanowisko dyrektora Gimnazjum sw. Marii Magdaleny 
obj11! Enger. Odchodz11c 28 czerwca, po 21 Jatach dyrektury, z Ostrowa 
mial satysfakcj�, ze publicznie wyrazono mu wdzi�cznosc za trosk,: i obro
n� gimnazjum "· Wiedzial, ze w Poznaniu czeka go nielatwe zadanie. 
Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny nalezalo do tych instytucji, kt6re byly 
oczkiem w glowie 6wczesnego poiskiego spoleczer\stwa. Brettner pozosta
wil po sobie pami�c dobrego gospodarza (wybudowal nowy gmach szkoly, 
otworzyl klasy realne, kt6re staly si� zal11zkiem realnego gimnazjum 
Bergera) i obror\cy polskosci. On bowiem uratowal to gimnazjum przed 
likwidacj<1 w 1848 r. i gor:,co zabiegal, choc bezskutecznie, o otwarcie 
gimnazjum w Trzeme.sznie. Pogrzeb jego przeksztalcil si� w narodow11 
manifestacj�, a zwloki jego zlozono kolo grobu Karola Marcinkowskiego "· 

Enger obj11l poznar\skq dyrektur<;! 4 Jipca 1866 r. W instalacji wzi11! 
udzial sam prezes rejencji poznar\skiej Horn, kt6ry wyrazil nadziej<;!, ze 
pod kierunkiem nowego dyrektora szkola ta b<;!dzie jedn11 z pierwszych pod 
wzgl<;!dem poziomu nauczania i „prawdziwie chrzescijar\skiego uczucia 
i obyczajnosci" ,,. Nie wiemy, w jakim stopniu wladze liczyly na to, ze 
Enger dokona germanizacji gimnazjum. Doznaly jednak calkowitego roz
czarowania, gdyz powt6rzyl on w swym inauguracyjnym przem6wieniu 

36 RE: g o r  o w i c z, op. cit., s. 39; E u  s t a c h  i e w i c z, Zarys dziej6w gimna
zfum ... , s. 37. 

a1 W osobie Engera - pisano - .,stracil zaklad pierwszego dyrektora swego, 
kt6rego imi� jest od niego nieodlqczne i kt6rego niepospolite zaslugi do niezgaslej 
:wbowi.1zujq wdzi�cznoSci. Caly cUail po.Swi�cony, piel�gnowal go i ochranial w po
czqtkach jego, a p6inieJ, rozwijajqc sw6j talent pedagogiczny, kt6ry w takim 
stopniu jest tylko bogato uposai.onych umysl6w udzialem, i wplywajqc od:Z.ywczo 
swq gli;:bokq i wszechstronnq wiedzq wz.m6gl go i w czasach mniej przyjaznych, 
odwracajqc od niego niebezpieczer'lstwa, kierowal nim ·i zarzqdzal rozwa:inie i ener
gicznie. Strata jego obudzila w mieszka11cach tak miasta, jak okolicy Zell powszechny 
i nieudany, a dotknt:la najboleSniej og6l nauczycieli. Ozym pan dyrektor dr Enger 
jako przelo:iony, jako uczony i pedagog, czym jako przyjaciel b)'i dla tych wszy
stkich, kt6rzy m.ieli szczE:Scie i zaszczyt pod kierownictwem i ciozorem jego czyn
nymi byC w zakladzie, to zachowajq oni na zawsze jako najpiE:kniejsze wspomnienia 
:iycia swojego, lqczqc z nim codzienne uczucie wdziE::cznoSci i czci coraz :iywszej 
i glE:bszej". Dwudzieste pierw$ze sprawozdanie KrOL. Gimn. w Ostrowie ... , Ostr6w 
1866, s. 34. 

38 Wo j t k o w s k i, op. cit., s. 428i RE: g or o w i c z, op. cit., s. 35-38. 
39 „Dziennik Poznat'lski", nr 152/1866: Program Kr6l. Gimn. Sw. Ma1'ii MagdaLcny 

w Poznaniu na rok szkolny 1865.'66, Poznaii. 1866
1 

s. 30-31. 



Robert Enger 177 

zasady post�powania z ostrowskiej mowy. Podobnie jak tarn - i tutaj 
przemawiat do uczni6w po polsku ••. Gdy jesieni'l tego roku byl na lecze
niu w jednym z kurort6w, zostal przedstawiony przebywaj>scemu tam r6w
niez Wilhelmowi I. Kr61 dowiedziawszy si�. ze Enger jest dyr.ektorem 
w Poznaniu, wyrazil si�, iz pochodzi wi�c z prowincji pelnej wrog6w 

Prus. Spotkat si� iylko z wymownym milczeniem "· 

Wojna francusko-pruska w 1870 r. przyniosla w gimnazjach nasilenie 
si� narodowych demonstracji, pojawialy si� one r6wniez w Gimnazjum 
Sw. Marii Magdaleny. Dyrektor wobec demonstruj>scej mtodziezy polskiej 
byl tolerancyjny i poblazliwy. Gdy np. llCzniowie Polacy z oburzenia 
pobili ucznia Zyda za to, ze wpadl do klasy z entuzjastycznym okrzykiem 
„Napoleon hat sich ergeben", zbagatelizowat caly incydent, mimo Z!\.dania 
ukarania krewkich Polak6w. Zirn'! 1870 r. doniesiono Engerowi, ze naj
starsi uczniowie jego gimnazjum nawiqzali konspiracyjn& lqcznosc z jenca
mi francuskimi oraz deklarowali swe profrancuskie i niepodleglosciowe 
sympatie. Reakcja jego ograniczyla si� do polecenia zebrania w kosciele 
gimnazjalnym ksiqzeczek do nabozenstwa, w kt6rych przekazywano sobie 
wzajemnie wiadomoSci <12. 

�o W zwiqzku z nominacj& Engera na dyrektora w Poznaniu warte dodaC, Ze 
prowizorycznJe obowiqzki dyrektora w Ostrowie powierzono prof. Wilhelmowi 
Tschackertowi. Milewski pragm\l, by dyrektorem w Ostrowie zostal jego przyjaciel, 
hyly dyrektor katolicko-polskiego gimnazjum w 'J'rzemesznie, dr J. Szostakowski. 
Kandydatura jego nie zyskala, jednak akceptacji wla<tz pruskich, a Niemcy pod
kreSlali, Ze nowy dyrektor ostrowski powinien nie tylko posiadaC gruntownc) wiedz�, 
pedagogiczne doSwiadczenie, ale teZ staloSC charakteru i surowo.SC w post�powaniu, 
„eo tu u nas [w Ostrowie] wi�cej niZ gdzie indziej jest potrzebnym'', Takie nadzieje 
wiqzano z nominacjq na dyrektora prof. Tschackerta. Nastqpila ona 23 III 1866 r., 
ale radca Milewski przyhil od nominata przyrzeczenie, Ze b�dzie si� staraC „jak 
najusilniej obowiqzki swoje wiernie i sumiennie pelniC i iSC za Swietnym przy
kladem czcigodnego poprzednika swego, dyrektora dra Engera". W. Tschackert 
(1820-1898) pochodzil z Zagania, studia historyczno-geograficzne odbyl we Wroda
wiu. Byl nauczycielem w Gimnazjum Sw. Macieja, Trzemesznie i w Ostrowie 
(1853-1873). W 1848 r. za sprzyjanie ruchom wolno.Sciowym w Trzemesznie wladze 
pruskie postawily go wobec alternatywy: albo poda sit; do dymisji, albo zostanie 
urz�dowo pozbawiony posady .. Tako dyrektor w Ostrowie na og6l kontynuowal kurs 
tolerancyjny, ale byl mniej przychylny Polakom. W 1873 r. zostal prowincjonalnym 
radcq szkolnym w Poznaniu, a potem tajnym radcq rzqdowym i szkolnym we Wro
clawiu. Dwudzieste pierwsze sprawozdanie KrUl. Gimn. w Ostrowie ... , s. 34; ,.Dzien
nik Poznariski", nr 76/1866; K a r  c h o w s k i, op. cit., s. 16; Program KrOl. Ginm. 
Sw. Marii Magdaleny ... , Poznari 1866, s. 30-31; Be c k h a u s, op. cit., s. 9; E u  s t a
c h  i e w i c z, Zarys dziej6w gitnnazjum ... , s. 41-42 . 

.u „Tygodnik Literacki'', nr 49/1883. 
42 K a r  c h o w  s k i, op. cit., s. 16-17. 0 demonstracjach narodowych uczni6w 

Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny w 1870 r. zob. Arch. Paristw. m. Poznania i Woj. 
Poznariskiego, Akta Gimnazjum $w. Marii Magdaleny, sygn, 615 a, 
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Dyrektor stal na stanowisku pelnego respektowania przez wladze za
gwarantowanych praw i'lzyka polskiego w szkolnictwie. Wyrazal wi'lc 
identyczny pog1'1d jak dr Milewski, kt6remu zawdzi'lczal stanowisko 
i z kt6rym byl zaprzyjaznion? jeszcze z ostrowskich czas6w "· Tymczasem 
polityka pruska szla w calkiem innym kierunku, a jej oblicze antypolskie 
mialo si'l w pelni ukazac w czasie Kulturkampfu. Enger nie wahal si'l 
przeciwstawic germanizacji swego gimnazjum, narazajqc si" na liczne 
szykany i przykrosci. Gdy prezes rejencji poznanskiej zazqdal od niego 
antypolskiego post'lpoWania w szkole, dyrektor odpowiedzial dobitnie: 
„Nigdy si'l na to nie zgodz'l, nie 'jestem zandarmem. Stanowiska dyrektora 
nie zrzekn'l si'l, a jesli chcecie, wytoczcie mi proces dyscyplinarny". Kr6t
ko przed SW'l smierciq przedlozyl wladzom memorial w sprawie nauczania 
religii po polsku i wyst,ipil w obronie polskich prefekt6w usuni'ltych 
z gimnazjum za odmow� nauczania po nien1iecku ""· 

W tych trudnych latach mimo post"pujqcej choroby nie zabraklo mu 
tez energii na rozbudow'l gmachu gimnazjalnego, kontynuacj'l pracy nau
kowej i pedagogicznej oraz przygotowanie obchodu 300-lecia istnienia 
szkoly. Z gronem nauczycielskim zyl jak w najlepszych stosunkach. Z za
lem rozstawal si" w 1867 r. z Wladyslawem Nehringiem, kt6ry przeszedl 
z tegoz gimnazjum na Uniwersytet Wrociawski. W programie szkolnym, 
jednym z ostatnich wydanyci1 tez po polsku, zamiesci! rozpraw'l J6zefa 
Molinskiego o Sonetach kryrn.skich '"· Cieszyi si,i - podobnie jak w innych 
miejscach swej pracy - opiniq doskonalego pedagoga, metodyka, znawcy 
psychiki mlodziezy, czlowieka o wysokim poczuciu sprawiedliwosci i ucz
ciwosci. Ze spoleczenstwem polskim tak w Ostrowie, jak w Poznaniu 
umial utrzymac zywy kontakt, dzi<aki kt6remu powstaly i rozwin'lly si<a 
w gimnazjach polskie biblioteki. Byl troskliwym opiekunem tych ksi'lgo
zbior6w. Swiadomy znakomitej tradycji historycznej poznanskiego gimna
zjum rzucil mysl zorganizowania wielk1ego zjazdu wychowank6w szkoly. 
U roczystosci tej si'l nie doczekal, przy brala ona zreszt'l skromniejsze roz
miary wobec germanizacyjnej polityki wladz ••. 

Dlugie lata pobytu i dzialalnosci Engera w Wielkim Ksi'lstwie Poznan
skim wywarly powazne pi<atno na jego osobistym poczuciu narodowym 
i jego rodziny. Urodzil si" na Gomym Slqsku, j<azyk polski by! mow,i 
jego dziecinstwa. Nie zapomnial go w czasie studiow. ·Z elementem pol
skim spotykal si<a w Opolu, gdzie wladze pruskie pozwolily nawet nau-

42 W. Milewski byl w latach 1845-1850 nauczycielem w Ostrowie. Pozostawal 

tei w bardzo zaiylych stosunkach z Brettnerem. Zob. M o  t t y
1 

op. cit., t. II, s. 94-98. 

44 R � g o r o w i c z, op. cit., s. 39. 

45 Program Kr6l. Gimn. Sw. Marii Magdaleny za lata 1866-1877. 

48 K a r  c h o w s k i, op. cit., s. 4-6. Informacje s. Krysty Marii Szembek na 

podstawie relacji Maksymiliana Mieli:yllskiego. 
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czac ji,zyka polskiego w gimnazjum ". Niewqtpliwie - jak swiadczy jego 
ostrowskie przem6wienie z 1845 r. - m ial wü�kszq SwiadonwSC niZ prze

cii,tny S1'1zak tamtych czas6w zwi.1zk6w tej prowincji z Polskq. Ale do
piero spotkanie sii, w Wielkopolsce ze spoleczenstwem polskim o wyraz
nym i mocnym poczuciu narodowym i uwiklanym w walkt, z g<-rmanizacj& 
postawilo przed nim problem swiadomosci narodowej i jej obrony. Przy
ji,to go wsr6d Polak6w jako „dobrego Niemca" i tak go traktowano do 
konca zycia. z uznaniem wyrazano si� o jego pracy, dostrzegano propolsk'l 
orientacji,, a nawet atmosfer� domowq, ale przedzial narodowy byl w Wiel
kopolsce zbyt ostry, by dostrzezono, ze dla tego Slqzaka pobyt w Ostrowie 
i w Poznaniu byl nie tylko odrodzeniem mowy lat dziecinstwa, ale tez 
narastaniem polskiej swiadomosci narodowej. Jej deklaracja nie byla 
zadaniem latwym dla „kr6lewskiego dyrektora", choc dla znajomych 
Engera i jego rodziny fakt jego poczucia narodowego i gorqcego polskiego 
patriotyzmu byl bezsporny "· Atmosfera domowa u Enger6w byla tra
dycyjnie polska. Dyrektor, ozeniony z 'l'eres'l Lerch pochodz'lc'l spod 
Pszczyny, doczekal sii, licznej gromadki dzieci, kt6re doskonale m6wily 
po polsku i czuly sii, Polakami. Nie bez znaczenia byl fakt, ze w czasach 
ostrowskich do najblizszych przyjaci61 Engera nalezal znienawidzony 
przez Niemc6w ks. Ignacy Kierszniewski, miejscowy proboszcz, a w Po

znaniu sympatia i zyczliwosc dla Polak6w i upodobanie Enger6w do pol
skiego sposobu zycia bylo powszechnie znane "· 

R. Enger zmarl wczesnym ranem w Wielkanoc 14 IV 1873 , .. na skutek 

47 Rozporzqdzenie Wladz pruskich przewidywalo naukE: jE:zyka polskiego dla 
uczniöw, ktörzy zamierzali studiowaC katolickq teologiE::. W ten spos6b miano zara
dziC wystE:pujqcemu na Görnym Slqsku brakowi katolickich duchownych w!adajq
cych jE:zykiem polskim i niemiec:kim. Nie wiadomo, czy rozporzqdzenie to zostalo 
wykonane. Brak jest bowiem wzmianki o lekcjach jE:zyka polskiego w programach 
gimnazjum opolskiego, Jahresbericht des Katholischen Gymnasiums Z'lt Op]Jeln fiir 

das Schuljahr 1841/42, Opale 1842, s. 29; takie za rok 1842/43, Opole 1843, s. 17-25; 
K. Pi w a r s k i, Historia Stqska, Katowice 1947, s. 313. 

48 Informacje J. i...ossow i Z. Dernalowkz. 
49 Najstarsza c6rka R. Engera Teresa (ur. 1843) slynna byla z urody, zdolnoSci 

lingwistycznych ora:z doskonalych stosunk6w ze spoleczeristwem polskirn. W latach 
jej dzieciristwa miejscowi Niemcy podnosili w zarzutach przeciw dyrektorowi, Ze 
jego cörka jest „przernqdrzala". Druga cörka Klara (1844-1935) byla röwniei. osobq. 
bardzo wyksztakonq, znala kilka jE:zyköw, uczyta w darnach polskiego ziemial'l.stwa 
oraz znana byla z gorqcego polskiego patriotyzmu. Zdeklarowanym Polakiem byl 
jedyny syn Engera Wiktor (1850-1870). To samo moZna powiedzieC o najmlodszej 
c6rce ElZbiecie Bilillskiej (1856- + po 1925), artystce Spiewaczce. Pozostale cörki 
Engera: Franciszka (ur. 1846), Ida (ur. 1846), Paulina (ur. 1848), Karolina (ur. 1849), 
Maria (ur. 1852), Angelika (ur. 1854) zmarly przed Klarq Enger. Parafia Sw. Stani
slawa bpa w Ost.rowie. KsiE:gi chrztöw 1845--1856; informacje J. Lossow, z. Dernal
lowicz, S. Stablewskiego; La u b e  r t, Die Gründung des katholischen Gymm1siums .. 

s. 326; K ar c h o w s k i, op. cit., s. 18. 
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ataku serca. Zgon jego wywolal nie lylko powszechny smutek, ale i obawy, 
eo stanie si,: z gimnazjum, kt6re bronil zmarly przed germanizacjq. 
W polskiej prasie ukazaly si,: liczne nekrologi, m. in. od polskich wycho
wank6w dyrektora. ,,Przez 7 lat niemal przewodniczyl Zakladowi z wiel
kq ogl,:dnosciq - pisali protesorowie Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny -
z podziwu godnym taktem. Te rzadkie przymioty w polqczeniu z nie
zmordowanq dqznosci'l do naukowego podniesienia zakladu zapewniajq mu 
zaszczytne w rocznikach naszego gimnazjum miejsce. Znakomite zas 
przymioty jego ducha, gl�boka nauka, przykladna religijnosc, poczucie 
obowiqzku, lagodnosc polqczona ze sprawiedliwosciq, jednajqc w wysokim 
stopniu szacunek nauczycieli, przywiqzanie uczni6w i zaufanie publicznos
ci, zapewniajq mu w sercach naszych niewygaslq pami"c ••. Manifestacyjny 
pogrzeb odbyl si,: po poludniu 17 kwietnia. Z gmachu gimnazj&lnego kon
dukt prowadzil wychowanek Engera z ostrowskich czas6w, przyszly zaslu
zony prezes Poznanskiego Towarzystwa Przyjaci6l Nauk - ks. Edward 
Likowski. Zwloki zlozono na cmentarzu Sw. Marcina, a nagrobek posta
wili mu wdzi�czni uczniowie s1. 

Na uroczystosci jubileuszowej 300-lecia istnienia Gimnazjum Sw. Marii 
Magdaleny dr Stanislaw Warnka, b. powstaniec styczniowy i 6wczesny 
nauczyciel w szkole, apelowal da wladz pruskich, by mianowaly nowego 
dyrektora, kt6ry b,:dzie pracowal w duchu swych poprzednikcw, Brettne

ra i Engera "'· Byly to jednak tylko pobozne zyczenia. Kulturkampf swi<:
cil triumfy. Z Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego usuni<:to W. Milew
skiego, dyrektur" poznanskiego gimnazjum powierzono Niemcowi, dr. 
Augustowi Uppenkampowi, zlikwidowano katolicko-polski charakter gim
nazj6w w Poznaniu i Ostrowie, polskich nauczycieli przewaznie przenie
siono do pruskich gimnazj6w w glqb Niemiec. Nie lepszy los spotkalby 
zapewne Engera, ale wsp6lczesnym zdawalo si,:, ze zgon tego wlasnie 
czlowieka „byl prawdziw'I kl<:skq dla gimnazjum", gdyz z nim „znikla 
ostatnia zapora brutalnej, dzikiej i bezwzgl<:dnej germanizacji, rozpoczql 
sit, okres gn<:bienia j<:zyka polskiego" "· 

Wydaje si<:, ze zyciowe losy Engera oddaj'l w duzej mierze losy poko
lenia inteligencji slqskiej, kt6re zylo i dzialalo az do czas6w Kulturkampfu 
w Wie)kim Ksit,stwie Poznanskim. Brak uniwersytetu w Poznaniu, o kt6-
ry bezskutecznie Polacy zabiegali, powodowal, ze wielkopolska inteli.gencja 
byla nieliczna. Wiele stanowisk, gdzie wymagano akademickiego wyksztai
cenia, trzeba bylo obsadzic ludzmi pochodzqcymi spoza Wielkopolski. Byli 

50 ,pziennik Poznati.ski'', nr 88/1873, 89/1873. 
51 TamZe, nr 90/1873; T. Z y c h l i Il s k i, Kronika Zalobna radzin Wietkopolski 

1863-1876, PoznaJ\ 1877, s. 99. 
s2 Kar c h o w s k i, op. cit., s. 7. 
n R E: gor o w i c z, op. cit., s. 39. 
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to przewaznie S1'1zacy wyksztalceni na Uniwersytecie Wroclawskim i wla
dajqcy j�zykiem polskim i niemieckim. Naplyw ich byl stosunkowo duzy, 
tak ze chyba mozna möwic o emigracji inteligencji slqskiej do Wielko
polski. Pokolenie to nieraz zgermanizowane w czasie studi6w z chwilq 
znalezienia si� w Wielkim Ksi�stwie Poznanskim stosunkowo szybko 
ulegalo repolonizacji. Atrakcyjnosc kultury polskiej byla tak duza, ze 
za repolonizacjq szlo zaangazowanie si� w walk� o polsk'l sprnw� naroclo
Wq. Enger, Brettner, Kompatla - to oczywiscie najwybitniejsi przedsta
wiciele tego pokolenia, kt6re nielatwq drogq wracalo do polskosci i polo
zylo znaczne zaslugi w jej obronie na terenie Wielkopolski. 

ROBERT ENGER - EIN SCHLESISCHER INTELLEKTUELLER 

IM GROSSHERZOGTUM POSEN 

Zu den bedeutendsten Verteidigern des polnischen Schulwesens im Gross

herzogtum Posen zählt der Schlesier Dr. Robert Enger (1813--1873). Er wurde in 

Rybnik in einer Familie deutscher Abstammung geboren, die sich für den Alltag 

der polnischen Sprache bediente. An der Wroclawer Universitit studierte er 
Klassische Philologie, war mit der Geschichte des griechischen Dramas sehr gut 

vertraut, beherrschte mehrere Sprachen und wurde als Pädagoge hoch geschätzt. 

Zuerst arbeitete er in schlesischen Gymnasien (Glubczyce, Wroclaw, Opale). In 

den Jahren 1845-1866 wirkte er als Direktor im katholisch-polnischen Gymnasium 
in Ostr6w Wielkopolski, und dann bis zu seinem Tode als Direktor im Maria-Ma

gdalenen-Gymnasium in Poznail. In der Zeit seines Aufenthaltes in Grosspolen erlag 
er in dem Grade der Repolonisierung, dass er zu einem der glühendsten Verteidi

gern der Rechte der polnischen Sprache in den Gymnasien von Grosspolen gewor

den war. Enger erfreute sich grosser Beliebtheit bei der polnischen Jugend, die 

er vor den Schikanen der preussischen Behörden, wofür er von den Deutschen 

verfolgt wurde. Der Lebensweg R. Engers spiegelt im grossen Masse das Geschick 

derjenigen Generation der schlesischen Intelligenz wider; die bis in die Zeit des 

Kulturkampfes im Grossherzogtum Posen tätig war. Der Mangel an einer einhei

mischen Intelligenz verursachte, dass zahlreiche Vertreter der schlesischen Intelli
genz nach Grosspolen emigrierten und eine wesentliche Rolle im kulturellen Leben 

dieser Provinz spielten. Diese Generation, die während der Studienzeit oft germani

siert wurde, erlag nach der Übersiedlung nach Grosspolen verhältnismässig ra'3ch 

der Repolonisierung und hat sich um die Verteidigung des Polentums vor den 
Preussen sehr verdient gemacht. 
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ZDZISLA W SURMAN 

KO!UUNA PARYSKA 
W SWIETLE WSPÜLCZESNEJ PRASY SLI\SKrnJ 

Dwa wielkie pozary znacz::i upadek Francji w XIX w. Pozar Mcskwy 

w 1812 r. zapocz,itkowa! zmierzch mccarstwowosci Francji na kontynencie 

europejskim i da! pocz,itek walce wyzwolenczej lud6w Europy spod 

jarzma napoleonskiego imperializmu. Pozar Paryza w 1871 r., w momen

cie upadku Komuny Paryskiej, mial symbolizowac rzekomo najgl�bszy 

rozklad spoleczenstwa i pai,stwa francuskiego, rezygnacj� z dorobku cy

wilizacyjnego i upadek „do poziomu Kabyl6w" '· Takich symboli procesu 

rozk!adu pot�gi francuskiej dopatrzyl si� w obu tych rzeczywiscie wielkich 

pozarach politycznych X[X w. nacjonalistyczny publicysta niemiecki ko

mentuj,icy na lamach dziennika wroclawskiego final walki komunard6w 

z wersalczykami. Najbardziej blyskotliwi publicysci burzuazyjni nie po

dejrzewali, ze plomienie, w kt6rych dokona! si� zgon Komuny, mog,i 

symbolizowac cos wi�cej niz tylko upadek Francji. 0 wiele gl�bsze odczu

cie historycznej symboliki obu tych pozar6w okazali komunardzi, jeszcze 

zanim pozar Paryza stal si� faktem. Komuna bowiem przed dccyduj,icymi 
walkami z wersalczykami zapowiedziala, ze doprowadzona do ostatecznosci 

„uczyni z Paryza drug,i Moskw�" ,_- Dowodzi to, ze komunardzi swiadomi 
byli wielkosci swego dziela i okolicznosci, w jakich wypadnie mu zgin,ic. 

P!omienie Paryza, w kt6rych zgin�la Komuna i jej dzie!o, symbolizujf! 

z perspektywy historycznej nie upadek Francji, jak tego chcial nacjonali
styczny publicysta niemiecki, lecz stanowi,i wielk,i zapowiedz walki wy

zwolenczej mi�dzynarodowego proletariatu i pocz,itek upadku wszech
wladzy burzuazji. 

W ci,igu 72 dni, od 18 III do 28 V 1871 r., Komuna Paryska walczy!a 

o sw6j byt i r6wnoczesnie budowala spoleczenstwo demokracji proleta

riackiej w miescie otoczonym przez wojska wersalskie i pruskie. Po raz 

1 "Breslauer Zeitung'' (dalej skr6t: BZ), 1871, nr 245. 
1 K. Marks, F. Enge 1 s, Dziela wybrane, t. 1, Warszawa 1949, s. 505. 
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pierwszy w dziejach proletariat Paryza odwazyl si<;? dokonac wielkiego 
eksperymentu, powolujqc do zycia panstwo dyktatury proletariatJ•. Z te
go tez g!6wnie wzgl<;?du czyny i walka Komuny stanowi!y najwi<;?kszy 
wstrzqs dla calej burzuazyjnej Europy. Znalazly si<;? one w centrum zain
teresowania europejskiej opinii publicznej i prasy. Rzeczq ciekawq b<;?dzie 
wobec tego stwierdzic, jak odbity si<;? wydarzenia paryskie w opinii wsp61-
czesnej prasy s1'1skiej. 

W 1871 r. prowincja slqska posiadala juz silnie rozbudowanq pras<;?. 
Gl6wm1 pozycj<;? wsr6d 6wczcsnych gazet slqskich zajmowala „Schlesische 
Zeitung", kt6ra tylko z nazwy by!a dziennikiem prowincjonalnym. Fak
tycznie gazeta ta, ukazujqca si<;? dwa razy dziennie, swym zasi<;?giem, 
tresci& i poziomem dor6wnywa!a czolowym organom prasowym Niemiec 
i Europy. Posiadala szeroko rozbudowanfl wlasn& siec korespondent6w, 
a kazdy jej numer w por6wnaniu z innymi gazetami sl&skimi zawiera! 
najwi<;?kszy zestaw r6znorodnych informacji ze S!qska, Niemiec i innych 
kraj6w europejskich. Pozosta!e gazety slqskie mialy charakter naprawd<;? 
prowincjonalny i nie zawieraly tak obfitego materialu informacyjnego, 
jak „Schlesische Zeitung". W sr6d nich najlepiej redagowana byta „Bre
slauer Zeitung". Posiadala ona r6wniez dwa dzienne wydania. Na infor
macj<;? dwu wymienionych czo!owych gazet slaskich skladaly si,: depesze 
telegraficzne Biura Korespondencyjnego B. Wolffa w Berlinic, korespon
dencje wlasne, obszerniejsze fragmenty korespondencji i artykul6w wst<;?p
nych wi�kszych gazet niemieckich, francuskich, angielskich i belgijskich, 
wtasne komentarze redakcji oraz felietony polityczne. Ten spos6b infor
mowania praktykowa!y oba dzienniki r6wniez w odniesieniu do Komuny 
Paryskiej. Pozosta!e gazety slqskie w ma!ym stopniu lub wcale nie po
slugiwa!y si� tak r6znorodnymi formami informacji. Byly to gazety 
o charakterze propagandowo.-agitacyjnym. Dla tego typu gazet wazniej
szq rzecz'I bylo propagowanie okreslonych poglqd6w wobec konkretnych 
wydarzel>. niz sama informacja o nich. Z braku odpowiednio rozbudowa
nego aparatu redakcyjnego gazety te nie stac bylo na samodzielne uzy
skiwanie wielu informacji. Wiadomosci o wydarzeniach czerpaly wi,:c 
z drugiej r,:ki, dokonuj,ic ich selekcji pod kqtem widzenia skutecznosci 
oddzia!ywania na opini<;? publicznq w duchu reprezentowanych przez nie 
poglqd6w politycznych. Do takich pism agitacyjnych nalezal np. prusko
-konserwatywny „Landsmann'', katolicko-konserwatywne i centrowe „Bre

.slauer Hausblätter" oraz polski „Katolik". 
W opisie stanowiskµ. prasy sl'lskiecj wobec Komuny Paryskiej wzi<:lismy 

pod uwag� gazety reprezentuj<1ce lub popierajqce zapatrywania gl6wnych 
partii politycznych dzialajqcych na Sl'lsku. Wyrazicielem partii ortodok-

s Tamie, s. 455. 
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syjnie konserwatywnej i pruskiej byl w6wczas ukazuj,icy si� w Niemczy 
„Landsmann", partii wolnokonserwatywnej - wroclawska :,Schlesische 

Zeitung", narodowo-liberalnej - ,,Breslauer Zeitung", post�powej -
„Breslauer Morgen-Zeitung", partii centrowej - wroclawskie „Breslauer 
Hausblätter". Polski ruch narodowy na G6rnym Sl&sku r2prezentowal 
w6wczas powstaly niedawno „Katolik". Socjaldemokraci nie posiadali je
szcze w6wczas wlasnej gazely na Sl,isku. Wymienione gazety l,iczyla 
w stosunku do Komuny Paryskiej fanatyczna wprost wrogosc. Od pocz,it
ku staraly si� one wm6wic swym czytelnikom, ze Komuna stanowi bez
sensowmi awantur� znaczon4 gwaltem mottochu ulicznego, zagrazaj,ic,i 
cywilizacji, kulturze, chrzescijari.stwu itp. W zadnym z publikowanych 
nawet przez „Schlesische Zeitung" dekret6w Komuny i jej dzialai1 gazety 
owe nie dopatrzyly si� chocia:i:by cienia slusznosci czy sprawiedliwosci. 
Komunard6w przedstawialy jako fantast6w pozbawionych wszelkich skru
pu!6w, nierob6w zdolnych tylko do rabunku, podpalania i zbrodni '· 
Przyw6dcom Komuny nie szcz�dzono wulgarnych epitet6w i oszczerstw. 
Obiektem oczerniaj,icej kampanii_ byt np. w „Schlesische Zeitung" general 
Jaroslaw D,ibrowski '· Ta postawa prasy sl,iskiej wobec Komuny Paryskiej 
swiadczyla, ze klasy posiadaj,ice na S!,isku, podobnie jak i gdzie indziej, 
poczu!y si� zagrozone przez powstanie paryskich robotnik6w i odczuwaly 
l�k przed haslami g!oszonymi przez Komun�. 

Wi�kszosc dziennik6w sl,iskich obszernie informowala z dnia r.a dzieri. 
o dzialaniach wojennych wok6l Paryza i sytuacji politycznej w obozie 
wersalczyk6w i Komuny. W swych uwagach i komentarzach do tych 
spraw prasa sl,iska stawala zawsze po stronie wersalczyk6w, co nie prze
szkadzalo jej krytykowac niekiedy bardzo ostro i napastliwie dzialalnosc 
i polityk� Wersalu w stosunku do Komuny. W atmosferze nacjonalistycz
nego czadu, jaki ogarnql Niemcy po zwyci�stwie Prus nad Francj,i, prasa 
niemiecka na Sl,isku, mimo iz pragn�la zwyci�stwa wersalczyk6w, nie 
ukrywala pewnego zadowolenia z faktu, ze odwiecznego wroga Niemiec 
spotka!a jeszcze jedna klGska w postaci Komuny i wojny domowej. Wl
dziala ona w tym upokorzenie Francji oraz utrat� przez ni& prestizu w 
stosunkach mi�dzynarodowych, co uwazala za okolicznosc korzystn,i dla 
Niemiec. W zwi,izku z tym pojawily si� na lamach niekt6rych dziennik6w 
sh1skich artykuly o swoiscie germari.skim posmaku historiozoficznym, 
glosz<1ce upadek swiata romari.skiego, jego niezdolnosc do ustanowienia 
trwalych i uporz,idkowanych stosunk6w spolecznych i pari.stwowych. 

4 „Schlesische Zeitung" (dalej skr6t: SZ), 1871, nr 144, 235, 25'2; BZ, 1871, nr 145, 

16,1; ,,Breslauer Morgen-Zeitung" (dalej skr6t: BMZ), 1871, nr 75, 77, 103, 115; ,,Bre

slauer Hausblätter" (dalej skröt: BI-Ibl.) 1871, nr 109. 

$ SZ, 1871, nr 178. 
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Wysuwano st,id oczywiscie wniosek o doskonalosci ladu spoleczno-politycz
nego w Niemczech. Lad' ten wykluczal w opinii niekt6rych dziennik6w 
mozliwosc wydarzenia si� w Niemczech zjawiska podobnego Komunie 
Paryskiej. Dlatego tez Niemcom winna wedlug tych dziennik6w przypasc 
z tego tytulu gl6wna rola w obronie kultury, cywilizacji i porz:.dku spo
lecznego 6. Nie podzielal zadowolenia prasy niemieckiej z wojny domowej 
we Francji tylko polski „Katolik", kt6ry tez oczernial w niewybredny 
spos6b Komun�, ale ubolewal nad „zgubrn,;• dla narodu francuskiego „nie
zgodq" i „mordowaniem si� wzajemnym syn6w Francji11 

- 1
,dzieci jednego 

narodu" 7. Tak wi�c ogolny wydzwi�k niemieckiej prasy sl,iskiej wobec 
Komuny Paryskiej posiadal zabarwienie wybitnie antyfrancuskie. 

Z wszystkich gazet sl:.skich najlepiej zorientowana o sytuacji w Paryzu 
„Schlesische Zeitung" przewidywala wybuch konfliktu mi�dzy rz,idem 
republikanskim a Gwardi,i Narodowq. Gdy powstanie stalo si� faktem 
i nast�pnie ukonstytuowala si� Komuna. gazety niemieckie na Sl>jsku po
cz�ly si� zastanawiac na<l tym, jak moglo dojsc do powstania. Chodzilo 
im w tym wypadku m. in. o wykazanie, ze niezaleznie od wiadomych ini
cjatorow powstania odpowiedzialnosc za dopuszczenie do jego wybuchu 
i zorganizowania si� Komuny ponoszq rz<1d republikanski i burzuazja 
francuska. Bo ani rz<1d, ani burzuazja Irancuska nie wyci:ign�ly zdaniem 
tych dziennikow wlasciwych wnioskow z przegranej wojny. Probowaly 
one po kl�sce sedanskiej kontynuowac t� wojn� bez zadnych widokow na 
powodzenie. Nowe wladze Francji podsycaly lekkomyslnie i demagogicznie 
uczucia patriotyczne oraz antyniemieck'! propagand� wsrod mas. Daly 
ludowi do r�ki bron przeciw Niemcom, ktorq ten zwrocil ostateczn1e 
przeciw republice i istniejqcemu porz<1dkowi spolecznemu. W ocenie prasy 
sl:iskiej byl to kardynalny blqd rz:idu republikanskiego. Tkwila w tym jego 
najwi�ksza odpowiedzialnosc za powstanie paryskie i Komun�. Uzbrojenie 
bowiem ludu pozwolilo robotnikom Paryza uchwycic wladz� w stolicy 
Francji '· Gazety zarzucaly rz<1dowi A. Thiersa tolerancj�, z jak'I ten 
rzekomo przyglqdal si� narastaniu powstania przed dniem 18 marca. 
Wedlug „Schlesische Zeitung" wina rz<1du w tym przypadku polegala 
w szczeg6lnosci na tym, ze nie rozbroil on np. Gwardii Narodowej w mo
mencie, kiedy nadarzala si� po temu najbardziej sprzyjaj:ica okazja, tj. 
bezposrednio po wycofaniu si� wojsk r,iemicckich z Paryza •. Odpowie
dzialnosci:i za powstanie Komuny obarczala prasa sl:iska ca!,, burzuazj� 
francuskq, zarzucajqc jej bagatelizowanie niebezpieczel1.stwa, ,,niewiary-

6 SZ, 1871, nr 141, 145; BZ, 1871, nr 229; BHbl., 1871, nr 99; ,,Landsmann'\ 1871, 

nr 15, 17. 
7 „Katolik", 1871, nr 13, 15, 16. 
8 SZ, 1871, nr 131; BZ, 1871, nr 134, 151, 245; ,.Landsmann", 1871, nr 13. 

II SZ, 1871, nr 135, 147. 
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godrn1 slepot�" i „tchorzostwo'' 10, a calemu obywatelskiemu spoleczer\stwu, 

tj. klasom posiadaja,cym, karygodn,1 biernosc wobec szerzenia �i� buntu "· 

Za glownych winowajc6w i sprawc6w powstania paryskiego i Komuny 

uwazaly oczywiscie gazety sl'lskie masy ludowe Paryza, przezywane naj

cz�sciej motlochem, holot11, posp6lstwem itp. " Zdarzalo si� jednak, ze na 

lamach dziennik6w sl11skich uzywano tez wlasciwych okresler\ dla ozna

czenia inicjator6w rewolucji paryskiej. W takich wypadkach prasa sl11ska 

po prostu stwierdzala, ze w wywolaniu rewolucji paryskiej gl6wn11 rol� 

odegraly warstwy nieposiadaja,ce, robotr,icy - proletariat. Ot6z ten wla

snie proletariat zdaniem „Schlesische Zeitung" m6gl odegrac takl\ rol�, 

poniewaz w czasach Drugiego Cesarstwa wzmogla si� ogromnie jego 

liczebnosc w Paryzu przez rnasowy przyplyw ludnosci ze wsi. W Paryzu 

ludnosc ta uzyskala wyobrazenie o dobrym i luksusowym zyciu, zapragn�la 

,,chleba i igrzysk". A gdy tymczasem zabraklo pracy, socjalistyczni i ko

munistyczni agitatorzy latwo uchwycili ster nad ruchem tej masy, kierujqc 

i'I na drog� rewolucji 13• W oczach prasy sl:askiej win� za powstanie Ko

muny Paryskiej ponosilo szeroko rozgal�zione w Europie i rzekomo bardzo 

pot�zne Mi�dzynarodowe Stowarzyszenie Robotnik6w, czyli I Mi�dzyna

rod6wka "· Gazety sl11skie bez podania zadnych dowod6w przypisywaly 

I Mi�dzynarod6wce nie tylko udzial w wywolaniu powstania w samym 

Paryzu, lecz pos,idzaly ja, r6wniez o ch�c zorganizowania podobnych po

wstar\ robotniczych w innych krajach. 

Charakterystyczny byl brak zainteresowania prasy sl:askiej gl�bszymi 

socjalnymi przyczynami powstania Komuny i wojny domowej we Francji. 

Na lamach tej prasy doszukiwano si� g!ownie powierzchownych motywow 

rewolucyjnego post,;powania ludu Paryza. Naczelnym motywem powstania 

paryskiego byla wedlug dziennik6w slqskich ch�c wydziedziczenia warstw 

posiadaj11cych z ich majqtk6w, zniszczenia wlasnosci prywatnej, eo znajdo

walo sw6j wyraz w grabieZy i terrorze rn. BezpoSrednim zaS motywem, 

kt6ry mial rzekomo najbardziej zawazyc na wybuchu powstania parys

kiego, miala byc niech�c robotnikow da powrotu do pracy z szereg6w 

Gwardii Narodowej, gdzie nie nie robili i pobierali wynagrodzenie za 

sluzb� z kasy par\stwowej "· Dzienniki sl:askie wolaly si� dopatrywac przy

czyn robotniczej rewolucji w ParyZu w samej "naturze" narodu fran

cuskiego. ,,Francuzi - pisala „Schlesische Zeitung - to najbardziej 

10 SZ, 1871, nr 135; BZ, 1871, nr 145; BMZ, 1871, nr 89. 
11 „Landsmann'', 1871, nr 16; BMZ, 1871, nr 86. 
12 SZ, 1871, nr 131; ,,Katolik''

i 
1871, nr 14. 

u SZ, 1871, nr 173. 
u SZ, 1871, nr 139, 186; BMZ, 1871, nr 132; BHbl., 1871, nr 77. 
15 BZ, 1871, nr 229; BMZ, 1871, nr 81, 86. 
u SZ, 1871, nr 141, 145. 
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pr6zny nar6d, jaki kiedykolwiek st>1pal po ziemi" ", sklonny stale do 

„Zakierii" - dodawala 11Breslauer Zeitung" 18. Francja, a w szczeg6ln0Sci 

Paryz, pisala inna gazeta, choruje od 1789 r. na rewolucj<: i musi si" z niej 

wyleczyc "· ,,Schlesische Zeitung" starajqc si<: byc bardziej dociekiiwa niz 

inne dzienniki slqskie dopatrywala si<, przyczyn powstania Komuny w 

napoleonskiej polityce kokietowania robotnik6w oraz w skorumpowanym 

i skrajnie scentralizowanym systemie biurokratycznym panstwa francus

kiego. Krancowa centralizacja administracji panstwowej doprowadzi!a 

do zniszczenia lokalnych i samorz>1dnych osrodk6w wladzy klas posiada

j>1cych. Dlatego wlasnie samoru1d miejski Pary:i:a m6g! si<: w przekonaniu 

,,Schlesische Zeitung" stac osrodkiem rewolucji robotniczej '"· 

Prowadz>1c kampaniP. propagandow'I w duchu nakreslonych wyzej 

pogl>1d6w cz<:sc dziennik6w sl>1skich pr6bowa!a jednakze czasami udzielic 

opinii publicznej powaznej odpowiedzi na kilka zasadniczych pytan nasu

waj>1cych si<: w zwi>1zku z powstaniem Komuny i wojny domowej we 

Francji. Dzienniki te staraly si<: przede wszystkim wyjasnic przyczyny 

i okolicznosci, kt6re umozliwi!y powstancom zdobycie w!adzy w Paryzu. 

Rozwazaly szczeg6lowo polityczne i strategiczne szanse obu stron walcz,i

cych. W zwi>1zku z tym wysuwaly odpowiednie sugestie pod adresem 

wersalczyk6w i rz>1du niemieckiego. Pr6bowano takze nieki�dy okreslic 

charakter wojny domowej we Francji i wysnuc z wydarzen paryskich 

pewne wnioski. 

W czasie trwania wojny domowej we Francji dzienniki slqskie zamie

szczaly na swych lamach wiele informacji dotycz>1cych sytuacji obu stron 

walcz>1cych. Polilycznym polozeniem Komuny zajmowala si<e w sposeb 

godny uwagi tylko „Schlesische Zeitung". Inne gazety prawie nie rozwa

zaly tego tematu. Po wybuchu powstania w Paryzu „Schlesische Zeitung" 

od razu zastanawiala si�, czy rozprzestrzeni si� ono na calq F,rancj�, czy 

b<:dzie mialo charakter lokalny "· W kilka dni p6zniej gazeta informowala 

swych czytelnik6w, ze powstanie robotnik6w paryskich posiada charakter 

lokalny. To swoje spostrzezenie uzasadniala brakiem poparcia powstania 

przez prowincj" francusk,i, a w szczeg6lnosci przez wies. Zdaniem gazety 

r6wmez 1 w wi"kszych miastach Francji powstai>.czy Paryz nie uzyska 

wiE;kszego poparcia, bo proby powola.nia w niekt6rych z nich komun 

skonczyly si" porazkii ". Wazny element oslabienia pozycji politycznej 

rewolucyjnego Paryza we Francji „Schlesische Zeitung" widziala w prze-

17 SZ, 1871, nr 145. 
,s BZ, 1871, nr 161. 
19 BHbl., 1871, nr 99, 110. 
20 SZ, 1871, nr 165, 173, 211. 
21 SZ, 1871, nr 135. 
22 SZ, 18711 nr 141, 159, 163; Opinie te powtarzala teZ: BZ, 1871, nr 151, 1571 193. 
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niesieniu siedziby rz<1du republikar\skiego do Wersalu. W mniemaniu ga,

zety rzqd uzyskiwal w ten spos6b swobod" ruch6w. Nie grozilo mu nie

bezpieczer\stwo stania si<, wi<,zniem rewolucji paryskiej 23• W takich 

warunkach otoczona i odci<,ta od prowincji Komuna Paryska nie miala 

nawet szans utrzymania si<, jako wolna gmina, bo to oznaczaloby nie

mozliw'l do pomyslenia partykularyzacj<, Francji. ,,Schlesisci',e Zeitung" 

uwaZala, Ze poloZenie Kon1uny jest beznadziejne i Ze sam czas 1n0Ze jq 

zwyci<,zyc "· Innym elementem zlej sytuacji Komuny widzianym przez 

gazet<, byl brak pieni<,dzy. Gazeta nie dopuszczala mysli, ze Komuna moze 

je zdobyc w Banku Francuskim. Ale nie ma si� temu co dziwic, bo o tym 

nie pomySlala rüwniei: Komuna. ,,Schiesische Zeitung" zwracala takZe 

uwag<, na wewn"trzne elementy slabosci Komuny. Informowala wii;c, ze 

w Komunie moZna wyr6ZniC dwa ugrupowania: ,,komunistyczne" i "ko

munalistyczne", czyli blankist6w i proudhonist6w. Gazeta liczyla na rozlam 

mi"dzy tymi ugrupowaniami, kt6ry m6gl przyspieszyc upadek Komuny 2s.. 

„Schlesische Zeitung", a za niq tez i inne gazety slqskie przepowiadaly 

z kolei rozlam m,i"dzy cywilnymi wladzami Komuny a wojskowymi jej 

przyw6dcami z Gwardii Narodowej. Uwazano, ze „partia wojskowa" 

wzmocnila wobec wladz cywilnych SW'l pozycj" przez nieostrozne oddanie 

obrony Paryza w r<,ce wysokich polskich oficer6w 26. W polowie maja 

,,Schlesische Zeitung" przyznala, Ze nie ma co liczyC na rozlam w Komu

nie 27• Gazeta ta dostrzegala takze slabosc Komuny z powodu braku 

wybitnego przyw6dcy, jakim m6gl byc w jej opinii A. Blanqui. Wyrazala 
ona oczywiScie zadowolenie z powodu przetrzyn1ywania go przez rzqd 

wersalski w wi�zieniu 2s. 

Komentujqc wojskowei aktywnosc Konmny gazeta zwracala uwag� na 

defensywnq postaw" jej oddzial6w w stosunku do wersalczyk6w. Tluma

czyla i'l obecnosciq wojsk pruskich na p6lnocno-wschodnim odcinku frontu 
paryskiego 29• W zwiqzku z tym gazet" zaalarmowaly wiesci o zaczepnych 

dzialaniach gen. J. Dqbrowskiego pod Neuilly '"· Gazeta odn.osila si" do 

ofensywnych dzialar\ polskiego generala nawet z pewnym uznaniem, 

poniewaz oceniala jak najgorzej umiej"tnosci francuskich dow6dc6w woj
skowych tak po stronie Komuny, jak i - wersalczyk6w. Od tego momen

tu „Schlesische Zeitung" zwracala uwag" na aktywnosc polskich wojsko-

23 SZ, 1871, nr 144, 145. 
2,1 SZ, 1871, nr 153, 205. 

2s SZ, 1871, nr 155, 167. 
2e SZ, 1871, nr 207; BMZ, 1871, nr 103. 
27 SZ, 1871, nr 227. 
2e SZ, 1871, nr 187. 
211 SZ, 1871, nr 142. 

3o SZ, 1871, nr 169, 
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wych, ich udzial w akcjach wojennych Komuny i interesowala sie, ich 
losem"· Przejawiala tez zainteresowanie politycznymi nast<,pstwami 
udzialu Polakow w Komunie. Sw,i opini� na ten temat przedstawila 
publikuj<1c obszerne fragmenty artykulu z krakowskiego „Czasu", w kto
rym stwierdzono, ze udzial Polakow w Komunie zrujnowal polsk'l emi
gracj" we Francji i wyczerpal sympatie dla sprawy polskiej wsrod 
Francuz6w :12. 

