
R E C E N z J E 

K. D e m  e t  e r, DAS DEUTSCHE OFFIZIERKORPS IN GESELLSCHAFT 
UND STAAT 1651)-;1945, Frankfurt am Main 1965, ss. X, 351. 

Ze zrozumialych wzgl�d6w ad zakoll.czenia drugiej wojny Swiatowej ukazalo 
sii:: wiele prac analizujc1cych charakter armii niemieckiej, jej rozw6j, znaczenie 
nie tylko SciSle mi1itarne, ale takZe .spoleczne, wplyw na stosunki wewn�trzne 
w Prus·a,ch, a ,potem w Rzeszy, rol� niektörych organ6w tej armii, jak sztabu 
generalnego czy dow6dztwa marynarki, i wiele jeszcze innych zagadnier'l. Obok 
podkreSlania. zgubnych skutk6w militaryzmu niemieckiego nie brakowalo tak:ie 
pr6b rehabilitacji postawy wojska (jak w pracach Görlitza) czy stawiania pod 
znakiem zapytania istnienia militaryzmu w Niemczech (jak u Rittera) . 

.Za.interesowanie tq problematykq lbylo tak wielkie, i:i nie tylko pojawialy siE: 
prace nowe, ale wznawiano r6wnie:i powa:iniejsze opracowan.ia z lat przedwojen
nych. Do takich nale:iy m,onografia Demetera. Ten niemlody ju:i badacz (urodzony 
w 1889 r.), od 1920 r. pracujc1cy w archiwach poczdamskim i frankfurckim, obecnie 
je-st profesorem honorowym uniwersytetu we Frankfurcie. Pierwsze wydanie roz
prawy ogl-osH w 1930 r. pod Jltieco odmiennym tytulem 1, kolejno w latach 1962 
i 1963 ukazaly si� dwie nrust�pne edycje, a obecna jest czwa,rta. Wydania powo
jenne rostaly powa:inie przerobione, przede wszystkim Autor przedlu:iyl swoje 
rozwa:iania na okres 1918-1945, Reichswehre: i hitlerowski Wehrmacht, tak Ze 
niekt6rzy recenzenci ju:i -drugie wydanie ocenili jako niemal nowc1 ksi(\:ik� 2, eo 
jest zresztc\ znaczn(\ przesadc\. 

Praca Demetera oceniana byla przewa:inie pozytywnie 3, ale nie zawsze byla 
w pelni wylrorzystywana. BezpoSrednio po ukazaniu si� niekt6rzy historycy uzna
wali jc1 za zbyt socjologiczmi, a z powojennych autor6w np. G. A. Craig podaje 
tytul w bl�dnym sformulowaniu 4. 

WartoSci& pracy Demetera jest wy
0

zyskanie akt6w prusk.iego ministerstwa woj
ny i gabinetu wojskowego, dziS w znacznej cz�Sci ju:i nie istniejc1cych. Natomiast 
nowe w stosunku da pierwszego wydania fragmenty aparte Sc\ w wi�kszym stopniu 
na materialach drukowanych ni:i na archiwalnych s. 

Nie ma w ksi&:ice pefnego opracowania dziej6w pruskiego i niemieckiego 

1 Das Deutsche Offizierkorps in seinen historisch-soziologischen Grundlagen, 
Berlin 1930. 

2 Par. recenzje: K. E. Borna wydania II, ,,Historische Zeitschrift", t. 198/2, 1964, 
s. 393. 

3 Por. np. recenzj� W. Elzego wydania I, ,,Historische Zeitschrift", t. 144, 1931, 
s. 57'1-572, i wspomnianc1 recenzje: Borna. Tak:ie znany historyk angielski, A. J. 
P. Taylor, okreSlil prace: jakc1 „wzorowc1". 

4 The Poiitics of Prussian Army, Oxford 1955. 
5 Nie mieliSmy da dyspozycjii wydari II i III i por6wnywali�my wydanie IV 

tylko z I. 

•
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korpusu oficerskiego, ale Autor caly material zgrupowal wok61 kilku zagadn.ieh. 
W pierwszym z pi�ciu rozdzial6w m6wi o pochodzeniu spolecznym oficer6w. a naj
waZniejszym dla niego zjawiskiem Jest powiE:ksz.anie sie: odsetka oficer6w pocho
dzenfa mieszczailskiego kosztem syn6w ziemiariskich. Naste:pnie przedstawU poz.iom 
wyksztalcenia oficer6w (rozdz. II), bardziej og6lnego ni:i fachowe.go. Nie brak tu 
fragmEnt6w w.skaz.ujijcych, Ze dla utrzymania dotychcz.asowego charakteru spolecz
nego korpusu oficerskiego posuwano sie: niek.iedy nawet da obnii.ania intelektual
nego poz.iomu korpusu oficer.sk,iego. W rozdziale zatytulowanym „Honor" najwü::cej 
miejsca zajmuje ewolucja stanowiska wlad; wobec pojedynk6w, ktöre przy teore
tycznym pot�pianiu w praktyce byly tolerowane, a nawet popierane. EW"Olucja 
stanowiska oficer6w wobec pat'lstwa (rozdz. IV) wychodzila od bezpoSredniego po
czucia zwiqzku z monarchq, tak silnego, Ze obalenie dynastü w 1918 r. wywolalo 
kryzys. W rezultacie wydaje siE:, Ze taki stan rzeczy przyczynil sit:: do pozytyw
nego stanowiska duiej czE:Sci kadry oficerskiej wobec HiUera. Ostatni rozdzial 
,,Gesellschaft" zawjera sporo r6Znych zagadniell, jak stosunek do religii, woln.o
mularstwa, a,ntyiSem'ityzmu, jak rozpowszechnione zasady etycz.ne, uleganie pokusom 
materialnego luksusu itp. Wreszcie na obszerny aneks sklada sit:: 36 dokument6w 
wydobytych z archiw6w� 

Wobec faktu, Ze ksiijika w .swoim zasadniczym zrE:bie powstala blisko 40 lat 
temu, nie byloby celowe dakladne przedstawianie jej tez. NaleZy zwr6cil: jednak 
uwagE: na kilka cech. 

,W odr6Zn.ieniu od wielu J.nnych autor6w Demeter powiedzial sporo nie tylko 
o stosunkach w armH pruskiej, ale takZe w innyCh armiach niemieckich, naj
wi�cej o bawar.skiej. Latwo wytlumaczyl: to nie tylko faktem, Ze Bawaria byla 
drugim pod wzglE:dem wielkoSci paristwem niemieckim i zachowala po 1871 r. 
odr�bno.Sci w organizacji wojska, ale takZe zwi.izkami lijCZl:\Cymi Autora z tel 
cz�Scicl Niemiec. Armii bawarskiej Demeter poSwlE:cil takZe kilka innych prac. 
Co wi�cej, w najnowszym wydaniu fragmenty te Sc:\ nawet obszerniejsze nü: 
w pierwszym. Natomiast pojawiaj21,ce si� w ostatniej edycji por6wnanJa armii 
niemieckiej z innymi, zwlaszcza z francusk&, s21, do.syC rzadkie i tylko w CZE:Sci 
pozwalaj21, na szersze wnioski. 

Mim'O obszernych ram chronologicznych punkt ci�ikoSCi monografii spoczywa 
na XIX i pocz.:1tkach XX w. Urywki dotyczQce okresu poprzedniego nie tylko 
objE:t.:::SciQ, ale i znaczeniem schod?& na dalszy plan. TakZe i dodane fragmenty 
o Reichswehrze i Wehrmachcie daj21, obraz bardziej fragmentaryczny. ChoC sq one
porozrzucane po poszczeg61nych rozdzialach, jest to jakby poslowJe, maj21,ce po
kazaC, eo siE: stalo z dawn21, armi& cesarsk21,. 0 Reichswehrze moina znaleZC cie
kawsze urywk,i 6, natomiast dla lat po 1933 r. na tle dotychczasowej ogromnej 
literatury Demeter przynosi niewiele nowego. Takie i w aneksie Zr6dlowym, choC 
powaZnie wzbogaconym (w I wyda.niu bylo 29 fragment6w, z tych 3 zostaly po
miniE:te, a dodano 10 nowych), z tekst6w po 1918 r. waZniejsze s21, cztery sprzed 
1933 r. niz szeSC p6tniejszych. WiqZe si� to z fakitem, Ze podloie spoleczne formo
wania siE: korpusu oficerskiego niew21,tp1iwie lepiej nakreSlone jest przy charakte
ryzowaniu armii cesarskiiej. 

Trafiajcl si� u Demetera pr6by przeciwstawiania si� kadry oficerskiej Wehr
machtu wplywom hitleryzmu, ale w niejednym miejscu wskazuje takZe na coS 
wrE:CZ przedwnego. 

6 Ciekawe jest np. wykazanie, ie zmniejszenie liczebnoSci armii umoiLiwilo 
skuteczniejsze niZ przed •1g18 r. eliminowanie ze stanowisk oficerskich ,syn6w ludzi 
z ,,niZszych" warstw (s. 56). 
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,Tak wiE:C wznawiana i szeroko oozpowszechniana ksic1i:ka (Uumaczenie angiel
skie pojawilo siE: takie w Anglii i w USA) pozostaje dla nas przede wszystk.im 
opracowaniem dziej6w korpusu ofücerskiego armii niemieckiej od kolica XVIII w. 
do pierwszej wojny Swiatowej. 

Adam Gatos 

H. H. K a p 1 a n, RUSS!A AND THE OUTBREA(K OF THE SEVEN YEARS' 
WAR, .Berkeley and Los Angelas 1968, University o! California Press, ss. 165. 

Geneza wojny siedm.ioletniej stanowi problem, W'Obec kt6rego faden badacz 
dzJej6w Slqska nie moZe pozostaC obojE:tny. Nie darmo bowiem tE:: wojnE:: nazywano 
trzedq wojnq Slq;skq. W kolicu ubieglego wieku problem ten wywolal zaiarte 
polemiki miE::dzy historykami niemieckimi. Apologetom Hohenzollern6w nie udalo 
SiE: wszakZe obroniC rzekomej niewinnoSci Fryderyka II i osloniC go maskq pacy
fisty. W wJ.elkiej, og6lnoeuropejskiej rozgrywce dyplomatycznej kr61 pruski nie 
tylko nie mySlal zadowoliC siE:: SwieZO zagrabionym $1<\Skiem, ale zmierzal do 
nowych podboj6w, miE::dzy innymi <kosztem Polski i Saksonii. ·W ten spos6b, nie 
negujqc zreszt& aktywnej roli innych mocarstw, przedstawil Zr6dla wojny w swej 
podstawowej monografil Wladyslaw Konopczyilski przeszlo p6l wieku temu, ugrun
towujc\C i w naszej nauce paglqdy przyjE:te przez wiE:kszoSC badaczy jako wynik 
poprzedniej dyskusji. 

Slabq stronq tych ustaleti. byla niedostateczna znajomoSC material6w rosyj
skich. Przed kilkunastu laty zwr6c.il na to uwagE:: Herbert Butterfield, podkreSlaj<4c 
koniecznoSC zbadan,ia polityki rosyjskiej jako czynnika samoistnego, a nie pod
porzqdkowanego Austrii czy Anglii. Za tq wskaz6wkc1 poszly badania H. H. Ka
plana, kt6rych owocem jest omawiana praca. Z uznaniem trzeba podkreSliC, Ze 
obok archiw6w austriackich, angiel,skich i francuskich objE:lY one, i to w bardzo 
powa:Znym stopniu, archiwalia rosyjskie z Moskwy i Leningradu. Szeroko powoly
wane, staly si� tei: podstawq zasadniczych wnfosk6w, do kt6rych doszedl Autor. 
Ot6Z uwa:ia on, Ze Rosja stanowila punkt centralny calej 6wczesnej sytuacji. Na 
niej opierala swq polityke: kontynentaln'c1 Anglia, zabiegajqc o traktat subsydialny, 
na jej niezmierzonq pote:gE:: militarnq liczyla Austria. Strach przed wcjskami rosyj
sk.imi sklonil wreszcie Fryderyka II da podpisania �onwencji westminsterskiej. 
Tymczasem El:Zbieta Piotr6wna prowadzila wlasn<4 polityk�. zdecydowanie nie
ch�tnq Prusom, w kt6rych widziala gl6wn<4 przeszkodE:: w dalszym wzmacnianiu 
pozycji Rosji. Najbliiszym jej zadaniem mialo byC zakoti.czenie dzJela ojca przez 
wlqczenie zpajdujqcych siE:: pod polskim zwierzchnictwem cz�Sci Inflant z wyna
rr,rodzrniem Polski dawnymi Prusami {S'..'Siqif;Cymi. Dlatego najpierw wdala siE: 
w rokowania z Anglikami, liczc1c, Ze zwerbowane za ich subsydia wojska zostanc1 
u:Zyte przeciwko FryderykOM-"i. II, a ipo konwencji westminstersk.iej przyistQpila, 
do wzmacniariia swych sil wojskowych, spodziewajc1c siE::, Ze ewentualna ofensywa 
na Prusy pobudzi i AustriE: do natychmiastowego dzialania. Jak wiadomo, Austria 
powstrzy,mala te przedwczesne poczynania; dopiero po doprowadzeniu do porozu
mienia z Francjq moina bylo mySleC - zdaniem Kaunitza - o rozpocz�ciu wojny. 
Tymczasem Fryderyk II wykorzystal mobilizacjE:: sil rosyjskich dla przyspieszenia 
wlasnych zbrojeil, zakol1czonych uderzeniem na SaksoniE::. W ten spos6b wszak:ie 
zrealizowaly slE:: zamiary Elzhiety - doprowadzenia do wojny z Prusami. Tak 
wi�c nie Austria, nie Prusy, lecz Rosja sprowokowalaby wojnE: (s. 126). 

Trzeba tutaj odr6i.niC dwie sprawy. Jedna - to pozycja Rosji, samodzielnoSC 
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i konsekwentnoSC jej polityki, jej wplyw na zabiegi dyplomatyczne. Pod tym 
wzgl�dem badanfa Autora stanowi<1 powaine osi&gnie:cie. Jego analiza zmian, wpr,o
wadzanych przez Eli:biete: da administracji, czy Zr6del walk wewn�trznych na 
dworze carskim wprowadza wiele nowych ustalell. Nabomiast zasadnicze zastrze

:ienia budzi dru.ga sprawa - odpowiedzialnoSci Rosji za doprowadzenie da wojny. 
Przede wszystkim wypadnie stwierdziC, Ze wiele fakt6w dotyczc:1cych czy to 

stosunku ElZbiety ·i jej otoczenia da Fryderyka II, czy jej plan6w wojennych, czy 
nawet tak podkreSlanej przez Autora „mobilizacji" i groZby wkroczenia da Prus 

na wiosne: 1756 r., nie stanowilo tajemnicy i dla dawniejszych badaczy. Autor 
cze:sto, choC nie zawsze, moie ugruntowaC te fakty powolan;iem siE: na archiwalia 
rosyjskie. Ale 6wczesfla dyplomacja miala .swe metody, by dowiedzieC siE: o taj
nikach dworu carskiego, zanim przyst&Pic\ da badail. hist,orycy, totei nielatwo jest 
o rewelacyjne odkrycia. Sprawy te byly wi�c rozwaiane ,i poprzednio. ale nie 
wycüigano z nich tak dalekich wniosk6w. 

Przede wszystkim wydaje sie:, ie wbrew ocenie Autors w Europie na ogöl 
nie doceniano pote:gi Rosji u progu w-ojny siedmioletniej. Dopiero jej przebieg 
mial zmieniC te poglqdy. Ale przeciei jeSli Kaunitz powstrzymal rozpoczE:cie wojny 
na wiosnE: 1756 r.� to uczynil to m.in. takie z obawy, ie samodzielne wystqpienie 
Rosji mogloby siE: sk,ailczyC niepowodzeniem. To samo mySlal Fryderyk II. Wbrew 
powtarzajqcym si� zdaniom o paraLiiujqcym go strachu przed wojskiem rosyj
skim (s. 35, 39) wiadomo, ie na wie.SC o koncentracji wojsk carskich w Inflantach 
i w Kurlandii jui gotowal siE: do kampanii, kt6ra mialaby uczyniC z niego wladc� 
Prus Kr61ewslci.ch. Uklad sil, kt6re m6glby przeciwstawiC Rosjanom (40 tys. na 
70 tys.), nie wykluczal sukcesu tych plan6w. 

Jak przy tym wyglc1daly w tym momencie realne sily wojskowe Rosji, jeieli 
p6iniej wystqpienie jej przeciwko Prusom przez wiele miesiE:CY op6inil zaciqg 
nowego rekruta. 0 tym wlaSnie wiedzial ;i na to liczyl Fryderyk II. Jeieli przy 
tym uwaia SiE: za problem przejScie przez Rzplt& ku granicom pruskim (s. 60, 97), 

to trudno przy,pisaC wiosennej ,,mobilizacji" rosyjskiej tak przelomowc1 role:, jak 
to czyni Autor. Najwyiej moina w tym dostrzec okazjE:, na kt6rc1 czekal Fry
deryk II. 

Dodajmy jeszcze jedno. Przeciei na wiosne: 1756 r. nawet dotychczasowe uklady 
Rosji z Austrici nie warowaly w dostatecznym stopniu jej pomocy. Dopiero wlaSci
wie atak pruski na Saksoni� przyspieszyl zawarcie odpowiednich traktat6w z Au
strit:4 i przede wszysbkim z Francj&. Nawet wi�c sojusz, kt6ry mialby rozrywaC 
Fryderyk II, byl w chwili rozpoczE:cia przez n.iego wojny jeszcze w sferze pro
jektöw. 

W skomplikowanej sytuacji mie:dzynarodowej, gdy dwa pail.stwa byly juZ 
w stanie wojny, a trzy pozostale mialy wcale wyrainie sprecyzowane swe cele 
wojenne, ustalenie stopnia odpowiedzialnoSci za doprowadzenie da wybuchu je� 
trudne j skomplikowane. Nie wydaje siE: wszakZe, by droga da tego prowadzila 
przez odrzucenie dotychczasowych ustaleil bez ich zasadniczej krytyki i przyjE:cie 
za punkt wyjScia i przedmiot specjalnej analizy polityki tylko jednego z tych 
pailstw. 

Dlatego teza Autora o polityce r·osyjskiej jako Zr6dle wojny siedmioletniej 
nie zosfala w naszym przekonaniu udowodniona ani z Fryderyka II nie zostala 
zdjE:ta odpowiedzialnoSC za wybuch wojny. Niemniej podj�cie tego problemu przez 
H. H. Kaplana wskazuje na jego iywotnoSC, a wobec niekt6rych jego stwierdzefl 
n.ie moina pozostaC obojE:tnym. Wojna siedmioletnia, mimo wszystkie zastrzeie
nia, byla przede wszystikim wielkim konfliktem Srodkowoeuropejskim, w tym 
w znacznej mierze konfliktem o Slqsk {o czym Swiadczy choC::by wiE:kszoSC za-
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wieranych wtedy sojuszy). Dla historyk6w polskich sposöb przejScia $lc1ska pod 
panowanie pruskie, jak i wszelkie okolicznoSci okresu miE:dzy 1740 a 1763 r., 
gdy wladza pruska utrwalala SiE: na tym terenie, stanowi& istotny, a dot&d tylko 
cz�Sciowo opracowany problem badawczy. Omawiana praca niedwuznacznie wska
zuje na potrzeb� zwi�kszenia naszych wysilk6w badawczych w tej dziedzinie. 

J6zef Gierowski 

H. H. M ü 11 er, MÄRIKISCHE LANDWIRTSCHAFT VOR DEN AGRARRE
FORMEN VON '1807. ENTWIOKLUNGSTENDENZEN DES ACKERBAUES IN DER 

ZWEITEN HÄLFTE DES 18. JAHRHUNDERTS (Veröffentlichungen des Bezirks

heimatmuseums Potsdam, H. 13), Potsdam 1967, ss. 232. 