0 wiele wi"ksze zainteresowanie wykazywala cala prasa slqska syt:uacj<1 
obozu wersalskiego. Zajmuj,ic si<, tym zagadnieniem wypadlo jej na po
cz,itku stwierdzic niezmiernie slab<1 pozycj" rzqdu A. Thiersa w spoleczen
stwie, brak zaufania do niego calego spoleczer\stwa, w tym tei wiele zna
cz<1cej we Francji warstwy drobnomieszczanskiej. W armii !rancuskiej 
stwierdzano rozprz"zenie dyscypliny, fraternizacj" zolnierzy z ludem i nie
udolnosc wojskowych dowodcow w kierowaniu operacjami przeciw po
wstanczej Gwardii Narodowej Paryza" "· Prasa fü1ska liczyla wi"c w po
czqtkach powstania paryskiego na to, :i;e byc moze sama burzuazja 
w Paryzu da sobie rad<, z powstaniem. Takie zludzenia pojawily si<, na 
lamach dziennikow w zwiqzku z doniesieniami o kontrrewolucyjnej de
monstracji mieszczanstwa w Paryzu 22 marca i wyborami do Komuny 
Paryza 26 marca "· Gdy oba te wydarzenia nie potwierdzily oczekiwan 
redakcji gazet, ,,Schlesische Zeitung" zyczyla zlosliwie burzuazji paryskiej 
najazdu proletariatu na bogate, zamieszkale przez niq dzielnice Paryza po 
to, by si" opami<,tala i polozyla kres „ha11bie", tj. Komunie, calej zas 
burzuazji francuskiej, aby doznala w calej rozciqglosci skutkow rewolucji 
eo w przyszlosci oduczyloby i'l bagatelizowania sprawy ••. 

Dzienniki sh1skie rychlo uswiadomily sobie, ze panem sytuacji w Pa
ryzu jest uzbrojony i zorganizowany w Komun" proletariat. Wobec tego 
tym baczniejsz'l uwag,: skupialy na poczynaniach rzqdu wersalskiego. 
Uznajqc jego slabosc wysuwaiy propozycje wzmocnienia go przez zezwo
lenie mu na sprowadzenie pod Pary:i: ciQzkich armat zza Loary i zwolnienie 
·wi<,kszej liczby jencow francuskich z niewoli niemieckiej. W zamian za
takq pomoc rzqdu niemieckiego prasa sl')ska domagala si<, od Thiersa 
polozenia kresu antyniemieckiej propagandzie i dyskryminacji Niemcow 
we Francji oraz szybkiej rozprawy z rewolucj,i w Paryzu a•. Dzienniki 
slqskie pochwalaly polityk,; nieinterwencji wojsk niemieckich w konflik-

" SZ, 1871, nr 178, 181, 187, 315, 227, 229, 239, 251. 
a2 SZ, 1871, nr 291. 
33 SZ, 1871, nr 133, 135 Extra-Blatt, 145, 187; BZ, 1871, nr 137; BMZ, 1871 z dn. 

31 III; BHbl., 1871, nr 77. 
a, SZ, 1871, nr 145 B, 155. 
as SZ, 1871, nr 145, 175. 
3B SZ, 1871, nr 133

1 
135. 
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cie miedzy Paryzem a Wersalem. Ich zdaniem Niemcy nie powinny poma
gac Francji w ustanawianiu uporz<1dkowanych stosunk6w. Byloby to 
najwieksze upokorzenie Francji, gdyby monarchia niemiecka pomagala 
w restauracji republiki. Prasa sl<1ska dopuszczala mozliwosc bezposredniej 
mterwencji wojskowej Niemiec jedynie w przypadku, gdyby chodzilo 
o „ratowanie spoleczeristwa'' w wypadku zaistnienia groZby rozszerzenia 

sie wladz:, Komuny na cal:1 Francj<, "· ,,Schlesische Zeitung" clomagala sie 
okupacji przez wojska niemieckie Paryza w razie kompromisu miedzy 
rz<1dem Thiersa a Komurni ". Cala prasa Sl<1ska mimo krytycznego sto
sunku do Thiersa widziata w nim i jego rz<1dzie jedyn,i mozliw<1 do przy
jecia wladze mogqcq wyprowadzic Francj� z sytuacji rewolucyjnej i spel
niC warunki pokojowe narzucone jej przez Niemcy. Niemieckie lib-=ralne 

gazety slqskie krytykowaly polityk<;, Thiersa. Krytyks ta byla jednakze 
prowaci.zona w duchu klasowej solidarnosci burzuazji obu krnj6w wobec 
niebezpieczenstwa rewolucji proletariackiej. W rz,idzie Thiersa gazety te 
widzialy swych klasowych mieszcza1\skich i liberalnych pobratymc6w. 
Inaczej ustosunkowala si<, do rz,idu Thiersa „Schlesische Zeitung" -
dziennik wprawdzie liberalizujqcy, ale reprezentujqcy interesy konser
watywne magnaterii obszarniczej zwi,1zanej z przemyslem. Gazeta ta tez 
uwai:ala, jak i inne, Ze z punktu widzenia niemieckich interes6w rzqd 

Thiersa jest jedyn,i wladzc1 mozliw,i do przyjecia. Jej stosunek do niego 
byl jednakze nieslychanie pogardliwy i napastliwy. W okresie istnienia 
Komuny kazdy numer tej gazety zawieral cal<1 Jitani<, zarzut6w pod adresem 
republikar\sko-burzuazyjnego rz,idu francuskiego. To w!asnie „Schlesische 
Zeitung" pisala najwiecej o nieudolnosci tego rz<1du, slepocie, tchorzostwie 
i bezgranicznej podlosci klasy spolecznej, kt6r,i ten rz,id reprezentowal. 
0 A. Thiersie gazeta zamiescila np. felieton polityczny, w kt6rym pisano 
o nim, ze jest „tch6rzliwy jak hiena" 30 .Wydaje sie, ze napastliwe tyrady 
rzucane przez te gazete pod adresem Thiersa i mieszczanstwa francuskiego 
kierowane byly jakby posrednio przeciw burzuazji niemieckiej. Nasuwaly 
one bowiem wniosek ogc\lny o niezdolnosci mieszczanstwa do sprawowa
nia wladzy w panstwie i nieprzydatnosci jego rz<1dc\w wobec grozby 
rewolucji w ogc\le. Dokonuj,ic w tym duchu krytycznej dziala.inosci rz<1du 
Thiersa, ,,Schlesische Zeitung" ·denerwowal szczegc\Jnie fakt odkladania 
generalnej rozprawy z Komum1. Gazeta obawiala sie, ze przedluzanie sie 
walk o Paryz moze spowodowac wzrost sympatii dla walczscych komu
nardc\w wsrc\d szerokiej opinii publicznej albo nawet moze stac sie zach�t'l 
do podj<,cia walki o Komun<;, w innych iniastach Francji. Na samych zas 

37 SZ, 1871, nr 135, 161; BZ, 1871, nr 145i „Landsmann", 1871, nr 13. 
aa BZ, 1871, nr 145. 
3g SZ, 1871, nr 201. 
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komunard6w paryskich moze zdaniem gazety splywac z tego tytulu szkod
liwa „gloria heroizmu" .ao. ,,Schlesische Zeitung" szczeg6lnie napastliwie 

krytykowala rzekome kunktatorstwo Thiersa w zwalczaniu Komuny, 
poniewa:i; obawiala sii;, kompromisu mii;,dzy Wersalem a Paryzem. Gazeta 
odnotowywala kazdi. pogloskf: i informacji;, swiadczi.ci. o mozliwosci takiego 
obrotu sprawy 41. Inne gazety si„skie nie poswii;,caly temu zagadnieniu 
zbyt wiele uwagi "· Trzeba przyznac, ze „Schlesische Zeitung" calkiem 
realistycznie przewidywala szanse Komuny. Kompromis bowiem korzy
stny dla mas ludowych Paryza byl faktycznie jedynym moföwym wyj
sciem, kt6re Komuna mogla osii.gmic w walce z burzuazyjno-republikati.
skim rz,idem Francji 43. A tego wlasnie obawiala si<: ,,Schlesische Zeitung". 
Dlatego tez gazeta ta wraz z innymi organami prasowymi Sl,iska odetchn,:la 
z ulgq, gdy w maju wojska wersalskie przystqpily do generalnej i barba
rzyti.skiej rozprawy z Komun,i. 

Pisz,ic o Komunie Paryskiej poszczeg6lne organy prasowe na Sl,isku 
myslaly tez o swych partyjnych interesach w samych Niemczech. Jest 
rzecz,i charakterystyczm1, ze niemiecka prasa liberalna i opozycyjne gazety 
katolickie wykazywaly o wiele wi<:cej wyrozumialosci dla polityki rz,idu 
Thiersa wobec Komuny, niz prusko-konserwatywne gazety tego typu co 
„Landsmann" i liberalizuj'!ca „Schlesische Zeitung". Ta ostatnia uwazala 
np. ze z Komumi poradzi!by sobie o wiele lepiej Napoleon IlI "· Prasa 
liberalna i katolicko-centrowa nie dopuszczala na swych lamach takkh 
mysli, a wr<:cz obawiala sii;,, by z wojny domowej we Francji nie skorzy
staly sfery konserwatywne "· W pogl,idach prasy sl,iskiej na Komun,: 
Parysk,i znalazt tez swe odzwierciedlenie konflikt, ktciry na tle zjednocze
nia Niemiec zarysowal siG mi�dzy ru1dem Bismarcka i partiami liberalnymi 
a Kosclolem katolickim, parti,i Centrum i ortodoksyjnymi pruskimi kon
serwatystami. Zaznaczylo si,: to szczeg6lnie wyraznie, gdy g;i.zetom sl,i
skim wypadlo pisac o przyczynach powstania Komuny Paryskiej i wyply
w1aj,icych st.1d wnioskach. Majqc na uwadze cele przyswiecajqce 
wolnokonserwatystom i liberalom, prusko-konserwatywny „Landsmann" 
wyrazal pogl,id, ze istotnq przyczym1 powstania Komuny byla wolnosc 
zrzeszeti., prasy i przesiedlania si,:, a wi�c wszystko to, co postulowal 
i ni6sl z sobq liberalizm. Wedlug tej gazety rz&d francuski przyczynil si,: 
do powstania Komuny, poniewaz tolerowal w imii;, liberalnych zasad 

40 SZ, 1871, nr 205. 
" SZ, 1871, nr 145, 173, 174, 175, 193, 197. 
42 BZ, 1871, nr 187; BMZ, 1871, nr 75. 
43 K. Ma rks, F. Enge 1 s, Listy Wybrane, Warszawa 1951, s. 451/2. 
u SZ, 1871, nr 135. 
•5 BZ, 1871, nr 135; BMZ, 1871, nr 89. 
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,,czerwonq pras�" i agitacjP. nawoluj'IC'I do obalenia istnieja,cej wladzy 46• 
Centrowe i katolicko-konserwatywne „Breslauer Hausblätter" podkreslaly, 
:i:e Komuna byla konsekwencjq wszystkich pn1d6w antykoscielnych, jakie 
na przestrzeni wieku wyst!\pily we Francji - w tym tak:i:e i liberalizmu. 
Za to wszystko Francja musiala zaplacic rozkladem „organizacji socjal
nej" "· Na lamach polskiego „Katolika" ten sam problem zos·tal uj�ty 
antyliberalnie w spos6b jeszcze bardziej bezceremonialny. .,Katolik" 
twierdzil mianowicie, :i:e to masoneria i liberalowie pragn::1c zniszczyc 
Francj�, poniewa:i: jest katolicka, wywolali Komun� Paryskq. Aby sobie 
ulatwiC zadanie, 11masoni' 1 i „liberaliSci" dqZq do usuni�cia religii ze szkoly. 

W czasie trwania Komuny „Katolik" raz tylko przypisal jej auiorstwo 
socjaldemokratom "· 

Przez podkreslanie takich wasnie przyczyn powstania Ko,nuny prasa 
konserwatywna i klerykalna zwracala si� przeciw partiom liberalnym 
w samych Niemczech. Na lamach „Katolika" Komuna Paryska zoslala wy
korzystana jako pretekst do walki nie tylko z ugrupowaniami liberalnymi, 
ale tak:,e z masonerüi bliskq liberalizmowi i posiadaj!\C'l swe organizacje 
na G6rnym SI„sku. Wnioski wyplywajqce z tych poglqd6w prasy klerykal
nej i konserwatywnej byly oczywiste. Aby uniknqc podobnych wydarzen 
jak we Francji, nie nale:i:y dopuszczac do wladzy liberal6w i prowadzic 
proliberalnej polityki. Dzienniki liberalne „Breslauer Zeitung"; ,,Breslauer 
- Morgen-Zeitung" i proliberalna „Schlesische Zeitung" wyzyskiwaly 
z kolei powstanie Komuny do atakowania klerykalizmu i konserwatyzmu. 
,,Schlesische Zeitung" pisala np., :i:e powstanie Komuny bylo m. in. wyni
kiem pozostawi�nia szkoly we Francji w ,,oglupiajqcej wszechmocy kle
ru" "· ,,Breslauer Morgen-Zeitung" przypisywala upadek Francji w cza
sach Komuny jezuityzmowi. Radzila ona wobec tego narodowi niemiec
kiemu, by wycia,gnql st;;d okreslone wnioski '°·

Wszystkie gazety sl'lskie mimo poslugiwania si� najprzer6:i:niejszymi 
pejoratywnymi okresleniami w stosunku do Komuny P&ryskiej zdawaly 
sobie dokladnie spraw� z jej spolecznego i poliiycznego oblicza. Od czasu 
do czasu zamieszczaly one na ten temat obszerniejsze arty,rnly, w kt6rych 
wyraznie charakteryzowano powstanie paryskie i Komun� jako prob� 
ustanowienia wladzy proletariatu nad klasami posiadajqcymi. Zdawano 
,obie te:i: spraw� z jej socjalistycznego i internacjonalistycznego charakteru. 
W opinii prasy slqskiej najgorszym, ale i zarazem wielkim historycznym 
wydarzeniem w powstaniu robotnik6w paryskich bylo to, :i:e po raz 

·41 1iLandsmann", 1871, nr 12. 

" BHbl., 1871, nr 99, 109, 110. 

48 „Katolik", 1871, nr 16, 21, 22. 

o SZ, 1871, nr 173. 

" BMZ, 1871, nr 84. 
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pierwszy w dziejach usilowala ona wcielic w czyn idee komunistyczne "· 
Z tego powodu prasa burzuazyjna na Sl'!sku przyj,;la z zadowoleniem 
upragnion'! przez nie! wiese o pokonaniu komunard6w. Niekt6re dzienniki 
zdobyly si,; jednakze w tym momencie na podkreslenie znaczenia tego 
wydarzenia i z pewnq odrazq odniosly si� do sposobu rozprawienia si,; 
z komunardami przez wojska wersalskie. ,,Schlesische Zeitung" Sqdzila, ze 
kl�ska Komuny polozyla raz na zawsze kres dqzeniu proletariatu da 
posiadania wlasnego panstwa. i zbudowania spoleczenstwa socjalistycznego. 
Komentujqc upadek Komuny gazeta ia pisala: ,,Nie zaoszcz�dzono nam 
ostatniego strasznego aktu wielkiego dramatu. I tak jak kiedys pot�zna 
Kartagina legla w prochu i popiele u stop rzymskich kohort ... tak teraz, 
tego samego doznal Paryz" "· Take! miar"! mierzyla gazeta kl�sk� prole
tariatu Paryza i Komun:y. Mylila si�. 

DIE PARISER KOMMUNE IM SPIEGEL DER ZEITGEN0SS1SCHEN 

SCHLESISCHEN PRESSE 

Die Aufgabe des Artikels ist festzustellen, welchen Widerhall die Pariser Erei

gnisse von 1871 in der schlesischen Presse gefunGen haben. Es werden Zeitungen 

und Wochenschriften berücksichtigt, die alle wichtigen politischen Parteien in 

Schlesien repräsentierten. Nur die Sozialdemokraten besassen damals kein eigenes 

Presseorgan. Die allgemeine Einstellung der blirgerlichen Presse zur Pariser Kom

mune ist bekannt; sie war negativ. Ähnlich verhielt sich die schlesische Presse, die 

die Meinung der einzelnen bürgerlichen Parteien vertrat. Trotz ihrer negativen 

Haltung bemühten sich jedoch manche Zeitungen um ernste Erklärungen in solchen 

Fragen, wie die Ursachen und Umstände der Entstehung der Kommune, der Charak

ter des Bürgerkrieges in Frankreich, die Chancen der beiden kämpfenden Parteien 

usw. Die schlesische Presse schenkte besondere Aufmerksamkeit der Tätigkeit der 

Versailler Regierung und übte nicht selten scharfe Kritik an ihr. Gemäss ihren 

parteilichen Sympathien gaben die schlesischen Tageszeitungen in den behandelten 

Fragen ihren unterschiedlichen Anschauungen Ausdruck. Sie verhehlten jedoch 

keineswegs ihre KlassensolidariNH mit der französischen Bourgeoisie in deren Kampf 

gegen die Kommune, was sie aber zugleich an einer im grossen Massstab geführten 

antifranzösischen Propaganda nicht hinderte. Darauf beruhte auch das Wesen der 

Einstellung der schlesischen Presse zur Pariser Kommune. 

51 SZ, 1871, nr 211; 245, 256; BZ, 1871, nr 137, 161, 198; BHbl., 1871, nr 77. 
s2 SZ, 1871, nr 241. 
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ZBIGNIEW LANDAU 

TENDENCJE ROZWOJOWE PitZEMYSLU POLSKIEGO 

W LATACH 1927-1929 

Cech� charakterystyczn,i, wyrcizniaj,iq boom lat 1927-1929 od ko
niunktury inflacyjnej lat 1920-1923, stanowil wzrost znaczenia rynku 
wewn�trznego. Gdy w okresie inflacji rozw6j produkcji opieral si,: w zna
cznym stopniu na mozliwosciach eksportowych, to w latach 1927-1929 
zasadnicze znaczenie odgrywat rynek krajowy. W okresie inflacji ekspor
towano np. okoto 400/o wyrob6w walcowanych, a w latach 1926-1927 juz 
tylko 11 %, odpowiednio tkanin bawelnianych 250/o i 80/o, w�gla 400/o 
i 35%1-

0d wrzesnia 1926 r. az do 1928 r. produkcja przemyslowa nieustannie 
i szybko rosta. Wysokie tempo wzrostu uleglo zahamowaniu dopiero na 
poczqtku 1929 r. W drugiej polowie roku miesi,:czne wskazniki produkcji 

zacz�ly malec i ksztaltowaly si� na poziomie nizszym niz w analogicznym 
okresie 1928 r.' M6wiqc o produkcji mamy przez caly czas na mysli wy
tw6rczosc traktowam1 calosciowo. W r6znych bowiem dzialach przemyslu 
przebieg koniunktury byl r6zny. 

W celu skonkretyzowania przeprowadzonej analizy w tab. 1 podajemy 
informacje o ksztaltowaniu si� og61nego wskaznika produkcji przemyslo
wej i g6rniczej w poszczeg6lnych miesiqcach interesujqcego nas okresu. 
Prezentowany og6lny wskaznik wymaga pewnych wyjasnier\. Nie wcho
dz11c w zbytnie szczeg6ly nalezy stwierdzic, ze mial an charakter przede 

1 Koniunktura gospodarczti w Polsee 1924-1927, praca zbiorowa, Warszawa 1928, 

s. 48. Zob. tei: B. R z e p.e c k i, Przemysi Potski w 1926 r., Warszawa 1927 (odbitka 

z „Ekonomisty", 1927, nr 1, s. 19, 25); E. K w i a t k o w s k i, Przem6wie·,iie w Komisji 

BudZetowej Sejmu w dn. 6 XII 1926, Warszawa 1926, s. 14--15. 
2 Przed'itawienie sytuacji w 1929 r. zob. np. E. K w i a t k o w s k i, Dzisiejsza 

sy tuacja gospodarcza i jej perspektywy (Przemysl i Handel, 1930, s. 135·-142); t e n

Ze, Tendencje i postulaty rozwoju gospodarki Polski (tamZe, s. 1573-1380); .H. K. [.o-

1 o d z i e j s k i], Kilka uwaq o obecnej k.oni'unkturze i polityce koniunktu.ralnej 

w Polsee (Robotniczy Przeglc1d Gospodarczy, 1929, s. 99-101, 134--137, 166-169); 

A. Kr z y Z a n  o w s k i, Polska koniunktura gospodarcza, Krak6w 1929. 
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wszystkim symptomatyczny. Tylko bowiem dla g6rnictwa i hutnictwa 
opieral si<a na danych o rzeczywistej produkcji zasadniczych wyrobow 
(w<agla kamiennego, rudy zelaza, cynku i olowiu, sur6wki zelaza, wyrob6w 
walcowanych i cynku). Natomiast dla przemyslu przetw6rczego podstaw& 
konstrukcji wskaznika byly dane nie o rzeczywistej produkcji, ale liczba 
przepracowanych robotnikogodzin w zakladach zatrudniaj&cych powyzej 

20 pracownik6w '· Na podstawie tych danych ustalano wskazniki dla 
kilkunastu na.jwazniejszych dzial6w przemyslu. Og6lny wskaznik produk
cji, kt6rym posluzymy siG w tab. 1, stanowil sredni'l arytmetyczn& wazon& 
wskaznik6w wyliczanych dla poszczeg6lnych gal<azi g6rnictwa i hutnictwa 
oraz wskaznika produkcji przemyslu przetw6rczego. Wagi okreslano na 
podstawie przeci<atnej liczby robotnik6w zatrudnionych w kazdej ga!"zi 
wytw6rcz0Sci. 

Tab. 1. l\tiesic:czne wskainlki produkcjl przemy
slowej poprawione przez usunif:cie waharl. sezo
nowych za okres I 1927-XII 1929 (1925-1927-

100) 

MieSiijC 1927 r. 1928 r. 1929 r. 

Styczeft 110,5 123,3 136,6 
Luty 111,9 126,6 127,0 
Marzec 108,3 127,5 129,9 
Kwieciell. 109,6 126,7 133,9 
Maj 111,7 126,0 129,4 
Czerwiec 113,6 128,4 127,5 
Lipiec 115,4 127,8 126,2 
Sierpiell 115,2 130,3 126,4 
Wrzesiefl. 117,5 130,7 128,6 
PaZdziernik 118,8 130,6 129,8 
Listopad 119,9 135,3 125,5 
Grudzieci 121,4 136,2 124,9 

� r 6 d l o: Wskaimki produkcji przemy.dowej 

w latach 1922-1924 (Koniunktura Gospodarcza, 
1931, s. 115); L. L a n d au, Wahania sezonowe 
produkcji przemyslowej w Polsee (Instytut Ba
dania Koniunktur Gospodarczych i Cen. Spra
wozdani a i Przyczynki Naukowe, nr 4, War
szawa 1929, s. 11). 

Mimo powaznego wzrostu od 1926 r. wytw6rczosc przemyslowa nawet 
w szczytowym momencie wzniesienia koniunktury, to znaczy w 1929 r., 
nie osiqgn<a!a poziomu przedwojennego •. 

a Koniunktura .. , s. 20-21. 
4 Materia1y do bada11. nad gospodarkq Polski, cz. I, 1918-1939, Warszawa 1956, 

s. 165, aneks I. 
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Wydaje si<a, ze dla kompletnosci obrazu warto by skonfrontowac wskaz
niki obrazujqce tempo rozwoju przemyslu polskiego z analogicznymi 
wskai:nikami ilustruj11cymi przebieg rozwnju koniunktury w innych pan
stwach. Dopiero bowiem takie por6wnanie pozwoli na wyci11gni(lcie wnio
sk6w odnosnie da pt'zebiegu koniunktury przemyslowej u nas i na swiecie. 
Przy tym por6wnaniu posluzymy si(l dla Polski tak zwanym „starym" 
wskaznikiem produkcji przemyslowej, gdyz „nowy" tylko cz<asciowo obej
mowal interesuj11cy nas okres '· 

Tab. 2. Wskainikl produkcji przemyslowej w 
Polsee w latach 1927-1929 w zestawleniu z ln

nymi panstwami (1928-100) 

Kraj 1927 r. 1929 r 

Polska 88 100 
Swiat 95 107 
Anglia 101 106 
Francja 87 110 
Japonia 92 III 

Niemcy 101 101 
Stany Zjednoczone 96 107 
Wlochy 109 
Ci.echoslowacja 93 104 
Estonia 91 99 
Finlandia 92 98 
Rumunia 91 107 

W�gry 98 102 

Zr 6 d I o: Maly Tocznik statystyczny, 1937, 
s. 3; 1938, s. 1, 3. 

Jak wynika z tab. 2, Polska startowala w 1927 r. z nizszego poziomu 
niz inne panstwa (poza Francj11). Röwnoczesnie koniunktura przemystowa 
trwata u nas rok kr6cej niz na swiecie. 0 ile bowiem swiatowa wytw6r
czosc wzrosla w 1929 r. o 70/o w stosunku do 1928 r., to w Polsee przy 
zastosowaniu „starego'' wskaZnika nie ulegla zmianie, a przy zastosowaniu 

wyzszego „nowego" wzrosta o 20/o. 

Depresja pokryzysowa, kt6ra rozpocz<lla si<a w lutym 1926 r., ad wrze
snia tego roku przeksztalcita si<, w prosperity. Zasadniczy wptyw na 
sytuacj<a gospodarcz11 Polski miata poprawa koniunktury swiatowej, wzrost 
cen rolnych i spadek wartosci ztotego. Wymienione czynniki stworzyty 

5 Analiz� rozbieinoSci zob. J. T o m a s z e w s k i, Og6Lny wskaZ11ik produkcji 

pTZem11slowe; Polski 1928-1938. (Kwartalnik Historyczny, 1965, nr 2, s. 292). 
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bodzce do rozpocz�cia si� w Polsee procesu samoczynnego wzrostu gospo
darczego. Narastaj11ca koniunktura przemyslowa powodowala wzrost za
potrzebowania zar6wno na srodki wytw6rczosci, jak i na wyroby konsum
pcyjne. Rozwijaj11ca si<; stopniowo produkcja przemyslowa doprowadzila 
do sytuacji, w kt6rej fabryki wzajemnie tworzyly dla siebie rynki zbytu. 
Gdy czynniki „autonomiczne" (poprawa koniunktury swiatowej, spadek 
wartosci z!otego) umozliwily rozpocz�cie procesu wzrostu, dokonywal 
si� on juz nast�pnie samoczynnie. Np. gdy w 1926 r. przemysl zuzyl tylko 
30% wytw6rczosci zelaza walcowanego, to w 1929 r. - przy znacznie 
wi�kszej produkcji wyrob6w walcowanych - juz 44,1 % 6• 

Dobra koniunktura trwala przez lata 1927-1929, przy czym w 1929 r. 

wykazywala juz wyraznie tendencj� slabn11c11. Szczeg6lnie uzewn�trznilo 
si� to na poziomie dokonywanych inwestycji brutto i netto, kt6re zmalaly 
w stosunku do 1928 r. odpowiednio o 9% i 14% '· W okresie 1926-1929 
wskaznik og6lny produkcji przemyslowej zwi�kszyl si<; (przyjmuj11c rok 
1926 za 100) o przeszlo 43% '· Silniej rozwijala si<; przy tym wytw6rczosc 
srodk6w produkcji niz konsumpcji •. Jednak - jak si<; wydaje - w 1929 r. 

nie udalo si<; jeszcze przemyslowi polskiemu osiqgnqc globalnego poziomu 
wytw6rczosci z 1913 r. Wedlug obliczen zawartych w pracy Materialy do 

badan nad gospodarlcq Pol,ki og6lny wskaznik produkcji przemyslowej 
wynosil w Polsee w 1929 r. 80,70/o 10, a wraz z budownictwem 84,6% u. 
W rzeczywistosci wytw6rczosc byla nieco wyzsza, gdyz wskaznik, kt6rym 
tu operujemy, nie uwzgl<;dnial wzrostu wydajnosci pracy w przemysle 
przetw6rczym "· J. Stachniuk poziom wytw6rczosci szacowa! na 91 % 
stanu osi&gni<;tego przed wybuchem I wojny swiatowej "· Inni autorzy 
uwaiaj& - jednak bez przeprowadzenia dowodu - ze „okolo roku 19�9 
produkcja przemys!u polskiego zblizyla si<; do poziomu sprzed I wojny 
swiatowej lub tez ze od poziomu tego powaznie nie odbiegala" 14. 

6 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej (dalej skr6t: Rocznik stat11st1,1ki), 
1930, s. 268. 

1 Materialy ... , s. 178. 

8 Obliczono na podstawie: Materialy .. ,, s. 165. 
9 Dane na ten temat zob. ,,Koniunktura Gospodarcza", 1930, s. 80. 
10 Materialy ... , s. 165. 
11 Polska w liczbach, V/arszawa 1964, s. 33. 
12 Cz. K 1 a r n er, Przemysl i handel w pierwszym diiesif;cioleciu 11iepodleglo§ci 

Polski, Warszawa 1929, s. 32-33. 

13 J. Stach n i u k, Pafl.stwo a gospodarstwo. Geneza etatyzmu w Polsee, War
szawa 1939, s. 34. 

14 B. S k a r a d  z i J1 s k i, Droga i bezdroZa industrializacji Polski (WiE:t, 1964, 

nr 7-8, s. 120). Skarad2Jili.ski powoluje siE: przy tym na J. ZajdE:, Zajda za§ na 
W. Stysia, a StyS nie podaje fadnego dowodu. Informacje podane przez Zajde: 
(s. 481) nie potwierdzajij tej tezy. J. Z a j d a, Konsekwencje ekonomiczne traktatu 
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Dlatego tez obok informacji o uksztaltowaniu si� og6lnego wskaznika 
produkcji przemyslowej warto zapoznac si� z danymi o fizycznych roz
miarach wytwcirczosci wazniejszych wyrob6w przemyslu. Dane na ien 
temat podaje tab. 3. Na podstawie danych przytoczonych w tab. 3 sytuacja 

Tab. 3. Produkcja wybranych artykulöw przemyslowych w latach 1927-1929 w po

röwnaniu z 1913 r. 

Produkt 1 J ein tk J 1 1 1 Stosunek procentowy em·,oa,ry a 1927 r. 1928 r. 1929 r. 1929: 1913 1 1929: 1926 
�giel kamienny opa naftowa w R G 

s 

s R R 
s 

s C 0 
K N C C E w p 

az ziemny 61 61 potasowa uda ielaza uda cynku ur6wka Zelaza tal ynk 16w oks awozy sztuczne ukicr ement lektrycznoSC yroby walcowane apier was siarkowy K p p r�dza bawelniana rz�dza welniana 

mln t tys. t 
min m3 

tys. t 
.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. mlnkWh tys. t 

.. .. 

1 
.. .. 

.. .. 

.. .. 

38,1 40,4 722,6 742,9 
454,0 459,5 

295,0 397,0 276,0 342,0 546,0 699,0 347,0 321,0 618,0 684,0 1 244,0 l 438,0 150,0 162,0 30,0 37,0 1 402,0 1 667,9 
510,0 455,0 517,2 670,9 804,0 1 !02,0 2 618,0 920,0 1 048,0 152,0 188,2 - 178,0 192,6 82,0 78,8 35,0 31,8 

46,2 112,8 1 129,6 674,7 60,6 84,7 467,3 68,0 97,1 407,0 215,3 120,0 359,0 17 950,0 8 673,0 660,0 133,7 209,5 377,0 73,9 123,6 706,0 66,9 215,8 1 377,0 73,8 174,7 169,0 88,0 136,2 37,0 88,1 132,1 2 123,0 231,3 190,7 579,3 144,7 a 824,3 144,2 195,7 
l 008,0 151,5 180,9 3 048,0 461,8 211,5 962,0 77,3 171,1 197,5 197,5 240,8 233,2 103,6 66,9 66,9 81,5' 29,8 62,1 85,1' 

a Wobec bardzo rozbieZnych danych dotyczqcych wysokoSci produkcji w 1926 r. 
nie moZna bylo obliczyC wskaZnika zmian produkcji w latach 1926-1929. \Vg Ro
cznika statystyki, 1927 (s. 163) produkcja nawoz6w sztucznych w 1926 r. wyniosla 
613,4 tys. t, a wg Rocznika statystycznego przemyslu 1945-1965, Warsza-.va 1967 (s. 798) tylko 405,9 tys. t. 

b Stosunek 1929: 1927. Dla 1926 r. brak danych. 
Zr 6 d l o: Rocznik statystyczny przemyslu 1945-1947, Warszawa 1967, s. 799-

801; Rocznik statystyki, 1930, s. 85. 

rysuje si� nieco korzystniej, niz to wynika z analizy og6lnego wskaznika. 
Produkcja wielu podstawowych wyrob6w wzrastala bowiem szybciej, niz 
odzwierciedlal to badany wskaznik. Najsilniej zwi<,kszalo si� wydobycie 

wersalskiego dla Polski (odbitka z pracy zbiorowej Problem potsko-niemiecki w 

traktacie wersalskim, Poznat'l 1963, s. 480-482). \V. S t  y S, Zarys historii gos'f)odarc::ej 

Polski, L6dZ 1958, s. 242. Najbliisze prawdy wydajq si� obliczenia Stachniuka. 

5 - Sob6tka 2/71 
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·, 
soll potasowych. Wysokie tempo rozwoju wykazywaly tez papier, koks, 

cement i - eo najwaZniejsze - elektryczno.SC. Zjawiskiem niezmiernie 

pozytywnym byla wyrazna poprawa polozenia w hutnictwie. W por6wna

niu z 1926 r. wzrosla powaznie produkcja sur6wki zelaza, stali, cynku, 
olowiu, wyrob6w walcowanych. Nadal jednak hutnictwo pozostawalo 

w tyle za poziomem osiqgni<,tym w 1913 r. Röwniez wl6kiennictwo ciqgle 

nie moglo wyjsc z impasu. Jego produkcja w latach 1927-1929 rnalala "· 
W g6rnictwie sytuacja ukladala siE; niejednolicie: korzystnie d\a w<,gla 

kamiennego, soli, rudy zelaza i cynku, natomiast niekorzystnie dla ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Tu jednak obok czynnik6w koniunkturalnych 
du:i:q rol� gralo wyczerpywanie si<, zbadanych zl6:i:. 

Osiqgni<,cia przemyslu w latach 1926-1929 nie mogq jednak przyslonic 
faktu, :i:e w wielu dzialach wytw6rczosci ci'lgle jeszcze nie uzyskano po
ziomu z 1913 r. Sposr6d 21 analizowanych w tab. 3 podstawowych wy
rob6w w 10 wypadkach poziom wytw6rczosci byl ni:i:szy niz w 1913 r. 

Dotyczylo to przede wszystkim produkt6w, kt6re przed wojnf! byly eks
portowane. Koniunktura bowiem gl6wnie lat 1927-1929 opierala si<, na 
rynku wewn<,trznym, na kt6rym spozycie szybko si<, zwi<,kszalo "· 

Z trzech zasadniczych dzial6w przemyslu polskiego dwa wykazywaly 
w stosunku do okresu kryzysu poinflacyjnego du:i:y rozw6j (gornictwo 
i hutnictwo), natomiast trzeci (wlokiennictwo) nadal prze:i:ywal trudnosci ". 
Bardzo waznym zjawiskiem zachodzqcym w latach 1927-1929 byl rozw6j 

nowych gal<,zi produkcji w Polsee. Proces ten zaczql si<, juz w latach 
1920-1923, ulegl zahamowaniu w okresie kryzysu i ponownie ozywil siG 
w okresie dobrej koniunktury. Szczegolnie duze znaczenie odegralo tu 

zerwanie tradycyjnych powi&zan z przemyslem niemieckim, kt6re dokonalo 

si<, pod wplywem wybuchu ·wojny celnej. W kraju stworzone zostalo za
potrzebowanie na produkcj<, wyrob6w dotychczas importowanych z Rzeszy. 

Luk,: t<, wykorzystali producenci budujqc nowe zaklady lub podejmuj<1c 
w juz istniejqcych wyiw6rczosc nie wytwarzanych dotychczas asortymen

t6w. W6wczas zaczql np. szybko rozwijac si,: przemysl elektrotechniczny ", 

15 Szczeg6lowo przebieg koniunktury w przemy.Sle wl6kienniczym zob. M. K a l e
c k  i, Koniunktura przemysln wl6Tdenniczego w okre&ie 1927-1929 (Przemysl i Handel, 
1929, s. 1823-1826). 

11 Cz. P e c h e, Rozw6j przemyslu w Polsee (Pi�C lat na froncie gospodarczym, 
pr. zb., t. I, Warszawa 1931, s. 240). 

17 Szerzej o sytuacji wl6kiennictwa zob. K. Ba j e  r, Przemysi wl6kienniczy na 
ziemiach polskich od poczatku XIX w. da 1939 r. Zarys ekonomiczno-historycz;y, 
L6df 1958, s. 197---277; Sprawozdan'ia Zarzqdu. Zwiqzku Przemyslu Wl6kienniczego 
w Paiistwie Polskim w Lodzi za 1ata 1924-1929; R. Ga w i 11 s k i, lntenvcncjonizm 
gospodarczy w polskim przemy§le wl6kienniczym 1918-1939, L6di. 1966; Kryzys 
wl6kiennictwa l6dzkiego, jego przyczyny i Srodki zaradcze, L6dZ 1929. 

1s Zob. np. K 1 a r n e r, Przemysl..., s. 36. 
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a krajowa wytw6rczosc radiotechniczna wzrosla w latach 1926-1928 
przeszto trzykrotnie "· 

Dopiero od 1928 r. Gl6wny Urz<1d Statystyczny wprowadzit w Polsee 
badanie wielkosci produkcji w przekroju asortymentowym. Sta,d dla 
okresu wczesniejszego o tendencjach rozwojowych poszczeg6lnych dzial6w 
produkcji mozemy sqdzic tylko z posrednich informacji o stanie za
trudnienia. 

Z tab. 4 wynika nie tylko to, ze w latach 1926-1929 liczba zatrudnio
nych w wielkim i srednim przemysle wzrosla o 29"/o, ale - eo wazniejsze 

Tab. 4. Zmiany zatrudnlenia w görnictwie, hutnictwie l przedsh;biorstwach przemyslu przetwörczego zatrudniaJ<\CYCh powyiej .!O robotnikOw w latach 1926-1929 (dane na koniec roku) 
Struktura za- Zmiana trudnienia stosunku Dzial przemyslu 1926 r. 1927 r. 1928 r. 1929 r.n (w %) procento-
1926 ,., 1929 r. 

wego w latach 1929:1926 
Og61em 683 272 789 457 862 789 884 364 100,0 100,0 -G6mictwo 156 543 144 719 147 397 161 123 22,9 18,3 79,9 Hutnictwo 51 522 57 644 66 638 63 052 7,5 7,1 94,7 Wytw6mie wojskowe, war-sztaty kolejowe 54176 62 553 64 678 61 113 7,9 6,9 77,5 Elektrownie, wodoci.tgi 5 920 5 392 7 110 8 125 0,9 0,9 IOO,O Przemysl przet w6rczy 415 111 518 549 576 966 590 951 60,8 66,8 109,8 

w tym: mineralny 34 870 47 404 55 553 61 900 5,1 7,0 137,2 metalowy 66 975 87 799 97 655 95 648 9,8 10,8 110,2 chemiczny 28 819 33 432 38 133 38 282 4,2 4,3 102,3 wl6kienniczy 136 896 170 566 178 021 160 176 20,1 18,1 90,0 papiemiczy 10296 11 991 13 598 13 635 1,5 1,5 IOO,O sk6rzany 4221 5 083 5 510 4 982 0,6 0,6 100,0 drzewny 44696 45456 48 �86 49 052 6,5 5,6 86,1 spo:tywczy 55 505 75 586 81 362 92 974 8,1 10,5 129,6 odzieZOwy 8 148 10 499 14 886 15 631 1,2 1,8 150,0 budowlany 16 496 21 242 32 854 47 879 2,4 1 5,4 225,0 poligraficzny 8 189 9 491 10 808 10 792 1,2 1,2 100,0 
a Dane za paidziernik. Od listopada zaczijl si� juZ silny spadek zatrudnienia, lijcz�cy si� ze spadkiem koniunktury. W grudniu zatrudnienie bylo o 104 tys. mniejsze nii: w paZdzierniku. 2; r 6 d l o: Rocznik statystyki, 1930, s. 298--299. 
ti J. Zag 6 r s k •i, Rozw6j przemyslu radiotechnicznego w Polsee (Prace IBKGiC, t. III, z. 2-3, s. 22). 
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- :i;e nast,ipilo przesuni<;,cie w strukturze zatrudnienia na rzecz przemyslu 

przetw6rczego kosztem udzialu g6rnictwa, hutnictwa oraz wytw6rni woj

skowych i warsztat6w kolejowych. Odzwierciedlalo to om6wione ju:i; ten

dencje do uszlachetniania produkcji. Wsr6d przetw6rstwa najsilniej wzr6sl 

udzial budownictwa i przemyslu mineralnego, eo wynikalo z aktywnosci 

proces6w inwestycyjnych. Duzy wzrost wykazaly tez przemysly spozywczy 

i metalowy. Spadl natomiast udzial wl6kiennictwa. Wiqzalo si<;, to z rysu

j,icym si<;, stopniowo ograniczaniem znaczenia tego przemyslu w gospcdarce 

kraju. 

Na podstawie dost<;pnych materiai6w trudno dokladnie ustalic, od kiedy 

zaczql si<;, proces zwi<;,kszania si<;, roli przemyslu przetw6rczego w przemysle 

polskim. Wydaje sis,, ze nasilil si" an pod wplywem wojny celnej z Niem

cami. Taka opinia przewaza w wi"kszosci opracowaii. Byla to niewqtpliwie 

tendencja zdrowa. 

Wzrost produkcji powodowal uruchamianie zaklad6w dotychczas nie

czynnych oraz budow<;, nowych. Wzrost liczby czynnych fabryk spr6bu

jemy przedstawic w tab. 5. 

Tab. 5. Zmiana liczby czynnych 2aklad6w produkcyjoych w wybranych przemyslach 

' oraz wielkoSC wytwörczQSci w przeliczenlu na 1 zaklad w Iatach 1926-1929 

Produkcja 
Wskainik 

na 1 zaklad 
wzrostu 

Rodzaj zaklad u 1926r. 1927 r. 1928r. l929r. produkcji 

l926r.J l929r. 
przemystowej 

Kopalnie 

wygla kamiennego 93• 93 
wygla brun.atnego 4 3 
ropy naftowej 546 612 
soli i warzelnie 15 15 
rudy Zelaza 20 29 

rudy cynku i olowiu 10 11 
Wielkie piece 13 18 
Huty cynku 16• 15 
Rafinerie nafty 29 26 
Fabryki papieru 46 44 
Cementownie 15 15 
Elektrownie (powyzej 5000 kW) 1 441 1 742 

a W niekt6rych Rocznikach statystyki 91. 
b W niekt6rych Rocznikach statystyki 13. 

c Dane dla 1928 r. 
ct Dane dla 1925 r. 

92 93 392 497 
3 3 19,0 24,6 

642 655 1,5 1,0 
15 15 22,6 27,1 
22 22 15,8 30,0 
11 9 30,5 43,7 
15 12 25,1 58,8 

16 14 8,8 12,0 
26 30 24,0 27,8 
55 1,8 3,5c 
16 37,1 63,0d 

1 925 2 355 

Zr 6 d I o: Rocznik statystyki., 1929, s. 111; 1930, s. 84, 85, 87, 89, 90; 
Maly rocznik statystyczny, 1932, s. 31. 

(w %) 

126 

128 

33 
119 
189 
143 
234 
136 
116 
194 
169 
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Jak wynika z tab. 5, liczba zaklad6w w tradycyjnych przemyslach, 
dla kt6rych udalo si" skompletowac dane por6wnawcze, nie wykazywala 
w badanym okresie wi"kszych zmian. J ednak w rezultacie wzrostu pro
dukcji zwi"kszyla si" wytw6rczosc w przeliczeniu na 1 zak!ad. Wzrost byl 
znacznie wi"kszy niz w czteroleciu 1923--1926. Wskazywalo to na utrzy
muj<1c<1 si" tendencj" do koncentracji produkcji. W kluczowych przemy
slach koncentracja juz w 1926 r. byla daleko zaawansowana. Np. w stalo
wniach koncern „G6rnoslqskie Zjednoczone Huty Kr6lewska i Laura" 
produkowa!y 27% stali w Polsee, a koncern „Bismarckhütte" (wraz 
z Towarzystwem Katowickim) 26,30/o. Dwa koncerny dysponowaly wi"c 
przesz!o polow<1 produkcji stalowni, gdy � innych przedsi"biorstw produ
kowalo l<1cznie tylko 46, 70/o '°· Przyrost wytw6rczosci otrzymywany by! 
przede wszystkim przez intensyfikacji, proces6w w juz istniejqcych za-

Tab. 6. Liczba zakladöw przemyslowych w latach 1926-1929 (stau na 

31 XII) 

Dzial wytw6rcz0Sci 

Og61em 

Görnictwo 

Hutnictwo 

Elektrownie, wodoci,lgi 

Przemysl przetw6rczy 

mineralny 

metalowy, maszynowy, 

elektrotechniczny

chemiczny 

wlökienniczy 

papierniczy 

sk6rzany 

drzewny 

spofywczy 

odziei:owy 

budowlany 

poligraficzny 

1926 r. 1927 r. 1928 r. 1929 r. 

21 404 25 010 

576 

44 44 

175 277 

1 539 1 678 

1 854 2 405 
616 952 

1 939 2 359 

252 260 
586 551 

2 705 2 826 

8 471 9 536 

1 523 1 782 

1 136 1 060 

614 694 

27 849 
609 

44 

292 

2 155 

2 510 
1 021 

2 610 
312 

512 
3 353 
9 521 

2 411 
1 675 

814 

818 

1 090 

2 665 

zapalczany 10 10 

Zrödlo: Rocznik statystyki, 1928, s. 157-158; 1929, s. 99-100; 1930, 
s. 91-93; Maly rocznik statystyczny, 1933, s. 36. 

k!adach. Nie oznacza to oczywiscie, ze nie powstawaly nowe przedsi"
biorstwa, szczeg6lnie w rozwijajqcych si" dzia!ach wytw6rczosci. 

0 liczbie istniejqcych przedsi"biorstw przemyslowych - przy czym 
wliczono tu r6wnie:i: wi"ksze zaklady rzemieslnicze - informuje tab. 6. 

20 W. Ku c z e w s k i, Zadania organizac.:yjne polskiego przemysiu Zela.znego 

(Przeglc1,d Gospodarczy, 1926, s. 1136). 
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Z danych zawartych w tab. 6 trzeba jednak korzystac w spos6b dosc 
ostrozny, gdyz informacje dla 1926 r. Sq niekompletne "· R6wniez i dla 
nast�pnych okres6w liczba zaklad6w musi byc przyjmowana tylko jako 
orientacyjna, gdyz np. Rocznik statystyki 1929 r. okreslal ilosc zaklad6w 
w 1927 r. na 25 010, a Maly rocznik statystyczny 1933 r. na 25 756 ••. 

Uwgl�dniajqc zastrzezenia dotyczqce niepelnej kompletnosci informacji 
dla lat 1926-1927, trzeba przyjl\C, ze tempo wzrostu liczby zaklad6w 
bylo wolniejsze, nizby wynikalo z tabeli. Nawet jednak, gdyby informacje 
w niej zawarte uznaC za Scisle, wOwczas i tak nasza teza o koncentracji 

wytw6rczosci znalazlaby potwierdzenie. 0 ile bowiem produkcja w latach 
1926-1928 wzrosla o 410/o, to liczba zaklad6w tylko o 300/o. W rze
czywistosci jednak przyrost przedsi�biorstw przemyslowych byl mniejszy 
niz wyliczone 300/o, gdyz ich liczba w 1926 r. byla - jak sygnalizowal 
Gl6wny Urzqd Statystyczny - powaznie niedoszacowana. Wsr6d zakla
d6w przemyslowych do wi�kszych (nalezqcych do I-V kategorii) za:ii
czano: w 1927 r. - 7847, w 1928 r. - 8783, a w 1929 r. - 9422 "· Liczba 
tego typu fabryk zwi�kszyla si� o 200/o. 

W badanym okresie obok proces6w modernizacyjnych prowadzono 
na dosc rozleglq skal� prace inwestycyjne. Pewien przyblizony obraz tego 
procesu dajq informacje o imporcie aparatury niezb�dnej dla przemyslu. 
Np. w 1926 r. przywieziono 2541 t silnik6w, w 1929 r. - 6873 t, ma
szyn elektrycznych odpowiednio 1463 t i 4245 t, maszyn wl6kienniczych 
2186 t i 4245 t, kotl6w parowych, aparatow i cz�sci do ogrzewania 308!i t 
i 8547 t 24. Oznaczalo to, ze przywoz silnik6w zwi�kszyl si� o 170%, ma
szyn elektrycznych o 1900/o, wl6kienniczych o 980/o, kotl6w parnwych 
o 1770/o. Import sprz�tu inwestycyjnego charakteryzowal tylko w przy
blizeniu tempo inwestycji w przemysle. Scislej procesy inwestycyjne 
ilustruje tzw. wskaznik og6lny inwestycji. Przyjmujqc 1927 r. za 100, 
wzr6s! an w 1928 do 125%, a w 1929 r. zmalal do 1150/o ••. Wzrost w la
tach 1927-1928 -byl wi�c bardzo dui:y. 

W wielu jednak gal�ziach produkcji procesy modernizacyjne b11dz 
w og6le nie rnialy miejsca, b11dz byly bardzo powolne. Np. w 1928 r. 
w kopalniach Zagl�bia Dqbrowskiego i Krakowskiego tylko 50/o kotl6w 
bylo czynnych mniej nii: 6 lat, a 400/o zainstalowanych wymagalo natych
miastowej wymiany. Z 37 turbozespol6w zainstalowanych w powyi:szych 

21 Rocznik statystyki, 1928, s. 156. 
22 Tami:e, 1929, s. 157-158; Maly rocznik statystyczny, 1933, s. 37. 
23 W. Be r nha r d t, Rozw6j ilo.§ciowy przedsi�biorstw w okresie 1927-1929 

(Przemysl i Handel, 1930, s. 1849). 
24 Rocznik statystyki, 1929, s. 178; 1930, s. 162. 
25 Operujemy tu tzw. nowym ogölnym wskainikiem inwestycj1i. Zob, M. K a 1 e

c k  i, Nowy wskaZnik inwestucji (Prace IBKGiC, t. III, 1934, z. 1, s. 15). 
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zagl"biach nalezalo wymienic na nowe rn iurbin, gdyz pracuja,ce powyzej 
14 lat nie nadawaly si" do eksploatacji ze wzgl�du na bezpieczenstwo 
ruchu oraz nadmierne zuzycie pary. ,,Na G6rnym S!qsku wi"ksia cz"sc 
maszyn wyciqgowych jest przestarzala ... Przew6z w"gla ... odbywa si" 
sposobem przestarzalym" 26. Moina z tego wnioskowaC, Ze ruch inwesty

cyjny nie obj&l niekt6rych dzial6w przemyslu. 
Prace inwestycyjne na og61 koncentrowaly si" w tradycyjnych okr"

gach przemyslowych. Tym samym pogl"biala si� nier6wnomiernosc w roz

mieszczeniu fabryk. Dopiero w 1928 r. rza,d zdecydowal si" na forsowanie 
mzbudowy przemyslu w tak zwanym tröjkqcie bezpieczenstwa, to znaczy 
w widlach Wisly i Sanu. JJecyzja ta miala na celu stworzenie okr"gu 
przemyslowego mozliwie najbardziej odsuni"tego od granic panstwa, aby 
na wypadek wojny armia nie utracila zaplecza produkcyjnego. Rzqd 
pr6bowal zach�cic kapitaly prywatne do podejmowania inwestycji na 
tym obszarze, udzielaj<1c im r6znych ulg poda tkowych, pomocy kredyto
wej itp. Pr6by te w okresie 1928-1929 nie daly odczuwalnych rezulta
t6w. 

Prowadzone prace inwestycyjne i modernizacyjne powodowaly wzrost 
zdolnosci produkcyjnych. Dia dzial6w, odnosnie do kt6rych mamy infor
macje, zwi�kszaly si� one bardzo powaznie. Np. w cegielniach w 1927 r. 
w stosunku do 1926 r. wzrost wyni6sl 51'/o, w cementowniach w latach 
1926-1928 19°/o, w papierniach 15°/o, w fabrykach obuwia mechaniczne
go 44°/o "· Dia innych rodzaj6w przedsi"biorstw nie dysponujemy mate
rialem liczbowym. Nadal jednak - jak si� wydaje - wiele dzial6w wy

tw6rczosci nie w pelni wykorzystywalo zainstalowane urza,dzenia. 
Lata 1927-1929 stanowily okres wzrostu dochodowosci przemyslu. 

Gdy w 1926 r. tylko 580/o sp61ek akcy jnych dzialajqcych w g6rnictwie 
i przemysle wykazalo zysk, to w 1928 r. juz 68% "· W 1925 r. sp6lki te 
przyniosly w stosunku do zainwestowanego kapitalu 3,50/o zysku, w 1926 r. 
6,10/o, w 1927 r. 6,40/o, w 1928 r. 5,60/o, a w 1929 r. 4,7%". Pewien 
spadek procentowego stosunku zysk6w w 1928 r. lqczyl si,: z duzymi 
wydatkami na cele modernizacyjne, kt6re cz�sciowo wliczano w koszty. 
Dlatego tez, aby zorientowac si<, w dynamice wzrostu dochod6w, nalezy 
obok danych procentowych zaznajomic si<, z wielkosciami wyrazonymi 
w zlotych. 

2G H. Tennen bau m, 0Srodki dyspo,;z·ycji gospodarczej w Polsee, Warszawa 
1929, s. 45. 

27 Rocznik statystyki, 1929, s. 101-119. 
2s Tam:Ze, 1930, s. 67. 
2g Tam:Ze, 1925/26, s. 198; 19281 s. 121; 19291 s. 67; 19301 s. 67; Ma1.y rocznilc sta

::ityczny, 1932
1 

s. 26, 
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Tab. 7. Zyski straty krajowych spölek akcyjnych dzialaJ:\cych w ro1nictwie, 

görnictwie i przemySle a 

Liczba sp61ek 
1 

Suma zysk6w 
1 

Liczba sp61ek 
Suma strat 

1 
Zyski po potr�-

Rok wykazuj&cych brutto (w tys. zl) 
wykazuj<lcych (w tys. zl) cemu strat 

zyski straty (w tys. zl) 

1926 379 67 739 215 38 361 29 378 

1927 475 122 733 146 21 388 101 345 

1928 494 151 367 159 35 528 115 839 

1929 447 142 700 271 90 300 52 400 

a Liczba sp6Jek akcyjnych dzialajqcych w rolnictwie byla tak mala, i.e dane 

przytoczone w tabeli moi.na traktowaC jako odzwierciedlajqce wyl&cznie sytuacj� 
w sp6lkach dzialajqcych w g6rnictwie i przcmy.Sle. 

2. r 6 d l o: Rocznik statystyki, 1928, s. 121; 1929, s. 67; 1930, s. 67; Maly rocznik 

statystyczny, 1932, s. 26. 

Z tab. 7 widac, ze per saldo zyski rosly do 1928 r. W latach 1926--1929 
zwi�kszyly si� one o 290%, a wi�c bardzo silnie. Trzeba przy tym pami�
tac, ze spolki akcyjne mialy raczej tendencje do ukrywania wysokosci 
rzeczywistych dochodow. Spadek zyskow nast11pil dopiero w 1929 r., na 
czym zawazyla juz wyraznie zmiana koniunktury. 

W sumie nalezy stwierdzic, ze lata 1927-1929 stanowily okres dyna
micznego rozwoju przemyslu. Dla pelnego zobrazowania owczesnej sytu
acji warto zestawic udzial polskiej wytworczosci przemyslowej niektorych 
wazniejszych wyrobow w calej produkcji swiatowej w latach 1913 i 1928: 
Takie bowiem porownanie pozwoli na zorientowanie si�, w jakim stopniu 
rozwoj przemyslu polskiego nada,:i.al za procesami ogolnoswiatowymi, 
i umozliwi ustalenie, czy Poiska odrabiala dystans dziela,cy i'l od kraj6w 
wyzej rozwini�tych, czy te:i. nasze zaco[anie pogl�bialo si�. 

Analiza danych tab. IJ wypada znacznie mniej optymistycznie niz ana
liza danych dotyczqcych wyla,cznie Polski. Wynika bowiem z niej, ze mi
mo wysokiego tempa rozwoju w latach ln6-1928 przemysl Polski w wie
lu podstawowych asortymentach nie nadq:i.al za tempern swiatowym. I tak 
z 14 analizowanych produktow jedynie w 5 wypadkach nasz udzial w pro
dukcji swiatowej wzrosl, gdy natomiast w 9 zmalal. Spadek dotyczyl tak 
zasadniczych produktow, jak w�giel, ropa naftowa, rudy cynku i olowiu, 
surowka zelaza, stal, cynk, olow i cement. Mozna wi�c na tej podstawie 
wysuna,c tez�, ze dystans dziela,cy przemysl Polski od przeci�tnej swiato
wej nie tylko w latach 191:3-1928 nie ulegl zmniejszeniu, ale jeszcze si� 
powi�kszyl. Wedlug StachniLlka produkcja Polski w 1929 r. wynosila oko
lo 91 % poziomu z 1913 r., gdy produkcja swiatowa wzrosla do 145% •o. 

30 S t a c h n i u k, op. cit., s. 34. 
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Tab, 8. Poröwnanie udz.ialu polskiej produkcji wybranycb 

wyrob\,)w przemyslowych w wytwörczoSci Swiatowcj w Ja

lach 1913 i 1928 

Udzial Polski w pro- Zmiana procen-

Wyröb dukcji Swiatowej towego stosunku 

(w %) 1928 r. 
-- xlOO 

1913 r. 1 1928 r. 1913 r. 

W�giel kamienny 3,37 3,27 97,03 
Ropa naftowa 2,05 0,38 18,53 
S61 1,03 1,78 172,81 
Ruda olowiu 4,63 1,03 22,24 
Ruda cynku 

1 

44,17 20,12 45,55 
Koks 0,83 0,85 102,40 
Sur6wka Z.Claza 1,39 0,78 56,11 
Stal 2,21 1,27 57,46 
Cynk 19,65 11,56 58,82 
Ol6w 3,76 2,09 55,58 
Papier 

1 

0,57 0,90 157,89 
Superfosfat 1,60 2,00 125,00 
Cement J,67 1,52 91,01 
Cukier 6,70 7,88 117,61 

Zr 6 d l o: Annuaire statistique de la Sociite des Na

tions, 1935/36, s. 104; 1939/40, s. 104, 127, 138, 144, 145, 150; 
Z. L a n d a u, Gospodarka Polski na tle gospodarkt Swiato
wej 1913-38 (Uwagi og6lne) (Przeglc1_d Historyczny, 1968, 

nr 2, s. 262, 264). 

A przeciez i w 1913 r."kraj nasz pozostawal daleko w tyle za krajami wy
soko rozwini-,tymi. Innymi sl0wy, w pierwszym dziesi<,cioleciu niepodleg
losci dystans przemyslowy dziel'!CY Polsk" od panstw uprzemyslowionych 
nie tylko nie zmniejszyl si<,, ale nawet wzr6sl 31• Bylo to zjawisko bardzo 
niepokojqce. 

Wbrew dosc rozpowszechnionemu przekonaniu dojscie do wladzy J. 
Pilsudskiego nie spowodowalo zadnych istotniejszych zmian w polityce go
spodarczej rziidu, w tym r6wniez w polityce przemyslowej "· Pilsudski 
sprawy gospodarcze traktowal jako malo wazne, koncentrujqc si<, na kwe-

a1 Zob. teZ W. G [e y s z t o r], O tempie rozbudc..wy gospodarczej (Przemysl i Han
del, 1927, s. 325). 

32 Szerzej na ten temat zob. Z. La n d a u, Plan stabilizacyjny 1927-1930, rozdz. 
I. Trzeba tu jednak zastrzec siE:, Ze poglqd taki nie jest powszechnie akceptowany. 
Z jednej strony atakowali go pilsudczycy, twierdzqc, Ze przewröt zapoC'zqtkowal 
nowq erE: w stosunkach gospodarczych Polski, z drugiej zaS niekt6rzy komunisci, 
zob. E. B r a n  d t, Ekonomiczne momenty w przewrocie majowym i w poiityce obec
nego rzqdu, Warszawa 1927; M. F i e d 1 e r, Tlo gospodarcze przewrotu rnajowego, 
Krak6w 1927. 
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stiach polityki zagranicznej, wewn"trznej oraz wojska. Nie mial tez zad

nych koncepcji polityki gospodarczej, a w jego najblizszym otoczeniu 

braklo wybitniejszych indywidualnosci gospodarczych "· 

Bezposrednio po zdobyciu wladzy - mimo oczekiwar\ spoleczer\stwa -

ani an, ani premier K. Barte! nie wypowiedzieli si" w sprawie kierunku 

polityki ekonomicznej ru\du. Wywolalo to niepokoj zarowno na lewicy, 

jak i wsrod sfer gospodarczych. Polska Partia Socjalistyczna miala na

dziej", ze Pilsudski, ktory w bardzo powaznym stopniu zawdzi"czal tej 

partii zwyci"stwo w zamachu stanu, nie ograniczy si" do przej"cia wla

dzy, ale wejdzie na drog" pewnych, chocby skromnych, reform spolecz

nych i gospodarczych "· Ta sama wiara cechowala i masy ludowe 35. 

Sfery gospodarcze obawialy si" natomiast, by nie odnowily si" dawne 

pepesowskie koneksje Pilsudskiego i aby nie poszedl on na koncepcje 

zmian gospodarczych postu!owanych przez c�""" jego otoczenia, zmierza

jqcego do wzrostu roli panstwa w gospodarce. W otoczeniu Pilsudskiegö 

zwolennicy etatyzmu byli dosc liczrii i to niepokoilo kola wielkiego prze
myslu. 

Juz na kilka lat przed przewrotem majowym grupa wsp6lpracownik6w 

Pilsudskiego opublikowala program, w ktorym wyraznie postulowala 

wzrost roli par\stwa w gospodarce "· Szczeg6lnie mocno podkreslali te 
Zqdania w firmowanym przez Stefana Starzyr\skiego i wydanym w 1926 r. 

- na kilka tygodni przed zamachem - opracowaniu pt. Pmgram rzq

du pracy w Polsee "· Program Starzyr\skiego w cz<asci gospodarczej zakla

dal m. in. dqzenie do utworzenia par\stwowego monopolu handlu zagra

nicznego, ustanowienie stalej kontroli panstwowej nad produkcjq prze

myslowq, powolanie rzqdowej kontroli cen, wciqgni"cie klasy robotniczej 

do wspoldzialania w dziele usprawniania produkcji. Jak na stosunki par\

stwa kapitalistycznego byly lo koncepcje bardzo radykalne. Bez zadnych 

33 F. T o mma sini, Marsz na Warszaw�, w·arszawa 1929, s. 17; zob. teZ Kro
nika polityczna (Droga, 1926, nr 1--3, s. 139). 

34 J. K. M a 1 i c k i, Marszalek Pilsu.dski a Seim. Historia rozwoji.;. parlamentu 
polskiego 1918-1936, Warszawa 1938, s. 316; T. J a  b 1 o n s k i, Zarys historii PPS, 
wyd. II, Warszawa 1947, s. 101. Zakres postulat6w PPS zob. Z. Z a r  e m b a, Gospo
darczy program robotnik6w i chlopöw (Roüotniczy Przeglqd Gospodarczy, 1926, 
s. 101-103). 

35 Poslowie rewolucyjn-i w Stc?jmie (lata 1920-1935). Wyb6r przem6wie11., inter

pelacji, wniosk6w, Warszawa 1961, s. 214; M. P o,r c z a k, Rewolucja majowa i jej 
skutki, Krak6w 1927, s. 54-59; J. K o w a 1 s k i, Zarys historii pol.skiego ruchu 

robotniczego w latach 1918-1939, cz. I, Lata 1918-1928, Warszawa 1959, s. 290. 
36 Zob. Konfederacja ludzi pracy (Projekt), WarS'Zawa b.r.w. W opracowaniu 

tym brali udzial w in.: W. Slawek, K. Switalski, J. J4;drzejewicz, T. Hol6wko, 
T. Schaetzel, J. Lukasiewicz, A. Skwarczyti.ski, J. Husarski, S. L udkiewicz, a wi4;c 
ludzie bardzo bliscy PHsudskiemu. 

37 S. S t a r z  y Ii. s k i
1 

Program rzq.du pracv w Polsee, Warszawa 1926, 
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oslonek glosily konieeznosc prowadzenia polityki interwenejonizmu pan

stwowego i stanowily progrnmowy manifest polskiego etatyzmu. 

Bezposrednio po przewrceie Pilsudski nie wypowiadal si� w sprawaeh 

gospodarezyeh. Przez ealy maj w swyeh wyst,ipieniaeh w ogole nie poru

szal tej kwestii. Program w zakresie ekonomieznym sprowadzil do glo

szenia koniecznoSci walki ze „zlodziejstwami". ,,Gl6wnymi powodami obec

nego stanu rzeezy w Polsee - to jest n�dzy, slabizny wewn�trznej i ze

wn�trznej - byly zlodziejstwa pozostaji,ee bezkarnie" "· Oezywiseie nie 

byl to program, leez jedynie ehwyt demagogiezny. 

Milczenie Pilsudskiego, jak i powolanego w dn. 15 maja gabinetu K. 

Bartla na temat zamierzeri. gospodarezyeh wywolalo rosn,iee zaniepokoje

nie „Lewiatana". Dal temu wyraz jego organ prasowy „Przeglqd Gospo

darczy''
i pisza.c w dniu 30 1naja: ,,od nowego rzqdu oczekujemy

1 
Ze te 

psyehologieznie zupelnie zrozumiale obawy i niepokoje rozproszy wi,ii&

cym i niedwuznacznyn1 oSwiadczeniem, Ze 7.adna zmiana istniejqcego 

w Polsee ustroju gospodarezego i spolecznego nie jest zamierzona, i ze 

wypowie si� przeeiwko wsze\kim probom eksperyment6w soejalnych" "· 

W praktyce okazalo si�, ze obawy wielkiego przemyslu byly pozba

wione podstaw. Pilsudski w prowadzonej polityee wyrainie oscylowal 
ku prawiey. Dlatego w sprawaeh gospodarezyeh nawi,izal do koncepeji 

rz,idu A. Skrzynskiego '"· Pierwsze publiezne informaeje o planaeh eko

nomieznyeh rz,idu znalazly si� w expose ministra przemyslu i handlu 

E. Kwiatkowskiego przeznaczonym dla prasy. Oparte zostalo ono na od

powiednieh ustaleniaeh przyj�tyeh na posiedzeniu Rady Ministr6w "· 
Opublikowanie expose zostalo poprzedzone prywatn,i deklaraej,i premiera 

K. Bartla zlozon,i 8 VI 1926 r. naezelnemu dyrektorowi „Lewiatana" 

Andrzejowi Wierzbiekiemu. Barte! stwierdzil w niej m. in.: ,,Mog� Pana 
zapewnic, ze ani w polityee spoleeznej, ani gospodarezej Marszalek nie 

p6jdzie na iadne eksperymenty" 42• W tym samym duehu wypowiedzial 

si� Kwiatkowski na posiedzeniu Rady Centralnego Zwi,izku Polskiego 

Przemyslu, G6rnietwa, Handiu i Finans6w 25 VI 1926 r." Glosil konieez-

18 J. P i l s  u d s k i, 1926-1929. Przem6u:ienia, wywiad11, artykuly, wyd. nowe, 
uzupelnione, Warszawa 1931, s. 32. 

311 E. R [ o s e L Per$pektywy {Przegl�d Gospodarczy, 1926, s. 529-531). 
10 Zob. np. E, T a  y 1 o r, Druga in/lacja polska, Poznall 1926, s. 09; A. Z d a

n o w s k i, Co dal.ej? (Robotniczy Przegl<:1d Gospodarczy, 1926, s. 249-250). 
•41 AAN, prot. Rady Min., t. 33, k. 502, Prot. Posiedzenia Rady Min. w dn. 

17 VI 1926. 

42 A. W i e  r z b i c k i, Wspomnienia i dokurnenty, maszynopis, t. II, k. 765. 
41 Tekst przem6wienia E. Kwiatkowskiego zob. ,, Przegl<:1d Gospodarczy", 1926, 

s. 639-641. Na tym samym zebraniu "Lewiatan" przedstawil E. Kwiatkowskiemu 
swoje Postulaty. Zob. Jaka poLityka gospodarcza moZe wyprowadzit nas z kryzy„ 

su.?
1 

Warszawl:l 1926. 
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nosc opierania wszelkiej dzialalnosci wy1'1cznie na obowiqzuja,cych przepi
sach prawnych, wyst<;,powal otwarcie przeciwko nadmiernej ingerencji 
panstwa w i:ycie gospodarcze. Bylo to wi<,c wyrazne odci<;,cie si<;, od tez 
Starzynskiega i jego grupy, kt6ra programowo glosila celowosc rozwoju 
panstwa w kierunku etatyzmu. A trzeba pami<;,tac, i:e prywatni przedsi"
biorcy - wobec dokonujqcej si<;, poprawy koniunktury - bardzo obawiali 
si<;, wzrastu etatyzmu. Dalej Kwiatkawski zapawiedzial, i:e rzqd b<;,dzie 
w pierwszym rz<;,dzie dqi:yl da udzielania pamacy rolnictwu, a dapiero 
w dalszym - przemyslawi, przy czym paszczeg6lne dzialy wytw6rczasci 
b"d" korzystaly z pamocy panstwa w zaleznosci ad ich znaczenia dla kra
ju. Na czola biei:<1cych zagadnien wysunql problemy: wzmai:enie pro
dukcji i jej potanienie oraz stabilizacja we wszystkich dziedzinach zycia 
gaspadarczega. Podobnie jak rzqd W. Grabskiego r6wniez gabinet K. Bartla 
nie godzil si" na jawne pogarszanie sytuacji rabatnik6w. Kwiatkowski 
stanql na. stanowisku, ze w sprawach sacjalnych „wskazana jest agl�dnasc 
i koniecznosc zastosawania tych narm, kt6re S'! zdabycz'l klasy robatni
czej na Zachadzie" "· Program Kwiatkawskiega w dziedzinie przemyslu 
nie wnosil wi"c niczega nawego. Padabnie niczego nowega nie wni6sl pre
mier Barte! w expase sejmowym z 19 VI! 1926 r., w kt6rym m. in. pa
wiedzial: ,,Rzqd nie dapusci i:adnych daktrynerskich eksperyrr.entow 
w dziedzinie gaspadarczej lub spolecznej'" "· 

Uspokaila ta kola przemyslowe "· W zwiqzku z narastaniem z miesiqca 
na miesiqc poprawy koniunktury byly ane zainteresowane w zachawaniu 
maksymalnej swobady i abawialy si" ingerencji panstwa, kt6rej - w pe
wnych ograniczonych ramach - damagaly si,: w okresie zlej koniunktury. 
W6wczas bowiem chcialy przerzuciC cz�SC trudnoSci na pallstwo, obecnie 

l,:kaly si,:, aby panstwo nie ograniczylo ich zysk6w poprzez narzucenie nie
dogodnych dla przemysiu nakaz6w i zakaz6w. Obozowi Pilsudskiego za
lei:alo zas na pozyskaniu „Lewiatana", kt6ry do maja 1926 r. stanowil 
dornen" wplyw6w obozu Narodowej Demokracji. Zmiana polit:ycznego na
stawienia wielkiego przemyslu zalei:ala przede wszystkim od zakresu 
uczynionych mu przez now'! wladz" kancesji. Stqd m. in. zrodzila si<, 
koncepcja powolania Komisji Opiniodawczych przy prezesie Komitetu 
Ekonomicznego Ministr6w, kt6re mialy zapewnic sferom gospadarczym 
wplyw na biei:,ic'l polityk<, rz,idu. Temu te:i: slui:yly narady rz,idu z prze
myslowcami, z kt6rych pierwsza odbyla si<, w dniach 30 i 31 X 1926 r. " 
Narady takie odbywaly si� i w Jatach nast,:pnych ••. 

44 „Przeglqd Gospodarczy", Hl26, s. 639-641. 
4:, K. Ba rte I, Mowy parlamentarne, Warszawa 1928, s. 19. 

41 Zob. A. Wie r z b i c k i, NajwaZniejsze zagadnienia (Przeglijd Gospodarczy, 

1928, s. 183-188); tenZe, Synteza roku ubieglego (tam:ie, 1927, s. 492-496). 
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W okresie 1926-1929 ob6z rzqdowy zostawil przemyslowi prywatnemu 
duz'l swobod<,. Ingerencja w jego sprawy dokonywala si<, tylko posred
nio - tak jak we wszystkich krajach holduj,icych zasadom liberalizmu 
gospodarczego - poprzez system podatkowy, celny, zam6wien panstwo
wych. Rzqd nie zrezygn0wal jednak z wyst<,powania na rynku rowniez 
w charakterze przedsi<,biorcy. W jego rP,kach juz od okresu odzyskania 
niepodleglosci znajdowala si,; pewna liczba przedsi<,biorstw przemyslo
wych ", a w wielu przedsi�biorstwach prywatnych rz,id mial spore udzia
ly so. Przemysl panstwowy by! so1'1 w oku prywatnych przeclsi<,biorc6w. 
Panstwo stwarza!o bowiem wlasnym przedsi<,biorstwom korzystniejsze 
warunki pracy - w nlch przede 'V-l�szystkirn lokowalo zam6wienia, ktO

rych roczn,i wartosc okreslano na okolo l mld zl, im udzielalo tanich kre
dyt6w z bank6w panstwowych itp. Pa11stwo w swych przedsi<,biorstwach 
stworzylo robotnikom znacznie lepsze warunki pracy, ni:Z istnialy w prze

mysle prywatnym. St.,<l wynikaly obawy kapitalu prywatnego, sby ro
botnicy ich fabryk nie dornagali si<, analogicznych warunk6w pracy. Kapi
tal prywatny bal si<, konkurencji fabryk panstwowych, gdyz rzc1d m6gl 
poprzez nie prowadzic okreslonq polityk<, cen, plac, zam6wien itp. W og6le 
przemysl paristwowy byl dla kapitalu prywatnego nie tylko konkurentem 
na dzis, ale zapowiedzi<1 niozliwych w przyszlosci zmian w kierunku 
uspolecznienia produkcji "· 

R6wnoczesnie w obozie rz<1dowym rosly wplywy zwolennik6w rozwoju 
przedsi„biorstw panstwowych 52. Propagatorami tej koncepcji byly kola 

47 :z;ob. np. Wsp6lpraca rzqdu. ze ;ferami gospodarczymi paii.stwu. Sprawozda
nie z narady odbytej w dn. 30 i 31 X 1926 tl.' Prezydium Rady Ministröw, cz. I, 
Warszawa 1927. 

48 Zob. np. Inwestycje, kredyt, konsumpcja, eksport, Zegluga. Obrady gospodar
c:ze w dn. 22 i 23 II 1928, Warszawa 1928; Rozmowy p. premiera K. BartlfL z prze
myslowcnmi, Warszawa 1929; Rozmowy p. premiera K. Bartla i p. mrnistra G. Cze
ehowieza z przemysloweami o zagadniemaeh podatkowych, Warszawa 1929; Narady 
gospodareze rzqdu. z delegatami Izb Przemyslowo-Handlowyeh w dn. ',' i 8 X 1929, 
Warszawa 1929. 

49 Szczeg6lowy wykaz zob. S. K r  u s z e w s k i, Majqtek paii.stwa poiskiego, 
Warszawa 1931. O roli pailstwa w gospodarce zob. tei:. ·R. Gr a d  o w s k i, Prz.y
ezynek do zagadnienta kapitu!u pa'ltstwowo-monopolistycznego w Polsee 1918-1939, 
Warszawa 1965; T. Lu l e k, Przedsi�biorstwa 7la1istwowe w Polsee, Krak6w 1932; 
S. S w i � t o c h, o w s k i, Przedsü:biorstwa paii.stwowe w Polsee, Warszawa 1925 
(i inne prace tego autora). 

so Zob. np. W. G i e y s z t o r, Przedsi�biorstwa paii.stwowe (Przemysl i handel 
1918-1928, Warszawa 1929, s. 551). 

51 Zob. np. J. Bo b r z y n s k i, Etatyzm czy indywidualizm w yospodarstwie 
pari.stwowym. Uwagi nad zagadnieniem frontu gospodarczego w Polsee w zwiqzku 
z programem St'ronnietwa Prawi.cy Narodowe_i, Warszawa 1927. 

52 Z innych pozycji przeciwko koncepcjom wolnohandlowym wyst�powaH zwo
lennicy katolickiej mySli spolecznej. Zob. np. L. Ca r o, Przyszle drogi naszej polt-
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wojskowe i cz�sc wyzszych urz�dnikow paiistwowych. tworzqcych tzw. 
Pierwszq Brygad� Gospodarczii 53. 

Bezposrednio po przewrocie majowym - jak wspominalismy - rz&d 
nie chc&c draznic wielkiego kapitalu zdecydowal si� na poparcie jego 
koncepcji poprzez utrzymanie status quo. Wraz jednak z politycznym 
umacnianiem sanacji problem wyboru dalszych drog rozwojowych prze
myslu zacz&I byc bardzo aktualny. Doszlo do konfrontacji dwoch koncepcji. 
Zwolennicy liberalizmu gospodarczego domagali si� stopniowego ogranicza
nia dzialalnosci paiistwa jako wytworcy. Natomiast zwolennicy etatyzmu 
glosili celowosc wspolistnienia przemyslu prywatnego i paiistwowego, nie 
domagaj&c si,: przy tym bynajmniej likwidacji czy dyskryminacji pierw
szego "· Uwazali, ze wobec ogromu zadan stojqcych przed.krajem zarowno 
przemysl paüstwowy, jak i prywatny znajd& dla siebie odpowiednie miej
sce. Zwolennicy liberalizmu twierdzili, ze przemysl paiistwowy pracuje 
drozej niz prywatny, ze utrzymywany jest przy zyciu tylko dzi�ki roznym 
ukrytym subwencjom rzqdu (zwolnienie od podatkow, znizki taryfowe, 
zamowienia, tanie kredyty itp.). Dowodzili, ze taka sytuacja sprzeczna jest 
z interesem spolecznym, gdyz wszyscy przedsi�biorcy powinni miec rowne 
szanse "· Poczesne miejsce w walce skierowanej przeciwko paiistwu jako 
przedsi�biorcy mialy argumenty teoretyczno-·ekonomiczne zaczerpni�te 
z koncepcji ekonomii holdujqcej zasadom wolnohandlowym "· W praktyce 
chodzilo jednak o sprawy bardziej prozaiczne. Przemysl paiistwowy pozba
wial kapital prywatny pewnej cz,:sci zysku, byl wi.�c po prostu konkuren
tem. 

Zwolennicy etatyzmu kontratakowali twierdza.c, ze kapital prywatny 
ci&gle apeluje o pomoc do panstwa, ze paiistwo bardzo cz,:sto takiej po
mocy udzielalo, ale jej efekty byly znacznie skromniejsze niz w wypadku, 
gdy rz<1d sam podejmowal dzialalnosc inwestycy]n& •7• W celu wytrqcenia 
zwolennikom liberalizmu argumentu o niegospodarnosci przedsi�biorstw 

tyki gospodarczej i spolecznej (Przemysl i Handel, 1928, s. 1983--1987); t e nie, 

Solidaryzm, Lw6w 1931. 
53 Ich enuncjacje zob. np. Nfl froncie gosi.,odarczym, Warszawa 1928i Zagadnie

nia gospodarcze Polski wspOlc=esnej, Warszawa 1928i Pi(C lat na froncie güspodar
ezym, t. I-II, Warsza.wa 1931. 

s4 Zob. np. M. Bo r o w  i (1 s k i, Etatyzm (Przemysl i Handel, 1927, s. 1741-1743; 

Cz. P [ e c h e], Nieporozumienie gospodareze ltamZe, 1929, s. 105-109). 

55 Zqb. np. A. W i e  r z b i c k i, Zagadnienia etatyzmu i nieoetatyzmu w Polsee, 

Warszawa 1929 i A. K r z y Z a n o w s k i, Etatyzm w Polsee (Bierny bilans handlo

wy, Krak6w 1928, s. 1-64). Od kwietnia 1930 r. zaczE:lo si� ukazywaC specjalne 

pismo zwalczajijee koncepeje �tatyzmu. Nosilo tytul „Nasza Przyszlo§C''. Redaktorem 

byl Jan Bobrzyilski. 
58 Zob. np, zbi6r artykul6w: Etatyzm w Polsee, Krak6w 1932. 
57 Zob. np. S. St a r z  y !i. s k i, Rola panstwa w Zyeiu gospodarezym. Odczyt 

wygloszony w Poznaniu w dn. 15 XII 1928, Warszawa 1929. 
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par\stwowych rz,id zdecydowal si<;: na przeprowadzenie tak zwanej k0-
mercjalizacji tych przedsi<;:biorstw. Polegala ona na daniu im wi<;:kszej 
samodzielnoSci w dziedzinie zarzqdzania

1 
uzaleZnieniu wydatk6w od do

chod6w, zmianie systemu powi,izar\ z budzetem par\stwa. Przedsi�biorstwa 
skomercjalizowane przestawaly byc finansowane z budzetu i by!y pro
wadzone - uzywaj,ic dzisiejszych poj<;:c - na zasadach pelnego rozra
chunku gospodarczego "· 

W warunkach kraju op6inionego w rozwoju koncepcje etatystyczne 
mialy charakter post<;:powy. Rz,id w znacznie mniejszym stopniu niz 11ry
watny wlasciciel kierowal si<;: w swych poczynaniach w&sko rozumian& 

kategori& oplacalnosci. W wielu wypadkach inwestycje par\stwowe mogly 
byc nawet nierentowne, ale uzyteczne spolecznie. Doswiadczenie histo
ryczne potwierdzilo slusznosc tez zwolennik6w etatyzmu, gdyz we wszy

stkich krajach kapitalistycznych par\stwo stale zwi�ksza sw6j udzial w 
gospodarce. 

Spor mi�dzy etatystami a zwolennikami liberalizmu ekonomicznego 

mial w Polsee juz pewm1 tradycj� "· Zaraz bowiem po wojnie udzial par\
stwa w produkcji byl stosunkowo duzy. Co wi<;:cej, byl on w6wczas nawet 
popierany przez sfery prywatne, kt6re nie chcialy angazowac wlasnych 
srodk6w w odbudow� zniszczonych fabryk '"· Po zakor\czeniu wojny pol
sko-radzieckiej i w latach inflacji par\stwo d,izylo do zmniejszenia Jiczby 
prowadzonych zaklad6w produkcyjnych. R6wniez gabinet Grabskiego 
szedl po tej linii, ale r6wnoczesnie rozwijal dzialalnosc par\stwa w za
kresie bankowosci. Nie godzil si� jednak na przejmciwanie pod zarz&d 
par\stwowy fabryk kt6re znalazly si<;: w trudnosciach. 

Nowa faza sporu zrodzila si� po opublikowaniu przez zwolennik6w 
etatyzmu wydawnictwa Na froncie gospod.arczym. Chodzilo jednak oczy

wi.Scie nie tyle o to wydawnictwo; przyczyna ujawnienia si� rozbieZnoSci 

tkwila gl<;:biej. Rz,id bowiem zacz&I budowac nowe obiekty przemyslowe: 

fabryk<;: nawozow sztucznych w Moscicach, port w Gdyni, chlodnie skla-

58 Opis syste mu zob. np. A. Kr a h e 1 s k 1, Przedsi�biorstwa paiistwowe (Pr ze

mysl i Handel, 1927, s. 982-983); J. K o i. u c h o w s k i, Komercjalizacja przedsü:
biorstw paftstwowych (tamie, s. 327-328); B. He l c z y I1 s k i, Komercjalizacja 

przedsi�biorstw pa11.stwowych na tle polskich przepis6w prawnych, Wa.rszawa 1929; 

S. S z y s z k o w s k i, Zagadnienie komercjalizacji przedsi�biorstw pa1lstwowych, 

Warszawa 1930; N. Ga j 1, Zasady systemu filtansowego skomercjalizowanych przed

si�biorstw· pa1lstwowych w Polsee mi�dzywojennej- (Zeszyty Naukowe Uniwe rsyte tu 

L6dzki ego, Nauki humanistyczno-spoleczne, 1958, nr 9). 

�9 Zob. np. Sprawozdanie Komisji do Zbad.ania Gospodarki Przedsi�biorstw 
Panstwowych, Warszawa 1939; B. Jas i ri s k i, Etatyzm w polityce przem.ys!owej 

Polski mi�dzywojennej (Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, 1959, nr 9). 
eo Por. Z. Landa u, J. Tom a s z e w s k i, W dobie inflacji, Warszawa 1967, 

s. 70-89. 
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dowe, fabrykE,'. urz<1dzen dla lqcznosci, fabryk� sprz�tu wojskowego w Za
gozdzonie, liczne tartaki, wytw6rnie dykty, zaklady chemicznej przer6bki 
drewna, przejql z r'!k prywatnych budow� bekoniarni w D�bicy i Chodo
rowie itp. " Rozszerzal wi�c, wbrew interesom kapitalu prywatnego, 
sfer� dzialalnosci produkcyjnej. 

Zwolennicy liberalizmu przyst:wili do kontrataku w prasie, w sejmie, 
na r6znych zebraniach i konferencjach. Do konfrontacji obu kierunk6w 
doszlo na specjalnym zebraniu zorganizowanym przez prezesa BBWR 
Janusza Radziwilla na przelomie 1928 i 1929 r." 

Mimo ze zwolennicy etatyzmu rekrutowali si" sposr6d wplywowych 
pilsudczyk6w, etatyzm nie stal si� w latach 1926-1929 oficjaln<1 doktryna, 
polityki panstwa "· Ministrowie gospodarczy odzegnywali si,;, wyraznie 
od wszelkich takich pos&dze11. Minister skarbu Gabriel Czechowicz stwier
dzil w sejmie 31 X 1928 r.: ,,wbrew urabianej przez pewien odlam prasy 
opinii, ze rz&d zmierza do etatyzmu, oswiadczam, ze etatyzm nie tylko 
nie jest celem polityki rz,idowej, lecz odwrotnie, w rzqdzie jestesmy 
zgodni, ze przyszlosc Polski lezy w rozwoju inicjatywy prywatnej'' "· Za
powiedzial tez wycofanie sii; z tych interes6w, kt6re moga, byc przekazane 
kapitalowi prywatnemu "· Nieco innymi slowy wyrazil to minister prze
myslu i handlu E. Kwiatkowski, m6wiqc, ze etatyzm „nie jest ... wyrazem 
istotnej polityki panstwowej, nie jest on wyrazem panstwowej racji 
stanu" 66, Ale r6wnoczesnie Kwiatkowski nie akceptuja,c etatyzmu jako 
oficjalnej polityki ekonomicznej dqzyl do rozwoju dzialalnosci gospodar
czej panstwa. 

Obok sporu o kierunek rozwoju przemyslu toczyl si� drugi wielki 
sp6r dotycza,cy perspektywi.cznego kierunku rozwoju calej gospodarki 
polskiej •1. Trudno go tu w pelni zrelacjonowac, gdyz nie doczekal si� 

61 Sprawazdanie Komisji do Zbadania Gospodarki Przedsit:biorstw Pafl.stwo

wych, Warszawa 1929, s. 50-55; zob. teZ pewne informacje w pracy T. Gra b o w
s k i e g o, Inwestycje zbrojeniowe w gospodarce Polski mi�dzywojennej, Warszawa 
1963; H. Ten n e n  b a u  m, Struktura gospodarstwa polskiego, t. I, Warszawa 1932. 

02 Zagadnienie etatyzmu w Polsee. Stenogramy przem6wieii wygloszonych na 

zebraniach u posia J. RadziwHla w dn. 12 XII 1928 i 10 I 1929, Warszawa 1929. 
63 0 dzialalnoSci rzqdu w diicdzinie przemyslu zob. np. Materialy odnoszqce :;i<: 

do dzialaLnoSci. rzqdu za rok 1926, Warszawa 1927; Materialy odnoszqce si<: do 
dzialalnoSci rzqdu. za r. 1928. Sprawozdania ministerstw, Warszawa 1929, s. 505-
541. 

64 Spraw. sten. z posiedzenia Sejmu w dn. 31 X 1928 r. 
65 E. R [ o s e ], Poklosie dyskusji (Przeglqd Gospodarczy, 1929, s. 175-176). 
116 E. K w i a t k o w s k i, Polska gospodarcza w roku 19�8, Warszawa 1928, s. 9. 
117 Pr6b� jego rozstrzygni�cia mial na celu konkurs ogloszony przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w grudniu 1925 r. na temat programu gospodarczego 
Polski. Najcelniejsze prace zostaly opublikowane. Ukazaly si� razprawy: F. Zwefga, 
W. Diamanda, S. RoSciszewskiego, B. Balukiewicza i J. Piekalkiewicza, R. Battagli, 
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jeszcze zadnych opracowan. Trzeba tylko stwierdzic, ze chociaz moze fo 
brzmiec nieco anachronicznie, w latach 1926-1929 bylo spraw,i otwart,i, 
czy Polska winna starac si<, o jednostronny rozw6j rolnictwa, czy tez 
d,izyc do uprzemyslowienia. Zwolennicy koncepcji rolnych, rekrutuja,cy 
si" z bardzo silnego politycznie i ekonomicznie obszarnictwa, domagali 
si<,, aby gl6wny nacisk polozyc na rolnictwo i zwi,izany z nim przemysl 
rolno-spozywczy oraz przemysl wydobywczy "· Koncepcje te znalaz!y 
poparcie r6wnieZ poza granicami pallstwa polskiego. Po wprowadzeniu 
w 1925 r. planu Dawesa panstwa zachodnie, kt6re udzielily Rzeszy Nie
mieckiej bardzo powaznych pozyczek, staraly si<, zapewnic przemyslowi 
niemieckiemu nowe rynki zbytu. W ten tylko spos6b rozwijaj,icy si" 
przemysl niemiecki nie zagrazalby interesom przemyslu panstw wierzy
cie!i i nie da,zyl do opanowania ich tradycyjnych rynk6w zbytu "· St,id 
zacz<,to forsowac tez<,, ze Polska nie powinna rozwijac wlasnego przemyslu 
przetw6rczego, ale importowac niezb<,dne wyroby. 

Chyba w najbardziej skonczonej formie stanowisko Zachodu sformu
!owi dzialaj,icy w Polsee amerykanski eksport prof. E. W. Kemmerer. 
W swym raporcie napisal m. in.: ,,przemysl Polski jest raczej przerosni<,ty 
anizeli niedorozwiniE,ty w stosunku do rolnictwa i wytw6rczosci surowc6w. 
Zdaje si<,, najwi<,ksz,i przyszlosc Polska znajdzie w wytw6rczosci produk
t6w i surowc6w rolniczych dla przemyslowych cz<,sci Europy . . . Polsl<a 
nie posiada specjalnie korzystnych warunk6w dla fabrykacji, natomiast 
posiada prawie nietkni<,te bogactwa natu1alne" 10. 

H. ·Grabiaßskiego. Wszystkie nosily jednakowy tytul O programie gospodarczym 

Polski (Warszawa 1926). Interesuj&ce rozwaiania na temat kierunku rozwoju gospo
darki polskiej zob. S. S t a r z  y J1 s k i, Pif:C lnt na froncie gospodarczym (Pi�C lat' ... , 
t. I, s. 20-22); K. K i r  k o r, Czy Polska nadal ma pozostaC pa'Rstwem przewainie 

rolniczym lub czy ma rozbudowaC sw6j prze-mysl (Przemysl i Handel G6rnoS1&ski, 
1924, s. 302-305); Cz. K 1 a r n e r, Drogi sanacji gospodarczej Polski. ,Wowa ... , War
szawa 1926, s. 23-29. 

es .Zob. np. J. Bo b r z y r'l s k i, Programowe wyzyskanie gospodarstwa krajowego 
(Przemysl i Handel, 1925, s. 947-948); Cz. K 1 a r n e r, W sprawie programu gospo

darczego Polski (tamZe, s. 1339); S. W y r o b  i s z, Etatyzm czy liberalizm? Na margi
nesie ankiety rzqdu o kosztach produkcji w Polsee, Krak6w 1929, s. 29. 

s, Zob. np. W. F a b  i e r k i e w i c z, 0 konsekwencjach gospodarczych planu 
Dawesa, Warszawa 1925; M. S z a w 1 e w s k i, Polska na tle gospodarki Swiatowej, 
Warszawa 1928, s. 264-26; J. M. Fa j n g e r, Oczerk razwitija giermanskogo mono
polisticzeskogo kapitala, Moskwa 1958, s. 212-214; Pierwotny projekt tez o sytuacji 
i zadaniach partii (Wi.-:kszoSci KC) (Nowy Przegl&d, reedycja, Warszawa 1961, 
s. 458-459); Z. La n d a u, Plan. stabilizacyjny ... , s. 96-99 .. 

1o E. W. K e m m  e r e r, Sprawozdania oraz zalecenia komisji doradc6w finan
sowych pod przewodnictwem ... , Krak6w 1926, t. III: Waluta i kredyt, s. 63-64, 
0 roli misji Kemmerera zob. Z. La n d a u, Misja Kemmerera (Przeglqd Historyczny, 
1957, nr 2); V i d i, Uwagi na marginesie poiyczki stabilizacyjnej (Sprawy MiE:dzy
narodowe, 1952, nr 4, s. 52-53). 

6 - Sob6tkR 21'71 
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W podobnym duchu, acz w spos6b bardziej zakamuflowany, wypowie
dzial sie prezes Banku Rzeszy H. Schacht: ,,Kazde male panstwo, nie
zdolne myslec pojeciami dostosowanymi do wsp6lczesnych warunkciw 
gospodarczych, zyczy sobie pelnej niezaleinosci przemyslowej. Tego ro
dzaju niezaleznosc jest jednak dla malycb jednostek niemofüwa, a tym 
bardziej nie, jezeli jest sie strzepkiem bylego kompleksu gospodarczego". 
Mimo ze w cytowanym fragmencie nie padlo slowo „Polska"', caly wyw6d 
odnosil sie w pierwszym rzedzie do niej. St11d tez znalazla sie aluzja 
o „strzepku bylego kompleksu gospodarczego" "· 

W sumie lansowane na Zachodzie koncepcje zmierzaj&ce do zahamo
wania industrializacji Polski mialy wyrafoie juz nie podtekst, ale tekst 
polityczny. Zmierzaly do gospodarczego podporz11dkowania Polski Rzeszy 
Niemieckiej. Za podporz11dkowaniem ekonomicznym musialo p6jsc uzalez
nienie polityczne 72• Taki tez byl obiektywny wydzwiek koncepcji wzywa
j11cych do zaniechania uprzemys!awiania kraju. 

Trzeba jednak stwierdzic, ze rz<1d polski, aczkolwiek ·pocz<1tkowo 
nagi<1l si<, do postulat6w ziemianstwa i zagranicznego kapitalu, to w nie
dlugim czasie zrezygnowat z tej drogi. Swiadectwo istnienia prorolniczego 
nastawienia wladz rzf\dowych znajd4jemy w licznych oficjalnych wyst11-
pieniach czlonk6w gabinetu "· W tym duchu sformulowano tez notatke 
o zalozeniach polityki gospodarczej Polski wreczon11 Kemmererowi. No
tatka zapowiadala: prima - wzmozenie produkcji rolniczej i wykorzysta
nia bogactw naturalnych, secundo - popieranie naturalneg6 rozwoju 
przemyslu przetw6rczego, ale tylko w granicach zaspokajania potrzeb 
rynku wewnetrznego 74• 

Dose szybko jednak minister przemyslu i handlu Kwiatkowski zacz11l 
ewoluowac w kierunku zwi<;kszenia ciezaru gatunkowego przemyslu w 
gospodarce kraju. W coraz wiekszym stopniu stawal sie rzecznikiem 
uprzemyslowienia. Byla to powazna i chyba zbyt malo dotychczas doce
niana zasluga Kwiatkowskiego. Minister przemyslu i handlu stal na stano
wisku niezbednosci rozwijania obok rolnictwa przemyslu. ,,Rolnictwo 
w Polsee tym ma wieksze przed sob11 powodzenie, im bardziej Polska sie 
uprzemyslowi ... odwrotnie, przemysl nasz1 zmuszony do nastawienia siE;! 

n Cyt. wg F. M l y n a r s k i, Znamienny wywiad (Przernysl i Handel, s. 1086). 
12 Zob. np. Z. Landau, PlC!n stabilizacyjny ... , s. 88---120. Tarn teZ li teratura 

przedmiotu. 

n Cz. K I a r n e r, Drogi sanacji finansowcj i gospodarczej (Przemysl i Handel, 

1926, s. 783-788); t e n Z e, W sp;·awie programu gospodarczego Polski (tami.e, s. 809-

814); S. S t ar z y n. s k i, Bilans rzqd6w pomajowych (tamie, 1927, s. 643-644). 
74 Notatka o potrzebach kredytowych Polski wr�czona przez minis tra skarbu 

G. Czechowicza E. W. Kemmererowi we wrze.Sniu 1926 r. AMSZ, Wasz., w. 151, 

t. ,.Polskie sprawy we wn�trzne''. 
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coraz bardziej na koniunktur� panujqC<\ na rynku wewn,:trznym, za
interesowany jest najscislej w powodzeniu rolnictwa" "· W innym miejscu 
stwierdzal: ,,szybka i pelna intensyfikacja rolnictwa mozliw'l jest tylko 
w panstwach o strukturze przemyslowo-rolniczej. Koniecznosciq Polski 
jest wi�c jej uprzemyslowienie" ", ,,rolnictwo i przemysl musz� si� w Pol
see rozwijaC r6wnomiernie ... Nie moZe byC prowadzona polityka ani 

przeciwko rolnictwu, ani przeciwko przemyslowi, pod grozb& zniszczenia 
r6wnoczesnie jednego i drugiego" "· 

A trzeba pami�tac, ze koncepcje uprzemyslawiania mialy w kraju 
wplywowych przeciwnik6w. Np. J. Poniatowski wysuwal program dia
metralnie r6Zny, piszqc m. in.: ,,z racji przewaZajqcego charakteru rolni

czego w swej obecnej produkcji, z racji swego przeludnienia rolniczego 
i moznosci latwiejszego zastosowania W<>lnej pracy w intensyfikacji rol
nictwa niZ w rozwoju przemyslowym, wreszcie z racji swego polo±enfa 

geograficznego i zwiqzanych z tym koniunktur handlowych dla produkt6w 
polskich na rynkach europejskich - Polska winna stac si� w pierwszym 
etapie swego rozwoju krajem wybitnie rolniczym" "· 

Spor ten przebiegal przez r6zne fazy, ale stopniowo g6r�· brali w nim 
zwolennicy uprzemyslowienia. I ci jednak jako gl6wny argument za indu
strializacjq wysuwali · potrzeby rolnictwa ·- mozliwosc zbytu plon6w, 
stworzenia warunk6w do odplywu ze wsi zh�dnej tarn ludnosci, zapewnie
nia dostaw niezb�dnych dla rolnictwa urz&dzen, nawoz6w sztucznych itp. 