Bogata juZ literatura o dawnym rolnictwie w pal1stwie pruskim wzbogacila 
siE: o nowc1 pozycj� dotyczc1c.:i: produkcji roSlinnej w drugiej polowie XVIII i na 
pocz&tku XIX w. w Brandenburgi:i. Jest to praca doktorska H. H. Müllera1 

bE:d.:i:ca 
!iwego rodzaju rozszerzonym podsumowaniem licznych studi6w Autora z tegu 
zakresu 1• 

Autor przeprowadzil gruntown.:i: kwerend� archiwalnc1, a tak:Ze skrupulatni? 
wyzyskal wsp6lczesn.:i: literaturE: i czasopismiennictwo rolnicze. W bogatym zesta
wieniu literatury naukorwej pomin&l jednak szereg pozycji dotycZclcych innych 
wschodnich prowincji pafrstwa pruskiego1 a tak:Ze literatur� z.a.chodnioeuropejskq. 

Kwerenda archiwalna nie przyniosla zbyt bogatych rezultat6w, zwlaszcza 
w odniesieniu do d6br junkierskich. Gros archiwali6w podworskich uleglo znisz
czeniu podczas ostatniej wojny, a rozpowszechniony system dzieri:awy d6br nie 
sprzyjal powstawaniu takich podstawowych typ6w Zf6del, jak rachunki czy in
strukcje gospodarcze. Te braki staral si� Autor pokonaC, m.in. wykorzystuj&c po 
raz pierwszy w nauce akta La,idschaft6w. Znacznie bogatsz.ymi materiafami dy
sponowal Autor odnoSnie do dornen. 

iPraca sklada siE: z dw6ch cz�ci. W pierwszej przeds�awia Autor naturalne 
i spoleczne warunki, w jakich rozwijala si� produkcja rolna w Brandenburgii 
w XVIII i na poczqtku XIX w. Stwierdza, Ze gleby na omawianym terenie nie 
byly zbyt urodzajne. Czynnikiem sprzyjajqcym rozwojowi rolnictwa bylo nato
miast wyst�powanie ju:Z stosunkowo wysokiego odsetka ludnoSci miejskiej, silny 
rozw6j przemyslu w Berlinie, kt6ry powodowal dyna,miczny wzrost ludnoSci i po
gl�bienie siE: chlonnoSci rynku wewrn:trznego na produkty rolne. Postt::powi pro
dukcji rolnej sprzyjaly teZ przemiany dokonywajc1ce si� w stosunkach produkcyj
nych - przechodz.enie od gospodarki folwarczno-pal1szczyZ.nianej do gospodarki 
czynszowej i stopniowa reluicja Sw.iadczell feudalnych. R6wnoczeSnie wz.rastalo 
znacz:.nie pra.cy wolnonajemnej ,w rolnictwie. Autor poddaje rewizji pogl.:i:d, ja
koby czynszowanie i reluicje obejmowaly jedynie domeny. Przytacza szereg fak� 
t6w Swiadczc1cych, ie zjawiska te wystE:powaly r6wnieZ w dobrach junkierskich. 
Byloby lepiej, gdyby te indywidualne fakty ujc1l w tabelaryczne zestawienie, po
dajqc np., jaki procent d6br prywa,tnych i palistwowych w poszcz.eg61nych prze
krojach cz.asowych byl oczynszowany i podlegal reluicji. R6wnieZ niekt6re dalsze 

1 H. H. M ü 11 e r, Eine bäuerUche Preisschrift (Jahrbuch fi.ir Wirtschaftsge
schichte, 1963, cz. 4, s. 244-262}; t e n Z e, Die Entwicklung der Anbauverhältnisse 
in der märkischen Landwirtschaft vor den Agrarreformen von 1807 (Jahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte, 1964, cz. 1, s. 213---244); t e n Z e, Der agrarische Fortschritt 
und die Bauern in Brandenburg vor den Reformen von 1807 (Zeitschrift für Ge� 
schichtswissenschaft, R. 12, 1964, z. 4, s. 629-648). 
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partie pracy przeladowane St\ niekiedy sk&dinc\_d ciekawymi, ale drobiaz.gowymi 

faktami. 

Autor wyodrebnia wlasnoSC chlopskc1 obok wlasnoSci pallstwowej, junkierskiej 

i miejskiej, eo jest bledne, poniewaZ wlasnoSl:: chlopska byla integralnie zwü1zana 

z okreSlonym typem wielkiej wlasnoSci. Nale:ialo wi�c raczej podaC stosunek 

wlasnoSci chlopskiej do dominialnej w ramach poszczeg6lnych typ6w wlasnoSci 

feudalnej. Autor bez bliiszego wyjaSnienia pomimll w swoich rozwaZaniach wlas

noSC koScielm\ oraz miejskfl. 

Druga, gl6wna cze.SC pracy dotyczy rozwoju produkcji roSlinnej. Omawia 

w niej Autor strukture uZytk6w rolnych i zmiany w tym zakresie, systemy upra

wy roli i separacje, rodz.aje uprawianych kultur, technike uprawy roli, narzE::dzia 

rolnicze, nawoi.enie oraz wydajnoSC produkcji roSJinnej. Na kol1cu przedstawia 

udzial poszczeg6lnych typ6w wlasnoSci (junkierskiej, dornen i chlopskiej) w prze

mianach, kt6re mialy miejsce w rolnictwie brandenbur.skim w omawianym okresie. 

Autor przeciwstawia .siE:: poglqdowi, jakoby w omawianym cza.sie panowala 

stagnacja w rolnictwie brandenburskim, i na wielu przykladach wykazuje po

wai:ny postE::p w zakresie isystem6w uprawy roli (przechodzenie da tr6jpol6wki 

ulepszonej i plodozmianu). La,czylo siE:: z tym upowszechnienie roSlin okopowych, 

pastewnych i przemyslowych. Udoskona,lano dare i zaprowadzano nowe narzE::dzia 

uprawy roli. Poprawie ulegla technika uprawy i nawoi.enie roli. Autor operuje 

przewai:nie faktami jednostkowymi. Trudno wiE::c na ich podstawie wyrobiC sobie 

poglqd, w jakim stopniu objE::lY one poszczeg6Ine dobra, czy moi.emy o nich m6-

wiC jako o zjawisku przewai.aja,cym. Wyda,je SiE::, Ze aczkolwiek przemiany te byly 

w Brandenbur,gii bardziej zaawansowane niZ w innych w.schodnich prowincjach 

paftstwa pruskiego lub na terenie Rzeczypospolitej, to jednak nadal obejmowaly 

tylko m n i e  j s z o S C  najbardziej przodujqcych majqtk6w. Niekiedy odnosi si� 

wrai.enie, Ze Autor w ferworze polemiki z dotychczasowij historiografi<\ nieco 

przecenia przemiany, kt6re rzeczywiScie mialy miejsce w tym czasie. Gdyby bar

dziej por6wnawczo potraktowal tE:: problematykE::, w6wczas zapewne bylby nieco 

ostroi.niejszy w swoich sqdach. 

Moi.na zgodziC siE:: z twierdzeniem, ie w przoduja,cych folwarkach, kt6re prze

szly na. nowe rolnictwo i .stosowaly stabulacjE:: bydla, gospodarka byla bardziej 

intensywna niZ w gospodarstwach chlopskich. W skali og6lnej tego rodzaju teza 

bylaby zbyt ryzykowna. Przypuszczalnie i na tym terenie wyposaZenie gospo

darstw chlopskich w inwentarz bylo lepsze nii folwark6w, a zatem i nawoZenie 

gleby bylo bardziej intensywne. Chlopi uprawiali tei staranniej wlasna, rolE:: niZ 

fol warcznq. 

,Wzrost ubo:iszych kategorii ludnoSci na wsi nie byl jedynie rezultatem wzra

staja,cego popy,tu na rE::ce do pracy przy uprawie bardziej pracochlonnych kultur 

rolnych, ale wynikal teZ, jak w innych prowincjach, z szybkiego przyrostu natu

ralnego ludnoSci wiejskiej. Szybko wzrastaja,cej ludnoSci nie moglo w pelni wchlo

nqC osadnictwo wiejsk,ie oraz inne dzialy gospodarki, jak przemy,sl i rzemioslo. 

Autor nie wyjaSnil, jakq rolE: odgrywala jeszcze w tym czasie praca pal1.sz

czyfnianych chlop6w przy folwarcznej produkcji roSlinnej oraz w jakim zakresie 

·stosowano system zalo,gi. M6wiqc o robotnikach rolnych naleZalo wspomnieC, jak 

ks.ztaltowaly si� ich zarobki i czy w Brandenburgii znajduje potwierdzenie teza 

SLichera van Ba.th 2, Ze w zwia,zku ze wzrostem cen na plody rolne zarobki realne 

robotnik6w r,olnych malaly. 

2 B. H. S 1 i c h  e r  van B a t  h, The Agrarian History of Western Europe 
A.D. 500-1850, Translated by Olive Ordish, London 1963. 
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Plytka orka wynikala nie tylko z braku nawoz6w, ale r6wnieZ z prymity
wizmu 6wczesnych plug6w i slaboSci sily pociijgowej. Autor nie dostrzega, Ze 
orka w wqskie zagony powodowala znaczny ubytek arealu zajmowanego bezpro
duktywnie przez bruzdy. Nie wspomina teZ, czy na tym terenie mialo miejsce 
przechodzenie do orki w sklady. Nie wiadomo r6wnieZ, w jakim stopniu przy 
uprawie roli poslugiwano siE: jeszcze wolami, a w jakim koilmi. Wydaje si�, Ze 
i w Brandenburgii

1 podobnie jak na $lijsku, obok slabych koni w gospodarstwach 
przodujc;lcych, posiadajc;lcych duZo dobrej karmy, trzymano silne konie. Radla wy
st�powaly chyba powszechnie, a nie tylko w niekt6rych cz�Sciach prowim:ji, jako 
nieodzowne obok pluga narzE:dzie uprawy roli. 

Informacje na temat plon6w sq doSC ubogie i dotyc� jedynie przelomu XVIII 
i XIX w. Autor nie dysponowal dluZ.Szymi sz.eregami sta•tystycznymi, ale danymi, 
przewaZnie szacunkowymi, za poszczeg6lne lata. W tej sytuacji trudno wyrobiC 
sobie poglqd, o ile wz.rosla faktyczrrie wydajnoSC produkcji zboZOwej w ci&gu 
drugiej polowy XVIII i na poczqtku XIX w. Trudno teZ stwierdziC, o ile zmalala 
amplituda wahal1 wysokoSci plon6w w poszczeg6lnych lata.ch. Jak na innych te
renach, najwyZsze plony uzysk.iwano przy uprawie pszenicy i j�czmienia. Znajqc 
wielkoSC wysiewu na morgE: i wydajnoSC w ziarnach nale:ialo teZ obliczyl:: nowo
czesne wskaZniki plon6w. W omawianym okresie trudno jeszcze m6wiC o istot
niejszej r6inicy miE:dzy poziomem rolnictwa w gospodarstwach chlopsldch i fol
wark"äch, skoro wydajnoSC w nich byla do.SC podobna. 

Autor poddaje rewizji poglqd nacjonalistycznej nauki niemieckiej, Ze nosicie
lami postE:PU w rolnictwie bylo junkierstwo, i gl6wnc1c zaslugE: w tej dziedzinie 
przypisuje mieszczailskim dzier:iawcom i chlopom jako bezpoSrednim producen
tom. Stwierdza� Ze duia czE:SC junkierstwa sluiyla w armii i administracji pal1-
stwowej, tak Ze 2/3-3/4 d6br znajdowalo si� w r�kach dzierZawc6w. Nieliczni 
junkrzy, kt6rzy wprowadzali nowe metody gospodarowania

1 
byli tei: przewaZ.nie 

mieszczal1Skiego pochodzenia. Nie wiem, czy mo:ina przyjqC, Ze wszyscy dzieri.aw
cy rekirutowali sie: z mie.szcz.an i chlop6w. ByC moie czE:SC dzieri.awc6w byla 
r6wnieZ pochodzenia szlacheckiego, podobnie jak na terenie Rzeczypospolitej. 
Zresztc1c system dzierZawy wyst�pujqcy w Brandenburgii na skalE: gdzie indziej 
nie spotykanq, eo wymagaJ:oby odr�bnego wyja.Snienia, mial r6wnieZ i tutaj swoje 
cienie tak dobrze znane na terenie Rzeczypospolitej. K.r6tki okres dzier:iaw i ko
niecznOSC skladania kaucji, zwlaszcza w dobrach junkierskich, nie zache:caly 
dzier:iawc6w do bardziej dlugofalowych inwestycji. Dla przezwyciE:Zenia tych 
trudno.Sci wydlui.ano okres dzier:iawy, zwlaszcza w domenach. Dzier:iawcy dornen 
CZE:Sciej teZ rekruOOwali sit: z ludz.i posiadajc1ccych fachowe wyksZJtalcenie rolnicze. 
Oni r6wnieZ korzystali gl6wnie z dotacji pat'istwa na zaprowadzanie r6Znych in
nowacji w rolnictwie. 

Autor przeciwstawia siE: ipoglc1cdowi, jakoby chlopi nie czynili Zadnych ulepszeri 
w swoich gospodarstwach. W miart: rozwoju gospodarki towarowo-pienif:Znej pod
legali oni cora,z to gle:bszym procesom rozwarstwienia. Pojawila sie: zamo:ina gru
pa. chlop6w coraz bardziej niezale:ina od dom:inium, coraz silniej 2JWiq.zana z ryn
kiem, przejmujqca szybko innowacje okolicznych folwark6w. Przy pomocy teZ 
rqk chlopskich, gl6wnie robotnik6w rolnych, urzeczywistnial si� postE:p w obr�bie 
folwarcznej gospodarki junkierskiej i w domenach. 

Udzial chlop6w pailszczyinianych w tych przemianach byl zapewne nikly. 
PoniewaZ w pracy nie podano, jaki byl ich procent, trudno wie:c stwierdzil:, jaka 
czE:SC chlopstwa byla objE:ta tymi przem.ianami. 

!Praca Müllera, jak kaida ciekawa praca, prowokuje w wielu punktach do 
dyskusji. Niewqtpliwq zaslugc1 Autora jest wydobycie na podstawie gruntownych 
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badar\. archiwalnych i wsp6lczesnej litE:ra.tury ogromnej iloSci fakt6w Swiadczct
cych dowodnie, i:e w drugiej polowie XVIII i na poczqtku XIX w. w Branden
burgii dokonywal si� postE:P w r6i:nych dziedzinach rolnictwa i w stosunkach 
produkcyjnych na wsi. Byl on znacznie wiE:kszy nii: w innych wschodnich pro
wincjach par'lstwa pruskiego i ni:i to przyjmowala dotctd historiografia niemiecka. 

Leszek Wiatrowski 

I. Homo 1 a, ,,TYGODNIK CIES,ZYNSKI" 1 „GWIAZDKA CIESZYNSKA" 

POD REDAKCJl\ PAWLA STALMACHA 1848-1887, Si�ski Instytut Naukowy, 
Katowice-Krak6w 1968, ss. 199. 

W dziejach Slqska. Cieszyliskiego, w rozwoju :iycia narodowego polskiej lud
noSci poczynajqc ad 1848 r., postE:pu w r6:inych dziedzinach i:ycia gospodarczego 
i kulturalno-oSwiatowego oraz w poszerzaniu horyzont6w mySlowych niepoSledniq 
rolE: odegraly czasopisma polskie, a wSr6d nich „Ty1godnik Cieszyfrski" jako pierw
sze czasopismo polskie na Slqsku, przemianowane p6Zniej na „Gwia.zdk� Cieszyti.
sk:f'. Dopiero w 120 lat po powstaniu pismo to znalazlo swegO historyka. 

I. Homola ograniczyla Swiadomie ramy czasowe monografii da okresu .czter
dziestoletniego, w kt6rym praiwie nieprzerwanie redakcj� czasopisma sprawowal 
Pawel Stalmach. Autorka o�reSlila cel swej pracy jako przedstawienie historii 
powstania i rozwoju „Tygodnika Cieszyliskiego" i „Gwiazdki Cieszyliskiej" oraz 
jako pr6bE: scharakteryzowania roli, jakq odegraly one w i:yciu Slqska Cieszyr'l
skiego, Podstaw� fr6dlowq pracy nalei:y uznaC za wyczerpujqe&. Zloi:yly siE: na 
niq przede wszystkim roezniki wspomnianych pism, liczne fr6dla rE:kopismienne 
dotyczqce Stalmacha, rw tym niekt6re jego listy oraz pamü:tniki i ws�vmnienia 
je:mu w.sp6lczesnych. Ponadto Autorka uwzglE;dnila doSC bogatq literatur� przed
miotu, jaka ukazala siE: w okresie miE:dzywojennyrn oraz po 1945 r. Odpadlo nie
stety powai:ne fr6dlo, jakim bylo archiwum redakcyjne "Gwiazdki", eo wplynE:lo 
na fragmentarycznoSC przedstawienia niekt6rych problem6w, zwla.szcza dotyez,l
cych systemu pracy redakcyjnej pisma, zestawiei.i. dotycz&cych liczby prenume
rafor6w w poszczeg6lnych latach i miejscowoSeiach itp. 

Pod wzgl�dem konstrukcyjnym praca I. Homoli sklada siE: z trzech CZE:Sci 
uj�tych chronologicznie. Podstawq dla. ustalenia przez AutorkE: cezur periodyza
cyjnych stal si� zmien:iajqcy siE: charakter czasopisma. 

Cz�SC pierwsza pracy p0Sw1E:eona jest 1genezie pi,sma i jego rozwojowi da 
1853 r. Autorka analizuje kontrowersyjne poglqdy na osobE: inicjatora zaloi:enia 
,,Tygodnika Cieszyilskiego", nie dajqc z braku dostatecznych dowod6w jednoznacz
nej odpowiedzi. Trzeba si� jednak zgodziC, :ie „dyskusje nad tym, kto pierwszy 
wysunql mySl wydawania polskiego eza.sopi�ma ... nie sq oczywi.Scie rzeczq naj
istotniejszq w ealej .sprawie. Na pow.sitani..? samej mySli stworzenia polskiego ty
godnika wplynqC musiala przede wszystkim SwiadomoSC, Ze czasopismo takie jest 
na $Iq,sku Cies,zyr'tskim potr·zebne i :ie, eo wa:iniejsze, zn·ajdzie ono odbior
c6w" 1• 

W spos6b konsekwentny uwypukla Autorka przemiany w tonie „Tygodnika", 
spowodowane na.ra.staniem SwJadornoSci narodowej jego redaktora., eo znajduje wy
raz w treSci artykul6w zamieszczonych zwlaszeza po ZjeZdzie Slowiar'lskim w Pra-

1 „Studia i Materialy z Dziej6w Slqska", tarn III, Wrocla.w 1960. 
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dze. Ukazuje takZe drog� rozwoju czasopisma ad poczqtkowego okresu, w kt6rym 
pod redakcjq Andrzeja Ciilcialy biernie tylko rejestrowalo ono wydarzenia poli
tycz.ne i spoleczne, do drugiego okresu, w kt6rym pod redakchl P. Stalmacha 
zostalo przeksztalcone w aktywny organ pras·owy. Gl6wnym problemem, wysu

wanym w ,tym okresie przez redaktor,a, byla kwestia nar,odo,wa. Uwidocznilo si� 

to w spot�g-0waniu zainteresoiwania pii.sma dla wydarzeil rozgrywajqcych si� na 
ziem.iach polskich, akcento,waniu polskoSci $lqiska, w pr6bach zbliZeruia ludnoSci 
cieszyilskiej do historii i literatury polskiej, zapoczqtkowaniu kampanii o przylq

czenie Slqska do GaLicji, w r-0zw.inJ�ciu walki o wprowa.dz.enie j�zyka polskiego 
do Slq>Skich szk61 i urz�d6w. 

W cz<::Sci drugiej zajmuje si� Autorka tematykq i dz.i.ejaml pisma w latach 

1853-1864. W szczeg6ln0Sci omawia ewolucj� charakteru ,,Gwiaz.dki Cieszyilskiej", 

kt6rq z pisma politycznego przekszfalcono w pismo gl6wnie popularnoliterackie, 

by z kolei w latach szeSCdziesiqtych XIX w. przywr6ciC jej poprzedni charakter 
polityczny. Autorka uwypukla r.ol� J6zefa Chcciszewskiego w przeksztalceniu 
,,Gwiazdki" w czasop'i'smo polityczne, podkreSla z.apocz.qtkowanie wsp6lpracy Ka

rola Miarki z pismem Stalmacha oraz przedstawia poparcie redaktora „Gwiazdki"' 
dla powstania styczniowego. To ostatnie zagadnienie naleZy do bardziej intere
sujqcych fragmen•t6w pracy. 