W sumie i w latach 1926-1929 rziid nie kierowal si� jednolitym 
programem w sprawach przemyslu. Dobra koniunktura sprawiala jednak, 
ze przemysl rozwijal si� samorzutnie i ingerencja panstwa nie tylko nie 
byla niezb�dna, ale uwazana byla przez prywatnych przedsi�biorc6w za 
szkodliwii. 

Sygnalizowalismy juz, ze w okresie dobrej koniunktury lat 1926-1929 
dokonywaly si� procesy koncentracji produkcji przemyslowej. R6wnolegle 
z nimi post�powaly procesy koncentracji kapitalu. W celu zdobycia srod
k6w pieni�znych niezb�dnych do tworzenia lub rozwijania przedsi�biorstw 
zakladano sp61ki akcyjne lub podwyzszano kapitaly juz istniej11cych. Je-

16 E. K w i a t k o w s k i, Pvst�p gospodaTczy Polski, wyd. II, Warszawa 1925, 

s. 19. 
70 E. K w i a t k o w s k i, Prnwo zwyci�stwu. Odczyt wygloszony w Pcznaniu 

w dn. 26 V 1929, Warszawa 1929, s. 29. 
11 E. K w i a t k o w s k i, Rekonstrukcja gospodarstwa Polski. Przem6wienie wy

gloszoite w dn. 7 X 1929 na Zjeidzie Delegat.6w Izb Przemyslowo-Handlnwych, 

Warszawa 1929, s. 29. 
78 J. Pb n i a t o w s k i, Kie„tmlci rozwoj"U yospodarczeoo Polski (Przemysl i Han

del, 1927, s. 255--257). 
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dnak o ile w latach 1919-1924 proces tworzenia nowych sp6lek akcyj
nych narastal lawinowo 79, o tyle od drugiego roku trwania kryzysu 
poinflacyjnego tempo tworzenia nowych sp6lek znacznie zmalalo. Ruch 
zalo:i:ycielski nieco zwi�kszyl si� ponownie w okresie dobrej koniunktury. 
Przesledzenie rzeczywistej liczby nowo zakladanych i dzialaj,icych sp6lek 
jest praktycznie niemofüwe, gdy:i: az do 1928 r., kiedy wydano nowe 
prawo o sp6lkach akcyjnych '°, w bylym zaborze pruskim i na $1,isku 
istnialy bardzo liberalne zasady dotycz;:ice tworzenia sp6lek, utrudniaj,ice 
ich ewidencjonowanie. St,id dane zebrane w tab. 9 maj,i charakter tylko 
przyblizony. 

Tab. 9. Ruch zaloiycielski spölek akcyjnych podwyZki kapitalöw w latach 
1924-1929 

-- - - ---- --�1.1924r.11925r.11926r.11927r. 1928 r. 1929 r. 
Sp61ki nowo zak!adane 

Liczba 211 22 25 40 79 72 Kapital (w min z!) 37,8 30,7 20,8 43,1 97,1 59,1 
PodwyZSzenie kapitalu 

Liczba sp61ek 236 70 76 208 176 128 
Wysokosc podwyzki 7,5 90,8 61,4 221,4 192,2 185,9 (w min z!) 

2 r 6 d l o: J. Piek a l k i e w i c z, Statystyka sp6lek akcyjnych, Warszawa 1928, 
s. 7, 18; H, Tu m i l o w i c z, Sp6lki akcyjne w Polsee w latach 1927 i 1928, War
szawa 1929, s. 4, 16; Statystyka spölek akc:yjnych w Polsee 1929-.13, Warszawa 
1935, s. 1. 

Gdy w pi�cioleciu 1919-1923 powstalo 1455 sp6lek akcyjnych, a 1383 
podwy:i:szyly kapitaly ", to w nast�pnym szescioleciu zalozono zaledwie 
449 nowych sp6lek akcyjnych, a dalsze 894 dokonaly zwi�kszenia kapita
l6w akcyjnych. Zahamowanie wzrostu liczby sp6lek akcyjnych wynika!o 
z pewnej stabilizacji struktury gospodarczej kraju. Wi�kszosc duzych 
przedsi�biorstw przyj�la ju:i: t� form� bezposrednio po wojnie. St;:id sil,i 
rieczy wzrost liczby nowo zakladanych sp6lek akcyjnych musial malec, 
szczeg6lnie :i:e zarciwno w okresie kryzysu poinflacyjnego, jak i w latach 
dobrej koniunktury ruch zalozycielski nowych przedsi�biorstw byl dosc 
maly. 

79 Landau, Tom as zew s ki, op. cit., s. 104-108. 
80 Tekst: DURP, 1928, nr 39, poz. 383. Om6wienie: J. Na mit k i e w i c z, Pol

skie prawo akcyjne, Warszawa 1928; Polskie prawo o sp6lkach akcyjnych, WarS'za
w a  1928; J. S u l k o w s k i, Prawo akcyjne, Poznall. 1929; W. S u pi n s k i, Sp6�ki 

akcyjne w Polsee (Polityka gospodarcza, Warszawa 1928, s. 319-377). 
s, Landau, Tom a s z e w s k i, op. cit., s. 106. 



Przemysl polski w latach 1927-1929 219 

W rzeczywistosci liczba Iunkcjonujqcych sp6lek akcyjnych byla zna
cznie nizsza, nizby to wynikalo z sumowania informacji podanych powyzej. 
Po pierwsze - cz�sc z nich nie podj�la nigdy dzialalnosci, po drugie -

ustawa spowGdowala przeksztalcenie wiclu mniejszych sp6lek akcyjnych 
w sp6lki z ograniczom1 odpowiedzialnosci'l, a po trzecie - w okresie 
kryzysu poinflacyjnego wiele sp6lek zalamalo si�. W rezultacie 31 XII 
1929 r. dzialaly w Polsee 1552 krajowe oraz 67 zagranicznych (tzn. maj,i
cych zarzqdy poza granicami Polski) sp6lek akcyjnych 82• Dysponowaly 
one l'lcznie kapitalem akcyjnym w wysokosci 3,3 mld zl, czyli :i:e w latach 
1925-1929 wzr6sl on o 1,3 mld zl •3• 

Tab. 10. Porozumicnia. ka.rtelowe w Polsee w latach 1924-1929 

Porozumienia krajowe 
Porozumienia mitdzynarodowe 

z udzialem Polski 

w ciagu roku w ciijgu roku 
1 Rok 

1 

stan na stan na stan na 

1 

stan na 1 I nowo \ zlikwi - 31 XII t l 
przystci.- w yst.i.- 31 XII 

powstafe dowane pienie pienie 

1924 31 14 5 40 6 - - 6 1925 40 15 2 53 6 2 - 8 1926 53 19 8 64 8 6 - 14 1927 64 17 4 77 14 9 - 23 1928 77 34 II JOO 23 17 - 40 1929 100 35 2 133 40 10 2 48 

Zr 6 d l o: Maly rocznik statyst'yczny, 1937, s. 107. 

Liczba sp6lek akcyjnych w Polsee w stosunku do liczby czynnych 
przedsi�biorstw byla raczej niewielka. J ednak z reguly w formie sp6lek 
akcyjnych zorganizowane zostaly najwi�ksze przedsi�biorstwa. Np. 
w 1925 r. - wsr6d zaklad6w zatrudniaja,cych powyzej 100 robotnik6w -
sp6lki akcyjne stanowily 37,5%, ale dawaly prac� 52,80/o robotnikom ••. 

Obok proces6w centralizacji kapitalu, kt6ry dokonywal si� w postaci 
tworzenia sp6lek akcyjnych, po przewrocie majowym zacz�ly szybko 
narastac. procesy kartelizacyjne. Pod koniec 1923 r. w kraju istnialo za
ledwie 31 porozumien kartelowych, a w 1929 r. juz 133. Liczba ich 
wzrosla przeszlo czterokrotnie. Silnie zwi�kszal si� r6wniez udzial Polski 

a2 Maly rocznik statystyczny, 1931, s. 27. Szczegölowe informacje o wiE:kszoSci 

sp6lek akcyjnych moi:na znaleZC w wydawnictwie: Rocznik informacy;ny o spOlkach 
akcy;nych w Polsee, 1929; 1930. 

83 Maly rocznik statystyczny, 1931, s. 27; K. K o 1 an o w s k i, Zagudnienie kapi

talizacji w przemySle (PiE:C lat ... , t. I, s. 265). 
84 J. Pi e k  a ! k i e w i c z, Statystvka spOtek akcyjnych, Warszawa 1928, s. 1. 
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w porozumieniach mi�dzynarodowych (z 6 w 1923 r. do 48 w 1929 r.). 
Dokladniejsze dane zawiera tab. 10. Trzeba jednak pami�tac, ze obok 
karteli jawnych istnialy liczne porozumienia tajne, nigdzie nie rejestro
wane ••, kt6re silq rzeczy nie zostaly uj�te i w naszym zesiawieniu. 

Z wielkich karteli najwczesniej powstal w Polsee kartel rafinerii 
(1 XII 1924) i rur zeliwnych (XII 1924). W 1925 r. zalozono m. in. Og6lno
polsk<1 Konwencj� W�glowq, skartelizowano produkcj� srub i nit6w 
oraz karbidu. W 1926 r. stworzoho Syndykat Polskich Hut Zelaznych 
i Centrocement. W 1927 r. monopolizacja obj�la cegly, rury kute, kwas 
siarkowy; w 1928 r. - blachy cynkowe, szklo taflowe, szklo butelkowe, 
wl6kiennictwo, lancuchy zelazne, obuwie mechaniczne; w 1929 r. - ter
pentyn�. Obok tego powstawaly kartele lub inne formy organizacji mono
polistycznych obejmujqce wytw6rczosc artykul6w mniej istotnych, jak 
np. karte! wytw6rc6w dywan6w, konwencja fabrykant6w chustek, kartel 
producent6w klisz drukarskich, tasm gumowych, guzik6w z masy per!o
wej "· Istnial tez trust elektryczny „Silä i Swiatlo" "· Mimo duzego tempa 
procesy kartelizacji przebiegaly z oporami. Mi�dzy poszczeg6lnymi bo
wiem przedsi�biorcami istniala zasadnicza sprzecznosc interes6w. St<1d 
„kartele powstajq przewaznie dopiero po stoczeniu uporczywej walki 
konkurencyjnej poprzez poszczeg6lne zaklady lub ugrupowania dzielni
cowe'' ss. 

Kartelizacja obj�la zar6wno przemysl ci�zki, g6rnictwo, jak i przemysl 
lekki. Og6lnopolska Konwencja W�glowa w latach 1928-1929 kontrolo
wala 980/o wytw6rczosci w�gla, Syndykat Polskich Hut Zelaznych -
100% produkcji hutniczej, Centrocement skupil 870/o zdolnosci produkcyj
nych cementowni, kartelizacja cukrownictwa obj�la 90% sprzedazy cukru 
w kraju, Zwiqzek Przemyslu Superfosfatowego kontrolowal 90% produk
cji, Zwiqzek Papierni Polskich - 850/o, Biuro Sprzedazy Polskich Walco
wni Rur - 1000/o rur kutych. Trudno jednak scisle okreslic stopien 
kartelizacji w calym przemysle. Wedlug J. Zieleniewskiego w 1926 r. 
kartelizacja obj�la okolo 46"/o produkcji przethyslowej, wedlug H. Koro-

ss J. Zi elen i e w s k i ,  Kon.centracja produkcji, Warszawa 1929, s. 49; A. P e� 

r et z ,  Od karte Lu do koncernu,, 'W'arszawa 1928, s. 97. 
86 Szczeg6lowy wykaz karteli jawnych w 1929 r. zob . R. B attaglia, Pan

stwo a kartete, koncerny i tntsly. Przyczynk:i i materialy, Warszawa 1929, s. 131-

144. Omöwien ie historii wa7.niejszych karteli zob . W. Rosen busch, Die Polnische 
Kartellwirtschaft und ihre Probteme, (Berlin) b .r.w. (tarn teZ obszerna bibliog rafia); 

Zielen i e w s k i ,  op. cit.,; R. Gr ad o w s k i ,  Niekt6re zagadnienia kapitalizmu. 
monopoListycznego, Warszawa 1959, s. 60-63, 67-72. 

s7 Per et z, op. cit., s. ·15-4'/. 
88 S. R y c h l ·ins k i, Marnotrawstwo sil i Srodk6w w przemySLe polskim, 

Warszawa 1930, s, U5. Opis iorm walki, s, 112-120. 
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wicza nawet 500/o ", a np. J. Wisniewski ocenial ja, pod wzgl�dem wartosci 
wytw6rczosci na 25,2% '"· Wydaje si<,, ze blizszy prawdy byl ten ostatni, 
gdyz szczeg6lowe badania c:lla 1930 r. okreslaly udzial karteli w produkcji 
na rynek wewn�trzny na 36,70/o "· 

Jak z tego widac, o ile da 1923 r. zrzeszenia monopolowe odgrywaly 
w zyciu gospodarczym kraju minimalna, rol�, to sytuacja zasadniczo zmie
nila sit, po 1926 r. Wynikalo to z kilku przyczyn "· Po pierwsze - karte
lizacja byla procesem og6lnoswiatowym, zapocza,tkowanym w bardziej 
rozwini<,tych krajach znacznie wczesniej niz w Polsee, i stanowi!a prawi
dlowosc dziejowa,, kt6ra nie mogla omina,c naszego kraju. Po drugie -
- ku kartelizacji pchaly interesy wielkich producent6w. Mogli oni bowiem 
dzit,ki utworzeniu kartelu podporza,dkowac sobie mniejsze przedsi�bior
stwa, gdyz rola poszczegölnych uczestnik6w zrzeszenia monopolistycznego 
zalezala g!6wnie ad posiadanych kapital6w. W kartelu duze zaklady ma
joryzowaly wi�c mniejsze, narzucaja,c im dogodm1 dla siebie polityk<,. Po 
trzecie - w warunkach polskich kartelizacja powodowala przyspieszenie 
unifikacji gospodarczej ziem naleia,cych poprzednio da r6inych zabor6w. 
Po czwarte - ku organizacji zrzeszen monopolistycznych pchala przedsi<,
biorc6w sytuacja na rynkach zagranicznych. Tylko bowiem duzy eksporter 
m6gl podolac ci�zarom walki konkurencyjnej na rynkach swiatowych oraz 
ci�zarom dlugotrwalego wywozu po cenach dumpingowych. Sta,d m. in. 
kartelizacja popierana byla przez rza,d 93• 

Nie jest jednak prawd,i, ze rza,d zawsze i we wszystkim ulegal karte
lom. W wielu . wypadkach popieral je, szczeg6lnie gdy liczyl na wzrost 
eksportu. W6wczas akceptowal polityk<, rodwyzek cen na rynku wewnt,
trznym, aby umoi1iwic koncernom ekspansj� na rynki obce. Np. w�giel 
kamienny gruby kosztowal w 1929 r. w kraju 38,l zl za t, a w eksporcie 
27,7 zl, odpowiednio cukier 141,4 i 44,8 zl za q, benzyna 76,4 i 39,8 zl 
za q "· Oczywiscie jest sprawa, otwart&, czy taka polityka byla sluszna, 
gdyz wysokie ceny krajowe zmniejszaly popyt na rynku krajowym. Przy 
tym ceny wewn<,trzne byly ustalane tak, aby nie tylko wyr6wnywac 

e11 z i e 1 e n i e w s k i, op. cit., s .  60. Zob. H. K o r o w i c z, 0 koncentracj� kapi

talu. w Polsee. Odczyt wygloszony w PTE we Lwowie w dn. 5 XI 1929, s. 5. 

110 J. W i.Sn iewski, Anati.rn wskainika cen hurtowych (Ko niunk tura Gospo
darcza, 1931, s. 117). 

u M. K a I eck i, Udzial karteli w dzialalnoSci przemyslowej na rynku. polskim 

(Prace IBKGiC, 1933, t. II, z. 3, s. 4). 

112 Szeroko problem ten om6wil R. Bat t a g 1 i a, Zagadnienie kartelizacji w Pol

see. Ceny a kartete, Warsz awa 1933. 
113 Zob. np. W. P a  c z k o w s k i, Organizacja polskiego przemyslu w�glowego, 

Poznar'l 1931; W. Starke I, Syndykaty w przemySle naftowym dawnie1 i d?.iS 

(Pi�c lat..., t. I, s. 325-340). 

u A. Ivan k a, Zagadniente kartelizacji w Polsee (Pi�C lat ... , t, II
1 

s. 379). 
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ewentualne straty na eksporcle, ale kryly w sobie powazne zyski dzi�ki 
monopolizacji rynku. 

W szeregu jednak wypadk6w rz11d przeciwstawial si� nadmiernym 
apetytom zmonopolizowanych wytw6rc6w. Gl6wnie dotyczylo to podwyzek 
cen krajowych, na kt6re nie zawsze wladze si� godzily ", grozilo to bo
wiem dezorganizacj11 rynku wewn�trznego i trudnosciami budzetowymi. 
Wykorzystywal w6wczas rozmaite metotly nacisku, aby zmusic wytw6r
c6w do utrzymania dotychczasowego poziomu cen. Rz11d dysponowal 

wieloma instrumentami oddzialywania na przemysl - m6gl w wypadku 
wzrostu cen na rynku wewn�trznym zagrozic obnizk11 cel wwozowych, eo 
spowodowaloby naplyw tariszych wyrob6w zagranicznych, m6gl odm6wic 
lokowania swych zam6wieri, wprowadzic restrykcje kredytowe ze strony 
bank6w paristwowych itp. W niekt6rych wypadkach interwencje rz11du 
zmusily kartele do cofni�cia juz dokonanych podwyzek. W wi�kszosci 

jednak wypadk6w rz11d nie ingerowal w polityk� karteli. Cz�sto kartele 
„okupywaly si�" paristwu stosuj11c nizsze ceny na artykuly zbywane 
rz11dowi (np. w�giel dla kolei), a w zamian uzyskiwaly zgod� na swobodne 
regulowanie warunk6w zbyiu na rynku. 

W kazdym razie - niezaleznie od d11zeri rz11du do stabilizacji cen -
w latach 1926-1929 mozna bylo obserwowac wyrainy wzrost cen arty
kul6w skartelizowanych, znacznie szybszy niz innych artykulciw. Np. 
w latach 1928--1929 ceny surowc6w i p61fabrykat6w przemyslowych 
spadly o 30/o, a r6wnoczesnie skartelizowanych wzrosly o 8% 96. Oznaczalo 
to, ze kartele wyzyskiwaly sw11 monopolistyczn11 pozycj� do wysrubowy
wania dochod6w. 

Rz11d, aby nie zostawiac przemyslowcom calkowicie wolnej r�ki w spra
wach gospodarczych, musial dysponowac aparatem zajmuj11cym si� bada
niem sytuacji rynkowej. W tym celu w 1926 r. pod naciskiem lewicy 
spolecznej powolal Komisj� Ankietowq Badania Warunk6w i Koszt6w 
Produkcji oraz Wymiany 97, Komisja ta jednorazowo zbadala sytuacj� we 

wszystkich podstawowych dzialach przemyslu. Nast�pnie w 1928 r. rz11d 
utworzyl Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen pod kie-

11s Zob. np. J. Ig n as z e w s ki, W imi� prawdy. Polityka cen ielaza w pierw

szym dziesit:cioleciu dzialainoSci Syndykatu Polskich Hut 2elaznych, Katowi ce 

1935; ,,Przemysl i Handel", 1927, s. 656, 
96 Maly rocznik statystyczny, 1935, s. 145. Znacz nie sz czegölowsze i nfor macje na 

ten temat zob. W i Sn i e w s k i, op cit., s. 117-118. 
97 0 dzialal noSci Komisji zob.: W. J as t r z � b s k i, Zadania i metody pracy 

Komisji Ankietowej, Warszawa 1927; t e n Z e, Komisja Ankietowa (Zagadnienia 
gospodarcze Polski wsp6kzes nej, Warszawa 1928, s. 53-73); R y c h I i 1'1 s k i ,  Marno
trawstwo ... , s. 1-13; B. R z e p eck i, Komisja Ankietowa badania wanmk6w 
kosztOw produkcji oraz wymiany, Warszawa 1927. 
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rownictwem Edwarda Lipinskiego ••. Zar6wno Komisja Ankietowa, jak 
i Instytut Koniunktur tylko cz�sciowo by!y w stanie wykonywac swe 
zadania. Przedsi�biorcy prywatni z reguly unikaii udzielania prawdzi
wych informacji o sytuacji ekonomicznej przedsi�biorstw. 

W powojennej literaturze polskiej procesy monopolizacji przedstawiane 
by!y w sposob bardzo uproszczony 99. Akcentowano w nich tylko jedmi 
stron� kartelizacji - dqzenie do wzrostu zysk6w poprzez srubowanie cen. 
Ale zrzeszenia monopolistyczne, aby osiqgnqc ten cel, musialy d'!iyc m. in. 
do polepszenia organizacji produkcji, specjalizacji zak!ad6w, obnizania 
koszt6w wlasnych i kosztciw handlowych, do udzia!u w walce o obce 
rynki itp., a wi�c obiektywnie mogly spelniac nie tylko funkcje negatyw
ne, ale i pozytywne. Cz�sto nie dostrzega si,: tych wszystkich problemciw 
i bardzo zuboza przedstawienie roli karteli w zyciu gospodarczym kraju. 
Piszqc o kartelizacji trzeba wi,:c widziec zar6wno jej strony ujemne. 
jak i dodatnie, a w kazdym razie pami,:tac, ze Polska rozwijajqc si� jako 
panstwo kapitalistyczne musia!a - tak jak wszystkie inne kraje - isc 
w kierunku monopolizacji wytwcirczosci. W warunkach, gdy monopol 
stawa! si� we wszystkich wysoko rozwini�tych krajach dominujqq form'! 
organizacji wytw6rczosci, wstrzymywanie ich rozwoju w Polsee musialoby 
stanowic hamulec dla rozwoju gospodarki krajowej. Tak wyglqda!a rze
czywistosc. 

Inna rzecz, Ze powstawanie karteli samo przez si� nie musialo oznaczaC 

post�pu gospodarczego. Wiekszosc bowiem z nich starala si� nie zwi,:kszac, 
lecz ograniczac produkcj,:, nie dqzyla do potanienia koszt6w, ale do srubo
wania cen, nie wprowadza!a lepszej organizacji pracy, natomiast jeszcze 
bardziej intensyfikowala wysi!ek robotnika. R6wnoczesnie jednak nie
kt6re kartele w swej walce o zyski rozwijaly, unowoczesnialy i potania!y 
produkcj�. Ich liczba w Polsee, wobec zaleznosci wi�kszosci karteli od 
zagranicy, byla raczej mala. Na og6! kapital obcy nie byl zainteresowany 
dlugofalowym rozwojem naszej gospodarki. Cz,:sto tez kartele wykorzysty
waly uzaleznienie gospodarcz� dla presji politycznej lub osiqgania niczym 
nie usprawiedliwionych korzysci ekonomicznych 100. Co niemniej wazne, 
w Polsee brak bylo ustawodawstwa regulujqcego sprawy karteli 101• St,id 
mog!y one prowadzic dowoln'l, nie kontrolowan'l dzialalnosc skierowan'l 
przeciwko interesom konsument6w i innych producent6w. 

98 DURP, 1928, nr 17, poz. 144. Organem In stytutu byl miesi�cznik „Koniun ktura 
Gospodarcza". 

H Przyklad6w nie podajemy, gdyZ dotyczy to wla§ciwie wszystkich opracowali.. 
100 Zob. np. L. Ca r o, KarteZe w obr�bie paiistwa i mi�dzypaiistwowe, Warsza

wa 1930 (odbitka z Pamü:tnika I Zj azdu Ekono mist6w Polsldch, s. 4-8); F. Zweig, 
Kartelizacja przemyslu polskiego, Krak6w 1929, s. 20. 

101 Zob. np. M, Fr y d e1 Ustawa kartelowa, Warszawa 1933, s. 1. 
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Przemysl polski zainteresowany w eksporcie bral udzial w porozu
mieniach mi<;dzynarodowych, kt6rych celem byl podzial kwot eksporto
wych, ustalanie cen, rynk6w zbytu itp. M. in. uczestniczyl w porozumieniu 
przemyslu :i:elaznego Polski, Austrii, W�gier i Czechoslowacji � wzajemnej 
ochronie swych rynk6w wewn�trznych; w porozumieniu stalowni; Syndy
kat Polski eh Walcowni Rur nalezal od J 928 r. do Mi�dzynarodowego 
Syndykatu Rur; przemysl cementowy bral udzial w mi�dzynarodowym 
porozumieniu o podziale rynk6w litewskiego i lotewskiego. Poza tym 
Polska w 1929 r. nalezala do mi�dzynarodowych zrzeszen producent6w: 
karbidu, kleju, superfosfatu, cynku, naczyr\ emaliowanych, lampek elek
trycznych, siatek do zar6wek, garbarni oraz produktow wP,glo-pochod
nych 102. 

Wskutek niskiej produkcji rola Polski w kartelach mi�dzynarodowych 
byla raczej skromna, chociaz nale:i:elismy do stosunkowo du:i:ej liczby 
porozumien - wyprzedzaly nas tylko Niemcy, Francja, Anglia, Szwajcaria, 
Belgia, Austria i Szwecja '"'· Oznaczalo to, :i:e pod wzgl�dem procesu 
kartelizacji Polska szybko doszla do czo!6wki swiatowej. Tez� t� potwier
dzil te:i: wybitny znawca problematyki kartelowej prof. Tschierschky, 
kt6ry pisal: ,, W kaidym 1-azie nale:i:y silnie podkreslic, :i:e nie ma chyba 
drugiego kraju, w kt6rym kartelizacja po wojnie tak si� rozwin�la, jak 
w Polsee" 10,. 

Dzis jeszcze nie spos6b dac jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego tak si� stalo i czy w warunkach Polski lat 1926-1929 karteliza
cja og6lnie bior&c odegrala rol� pozytywm\, czy te:i: negatywnq. W tym 
celu potrzebne by byly badania monograficzne, kt6re nie zostaly jednak 
jeszcze nawet .podj�te. Bez takich bada1: pr6ba oceny roli monopolizacji 
bylaby czysto spekulatywna i nie posiadala wartosci naukowej. Na pewno 
negatywnym zjawiskiem bylo srubowanie cen, ale r6wnoczesnie celowym 
popieranie eksportu, poprawa systemu organizacji pracy, specjalizacja 
przedsi�biorstw, lepsza organizacja zbytu itp. 

Obok porozumien kartelowych powazn,- rol� w organizacji przemyslu 
odgrywaly porozumienia zawodowe grupuj,ice wytw6rc6w jednej branzy. 

102 H. G 1 i w i c, Mi�dzynarodowe porozumienia producent6w, Warszawa 1930, 

s. 93; t e n z e, Kartelizacja mif;dzynarodou,a (PamiE:tnik I Zjazdu Ekonomist6w 

Polskich odbytego w Poznaniu w dn. 24-26 V 1929 r., Warszawa 1930, s. 210); 

Bat t a g I i a, Panstwo ... , s. 144--145; L. Fa 1 t, PoLskie produkty W(glopochodne 
jako obiekt mi�dzynarodowej lcartelizacji (Przeglqd Gospodarczy, 1929, s. 624-628'f. 

10s G l i w i c, Mi�dzynarodowe porozumienio ... , s. 92. 
104 Etude sur le 1·€gime des Ententes indu.strieltes pr€paree pou.r le Comit€ 

economique Societe des NationJ, Geneve 1930, s. 87. Pod tq opini.1 podpisywali siE: 
i polscy ekonomiSci. Zob. np. S. D z i e w u l s k i, Zagadnienie kartelizncji w Polsee, 

Poznail 1933. 
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Zwiqzki branzowe l<1czyly si� w zwü1zki regionalne i og6lnopolskie '°5• 
Wsr6d tych ostatnich decyduj<1c& rol� odgrywal Centralny Zwi,izek Pol
skiego Przemyslu, G6rnictwa, Handlu i Finans6w (tzw. ,,Lewiatan"), kt6ry 
reprezentowal interesy przemyslu wobec rz,idu. Niezaleznie od niego dzia
lal odr�bny G6rnosl,iski Zwia,zek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych 
reprezentuj,icy interesy przP,myslu ci�zkiego G6rnego S!a,ska 106. 

ENTWICKLUNGSTENDENZEN IN DhR POLNISCHEN INDLSTRIE 

IN DEN .MHREN 1927-1929 

Nach der Krise, die durch die Inflation hervorgerufen worden war, begann in 
Polen seit 1926 ein erneuter Aufschwung der wirtschaftlichen Konjunktur. In dieser 
Zeit kam es zur starken Entwicklung der Industrieproduktion. Die Entwicklung 
stützte sich vor allem auf den wachsenden Bedarf an Waren auf dem Binnenmarkt. 
Der wachserlden Industrieproduktion folgte eine immer stärkere Kartellierung, die 

sowhl die Schwer-, als auch die Kleinindustrie umfasste. Es wuchs auch die 
Anzahl der internationalen Kartelle, an denen sich polnische Firmen beteiligten. 
Entgegen die in der Literatur öfters vertretenen Auffassungen stand die Entwicklung 
der Industrieproduktion und auch die fortschreitende Kartellierung in gar keinem 
Kausalzusammenhang mit dem Regierungsantritt J. Pilsudskis nach dem Staats
streich vom Mai 1926. Die Wirtschaftspolitik des Pilsudski-Lagers wies keine we
sentlichen Abweichungen von den Bemühungen der vorangegangenen Regierungs

kabinetten auf. Die Konjunktur in der Industrie und der Kartellierungsprozess in 
Polen wurden durch analoge Prozesse in der Weltwirtschaft verursacht. 

Der Verfasser stellte sich die Aufgabe, diese These zu entwickeln und zu be

gründen. 

165 Szerzej zob. B. K l a p  k o w s k i, Stowarzyszenia przedsif:biorc6w w Potsce 

Odrodzonej (Bilans ... , t. II, s. 449---478). 
10, F. Bi a l y, G6rn0Slqski Zwi.qzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hut.niczyc.h 1914-

1932, Wroclaw 1967. 
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FRANCISZEK HAWRANEK 

PRZEBIEG WYBOROW PREZYDENTA RZESZY Z 1932 R. 
W PROWINCJI GÖRNOSLI\SKIEJ 

W kwietniu 1932 r. ko,iczyla si� siedmioletnia kadencja prezydenta 
Rzeszy Paula von Hindenburga, kt6ry wybrany zostal w drugiej turze 
glosowania powszechnego 26 IV 1925 r. Termin wybor6w prezydenckich 
wyznaczono na dzien 13 III 1932 r. Rok 1932 stanowil dno wielkiego 
kryzysu ekonomicznego, a jednoczesnie byl on okresem zaci�tych walk 
politycznych z narastajqCf\ falei faszyzmu w Niemczech. Liczba bezrobot
.nych w tym kraju osi11gn�la w lutym 1932 r. nie notowany dotf\d poziom 
6,13 mln ps6b, co stanowilo 44,40/o liczby wszystkich zatruclnionych; 22,60/o 
og6lnej liczby zatrudnionych (12,69 mln os6b), czyli 2,86 mln os6b, pra
cowalo w skr6conym czasie pracy. W sumie zatem tylko 1/3 wszystkich 
_pracownik6w byla w pelni zatrudniona, gdy reszta albo byla bezrobotna, 
albo pracowala w ograniczonym zakresie '· W prowincji g6rnosl11skiej 
w dniu 31 I 1932 r. zarejestrowanych bezrobotnych bylo 130 875, z czego 
zasilek dla bezrobotnych pobieralo 53 738 os6b (41 %), a tzw. zasilek kry
zysowy, znacznie mniejszy od normalnego, otrzymywalo 26 866 os6b 
(200/o); 50 271 bezrobotnych (390/o) pozbawionych bylo jakiegokolwiek 
zasi!ku 2• Przytoczone liczby swiadcz<1 o wielkim napi�ciu spolecznym, 
jakie zaistnialo w schylkowym okresie republiki weimarskiej. W dziedzinie 
politycznej zas od chwili wybor6w do parlamentu Rzeszy z H IX 1930 r., 
kt6re stanowily swoiste „po}ityczne trz�sienie ziemi", systematycznie 
wzrastaly wplywy skrajnej prawicy z NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei) i DNVP (Deutschnationale Volkspartei) na czele. 

Do pierwszej tury wybor6w zgloszonych zostalo pi�ciu kandydat6w. 
KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) wysun�la swego przyw6dc� 
Ernesta Thälmanna, NSDAP zglosila Adolfa Hitlera, natomiast Centrum, 

t J. Ku c z y n s k i, Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschl'l'rld von 

1917/18 bis 1932/33, Berlin 1966, s. 197-199. 
2 „Oberschlesischer Volksbote'' (dalej skr6t OV), nr 34 z 10 II 1932. 
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BVP (Bayerische Volkspartei) oraz SPD (Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands) wraz z innymi drobniejszymi ugrupowaniami zdecydowaly 
si� udzielic poparcia Hindenburgowi, oglaszaj,ic, i:i: jest to kandydat po
nadpartyjny. DNVP zaproponowala jako kandydata Theodora Duesterber
ga, przyw6dc� Stahlhelmu. Wreszcie niejaki Adolf Winter, popierany 
przez drobne ugrupowania mieszczanskie, zglosil swoj,i kandydatur�. opie
raj,ic swoje nadzieje na sukces wyborczy na utopijnym planie przywr6ce
nia wartosci dla 1000-markowych banknot6w przedwojennych. Dia wa:i:
nosci kandydatury trzeba bylo zebrac 20 000 podpis6w uprawnionych do 
glosowania obywateli '· 

W styczniu 1932 r. SPD przyst,ipila do bardziej zdecydowanej walki 
z niebezpieczenstwem faszyzmu, tworzqc tzw. Zelazny Front (Eiserne 
Front). Postanowienie o jego utworzeniu zapadlo na konferencji odbytej 
w Berlinie 16 XII J 931 r.' Stanowic on mial organizacyjne uj�cie wszy
stkich element6w republikanskich w Niemczech i skladac si� mial z trzech 
element6w skladowych (Kolonnen): z organizacji bojowej SPD pod nazw,i 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, ze sportowych zwi,izk6w robotniczych 
oraz ze zwi,izkowych organizacji zawodowych (Gewerkschaftliche Ham
merschaften) podlegajqcych wplywom SPD. Kierownicz,i i organizatorsk,i 
rol� w tworzeniu Zelaznego Frontu odgrywal Reichsbanner. Rada Zwi,iz
kowa tej organizacji na posiedzeniu w Berlinie 30 I 1932 r. powzi�la osta
teczrn\ decyzj� w sprawie ukonstytuowania Zelaznego Frontu. W odezwie 
kierownictwa Frnntu z 25 I 1932 r. czytamy: ,,Min�ly miesiqce wylqcznej 
obrony i defensywy ! Repul,likanskie i demokratyczne Niemcy powstaj,i 
. do walki o prawa ludu przeciw dyktaturze . . . Zelazny Front nie jest 
:i:adn& spraw,i partyjnq i nie chce byc parti,i. Slu:i:y on zagro:i:onej wolnosci 
narodu niemieckiego, zrealizowaniu obietnic konstytucji weimarskiej ... 
Chaotyczne · czasy stworzyly z hitleryzmu pot�:i:ne bo:i:yszcze. Szarlatani 
:i:qdajq nieograniczonej wladzy nad :i:yciem i smierciq, sil,i robocz,i i wlas
nosciq wszystkich Niemc6w. Zadnego sladu jakiejs tw6rczej idei, tzw. 
narodowy socjalizm nie wytonil z siebie nie innego jak tylko krwawe 
kaprysy" •. Zelazny Front miat powstac w calej Rzeszy do 21 II 1932 r. 
Walczyc zamierzal przeciw faszyzmowi, o sprawiedliwosc spoleczn,i i sa
nacj� .gospodarcu\, przeciw wszystkim wrogom republiki i demokracji. 

R6wnie:i: na G6rnym Sl4sku uksztaltowato si� kierownictwo Zelaznego 
Frontu zto:i:one z miejscowych przyw6dc6w SPD, Reichsbanner, ADGB 
(Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund), AfA (Allgemeiner freier 
Angestelltenbund) oraz ADB (Allgemeiner Deutscher Beamtenbund): te 

3 „Oppelner Zeitung" (dalej skr6t: OZ), nr 27 z 2 II 1932. 
4 W. Ru g e, Deutschland von 1911 bis 1933, Berlin 1967, s. 420. 

s OV, nr 21 z 26 I 1932. 
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trzy ostatnie organizacje zwi11zkowe to centrale zwi11zk6w zawodowych 
znajduj11ce si� pod wplywami SPD. Pierwsza odezwa g6rnosl11skiego Zelaz
nego Fron tu glosila: ,,Przy poparciu zagranicznych nacjonalist6w usiluje 
Hitler obalic panstwo ludowe i utworzyc krwawe rz11dy pod panowaniem 
jego SA. Zamiary jego zostanq rozbite o sit� oporu republikan6w. Utrzy
mywanej przez wielki kapital wszelkich odcieni armii wojny domowej 
w postaci SA i SS przeciwstawiamy Zclazny Front wszystkich republi
kan6w, kt6rzy s11 ozywieni nieztomnq wc,lq wolnosci G6rnosl11ski lud 
walczyl w trzech krwawych polskich powstaniach o ojczyzn� i istnienie 
niemieckiej republiki. Walka przeciw powstancom prowadzona byla ze 
zdecydowanq wolq wolnosci, jednak nie po to, aby to, eo zostato u.ratowa
ne, oddac w dziesi�c lat p6zniej dyktaturze megalomanskich fantast6w .. 
Walczymy do ostatka przeciw rozp�taniu wojny domowej. Wulczymy 
przeciw faszyzmowi i dyktaturze. Zjednoczeni r6wniez na Gornym S!qsku 
podejmujemy walk� przeciw spolecznemu, kulturalnemu, gospodarczemu 

narodowemu ujarzmieniu, o wolnoSC narodu nien:iieckiego na wewnqtrz 

i na zewnqtrz" o. 

Na pocz„tku lutego 1932 r. SPD i Reichsbanner zorganizowaly liczne 
zebrania w roznych miastach gornofü,skich, na kt6rych przywodcy socjal
demokratycznych organizacji proklamowali utworzenie Ze!aznego Frontu. 
Wyznaczony w calej Rzeszy specjalny tydzien propagandowy na okres 
od 31 stycznia do 7 lutego nie przyni6s! jednak oczekiwanych efekt6w, 
·wobec czego g6rnosl„skie kierownictwo Zelaznego Frontu zorganizowalo 
kolejny tydzien propagandowy w okresie od 2 do 9 marca. W tym czasie 
przeprowadzono zbi6rk� pieni�zn'l w celu stworzenia funduszu walki 
przeciw faszyzmowi, a jednoczesnie wezwano wszystkich republikanow 
do wpisywania si� w tzw. Ze!azne Ksi�gi, kt6re wylozono w Bytomiu, 
Zabrzu, Gliwicach, Raciborzu, Prudniku, Nysie, GrodkoWie, Niemodlinie, 
Opolu, Kluczborku, Zawadzkiem, G!ubczycach, Kozlu, Olesnie i Glucho
lazach 7• 

Jednoczesnie SPD usprawiedliwiala si� w opinii publicznej, dlaczego 
to popiera kandydatur� Hindenburga, kt6rego zadnq miarq nie mozna bylo 
uznac za post�powego polityka. Uzasadniano to poparcie tym przede wszy
stkim, ze jest to wprawdzie konserwatysta, ale trzyma si� on konstytu
cyjnych ram w sprawowaniu swej wladzy; nie jest to kandydat lewicy, 
ale dziala on praworzqdnie i legalnie, nie dopusci tez do obalenia konsty
tucji weimarskiej. A wlasnie przeciwdziala(· trzeba temu, by cala polityka 
niemiecka nie pogrqZyla si� w awanturnictwie i nie stan�la na poziomie 

operetkowym. Rudolf Breiischeid oswiadczyl w imieniu frakcji SPD 

a OV, nr 25 z 30 I 1932. · 
7 OV, nr 34 i 52 z 10 II i 2 III 1932. 
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w Reichstagu, iz w 1925 r. SPD byla wprawdzie przeciw Hindenburgowi, 
gdyz byl to konserwatysta, po kt6rym mozna bylo spodziewac si� d11zenia 
do odrestaurowania monarchii w Niemczech. Tymczasem SPD mile si� 
rozczarowala i postanowila poprzec tego kandydata, kt6ry posiada szanse 
skupienia wi�kszosci glos6w •. W zwi11zku z tym SPD ostro atakowala 
komunist6w za wystawienie Thälmanna jako „kandydatury przeliczenio
wej" tylko dlatego, by si� przekonac, jak wielkie s11 wplywy KPD. Szko
dliwosc tej kandydatury - twierdzila SPD - polega na tym, ze oslabia 
ona szanse Hindenburga i obiektywnie wspiera Hitlera. Wprawdzie istniala 
mozliwosc wystawienia wsp6lnej przez SPD i KPD kandydatury na prezy
denta - glosila SPD - kt6ra bylaby w stanie skupic ok. 13 min glos6w, 
lecz KPD poprzez zgloszenie wlasnego kandydata wyst11pila do walki 
przeciw SPD, a nie przeciw faszyzmowi. Gl6wnym celem SPD jest zapo
biec obj�ciu stanowiska prezydenta przez faszyst�. A odezwa zarz11du 
partii SPD z 27 II 1932 r. glosila, ze tylko kandydatury Hindenburga 
i Hitlera nalezy brac powaznie. SPD zas zrezygnowala z wystawienia 
wlasnego kandydata, poniewaz istnieje koniecznosc wyboru mi�dzy cha
osem i porz11dkiem. Komunisci zas, upierajqc si� przy kandydaturze Thäl
manna, popelniajq ten sam bl11d, kt6rego si� dopuscili podczas referendum 
9 VIII 1931 r., kiedy to stan�li w jednym szeregu z prawic'l i reakcjq. 
SPD natomiast „stale w trakcie wewn�trznych walk w lonie burzuazji 
stawala po stronie bardziej post�powej lub umiarkowanej cz�sci burzuazji 
i kierowala sw6j atak przeciw reakcji" •. 

G6rnosl11ska organizacja SPD podzielala ten og6lnopartyjny. punkt 
widzenia. Na posiedzeniu okr�gowego zarz11du partii 24 II 1932 r. sekretarz 
okr�gowy Janotta rzucil pos11dzenie na komunist6w, ze dysponuj11 duzymi 
srodkami pieni�znymi o w11tpliwym pochodzen.iu, oraz oskarzyl ich o to, 
ze po zniszczeniu SPD przez faszyzm b�dq chcieli przej11c cale kierowni
ctwo ruchem robotniczym w Niemczech 10. Nie trzeba chyba dodawac, ze 
cala taktyka SPD w tym okresie czasu byla najzupelniej falszywa. Usilo
wala ona co prawda walczyc z faszyzmem, ale negowala sojusz z KPD, 
eo bylo nieodzownym warunkiem skutecznosci tej walki. L11czenie si� 
z Centrum, a wi�c z burzuazj11, bylo uchylaniem si� od walki klasowej 
zgodnie z gloszon11 w · szeregach SPD teori11 wyboru „mniejszego zla". 
Rzucanie bezzasadnych podejrzeii i kalumnii na KPD nie moglo si�, 
rzecz jasna, przyczynic do powstania jednolitego frontu. I wreszcie SPD 
nigdy nie pr6bowala uzasadnic, dlaczego nie poparla Thälmanna. J ezeli 
m6wiono o ewentualnosci wsp6lnej kandydatury prezydenckiej, to bez 
dyskusji kandydatem tym mial byc czlonek SPD, nigdy zas komunista. 

8 OV, nr 39 i 47 z 16 i 25 II 1932. 
9 OV, nr 49 z 27 II 1932; ,,Vorwarts" nr 37 z 14 II 1932. 
10 OV, nr 49 z 27 II 1932. 
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G6rnofü1ski okri,g SPD zaangazowal siQ wszystkimi si!ami w akcji, pro
pagandy przedwyborczej. Reichsbanner zorganizowal og6lem 230 publicz
nych wiec6w i zebrari, w kt6rych agitowano za kandydatur,1 Hindenburga. 
Wynaji,to nawet samolot, kt6rego uzyto do raidu propagandowego po ca
lym SIE1sku Opolskim. Koszty tej akcji czi,sciowo pokrywal nadprezydent 
prowincji g6rnosl'!skiej "· 

Centrum dla poparcia kandydatury Hindenburga uzylo rzqd� Heinricha 
Brüninga i jego aparatu administracyjnego. Charakterystycznym na to 
dowodem jest telefonogram sekretarza stanu Hermanna Pündera z kan
cillarii Rzeszy skierowany 18 II 1932 r. do Hansa Lukaschka, nadprezy
denta prowincji g6rnofü1skiej. Pünder sugeruje z polecenie. Brüninga 
tworzenie prowincjonalnych komitet<iw wyborczych na rzecz poparcia 
kandydatury Hindenburga. Komitety takie powstaly juz w prowincji 
dolnoslqskiej z ksii,ciem Hatzfeldem i wschodniopruskiej z v. Bartockim 
na czele. R6wniez i na G6rnym S!E1sku powinien taki komitet powstac; 
jego zalozenie powinien ujqc w swoje ri,ce Lukaschek. R7.ecz ma sii, 
dokonac zakulisowo i w spos<ib poufny; urzi,dnicy panstwowi nie ,nog'!, 
eo jest oczywiste, odgrywac tu kierowniczej roli. W Berlinie myslano 
o generale Höferze lub o pralacie Ulitzce. Zreszt'I Lukaschek ma wolm, 
ri,ki, w tej dziedzinie "· Komitet ten uksztaltowat si" w Opolu 4 marca. 
Oglosil on stosownq odezwi,, agituj'!C'I za ponownym wyborem Hinden
burga. Pod odezwq brak jest podpis6w przedstawicieli SPD czy jej afi!io
wanych organizacji, eo swiadczy o tym, ze istnialy pewne trudnosci w 
lonie pruskiej koalicji rzqdowej. SPD nie mogla, czy nie chciala, podpisy
wac wsp6lnego manifestu z przedstawicielami wielkiego przemyslu 
(dyrektor generalny dr Brennecke z Gliwic) i wielkich junkr6w (hr. Marco 
Ballestrem z Puszyny w pow. niemodlit'tskim) czy duchowieristwa (pralat 
Nathan z Branic) "· 

Wkr6tce tez w poszczeg6lnych miastach g6rnoslqskich powstaly odpo
wiednie komitety, kt6re przybieraly m. in. nazwi, Chrzescijanskiego 
Frontu Wolnosci (Christliche Freiheitsfront). Odbywaly one zebrania 
i wiece. Na jednym z nich 29 II 1932 r. wystqpil w Gliwicach sam Luka
schek, kt6ry opr6cz normalnego w tej sytuacji podnoszenia zastug Hinden
burga wyrazil pogl'!dy 'SWoje - i zapewne swej partii - na kwestii, l.ojal
noSci obywatela. Powiedzial on m. in., Ze mimo zmienno.Sci system6w 

politycznych chrzescijanin jest zawsze zobowiqzany da lojalnej sluzby 
wobec aktualnej wladzy politycznej, zmiany zas ustroju panstwowego 
dokonywac sii, mag'! wy]qcznie na drodze legalnej. W ten spos6b Centrum 

11 Pisma Reichsbanner Gau OS. do NPG z 7 i 16 III 1932. WAP Opale, zesp6l 
Nadprezydium Prowincj,i G6rn0Slijskiej (dalej skröt: NPG) 37, k. 30-31. 

12 Telefonogram z 18 II 1932. WAP Opale, NPG 53, k. 209. 
18 OZ, nr 55 z 5-6 III 1932. 
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niejako z g6ry wyrazalo zgod� na utworzenie faszystowskiego systemu 
ru1d6w w Niemczech, o ile tylko Hitler zachowa pozory legalnosci. Sta
nowisko takie spotkalo si� z ostn1 krytyk'I w sojuszniczej SPD"· Cen
trum w swej agitacji nie szermowalo haslami antyfaszystowskimi. Dia 

tej partii faszyzm byl jedynie r6wnoznaczny z chaosem; absolutnie nie 
zdawano sobie sprawy z faktu, ze faszyzm oznacza koniec demokracji "· 
Stqd tez propaganda centrowa na Sl'lsku Opolskim byla slaba i nie prze
konywajqca, na eo zwr6cono uwag� nawet po polskiej stronie G6rnego 
S1'1ska 16. Usitowano lokowac platne ogloszenia agitujqce za kandydatur'I 
Hindenburga w prasie narodowo-niemieckiej, eo si� oczywiscie nie uda
walo i eo narazalo komitety hindenburgowskie na zarzut rozrzutnosci "· 
Na wiecu centrowym w Glog6wku 3 marca landrat opolski hr. Matu
schka nawolywal do jednosci mi�dzy katolikami a protestantami w celu 
wsp61nej walki z ateizmem. Lukaschka jednak na tym wiecu nie do
puszczono do zabrania glosu, protestuj<1c w ten spos6b przeeiw wybor

czemu zaangazowaniu najwyzszego rang'! urz�dnika prowincji "· 
Zalezne od Centrum organizacje podejmowaly na swych zebraniach 

rezolucje popierajqce kandydatur� Hindenburga. Za Hindenburgiem wy
powiedzial si� G6rnoslqski Zwiqzek Chlopski na zjezdzie 21 Jutego. 7 mar
ca poparl Hindenburga Katolicki Zwiqzek Czeladnik6w, a 8 na wielkim 
wiecu w Opolu zorganizowanym przez katolickie i socjaldemokratyczne 
zwiqzki iawodowe uchwalono rezolucj�, w kt6rej wyrazano poparcie dla 

Hindenburga i uznanie dla rzqdu Brüninga. Gloszono w niej demagogi
cznie, iz dwie S'I przyczyny n�dzy w Niemczech: z jednej stmny k.l�ska 
Niemiec w wojnie swiatowej spowodowala olbrzymie straty w wysokosci 
100 m.ld mk, eo pociqgn�lo za sob'I fakt, iz 8,4 min ludzi wi�cej niz przed 
wojnq obciqza rynek pracy, z drugiej zas zniszczona gospodarka niemiec
ka musiala zostac odbudowana za pomoc(! pozyczonych z zagranicy ka
pitalow; kt6re S'I przyczyrni milionowego bezrobocia i miliardowych od
szkodowan. Wreszcie 11 marca Centralny Zwi'lzek Pracobiorcow Publicz
nych Zaklad6w i Instytucji wypowiedzial si� za Hindenburgiem, 
pot�piajqc jednoczesnie hitlerowc6w "· 

u „Volksblatt", nr 52 z 2 III 1932; ,,Ostdeutsche Morgenpost", nr 60 z 29 II 1932. 
1� Charakterystyczny dla takiego rozumienia faszyzmu - a raczej niezrozu

mienia - jest artykul hr. Praschmy z Niemodlina pt. Volk in Not, zamieszczony 

w „Schlesische Volkszeitung", nr 112 z 8 III 1932. 
1s Eduard Senkalla z Roi.dzienia-Szopienic dwukrotnie zwracal siE: do Lukaschka 

z propozycjami oi.ywienia propagandy za Hindenburgiem, zwracaj,:\c uwag� na 

barbarzyflskQ i pewnQ siebie agitacj� ze strony NSOAP, Listy Senkalli z 1 III i 8 III 

1932. WAP Opole, NPG 53, k. 225, 228. 

17 110berschlesische Tageszeitung··, nr 82 z 9-10 IV 1932. 
1s Tamile, nr 58 z 10 III 1932. 