Najobszerniejsza, trzecia cz�SC, zajmujqca polow� obj�toSci ksiqZki, zawiera 

kilka podstawowych zagadniefi. M.in. Autorka przedstawfa stosunek Stalmacha 

do kwestii spolecz.nych wyraZony w artykulach „Gwiazdki". Odbiorcq tego pisma 
mi·ala byC gl6wnie ludnoSC wiejska. Dlatego teZ jego program spoleczny uwzgl�d

nial przede wszystkim interesy chlop6w, zwlaszcza bogatych. Jako zwolenrrik 
utrzymania istniejijcego porzctdku spolecznego P. Stalmach propagowal jedynie 
narodowe uSwiadomienie mas ludowych, pomijajqc problem w·at,ki klasowej na 

wsi. Autorka slusznie uwypukla konserwatywne poglqdy spoleczne redaktora 
,,Gwiazdlci CieszyI'lskiej'', wyraZajqce ,si� w gloszeniu solidaryzmu klasowego, nie
potrzebnie jednak powtarza to samo par� razy (s. 101, 106 - dwukrotnie). Ponadto 

trzeba bylo por6wnaC konserwatyzm „Gwiazdki" z „Czasem" - organem kon'Ser
watyst6w galicyjskich, dla kt6rych ton pi.sma P. Stalmacha byl zbyt radykalny. 
Opini� takq zawiera np. artykul „Czasu" pt. ,,Gwiazdka Cieszyliska" 1• Na tle 
ar,tykulu „Gwiazdki" pt. Wietcy i mau, zamieszczonego w numerze 31 tego pisma, 

„Czas" konkluduje: ,,Sianie w.Sr6d ludu nienawiSci do ,szlachty, podZeganie warstw 
spolecznych przeciw sobie, to najwstr�tniejsza i najnikczemniejsza robota, a po
t�piC je\ naleZy w pismie, kt6re dla ludu jes,t przeznaczone i przez lud czytane. 
W1spominamy o tym, aby duchowiefistwo i szlachta dowiedzialy si�, jakq trucizn� 
moralnc\ podaje »Gwiazdka.(< ludowi naszemu". 

Na tym dopiero tle uwidacznia si<:: wzgl�dny charakter zachowawczoSci 
„GwJazdki". Tej refleksji zabraklo mi przy czytaniu ksiqZki I. Homoli. Sporo 

uwagi poSwi�ca Ona stosunkowi pisma do rozwoju ruchu robotniczego na $lqsku 
Cieszyfiskim. Na. tym tle jeszcze mocniej uwydatnia konserwatyzm w poglqdach 

spolecznych P. Stalmacha, kt6ry zwalczal idee socjalistyczne, pot�pial I Mi<::dzy
narod6wk�, nawolywal -robotni.k6w do zgody z wlaScicielami fabry,k. W rozdziale 
si6dmym (Serwis informacyj,ny „Gwiazdki Cieszyilskiej") Autorka omawia sto

sunek „Gwiazdki" do problem6w mi�dzynarodowych i wewn�trznych austriackich, 
zagadnieI1 polsko-czeskich, wi�z6w Slqska Cieszyfiskiego z innymi ziemjami pol
skimi oraz spraw cieszyfiskich. Ciekawe uwagi Autorki na temat: ,,Gwiazdka" 
o ziemiach polskich, wymagajct jednak uzupelnienia. 

2 „Czas", 7 VII 1887, nr 179. 
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Rozdzial dziewü\ty dotyczy agitacji 11Gwiazdki" na rzecz politycz.nego uaktyw

nienia ludno.Sci Slc1ska CieszyllSkiego, starall pisma o zorganizowanie polskich to
warzystw narodowych na tym tere':lie, znaczenia beletrystyki „Gwiazdki CieszyiJ.

skiej" w walce o polsko.St Slc1ska Cieszyöskiego oraz zacie5nienia zwüizk6w z Ga
licjij. Autorka skoncentriowala .si� w samej pracy gl6wnie na problematyce 

politycznej i narodowej, mniej uwagi pOSwh:cajc:}c problemom ekonomicznym. Wy

razem tego jest zbyt szczuply rozdzial dziesi<:1tY, poSwi�cony problemom rolniotwa 

i przemyslu poruszanym w „Gwiazdce CieszyllSkiej". W rozdziale jedenastym 
Autorka scharakteryzowala zmian� stosunku „Gwiazdki" do spraw wyznaniowych: 

od niemiesza:nia si� w pierwszym etapie w spory mi�dzy ewangelikami i katoli

kami do zlamania tej zasady w 1878 r., kiedy Stalmach stwierdzal zoboj�tnienie 
ewangeliköw da polskoSc.i oraz wi�ksut aktywnoSC ksi�Zy katolickich w pracy 

narodowej wSr6d ludu, i wreszcie do ctwartego wy.stijpienia „Gwiazdki" przeciw 

ewangelikom w 1882 r. w zwiqzku z utworzeniem Zwiijzku Slqskich Katolik6w 

przy poparciu Stalmacha i „Gwiazdki". 
Ostatni, dwunasty rozdzial dotyczy redakcji, autor6w i czytelnik6w pisma. 

Autorka zamieScila w nim szeSC tabel obrazujijcych wzrost poczytnoSci „Gwiazd

ki" na terenie Slqska Cieszyflsk.iego, Galicji i innych kraj6w, liczb� prenumero
wanych numeröw pisma w miastach i na wsiach Slc:1ska Cieszyf.iskiego w latach 

1870---1871, przekröj zawodowy i cz�Sciowo wyznaniowy prenumerafor6w uGwiazd

ki" ze. Slijska Cieszyflskiego na przykladzie danych z 1850 r. oraz stosunek licz
bowy ewangelickich i katolickich czytelnik6w pisma w latach 1870-1871. ,Ksiq:ikt: 
zamyka zakollczenie, skorowidz nazwisk oraz spis treSci. Brak w niej natomiast 

zestawJenia Zr6del i literatury. 
Om6wione niekt6re usterki nie obniiajij wartoSci ksiq:ilti Ireny Homoli. Jej 

praca to cenna pozycja dotycU:1:ca dziej6w walk o rozw6j SwiadomoSci narodowej 
i organizowania ludnoSCi polskiej Slc1ska Cieszyilskiego do walkt o r6wnoupraw

nienie polityczne i j�zykowe w latach 1848-1887. 

Antant Zaiqc 

B. J aro•z e w i c z-K l e i n d i e n s t, W KRE;GU POLONOFILSKIEJ DZIA
t.ALNOSC! EDWARDA JELINKA, Wroclaw-War•zawa-Krak6w 1968, ss. 179. 

Edward Jelinek (,1855---1897), czolO!Wy wyraz.ic'iel dqi.eil polonofi1slcich w Cze

chach w drugiej polowie XIX w. doczekal si� wreszcie swojej mon-ografii. Recen
zowana praca, wbrew tytulowi suge,rujc1cemu ograniczenie jej zakresu, jest bo

wiem wlaSnie monografiq po.SwiE:COilc\ temu zaslu:ionemu dla idei zbLiienia z Polskq 
Ozechowi. Cala dzialalnoSC pismiennicza i pra,ktyczna Edwarda Jelinka zwiqzana 
byla SciSle z tematykc\ polskq i sprawami polskimi i stanowila najbardziej istotmt 

treSC Zycia tej niewqtpliwie interesujqcej postaci. Nadawane mu przydomki „pa

trona czesko-pohskiej wzajemnoSci", ,,konsula polskiego w Pradze" itp. nie oddaj& 
w pelni istoty i charakteru jego dzialalnoSci. Jelinek byl czlowiekiem, kt6rego 

aktywnoSC s·tanowila centrum wszelkich spraw l,:\CZ,:\Cych oba narody w zakresie 
stosunk6w kulturalnych, byl entuzjastc\ wszystkiego, eo polskie, ka:idq swc1 woln,:\ 
chwil� po.Swi�cajc:1cym sprawie "zbli:ienia. Publicysta o niezwyklej wprost plodnoSci, 

kt6remu pi6ro slu:iylo niemal wylqcznie do propagowania wzajemnego poznania 
czesko-polskieg·o. Znal dobrze Polsk�, jej Zycie i kultur� 1(co odnosilo si� do ziem 
wszystkich trzech zabor6w), byl przyjacielem niezliczonej iloSci Polak6w, WSr6d 

kt6rych nie brak najwybitniejszych nazwisk polskiego Zycia kulrturalnego lat sie
demdziesiqtych-dziewi�Cdziesic1tych XIX w. 
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0 Jelinku pisano ju:Z spor,o. Sq to jednak wszystko opracowania przyczynko
w�. omawiajqce fragmenty jego dzialalnoSci, publikujijce jego koresp0:ndencj� 

z Polakami itp. Kr6tkie wzmianki pOSwii;:cano mu w opracowaniach syntetycz
nych. Jak to cz�sto bywa przy omawianiu :Zycia i tw6rczo5ci ludzi zasluZonych 
dla idei zbliZenia miE:dzy nar,odami, r6wnieZ i w wypadku Jelinka nie ustrzeZ.Ono 

si� przesadnej idealiza.cji jego postaci, przedstawiajijc go w rezultacie jako postaC 
.,bez skazy" i malo konkretnij. Nie.wijtpliwq zaslugc\ omawianej pracy jest nada

nie dzialalnoSci Jelinka wlaSciwych proporcji, ,,osadzenie go" w kontekScie czes
kiego rnieszczatistwa drugiej polowy XIX w.

1 
kt6rego byl przedsta.wicielem, po

wiqzanie jego programu dzialania z szerszym tlem dqiefl jego klasy spolecz.nej, 
slowem - przedstawienie Edwarda Jelinka jako czlowieka ,stanowiqcego okreSlo

ny typ spoleczny. Autorka odnosi sie do tytulowej· postaci swej pra.cy z duZq 

dozq krytycyzmu, choC nie unika te:Z sformulowail Swiadczijcych o stosunku pel
nym sympatil, eo oczywiscie jest prawem kaidego autora. 