" OZ, nr 44, 58, 59 i 61 z 22 II, 9, 10 i 12-13 III 1932. 
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W sumie propaganda centrowa obracala si,: wok61 na.st,:puj,icych 
hasel: system weimarski jest dobry, cierpi jedynie na slabosc polegajqc,i 
na braku jednosci wsr6d Niemc6w, kt6rzy prowadz,i mi,:dzy sob<1 walk,:, 
jak gdyby byli smiertelnymi wrogami; trzeba d,izyc do jednosci w sprawie 
wybor6w prezydenta Rzeszy, kt6ry to urz,id ma charakter ponadpartyjny. 
Jednomyslny wyb6r Hindenburga b,:dzie manifestacj,i jednosci Niemiec 
wobec zagranicy. A Hindenburg jak nikt inny jest symbolem tej jednosci. 
Kladziono nacisk na zachowanie legalizmu; kryzysow,i n,:dze w Niem
czech przedstawiano jako wynik obiektywnych warunk6w '"· W kolach 
centrowych na G6rnym Sl>isku uwazano zwyci,:stwo Hindenburga w I tw
rze wybor6w raczej za rzecz pewn,i. Swiadczy o tym Z'ldanie Chrzescijat\
skiego Frontu Wolnosci z Nysy, aby Lukaschek postaral si,: w Berlinie 
o przedluzenie zezwolenia r.a organizowanie demonstracj i poli tycznych 
do 14 marca, a to w tym celu., aby mozna bylo urz,idzac manifestacje na 
czesc zwyci,:stwa Hindenburga "· 

DNVP starala si,: popularyzowac w prasie i na wiecach swego kandy
data Duesterberga, ale zdawala sobie chyba spraw,: z tego, iz szanse 
jego wyboru s,i minimalne. Partia ta wchodzila w sklad tzw. narndowej 

opozycji l,;cznie z NSDAP i Stahlhelmem. Porozumienie to zawarto na 
zjezdzie 11-12 X 1931 r. w Bad Harzburg, st,id tez nazywano je cz,:sto 
frontem harzburskim "· Dlaczego zatem DNVP nie poparla w pierwszej 
turze IHitlera, wysuwaj,ic wlasnego kandydata? Niemiecka burzuazja 
nie zdecydowala si,: jeszcze w spos6b ostatcczny, kt6r'I parti,: prawicy 
nalezy popierac: DNVP czy NSDAP. Wprawdzie od wybor6w do parla
mentu Rzeszy 14 IX 1930 r. wielki kapital sklanial si,: coraz bardziej 
ku NSDAP, niemniej jednak cz,:sc burzuazji tradycyjnie popierala nadal 
DNVP, kt6ra usilowala przybierac mentorski ton wobec hitlerowc6w, 

oskarzaj,ic ich o przywlaszczanie dorobku ideologicznego DNVP. Hitle
rowi przeciwstawiano Alfreda Hugenberga, przyw6dc,: DNVP. On to 
pierwszy uzyl w 1892 r. hasia „Deutschland erwache!"; on pierwszy po
wiedzial w 1919 r. ,,Das Dritte Reich". A hasla te, jak wiadomo, stano
wily codzienne slogany propagandy NSDAP 23. DNVP chciala zreszt,i 
zadokumentowac, ze nie jest tylko dodatkiem do NSDAP, jej drugorz,:d
nym sojusznikiem, ale ze stanowi samodzieln,i sil,:. Centrowo-socjaldemo
kratyczna koalicja rz,idz,ica na Sl,isku Opolskim starala si,: stawiac 
przeszkody niemiecko-narodowej propagaudzie. 19 lutego przemawiac mial 
w Gliwicach dr Kleiner, deputowany DNVP do Reichstagu. W ostatniej 

20 oz, nr 13, 25, 61 z 16-17 I, 30-31 I, 12-13 III 1932. 
21 Depesza z 11 III 1932. WAP Opole, NPG 53, k. 256. 
22 S. Vietzk e, H. Wohlgemuth, Deutschland und die deutsche Arbeit�r

bewegung in der Zeit der Weimarer Republ�k 1919-1933, Berlin 19ö6, s. 245 i n. 
23 „Oberschlesische Tageszeitung", nr 84 z 12 IV 1932. 
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chwili gliwicki prezydent policji zakazal odbycia wiecu; dopi�ro na 
interwencj� DNVP prezydent rejencji zni6sl zakaz przemawiania dla 
Kleinera 24• Gl6wrn1 sil'l uderzeniowq DNVP byl Stahlhelm, kt6rego g6r
noslqska organizacja pod koniec 1931 r. liczyla 6230 czlonk6w "· 

NSDAP zmobilizowala wszystkie swe sily do agitacji za Eitlerem. Za 
jego gl6wnego przeciwnika uznala Hindenburga, kt6rego jednak nie 
mogla otwarcie atakowac, gdyz feldmarszalek cieszyl si� w Niemczech 
duzym autorytetem. Wobec tego faszysci zaatakowali gl6wnie Centrum 
jako parti,; popierajqC<\ Hindenburga. Manifest opolskiego komitetu hin
denburgowskiego uznano za „zaklamany elaborat" zawierajqcy same 
frazesy, swiadczqce o „strachu g6rnofö1skich bonz6w centrowych przed 
przyszlym obrachunkiem". Atakowano Lukaschka, Ulitzk,;, obydwu Ma
tuschk6w (jeden byl landratem opolskim, drugi wysokim urz�dnikiem 
w nadprezydium prowincji g6rnofö1skiej), a nawet nie oszcz,;dzano gen. 
Höfera (,,dzis jest wodzem bez zolnierzy"), kl6ry przeciez nie sam wal
czyl przeciw Polakom w III powstaniu slqskim; to Selbstschutz zdobyl 
Gör� Sw. Anny wbrew jego rozkazom. Zresztq dzis ludzie dawnego 
Selbstschutzu znajduj'l si,; w szeregach NSDAP. W zapale pc,lemicznym 
przepowiadano zwyci�stwo Hitlera w wyborach, a dzier\. 5 maja - jako 
dzier\. przej,;cia funkcji prezydenta przez Hitlera - proklamowano dniem 
przej,;cia wladzy przez NSDAP, groi'lc represjami wszystkim przeciwni
kom ruchu faszystowskiego '"· Ponadto NSDAP uzywala w swej propa
gandzie szeroko argumentu, ie Hitler jest katolikiem, a Hindenburg 
protestantem, eo z jednej strony dezawuowac mialo Centrum jako parti� 
katolickq wzywajqC<\ do glosowania na protestanta, z drugiej zas stro
ny - pociqgnqc mialo za Hitlerem katolickq ludnosc polska. na G6rnym 
Sl'lsku. G6rnoslqska organizacja NSDAP liczyla w pierwszym kwartale 
1932 r. 10 417 czlonk6w skupionych w 228 kom6rkach miejscowych. SA 
pod koniec 1931 r. liczyla na Slqsku Opolskim 3706 czlonk6w dzialajqcych 
w 116 kom6rkach miejscowych 27. 

Kierownictwo obozu polskiego na Sl'lsku Opolskim zaj�lo stanowisko 
wobec wybor6w dopiero na poczqtku marca, a i to ze wzgl�du na liczne 
zapytania ze strony czytelnik6w polskiej prasy. Wobec zaiartej walki wy
borczej tysiqce glos6w polskich rnogly okazac si,; decydujqce. Kandydatur� 
Thälmanna stawiano poza nawiasem rozwai:ati., gdyZ „kon1unizm jest 

wrogiem naszej religii". Nie mozna tez glosowac na Duesterberga ani na 

ll4 Tam:le, nr 39 z 17 II 1932. 
25 Sprawozdanie prezydenta policji w Opolu, 25 I 1932. AP Wroclaw, RO I 1830, 

s. 575. 
zo „Schlesischer Adler", nr 10 z 9 III 1!}32. 
21 Sprawozdania prezydenta policji w Opolu z 25 I i 10 V 1932. AP Wroclaw, 

RO I 1830, s. 575, 649. 
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Hitlera, gdyz S'\ to najwi"ksi wrogowie Polak6w, kt6rych nienawidz,i; 

marzq oni o dalszym ucisku „naszego ludu", kt6remu zamierzaj11 zabrac 

jego ziemi". DqZ'\ do odebrania Polakom wszelkich praw, do ich wyni

szczenia przy pomocy terroru. J esli chodzi o kandydatur" Hindenburga, 

to nie wzbudza ona entuzjazmu wsr6d Polak6w - glosilo kierownictwo 

Zwi<1zku ·Polak6w w Niemczech. Opiera si<, on wprawdzie na konstytucji 

weimarskiej, ale jej postanowienia nie S'l wobec Polak6w stosowane. Za 

rz11d6w Hindenburga polozenie Polak6w uleglo pogorszeniu: utrudnia 

si<, polskie zycie organizacyjne, Pomoc dla Wschodu ma antypolski cha

rakter, w s,idach nie ma r6wnouprawnienia, Centrum wykorzystuje kos

ci6l do cel6w politycznych. Polozenie Polakow jednak na pewno ulegloby 

pogorszeniu, gdyby prezydentem zostal kt6rykolwiek z .kontrkandydat6w 

Hindenburga, kt6ry symbolizuje demokratyczn,i republike. A zatem jesli 

ktos z Polak6w skorzysta z prawa do glosowania - nie ma przeciez 

przymusu ani obowi11zku glosowania - niechaj odda glos na Hinden

burga "· Stanowisko to przyj�to po wielu wahaniach, dyskusjach i per

traktacjach. Sk'ldin11d bowiem wiadomo, iz Arka Bozek proponowal boj

kot wybor6w przez ludnosc polsk<1; na zebraniu Zwiqzku Polak6w 

w Niemczech w Zabrzu 7 II 1932 r. powiedzial on, ze zaden z kandydat6w 

nie udzieli Polakom pomocy, wobec czego Polacy nie powinni uczestni

czyc w wyborach "· 

2s „Nowiny Codzienne", nr 53 z 5 III 1932. Stanowisko to spotkalo siE: z ostrij 
krytykq w kolach opozycji antysanacyjnej na polskim G6rnym Slqsku. Uwaiano 
tu, ie Polacy pozbawieni wtasnego kandydata nie powinni w og6le braC udzialu 
w wyborach, ewentualnie oddawaC biale kartki. Wyraiano nadziej�, ie glos i:Nowin 
Codziennych", tego „organu sanacyjnego'\ bqdzie "glosem wolajqcego rta puszczy'', 
„Polonia", nr 2662 z 6 III 1932. I jeszcze jedno. "Nowiny Codzienne'', prezentujqc 
Zyciorys Hitlera, pcdkreSlaly - nie wiadomo w jakim celu - iZ Hitler jest bar
dziej konsekwentny od Mussolioiego, gdyi od mlodoSci zwalczal socjalizm. TamZe, 
nr 51 z 3 III 1932. 

29 Prezydent policji w Opolu do NPG, 29 II 1932. WAP Opole, NPG 53 k. 208. 
DoSC nieprawdopodobna wydaje si� sUgestia nadprezydenta, kt6ry otrzymal z kilku 
miejscowoSci pow. opolskiego i oleskiego informacje, jakoby "Polacy wbrew glo
szonym w ich prasie zamiaro:n wyborczym rozpowszechniali z ust do ust 2.qdanie 
oddania glosu na Hitlera. Jest to nadzwyczaj charakterystyczne dla nastawienia 
polskiego kierownictwa, kt6re widoczhie spodziewa sit:: osicigmlC swoje narodowo-po
lityczne cele przy pomocy niepokoj6w, mogqcych nashlpiC po ewentualnym sukcesie 
wyborczym Hitlera. W celu rozpowszechniania tego hasla wyborczego przez Polak6w 
jest ta okolicznoSC charakterystyczna, ie napierajq oni na religijne, latwo ulegajqce 
wplywom kobiety, pozbawione czE:sto opinü politycznej, i oSwiadczajq im, ie po
wiflr'l.y daC pierwszellstwo Hitlerowi, kt6ry jest katolikiem, przed protestanckim 
Hindenburgiem. Jak dalece posiada to zwic1zek z ostatnio rozpowszechnionq tu 
ulotkc1 narodowosocjalistycznq, ktöra usiluje za pomocot tej samej argumentacji 
skaptowaC katolickq ludno�C, tego nie da sie; stetd je<!_noznacznie oceni.:, wydaje si� 
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KPD wysuwajiic Thälmanna jako kandydata na prezydenta rzucila 
jednoczesnie haslo: ,,Kto wybiera Hindenburga, wybiera Hitlera, kto wy
biera Hitlera, wybiera wojn�!" ,o. Partia nie mogla nie wystawiac wlas
nego kandydata, gdyz bylo rzeczii niemozliwii, by komunisci mogli udzie
lic poparcia kt6reinukolwiek z burzuazyjnych pretendent6w do stolca 
prezydenckiego, chociaz jednoczesnie zdawano sobie spraw<, z tego, iz 
Thälmann nie ma zadnych szans. Akcj<, wyborczei wykorzystano do wzmo
zenia agitacji i propagandy, kt6ra odbywala si" w duchu zaostrzenia walki 
klasowej. Rzucono haslo Czerwonego Frontu Jednosci (Rote Einheitsfront) 

przeciw reakcji, haslo poparcia Thälmanna jako kandydata rewolucyjnych 
robotnik6w, kt6ry realizowac b<,dzie spoleczne i narodowe wyzwolenie; 
to jest kandydat biedoty przeciw kandydatom bogaczy. Nadal wysuwano 
haslo rewolucji proletariackiej i zdecydowanej walki z niebezpieczen
stwem wojny "· Hasla te systematycznie przenoszono w teren. W pow. 
strzeleckim zorganizowano wiele publicznych wiec6w i zebrari., a nadto 
zdolano opanowac 6 zebra11 przeciwnik6w poli tycznych. W g6rnosleiskim 
okr<,gu przemys!owym akcj<, propagandowei za Thälmannem powi11zano 
z dwoma elementami: z organizowaniem komunistycznego zwüizku zawo
dowego g6rnik6w pod nazwei Einheitsverband der Bergarbeiter Deutsch
lands oraz z kwestiei udzielenia poparcia strajkujeicym w tym czasie 
g6rnikom w Polsee"· Okr<,g g6rnosleiski KPD liczyl w pierwszym kwar
tale 1932 r. okolo 6000 czlonk6w skupionych w 108 kom6rkach tereno
wych "· 

Kampania wyborcza byta ostra i zaci<,ta. 7 marca w Ostroimicy, pow. 
Kozle, narodowi socjalisci napadli na cz!onk6w Reichsbanner i dotkliwie 
ich pobili. W nocy z 12 na 13 marca doszto do ostrego starcia mi<,dzy 
komunistami a hitlerowcami w Niemodlinie. Zaniepokojone wladze odda
ly do dyspozycji landratom w Kluczborku i Ko:i:lu dodatkowe oddziaty 
policji, gdyz spodziewano si,; tarn rozruch6w w dniu wybor6w. 13 marca 
wiceprezydent prowincji dr Fischer w towarzystwie hr. Matuschki obje
chal samochodem p6!nocm1 cz<,sc Opolszczyzny na trasie Kluczbork -

· Gorz6w SI. - Olesno - Opale, nie stwierdzajeic jednak nigdzie powod6w 
do zaniepokojenia "· 

jednak, i:Z chodzi o dwie niezaleZne od siebie pr6by wywarcia wplywu w jedna:

kowym kierunku". NPG da pruskiego min. spr. wewn., 4 III 1932. Ta.m:Zc, k, 308. 
30 Geschichte der deutschen Arbei.terbewegu.ng, t. IV, Berlin 1966, s. 328. 
31 „Mitteilungen", nr 5 z 1 III 1932. AP Wroclaw, RO I 1854, s. 401. 
32 „Neue Zeitung'', nr 49 z 27-28 II 1932. 
33 Sprawozdanie prezydenta policji w Opolu, -10 V 1932. AP Wroclaw, RO I 

1830, S. 659. 
3� Prezydent rejencji do pruskiego min. spr. wewn., 22 III 1932. WAP Opole, 

NPG 53, k. 87, 202-203. 
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Wybory odbywaly si" w niedziel<,, 13 marca w godzinach od 9 do 18. 
Kartka wyborcza zawierala 5 nazwisk, obok kt6rych nalezalo wstawic 
do k6lka krzyzyk "· Wyniki wybor6w na terenie Rzeszy byly nast<,pujqce: 
Hindenburg otrzymal 18,651 mln glos6w (49,60/o), Hitler - 11,339 min 
(30,10/o), Thälmann - 4,983 min (13,20/o, Duesterberg - 2,557 min (6,80/o), 
Winter - 0,113 min (0,30/o). Hindenburgowi zabraklo do wyboru 0kolo 
168 tys. glos6w '6• Wyniki g6rnoslqskie przedstawia tabl. 1. Proporcje 
wynik6w g6rnosla,skich ulozyly si<, inaczej niz wyniki og6lnoniemieckie. 
Tutaj Hindenburg zostalby wybrany w I turze, gdyz osia,gnql ponad 500/o 
glos6w; Thälmann i Duesterberg otrzymali wi,:cej glos6w ni:i. w Rzeszy, 
Hitler i Winter natomiast mniej. Hitlerowcy zrobili jednak i na G6rnym 
St„sku ogromny krok naprz6d w por6wnaniu z wyborami do parlamen
iu Rzeszy w 1930 r., kiedy to osiqgn,:li zaledwie 9,50/o glos6w. Na tej 
podstawie moZna stwierdziC, Ze owo „polityczne trz�sienie ziemi'', kt6re 

dokonalo si<, w Rzeszy we wrzesniu 1930 r., na G6rnym Slqsku mialo 
mie.jsce z p6ltorarocznym op6Znieniem. 

, Na g6moslqskiej mapie wyborczej dokonalo si<, kilka charaktery
stycznych zmian. Duesterberg osiqgm1l stosunkowo najwi"cej glos6w 
w Opolu, a w pow. kluczborskim, kt6ry znany byl jako gl6wna domena 
wplyw6w DNVP, najwi<,cej glos6w padlo na Hitlera (39,70/ü), a nie na 
Duesterberga (15,90/o), eo swiadczy o tym, ze cz!onkowie DNVP wobec 
beznadziejnosci szans swego kandydata woleli oddac swe glosy na Hitle
ra. Hindenburg nie uzyskal bezwzgl"dnej wi"kszosci jedynie w 5 po
wiatach Slqska Opo!skiego, a w jednym powiecie - kluczborskim - nie 
otrzymal nawet wzgl<,dnej wi<,kszosci. Uderzajqcy jest r6wnomierny roz
klad g!os6w na Hitlera w poszczeg6lnych powiatach wynosza,cy okolo 250/o. 
Tylko centrowa Nysa wykazala mniej niz 200/o glos6w hitlerowskich. 
Wplywy KPD w calym okr"gu wyborczym zmalaly z 16,6% w 1930 r. 
do 14,40/o. Bytom - wies i Zabrze wykazaly tu najwi,:kszy odsetek glo
s6w na Thälmanna. Postac Wintera nie odegrala w wyborach zadnej roli. 
Jak zatem widac, masy bezrobotnych, drobnomieszczanstwa, chlop6w 
oraz mlodych wyborc6w zos\aly w znacznym stopniu otumanione dema
gogicznymi has!ami Hitlera; nie widzialy one wyjscia z ci�zkiej sytuacji 
kryzysowej i odm6wily zaufania tradycyjnym partiom politycznym. 

as OV, nr 61 z 12 III 1932. 

36 K. No w a k, Z dziej6w republiki weimarskiej (Przeglqd Zachodni, nr 7-8/1955, 

s. 371); F. R y s z k a, Noc i mgla, Wroclaw - Warszawa - Krak6w 1962, s. 165; 

Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik. cz. II, Berlin 1966, s. 283. 
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Wobec tego, iz faden z kandydat6w nie uzyskal bezwzgi�dnej wi�k
szosci glos6w (ponad 500/o), zarziidzono drugii tur� wybor6w na niedziel� 
10 IV 1932 r. W ten spos6b doszlo do drugiej kampanii wyborczej, kt6-
ra trwala kr6tko, dwa tygodnie zaledwie, gdyz prezydent Rzeszy z po
wodu swiiit wielkanocnych (27-28 III) zabronil na okres dw6ch tygodni 
(od 20 III do 3 IV) odbywania publicznych wiec6w i manifestacji pod 
golym niebem, jak r6wniez rozpowszechniania ulotek i plakat6w. Byl to 
tzw. pok6j wielkanocny "· 

Zarziid partii SPD oglosil 15 marca odezw�, w kt6rej triumfalnie ob
wiescil, ie celem SPD bylo pobicie Hitlera, a ten cel wlasnie zostal 
osiiigni�ty. Z tego zresztii powodu SPD zrezygnowala z wystawienia wla
snego kandydata. Atakowano KPD za to, ze gl6wnym swym przeciwni
kiem uznala SPD, a nie faszyzm. Zapowiadano, ze frakcja SPD wniesie 
do Reichstagu projekty ustaw o nacjonalizacji przemyslu ci�:i:kiego, o pan
stwowej kontroli nad bankami i kartelami, o stworzeniu nowych mo:i:li
wosci pracy. Wzywano do zadania Hitlerowi calkowitej kl�ski. W ana
logicznym sensie wypowiedzialo si� kierownictwo g6rnosliiskiego Zelaz
nego Frontu: ,,Niemcy nie b�dii faszystowskie, gdyz my tego nie chcemy". 
28 marca odbyl si� w Gliwicach nadzwyczajny zjazd g6rnosliiskie:i orga
nizacji SPD, na kt6rym gl6wnii uwag� poswi�cono sprawie zblizajiicych 
si� wybor6w do sejmu pruskiego 24 kwietnia, ustalajiic szczeg6lowy pro
gram dzialania. Przegram\ Hi tlera z 13 marca potraktowano przedwczes
nie jako powa:i:nii kl�sk� faszyzmu i obiecywano sobie 10 kwietnia osiiig
niic pelne i calkowite zwyci�stwo nad faszyzmem "· SPD zaniechala 
w tym czasie wszelkich polemik z Centrum, zaciesniajiic sw6j sojusz 
z nim. Og6lnoniemieckie kierownictwo Zelaznego Frontu wydalo odezw� 
(2 IV), w kt6rej raz jeszcze uswiadamiano spoleczenstwu grozb� faszyzmu, 
niosiicego grozb� inflacji, wojny i n�dzy, glodu i biedy calemu narodowi. 
,,N�dza robotnika to smierc dla chlopa" (Arbeiternot ist Bauerntod) -
tym haslem usilowano pozyskac masy chlopskie w Niemczech. Nadal 
atakowano komunist6w za podtrzymywanie kandydatury Thälmanna: 
,,ka:i:dy glos na Th.älmanna w dniu 10 kwietnia jest glosem na Hitlera. 
Kto chce pobic Hitlera, wybiera Hindenburga!". R6wniez socjaldemokra
tyczne centrale zwiiizkowe (.�.DGB, AfA, ADB) w swej odezwie uderzaly 
w te same tony: ,,kto si� wstrzymuje od glosu, jest dezerterem. Kto je
szcze teraz odda sw6j glos Thälmannowi, jest politycznym glupcem ... 
Kazdy glos dla Hindenburga jest uderzeniem mlota przeciw wrogom 
Waszej wolnosci !" •• G6rnosl,iska SPD organizowala bardzo liczne wiece 

a7 OV, nr 66 z 18 III 1932. 
38 OV, nr 63, 65 i 73 z 15, 17 i 29 III 1932. 
39 OV, nr 77 z 2 IV 1932. 



Wybory prezydenta Rzeszy w 1932 r. 239 
-------------- -

i zebrania. W dniach 3-9 kwietnia urzqdzono ich 253, gl6wnie w okr\)gu 

przemyslowym '"· Byly one ;,rzedmiotem napasci i atak6w ze strony fa
szystowskich boj6wek. 

W obozie Centrum wyniki marcowych wybor6w powitano z miesza
nymi uczuciami. Analiza wynik6w stwierdzila, ze DNVP stracila okolo 
47 tys. glos6w, KPD zas 8 iys., natomiast Hitler zdobyl 122 tys. glos6w 
wi\)cej niz w 1930 r., gdy partie popierajqce Hindenburga uzyskaly nikly 
przyrost 20 tys. glos6w. Sk:\d ten przyrost glos6w na Hitlera? Przyjmo

wano, ze to przede wszystk.im 48 tys. glos6w nowych wyborcow i 47 tys. 
glos6w utraconych przez DNVP daly ten ogromny przyrost Hiilerowi. 
Polacy - przypuszczano - oddali cz\)sciowo glosy na Hindenburga, cz\)s
ciowo zas wstrzymali si\) ad glosu, Zwracano uwagl' na fakt, iz fala ra
dykalnego nacjonalizmu - tak w tych kolach okreslano faszyzm - zala
la G6rny S!qsk z duzym op6znieniem "· 

Przykrym zgrzytem dla koalicji Centrum i SPD stala si\) sprawa hr. 
Westarpa. 3 kwietnia przyjechal do Bytomia na zaproszenie tamtejszego 
komitetu hindenburgowskiego hr. Kuno Westarp, niegdys przyw6dca 
DNVP, kt6ry nie ugi'll sit;, przed Hugenbergiem, opuscil parlil' i stan'll 
na czele partii konserwatywnej (Konservative Volkspartei). Ten reakcjo
nista dopuscil sil' duzej prowokacji. Kiedy stwierdzil, iz sa!a ozdobiona 

jest jedynie flagami panstwowymi w kolorze czarno-czerwono-zlotym, 
öswiadczyl, ze nie b\)dzie przemawial, dop6ki na sali nie znajdzie si\) 
dawna flaga cesarskich Niemiec w kolorze czarno-bialo-czerwonym. 
Wsr6d sluchaczy wybuchlo wielk.ie oburzenie, gdyz wielu z nich bylo 
czlonkami Reichsbanneru, kt6ry m. in. stawial sobie za cel ochron\) re
publikanskiej flagi niemieckiej. Ostatecznie wskutek tumultu wiec nie 

doszedl do skutku. Nast\)pnego dnia w Opolu u Lukaschka odbyla sil' 
konferencja przyw6dc6w Centrum i Reichsbanner, na kt6rej incydent 
zalagodzono, uznajqc wykorzystanie konserwatywnego posla do agitacji za 
Hindenburgiem za niecelowe. Cala prasa opozycyjna wyrazala swoj,; 

„Schadenfreude" z okazji tego incydentu "· Analogiczna sprawa miala 
miejsce na wiecu w Opolu 6 kwietnia. Tu wprawdzie trybuna ozdobiona 
byla f!agami Rzeszy, ale obok nich tkwily flagi cesarskie. Najgorsze wszak 
bylo to, iz Lukaschek jako jeden z m6wc6w wystqpi! nie tylko przeciw 

,o OV, nr 79 z 5 IV 1932. 
o „Schlesische Zeitung", nr 134 z 14 III 1932; ,.Oppelner Kurier'', nr 74 z 14 III 

1932. 

u OV, nr 78 z 4 IV 1932; ,,Ostdeutsche Morgenpost", nr 93 i 94 z 4 i 5 IV 19�2; 

,,Berliner Tageblatt", nr 159 z 4 IV 1932; ,,Volksblatt", nr 78 i 80 z 4. i 6 IV 1932; 

,,Schlesische Volkszeitung•·, nr 155 i 157 z 4 i 5 IV 1932; ,,Oppelner Nachrichten", 

nr 79 z 4 IV 1932; ,.Schlesiche Zeitung .. , nr 170 i 173 z 4 i 6 IV 1932; 11Neue Zei

tunt', nr 80 z 6 1 V 1932, 
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( 
KPD i NSDAP, ale w jednym szeregu z nimi postawil i SPD. Ta ostatnia 
poczula si� ura:i:ona, jednak oswiadczyla, i:i: nadal b�dzie popierala Hin
denburga "· 

Najwa:i:niejsze byly dwa wiece centrowe zorganizowane jednoczesnie 
4 kwietnia w Gliwicach i w Opolu. W, Gliwicach przemawiat Adam Ste
gerwald, minister pracy w rz11dzie Brüninga. ,, Zaden czlowiek nie ma 
nfc przeciw temu, :i:e narodowi socjalisci usiluj11 na I e g a In e j drodze 
zmienic konstytucj�. To jest dobry przywilej ka:i:dego obywatela panstwa 
i ka:i:dej partii politycznej'' - powiedzial Stegerwald, kt6ry zarzucit 
hitlerowcom to tylko, i:i: nie daj11 oni gwarancji legalnego sprawowania 
wladzy po ich dojsciu do wladzy. Jego zdaniem re:i:im hitlerowski sci11g
nie na Niemcy wojn�, gdy:i: s„siedzi Niemiec z zachodu i z potudnia nie 
pogodz11 si� z dyktatur11 w Niemczech, a r6wnoczesnie robotnicy i ich 
zwi11zki zawodowe rozpoczn'l walk� z faszyzmem. A zatem. Niemcom 
grozi wojna i rewolucja jednoczesnie. Lukaschek w Opolu uderzyl w in
ne tony: G6rny S!11sk musi nadrobic sw6j bl<1d z 13 marca polegaj11cy na 
malej frekwencji wyborczej. Kazdy powinien uwa:i:ac si� za cztonka „Par
tii Rozs11dnych Antyradykalciw". Wyb6r Hitlera i Thälmanna nie wchodzi 
w rachub� ze wzgl�du na ich jednostronny swiatopogl11d i d11:i:enie do 
rewolucji, kt6ra stanowilaby „koniec naszego mozolnie odbudowanego 
panstwa", posiadaj11cego znowu autorytet w Europie. :i,J:itlerowskie :i:qdania 
pracy, wolnosci i chleba pochodz11 z programu · SPD z 191B r. Jak je 
zrealizowac? ,,Przyjdzie taki dzien, w kt6rym sam Hitler zoslanie zalany 
przez fal� podniesionych przez niego Zl\dan, kt6ra nast�pnie wyrzuci 
na brzeg bolszewizm jako wladc� nad Niemcami" "· 

Przytoczone wyst11pienia oddaj11 wiernie petn11 wahan i kompromisow11 
polityk� Centrum, dla ktörego najwazniejsz11 spraw'I i realn11 grozb11 
bylo tylko niebezpieczenstwo rewolucji proletariackiej. Wyrazny · jest 
w tych wyst11pieniach ton i ch�c do ust�pstw wobec faszyzmu; chodzi 
tylko o to, ze w11tpliwa jest cywilizowana legalnosa form_ przysztej wla
dzy faszystowskiej. Jasne jest, ze taka pnlityka nie mogta stanowic tamy 
dla rozwoju hitleryzmu. Spoleczenstwu czyniono nierealne obietnice, jak 
to czytamy w odezwie gliwicki"ego komitetu hindenburgowskiego, ze 
Hindenburg zakonczy spraw� repar<!cji, zlikwid<1je bezrobocje, o:i:ywi han
tle! i gospodark�; szermowano frazesami tego rodzaju, :i:e jednoglosny 
wyb6r Hindenburga b�dzie swiadectwem, ,,i:i: nar6d niemiecki odrzuca 
wszystkie srodki wewn�trznego rozkladu i· zgubnej wojny domowej oraz 
jest zdecydowany w prawej i cywilizowanej pracy nad odbudow<1 osüjg-
ns1c post�p naroqowy ... " ,15 

. ' 

43 „Volksblatt", nr 81 z 7 IV 1932. 

44 OZ, nr 81 z 5 IV 1932. 

45 „Ostdeutsche Morgenpost", nr 96 z 7 IV 1932. 
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DNVP wycofala kandydatur� Duesterberga i pozostawila swoim zwo
lennikom wolrn\ r�k� w oddaniu glosu na Hindenburga lub Hitlera. Hitle
rowcy uznali wybory z 13 marca za swoje wielkie zwyci�stwo. Kierownik 
g6rnosl&skiego podokr�gu NSDAP Adamczyk wydal specjalnq .:,dezw�, 
w kt6rej podkreslal, ze hitlcrowcy w por6wnaniu z wyborami do Reich
stagu z 14 IX 1930 r. osi&gn�li przyrost glos6w w wysokosci 180'/o (,,Hitler 

moze byc dumny z G6rnego Sl&ska!"). Dzi�kuj&c swym ludziom, wzywal 
ich jednoczesnie do wyt�zonej walk1 wyborczej w II turze glosowania. Za
powiadal tez; ze dalszego marszu faszyzmu na G6rnym Sl&sku nie po
wstrzyma ani Lukaschek, ani Ulitzka "· Istotnie wplywy faszystowskie 
rosly, przedostajqc si� nawet na teren szkoly "· SA zorganizowala pi�c 
oddzial6w propagandowych. kt6re zostaly przeszkolone w okresie mi�dzy 

29 III a 3 IV 1932 r. w nast�puj&cych miejscowosciach: w Choruli (pow. 
Strzelce), Korfantowie (pcw. Niemodlin), Rozumicach (pow. Glubczyce). 
Komorznie (pow. Kluczbork) i w Tworogu (pow. Gliwice). Kaidy z od
dzial6w liczyl po okolo 50 os6b i otrzymal 2-3 powiaty przydzielone jako 
pole dzialania. Ich dzialalnosc byla obserwowana przez policj�. Z po
wodu naruszenia przepis6w porz&dkowych trzy z tych oddzial6w zostaly 

rozbite, a ich uczestnicy aresztowani i postawieni w trybie przyspieszo

nym przed s&dami w Brzegu. Raciborzu, Olesnie i Gorzowie SI. .Jeden 
z przyw6dc6w skazany zostal na 9 tygodni aresztu, inny - na 2 tygodnie, 
pozostali zas na kary grzywny w wysokosci 10-40 mk. Po wyrnku odbyly 
si� zresztq wielkie manifestacje faszyst.owskie pod gmachami s&d6w, 
a skazani w aureoli bohater6w wracali triumfalnie do Opola "· 

Propaganda hitlerowska pracowala na pelnych obrotach. Hr. Pückler 
z Korfantowa przemawial w ci&gu miesi<1ca na 20 wiecach NSDAP. 
Na· 19 kwietnia zapowiedziano wiec z udzialem Goebbelsa w Bytomiu; 
r6wniez sam Hitler zapowiedzial sw6j przyjazd do Bytomia, eo mialo 

jednak juz zwi&zek z wyborami do sejmu pruskiego. Partia wydala dwie 
ulotki, w kt6rych gl6wnie atakowano Cent.rum. W jednej z nich przy
pominano, ze w 1925 r. Centrum wypowiadalo si� przeciw kandydaturze 
Hindenburga i przedstawialo go jako herolda militaryzmu i kapitalizmu. 
A tymczasem wlasnie Cent.rum zdradzilo interesy kosciola, gdyz sprzymie
rzylo si� z SPD wyznaj&C'l marksizm. Wzywano katolik6w do opuszcza-

"'' ,,Schlesischer Adler", nr 11 z 16 III 1932. 

47 W protestanckiej szkole im. Pestalozziego w Bytomiu uczniowie witali nau

czycieli okrzykiem „Heil Hitler!", pisali na szybach „Precz z Hindenburgiem!", 

smarowali swastyki na lawkach i ksi&Zkach, naklejali ulotki z napisem „Hitler 

musi zrobiC pori.qdek!" (Hitler muss ausmisten!). ,,Schlesische Volkszeitung", 

nr 170 z 13 IV 1932. 
4s Prezydent rejencji do NPG, 29 IV 1932. WAP Opale, NPG 53, k. 315j OZ, 

nr 83 z 7 IV 1932. 
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nia szereg6w Centrum i t"zucono haslo: ,,Kto wybiera Centrum, ten 
grzeszy!" (Wer Zentrum wählt, begeht Sünde!). Dlatego trzeba glosowac 
na Hitlera, a nie na Hindenburga. W rlrugiej ulotce przeciwstawiano 
Hitlera jako katolika Hindenburgowi jako protestantowi ••. Usilowano 
w ten spos6b wykorzystac uczucia religijne ludnosci g6rnoslqskiej. 

Zwiqzek Polak6w w Niemczech skwitowa! wyniki wyboc6w I tury 
stwierdzeniem, ze niepokoj'!CY jest wzrost wplyw6w faszystowskich na 
G6rnym S!qsku. Z drugiej strony wyczuc mozna w artykulach „Nowin 
Codziennych" zamaskowanq ratlose z tego, iz Centrum tu i 6wdzie po
nioslo wyrain'I kl,:sk,:. Przepowiadano zwyci,:stwo Hindenburga w II 
turze. Podkreslano, ze tylko G6rny Slqsk i Luzyce daly Hindenburgowi 
absolutnq wi<:kszosc glos6w. Powtarzano dyrektyw<:, by ci Polacy, kt6rzy 
wezm'I udzial w glosowaniu, oddali glos tylko na Hindenburga. Ponownie 
okreslano komunist6w jako wrog6w polskosci i. religii, zdecydowanie od
cinano si" od hitleroWc6w jako szowinist6w. W wypowiedziach prasowych 
wyjasniano te:i wreszcie, dlaczego ob6z polski zdecydowal si<: poprzec Hin
denburga. Oto Polacy mimo wielu szykan stoj'I na gruncie panstwa niemiec
kiego, S'I elementem - jakby to powiedziano w Polsee sanacyjnej - pan
stwowotw6rczym. Jednoczesnie manifestowano negacj<: wobec polityki 
Centrum i SPD. 2qdano likwidacji antypolskiej polityki, postulowano 
swobody narodowe, polskie duszpasterstwo, mozli wosc rozwoju wlasnej 
kultury, ekonomiczne r<>wnuprawnienie z Niemcami oraz zabezpieczenie 

nalezytej reprezentacji ludnosci polskiej w komunach i cialach przedsta
wicielskich so. 

W sumie propaganda wyborcza prz<ed II tur.1 wybor6w byla nadal 
bardzo zywa, lecz jednak - jak to stwierdzaly kompetentne wladze -
udzial ludnosci w zebrania�h i wiecach byl znacznie slabszy niz w kam
panii I tury "· 

Wyniki II tury wybor6w byly nast<:pujqce: Hindenburg uzyskal 
19 359 983 glos6w (53,10/o), Hitler - 13 418 547 (36,80/o), Thälmann -
3 706 759 (10,1 %) "· W stosunku do pierwszej tury liczba glosöw odda
nych na Hindenburga wzrosla o 3,50/o, na Hitlera o 6,7%; natomiast licz
ba glos6w oddanych na Thälmanna spadla o 3,10/o. Na G6rnym S!qsku 
(tab. 2) zmiany wyrazily si" w innych proporcjach: Hindenb,irg uzyskal 

4u „Schlesische Zeitung", nr 184 z 12 IV 1932; ,,Ostdeutsche Morgenpost", nr 83 

z 23 III 1932; hr. Matuschka do radcy ministerialnego Janicha w Berlinie, 14 IV 

1932. WAP Opole, NPG 53, k. 177; NPG do pruskiego min spr. wewn., 22 IV 1932. 

Tami:e, k. 312 i n. 
50 „Nowiny Codzienne'', nr 61, 63, 65, 76 i 80 z 15, 17, 19 III, 3 i 8 IV 1932. 
51 Prezydent policji w Opolu do prez. rejencji, 28 IV 1932. AP Wroclaw, RO 

1695, s. 185; prezydent rejencji do NPG, 29 IV 1932. WAP Opole, NPG 53, k. 91. 
52 A. Dr e s  1 e r, F. M a ier - H a r t m a nn, Dokumente der Zeitgeschichte, 

Monachium 1941, s. 382; OZ, nr 87 z 12 IV 1932; OV, nr 84 z 11 IV 1932. 
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Tab. 1. Wyniki wyborOw prezydenta Reszy w prowincji görnoSl�skiej I tura. 

- 13 III 1932 
Powiaty 

miejskie 

i wiejskie 

ßytom - m. 

Gliwice 

Nysa 

Opole 
Racib6rz 

Zabrze 

Bytom-w. 

Dobrodziell 

Gliwice 

Glubczyce 

Grodk6w 

Kluczbork 

Koi:le 

Niemodlin 

Nysa 

Olesno 

Opole 

Prudnik 

Racib6rz 

Strzelce 

2 162 4,2 27 238 
2 838 4,9 29 019 
1 253 6,4 13 753 
4 636 18,3 11 663 
1 523 5,7 14 320 
5 473 7,9 28 182 
2 731 6,6 14 882 

381 4,6 4 674 
2 841 7,9 18 176 
1 985 4,6 30 377 
1 156 5,6 11 962 
4 454 15,9 10 286 
3 939 10,3 20 061 
2 588 12,9 10 859 
1 463 4,2 23 167 
1 518 6,2 14 329 
6 077 10,0 30 633 
2 917 6,2 27 651 
2 545 10,3 10 852 
2 173 6,2 17 757 

53,0 14 306 28,0 7 566 14,7 98 0,1 
5u,J 16 341 28,2 9 641 16,6 107 0,2 
69,8 3 456 17,5 1 239 6,3 II 0,0 
46,3 5 934 23,5 2 971 11,8 43 0,1 
54,0 8 240 31,0 2 413 9,0 75 0,3 
40,6 16 482 23,8 19 116 27,5 164 0,2 

35,7 9 579 23,0 14 300 34,4 125 0,3 
57,6 2 362 28,9 700 8,6 24 0,3 
50,9 8 840 24,7 5 789 16,2 134 0,3 
69,6 9 534 21,8 1 713 3,9 42 0,1 
57,3 6 936 33,2 779 3,8 11 0,0 
36,8 11 102 39,7 2 101 7,5 38 0,1 
52,7 9 610 25,3 4 394 11,5 105 0,2 
54,0 5 270 26,2 1 371 6,8 25 0,1 
66,7 7 507 21,6 2 583 7,4 36 0,1 
58,7 5 848 23,9 2 689 11,0 58 0,2 
50,3 14 489 23,8 9 489 15,5 219 0,4 
58,3 12 759 26,9 3 981 8,4 81 0,2 
43,7 7 352 29,6 3 959 16,0 113 0,4 
50,3 9 353 26,5 5 905 16,7 127 0,3 

Razem 1 54 653 1 7,7 J 369 841 151,81185 300 l 25,91 102 699 l 14,411636 1 0,2 
Zr 6 d l a: ,,Oppelner Zeitung", nr 62 z 14 III 1932; ,,Oppelner Kurier·•, nr 74 

z 14 III 1932; ,.Oberschlesischer Volksbote'', nr 62 z 14 III 1932. Kolumna „Winter" 

nie sumuje siE:. 

o 6,10/o, a Hitler o 4,8% wi"cej glos6w, natomiast Thälmann stracil 3,00/o 
gtos6w. W przekroju powiatowym zwraca uwag,: fakt, iz Hindenburg 
nie otrzymal ponad 500/o gtos6w jedynie w trzech powiatach (Zabrze, 
Bytom - wies i Kluczbork); w pow. kluczborskim kandydatura Hitlera 
otrzymata az 52,1 % glos6w. Przyrost glos6w na Thälmanna odnotowac 
mozna jedynie w pow. grodkowskim, we wszystkich pozostalych powia
tach Thälmann otrzymat mniej g!os6w niz w I turze. Frekwencja wy
borcza w II turze wyrainie zmala!a. Kiedy 13 marca na 890 488 upraw
nionych do glosowania na Shisku Opolskim oddano waznych glos6w 
714 129 (80,20/o), to w miesiqc p6zniej liczba waznych glos6w spadla do 
696 042 (78,10/o). Przeci,:tna frekwencja wyborcza w Rzeszy 10 kwietnia 
wynosila 83,60/o (w marcu - 86,20/o). 

W obozie Centrum i SPD wyrazano ratlose z sukcesu. Jednoczesnie 
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Tab. 2. Wyniki wyboröw przezydenta Rzeszy w prowlncjl görno§J�skieJ II tura - 10 IV 1932 

Powiaty miejskie I Hindenburg 
1
1 Hitler I Thälmann i wiejskie glos6w [ % glos6w 1 % glos6w 1 % 

Bytom - m. 
1 

28 322 57,0 15 562 31,3 5 816 11,7 Gliwice 1 29 575 53,9 18 722 34,1 6 636 12,0 
Nysa 14 176 73,6 4 104 21,3 983 5,1 
Opolc 12 244 52,8 8 522 36,8 2 424 10,4 Racib6rz 15 457 59,3 8 839 33,9 1 790 6,8 
Zabrze 30 801 47,1 19 582 29,9 15 081 23,0 
Bytom - w. 17 604 44,7 10 640 26,9 11 171 28,4 Dobrodziell 5 102 62,3 2 514 30,8 543 6,7 Gliwice 19 939 56,5 10 553 29,9 4 774 13,6 
Giubczyce 31 682 72,0 10 885 24,7 1 422 3,3 Grodk.6w 12 651 61,2 7 197 34,9 805 3,9 Kluczbork 11 141 42,7 13 613 52,1 1 370 5,2 
Ko:i:le 22 679 59,8 11 826 31,2 3 400 9,0 Niemodlin 11 772 60,4 6 601 33,9 1 101 5,7 Nysa 24 579 70,9 8 109 23,4 1 963 5,7 
Olesno 16 789 68,1 6 225 25,2 1 638 6,7 
Opole 34 186 57,6 17 826 30,0 7 347 12,4 
Prudnik 30 092 63,8 13 848 29,4 3 185 6,8 
Racib6rz 13 532 53,6 8 548 33,9 3 147 12,5 Strzelce 20 940 59,2 10 031 28,3 4 436 12,5 

Rarem 1403 263 1 57,9 1 213 747 l 30,7 1 79 032 l 11,4 
2 r 6 d l a: ,,Oppelner Zeitung", nr 86 z 11 IV 1932; .,Oberschlesisches Volksblatt", nr 84 z 11 IV 1932; AP Wroclaw, RO I 1902, s. 5 

podkreslano, ze faszyzm nie zostal ostatecznie pokonany, przeciwnie -
jego niebezpieczenstwo wzroslo, eo widoczne bylo szczeg6lnie w przyroscie 
liczby glos6w oddanych na Hitlera. Hindenburg „odwdzi�czyl si�" Cen
trum i SPD w ten spos6b, ze 13 IV 1932 r. wydal zarz&dzenie „dla zabez
pieczenia autorytetu panstwa" rozwi&zujqce SA i SS z uzasadnieniem, ze 
panstwo nie moze zgodzic si� na istnienie prywatnej armii w kraju. 
Gest ten SPD potraktowala serio i 14 IV 1932 r. kierownictwo Reichsban
ner w Rzeszy rozwi&zalo samorzutnie swoje formacje ochronne (Schutz
formation - Schufo), poniewaz „z chwil& wyboru pana prezydenta Rzeszy 
von Hindenburga zostalo osi4gni�te zwyci�stwo dla konstytucji i demo
kracji, odwr6cone zostalo niebezpieczer\stwo bezposrednio groz&cej wojny 
domowej w Niemczech" 5:1. 

Najblizsze miesi&ce wykazaly falszywosc tej oceny. 

u Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, s. 285; OV, nr 85 i 87 
z 12 L 14 IV 1932; OZ, nr 89 z 14 IV 1932. 
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DER VERLAUF DER REICHSPRÄSIDENTENWAHL VOM JAHRE 1932 IN DER 

PROHNZ OBERSCHLESIEN 

Der Artikel schildert die politischen Kämpfe im Oppelner Teil von Ober
schlesien in der Zeit der Rekhspräsidentenwahl im Jahre 1932. In der ersten Wahl
runde unterstützten das Zentrum und die SPD die Kandidatur Hindenburgs, die 
Deutschnationale Volkspartei forderte Dueslerberg, die KPD Thälmann, die NSD�A"'P 
Hitler. Der Bund der Polen in Deutschland verhielt sich den erwähnten Karl
didaten gegenüber mit Zurückhaltung und schlug schliesslich vor, damit sich 
die Polen entweder der Stimmen enthalten oder sich für Hindenburg ent3cheiden, 
in dem man den RepJ"äsentantcri. der Idee einer demokratischen Republik sah. In 
der Tat erhielt Hindenburg in Oberschlesien in der ersten Wahlrunde über 50°/o 

aller Stimmen, im ganzen Reich erzielte er aber keinen Sieg. In der zweiten Runde 
wurde Hindenburg schliesslich gewählt; beunruhigend war der Stirnmenzuwachs 
für Hitler und die Stimmenverluste Thälmanns. Ein für Oberschlesien charakteri
stisches Merkmal war die Tatsache, dass die Prnporlionen der Stimmenzahlen anders 
waren als durchschnittlich im Reich: Hitler erhielt hier weniger Stimmf'n, Th.":il
mann dagegen mehr. Dies zeugt von der antifaschistischen Haltung der oberschle
sischen Arbeiterklasse und des Bauerntums. 