Praca Barbary Jaroszewicz-Kleindienst sklada sie z szeSciu rozdzial6w: 

1. Ksztaltowanie si� idei polonofilskiej w Czechach na tle programu slowianofil
skiego, 2. U i.r6del polonofilstwa Edwarda Jelinka. Rzut oka na Zycie i dzialalnoSC, 
3. Czeska publicystyka Edwarda Jelinka, 4. ,,SlovanskY sbornik", 5. Polska publi

cystyka Edwarda Jelinka, 6. W kr�gu praktycznej dzialalnoSci czeskiego polonofila. 
Da k·onstrukcji pracy trudno by mieC wiE:ksze zastrze:Zenia, a proporcje omawiania 
ma-terialu zostaly zachowane w spos6b nale:Zyty. 

Autorka slusznie widz.i dzialalnoSC Jelinka jako cz�SC skladowc\ czeskiego slo

wianofilstwa, majc1cego w tym kraju dawne i bogate tradycje. Zarys idei slowia
nofilskiej w Czechach poczynajc\C ad okresu <>drodzenia narodowego na przelomie 
XVIII i XIX w., jaki znajdujemy w rozdziale pierwszym, bynajmniej nie ma 
charakteru tradycyjnego „tla historycznego", nieslusznie pokutujc1cego w wielu 

pracach. Przedstawiony rozw6j idei slowianofilskiej, ze szczeg6lnym naciskiem na 
zagadnienie stosunku da Polski, wiqie si� z dzialalno.Sciq Jelinka w organiczn::t 

caloSC. Najszerzej om6wi,ono czasy wsp6lczesne Jelinkowi, zatrzymuj::tc si� dlu:Zej 
przy zagadnieniu przemian ekonomiczno-spolecznych w Czechach w omawianym 
okresie i przy procesie formowania sie sil politycznych w tym kraju. Niewc1tpliwie 
slusznie, do spraw tych bowiem Autorka musi si� ustosunkowywaC omawia.jqc 
publicystyke Jelinka. Om6wienie to (s. 20-21) ma jednak charakter zbyt podr�cz
nikowy. Cytowane w przypisach prace (s. 20) mo:Zna by uzupelniC ,szeregiem prac 
now.szych, choC oczywiScie przy tego typu pracy nie mo:Zna wymagaC znajomoSci 
szczeg6lowej litera.tury z dziedziny historii gospodarczej. Dokladniej natomiast zo
,stalo potraktowane zagadnienie polityki poszczeg6lnych s,tronnictw dzialajc1cych 
w6wczas na terenie Czech. Gl6wny nacisk polo2'ono w pierwszym rozdziale na 
sprawe stosunk6w polsko-czeskich w czasach po upadku powstania styczniowego. 
Om6wienie to jest wyczerpujc\_ce, choC oczywiscie wiele spraw mo:Zna by uzupelniC 
w oparciu o wydanq p6i.niej syntez� Ce!i a Potaci v mimdosti (t. II, Praha 1967). 

Pamietniki Edwarda Jelinka, a tak:Ze jego korespondencja z Polakami, poslu

Zyly Autorce jako podstawowe materia.ly da ustalenia Z!6del jego polonofil.stwa. 
Stosunki Jelinka ze Srodowiskami sympatyzujqcymi z Polskc\., datujqce si� od 
wczesnej mlodoSci jego zainteresowania Polskq i jej literaturq, pierwsze kontakty 

z Polakami, wszystkie te zagadnienia zostaly przedstawione w spos6b przekony
wajc\CY. Autorka nie unika teZ informacji o charakterze anegdotycznym: o dziadku 
Jelinka, m:istrzu rzefnickim z Litomierzyc, kt6ry spisywal wielotomowq histori� 
sweg.o mia,sta, wydanq p6fniej wlasnym nakladem, o spotkaniu mlodego Edwarda 
ze slynnym historykiem Palackim, kt6ry nakazal mu byC zawsze dobrym Cze
chem, itp. Informacje takie nie tylko o:Zywia.ji:l tok narracji, lecz m6wil\ taki.e 

9 - ,,Sob6tka" 1/69 
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o atmosferze Srodowiska, w jakiej siE: wychowywal przyszly polonofil. Trudno 

byloby jednak przemilczeC tu pewne niedostatki w recenzowanej pracy. Zbyt malo 

dowiadujemy siE: wla.Snie o Srodowis'ku ludzi, z kt6rymi Jelinek stykal si� naj
cz�Sciej, o poglqdach tego Srodowiska i sposobie jego mySlenia. ZgodziC si� wpraw

dzie moina z nakreslon(\ przez Autor,kE: charakterystykq tytulowej postaci: ,,Jelinek 

nie byl jednostkq, kt6rej postawa i z.apatrywania wyprzedzaly poglqdy warstwy, 

da kt6rej nalei.al. Zar6wno samo pochodzenie spoleczne (Srednioz.amoina rodzina 
mieszczat'J.ska), jak i sytuacja zawodowa i materialna (przez cale i:ycie byl prze

ci�tnie zarabiajqcym urzt::dnikiem magistrackim) pozostaly zgodne z jego postawij 

i po,glqdami. Jelinek byl typem przeci�tnego mieszczailskiego inteligenta drugiej 
polowy XIX wieku" (s. 43), tym bardz.iej jednak warto byloby poSwi�ciC wi�cej 

uwagi warstwie, da kt6rej Jelinek nale:ia.l, blii.ej scharakteryzowaC 6wczesnq inte

ligencj� czeskq, jej dq:ienia i konflikty. Inteligencja dui.ego, dwunarodowego mia

sta, jakim byla, w6wcza,s Praga, spelniala wai.nq rol� w utrzymywaniu i tworzeniu 

czeskiej kultury i przeciwstawianiu si� wplywom germallskim. Szkoda., i.e nie 

poSwiE:cono cho6by troch� miejsca wlaSnie Piradze ostatnich trzydziestu lat XIX w., 

ca -niewqtpliwie ulatwilO'by czytelnikowi polskiemu wnikni�cie w problematyk� 

sp:aw poruszanych przez Jelinka w jego szkicach i felietonach o Zyciu czeskim. 
E. Jelinek nie zabieral nigdy glosu w sprawach zwiqzanych ze stosunkami 

spolecznymi stqd - jak stwierdza Autorka - istnieje dui.a trudnoSC w sprecy

zowaniu jego postawy ,spolecznej, PrzyznaC trzeba, �e trudnoSC ta zostala poko

nana w spoo6b zadOM'alajqcy. W pubLicystyce Jelinka Autorka znalaci.la akcenty 

rzu,tujqce w spos6b poSredni na postaw� ideowq czeskiego polonofila. Zwr6cila 

uwag� .na Zywo wyst�ujqce w jego pracach sympatie da tradycji szlacheckich, 

na gloszenie przez niego programu fUantropii, w,re.5,zcie na 11niedostrzeganie" 
i przemilczanie podstawowych konflikt6w spolecznych, wyra:Zajqce postaw� soli

daryzmu klasowego, postawE: typowq dla Jelinka i wielu innych przedstawicieli 

mieszczar'lstwa (s. 44). Czeskie iradycje szlacheckie byly dla Jelinka zawsze bliskie, 
znajduje to wyrai.ny -oddfwi�k w jego polskiej publicystyce, w prasie czeskiej 

natomiast pisywal cz�sto o zaslugach polskiej szlachty. W czasie pobyt6w w War
szawie imponowaly mu sal,ony arystokracji. W jego public�tyce widaC wyrafnie 
Zal za ginqcym Swiatem szlacheckim, a przemian zachodzqcych w spoleczefü;twach 

i autentycznych konflikt6w majqcych w nich miejsce nie rozumial. OkreSlenie 

jego postawy jako „umiarkowanie konserwatywnej" dobrze oddaje charakter jego 

pogh:id6w Gs. 44), 

Om6wienie czeskiej i poLskiej publicystyki E. Jelinka posta.wilo przed Autorkq 
zadanie dokonania selekcji i uporzqdkowania ogromnego pod wzgl�dem iloSciowym 
jego dorobku, poSwiE:conego wszystkim niemal sprawom zwiqzanym z szerok,o po
j�tym polskim i czeskim Zyciem kulturalnym, publicznym, a przede wszystkim 
Hterackim. Na dorobek Jelinka skladajq si� artykuly, szkice, korespondencje, 

sprawozdania, niezliczone informacje, wreszcie przeklady literackie, zamieszczane 

w r6wnie niezliczonej iloSci pi.sm czeskich i polskich. Tu z�6cono uwag� na 
interesujqce zjawisko: Jelinek przejawial absolutnq obojE:tnoSC w stosunku do 
charakteru, pozycji ideowych i orientacji politycznych pism, w kt6rych publiko

wal swe prace. Pisywal dla pism o skrajnie nawet odmiennych programach i obli
czach, a tak:Ze da organ6w stronnictw wzajemnie si� zwalczajqcych (pisywal 
zar6wno w „Närodnich listach" reprezentujqcych stronnictwo tzw. mlodoczech6w, 
jak i w staroczeskim „Pokroku"). Kai.de pismo traktowal jako trybun�, z kt6rej 