R E C E N z J E 

L. M i  I i s, L'ORDRE DES CHANOINES RlsGULIERS D'ARROUAISE. SON 
HISTOIRE ET SON ORGANISATION, DE LA FONDATION DE L'ABBAYE 
(VERS 1090) A LA FIN DES CHAPITRES ANNUELS (1471), t. 1-11, Brugge 1969, 
ss. 653 + 17 map. 

W literaturze europejskiej od dawna odczuwano potrzeb� badaii nad kongregacjq 
kanoniköw regularnych reguly Sw. Augustyna w Arrouaise, kt6ra w okresie Srednio
wiecza naleiala do jednych z wiE:kszych w Europie i skupiala wok61 siebie dziesü\tki 
klasztor6w we Francji, Belgii, Anglii, Szkocji, Irlandii oraz kilka w Polsee. Jedyna 
monografia kongregacji, pi6ra ostatniego jej opata, wydana w przeddziell rewolucji 
francuskiej zachowala si� zaledwie w kilku egzemplarzach 1• W takiej sytuacji 
z prawdziwym zainteresowaniem naleiy odnotowaC dwut.omowc\ prac� L. Milisa 
po�wit:con4 dziejom, organizacji i rozprzestrzenianiu si� kongregacji Arrouaise 
w Sredniowiecznej Europie. Tom I sklada sit; z S"zeSciu zasadniczych cz�Sci podzie
lonych na kilkadziesüit rozdzia16w i podrozdziai6w. Zawarl w nim Autor histori� 
opactwa i kongregacji od fundacji do 1471 r., ekspansj� na tereny Francji, Flandrii, 
Anglii, Szkocji, Iriandii i Polsk·i, wreszcie organizacj� wewn�trzmi. Tom II obej
muje same mapy i wykresy znacznie ulatwia,iqce orientacj� w materiale fakto
gra.ficznym zawartym w t. I. Praca Milisa zostala oparta na dui.ym zasobie mate
rial6w archiwalnych i bibliotecznych gromadzonych skrz�tnie na terenie kilku 
paflstw europejskich, do kt6rych si�galy wplywy kongregacji arro""'.ezyjskiej. Na
tomiast w samym Arrouaise, zniszczonym przez rewolucj� francusk<1, nie zacho
waly si� i.adne materialy. Dotarcie do kilkudziesi�ciu arch<iw6w i bibliotek euro
pejskich, przebrni�cie przez dziesiqtki Zrödel drukowanych stanowi niew&tpliwie 
dui.y wysilek badawczy. 

Trudno jednak nie dostrzec, ii. Autor nie wyczerpal tych ZrOdel w takim 
stopniu, jak wymagal tego stawiany problem, i niejednokrotnie nie przemySlal do
statecznie wniosk6w wyplywajqcych z materialu ir6dlowego. Ksiqika Milisa miala 
byC w swoim zaloi.eniu pracq o charakterze syntetycznym, w wykonaniu stala si� 
pracq o charakterze sumarycznym i encyklopedycznym. Przeogromna masa zagad
niell, kt6ra wchodzila w orbittt zainteresowcOl Autora, przy prawic CaJkowitym 
braku w literaturze europejskiej opracowa6 monograficznych poszczeg6lnych opactw, 
prepozytur i konwent6w, byla przyczynq, kt6ra nie pozwolila Autorowi wyjSC poza 
charakter opisOwy. 

Ksiqi.ka MiHsa jest jednak pierwszq naukowct rozprawct na temat kongregacji 
arrowezyjskiej, daleko odbiega od przestarzalej w formie i treSci pracy Gosse·a, 
chociai. materialowo wciqi. aktualnej, prostuje wiele bl�dnych wiadomoSc:i i utartych 
poglqd6w, rozwiqzuje doskonale szereg zagadnieil. Stanowi wi�c baz� i punkt 
wyjScia dla dalszych badail w omawianej dziedzinie. Najwnikliwiej opracowane sc1 

1 F. Go s s e, Histoire de l'abbaye et de la congregation d'Arrou.aise, Lille 1786. 

a - Sob6tka 2/'11 
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w ksic1,ice parlie materiatu dotyczqce pocz<1tk6w opactwa i kongregacji w Arrouaise, 
dzieje nader skomplikowane, pelne ewolucji i przeobraieri.. DatE: samej fundacji 
Arrouaise Autor umieszcza w 1Cl90 r., eo znajduje potwierdzenie w Slc1skich zr6dlach, 
a zaloienie kongregacji zdecydowanie - w latach 1129-1132. Ostatnie ustalenie jest 
ogromnej wagi, gdyi usuwa WijlpliwoSci zwi.:1zane z datacjc1, przynaieinoSci wielu 
plac6wek zakonnych do kongregacji. Trzeba przy tym zgodziC si� z ge;ieralnym 
wnioskiem Autora, ii kongregacja arrowezyjska powstala na fali dfl):ell. i kompro
misu mi«:dzy dqieniami ideologicznymi Zycia monastycznego doby karoliri.skiej 
a postulatami reformy koSciclnej w XI w. Czytelnik otrzymuje trafm\ charakte
rystykE: reform doby przedgregoriailskiej oraz wyjaSnienie na tym tle ewolucji 
w opactwie i kcngregacji arrowezyjskiej, zwlaszcza najwai.niejszego momentu w jej 
dziiejach - przej.Scia od instytucji eremickiej do kanonicznej. Nareszcie tei otrzy
mujemy wyczerpujc'4ce obja�nienie, na jakich podstawach prawnych uformowalo 
siE: Zycie wewn�trzne Arrouaise. Nader cennym osic'4gniE:ciem Autora jest udana 
pr6ba uchwycenia wplyw6w zakon6w cystersl<iego i premonstratefiskiego na kon
gregacj� arrowezyjskct, na jej podstawy ideologiczne i organizacyjne. Jakkolwiek 
sam problem nie byl nowy i nieraz spotykaliSmy si� z og6lnikowym stw ierdzeniem 
o przemoZnym wplywie obu powyZszych zakon6w na Arrouaise, niemniej jednak 
tak pelnego i dokladnego obrazu nikt przed Milisem nie dal. Jasno i wyczerpuj,:\CO 
Autor wyloZyl przemiany ideologiczne i organizacyjne w Arrouaise aZ do powstania 
wlasnych konstytucji, dochoduic do istotnego i uzasadnionego stwierdzenia, �:i do 
kongregacji arrowezyjskieJ naleialy dwa typy instytucji, kt6re okreSla miancm 
starycll i nowych. Stare byly zakladane na micjscu dawnych 0Srodk6w benedyktyll
skich czy przy kapitule, a nowc fundowano na tzw. surowym pniu. R6Znice mi�dzy 
obu typami Autor stara siE: wyjaSniC (i slusznieJ wplywem czynnik6w Swieckich na 
Zycie i dzialalnoSC instytucji zakonnych. 0 ile stare trudnily si� w swej dzialal
noSci przede wsZystkim duszpasterstwem, prowadzeniem szk6l i szpitali, o tyle nowe, 
do kt6rych zaliczyC trzeba r6wniei: polskie klasztory znacznie oddalone od ce:ntrum 
Zycia spolecznego, gl6wny wysilek kierowaly na u trzymanie wielkiej wlasnoSci 
ziemskiej, przy czym doSC cz�sto zajmowaly si� karczunkiem. 

z ksi.:tZki Milisa wynika, Ze najpomySlniejszy okres w dziejach kongregacji 
przypada na lata 1121-1147, kiedy nie tylko nastE:puje stabilizacja ideologiczna, 
organizacyjna i gospodarcza, ale r6wnie:i wielka ekspansja· na zewnqtrz, poczcttkowo 
na tereny Francji (gl6wnie w Szampanii, Burgundii i Lotaryngii), nastt;;pnie na 
tereny sctsiec;Jniej Flandrii, a wres·zcie Anglii, Szkocji, Irlandii •i Polski. Ten rozkwit 
mlodej kongregacji zak.onnej zostaje zahamowany przez tarcia wewn�trzne wyni
kle na tle nie doSC jasno sprecyzowanych konstytucji oraz czynnik6w zewnE:trznych, 
jak walki o Artois miE:dzy kr6lem Francji a h:r'abstwem Flandrii. Ten pierwszy 
kryzys datowany przez Autora na lata mni�j wiE:cej 1151-1180 zostaje w duZej 
mierze przezwyciE:Zony dzi�ki energii i staraniom opata Gauthiera (1160-1,193). 
W XIII w. przychodzct nowe komplikacje, spowodowane przyj�ciem niekt6rych 
zarzqdzen ustawodawcz.Ych od Citeax i Premontre (zakon6w .o innym charakterze) 
oraz zwi�kszonym wplywem czynnik6w diecezjalnych i Swieckich. Jnteresujctco 
i drobiazgowo przedstawione przez Autora nowe reformy z polowy XIII w. nie 
mogly zapobiec dalszemu zeSwiecczeniu kanonik6w regularnych. W Swietle wy
wod6w Autora wszystk.ie konwenty arrowezyjskie w Europie przei.ywaly od 
poczqtk6w XIII w. silny kryzys i na tym tle zrozumialszy staje si� dla historyka 
polskiego kryzys wewnE:trzny w klasztorze wroclawskich kanonikOw regularnych, 
zakoilczony odejSciem pewnej grupy zakonnik6w do Kamieilca Zqbkowickiiego. 
Podobnie ja§niejszy staje si� problem likw.idacji plac6wki. w .Kamietlcu Zijbkowic-
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kim tlumaczony przez literaturG wylqcznie motywacjq moralnq (zle prowadzenie si� 
zakon�ik6w), gdy natomiast spowodowala jq rywa!izacja mi�dzy kanonikami regu
larnymi a cystersami, eo bylo typowe nie tylko w stosunkach Slqtkich, ale i og61no
europejskich. 

Olbrzymiq czr:SC pracy Miilis poSwi�cil sprawom organi'zacyjnym opactwa i ko!l
gregacji Arrouaise, ukazujqc, jak bardzo problemy ideologiczne lqczyly si� z orga
nizacjq wewnr:trznq. Nader cenne sq wyjaSnienia dotyczqce kwestii definitor6w, 
kapituly generalnej i uprawnieti. kanonik6w regularnych. Zbyt malo miejsca zo
stawil jednak na interesujqce z.agadnienie zwü}zk6w mi�dzy klasztorami wchodzq
cymi w sklad kongregacji arrowezyjskiej. WyjaSOiona ·za to zostala (dotqd bardzo 
zagmatwana) rola konwers6w i kobiecych instytucji w lonie zgromadzenia kanoni
k6w regul,arnych. Sluszne tei: b�dzie uiywanie za Autorem dla tych ostatnich ter
minu "konwerski" dla XII i poczqtkOw XIII w. oraz "kanoniczki" dla XIII w., 
z kt6rego to okresu znamy Slqskie kanoniczki. 

Przy skomplikowanym problemie przyczyn odejScia poszczeg6lnych klas-ztor6w 
od macierzy Arrouaise Autor kladzie o wiele silniejszy, nii to dotqd robili historycy, 
nacisk na sprawy wewn�trzne tak samej kongrcgacji, jak i klasztor6w, a znacz
nie mniejszy na przyczyny natur) zewn�trznej. 

Za klasztory polskie wchodzi;\ce 'w sklad kongregacji arrowezyjskiej Autor 
uznaje dwa Slqskie opactwa: we Wroclawiu na Wyspie Piaskowej i w Zaganiu 
l�cznie z ich filiami, oraz prepozytur� w Trzemesznie. Natomiast odrzuca, i slusznie, 
hipotez� o przynaleinoSci do Arrouaise klasztoru w Czerwill.sku. Opierala siE: bo
wiem ona jedynie na przypuszczeniiu Ludolf,:1. z Zagania i przy bliZszej analizie nie 
znajduje potwierdzenia w rzeczywistoSci. Dzieje polskich kanonik6w regularnych 
oraz iCh kontakty z macierzi;\ francuskq Autor Ujijl w nast�pujqce problemy: organi
�acja polityczna i koScielna w Polsee przed wprowadzeniem kanonik6w regt1Iarnych, 
kiedy i gdzie przyj�to zwyczaje arrowezyjskie, jakie stosunki lqczyly polskie· kla
sztory z Arrouaise (eo ujql w dwie CZE:Sci chronologiczne: od XII do polowy XIII w. 
i ad polowy XIII w. aZ do momentu odlqczenia si� ostatniego klasztoru ad Arrouaise 
w polowie XVI w.), wreszcie zagadnienie dzialalnoSci polskich kanonik6w regular
riych i stosunel< do nich wladz koScielnych oraz Swieckich. Jest to problematyka 
bardzo szeroka i sprostaC jej Autor m6glby tylko w wypadku, gdyby w historiografii 
polskiej istnialy monograficzne opracowania poszczeg6lnych klasztor6w. Tymczasem 
do chwili obecnej w literaturze polskiej posiadamy kilka mniejszych czy wiE::kszych 
rozpraw przyczynkarskich dotyczqcych kanonikOw regularnych, przewainie Sli;\skich, 
kt6re n-ie dajq jednak podstaw da pelnej syntezy zagadnienia. Niestety, Autor nie 
znal Zadnej z prac powojen:1ych z tego zakrcsu. eo musialo si1:; odbic ujemnie na 
caloSci. Jedynie w starszej lileraturze zar6wno polskiej, jak i niemieckiej Milis 
orientuje si1:; nieZle, przy czym najlepiej znana mu jest literatura dotyczc1ca opactwa 
wroclawskiego, o wiele gorzej - i:agall.skiego i trzemeszeti.skiego. Ponadto dziwny 
wydaje si� fakt pomini�cia zc starszej literatury niemieckiej pracy Heynego 2, sta
nowiqcej b&dZ eo bqdi dla spraw Slqskich nadal aktualnq baz1:; materialowq. Wyda
walo siE: tei, Ze z nowszej literatury Autor powinien znaC przynajmniej prac� 
Silnickiego s, odnoszqc.:t si� bezpo.Srednio do zwiq•zk6w polsko-francuskich, lub pracE: 
Swierka 4, dotyczqcq :iagaftskich kanonik6w regularnych. R6wnoczeSnie nawet cyto-

2 J. He y n e, Dokumentierte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, 
t. !-III, Wroclaw 1860-1868. 

a T. S i  1 n i c k  i, Wplywy francuskie na koSciO! w Polsee w wiekach Srednich 
(Z dziej6w koSciola w Polsee, t. I, Warszawa 1960). 

4 A. $w i e  r k, Sredniowi€czna biblioteka kanonik6w regutarnych Sw. Augustyna 
w 2aganiu, Wroclaw 1965. 
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wanej przez siebie literatury nie przyswoil sobie w stopniu dostatecznym 5• To samo 
odnie.SC mo:Zna do wykorzystania przez Autora znanych mu i wielokrotnie cytowanych 

kronik obu opactw Sic1skich, eo znacznie zuboi.ylo og61ny obraz dzialalnoSci powyZ
szych plac6wek. Je:ieli natomiast chodzi o materiat dokumentarny, zresztc1 bardzo 
skromny, to Milis zna go dobrze. Jeste.Smy przy lym Autorowi wdzi�czrti za przedruk 
w aneksie listu opata arrowezyjskiego skierowanego do biskupa wroclawskiego 
z 21 III 1305 r., znanego nam wylqcznie z nader sk:wego regestu. Zyskujemy przez 
to bardzo ciekawy dow6d waJki klasztoru wroclawskiego z roszczeniami biskupa 
i miejscowej kapituly. Cenne SI:\ r6wn1e:i wzmianki o konwentach Shtskich w ir6d
lach klasztor6w francusko-flandryjskich, chociai: majc1 one niekiedy wartoSC drugo
rzE:dnc1. 

Og61nie rzecz biorc1c, wiadomoSci o dziejach polskich kanonik6w regularnych 
sc1· skc1pe i lakoniczne, dalekie od prawdziwe�o obrazu tego, czym te klasztory 
byly w i.yciu polskiego spoieczefi.stwa w Sredniowieczu. Wyjc1tkowo malo Autor 
pisze o ich dzialalnoSci intelektualnej. I tak nie zaznajamia czytelnika, i.e zgodnie 
z relacjami kronik konwenty Slc1skie gromadzHy ksic1i.ki, powiE:kszaly zbiory przez 
kopiowanie rE::kopis6w, a ich troska o szkolE: przyklasztormt byla wyjc1tkowa. W szcze
g6lnoSci ciekawych fakt6w dostarcza opactwo wrodawskie, i to nie tylko w skali 
Polski, ale i Europy. Co do innych kwestii nie wydaje siE: byC sluszna hipoteza 
o przyczynach osadzenia kanonik6w regularnych na SlE:i.Y. W przekonanil1 Autora 
o wyborze pocztltkowego miejsca fundacji zadecydowaly niepokoje polityczne i nie
ufnoSC fundatora Piotra Wlasta do ksiE:cia Wladyslawa Wygnaöca rezydujc1cego we 
Wroclawiu. Stoi to bowiem w wyrai.nej kolizji z przy}E:tc& przez Autora hipotezq 
o czasie fundacji (przed 1138 r.), czyli w okresie, gdy w Polsee Zyl jeszcze Krzywousty 
i nie bylo powod6w do niezgody z Wladyslawem. Osadzenie kanonik6w regularnych 
na Slf;i.y wic1zalo siE: z zasadniczym celem ich sprowadzenia. W przeSwiadczeniu 
recenzentki tym celem miala byC pomoc kanonik6w regularnych w sprawowaniu 
czynnoSci duszpasterskich na terenach trudnych dla wladz diecezjalnych. Pewm\, acz 
nie dui.c1 role mogia odegraC r6wniei. chE::C uniknic:cia rywalizacji dw6ch pOlE;'.Znych, 
fundowanych przez Wlasta, k1asztor6w we Wroclawiu (benedyktyn6w i kanonik6w 
regularnych). KwestiE:: samego przeniesienia kanonik6w regularnych ze SI�i.y na Wy
sp� Piaskowcl we Wroclawiu oceniC trzeba jako ich wlasnc1 inicjatyw� lc1czc1cc1 si� 
ze znan.:1 tendencj<l do ekspansji, zrealizowan� dopiero po Smierci fundatora. Bior�c 
za podstawE:: kronik� opactwa arrowezyjskiego, Autor opowiada si� ·za przynalei.no
Sciq do Arrouaise konwentu SIE::i.allsktiego ju:Z w latach 1142-1145, eo jest przekony
wajqce zar6wno od strony przekazu i.r6dlowego, jak i logiczno-historycznej. VV zwic1-
zku z tym musimy odrzuciC hipotezE: Trawkowskiego 6 o wlqczeniu konwentu 
wroclawskiego do kongregacji arrowezyjskiej dopiero przed 1193 r., najprawdopodob
niej w latach 1184-1186. Ta zr�cznie skonstruowana hipoteza powstaln jednak bez 
znajomoSCi dziej6w samej kongregacji Arrouaise, eo wiele Uumaciy. Tarcia wewn.:1trz 
klasztoru na tle dyscypliny i odejScia Wincentego z Pogorzeli do Kamieilca Zqb
kowickiego nie naleZy tlumaczyC za Trawkowskim jako wyraz walki z nowo przy
jE:tymi zwyczajami arrowezyjskimi, ale jako wynik konflikt6w wewnE::trznych 
zespolu bE:dqcego od wielu lat w lonie Arrouaise. Te konflikty przei.ywala w owym 
czasie wi�kszoSC zgromadzell. kanonik6w re�·ularnych i niejednokrotnie kollczyly 
si� one pr6bc& odejScia cz�Sci zakonnik6w. 

:; Istnieje duZa rozbieZnoSC mi�dzy literaturq zalftczonq w wykazie na pocz.:1tku 
tomu I a wiadomoSciarni w rozdzialach merytorycznych. 

8 S. T r a w k o w s k i, Wprowadzenie zwyczaj6w arrowezyjskich we wroclawskim 
kLasztorze na Piasku (Wieki Srednie. Prace ofiarowane T. Manteufflowi, Warszawa 
1962). 
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W ksiqi:ce Milisa. znajdujemy potwierdzenie naszych wniosk6w, i:e najwiE:ksze 
kontakty z Arrouaise ai; do polowy XIV w. mialo opactwo NMP ,, . .-e Wroclawiu, 
a od polowy XIV w. - opactwo iagaii.skie. Klasztor w Trzemesznie n.igdy nie rrüal 
ich wiele, eo UumaczyC chyba wypadnie czE:Sciowo stanem materialnym i koniecz
noSci& pokrycia koszt6w zwii:}zanych z uczestnictwem w generalnej kapitule, a czE:
Sciowo niewielk4 ekspansywnoScici samego konwentu. JeZeli chodzi o czas przyst&
pienia Trzemeszna do Arrouaise, to Autor stoi na stanowisku, Ze dokonaio siE: ono 
w pocz&tkach XIII w., a nie dopiero w pocz�tkach XIV w., jak to ostatnio zwyklo 
siE: przyjmowaC. We wniosku tyrh Autor nawraca do XIX-wiecznych hipotez, obecnie 
jednak bardziej przekonywajqco umotywowanych. 

Kontakty opactwa wroclawskiego z kongregacjq arrowezyjskq mimo wielkiej 
odlegloSci byly o wiele silniejsze niZ niekt6rych klasztor6w z teren6w Flantlrii, nie 
m6wiqc oczywiScie o konwentach angielsko-szkocko-irlandzkich. Jest to zjawisko 
zastanawiajfl,ce, kt6re wyrai.nie Autora intryguje, ale nie pröbuje nn nie szukaC 
odpowiedzi. Odpowiedi. przy tym wymagalaby jeszcze zbadania wielu kwestii, nie
mniej jednak wyrai:nie rzuca si1; w oczy fakt, Ze opactwo wroclawskie kontakt6w 
tych szukalo w trosce o zachowanie samodzielnoSci i w celu zapobieZenia ingerencji 
biskupöw w sprawy wewn<:trzne konwentu. Dop6ki pomoc kongregacji byla sku
teczna, dop6ty opactwo trwalo przy niej. Kiedy jednak kongregacja podupadla 
materialnie i moralnie (a wojny Francji z Anglüi upadek ten poglebily), opactwo 
wroclawskie w polowie XV w. musialo poddaC sif; wplywom biskupstwa. ZuboZenie 
klasztoru wroclawskiego po wojnach husyckich nie bylo zasadniczc1 przyczynq ode
rwania si� od Arrouaise. Najlepszym tego dowodem jeSt przyklad opactwa Zagall
skiego, ktöre przetrwalo przy Arrouaise aZ do 1535 r. (termin podany przez Autora). 

W atmosferze tak Scislych zwiqzköw Wroclaw-Arrouaise w XIII w. Autorowi 
dziwny wydaje sit: fakt, iZ pr1.edstawiciele Piasku w trzeciej Cwierci tego witku nie 
brali udzialu w dysputach na kapitule generalnej, tym bardziej Ze opaci byli wtedy 
definitorami, a sama dysputa nie dotyczyla tylko zadraZnieii. mic:dzy opatami 
Saint-Leger a Saint-CrCpin-en-Chaye - pod t.-1 pokrywkq toczyl si€;' istotny dla 
definitor6w spör o kompetencje wizytacji kapitul generalnych w klasztorach, eo 
l&czylo siE: z kompetencjami definitor6w. Brak udzialu opactwa wroclawskiego w lej 
zacieklej dyspucie recenzentka tlumaczylaby nader skomplikowanymi sprawami 
wewnE:trznymi Piasku. Byl to okres, gdy klasztor przei;ywal silny kryzys zwiqzany 
z rzcldami opata Mikolaja Kwasa, trwoniqc�go majc1tek klasztorny (przez ponad 
100 lat wykupywal konwent zastawy opata), kr��zys, kt6ry wskutek waSni mi�dzy 
zakonnikami i ingerencji r6inych czynniköw_ (w tym samego arcybiskupa i wladz 
Swieckich) trwal kilkadziesi,e}t lat. ObecnoSC Kwasa na kapitule generalnej byla 
wtedy spowodowana w dui:ej mierze bardziej ch�cie! zabezpieczenia sobie poparcia 
opata generalnego niZ potrzebq uczestnictwa w sprawach og6lnych. Wniosek ten 
potwierdzilaby pöi.niejsza korespondencja mi�dzy opatem arrowezyjskim a konwen
tem wroclawskim. Stosunki opaclwa wroclawskiego z biskupstwem do pocz.itk6w 
XIV w. naszkicowane sq wprawdzie przez Autora zgodnie z faktami, ale niedosta
tecznie wyjaSnione. 

Autor wyrai.nie ukazal zaleir.oSC Nowogrodu Bobrzal1.skiego, a nast�pnie Zagan,ia 
od wroclawskiego Piasku. Jest to dla nas cenne, gdyi; wskutek wypowiedzi LudoJfa 
z Zagania na temat poczqtköw kanoniköw regularnych w Zaganiu problem zaleZnoSci 
byl bardzo dyskusyjny. Cytowane przez Autora listy usuwajij wszelkie wc1tpliw0Sci, 
a wypowiedi. Ludolfa recenzentka tlumaczylaby rywalizacjij, jaka wlaSnie w czasach 
Ludolfa rozpoczE:la 5,j� mi�dzy obu konwentami: pr�inym i ambitnym zespolem 
Zagaii.skim i trzymaj&cym go w $WOjm cieniu pot1,inym Pia�kiem, 
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z kilku niedokladnoSci faktograficznych naleZaloby sprostowaC dwie doS� istotne. 

I tak np. za.loZenie filii wroclawskiej w KaUszu nie moglo mieC miejsca przed 
1211 r., a cytowany przez Autora w przypisie dokument (s. 389, przyp. 1) dotyczy 
nadania przez Wladyslawa Odonicza wsi Melchino kolo Sremu opactwu wroclaw
skiemu, wystqpujqcy zaS tarn prepozyt kaliski nie ma nie wsp61nego z fili& cpactwa 

przy koSciele Sw. Mikolaja w Kaliszu. K0Sci6l ten dostal si� w po:;iadanie Piasku 
dopiero w polowie XIV w. dziP,ki Kazimierzowi Wielkiemu. Stctd o wiele bliiszy 

prawdy jest tutaj odrzucony przez Autora poghid Belleego. S'zpital w Strzelinie 
nigdy nie naleial do opactwa wroclawskiego. 

ZalowaC te:i wypada, i:e Milis dla zagadniet'l z zakresu og6lnych dziejöw Polskl 

i $lqska korzystal wylqcznie z opracowall pisanych poza granicami Polski 7• Nato
miast umieszczona w wykazie bibliograficznym Historia Slqska (wydanie PAU) nie 
zostala przyswojona w swej treSci przez Autora, nie m6wiqc jui o Historh Slqska 

PAN. Zasugerowanie si� s<4dcimi obcych podr�i:zniköw zmusilo Autora do operowania 
sqdami i pojE;:ciami, kt6re polska literatura dawno juZ odrzucila, np. w sprawie 
kolonizacji niemieckiej w Polsee, a w szczeg6lnoSci na $lqsku. Oo Oardzo przesta
rzalych jui poglqd6w naleiy tei ocena Henryk6w Slqskich (Brodatego i Pol>oinego) 

jako pierwszych „zgermanizowanych PiastOw". Przykre wraZenie na czytelniku 
polskim robiq nazwy miejscowoSci w brzmieniu niemieckim, a wi�c Breslau, Sagan, 

Naumburg itp., jakkolwiek Autor zna polskct literatur� i od jego woli zalefalo 
uiycie tej czy innej nazwy. 

Drobne potkni�cia i nieScisloSci nie podwaiajq w niczym wartoSci recenzowanej 

pracy. 

Leokadia Matusik 

K. M i  g o Ii. RECEPCJA KSif\ZKI ORIENTALISTYCZNEJ NA SL,\SKU DO 

KONCA XVIII WIEKU, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1969, Monografie z dziej6w 
Nauki i Techniki, t. 62, s. 219 ·i- 1 nlb, 

Z radoSciq naleiy powitaC ukazanie si� nowej pracy dotyczqcej historii recepcji 
ksictiki. Tym razem przedmiotem studi6w stala si� ksiqi;ka wschodnia na Slctsku. 
Jest to jeszcze jeden wyra·z zrozumienia faktu, Ze praca badawcza nie koilczy si� 
na przeanalizowaniu procesu powstawania ksiqi:ki, ale wymaga r6wnie:i. wyjaSnienia 
jej funkcji spolecznej, dr6g, jakimi dqiyla do czytelnika, odbiorc6w, jakich znajdo
wala, wplywu, jaki wywiera!a. Omawiana rozprawa powainie wzbogaca stan wiedzy 

o penetracji kultury wschodniej na nasze tercny. MieliSmy juZ wprawdzie na ten 
iemat obszermi prac� B. Baranowskiego (ZnajomoSC Wschodu w daw·-iej Polsee do 
XVIII w., L6dZ 1950) oraz szereg artykul6w (gl6wnie B. Baranowskiego, B. Olszewi
cza, J. Reychmana), dotyczyly one jednak przewa:Znfo ziem dawnej Rzeczypospolitej 
i tylko w niewielu wypadkach braly pod uwag� zagadnienie zbieraciwa ksi4iek. 

Teraz po raz pierwszy przedmiotem wyczerpuJqcej pracy staly si� orientalne zain
teresowania Sh1zak6w przedstawione w Swietle ich ksi�gozbior6w. Tak wi�c praca 
K. Migonia stanowi pr6b� zbadania problemu, kt6ry dotctd zostawal nie dostrzeiony 
i nie wzbudzal naleinego •zain ter�sowania. · 

Autor objc1J badaniami teren calego $lqska od czas6w najdawniejszych po koniec 

7 Gl6wnie Geschichte Schlesiens, Stuttgart 1961. hrsg. Historische Kommission 
für Schlesien; Cambridge HistonJ of Poland, From the Origins to Sobieski (to 1690), 
ed. W. F. Reddaway e. a., Cambridge 1950, 
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XVIII w. Jednak aZ po poczqtki XVI w. zainteresowani.e Wschodem bylo tu nie
wielkie. Ani napady tatarskie nie zdo1a1y wywolaC silniejszego echa w piSmien
nictwie Sh1skim, ani wyprawy krzyi:owe nie pociqgn�ly za sob� masowo spoleczeit
stwa Sl.1skiego. Kontakty ze Wschodem ograniczaly si� gl6wnie do powiqzail 
handlowych z Tatarszczyznq i do pielgczymck do Pa1estyny, kt6re nie byiy bynaj
mniej zjawiskiem masowym. Podr6Z Benedykta z Polski, wroclawskic;;o franciszka
nina, kt6ry w polowie XITI w. towarzyszyl poselstwu Jana :Pian dcl C3rpine do 
kraj6w mongolskich, jest zjawiskiem wyjc4tkowym. Te nikle powic4zania pozostawily 
tylko nieliczne Slady w ksi�gozbiorach �lqskich, tak Ze w rzeczywistoSci omawiana 
praca zajmuje si� glöwnie problematykq XVI-XVIII w., wykraczaj<:1.c jednak zna
cznie poza cezure;:, jakq w dziejach Slqska stanowi 1740 r. Jest to jednak zakres 
szeroki i pod wzgl�dem chronnlogicznym, i tf:rytorialnym. Obj�cie badaniami tak 
rozleglego terenu i du:Zego okresu bylo moZliwe tylko dzie;:ki temu, Ze mamy da 
czynienia ze zjawiskiem liczebnie niewielkim, choC - jak wykazala omawiana 
praca - wcale nie wyjqtkowym. Sytuacja ta ma jednak wielkie zalety, gdyi szeroki 
przekr6j przez dzieje duZego terytorium w ciqgu kilku stuleci daje dobr<i okazj� 
do ukazania zjawisk w ich ctynamice rozwojowej i uwarunkowaniu spolecznym. 
Autor oparl si� na r�kopi.Smiennych i drukowanych katalogach bibliotecznych i ksi�
garskich. Uwzgl�dnil takZe material zawarty w osieinnastowiecznych czasopismach 
Slqskich oraz wzic1l pod uwag� zachowane do d"Zi.S egzemplarze r�kopis6w, inkuna
bul6w i starych druk6w. Literfltur� przedmiotu wykorzystat szeroko, uwzgledniajqc 
zar6wno Prace polskie, jak tei niemieckie, francuskie i angielskie oraz w miar� 
potrzeby i w innych jE:zykach. 

Recepcja ksiqi:ki orientalnej na Slqsku przebiegala - jak stwierdza Autor - na 
dwu plaszczyznach. Z jednej strony gromadzorlo ksiqZk� europejskq o tematyce 
wschodniej, z drugiej strony naplywala r6wniei: i oryginalna ksiqZka wschodnia, 
kt6rej rola pokrywala si� cza.sem z rolq innych wytwor6w kultury materiialnej po
Chodzenia orientalnego. Jej treSC nie dla kaZdego byla dost�pna. Przewag� ilo.Sciowq 
I11iala oczywiScie literatura curopejska dotyczqca Wschodu, a wie;:c najpierw opisy 
kfaj6w orientalnych, pOczqwszy od Shtskich edycji Marco Polo poprzez opisy 
Pale""s'tyny, kt6re na)wie;:kszq popularnoSC zyskaly w drugiej polowie XVI w .. aZ po 
opisy pozostalyCh kraj6w azjatyckich - te ostatnie osiqgajq swoje maksimum 
w XVII w. Szczegölnie intensywne bylo zainteresowcmie Turcjq. Wprawdzie $lqzacy 
nie uczestniczyli na wi�kszq skal� ani w bezpotrednich kontaktach handlowych, ani 
w konfliktach militarnych z pot�gq otomafl.sk4, jednak zagroZenie Europy ze strony 
turcji bylo tak wieJkie, Ze zar6wno relacje z podr6Zy do Turcji, jak i polityczna 
literatura antyturecka znajdowaly bardzo licznych odbiorc6w. Najwi�ksze nasilenie 
tego pi.Smiennictwa zgodnie z biegiem wydarzeil politycznych przypada na drugq 
polow� XVI i drug4 polow;:: XVII w. Zainteresowanie Wschodem nie ograniczalo si� 
jednak do zagadnieii. palesty,iskic� i tureckich. Sie;:gano r6wniei po ksiqik� traktu
j4cq o sprawach arabsk,ich, japoiiskich, tatar3kich, perskich, a w XVI.II w. 1Jrze:Zywa 
gwaltowny renesans zainteresowanie Chinami. Europejska literatura pif;kna coraz 
cz�Sciej zaczyna operowaC motywami orientainymi . Literatura ta poczqtkowo ogra
niczala si� do gloryfikacji stosunk6w wschodnich, al.e juZ od koii.ca XVII w. wkracza 
na Smielsze tory i poslugujqc si� tematykq orientalnq krytykuje stosunki el1ropej
skie. W tej dziedzinie - jak wiadomo - duZq rolE:" odegrali pisarze francuscy. 
Cala owa orientalizujqca literatura pi�kna byJa na .Slqsku bardzo popularna, a nawet 
Slqzak Andrzej Gryphius posiui.yl sie;: w swej twörczoSci motywami wschod1limi. 

Jednak nieodzownym warunkiem poznania oryginalnych tekst6w wschodnich 
bylo studium J�zyk6w orientalnych. NajwczeSniej, bo juZ od kollca XV w., wzbudzal 
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zainteresowanie jf;zyk hebrajski. Dalszy, znacznie jui; pelniejszy rozwOj hebraistyki 
nastijpil w XVI w. Wi&zal si� on gl6wnie z posti;;parni reformacyjnej bibliostyki. 

Niezalei.nie ad tego juZ w pienvszej polowie XVI w. na Sl&sku pr6bowaly dzialal
noSci drukarnie Zydowskie. Maksymalny rozw6j hebraistyki Sl&skiej przypada na 
koniec XVII i pocz&tek XVIII w. Z biegiem czasu zacze:to sif; interesowaC r6wniei 
jE:zykiem chaldejskim, arabskim, syryjskim, a z pocz�tkiem XVII w. Piotr Kirsten 

zaklada we Wroclawiu pierwszq w Srodkowej Europie drukarnif; arabsk&. W zwü1zku 
z osobij Kirstena Autor wysuwa hipotezE:, Ze w jego drukarni zostala wytloczona 
pierwsza cze:SC gramatyki tureckjej Hieronima Megisera, wydanej w Lipsku w 1612 r. 
Dopiero w Slad ·za studiami filologicznymi moglo isC zainteresowanie oryginalmi 
ksi&i.kcl wschodnic1. Odbiorc6w znajdujc\ wiE:c hebrajskie, chaldejskie, syryjskie, 
arabskie egzemplarze Biblii, spotykamy tei: katolickie teksty religijne w jc;zykach 
wschodnich, budzi si� zainteresowanie Koranem (pocz&wszy od XVII w .) i wreszcie 
w XVIII w. sif;gniE:to röwniei po staroperskct literaturE: religijnc\. Jednak z biegiem 
czasu coraz cz�Sciej przedmiotem recepcji staje si� orientalna tw6rczoSC literacka, 
pi.Smiennictwo historyczne oraz przyrodnicze. Jednym z pierwszych, kt6rzy ,prz.e
jawiali zainteresowanie wschodnimi naukami przyrodniczymi, byl Piotr Kirsten, kt6ry 
studiowal j�zyk arabski w celu zapoznania si� z oryginalnymi tekstami Awicenny. 
Analizuj&c udzial ksicli:ki wschodniej w ksi�gozbiorach Slclskich, Autor szkicuje \ 
sylwetki wielu wybitnych orientalist6w, takiCh jak Andrzej Akolut, Daniel Springer, 
Kasper Neumann, Chrystian Bogumil Unger czy Samuel Weinisch. 

Autor nie ogranicza si� jednak do przedstawienia rcrzwoju zainteresowail ,vscho
dem, ale usiluje wycic1gnc1C z zebranego materialu szereg wniosk6w. Stwierdza wiE;:c, 
i:e grupc\ spolecznct, kt6ra przejawiala najwi«:ksze zainteresowanie orientalistykq, 
bylo duchowieflstwo protestanckie. Zwlaszcza na przelomie XVII i XVIII w. studia 
hebraistyczne byly w tych kolach szeroko rozpowszechnione. Pr6cz tego wyr6i:niC 
moina oC'zywiScie i inne kr�gi ludzi zajmujqcych si� Wschodem, ale jui: nie tak 
liczne. Byly to przede wszystkim niekt6re rodziny arystokratyczne, jak Schaff
gotschowie z Cieplic czy Hochbergowie z Ksict:ia. Dalej udowadnia Autor, Ze 
zainteresowania orientalistyczne przechodzily, zgodnie zresztq •.z og61nymi prze
mianami kulturalnymi, ewolucj<: zdc1:iajc\Cc\ od problematyki religijnej ku Swieckiej. 
Na uwagE: zasluguje wysuni�cie ir6dlowo umotywowanej tezy o wi�kszym zaintere
sowaniu ksiqikcl orientalna, na Sla,sku niZ w sa,siednich krainach, np. na Pomorzu 
Zachodnim. Moina by, eo prawda, traktowaC to jako oderwany, niewiele m6wi�cy 
fakt, ale skqdirn1d wiadomo, Ze orientalistyka polska stala niiej niZ nicmiecka, 
francuska cr.y wloska (por. B. B a r  a n  o w s k i, ZnajomoSC Wschodu w dawnej 

Polsee). Tak wi<:c skoro zainteresowanie Wschodem na Slc1sku wchodzqcym w6w
czas formalnie w obr�b kraj6w kultury niemieckiej bylo najprawdopodobniej 
wi<:ksze od analogicznych zainteresowar'J. i na Pomorzu, i w Polsee centralnej, 
wszystko wskazuje na to, ie bylo ono rzeczywi.Scic wi<:ksze niZ przeciE:tnie spotykane 
w krajach Srodkowej Europy. Zjawisko to Sw.iadczy o intensywnym iyciu umyslo
wym spoleczeilstwa Slc1skiego, zwlaszcza Ze brak bylo czynnik6w, kt6re by w spe
cjalny spos6b sklanialy do zajf;cia si<: kulturq i jP.zykami wschodnimi. Wroclaw nie 
byl ani stolicc1 paflstwa, ani miastem unlwersyteckim, nie przyoiqgal wiE;:c rzeszy 
r6ZnojE::zycznych Uumaczy pozostajqcych na uslugach dyplomacji (choi: oczywi:scie 
przeje:Zdiaj<:J.ce przez miasto poselstwa musialy wzbudzaC ciekawoSC) i nie skupial 
w swych mur.ach znawc6w hebraistyki szukaja,cych oparoia w oSrodku uniwersy
teckim. 

Praca K. Migonia rozwiqzuje wiele problem6w zwia,zanych z recepcjcl kultury 
wschodniej, ale niejedno pytanie moi:na by jeszcze Autorowi postawiC. Jaki byl 
stosunek ksiqi:ki orientalnej do caloSci zbior6v1? Jak wypowiadajci si<: o ksia,Zce 
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wschodniej jej uZytkownicy? Troch� Swiatla moglaby tu rzuciC analiza korespon
dencji Sl.1zak6w licznie zachowana w zbiorach 8iblioteki Uniwersyteckiej we 
Wroclaw,iu. Wiele zagadnieI'l na skutek wojennego zniszC'Zenia zbior6w jest dzisiaj 
nie do rozwiqzania, nasze zaS wiadomo.Sci dotycz<1ce kr�gu odbiorc6w ksiqi:ki wscho
dniej sq doSC ograniczone. PrzypuszczaC moi:na, i:e (oczywiScie w mniejszym stopniu 
ni:i pastorzy protestanccy) podzielalo to zainteresowanie Sw,ieckie mieszt·zaristwo 
wrdclawskie, ale i o jego ksiE;gozbiorach nie prawie nie wiemy na skutek zagini�cia 
w czasie wojny wroclawskich akt testarnentarnych. Wprawdzie pewne wyniki moglo
by daC przebadanie proweniencji µrzechowy:-,vanych w bibliotekach Slqskich starych 
druk6w, ale jest to zadanie przekraczajqce moi:liwoSci indywidualnego badacza, 
wymagajqce wsp6lpracy wieloosobowego zespolu. Badania takie zresztc4 dalyby 
tylko fragmentaryczny obraz zainteresowari spoleczer'lstwa Slqskiego, gdyi: wi�kszoSC 
zachowanych starych druköw nie posiada ZSdnych znak6w wlasnoSciowyrh. Za
pewne korzystalo taki:e z ksiqi:ki wschodniej duchowiefi.stwo katolickie skupione 
przy katedrze wroclawskiej. W opublikowanym jeszcze w 1919 r. przez Mari� 
Fliege! spisie 26 ksiqi:ek z biblioteki ka1tedry wroclawskiej (na podstawie zaginionego 
jui: dzis kaialogu Fryderyka ßerghiusa) 3 pozycje zawierajq teksty w j�zykach 
wschodnich. 

Sq to jednak zagadnienia uboczne. Zasadnicza linia rozWojowa zainteresowati 
Wschodem :.::ostala przez Autora przedstawiona trafnie. 

Kazimiera Maleczy1iska 

A. S. M a t y n i a k, POLSKO-LUZYCKIE STOSUNKI KULTURALNE DO 

WIOSNY LUDÖW, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1970, s. 149+ 3 nlb 1-20 üustracji. 

Powai:niejsze, i.r6dlowe prace na temat t.u:iyc i stosunk6w polsko-lui:yckic:h na
lei:ct do rzadkoSci w naszej historiografii. Problematykc4 lu:iyckc! zajmuj4 si� bowiem 
cz�Sciej popularyzatorzy historii, a nawet publicySci, niZ uczeni. Dlatego z uznaniem 
nalei:y powitaC ukazanie si� wartoSciowej monografii A. S. Matyniaka daj�cej 
wszechstronny obraz polsko-lu7.yckich stosunk6w kulturalnych, przede wszystkim 
literackich i naukowych, we wczesnym okresie odrodzenia narodowego Serbolu7.y
czan, tj. od ostatrtiej Cwierci XVIII w. do Wiosny t.ui:yc wylqcznie. 

Recenzowana, monografia oparta jest gl6wnie na bogatej literaturze przedmiotu, 
przewai:nie przyczynkarskiej i cz�sto trudno dost�pnej. Jest to nie tylko literatura 
polska, lecz przede wszystkim obcoj�zyczna: serbolui:ycka, czeska i slowacka, a w 
mniejszym stopniu taki:e niemiecka, rosyjska i franc:uska. Zesta,wionct przez Autora 
bibliografi� trudno byloby wzbogaciC o choCby jedm:1 wartoSciowszq pozycj�. Auto
rowi moi:na jednak zarzuciC brak krytycyzmu wobec wyzyskanej przez Niego litera
tury. Musi raziC stawianie na jednej plaszczyi.nie solidnych, i.r6dlowych rozpraw, 
np. P. Nedo, P. Nowotnego, J. Petra czy J. 1=iliziI'lskiego, oraz pelnych blE:d6w rze
czowych i nie popartych i:adnym materialem dowodo�ym Scld6w prac popularnych. 
Autor unikncllby tego bl�du, gdyby we wst�pie dokonal krytycznej analizy wyzysk3.
nych prac. Czytelnik dowiedziai:by si� w6wczas, co w interesujc4cej nas dziedzinie 
zrobili poprzednicy Autora, a na tym tle wypadlyby przejrzySciej Jego oryginalne 
osiqgni�cia. Autor mialby teZ okazjE: pokazaC, co w dotychczasowym dorobku jest 
wartoSciowe, a eo w og61e nie zasluguje na uwagt;;. Przesadna taki:e wydaje s·i� 
byC maniera cytowania w tekScie monografii do.SC obszernych fragment6w r6Znych 
prac, szczeg6lnie w tak slabo u nas znanym j1?,Zyku serbolui:yckim. Utrudni to na 
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pewno zapoznanie sie: z ni.'el przez szersze kn;gi mil0Snik6w ksiqZki historycznej, 
a praca zasluguje na to, by czylali jq nie tylko fachowcy. BlE:du tego moZna by 
z latwo.Scict uniknqC

1 
przeklada.iqc cytowane fragmenty obcoj�zyczne na jE:ZYk 

polski, zwlaszcza i.e chodzi tu o 1iteraturE:, a nie Zr6dla. 
Podstawa Zr6dlowa ksic:1i.ki A. S. Matyniaka jest doSC skromna. Autor wydobyl 

wprawdzie nieco pomijanyci1 dot�d przez badaczy i.r6del drukowanych, uzupelnil je, 
aczkolwiek niekompletnie, dziewh:tnastowiecznij prasq, ale. ·zbyt siabo uwzgl�dnil 
materialy r�kopiSmienne. Pod tym wzgb;dem moina bylo znacznie wiE:cej zrobic 
tak w zakresie airchiwali6w krajowych, jak i zagranicznych, nierzadko zresztq sygna
lizowanych przez Autora (np. s. 7, 51-52, przypis 60, s. 67, przypis 156 itd.). 

Na omawianq monografi� skladajq siE: uwagi wstE:pne, 4 rozdzialy merytoryczne, 
wnioski koilcowe, wykaz archiwali6w i literatury, aneks Zr6dlowy, indeks os6b oraz 
spis ilustracji. We wstE:pie Autor nakre.Slil szkicowo cele swej pracy i kr6tko scha
rakteryzowal jej baz� fr6dlowq. W rozdziale I natomiast dal zwiE:zl� charaktery
stykE; odrodzenia narodowego Serboluiyczan przed Wiosnc:1 Lud6w. Nie budzi ona 
powainiejszych ·zastrzeie1l. MoZna siE; jedynie 11ie zgodziC z Autorem, ze .,podöallstwo 
na LuZycach przybralo szczeg6lnie jaskrawe formy'' (s. 10). Nie lepiej, a w wielu 
wypadkach gorzej, wyglqdalo ono choCby na G6rnym Slqsku i w Czecbach, nie 
m6wiqc jui o Rzeczypospolitej lub Rosji. Poloienie chlop6w luiyckich r6Znilo siE; 
jedynie jaskrawo od sytuacji ludno.Sci wiejskiej w pozostalych krajach wettyfiskich. 
Ponadto w Luiycach istnialy pewne, wcale fü:zne kategorie d6br, w kt6rych sytuacja 
ekonomiczno-pr'awna chlop6w nie r6Znila si� od sytuacji w krajach saskich Iub 
na Dolnym Slqsku. Chodzilo tu szczeg6lnie o majc:1tki miejskie i cz�SC duchownych. 
Autor przecenia r6wnieZ wplyw idei Wielkiej Rewolucji Francuskiej oa wystc:1pienia 
chlop6w serbolu.Zyckich (s. 15). Owszem, byly w6wczas r6ine ruchy chlopskie, ale 
-z ideologiq r'ewolucyjnq nie mialy one wiele wsp6Inego. Po prostu stanowily kon
tynuacjt;; poprzednich wyst.;,piell. WidaC to wyraZnie na przykladzie wysuwanych 
przez chlop6w postulat6w. Nie ma w nich w og6le mowy o zniesieniu ustroju 
feudalnego, sq ty]ko :iqdania przywr6cenia starych, mniejszych powinnoSci, a tego 
typu postulaty chlopi wysuwali juZ od Sredniowiec2.a. Poza tym Autor nieslusznie 
sugeruje, jakoby tylko buntowali si� chlopi serboluiyccy, skoro przewa:inie robili 
to Niemcy 1• 

Uwagi A. S. Matyniaka na temat rozpocz�cia w zaraniu XVIII w. przez pallstwo 
Swiadomej akcji germani'Zacyjnej (s. 10) SQ sluszne tylko w odniesieniu do nieduiej 
czt:Sci Dolnych Lu:iyc pozostajqcej pod rzqdami pruskimi. Natomiast Saksonia, 
posiadajqca cale G6rne LuZyce i znacznq cz�SC Dolnych,, wcale nie prowadzHa 
takiej akcji. W saskich Dolnych tuZycach natomiast miejscowe wladze ko.Scielne jui 
od polowy XVll w. zmierza!y do wytt:pienia j�zyka serboluiyckiego, zresztq po
czqtkowo bezskutecznie, poniewa:i dopiero na przelomie XVIII i XlX w. znalazly 
ku temu dogodne warunki 2• Na silniejsze, niZ to zrobil Autor (s. 12-13), poökreS
Jenie zaslugiwala rola cz�Sci feudal6w g6rnoluiyckich zwic:1zanych z ruchem pietys
tycznym w dziele odrodzenia narodowego SerboluZyczan. Nie ograniczalbym jej 

1 Por. A. 0 p i  t z, Volksbewegungen in Kursachsen zur Zeit der Französischen 
Revolution, Berlin 1956, pas:;irn; J. L e s  z c z y ri s k i, Die Bauernbewegungen in 
S'chlesien. und in der La.usitz im 18 Jahrhundert '(Versuch einer Charakteristik) 
(Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 3, Pag. 155 17, Praha 1969, 
s. 161-170). 