m6gl glosiC hasla zbliZenia obu narod6W. Czynil to zresztq bez wzgl�du na aktu
alnie panujqcq atmosfer� politycznq. Jego programem bylo informowanie Czech6w 
o wszystkim, eo siE: dzieje w PoLsce, i odwrotnie, zaznajamianie Polak6w ze Vv'SZY-
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stkimi godnymi - jego zdaniem - uwagi wydarzeniami i.ycia czeskiego. Naj
wiE:kszy nacisk kladl na elementy l<1,cz9:ce oba narody w terai.niejszoSci i prze
szloSci. Autorka wysz.l:a obronm\ rt::kcl z podj�tego przez Siebie i-.adania: om6wien:ie 
publicystyki Jelinka jest zwit::zle, przejrzyste i nie pozbawione k.rytycyzmu. Oczy
wiScie szereg spraw wymagaloby gl�bszej analizy, np. szkice historyczne Jelinka, 
odnoSnie do kt6rych ocena zostala ograniczona do sprawy doboru tematyki. Jak 
sit:: dowiadujemy, Jelinek najch�tniej poruszal temat czeskiego odrodzenia naro
dowego, a taki.e wszelkie tematy zwi9:zane z wallt9: i.ywiolu czeskiego przeciw 
germanizacji. W problematyce polskiej orientowal sit:: na og61 dobrze, eo nie znaczy, 
aby jego korespondencje z PoLski byly w pelni obiektywne. Slusznie zwr6cono 
uwagt::, i.e sym}Jllltia da bratniego narodu i eh� jej budzenia w spoleczeilstwie 
czeskim przeslanialy mu .spojrzenie na szereg negatywnych zjawisk i.ycia na zie
miach pol-skich. Zreszt9: wielu problem6w, a iprzede wszystkim konflikt6w spo
lecznych, dostrzec nie potrafil. W rezultacie w jego publicystyce powstal wyideali
zov.:any obraz Polski. W sprawach zwic\zanych ze stosunkiem Polak6w do carskiej 
Rosji orientowal sit:: dobrze, Zywil teZ szczer9: .sympati� do polskich tradycji po
wstailczych, ale pr,ogram na przyszloSC widzial jedynie w ust�pstwach, kt6re miala 
dokonaC Rosja na korzySC Pohski. Zdecydowanie wystt::powal przeciw germanizacji 
Polak6w w zaborze pruskim. Rozdzial o pol·skiej publicystyce E. Jelinka nasuwa 
pewnc\ uwag�. Czy zajmuj9:c siE:. zagadnieniem jego wsp6lpracy z poszczeg61nymi 
pismami polskimi nie warto bylo daC choCby kr6tkiej ich charakterystyki, tak 
jak slusznie post<4piono w wypadku publicystyki czeskiej? Pozwoliloby to m.in. 
dostrzec „apolityczny" dob6r, czy moi.e raczej brak kryteri6w doboru prasy, do 
kt6rej Jelinek nadsylal swe materialy. 

Osobny rozdzial poSwi�ony zostal Jelinkowi jako redaktorowi "Slovanskiego 
sbor-nika'\ pisma iSlawistycznego i slowianofilskiego, ukazuj9:cego si� w latach 1881 
i 1883---1887. Om6wiono tu z jednej strony i-.amieszczane w tym pismie artykuly 
Jelinka o tematyce polskiej, z drugiej udzial w ,,Slovanskim sborniku" autor6w 
polskich. SumiennoSC i dokladnoSC, charakterystycme dla calej omawianej pracy, 
niepotrzebnie w wypadku •tego rozdzialu przejawily 'Si� w postaci zbytniego zami
lowania do szczeg616w, czasami malo lub zupelnie nieistotnych. Tymi szczeg6lami 
rozdzial zostal prz.eciqZony. R6wnieZ zb�dne bylo dokladne omawianie prac za
mieszczanych w „Slovanskim sborniku" przez jego pol-skich wsp6lpracownik6w. 
Udzial ich naleZalo raczej zasygnalizowa.C, gl6wny nacisk klad<4c na redakcyjn(\ 
prac� Jeli,nka i na kontakty z Polakami wynikajqce z tej pracy. 0 ile ten ostatni 
postulat zostal w zasadzie zrealiwwany, o tyle rola Jelinka jako redaktora „Slo
vanskiego sbornika" przed-stawi·ona zostala w spos6b malo przekonywaj9:cy. Wresz
cie uwaga natury technicznej: .szereg danych znajdujqcych si� w tekScie nalei.alo 
raczej umieSciC w przypisach (np. na .s. 98). Niewqtpliwie cenne jest natomiast 
dokonanie charakterystyki pisma i jego ocena na tle innych 6wczesnych pism 
slawistycznych. 

Ostatni, najkr6tszy rozdz.ial, poSwi�cony praktycznej dzialalnoSci Edwarda Je
linka, wydaje siE:. byC jednym z najbardziej istotnych fragment6w pracy. Wykazany 
tu bowiem zostal rozmach dzialania i z.aangaZowanie osobiste Jelinka w sprawE: 
zblii.enia z PoLskq. ZdumiewaC moi.e caly .szereg przytoczonych drobnych na poz6r 
fa.kt6w, takich jak oprowadzenie przez Jelinka ok. 5 tysi�cy Polak6w po terenie 
praskiej wy.stawy gospodarczej, z.alatwianie niezliczonej Ho.Sei spra.w i pr6sb, z ja
kimi zwracali si� doll Polacy (oczywiscie nie braklo i takich, kt6rzy wykorzysty
wali jego zapal i uczynnoSC), pomoc dla szeregu os6b w Polsee w formie przysy
lania ksiqZek, sporzqdzania bibliografii itp. Wszystko to charakteryzuje Jelinka 
jako nieprzeciE:tnego dz.ialacza na rzecz zblii.enia m"iE:dzy s9:"Siednimi narodami. Na-
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suwajq siE: tei: pewne refleksje zwützane z niekt6rymi wnioskami zawartymi 
w recenzowanej pracy. Bardzo slusz.nie Autorka podkreSla, i:e dzialalnoSl: Jelinka 
mogla przynosil: rezultaty tylko wtedy, gdy obiektywne Warunki temu sprzyjaly. 
Takie warunki widzi w okresie ostatniej Cwierci XIX w. (dqZ.noSC do wzajemnych 

kontakt6w przejawiana przez burZuaz.j� obu kraj6w w wyniku r-ozwoju handlu, 
poszukiwania, nowych rynk6w zbytu itp. oraz id&ce w Stad za tym oZywienie sto
sunk6w kulturalnych). Rozw6j polskiej mySli pozytywistycznej oczywiScie takiemu 
ZbliZeniu sprzyjal. Przesad& jednak jest twierdzenie, Ze wtedy „program JelinkA. 
okazal siE: realny" (s. 28). Do moZliwoSci jego realizacji bylo daleko. Ani nie moi.na 
m6wiC o „wzajemnym poznaniu", jakiego pragni:il czeski polonofil, ani tet twier
dziC, te stosunki polsko-czeskie byly w6wczas dobre. Byly tylko stosunkowo lepsze 
nit w latach poprzednich. Drugi:\ uwag� nasuwajq sformulowania Autorki o od
diwi�ku dzialalnoSci Jelinka w spolecz.ellstwie czeskim i polskim. Naletaloby si� 
raczej powstrzymaC od wypowia.dania zdecydowanych wniosk6w w tym zakresie. 
Wypowiedzi w Hstach polskich korespondent6w lub glosy w polskiej prasie roz
wü\zujq problem w spos6b zaledwie fragmentaryczny. Pelnt1 odpowiedZ na pytanie, 
jakie bylo odbicie dzialalnoSci jednostki w rodzaju Jelinka, moglyby daC jedynie 
zakrojone na szerokQ skal� badania nad zagadnieniem SwiadomoSci zbiorowej 
i wchodzQcym w jej sklad stosunkiem do innych narod6w. 

Zasadniczym fr6dlem wyzyskanym przy opracowaniu dzialalnoSci praktycznej 
E. Jelinka byla jeg,o korespondencja, kt6ra Smialo mogla.by staC si� tematem od
dzielnej rozprawy. Zalt1czony na kollcu ksiQZki wykaz material6w archiwalnych 
jest imponujQcy. Autorka wylcrorzystala w archiwach prai.skich ponad 1800 Llst6w 
do Jelinka pochodzt4cych od 366 polskich autor6w. IloSC li-st6w pisanych przez 
Jelinka da Polak6w jest znacznie mniejsza, eo jest wynikiem m.in. strat, jakie 
poni,osly polskie archiwa w czasie ostatniej wojny, DodaC nalety, te korespondencja 
ta jest w pelni wykorzystana przy omawianiu kontakt6w Jelinka z Polakami, 
a takZe przy odtworzeniu jego biografii. Niecz�sto widzi si� prace aparte na tak 
bogatym materiale archiwalnym. 

Na kot'lcu pracy podano takte obszern1;\ biblio�afi� Zr6del drukowanych 
(gl6wnie publikacji k-orespondencji Jelinka), a takte wykaz opracowall. Osobno 
zestawiono bibliografi� prac E. Jelinka. Cala bibliografia, zajmujc1ca az 27 stron 
ksit1iki, opracowana jest starannie, szkoda tylko, Ze podzialu dokonano w spos6b 
iScie scholastyczny, dzielQc jQ na szereg podgrup, eo bynajmniej nie ulatwia k,o
rzystania z niej. 

W sumie stwierdziC nalety, te praca B. Jaroszewicz-Kleindienst jcst prac1;\ 
nowatorskQ, wartoSciowQ i interesujQcq. Uwagi zamieszczone w niniejszej recenzji 
majc\ w wi�kszoSci charakter dyskusyjny. Na szczeg6lnq uwag� zasluguje wy
k,orzystanie ogromnej iloSci ir6del i poprawna ich interpretacja. PowyZsza praca 
moZe stanowiC zach�t� do dalszych badall nad zagadnieniami wsp6lpracy polsko
-cze-skiej w przeszloSci, a zwlaszcza da wydobycia z zapomnienia postaci szcze
g6lnie dla wsp6lpracy tej zaslutonych. Trzeba tet mieC nadzieh, te Autorka nie 
powiedziala w tej dziedzinie ostatniego slowa. 

Stanislaw Bylina 

E. K e h r, DER PRIMAT DER INNENPOLITIK. GESAMMELTE AUFSÄTZE 
ZUR PREUSSISCH-DEUTSCHEN SOZIALGESCHICHTE IM 19. UND 20. JAHR
HUNDERT, wydal i napisal wst�p Hans-Ulrich Wehler, Berlin 1965, ss. VIII, 292. 