2 Pisze o tym nie tylko niechE:tny Serbolu:iyczanom R. L-e h m a n  n, Geschichte 
der Nieder Lau.sitz, BerJin 1963, s. 291 n., a]e teZ F. Met� k w cytowanym przez 
Autora artykule: LudnoSC serboluiycka na terenie paii.stwa stanowego BaTSC-Brody 
i jej germanizacja od konca XVII w. (Studia i materialy z dziej6w Slqska,, pod 
red. K. Popiolka, t. V, 1963, s. 292-346). 
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lylko do postaci Jana Michata Budara ora·z czE;Sci ludzi zgromadzonych wok61 
Oberlausitzische Gesellschaft de1· Wissenschaften zu Görlitz, ale wymienilbym 
jeszcze Fryderyka Kaspra von Gersdorf, Augusta Adolfa von Below i hrabiego 
Mikolaja Ludwika von Zinzendorf. Trudno siE; zgodziC z twierdzeniem (s. 15), Ze 
dopiero kongres wiedellski spowodowal podzial Lui:yc „na trzy odrE;bne okr�gr· 
(zapewne administaracyjne?), skoro i poprzednio (jui ad Sredniowiecza) pod wzglE:
dem politycznym i administrncyjnym dzieli!y si� one na trzy CZE:�Ci. Autorowi 
chodzilo zapewne o to, Ze 70° '0 terytorium lui:yckiego zostalo pozbav,;ionych samo
dzielng_Sci administracyjnej i weszlo w sldad prawie jui: zupetnie zgermanizowanej 
rejencji (a nie regencji) frankiurckiej i legnickiej. 

Rozdzial II zostal poSwi�cony „Sladom wzajemnych kontakt6w" polsko-lui:yckich 
w XVIII w. Teza Autora, Ze ze wzglE;du na czE;ste podr6Ze Polaköw do Drezna 
unia personalna polsko-saska mogla mieC „jakiS wplyw na pewien choCby wzrost 
wiedzy o Serbach luZyckich i ich slowiaflskiej kulturze", nie znajduje dotqd naj
mniejszego nawet potwierdzenia tr6dlowego (s. 25-26). Wynika to zresztq i z przy
toczonej przez Autora iniormacji, ,,Ze kiedy na dworze Stanislawa Augusta kt6ryS 

·z senator6w, wr6ciwszy z D1·ezna, opowiadal, Ze znalazl w Saksonii lud 1nt)Wi.'.lcCY 
podobnym do polskiego jE:zykiem, sluchano go z r6wnym podziwem, jak Kolumba 
na dworze Izabelii". Widocznie nikt dotqd tych Slowian nie zauwaZyl 3• Interesujijce 
i nowatorskie sq uwagi Autora na temat pierwszego polskiego przekladu utworu 
lui:yckiego (1779). Szkoda tylko, iZ nie zaznaczy.l:, Ze na ten temat opublikowal jui: 
wczeSniej artykul .i. Malo przekonywajqco wypadly rozwai:ania Matyniaka na temat 
spornej kwestii pobytu Jana Potockiego na I:..ui:ycach. W dodatku ten fragment 
pracy jest pogmatwany. Nie wiadomo, dlaczego opinie J. Petra na ten temat nie 

·zostaly wlqczone da ogölnego toku rozumowania. Nie usprawiedl,iwia Autora wcale 
fakt zapoznania · siP, z pracami tego wybitnego tuZycoznawcy juZ po opracowaniu 
tego fragmen-tu monografii. Przed jej drukiem bylo doSC czasu, by to niedopatrzenie 
naprawiC. Zdaniem A. S. Matynial<a pobyt Potockiego na LuZycach nie pow.inien 

wzbudzaC wqtpliwoSci (s. 33). Teoretycznie by! on wysoce prawdopodobny. Z drugiej 
jednak strony trudno przypuszczaC, by pobyt na LuZycach tak znanej osobistoSci 
nie zostal zanotowany ani przez; niq samq, ani przez .kogoS innego. PrzecieZ nie 
mamy podobnych wqtpliwoSci, gdy chodzi o inne podr6Ze Potockiego, bo sq wyraZnie 
Zf6dlowo potwierdzone. Dlaczego w wypadku LuZyc mialoby byC inaczej? Zresztq 
Autor Zywi r6wnieZ podobne wqtpliwoSci (s. 39-40). Dlaczego wi�c wczeSniej doSC 
kategorycznje stwierdza, i.e pobyt Potockiego na Luiycach nie powinien ich budzit? 
Musimy sii::: zatem zgodziC, Ze dop6ki nie z,1ajd·ziemy potwierdzenia tego pobytu 
w i:r6dlach, kwe�tia ta pozostanie w sferze hipotez i bE:dzie budziC wqtpliwoSci. 

W rozdziale III Autor zajijl siE; sporadycznymi wypadkami kontaktöw poli
tyköw i i:olnierzy polskich z ludnoSciq serboluZyckq w czasie wojen napoleoflskich, 
zwlas2cza podczas dzialail. wojennych w 1813 r., echami powstania listopadowego 
na Lu,i:ycach, a przede wszystkim podr6i:ami h.1i:ycoznawczymi slawistöw Michala 
Bobrowskiego i Andrzeja Kucharski'ego oraz ich znaczeniem dla rozwoju luZyco
znawstwa polskiego i dla ruchu narodowego Serbolui:yczan., CzE;SC pierwsza tego 
rozdzialu sygnalizuje jedynie pewne problemy. Ich dokladne omöwienie b�dzie 
rnoZliwe. dopiero po przeprowadzeniu dokladne.i kwerendy. w korespondencji Kol-

3 PiszE; o tym szerzej w artykule: W sprawie wplywu unii personalnej polsko
saskiej (1697-1763) na oiywienie kontakt6w kulturalnych polsko-serbohiiyckich (Pol
·Sko-lui:yckie stosunki literackie, pod re'd-. J. $lfziflskiego, Wroclaw-Warszawa-Kra
k6w 1970, s. :;-12) . 

• ,1,. A. S. M a t y n i-a k, Kontakty kulturalne polsko-serbo!uZyckie w XVIII w. 
(Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XXIII, 1968, nr 2, s. 239-,250). 
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l�taja, Staszica oraz o!iceröw polskich bawiö:lcych na Luiycach. Analizuj�c 
,.luiycki rekonesans Michala Bobrowskiego'' Autor nie ustrzegl sit:: pewnych niejasno
Sci i niedom6wiel1. Przedstawiajqc np. rozmowe Bobrowskiego z biskupem F'. J. Lo
kiem na temat liczby parafü katolickich, w ktörych w koSciele uiywa sit:: jeszcze 
jt::zyka serboluiyckiego, pisze, Ze obok 7 parafii Swieckich Lok „wymienil dwa klasz

tory, kt6rych nazw jednak nie zanotowal [Bobrowski - J. L.J w swym dzienniku". 
A. S. Matyniak nie stara si€; nawet uzupelniC informacji podanej przez Bobrowskiego 
i stwierdziC, o kt6re tu klasztory chodzilo (s. 47). Byly to klasztory Marienstern 
i Marienthal. Nie wiemy te7., skijd pochodzi wiadomoSC, ie „Bobrowski zatrzymal 
sie w Zgorzelcu do 22 czerwca" (s. 49). Piszqc o echach powstania listopadowego 
na Lu:iycach Autor nie ustrzegl sit: pewnej przesady. Wiadomo powszechnie, ie 
spotkalo siE: ono z sympatül postepowych k61 niemieckich, w tym i w Saksonii. 
Sympatie ti:; podzielala taki.e inleligencja serboluZycka. Swiadcz� o tym liczne 
artykuly w prasie budziszyllskiej, zwlaszcza pi6ra J. B. Dejki. Ogranicza!a sie ona 
jednak tylko do mieszkailc6w saskich Luiyc (309/o calych Luiyc), i to nie wszystkich, 
lecz czeSci inteligencji. W pruskiej czeSci i.uiyc bylo ju:i zupelnie inaczej. Jak 

Autor sam stwierdza (s. 72), prasa z Chociebuia w og6le nie wspomniaia o po
wstaniu listopadowym. Czy:iby wiec nastroj� propolskie w Budziszynie byly tyJko 
odbiciem nastroj6w w calej Saksonii? Poza tym Autor nie przedstawia iadnego 
dowodu na to, Ze po pierwsze - lekarz budziszyiiski Robert Benade byl SerboluZy
czaninern, a po drugie - wyjechal do Polski w celu wziecia udzialu w powstaniu. 
Czy na tej podsiawie moZna pisaC o Sladach „czynnego zaangai:owania sie LuZyczan 
w powstaniu listopadowym" (s. 128)? 

Najciekawszy w recenzo\Yanej rnonografii jest rozdzial IV ukazujc1cy „wsp6l:iycie 
w slowiali.skiej atmosferze Vhodawia oraz innych 0Srodk6w uniwersyt.eckich zorga
nizowanych grup siudent6w polskich i lui:yckich oraz staly kontakt mlodej inteli
gencji lu:iyckiej z polskci J.culturc1:• (s. 7). Szczeg6Inie cenne sc1 uwagi na ternat 
wplywu Polak6w i kultury polskiej na czolowych serboluZyck,ich dzialaczy naro
dowych - Jana Arno3ta Smolerja, Jana Petra Jordana i innych, a taki:.e pomocy, 
jakiej Serbolui:yczanie, szczeg6Inie Jordan, udzielali Polakom ze Slc1ska i Mazur 
w ich walce z antypolskc1 politykci rzqdu pruskiego. Niepotrzebnie znalazl sit: tutaj 
tak rozbudowany ustep o pobycie na Lu:iycach ojca slowackiego odrodzenia narodo
wego L. St\Jra (s. 82-84), poniewaZ w lui:ny ty)ko spos6b lciczy si� on z tematem 
monografii. Podobnie ma sie sprawa z Towarzystwem Wszechslowiallskim w Wiedniu 
(s. 87-88), gdy:i Autor nie przedstawil Zadnego dowodu, Ze naleieli do niego r6w
niei: SerboluZyczanie. Otwarta nadal pozostaje kwesiia pobytu Smolerja w Polsee 
(s. 97, 126, 128). Autor przyjmuje jq jako pewnik, choC nie potrafi powiedzieC, kiedy 
i gdzie Smoler byl w Polsee. A moie piszc1c o wizycie w „niekt6rych polskich kra
jach" Smoler mial na mySli polskie wsie na Slqsku, kt6re odwiedzil? Wqtpliwa 
wreszcie wydaje sie byC supozycja o moZliwoSci nawiq·zania bezpo.Sredniego kontaktu 
z Serbolu:iyczanami przez Franciszl{a Anielewskiego w czasie jego podr6Zy do Drf'z
na. Nie potwierdzajq jej :iadne materialy tr6dlowe i. BliZSzego wyjaSnienia wyma
gah1 sympatie, jakie do Serbolui:yczan Zywili ksic1Ze Jerzy Lubomirski i Mieczyslaw 
PawlikowSki ze Lwowa (s. 100, 123, 128). Dlaczego Lubomirski stal sie subskrybentem 
zbioru serboluZyck•ich pie.Sni ludowych wydanych przez Smolerja, dlaczego wra2 
z Pawlikowskim wstqpil do Towarzystwa Macierzy Lu:iyckiej? Na te pytania Autor 
nawet nie pr6buje odpowiedzieC. 

Oceniajqc og6lnie wyniki, do jakich doszedl w swej pracy A. S. Matyniak, 

5 0 tej moiliwoSoi nie wspomina ani slowern J. Wit Opatrny w oddanym do 
,,Sob6tki" artykule o Anielewskim. 
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moina stwierdziC, Ze przecenia On trochE: rolE: polsko-luiyckich kontakt6w w dziele 
odrodzenia narodowego Serbolui.yczan. Ta przesada jest jednak w pewnym stopniu 
zrozumiala. Gdy siE: dlugo pracuje nad jakimS tematem, gdy si� podchodzi do niego 
z tak duZym ladunkiem emocjonalnym, jak to czyni Autor, w6wczas ma si� tenden
cji: do wyolbrzymiania najblahszych nawet fakt6w i zjawisk. Bardziej nJ.epokoj�ca 
jest sklonno.SC do generalizowania pojedyncz:rch fakt6w oraz do stawiania hipotez 
nie znajduj-1ccych potwierdzenia w Zr6dlach. 

ChoC w monografii A. S. Matyniaka znalazlo siE: sporo stwierdzeri dyskusyjnych, 
choC nie brak w niej i usterek rzeczowych, stanowi ona jednak trwaly wklad do 
dorobku naszej historiograiii na odcinku slowianoznawstwa. NajwiE:k�z<\ jej zalet& 
jest zebranie w jedn<l caloSC, usystematyzowanie i uzupelnienie o nie znanc dotcld 
fakty i wydarzenia naszych dotychczasowych wiadomoSci o polsko-lui.yckich sto
sunkach kulturalnych i naukowych w nakre�lonych wyiej ramach chronologicznych. 
Waine teZ jest wskazanie przez Autora zagadnieri, kt6re w omawianej dziedzinie 
powinny byC w przyszloSci przebadane. 

J6zef Leszczyizski 

J. Wit Opa t r n y, KORESPONDENCJA POLAKOW Z JANEM EWANGELIST;\ 

PURKYNIEM, Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, Wroclaw 1969, ss. 494. 

Zdarzaj<l si� pracownicy naukowi, kt6rzy przewai.aj<1c<1 CZE:SC swoich poszukiwafl, 
dociekafl i bada.iJ. po.Swi�cajq jednej jedynej wybitnej osobistoSci i jej twOrczoSci, 
kladqc du:Z.e zaslugi dla bli:Z.szego poznania i wla.Sciwej oceny jej spu§cizny arty
stycznej lub naukowej. Do takich wlaSnie skromnych badaczy nalei.y J. Wit Opa
trny. W,iele lat wyt�ZOnej pracy po.SwiE:"cil on jednej z najwybitniejszych postaci 
czeskiego odrodzenia narodowego - Janowi Ewangeli.Scie Purkyniemu, lekarzowi 
i przyrodnikowi, poecie i slawiScie w jednej osohie 1, kt6rego Scisle wi�zy przyjaZni 
lclczyly z Polskq ,i kt6ry dlugie lata spE:dzil we Wroclawiu. 

Opatrny, autor szeregu zaso.dniczych oraz kilku popularnonaukowych prac 
„purkynieologicznych", szczeg6lnie dotycz<lcych okresu wroclawskiego czeskiego 
uczonego 2, stanowczo nale:Z.y do lepszych znawcOw tw6rcz0Sci tego naukowca, ktOrym 
interesuje siE: w pierwszym rz�dzie jako humanistq i przyjacielem Polski i Polak6w. 
Od dawna ju:Z. oglaszal Opatrny rozmaite fragmenty bogatej korespondencji Pur
kyniego z Polakami na lamach r6Znych pism, nieraz referowal ten temat na posie
dzeniach Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. Dobrze wi�c si� stalo, Ze to 
wla.Snie Towarzystwo przystqpilo do wydania calo�ci zachowanej i pieczolowicie 

. 1 Por. J. S l i z ins k i, Jan Ewangelista Purky·nl, czolowy przedstawiciel czes
kiego odro�zenia narodowego, � setnq rocznic� §mierci (Slqski Kwartalnik Histo
ryczny Sobotka, 1969, nr 4, R. XXIV, s. 477-485. 

2 Por. m. in. J. W. 0 p a t r n y, O korespondencji Polak6w z Purkyniem (Spra
wozdania Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, 1950, s. 82-86); t e n Z e, Jan 
Ewangelista Purkyne (Zwierciadlo, 1950, nr 11, s. l); t e n :Z. e, Listy J6zefa Lompy 
do Jana Ewangelisty Purkyniego (1842-1860) {Studia Slqskie, 1963, s. 223-278); 
t e n Z e, Z korespondencji Polak.6w z Purkyniem. Ludwik Zejszner (Comptes Rendus 
de la Soc. des Sciences et des Lettres de Wroclaw, t. 10, 1955, s. 28--29); t e n :i e, 
Jan Ewangelista Purkyne a Polacy, Wroclaw 1959; t e n :i e, Jan EwangeUsta P-ur
kyne w Polsee {Sprawozdania Wroclawskiego Towarzystwa Naukoweg'.o, 1961, t. 16, 
s. 5--6); t e  n Z e, Listy J. Muczkowskiego do Waclawa Hanki i J. E. Purkyniego 
(tamZe, 1964, t. 17, s. 35--37); t e n Z e, Jan E. PurkynP. w kr�gu przyjaci6l Zakladu 
Narodowego im. Ossoliiiskich (Ksi�ga pamicltkowa Ossolineum, Wroclaw 1967). 
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przez Opatrnego zbieranej korespondencji, na kt6rq natra!il w zbiorach czeskich 
i polskich. Praca Opatrnego ukazala sie w roku, w kt6rym uroczyScie obchodzono, 
m. in. i w Polsee, setnc} rocznict; Smierci lego czolowego przedstawiciela czeskiego 
odrodzenia narodowego. 

Tom zawiera 238 list6w 62 nadawc6w. Uporz<:tdkowane Sc\ one alfa\Jetycznie 
wedlug autor6w. Ponadto listy kaZdego nadawcy uloi:ono chronologicznie. Teksty, 
kt6rych pisownia zostala zmodernizowana, opatrzono szczeg6lowym komentarzem. 
W obszernym wstt::pie Autor omawia wyczerpujc}co zwü\zki Purkyniegc z Polakami, 
skrupulatnie uwzglednia�qc calij dotychczasowij literature na ten temat oraz wzbo
gacaj&c om6wione zagadnienie niebagatelnymi wlasnymi twierdzeniami, opartymi 
na opracowanym przez siebie materiale arc.:hiwalnym. 

Blokiem korespondencji, nucajqcym najwi�cej Swiatla na zagadnienia interesu
h1ce kaZdego1 kto zajmuje si� sprawami kultury polskiej na Slijsku w poloW!ie 
ubieglego wieku, jest 35 listOw J6zefa Lompy z lat 1842-1861, w kt6rym polski 
dzialacz na SJqsku donosi czeskiemu przyjacielowi o warunkach kulturalnych, 
ekonomicznych i politycznych swego ojczystego regionu. Dobitnie d1arakteryzuj;i 
one ponadto zapal i ofiarnoSC pracujc}cego w tak trudnych warunkach patrioty 
polskiego. Podobny nieraz ton posiadajq listy walczqcego z germanizacj4 Mazuröw 
Gizewiusza. WSr6d innych korespondent6w Purkyniego natrafiamy na dobrze zna
nego w Czechach

1 w 6wczesnej Polsee jednak nie cieszijcego siE: zbytnim zaufaniem, 
slawist� Waclawa Aleksandra Maciejowskiego, dalej znakomitego histOryka WojC:ie
cha Cybulskiego, nastf:pnie autora slownika cieszijcego si� u naszych poludniowo
zachodnich Sf1Siad6w duZym uznaniem - Samuela Bogumila Lindego, takich poet6w, 
jak Wincenty Pol i Roman Zmorski, oraz licznych naukowc6w, literat6w i dzialaczy 
ze wszy5tkich zabor6w. 

Do caloSci dolqczono szczegUlowcl bibliografi� przedmiotu oraz indek5 nazwisk, 
eo ulatwia korzy5tanie z obszernego tomu. 

Om6wiona publikacja zapewne je5t pozycjfl bardzo poZyteczm\ jako wydawnic
two fr6dlowe, sluZijce w5zy�tkim

1 
kt6rzy zajmujq sie;- 5prawami kulturalnymi, nau

kowymi i politycznymi Slqska XIX w. oraz stosunkam'i kulturalnymi polsko-czesk.imi 
tegoZ okresu. Pewne zastrzei:enie budzi tylko to, ie list6w Purkyniego do Polak6w 
nie wyodr�bniono w osobnym dziale. MoZna je bylo r6wnieZ publikowaC w forrnie 
dwuglosu. We wszystkich, nader nie5tety rzadkich, wypadkach, kiedy to zachowaly 
SiE: w zbiorach polskich lub czeskich listy Purkynif-go do Polak6w (da Antoniego 
Helcla

1 
Sarnuela Bogurnila Lindego, Waclawa Aleksandra Maciejewskiegc, J6zefa 

Muczkowskiego i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego), w zbiorach cze5kich na
tr-afiono rOwnieZ na i.ch listy do wielkiego uczonego cze5kiego. Je5t u5terkq kornpo
zycyjm\, Ze listy Purkyniego do PolakOw traktowano jako blok odrE:bny, kt6ry 
zaszeregowano alfabetycznie wSr6d adre5at6w list6w kierowanych do niego. Nie
mniej om6wiona publikacja godna jest pochwaly. Oby wiE:cej bylo takich. 

Jen.y Sti.ziiiski 

T. Mus i o l, STRAJKI SZKOLNE NA GÖRNYM SL;\SKU W LATACH 1906 
i 1920, Warszawa-Wroclaw 1970, 55. 187. 

W 5erii wydawnictw Instytutu Sic1skiego w Opolu ukazala sif: praca T. Musiola 
poSwiE:cona wydarzeniom, ki6re w dotychczasowej literaturze historycznej znalazly 
jedynie marginalne odzwierciedlenie, a kt6re niewqtpliwie zaslutyly na wnikliwsz� 
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uwag� badaczy. T. Musiol znany jesl czytelnikom zainteresowanym dziejani.i G6r
nego $Ic:1ska w XX w. jako Autor pracy o szkGlnictwie polskim w rejencji opolskiej 
w okresie mi�dzywojennym 1• Ornawiana praca jest uwiel1.czeniem dlugich badatl 
Autora nad odtworzeniem „jednego z najciekawszych epizodöw wiekowych zmagatl 
ludu Slc:1skiego z zaborcq pruskim - malo znanej walki, jakc:1 stoczyly dzieci Slqskie 
z prusk& szkohf' (s. 14). 

Konstrukcyjnie praca zostala podzielona na dwie zasadnicze cz,;Sci. Pierwszq 
z nich poSwiE:cono strajkowi s1.lrnlnemu z 1906 r. (s. 15--50); w drugiej natomiast -
o wiele obszerniejszej - Autor omöwil strajk szkolny z 1920 r. (s. 51-130). Oba 
gl6wne czlony ksi&Zki zosta!y podzielone na identyczne podrozdzialy (Ogölna cha
rakterystyka okresu, s. 15-18 i 51-58; Sytuacja szkolna w tym okresie, s. 19--28 
i 58---76; Przebieg strajku, s. 28-45 i 76-123; Znaczenie strajku, s. 49-50 i 123-
127), przy czym w cz�Sci pierwszej znalazl si� dodatkowy podrozdzial zatytulowany 
„Strajk szkolny na trybunach parlamentarnych'' (s. 45-48). W formie aneksu do 
ksic:1zki dohiczono 37 dokument6w, z ktörych 20 dotyczy strajku szkolnego i jego 
reperkusji w 1906-1907 r. Ksiqi:ka zostala röwnieZ zaopatrzona w indeks nazwisk 
i miejscowoSci. 

Ta doM: specyficzna konstrukcja caloSci pracy uwydatnila dodatkowo Jej dwu
czlonowo.SC i nie pozwolila Autorowi na zatarcie narzucajc:1cego s·ie czyt�lnikowi 
wraZenia, iZ ksit:1:Zka sklada si..:; z dwöch, luZno ze sobq zwic:1zanych, s·zkicöw histo
rycznych. Odczuwa sie dotkliwy brak rozdzial6w, w kt6rych bylaby przcprowa
dzona warto.Sciuj&ca analiza poröwnawcza wydarzel1 z 1920 r. w stosunku do wy
padk6w zaistnialych na tym terenie 14 lat wcze.Sniej. Odnosi sie;: wra:Zenie, iZ Autor 
w zbyt niedostatecznym stopniu uwypuklil r6Znice pomie;:dzy tlg6lnym) warunkami 
politycznymi i atmosferq panujqcq na G6rnym Slqsku w latach 1906-1907 a zjawi
skami dominujqcymi w Zyciu spoleczno-politycznym tego terenu w okresie powstatl 
i plebiscytu. Tego n·iedostatku nie zdolaly usunc:1C ani skromne charakterystyki okre
s6w, w kt6rych toczyly sie opi.sywane w ksiq:ice wydarzenia, ani tei bardzo og61-
nikowe zakor'lczenie pracy. Natomiast nie ulega w&tpliwoSci, iZ dla przeprowadze
nia wlaSciwej oceny roli i znaczenia strajk6w szkolnych ·z 1906 i 1920 r. naleZy te 
wydarzenria osadziC w 6wciesnej panoramie Zycia spoleczno-politycznego. Ma to 
szczeg6Ine znaczenie w odniesieni'u do ruchu strajkowego zabrzallskiej mlodzie:Z.y 
szkolnej w 1906 r. 

Strajk szkolny z 1906 r. byl nie tylko Zywiolowym ruchem m1odzieZowym (s. 49), 
przejawem narastajc}cego buntu Polak6w wobec pruskiego systemu szkolnictwa 
na G6rnym Slc}sku, ale przede wszystkim dowodem umacniania si� polskiej Swia
domoSci narodowej ludnoSci tego regionu. Patriotyczna postawa mlodzie:Z.y, jej sa
mozaparcie i manifestowana niech�C do pruskiej szkoly byly odbiciem nastroj6w 
panujc}cych 6wczeSnie w darnach rodzicielskicn i dowodem dojrzewania walki 
o prawa narodowe. z kolei przebieg strajku, a przede wszystkim zaistniala inercja 
polskich stronnictw politycznych i organizacji zwiijzkowych Swiadczyly o tym, Ze 
Zywiolowy bunt mlodzieZy zaskoczyl zorganizowany ruch narodowy i do pewnego 
�topnia wyprzedzil jego oficjalne plany dziatania. Fakt ten byl skromnym, ale 
bardzo symptomatycznym potwierdzeniem istnienia oddolnych nacislcOw na proces 
kszta1towania sie;: zasadniczych kierunköw programu walki narodowej na G6rnym 
Slc}sku. Ruch mlodzieZy szkolnej na Görnym Slqsku w 1906 r. SwiadC'zyl rüwnieZ 
o tym, ii wzrost nastroj6w narodowych i przejawiajc}CY si� na, tym tle ferment 

1964'. 
T .. ,Mu s i o l, Szkolnictwo polskie w rej�ncji opolskie; 1919-1939, Katowice 
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polityczny byl zjawiskiem rnasowym, obejmuh\cym r6wnolegle najszersze warstwy 
IudnoSci polskiej na tym terenie i docierajc:\CYID r6wnie:i do mlodego pokolenia. 
W takich aspektach akcja mlodzie:iy szkolnej nabiera gl:�bszej wymowy, kt6rej 
nie mo:Ze pomniejszaC fakt skromnego zasi�gu strajku i jego niewielkich rezulta
t6w. W 6wcze�nych warunkach politycznych strajk ten nie mial mozliwoSci prze
rodzenia si� w masoW& akcj� protestu wobec germanizacyj nych funkcji pruskiego 
szkolnictwa na G6rnym Sl�sku; nie mial bowiem nawet uprzednio przygotowanego 
kierownktwa politycznego. Ta charakterystyczna cecha strajku mlodzie:iy szkolnej 
z 1906 r., bE:dqca niewcitpliwie przyczyn.1 jego slaboSci, podkreSlala jednoczeSnie 
jego sarnorodno.SC i i.ywiolowo§C i dodaje temu ruchowi specjalnej wartoSci. 

Zupelnie inne byly warunki, w jakich doszlo do wybuchu strajku mlodzie:iy 
szkolnej w 1920 r. Od lutego rn20 r. na Görnym Sl;;i,sku przebywala Mü;dzysojuszni
cza Komisja Rzc:1dzc1ca i Plebiscytowa, posiadajc:1ca szerokie uprawnienia wladzy 
wykonawczej. Zadaniem Komisji MiE:dzysojuszniczej, w kt6rej sklad weszli przed
stawiciele Francji, Wielkiej Brytanii i Wloch, bylo przeprowadzenie na G6rnym 
Slqsku plebiscytu w warunkach zapewniajqcych kai.demu glosuictcemu swobodne 
wyrai.enie swej woli w sprawie przyszlej przynalei.noSci pafi.stwowej tej ziemi. 
Zadaniem Komisji bylo r6wnie2 zapewnienie r6wnouprawnienia iE:zyka polskiego 
w administracji, w szkolnictwie itp. Niemniej jednak specyfüczna sytuacja na tere
nie plebiscytowym i na arenie mit:dzynarodowej 2 nie stwarzala sprzyjajqcych wa
runk6w do zrealizowania zadall. wynikajqcych z uprawnieti Komisji. Wywolalo 
to zrozumiale rozgoryczenie w8r6d ludnoSci polskiej i doprowadzilo do coraz bar

dziej zdecydowanego wysuwania przez niq i.c:1dania pelnej realizacji przepis6w 
zawartych w aneksie do artykulu 88 traktatu wersalskiego. Oaloksztaltem walki lud

noSci polskiej o uzyskanie faktycznego r6wnouprawnienia z naplywowym elemen
tem niemieckim kierowal Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym 
na czele. Poprzez swc:1 rozgalE:ziom:1 sieC Kom'itetöw Pleb.iscytowych Komisariat 
dociera1 do kaZdej dziedziny i.ycia spoleczno-politycznego ludno.Sci polskiej i staral 
siE: skierowaC jej poczynania na drogE: zapewniaj<'}Cc\ przyszle zwych:stwo w ple
biscycie. W tej sytuacjd nabrzmiale konflikty narodowe w szkolnictwie g6rn0Slc:1s

kim staly siE: r6wnieZ jedncl z plac6wek walki o po]skoSC tej ziemi, o zmniejszenie 
wplyw6w niemieckich i o zwyciE:stwo w plebiscycie. Ruch strajkowy mlodzieZy 
szkolnej w 1920 r. byl CZE:S0i::t walki calego spoteczeilstwa g6rn0Slc:1sklego o konkret

ne cele polityczne w okresie kampanii plebiscytowej. Strajk ten po wstE:pnej fazie 
i.ywiolowoSci i samorodnoSci przybral forme w pelni zorganizowanej akcji, wzmoc

nionej autorytetem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego li wszystkich partii poli
tycznych dzialajc1cych wSröd ludnoSci polskiej. W specyficznych warunkach g6rno

Slc:1skich ruch mlodziei:y w 1920 r. byl swoistc:1 i bardzo istotnq forme\ deklaracji 
uczuC narodowJ·ch ludnoSci polskiej, manifestowanych na wiele miesiE:CY przed 
plebiscytem (maj-lipiec 1920 r.) w atmosferze stosunkowo malo korzystnej dla 
Polski. 

Wszystkie wspomniane wyZej elementy r6Znily strajk mlodziei.y szkolnej na 
G6rnym Slqsku w 1920 r. od podobnej akcji przeprowadzonej 14 lat wczeSniej. 
Nie pozwala to na stosowanie jednakowych kryteri6w oceny wobec tych dw6ch 

ruch6w mlodZJiei:owych i zmusza badacza do bardzo zindywidualizowanego podejscia 
do tych wydarze6.. Wydaje siE:, ii. ksiqika T. Musiola pozostawila w tej dziedzinie 
wiele niedom6wiel1 i uproszczell. Nie brak w niej i drobniejszych potknh;C. Na 

1 Zob. J. P r  z e w l o c k  i, Wok6l II powstania Slqskiego {Zaranie Sl'tskie, 1970, 
z. 2, s. 215-229). 
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s. 68 np. Autor stwierdZJil, iZ jesieniq 1919 r. ,,dalo siE: odczuC pewne zniech�cenie 
wSr6d nauczycieli polskich. Zmalala teZ aktywnoSC patriotycznej cz�Sci spoleczeri
stwa polskiego". Tymczasem na s. 54 podkreSlil rolE: I powstania Slqskiego, kt6re: 
,,PrzyczynBo siE: teZ w znacznym stopniu do wzmocnienia i oZywienia ruchu pol
skiiego. Potwierdzeniem tego byly wyniki wyborOw komunalnych z 9 listopada 

1919 r." Pewne wqtpliwoSci wzbudza r6wnieZ przytoczona przez Autora opinia o II 
powstaniu Slqskim (s. 56). Nie wspomniano tutaj o szczeg61nie skomplikowanej sytu
acji Polski w tym okresie, o trwajqcej wojnie polsko-radzieckiej oraz o niemiec

kich pr6bach ponownego przechwycenia pelni wladzy na G6rnym Slqsku. W tej 
sytuacji zupelnie niejasne stalo siE: sformulowanie Autora stwierdzajqce, i'l: wielu 
Polak6w glosowalo za Niiemcami w plebiscycie, bo „nie mieli zaufania do mlodego 
pallstwa polskiego" (s. 57). Autor nie wyjaSnit, czym to zaufanie zostalo poderwane 
i jak to pogodziC z masowym zrywem ludnoSci g6rnoS1qskiej w okresie III powsta
nia a. Praca nie przedstawHa w sposOb przejrzysty dynamiki rozwoju strajk6w szkol
nych. Odczuwa si� szczeg6lny brak pelnej charakterystyki faz rozwojowych strajKu 
z 1920 r. w Scislym poh1czeniu z rozwojem sytuacji og6Inej na terenie plebiscy
towym. 

Wydaje siE:, ii: ksi<:\Zka zostala przeladowana obszernymi cytatami. Aczkolwiek 
odwolywanie si� do fr6del podnosi niewqtpliwie wartoSC poznawczq opracowania, 
niemniej jednak w wielu wypadkach cytaty te wydajq s,i� zb�dne. Np. w rozdziale 
zatytulowanym „Przebieg strajku" (s. 76-123) sporq cz�SC tekstu zajmujq cytaty 

pochodzc1ce ze sprawozdall doradc6w szkolnych, ze wspomnieri 6wczesnych nauczy
cieli polskich pracujcJ.cych na G6rnym Slctsku i z innych fr6del archiwalnych 
i bibliograficznych. WqtpliwoSci budzi r6wnicZ technika, poslugiwania si� przypi
sami. Autor w jednym miejscu stosuje skr6t „tam:Ze" przy pawolywaniu si� na 
fr6dlo wspomniane w poprzednim przypisie (np. s. 25-27), czE:Sciej jednak w sze
regu kolejno nast�pujqcych przypisach u:Zywa .Pelnej nazwy tego samego h6dla 
{np. skr6t WAP Katowice, PKPI, s. 82-83, 89, 102 1itd.). Naleiy ialowaC, ii w pracy 

nie podano wykazu u:Zywanych skr6t6w. Czytelnika razi r6wnieZ nie najlepsza ko
rekta redakcyjna pracy. W bibliokrafii np. podano tytul pracy K. Popiolka 
w brzmieniu: III powstanie Slqskie, Katowice 1946 (winno byC: 'I'rzecie Slqskie 

powstanie). S9c to jednak drobne patkniE:cia nie majqce istotniejszego wplywu na 
wartoSci poznawcze pracy. 

Ogromnc1 zaslugq Autora jest przypomnienie spoleczeilstwu dw6ch zryw6w mlo
dzieZy polskiej na G6rnym Slcisku do walki o polskie szkolnictwo, o polskoSC tej 
ziemi. 

Jan Przewlocki 

' 

J. P r  z e w l o c k  i, MIE,DZYSOJUSZNICZA KOMJSJA RZi\DZi\CA I PLE-
BISCYTOWA NA GÖRNYM SLi\SKU W LATACH 1920-1922, Wroclaw-Warsza
wa-Krak6w 1970, ss. 193. 

W p6l wieku po zainstalowaniu si� w Opolu Mi�dzysojuszniczej Komisji Rzq
dzqcej i Plebiscytowej, kt6ra zgodnie z traktatem wers<Wskim miala zabezpieczyC 
prawidlowe przeprowadzenie glosowania ludnoSci g6rnoS1qskiej, ukazala si� mono-

3 Mimo bogactwa literatury poSwi�conej okresowi powstan. i plebiscytu odczuwa 
SiE: brak opracowania ujmujqcego w spos6b kompleksowy problematykE: plebiscytu 
g6rn0Slc1skiego, a przede wszystkim analizujijcego jego wyniki i ich przyczyny. 

9 - Sobotk::1 2 71 
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grafia poSwiiE:cona temtt mi�dzynarodowemu organowi, sprawuj�cemu wladzE; na 

terenie plebiscytowym w latach 1920-1921. Na wstE;pie trzeba odnotowaC, Ze 
wplyw Komisji, na przebieg wydarzen na G6rnym Slcisku w tym okresie byl do§c 
znaczny, eo w dotychczasowej literaturze nie zawsze bylo nale:iycie odzwiercie
dlane. Dada(: jeszcze wypada, ie jest to dopiero druga publikacja poSwiE:cona 

Komisji1• 

0 zaloieniach dotycz�cych treSci i cezur czasowych Autor pisze we wstE;pie. 
Zgodnie z nim'i omawia wiE;c problem g6rno5lcp::ki na konferencji pokojowej w Pa
ryZu (rozdz. I), rysuje obraz sytuacjii politycznej, spolecznej, narodowo.Sciowej oraz 
walkE; ludnoSci polskiej o wyzwolenie Sh1ska spod panowania niemieckiego. Od 
rozdzialu II zaczyna s;iE: rozwini�cie wlaSciwego tematu ksiQiki. Komisja MiE:dzy
sojusznicza dzialala w jakoSciowo innych warunkach politycznych nii. te, kt6re 

istnialy w czasie rozwü:izywania problemu niemieckiego i interesujijcych nas wschod
nich granic Niemiec w Pary:i:11 bezpoSrednio po wojnie. W miarE: uplywu czasu od 
zakol'lczenia wojny rola Francji na arenie mi�dzynarodowej ulegla zmniejszeniu. 
Roslo natomiast znaczenie Anglii, kt6ra w obawie przed rozszerzeniem si� ,.nie
bezpieczeristwa bolszewickiego" na calq Europ� oraz o caloSC reparacj,i wojennych 
coraz wyraZniej popierala Niemc6w. 

W efekcie zmian zachodzqcych w lonie zwyci�skich mocarstw zachodnich 
Francja za cenE: przychylnego stanowiska Anglii w sprawie jej interes6w nad 
Renem zaakceptowala decyzj� sprzecznii z jej zaloieniamJ politycznymi - miano
wicie plebiscyt g6rnoS1c\Ski. Na tyle jednak byla Francja jeszcze silna, Ze nie oddala 
niedawnym sojusznikom kierownictwa w realizacji tej decyzji na okreSlonym 
traktatem wersalskim terytorium, obejmujqc w Komisji kluczowe stanowiska oraz 
bezwzglE:dmt wif:!kszoSC stanowisk tzw. kontroler6w powiatowych. A1:ali'zujqc dzia
lalno.SC Komisji J. Przewloc:ki omawia kompetencje i charakter tego orgarm, roz
bieinoSci w jego lonie oraz konsekwentne dqienie Le Ronda i pozostalych przed
stawicieli Francji do pelnej realizacji zaloi:ell traktatu wersalskiego na G6rnym 
Slqsku. Dodajmy od siebie, Ze konferencja pokojowa podejmuj:;i.c decyzj� o plebiscy
cie nie wierzyla jednoczeSnie w stworze111ie na poddanym mu terytorium warunk6w 
sprzyjajqcych swobodnemu wypowiedzeniu si� polskiej ludnoSci. 3 VI 1919 r. pre

zydent Wilson na posiedzeniu Rady Czterech m6wil, ,,ii ludnoSt na GUrnym Slqsku 
opanowana jest calkowicie przez niewielk::t liczb� magnatöw i kapitali5t6w ... Eks
perci nie sqdzq, Ze swobodny plebiscyt bylby moiliwy w tych warunkach" .2. S:omi
sja Wschodnich Granic Niemiec uwaiala, ii „ jasnq jest rzeczq, Ze nie moZemy ocze� 
kiwaC nawet przy glosowaniu tajnym, aby oddawanie glos6w pozostawalo poza za
siE:giem jakichkolwiek wplyw6w, jak dlugo rejon ten podlegaC b�dzie kurateli 
administracyj nej wladz pruskich, a mieszkaf,cy bi:;dq naraieni na staly ucisk, 
posuwajqcy sii: w wielu wypadkach do bezpoSredniego zastraszania, jakie wobec nich 
od dawna stosowano" s. 

W rozdziale III Autor om6wil poczc1tkowy okres pobytu Komisji w Opolu oraz 
jej dzialalnoSC w okresie II powstania. Rozdzial JV poSwiE:cony jest przygotowa
niom do plebiscytu, ustaleniu terminu glosowania, udzialowi w glosowaniu tzw. 
emigrant6w, terminowi glosowania tej grupy uprawnionych oraz oprncowaniu przez 

1 Pierwsz:;i. stanowila praca C. B e r e z o w s k i e g o, Komisja Mü�dzysojusznicza 
Rzqdu i Plebiscytu G6rnego Slqska i jej dzialalno§C w Swietle prawa publicznego, 
Warszawa 1925. 

l! Sprawy polskie na konferencji pokojowej w ParyZu w 1919 T. (Dokumenty 
i materialy, t. II, WarS'.Zawa 1967, s. 39). 

3 Tamie, s. 53. 
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KomisjE; re�ulaminu plebiscytu. Autor omawia teZ walkE; plebiscytowq polskiej 
ludnoSci i niemiecki terror skierowany przeciwko Zywiolowi polskiemu. Dodajmy 
zn6w od siebie, Ze na niekt6rych terenach Niemcy panowali niepodzielnie. Np. 
w „Kluczborku i powiecie boj6wki niemieckic chodzq sobie calkiem jawnie z kara
binami pod komendct wojskowq. Z tego powodu nie mo:Ze siE; odbyC Zadne zgro
madzenie ani wtiec plebiscytowy, bo tego wlaSnie te boj6wki nie dopuszczahf' 4, 
podobnie w pow. rybnickim, pszczyriskim i tarnog6rskim, gdzie boj6wki niemieckie 
zbroily si� i patrolowaly cale miejscowoSci �. 

W dalszej czE;Soi ksiq:Zki Autor omawia pr6by rozwiqzania problemu podzialu 
G6rnego Slctska po plebiscycie (rozdz. V), sprzecznoSci wewnqtrz Komisj l, walkE; 
polskiej i niemieckiej dyplomacj i oraz sytuacj� na obszarze rz;:.idzonyrn przez Ko
misjE;. Ostatnie dwa rozdzialy poSwi�cone sq dzialalnoSci Komisji Mif;dzysojuszniczej 
w czasie III powstania, reakcji zagranicy na wybuch powstania, roli Komisji 
w czasie jego likwidacjd, ostatecznemu rozstrzygniE;ciu kwestii podzialu, przekazaniu 
G6rnego Slijska Polsee i Niemcom ora-z zakol1czeniu dzialalnoSci Komisj i pO spelnie
niu wyznaczonego jej zadania. J. Przewlocki podkreSla, Ze „ObecnoSC Komisji 
MiE;dzysojuszniczej na G6rnym Slijsku stworzyla stosunkowo korzystne wa·runk,i 
do manifestowania przez Polak6w swych narodowych uczuC. Nie zmniej szajijc wagi 
bezsprzecznie olbrzymiego patriotyzmu IudnoSci polskiej na G6rnym Slqsku, nalei;y 
stwierdziC, iZ dzialalnoSC Komisji przyczyniila siE; w pewnym stopniu do uzyskania 
przez ob6z polski ponad 409/o g!os6w w plebiscycie ma:rcowym" (s. 166). Tu trzeba 
jednak wskazaC na brak konsekwencji Autora. Za powszechnie przyj�tymi w lite
raturze historycznej poprawkami do plebiscyiu J. Przewlocki (s. 94) poprawnie od
czytal plebiscyt jako wygrany przez polskq ludnoSC na terenach, kt6rych Polska 
si� domagala, w 51,&l/o. Natomiast w zakoilczeniu zn6w m6wi o 40°/o glosöw za 
Polskq. 0 ile poprzednie stanow isko dotyczy przeliczenia glos6w ludnoSci polskiej 
na terenie, kt6ry i bez plebiscyt u winien byl przypaSC Polsee, to w zakoriczeniu 
z kolei trzeba by bylo jednak nanieSC jednct poprawkE;, mianowicie odj�C glosujqcych 
emigrant6w. Nawet literatura niemiecka przyznaje, Ze oni zawaZyli na wynikach 
plebiscytu '· Ten prosty zabieg odjf:cia 192 tys. glos6w przyjezdnych glosujctcych 
(z kt6rych 182 tys. to Niemcy i 10 tys. to Polacy) daje w efekcie wynik: za Pol
skc\ - 4So/o, za Niemcami - 5211/0. 

Z obowictzku recenzenta naleiy odnotowaC, iZ naj slabszq czE:SC pracy stanowi 
rozdzial pierwszy, w kt6rym Autor nie ustrzegl siE; kilku doSC istotnych nieScisloSci, 
gl6wnie za sprawq liiteratury, na jakiej siE; opieral. Na plan pierw3zy trzeba wy
sunqC nieszczE;Sliwe - zdaniem podpisanego - sformulowanie oceny stanu naro
dowego G6rnego Slqska. Stwierdzenie: ,,LudnoScic\, ktöra miala polskie poczucie 
narodowe, byl przede wszystkim proletariat miejski i drobne chlopstwo, szczeg6lnie 
z poludruiowych powiat6w rylmickiego i pszczyilskiego" (s. 18), budzi zastrzeienie. 
Wyniki wyboröw komunalnych z 1919 r. dajq chyba podstawi:: do innej oceny 
rozmieszczenia iywiolu polskiego na G6rnym Slijsku. I tak spis w 1911 r. (tzw. 
spis szkolny) wykazuje, iZ powyiej 80°/o Polak6w posiadaly powiaty: rybnicki -
91,06/o, pszczyriski - 93,50/o (na wsi w obydwu powiatach po 95°/o), ale tei i oles
ki - 93,90/o (na wsi 96,56/o), lubliniecki - 92,4°/o, kozielski - 88°/o, tarnog6rski -
86,1°/o, nadto na wsi w pow. kluczborskim - 91,511/o, toszecko-gliwickim - 90°/o, 

4 CAW, II Oddzial Sztabu Generalnego, Wydzial Plebiscytowy, t. 48, Pismo 
Komisariatu Plebiscytowego w Kluczborku do Dow. OkrE;:gu w Poznaniu, 28 II 
1921 r. 

5 TamZe, Pismo do Biura Prasowego z 17 1Il 1921 r. 
1 Zob. np. E. E y c k, Ge1>chic11te der Weim.are1 Republik vom Zusammenbruch 

des Kaisertums bis zur Wahl Hindenburgs 1918-1925, wyd. 2, 1957. 
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katowickim - 85,5°/o, JeSli nawet kultywO\vanie j�zyka i kultury polskiej Autor 
nie uwaia za objaw polskiego poczucia narodowego, to glosowanie za polskimi 
kandydatamri w 1919 r. bylo bezsprzecznie takim przejawem (czemu dal wyraz na 
s. 26). A przeciei o ile dwa wspomniane powiaty glosowaly na Polak6w w 74,07°/o, 
to np. w lublinieckim w 73, 9611/0, w oleskim w ·11,40/0, w bytomskim (wieS) w 69,170/o, 
w toszecko-gliwickim w 69,0311/o, w tarnog6rskim w 67,38°io, w katowickim w 66,89°/o. 
Nawet w plebiscycie poza wymienionymi przez Autora powiatami znakomita wi�k
szoSC wypowiedziala si� za PolskQ, mianowicie w pow. tarnog6rskim - 67,211/o, 
toszecko-gliwickim - 63,Jl'to, bytomskim - 62,QC'/o, katowickim - 60,30/o 1. 

Nast�pna sprawa dotyczy oceny stanu liczbowego Komunistycznej Partid G6r
nego Slttska. Autor stwierdza, iZ w sierpniu 1919 r. liczyla ona okolo 40 tys. 
czlonk6w (s. 92), powoluj�c si� przy tym na prac� F. Hawranka s. F. Hawranek 
nie podaje takiej liczby we wskazanych przez J. Przewlockiego miejscach ksitti.ki. 

Na s. 39 nie nie m6wi o liczbie czlonk6w partii, a na s. 124 pisze wprawdzie o stanie 
liczbowym czlonk6w KPGSl. (tabela), ale o 25 tys. F. Hawranek wymienia liczb� 
45 tys., lecz w przypisie na s. 122, jednoc.zeSnie jij kwestionujttc w zdaniu: ,,Jadasch 
najwi�ksztt liczebnoSC czlonk6w KPGSI. ocenia na 42 000-45 000 ludzi, eo siE; jednak 
wydaje nieprawdopodobne, gdyZ nie jest potwierdzone w Zadnym innym Z.r6dle". 

JeSli juZ mowa o wykorzystywanej literaturze, to r6wnieZ na s. 21 Autor nie 
ustrzegl siE; przypisania (za innymi historykami) rozporzqdzenia o karaniu jako 
zdrady stanu dqZeii do oderwania G6rnego Slciska od Niemiec L. Bitcie. Zr6dlo, 
na kt6re si� zreszt::1 Autor powoluje s na s. 89 w tytule do dokumentu nr 42, m6wi: 
„1918 grudzieii 31, Opole - llozporzqdzenie prezydenta rejencji w Opolu von 
Miquela ... " Na teji:e samej stronie przedstawienia wymaga kolejnoSC funkcji, jakie 
pelnil „oslawiony Otto Hoersing". Ot6Z byl on najpierw przewodnicz�cym Central
nej Rady Robotniczej i Zolnierskiej, a dopiero potem zostal Komisarzem Rzeadu 
Pruskiego dla G6rnego Slqska, Komisarzem Rzeszy dla Prowincji $Iqskiej i cz�Sci 
Poznailskiego. Teni:e I-Ioersing nie wydal zarzqdzenia wprowadzaj&cego stan obl�
i:enia na G6rnym Slqsku. Zarzqdzenie takie wydalo dow6dztwo VI Korpusu we 
Wroclawiu. Hoersing byl natomiast sygnatariuszem z ramienia CRRiZ. Zastrzeienie 
budzi r6wniei niepelne przedstawienie struktury zorganizowanej przez Komisj� kon
troli funkcjonowania niemieckiej admin.istracji w powiatach. Autor wprawdzie pisze 
o podziale m'i�dzy komisarycznych przedstawicieli Francji, Anglii i Wloch 21 sfa
nowlisk kontroler6w powiatowych, szkoda jednak, Ze nie umiejscowil ich w powia
tach. Wydaje siE::, ie zalqczenie w pracy wyko.L.U powiatöw podleglych kontrolerom 
reprezentujijcym wymienione pa6stwa rzucaloby ciekawe Swiatlo na rozw6j i prze
bieg walki plebiscytowej w poszczeg6lnych powiatach. Wreszcie trzeba tei: wspom
nieC o tlumaczeniu tytulu ksi�7.ki na j�yk angielski. Podane brzmienie „The Inter 
Allied Control and Plebiscite Commission in Upper Silesia ... " jest blE:dne. W ma
terialach Naczelnego Dow6dztwa Wojsk Sprzymierzonych na G6rnym Slct:sku, ld6re 
Autor w swej pracy wykorzy.stal, istniejq dokumenty z oficjalnct angielsk.:t nazwq 
Mli�dzysojuszniczej Komisji Rzqdzqcej i PleUiscytowej w brzmieniu „Inter Allied 
Commission for the Government and Plebiscite of Upper Silesia''. 

Mimo tych brak6w, kt6re - jak wskazywano - dotyczq gl6wnie cz�Sci wstE:P-

7 Cytowany przez J. Przew!ockiego K. F i r i c h, PolskoSC G6rnego Stqska 
wedlug urz�dowych ir6del pruskich a wyniki plebiscytu, Warszawa 1921, tab. II 
i III. 

8 F. H a  w r a n  e k, Ruch homunistyczny na G6rnym Siqsku w latach 1919-1921, 
Wroclaw-Warszawa-Kraköw lll66. 

9 Zr6dla do dziej6w powstaii Slqskich, pod red. K. Popiolka, t. I, cz. I, oprac. 
H. Zieliilski i Z. Kolankowski, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1963. 
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nej pracy, ksü\zka J. Przewlock!.ego, b�dqca efektem gruntownego przestudiowania 
literatury polskiej i obcej oraz dost�pnej bazy archiwalnej (w tym przede wszyst
kim Naczelnego Dow6dztwa Wojsk Sprzymierzonych na G6rnym .Sl�sku), jest cen
nym poszerzeniem wiedzy o jednym z najbardziej burzliwych okres6w walki 
ludnoSci g6rnoS1qskiej o powr6t do Macierz.r i wzbudzi na pewno szerokie zain
teresowanie. 

Michat Lis 

WSPOMNIENIA SL;\ZAKOW I ZAGLE;B1AK0W, oprac. K. Popiolek, Katowice 
1970, .Slctski Instytut Naukowy w Katowicach, ss. 547. 

WSröd publikacji wspomnieniowych S1qskiego Instytutu Naukowego Ws11omnie
nia SlqzakOw i Zagl�biak6w, kt6rych wyboru i opracowania dokonal K. Popiolek, 
stanowJq specjalnq pozycj�. V{szystkim poprzednim publikacjom wspomnieniowym 
przySwiecal cel pokazania dziej6w walki jakiegoS okreSlonego kierunku polityczne
go czy Srodowiska, wydobycie z tej dziedziny jak najwi�kszej Ho.Sei fakt6w, szcze
g616w, opinii itd. W rezultacie tego poszczeg6Ine publikacje grupowaly wspomnie
nia ludzi jednego kierunku politycznego i dotyczyly okreSlonego, z reguly wqskiego, 
wycinka dziej6w woj. katowickiego. Np. ukaza?y si� dwa tomy wspomnie;l rewo
lu�yjnych z okresu mi�dzywojcnnego '· Pierwszy z nich zawieral 25 relacji dzia
laczy komunistycznych z terenu obejmujqcego dzisiejszy obszar woj. katowickiego. 
Jak wynika z przedmowy H. Zielill.skiego i zamierzeri. autoröw opracowania, 
A. KaluZy i H. Rechowicza, pubI1ikacji Wspom.nienia komunist6w Slqskich przy
Swiecal gl6wnie cel wypelnienia luki, jakq si� odczuwalo w zakresie przedstawie
nia obrazu pracy i walki komunist6w, zwlaszcza Sredniego i dolowego aktywu, 
w najw.i�kszym skupisku polskiej klasy robotniczej - na G6rnym Sl�sku i w Za
gl�biu Dq_browskim. Drugi tom, Wierni sp1·awie, zawie:rajq_cy 28 wspomnieii, byl 
podobny i udost�pnial czytelnikowi wiele nowych dodatkowych fakt6w z tej samej 
dziedziny. Ten sam kierunek polityczny reprezentowalo wspomnienie J. Maro
nia 2• Kontynuacjq_ wydawania serii relacji rewolucjonist6w byly wspÖmnienia pe
perowc6w Slq_skich, kt6rych ukazaly si� tak:Ze dwa tomy 3• Pierwszy, Wspomnienia 
Slq.skich peperowc6w, zawieral 30 relacji dzialaczy z terenu G6rnego Slqska, Za
gl�bia Dctbrowskiego, Slqska Cieszyri.skiego i okr�gu czt:stochowskiego. Wobec braku 
przekaz6w dokumentalnych publikacja ta posiadala duie wartoSci poznawr.ze, do
starczaj&c faktycznie bezcennych wiadomoSci o iyciu, dzialalnoSci i walce czlonk6w 
PPR w latach okupacji. Drugi tom, Z lat walk'i., w kt6rym znalazly siE; 24 wspom
nienia, znacznie poszerzyl wiedz� w tej samej dziedzinie. 

Po zaspokojeniu najpilniejszego zapotrzebowania spolecznego na wiedz� w za
kresie rodowodu Polski Ludowej i po zdobyciu pierwszego doSwiadr:zenia w wy
dawaniu wspomniell w kn:gu zainteresowania lnstytutu znale:Zli si� takZe dzialacze 
innych Srodowisk i kierunk6w politycznych. Dla przykladu naleZy wymieniC Wspom
nie71:ia nauczycieLi §lq.skich 4. W publikacji tej znalazlo si� 13 relacji nauczycieli 

1 Wspomnienia komunist6w §lq.skich, opr. A. KaluZa, H. Rechowicz, Katowice 
1962; Wierni sprawie, opr. ,J. Kantyka, H. Rechowicz, Katowice 1968. 2 J. M a r o Ii, 2ycie bylo walkq., Katowice 1966. 

3 Wspomnienia §lqskich peparowc6w, opr. A. Kalui.a, J. Kantyka, H. Rechowicz, 
Katowice 1964; Z lat walki, Katowice 1966. 4 Wspomnienia nauczyci.eU S�qskich, opr, Sz. K�dryna, A. Szefer, pod red. K. Po
piolka, Katowice 1970, 
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z terenu tzw. Ziem Odzyskanych, zwlaszcza z Opolszczyzny. Wspomnienia te uka
zaly ogromnq roh: nauczyciela i szkoly w pierwszych latsch po odzyskaniu wol
noSci. Nieliczne tylko si�galy czas6w dawniejszych, od powstail Slt1skich, poprzez 
Jata mi�dzywojenne, do wybuchu wojny, Drugie z kolei wspomnienie, K. Matusia
ka, przedstawilo okres walki o repolonizacj.:: Bielska i powiatu w okresie mi�dzy
wojennym 5. 

Je.SH poprzednie publikacje mialy na celu pokazanie przede wszystkim gl6wne
go nurtu w rodowodzie Polski Ludowej (wspomnienia peperowc6w czy wspomnienia 
komunist6w) bqdZ jednego Srodowiska (wspomnienia nauczycieli) - to Wspomnie

nia SLqzak6w i Zagl�biak6w odbiegaj<l od tego bardzo powa:inie. 
Po pierwsze, publikacja ta ma znacznie szerszy zakres merytoryczny. Znajduj,c1 

siE: w niej wspomnienia dzialac.:zy r6:inych kierunk6w poLitycznych, niekiedy nawet 
dawniej sobie przeciwstawnych. Pokazana jest walka i dzialalnoSC czlonk6w 
SDKPiL, PPS-Lewicy, KPP i PPR, lewicowego nurtu w PPS, ugrupowari narodo
wych (m. in. NPR) z okresu miP,dzywojennego i obozu londyriskiego z la,t okupacji. 
Po drugie, obejmuje znacznie wi�kszy okres. Niekt6re relacje si�gaj,c1 pocz,c1tk6w 
XX w., inne natomiast nawi<tzuj,c1 a:i do pierwszych dni Polski Ludowej. Najog61niej 
m6wi,c1c, publikaCji tej przySwiecal z g6ry nakreSJony cel zaprezentowania ludzi, 
I5t6rzy - jak to podkreSlil w przedmowie czlonek Rady Pallstwa, Przewodnicz,c1cy 
Woj. Rady Narodowej w Katowicach, J. Zi�tek - r6i:nymi drogami kroczyli do 
Polski Ludowej. Nieraz bl<tdzili, ale doszli do celu i niezale:inie od. tego, w jakim 
okresie i w jakim rejonie woj. katowickiego walczyli, kiedy powstala Polska Lu
dowa, stali si� jej ofiarnymi obywatelami 6• Warto tutaj podnie.SC, :ie Sl<tski Instytut 
Naukowy Swiadomie kontynuuje ten kierunek, eo m. in. znalazlo odbicie w sesji 
naukowej zorganizowanej 23--24 I 1970 r. i gl6wnym jej referacie pt. Droga 
Slqzak6w i Zaglfbiak6w do Polski Ludowej pi6ra H. Rechowicza. 

Wystf!pUjQcy jui: w poprzednich publikacjach nurt rewolucyjny (komunistyczny) 
jest reprezentowany tak:ie w omawianej publikacji. Na szczeg6lnq uwag� zasluguje 
wspomnienie wybitnego dzialacza z terenu G6rnego Slqska, A. Piechy, kt6ry w swej 

relacji przedstawil wiiele szczeg616w z dzialalnoSci KPP, m. in. swoje refleksje 
z V Zjazdu ·KC KPP, podczas kt6rego zostal wybrany zast«:PCc'l czlonka KC KPP. 
Cenne r6wniei: jest wspomnienie F. Sieronia, stanowi&ce Iragment obszernej caloSci 
znajduj,c1cej siE: w zbiorach Slqskiego Instytutu Naukowego. F. Sieroii. byl w latach 
miE:dzywojennych czolowym dzialaczern ruchu komunistycznego na GOrnym Sl<tsku 
w czt:;Sci wlqczonej do Niemiec. Wspomnienia Sieronia zostaly spisane m. in. na 
podstawie prowadzonego przez niego w okresie mi�dzywojennyrn kalendarzyka. 
Publikowany fragment wskazuje, jak interesujqca jest niew�tpliwie caloSC tych 
wspomniell, kt6re warto moZe wydaC drukiern. Teren Zagh:bia Dc1browskiego jest 

reprezentowany m. in. przez relacje P. Targosza, ukazuj,c1ce dzialalnoSC: w szeregach 
ZMK, KPP ora-z walkt! prowadzonq o jednolity front ludowy z PPS. Niekt6re 
wspomnienia wykraczaj,c1 poza granice Polski Ludowej. Tak np. komunista W. Rodek 
opisuje swojq dzialalnoSC na terenie Francji, gdzie m. in. organizowal PKWN 
i Organizacj«: Pomocy Ojczyinie. 

Po raz pierwszy lnstytut poszerza krqg dz.ialaczy robotniczych, publikujqc 
wspomnienia dzialaczy socj alist.ycznych. Czolowym dzialaczem pepesowskim w Za
glE:biu Dqbrowskim byl A. Bie1i.. Publikowany fragment stanowi wyjqtek obszernych 
wspomnieri, kt6re znajduj,l si� w zbiorach Instytutu. A. Biell omawia dzialalnoSC 

5 K. M a t u s i a k, Szkolnictwo polskie na terenie miasta i powiatu Bielsko 
w latach mi(dzywojennych, Katowice 1969. 

6 Wspomnienia Slqzak6w i Zaglfbiak6w1 opr. K. Popiolek, Katowice 1970, s. 10. 
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RDR i Czerwonej Gwardii, przebieg akcji wyborczf�j (1919, 1925, 1928) do Rady 
Miejskiej w Sosnowcu. Opisuje swojc\ dzialalnoSC jako prezydent m. Sosnowca 
w latach 1925-1929. Wskazuje r6wniei na wzajemne stosunki mi�dzy poszczeg6I
nymi ugrupowaniami, ·zwlaszcza PPS-KPP. 0 pracy w szeregach Robotniczego 
Ruchu Sportowego w okresie mi�dzywojennym, o dzialalnoSci spolecznej i kultural
no-oSwiatowej na terenie G6ri1ego Slijska dowiadujemy si� z relacji R. Stachonia, 
wiceprzewodniczijcego CRZZ, przewodniczijcego \VKZZ w Katowicach, Znalazlo 
si� tutaj röwniei wspomnicnie wybitnego cieszyflskiego� dzialacza PPS z okresu 
mi�dzywojennego - J. Macheja. 

Wydarzenia 1905 r. na terenie ZaglE:bia Dctbrowskiego relacjonuje W. Wolski, 
ktöry w tym czasie zetkm1J siE: po raz pierwszy z rewolucyjnym socjalistycznym 
ruchem robotniczym. Opisuje r6wniei SWc\ dzialalnoSC w Organizacj,i MJodzieiy 
Towarzystwa Uniwersytet6w Robotniczych w ok;·esie mi�dzywojennym. 

Publikacja prezentuje kr&g dzialaczy zwicizanych z ruchem narodowowyzwoleft
czym w okresie od koftca XIX ,,,. po 1945 r. Ze swej bogatej dziala1noSci J. Wy
glenda przedstawia zaledwie krUtki, ale jakZe wainy wycinek - udzial w trzech 
powstaniach Slijskich. Jak si� rnoina zorientowaC, trudna droga do PRL wiodla 
F. Kupilasa, dzialacza Opolszczyzny, i B. Hagera, ktörzy w barwny spos6b opisujc\ 
swoje i wsp6lrodak6w zmagania z pruskij i niemieckc\ administracjij. Z iyciem 
i dzialalno.Scic\ czlonka wladz centralnych SD, posla na Sejm PRL, P. Dubiela, 
lijczy si� spory szmat historii walk o polskoSC i demokratyczne oblicze Slciska. 
Wybitny ten dz..ialacz polityczny koncentruje si� na przedstawieniu wlasnej i swe
go Srodowiska dzialalnoSci w okresie mi�dzywojennym. 

Podobnie jak peperowc6w (chociai ten kierunek zostal najslabiej zaprezento
wany w omawianej publikacji, np. przez J. Hachola), droga wielu patriot6w wiodla 
do PRL poprzez walkE: z okupantem hitlerowskim, eo znalazlo wyraz we wspom
nieniach. Rektor Uniwersytetu Slijskiego i wybitny historyk, prof. K. Popiolek, 
przedstawia dzieje konspiracyjnej oSwiaty na Shisku. Kilka innych wspomniell. 

(A. Marek, S. Newiaka, J. Sluszniaka) przynosi sporo röinorodnych wiadomoSci 
o konspiracyjnej walce z okupantem hitlerowskim w woj. katowickim i losach tych 

dzialaczy. W publikacji znala-zlo si� takZe wspomnienie tych dzialaczy, ktörzy na 
r6inych frontach walczyli o Polsk� Ludowe1:. Sekretarz KW PZPR w Katowicach 
R. Juzek przybliia czytelnikowi dzieje walk Polaköw u boku Armii Czerwonej na 
szlaku od Siele nad Okq do ziemi ojczystej. J. Koraszewski trafil do PRL po
przez Centralny Komitet Obywatelski, walki zbrojne w formacjach polskich w Euro
pie zachodniej. Podobny szlak przeszedl A. Mrowiec. Autor swoje walki w Afryce 
i w Europie zachodniej przedstawH jui obszernie w cdr�bnej publikacji. Zamieszczo

ne w recenzowanym zbiorze refleksje pcsiadajc:1 t� zalet�, ie stanowic:1 pröb� uog61-
nienia, zastanowienia si� nad przebytc\ drog<l_, sq interesujqcym dialogiem z do
mniemanym czytelnikiem. Moina tylko ialowaC, ie podobnego typu refleksje na 
temat przebytej drogi, osobistych doSwiadczeri. i losöw nie znalazly si� w innych 
wspomnieniach, ie znajduje si� w nich wylc!cznie Wcltek informacyjno-opisowy, od

noszijcy si� do omawianych w tekScie wydarzell.. Nie spos6b w kr6tkiej recenzji 

om6wiC wszystkich skladajqcych si� na tom relacji. Niemniej jednak nie moi:na 

pomimtC jeszcze jednego wspomnienia, w ktörym znalazl si� z niezwykht wyra

zistoSci� narysowany obraz przedwojennej rzeczywisto.Sci Slqska. W. Szewczyk, bo 

jego mam na mySli, w bardzo sugestywny, wielobarwny i tchnijCY atmosferc\ mi

nionych lat sposöb opisuje 5wojc! i swego pokolenia drogE: do PRL. 

Na zakoitczenie warto podkreSliC, ie we Wspomnieniach Slqzak6w i Zaglt:b:a

k6w zamieszczono relacje bardzo szerokiego i reprezentacyjnego grona wybitnych 
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dzialaczy z terenu woj. katowickiego. Na podstawie tej publikacji moZna tak:Ze 
sit:: zorientowaC, jak ogromne zalegloSci i zarazem potrzeby istniejq w tej dziedzinie. 
Odnosi si� to zwlaszcza do szerokiego i wielokierunkowego pod wzgl�dem politycz
nym kr�gu patriot6w polskich na Sh1sku i w Zagl�biu DqbrQwskim. Na zakoii.czenie 
z uznaniem naleZy stwierdziC bardzo staranne wydanie zbioru. Tom zaopatrzony 
jest w indeks nazwisk, nazw geograficznych, zakladöw przemyslowych. Zamieszczo
ne sq kr6tkie notki bibliograficzne oraz fotografie autor6w wspomier'l. 

Michaiina Bromewska 

A. Kisza, MODEL CYBERNETYCZNY POWSTAWANIA I DZ!ALANIA 
PRAWA (Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 133), w·roclaw 
1970, ss. 204. 

W drugiej polowie XX w. wyst�pujq i pogl�biajq si� we wszystkich naukach 
dwie typowe i pozornie tylko sprzeczne tendenc.ie. Jedna - to coraz w.f:Zsza specja
lizacja w obrf:bie poszczeg6lnych dyscyplin, przyczyniajqca si� do ich dezintegracji, 
oslabienia kontakt6w na.ukowych mü:dzy badaczami jednej i tej samej specjalnoSci; 
druga - silniejsze nii: kiedykolwiek dotqd powiqzanie, wzajemne oddzialywanie 
r6Znych nauk na siebie, wymiana do.Swiadczell. i metod badawczych. W dziedzinie 
nauk spolecznych obserwujemy zwi.�zane z rozwojem techniki i technicyzacji i:ycia 
zjawisko przenikania osiqgni�C nauk techniczr.ych i matematyczno-przyrodniczych 
do pracowni historyka czy filologa, kt6ry dziE:ki zdobyczom tych nauk jest w stanie 
unowocze.SniaC sw6j warsztat badawczy. Przykladem moi:e byC cybernetyka. Coraz 
cz�Sciej czyntl siE: pr6by odkrywania zjawiska „samosterownoSci" w �wiecie orga
nicznym i Zyciu spolecznym. 

W kr6tkim om6wieniu ehe� jedynie zasygnaliz,owaC ukazanie si� ksü1i.ki, kt6ra 
doczekala siE: dwu pozytywnych ocen (Z. Rogoziri.skiego w „Pari.stwie i Prawie", 
1970, z. 10, i A. Malinowskiego w „Palestrze", 19701 z. 9-10). Praca A. Kiszy prze
znaczona jest przede wszystkim dla prawnik6w, lecz moZe zainteresowaC historyka 
z uwagi na przedstawionct w niej metod�, kt6rct Autor egzemplifikuje m. in. na 
faktach historycznych. WSr6d wielu publikacji dotyczqcych cybernetyki w naukach 
humanistycznych wyröi:nia si� tym, Ze nie tylko dostrzega moZliwoSC stosowania 
cybernetyk,i w jednej z tych nauk, lecz jil istotnie stosuje. Jak wiadomo, cyberne
tyka (i jej szczeg61owe teorie, jak teoria informacji, teoria kod6w, teoria filtracji 
sygnal6w, teoria proces6w stochastycznych itd.) jest dzialem matematyki. Stosowanie 
cybernetyki do nauk humanistycznych nalei:y wi�c rozumieC jako matematyzowanie 
tych nauk, polegajqce m. in. na formulowaniu niekt6rych prawidlowoSci Zycia 
spolecznego wzorami i schematami matematycznymi. Ot6Z to wla.Snie matematyzo
wanie nauk humanistycznych budzi zainteresowanie, zwlaszcza Ze Autor wielokrot
nie si�ga do historii. 

Przedmiotem pracy jest dzialanie normy na spoleczell.stwo. Nast�puje ono w cza
sie, a niekiedy skutki normy cictgnq si� przez wieki. Kisza aksjo;,atyzuje te skutki 
na modelu cybernetyczno-prawn.vm, eo w uproszczeniu przedstawia si<: nastepujc1co: 
norma prawna wydana przez ustawodawc� traiia jako sygnal do swego naturalnego 
adresata, tj. czlowieka, wywolujqc jakieS jego zachowanie si�, kt6re jest przyczynct 
pierwszych i dalszych skutk6w spolecznych. Ten schemat odpowiada typowemu, 
og6lnemu schematowi sprzE:Zenia prostego. A poniewaZ ustawodawca tworzy normy 
prawne na podstawie informai:ji o normie oraz jej blii:szych i dalszych skutkach 
spolecznych, mamy wi�c takie do czynienia z r6Znymi sprz�Zeniami zwrotnymi. 
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Przy dokonaniu niekt6rych zaloZeI1 umoiliwia to stosowanie operacji cybernetycz
nych dla poznania zjawisk prawnych. Przy tak skonstruowanym modelu Autor 
chce wycüigaC wnioski dotyczijce przeszlo.Sci, a nawet przyszlo.Sci (prognozy). R.oz
graniczenie pierwszych i wt6rnych skutk6w normy prawnej rozkladajc}cych si� na 
dlugich odcinkach czasowych ilustruje na Tlast�pujqcym przykladzie (s. 81). ,,Karai 
Wielki po zwycieZeniu Sas6w, dqiqc do likwidacji pogatlstwa, kt6re u tego ludu 
przejawialo si� m. in. w rytualnym spoi.ywaniu miesa z konia, wydal surowy 
zakaz spoZywania tego miE;sa w og6Ie. Przyjmuje si�, ie przepis ten mial tei skutki 
wt6rne, zapewne przez ustawodawCE: nie zamierzone: przyczynil si� mianowicie 
do powszechnej niech�ci do koilskiego miE:sa, kt6ra w Saksonii i licznych kraj ach 
przyleglych przetrwala do dnia dzisiejszego". Dyskusyjny charakter przykladu nie 
mo.Ze przeslaniaC zasadniczej kwestii metodologicznej, tj. zakladanej w pracy moili
wo.Sci badania sposobami matematycznymi odleglych historycznie zwic}zktJw przy
czynowo-skutkowych. Historyty wypelniali nieraz nie zapisane karty dziejOw, po
slugujqc si� pewnymi analogiami i wyciqgajqc wnioski ze zdarzeii. wczeSniejszych 
lub p6Zniejszych. Na podstawie niekt6rych wywod6w Kis•zy (zob. rozdz. VII) moZna 
postawiC pytanie, czy wniosk6w takich nie daloby siE: obliczyC, przynajmniej w od
niesieniu do zdarzen, kt6re S<l skutkiem lub przyczynq normy prawnej lub fakt6w 
zwic1zanych z tc1 normc:1. Innym historycznym aspektem pracy Kiszy sei, jego badania 

cybernetyczno-statystyczne dotyc-zqce wartoSci orzeczeti. sqdowych, administracyjnych 
i egzekucyjnych jako ir6dla poznania i:ycia spolecznego z czasu wydania tych orze
czeil. Ze Scislego wywodu matematycznego (s. 84-86) wynikaloby, ie tego rodzaju 
ir6dla mogq w wysokim stopniu wprowadzaC w bhtd, jednakie moina przy istnieniu 

pewnych danych ustaliC, jaki blqd wchodzi tu w rachub�. Poniewai: dla pewnych 
okres6w historycznych orzeczenia sqdowe (wyroki, ortyle itd.) St\ wai.nym fr6dlem 
informacji, wydaje si�, ie taki:.e historycy powinni siE: ustosunkowaC do tej pro
blematyki. 

Dla historyka najciekawszy jest jednak rozdzial VII aksjomatyzujqcy stosunki 
mi�dzyparistwowe. W tym rozdziale Autor sprz�ga (w sensie cybernetycznym) mo
dele cybernetyczno-prawne dwu lub wiE:cej pati.stw i analizuje „zak16cenia" prze
noszc:1ce si� - jego zdaniem - z pati.stwa na pafi.stwo. To przenoszenie si� zakl6ceI1 
ilustruje przykladem XVI-wiecznych bunt6w chlopskich w Niemczech, okreSlajqc 
zespöl wszystkich 6wczesnych kraj6w cybernetycznym terminem luZnego nadukladu 
cybernetyczno-prawnego. ,,Bunty te osiqgn�ly znaczne natE::i:enie w 1525 r., nastE:P

nie pojawily siE: w Anglii i tlBy siE: tarn przez dlui:szy czas, doprowadzajqc do 
rozruch6w w latach 1549 i 1607, aZ wreszcie niezadowolenie chlopstwa szkocldego 
i angielskiego wywolalo w swycb dalszych skutkach rewolucjE:, w ktörej wyniku 
doszlo tarn do Sci�cia Karola I Stuarta. Podobne zaklöcenie doprowadzilo w 1648 r. 
do Frondy skierowanej przeciwko maloletniemu Ludwikowi XIV we E'rancji, u pod
staw bowiem tej Frondy tkwily r6wnieZ bunty chlopstwa francuskiego. Silna 
fala takiego samego zakl6cenia wywolala tzw. powstanie strzelcöw 1648 r. w pari
stwie mosk,iewskim i w tym samym roku powstanie chlopstwa kozackiego pod 

wodzq Chmielnickiego. A w 1651 r. Kostka Napierski oglosil manifest rozpoczynajq

cy powstanie chlopskie w Polsee. W 1664 wybuchlo w Chinach wielkie powstanie 

chlopskie, kt6re doprowadzilo do zajE:cia Pekrinu przez chlopstwo i upadek dynastii 

panujqcej" (s. 129). Autor ma wqtpliwo.Sci, czy rozpatrywane zaklöcenie rzeczywi

Scie przechodzilo z ukladu prawno-spolecznego na uklad w podanej kolejno§ci 
Niemcy -+ Anglia -+ Francja -+ pati.stwo moskiewskie -+ Ukraina _,.. Chiny), czy 

tei rozchodzilo siE:: inaczej, jednak bezsporny jest - pisze dalej - nie porzc:1dek, 

lecz czas przejawiania siE: omawianego zakI6cenia, kt6ry trwal 140 lat. Po tym 
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przykladzie, maj.::\cym byC empiryczm\ ilustracjc:i tezy cybernetycznej o przenosze. 

niu si� zakl6ceil z jednego ukladu paristwowego na drugi1 
Autor przechodzi do 

wysoce wyabstrahowanych matematycznie i prawniczo analiz, kt6re go prowadza 

do rozr6Zniania zakl6cefi. ukladowych i nadukladowych. Przypisujc'.4c tym poj�ciom 

wielkoSci liczbowe dochodzi do wskaZnik6w H1 oraz H, kt6re zastosowane do 

jakiej.S sytuacji historycznej majq - jak uwai:a - daC odpowiedZ na pytanie, czy 

danemu ukladowi paflstw grozi wojna, c:zy tei. b�dzie trwal poköj. Kisza rozumuje 

nastE:pUj(\co: jeSli te wskaZniki sq prawdziwe, to moZna je sprawdzit na jakim.S 

odcinku historii. Stara srif; to uczyniC: na przykladach z historii staroi.ytnego Rzymu. 

Ta konfrontacja wyprowadz.onych z abstrakcji cybernetycznej wzor6w matematycz

nych z dziej ami staro:iytnymi jest doSC zaskakujqca, lecz zasluguje na uwagE: jako 

przyklad metody. Autor pr6l>uje wykazaC, Zc wzory zastosowane do wybranego 

czasu wskazujq na nadejScie zdarzeil, kt6re p6Zniej nastqpiq. 

Przyklady historyczne, te czy inne, podane w ksiq:ice sq wybrane wyrywkowo 

z calego procesu historycznego, Rezygnujqc z glt:::bszej analizy wydarzeä. Autor 

pracy o cybernetycznym modelu powstawania i dzialania prawa chce jedynie na 

marginesie swych badaJl. wskazaC na moi:liwoSC Sledzenia cybernetycz.nych zjawisk 

w historii. Wydaje siE:, ii: w celu sprawdzenia zareprez.entowanej metody trzeba by 

przeprowadziC gruntowne badania kompleksowe, kt6rymi obok matematyköw po

winni siE: zajqC przedstawiciele rö:inych nauk spolec;znych, wSr6d nich historycy. 

Tadeusz Kotula 
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Edward Czapiewski 

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI STUDENCKIEGO KOLA NAUKOWEGO 

HISTORYKÖW IM. K. Mi\LECZYRSKIEGO ZA ROK AKAD. 1969/70 

28 X 1969 r. zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kola dokonalo oceny dzialalnoSci 
SKNH za ubieglij kadencj� i dokonalo wyboru nowych wladz. W sklad Zarzqdu weszli: 
prezes - E. Czapiewski, wiceprezes - G. Paflko, sekretarz - E. Klccz, skarbnik 
- A. MalkieWicz, czlonkowie - M. Kaczmarek i A. Maziarski. Funkcj� opiekuna 
naukowego Kola pelnil dr A. Juzwenko. Nowy Zarzqd kierujqc pracami Kola cht::
tnie korzystal z dotychczasowych doSwiadczefl, jednoczeSnie zaS dzialalnoSC Kola 
wzbogacil o nowe formy, jak wsp6lpraca z organizacjami mlodzieiowymi i praca 
ze studentami lat mlodszych. U progu nowej kadencji podstawowym problemem 
bylo wzmocnienie organizacyjne Kola. Zarz,ld staral sit:; zainteresowaC pracami 
Kola student6w lat mJodszych. Czlonkowie Zarzqdu mieli szereg spotkail ze stu
dentami roku I i II. Pracy ze studentami lat mlodszych poSwit:;cone bylo tak:ie 
seminarium, kt6re odbylo sit:; w KarpaC'Zu. Rezultatem tych zabiegOw byl wido
czny wzrost iloSciowy czlonk6w z 35 do 64 os6b. Frekwencja na zebraniach Kola 
wahala sit:; od 25 do 40 osöb. 

Dz-ialalnoSC Kola rozwijala sit:; w kilku kierunkach. Podstawowq, a zarazem 
najprostsz& formq jego pracy w minionym roku akademickim byly spotkania dy
skusyjne czlonk6w bqd:Z tematyczne, bqd:Z w sprawach organizacyjnych. Tematyka 
naszych zebrail byla nast�pujclca: 

1. W listopadzie: Ziemie wschodnie i ziemie zachodnie - problem ich przy
nale:inoSci do Polsk,i po II wojnie Swiatowej. 

2. W grudniu: Podr6:i mJodego magnata do szk61 - dyskusja nad ksiqikq 
prof. W. Czapliflskiego i dra J. Dlugosza. 

3. W styczniu: O Sredniowieczu inaczej - dyskusja poSwit:;cona zar6wno 
problemom metodologicznym, jak i ocenie tego okresu. 

4. W marcu: zebranie po§wit:;cone sprawom wewnt:;trznym Kola, a wi�c pracy 
z kolegami z Iat mlodszych i organizacji zbli:iajqcego sit:; jublileuszu 25-lecia 
istnienia Kola. 

5. W kwietniu: problemy zwiqzane z organizowanym obozem naukowym. 
DzialalnoSC Kola nie ogranicza!a sit:; tylko do przeprowadzania zebrafl. Wlijczylo 

sit:; ono aktywnie w :iycie Wydzialu. Czlonkowie Kola braJ,i udzial w spotkaniach 
Towarzystwa MiloSniköw Historii. Czt:;SC czlonk6w uczestniczyla w sesji leninow
skiej zorganizowaniej przez ZW ZMS. W maju 1970 r. Kalo wlqczylo sit:; do dys
kusji nad sprawq k61 naukowych. Bylo r6wnie:i wsp6lzalo:iycielem kola PTTK 
na naszym Wydziale. Poprzez swoich czlonköw Kolo ucrestniczylo aktywnie w iy
ciu Uczelni i w :iyciu mlodzic:iowym $rodowi�ka wroclawskiego. Bralo czynny 
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udzial w Radzie Studenckich K61 Naukowych, zajmujctcej si� w zeszlym roku aka

demickim gl6wnie formami pracy k6l naukowych. W rarnach wsp61pracy mi�dzy 

wydzialami jeden z czlonköw Kola na sesji zorgani'zowanej przez Z\V ZMS 

Wydzialu Matematyki, Fizyki i Chemii przedstawil referat na temat tworzenia 

si� wladzy w wyzwolonym Wroclawiu. Na forum og6lnopolskim Studenckie Kalo 

Historyk6w aktywnie uczestniczylo w studenckich sesjach naukowych. Referaty 

prezentowane na tych sesjach byly wysoko oceniane przez jury. Referat kol. 

E. Kusia na sesji poSwi�conej problemom reformy rolnej otrzymal II nagrod�, podo

bnie referat kol. W. Sulei na temat osadnictwa na ziemiach zachodnich. Wyr6Znienia 

na sesji poSwi1;:conej dobie saskiej w Polsee otrzymaly referaty kol. kol. M. Mikow

skiej i H. Pelczyriskiej. 

Kolo zorganizowalo tak:Ze dwa obozy naukowe: w Jeiowie Sudeckim na temat 

osadnictwa na ziemiach zachodnich w latach 1945-1947 oraz w pow. cz<:stochow

skim na temat ruchu oporu w tym okr�gu w czasie II wojny Swiatowej. 

OD REDAKCJI 

W zwüizku z listem prof. dra Wladyslawa Czapliriskiego wysuwajijcym zastrze

ienia eo do zbyt skr6towego
1 

a w wyniku tego nieScislego i jednostronnego stresz

czenia Jego referatu wygloszonego na zebraniu historyk6w w dniu 24 X 1970 r., 

kt6re to streszczenie wydrukowane zostalo w sprawozdaniu z tegoi zebrania 

w „Sob6tce", R. XXVI, 1971, nr 1, s. 131-132, wyraiamy ubolewanie. 

Redakcja 



N E K R 0 L 0 G I 

WANDA TURO. 

(17 IX 1925---12 VI 1970) 

Dnia 12 VI 1970 r. zmarla we Wroclawiu po dlugiej chorobie mgr Wanda 
Turon, historyk, dlugoletni pracownik Archiwum Pa11stwowego we Wroclawiu. 
Urodzila si� 17 IX 1925 r. w GnieZnie. W okresie okupacji pracowala przymusowo 
w firmie Grunschwitz w Nowej Soli. Trzyletni okres pracy w ciE:Zkich warunkach 
stal siE: przyczymi dlugotrwalej choroby. Po wcjnie i ukorl.C'zeniu girnnazjum og61-
noksztalc&cego podjt::la studia historyczne na Uniwersytecie Wroclawskim. W tym 
czasie dzialala r6wnie:Z. aktywnie w Polskim Zwü:izku Zachodnim, wykladajqc na 
kursach repolonizacyjnych we Wroclawiu. W 1952 r. uzyskala dyplom · magistra 
filozofii w zakresie historä Po ukoilczeniu studi6w pozostawala w Scislych konta
ktach z katednt nauk pomocnirzych pro!. K. Maleczyr'lskiego. Zgodnie ze swymi 
zainteresowaniami naukowymi w 1951 r. razpocz�la prac� w Archiwum Par'lstwo
wym we Wroclawiu. Wkr6t�e dala si� poznaC jako wnikliwy badacz. Swiadczc! 
o tym liczne opracowania i recenzje. B1:;d�c. kierownikiem oddzialu kartografii 
pozostala wierna swym zainteresowaniom historycznym. Tematyk� historü regionu 
podj�la w opracowaniach: Materialy kartograficzne w Archiwum Pal7.stwowym we 

Wroclawiu jako irOdlo do historü Slqska (Archeion, t. XXX, 1954), Sylwetki Pia

st6w legnickich (Szkice Legnickie, t. I, Wrodaw-Warszawa-Krak6w 1962) oraz 
Zarys dziej6w kancelarii Hem·yka Probusa (1270-1290) (Sobötka, XIX, 1964). Bliskie 
jej byly problemy polskoSci Slqska, czego dowodem sct prace: O pierwszej pol

skiej szkole we Wroclawiu w roku 1920 (V'lroclawski Tygodnik Katoliclci., nr 36, 
1955) or.rz Dowody polskoSci Slqska w ir6dlach kartograficznych (Sobötka, XVII, 
1962). Na podkreSlenie zasluguje udzial Wandy Turon w opracowaniu slownika 
historyczno-geograficznego Sredniowiecznego Slf.}ska pod redakcjf.} prof. K. Buczka. 

Podejmowala r6wnieZ liczne opracowania z dziedziny archiwistyki. Brala 
czynny udzial w pracach PTH, Zwictzku Zawodowego Pracownik6w Kultury i Sztu
ki oraz PTTK. 

WSr6d najbli:Zszych, z kt6rymi wsp61pracowala, potrafila stworzyC atmosfer� 
spokoju i pogody mime nurtujc!cej jf.} ad wielu lat choroby. 

Jadwiga LeSk6w 



Uzupelnienia do dyskusji w numerze 1 • 

ZOFIA K,\CZMARSKA - WROCt.AW 

25-lecie powrotu Slc1,ska do Macierzy - to okazja do obejrzenia siE;l poza sie
bie, spojrzenia na przebytq „Slc1skc:1 drogf·. Od 20 lat mieszkam we Wroclawiu. 
Z miastem tym ja., Sh1zaczka z wyboru, zwic1,zalam swoje iycie. Tu moje c6rki, 
Slc:1zaczki z urodzenia, Zyjc1,, uczc:1 siE:, tu tei. zapewne bE:dq pracowaly, Ze wzru
szeniem chodzimy dziS wSröd starych mur6w naS'zego Uniwersytetu, gdzie studiuje 
juZ nastE:pne po nas pokolenie. Tu poznawaliSmy dz.ieje Slc1,ska, stc1,d wiedzE: po
nieSli.Smy do szk6l. CzE:sto zadajc:: sobie pytanie, czy jako nauczycielka zrobilam 
wszystko, aby zwic1,zaC w pelni mlodzieZ z Dolnym Slc1,skiem? IloSC materialu, 
konieczne szybkie tempo realizacji programu oraz duza liczba uczni6w (ponad 
40) w klasach utrudnia szersze zapoznawanie mlodzieiy na lekcjach historii z dzie
jami regionu: z historic1, Sl&ska i Wroclawia. W WiiE:kszym stopniu w tym celu 
trzeba i wykorzystuje si� okazje, jakie stwarza praca w k6lkach zainteresowaJl 
röinego typu (historyczne, geograficzne, krajoznawcze itp.). Z dziejami i zabytkami 
Slqska mlodzieZ zapoznaje sit; teZ na wycieczkach szkolnych. Odczuwa si� jednak 
brak latwo dostE:pnych, popu1arnie opracowanych przewodnik6w po naszym regio
nie. Bardzo cennym, wykorzystywanym w szkole wydawnictwem jest popularna 
seria „W,iedzy o Ziemi Naszej". Niestety, ksiqi.ki te Sc\ wydawane w zbyt malym 
nakladzie i w kr6tkim czasie po ich ukazaniu sie: nie mo:ina ich ju:i kupiC nawet 
do biblioteki szkolnej, nie m6wic1,c o poleceniu w odpowiednim czasie zakupienia 
ich przez uczni6w, a przecie:i dopiero wtedy w pelni spelnialyby one swe zadanie. 
Ogromnie atrakcyjnc1 dla ucz'ni6w formc1, popularyzowania dziej6w $lc1,ska i osic1,
gniE:C nauki vtroclawskiej Sc\ odczyty pracownik6w naukowych na spotkaniach na 
terenie szkoly lub na Uniwersytecie. W V Liceum we Wroclawiu spotkania takie 
mialy miejsce z prof. W. -Czapliilskim oraz z doc. M. Paterem. Osobiste zetkniE;:cie 
siE: mlodzie:iy z wybiinym uczonym, kt6ry jest profesorem i mistrzem ich nauczy
cielki, lub pracownikiem naukowym - jej kolegq z lawy uniwersyteckiej, a obecnie 
pracownikiem Uniwersytetu Wroclawskiego, ogromnie oZywia w og6le zainteresowa
nia historyC'Zne mlodzieiy, przybli:ia im historiE: regionu, pozwala zrozumieC rolE: 
historii w iyciu narodu i ma du:ie znaczenie wychowawcze. 

WIKTOR REDKA - GORCE, POW. W ALBRZYCH 

Historia' byla powa:inym instrumentem integracyjnym, a nauczyciele historii 
szczeg6lnie mocno zaslu:iyli sii:: ziemi dolno�Ic1skiej. Do nich to m. in. pisal 6wcze
sny kurator Okri::gu Szkolnego Wroclawskiego Jan Df;:bski w grudniu 1946 r.: 

* Nr 1 naszego czasopisma z 1971 r. zostal czE:foiowo sfinansowany przez Kura
torium Okrc:gu Szkolnego Wroclawskiego - Redakcja. 



tJzupelnienia do dyskusji 277 

,,Sil i wiary potrzebujemy wiele, bardzo wiele. Pracy wielkiej i pospolitej jest bez 
liku. Z kaidym posterunkiem, jaki przypadl nam w udziale, zwicizanci jest ko
niecznoSC dui:ego wysilku i trudu, aby usunqC gruzy, zagospodarowaC nowe, a od
wieczne siedlisko Narodu Polskiego, aby z popiol6w wydobyC i oiywiC zatracone 
wartoSci kultury" (Pismo KOS Wroclawskiego do nauczycieli z 14 XII 1946 r., 
Nr 34304/46). KoniecznoSC przypomnienia dziej6w tej ziemi dostrzeiono i - eo 
wainiejsze - zaczeto realizowaC jui od pierwszych dni powrotu na te tereny. 
W1ielu z nas pamiE:ta zaslugi takich oredownik6w historii regionalnej, jak obecna 
tu prof. E. Maleczyllska, kt6ra SWt\ i:adiwoSci� ,,iarazila" wielu sp0Sr6d nas. Nie 
spos6b ornim\C r6wnieZ takich postaci, jak mgr Stefania Piotrowska i mgr Jan 
Dudek, wieloletni pracownicy OkrE:gowego 0Srodka Metodycznego. 

Podawanie wiedzy o Dolnym Slqsku musi byC - w zmienionych czasach -
inne. Nie potrafie jeszcze powiedzieC, jakie, ale praktyka i zwü\zane z niq odczucie 
pedagogiczne m6wic1 mi, Ze formy dotychczasowe sie przei:yly. Pozwol<;'. sobie przed
stawiC postulaty, kt6re - moim zdaniem - przyczynü\ sie do wzrostu zaintereso
wania dziejami regionu. 

1. Potrzebne jest utworzenie studium podyplomowego, z tym ±e naleZaloby 
potraktowaC sluchaczy jako ewentualnych kandydat6w na seminarium doktoranckie. 

2. Wydaje siE: celowe utworzenie Srodowiskowych k61 nauczycieli - regiona
list6w. 

3. Nalei:aloby ulatwiC korzystanie z archiw6w regionalnych (powiatowych). Czy 
nie moglaby wystarczyC np. rekomendacja wydzialu o.Swiaty? 

4. Do uZytku szkoly podstawowej naleialoby przeredagowaC, uzupelniC i wydaC 
ponownoie znanq prace popularm1 pod redakc:jo:1 E. Maleczyfi.skiej i K. Maleczyil
skiego pt. Dzieje Slqska. 

5. Popieram postulat dr. Czachorowskiej o konieczno.Sci wydania wypis6w li

terackich do dziej6w $lijska w rodzaju istniejqcego wydawnictwa Przez stulecia 

S. Aleksandrzaka i M. Wadeckiego (Warszawa 1955). 
6. Poznawanie dziej 6w $l�ska rozpoczyna siE: w szkole podstawowej, a do tej 

pory wydawane prace popularnonaukowe stt dla uczni6w tej szko�y za trudne. 
Widzialbym tu wdzi�czne pole do dz.ialalnoSci dla Okr�gowego 0Srodka Metodycz
nego, np. oglosiC konkurs w.Sr6d nauczycieli na opracowanie historii swojego 
powiatu. 

Kollczo:1c, chce wyraziC 7.31, i.e w referacie K. Fiedora 1i B. Pasierba nie znalazl 
sie postulat przeprowadzenia powaZnych badall nad dziejami szkolnictwa podsta
wowego i Sredniego na Dolnym Slqsku. To tei: przeceZ problem, i to o niemalym 
znaczeniu praktycznym. 
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E. Czapicwski, Sprawozdanie z dzialalnoSci .Studenckiego Kola Naukowego 
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Historyk6w im. K. Maleczyllskiego za rok akad. 1969/70 273 
Od RedakcJi 274 
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Wanda Turoi't (17 IX 1925 12 Vl 1970J 
Uzupelnienia do dyskusji w nrze 1 
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Cena zl 25.-

INDEKS 37102 

SJ�1kl Kwartalnlk Hl1toryczny Sob61ka 

Organ Wroclawskiego Towarzystwa Mllo§nlk6w Hlstorll 
R. I (1946) - Xl (1956) Sob6tka 

Zam6wienla wraz z przedplatq na prenumerat,: w kraJu oplacane z tunduszy 
par\stwowych bf\d:t spolecznych - zar6wno w mte§cie, Jak na wsl - realizuje 
wyh\cznie najbli:iszy Oddzial lub Delegatura „Ruchu'". 

Zam6wienla na prenumeratt dla czytelnik6w tndywldualnych, oplacane z fun
duszy prywatnych, przyjmujq urz,:dy pocztowe oraz llstonosze. Czytelnicy indywl
dualnl mogq r6wnle:! dokonywaC: wplat na konto w NBP I OM Wroclaw nr 1641-6-99 
Przedsi,:btorstwo Upowszechnlanla Prasy i Ksll\Zkl „Ruch", Wroclaw, ul. Hubska 8-14. 

Zam6wlenla wraz z przedplatami przyjmowane sq do 10 dnla mleiliqca poprze
dzajl4cego okres prenumeraty. 

Cena prenumeraty: 
p6lrocznej zl 50.
rocznej zt 100.-

ZamOwlenla na prenumerat,: zagranlczn11, kt6ra jest o 40% drotsza, przyjmuje 
Biuro Kolportazu Wydawnictw Zagranlcznych „Ruch", Warszawa, ul. Wronla 23, 
tel. 20-46-88, konto PKO nr 1-6-100024. 

Egzemplarze numer6w zdezaktualizowanych mo'!na nabywat w Przedsh;blor
stwle Upowszechnianla Prasy 1 Kslitii:ki „Ruch'' we Wroc1awiu, ul. Hubska 8-14, 
konto w NBP J OM Wroclaw, nr 1641-6-99. 
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