Autor artykul6w zamieszczonych w zbi-orze to jeden z ciekawszych przedsta
wicieli historiografii niemieckiej okresu mi�dzywojennego. Znana jest jego mono-
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grafia Schlachtflottenbau und Parteipolitik, 1894-1901 (Berlin 1930; ma ona byC 
wkr6tce wznowiona), natomiast szkice wydrukowane w omawianym tomie wzmian

kowane byly Tzadko (z 16 cztery nie byly dotqd drukowane, siedem ukazalo si<; 
w cza.sopiSmie ,,Die Gesellschaft", pozostale rozrzucone byly po innych wydaw

nictwach). Wszystkie poW'Staly w lata.ch 1928--1932 i wyszly spod pi6ra historyka 

mlodego (urodzonego w 190'2 r.), kt6ry pracowal gorqczkowo, jakby w przeczuciu 

rychlej Smierci (zmarl w 1933 r., nie doZywszy nawet 31 lat). 
Wydawnictwo ziostalo poprzedzone przedmow<1 znanego historyka Hansa Herz

felda oraz obszernym wstE::pem H.-U. Wehlera, kt6ry przedsta.wil w niJn Zyciorys, 

sylwetkE:: i dorOlbek Kehra, opierajqc siE:: m.in. na jego nie drukowanej korespon
dencji. Na tej podstawie nieZle rysuj<1 sii;:: stosunki w niemieckim Swiecie nauko
wym na przelomie lat dwudzies•tych i trzydz.iestych XX w. Kehr odbiegal znacznie 
od poglc:1d6w oficjalnej historiografii (je.go krytyczny stosunek do niej widat'! zresztq 
wyratnie w artykulach Neuere deutsche Geschichtsschreibung, dot<1d nie druko
wanym, i Der neue Plutarch), totei: natrafial na rOi:nego rodzaju trudnoSci. 

Tematyci.nie artykuly Kehra dotycz<1 dziej6w NiE:miec XIX i XX w. W nie
kt6rych siE::ga do pocz<1<tk6w tego okresu (zwlaszcza w Zur Genesis der preussischen 

Bürokratie und des Rechtsstaates), kilka zwiqzanych jest z jego ksi<1i:kq Schlacht

fLottenbau und Parteipolitik1 ale w innych dochodzi taki.e do czas6w mu wsp61-
czesnych, czyli do Niemiec republiki weimarskiej (zwlaszcza w Zur Soziologie der 
Reichswehr i w Die Diktatur der Bürokratie). Pari;:: szkic6w - to rozwafania na 
marginesie lektury (Das soziale System der Reaktion in Preussen unter dem Mini

sterium Puttkamer pokazuje1 ile moi.na wyczytal:: ze szkicu syna ministra o ojcu; 
Antlitz und Maske to jeszcze jederi. glo3, odmienny od innych, a nie opublikowany, 
na temat gloSnych w6wczas w Niemczech pamii;::tnik6w eks-kanclerza Bülowa). 

Wszystkie szkice Kehra zawierajq podobne cechy. Jedna z nich zawarta jest 
jui. w tytule •tomu (pochodzi on z artykulu Englandhass und Weltpolitik). Nieza

lei.nie od zagadnienia, o kt6rym pisze, Autor istotE: rzeczy dostrzega zawsze w prze
mianach wewn�trznych, w ewolucji poszczeg6lnych grup spoleczer'lstwa niemiec

kiego; tak jest nawet wtedy, gdy pisze o <Stosunkach niemiecko-angiel'Skich 
(Deutsch-englisches Bündnisproblem der Jahrhundertwende). 

,Dalsz<1 cechq jest bardzo wyraZna tendencja do syntetywwania ka.Zdego pro

blemu. Mniej dla Autora watne S<\ ustalenia szczeg6lowe, a za to chodzi mu 
o udowodnienie wlasnej koncepcji. Rezultat jest niekiedy niewqtpliwym osi<1gnii;::
ciem (jak w artykule Zur Genesis des Königlich Preussischen Reserveoffiziers), 

niekiedy prowa.dzi do uproszczer'l i budzi wqtpliwoSci (jak w artykule Englandhass 

und Weltpolitik), ale nawet w twierdzeniach dyskusyjnych ciekawy jest tok rozu
mowania, choC Kehr jes,t mlodzier'lczy w swojej apady&tycznoSci, zapale i braku 

wahar'l. Z upodobaniem w szer-oko rysowanych stosunkach spolecznych szuka ge
nezy instytucji (jak wspomnianego jui. oficera rezerwy, kt6rego rola wynikla 

z niemoZnoSci tworzenia w okresie powszechnej slui.by wojskowej armii o szla
checkim korpusie oficerskim i z przemian mieszczar'lstwa) czy koncepcji politycz
nych (np. wyprowadzenie antyangielskiej i antyrosyjskiej polityki Niemiec ze zbE
i.enia h!nkr6w i wielkiej buri.uazji pod haslami Sammlungs-Politik kor'lca la.t 
dziewiE::Cdziesiqtych XIX w.). 

Nie byloby celowe prowadzenie dyskusji z poszczeg6lnymi twierdzeniami Au
tora, nie i.yjqcego od 36 lat. W wielu wypadkach wyrai.nie zbladla rewelatyjnoSC 
sformulowar'l. Inaczej wygl<1daj<1 dz..iS choCby poglqdy na znaczeruie stosunk6w we
wn�trznych dla polityki zagranicznej, a WiE::C na problem, kt6ry wydawca uznal 

na szczeg6Lnie istotny. Gospodarcze motywy posuniE::C dyplomatycznych znane sq 
dzis znacznie lepiej, a nik,ogo nie zdziwiq takZe stwierdzenia o finansowych pod-



134 Recenzje 

stawach Zwi<1zku Flotowego. Tu i 6wdzie zdarzajq sit: powt6rzenia (zwlaszcza 

w artykulach Die Rüstungsindustrie i Krieg und Geld im Zeitalter der Maschinen

revolution).; 

Przy w,szystkich jednak zastrzeieniach opublikowanie tego zbioru artykul6w 

uznaC nalei;y za celowe. Wplyw Kehra na rozw6j Mstoriografii niemieckiej byl 

slaby (podobnie jak sla.by byl odd.twiE:k pierwsz.ego, .skr6conego wydania z 1935 r. 

znanej pracy G. W. F. Hallgartena Imperialismus vor 1914, w6wczas pod tytulem 
Vorkriegsimperialismus}, a on sam umierajqc w Stanach Zjednoczonych doczekal 

sit: opanowania Niemiec przez hitleryzm. Niemniej pokazuj& one pr6bi;: przewar

to.Sciowania istotnych zagadnieft z najnowszych pod6wczas dz.iej6w Niemiec, 

a i z koncepcji Autora wiele zachowalo swojq wartoSC. 

Adam Gaios 

Z. H e m m e  r l i n  g, POSLOWIE POlßCY W PARLAMENCIE RZESZY NIE

MIECKIEJ I SEJMIE PRUSKIM (1907-1914). Ludowa Sp61dzielnia Wydawnicza, 

Warszawa 1968, s-s. 290. 

Jak dowiadujemy si� ze wst�pu, ,.celem ... [omawianej pracy] jest przedsta
wienie struktury, dzialalnoSci i roli narodowo-politycznej polskich organizacji wy

borczych w Rzeszy Niemieckiej. Byly one powolywane przede wszystkim dla przy
gotowania i przeprowadzenia wybor6w, kt6re rozstrzygaly o losie polskich kandy
dat6w do krzesel poselskich w Parlamencie niemieckim i Sejmie Pruskim. Wybrani 

przez spoleczefrstwo polskie, w odr6Znieniu od niemieckich frakcji parlamentar

nych, byli zorganizowani w tzw. Kolach Polskich. Tote± drugim i g16wnym pro
blemem badawczym w naszej pracy jest organizacja köl, sklad spoleczny, miejsce 
i rola w Parlamencie lub Sejmie, stosunek do frakcji niemieckich, spoleczerl.stwa 

polskiego i najbardziej zasadniczych problemöw polityki Prus i Rzeszy wobec 
Po1ak6w" (s. 5-6). Zgodnie z tel zapowiedzic\ pierwsza cz�SC pracy (rozdzialy II 
i III) poSwi�cona. jest walce wyborcz.ej, a druga (rozdzialy IV i V) dz.ialalnoSci 

wspomnianych k61 poselskich. W calej pracy Autor zajmuje si� r6Znymi przeja
wami walki politycz.nej prowadzonej na tych dwu plaszczyznach. Na tym tei: tle 

indywidualna postawa posl6w schodzi na dalszy plan. 
Wbrew tytulowi na lamach ksi,:\Zki znajdujemy bardzo malo informacji bio

graficznych o poslach. Czytelnik, jeSli chce uzyskaC blii:sze informacje o danym 
poSle, musi prowadziC w tym celu odr�bne poszukiwania w literaturze historycz
nej. Skoro wy.suni�to na plan pierwszy walk� polityczm\ i dzialalnoSC k61 posel

skich, to te wlaSnie momenty naleZalo wyeksponowaC w tytule ksi,:\i:ki, a nie slowa 
.,Poslowie polscy". 

Pod wzgl�dem zasiegu terytorialnego „praca obejmuje Wielkie Ksü:stwo Po
z.nafrskie, Pomorze Gdaflskie, Pomorze Zachodnie, Warmi� i Mazury, G6rny $1,:\sk, 
Nadrenie, We·stfali� i Brandenburgi� z Berlinern" {s. 7). Autor zajql si� wszystkimi 
wielkimi skupiskami ludnoSci polskiej na. terenie 6wczesnej Rzeszy. Jego zamiarem 

bylo ujecie w zaikresie podanym uprzednio caloSci walki politycznej na tym roz -
leglym terytorium. 

Zakres chronolrogiczny pracy zostal wyznaczony przez wybory do Parlamentu 
Rzeszy w 1907 r. i przez wybuch wojny w 1914 r. Nieco inne kryterium zastoso
wano da Sejmu Pruskiego, gdyi: tym problemem Autor zajql si� dopiero od wy
bor6w 1908 r. IKwestia ta nie zostala wyja.Sniona w omawianej ksiqZce. Ponadto 
mimo uwag Autora we wst�ie sprawa cezur n'ie jest zupelnie jasna. Nie wiem, 
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czy w pelni uzasadnione jest ujmowanie problemu walki politycznej od 1907 r., 
kiedy ludnoSC po1ska uzyskala najwi�ksz<4 liczbE: .glos6w w wyborach i taki:e naj
WiE:kSZc\ liczb� mandat6w. W takim uj�ciu zostaje kwestic\ otwart<:1, jak doszlo 
do tak'iego wlaSnie rozwoju, a nastE:pnie pewnego spadku wplyw6w w 1912 r. 
Dlatego bardziej celowe byloby podjE:cie badaf>. np. ad wybor6w 1903 r. Dodajmy, 
i:e w6wczas odbyly SiE: wybory do obydwu instytucji parlamentarnych. Doprowa
dzenie badall da 1914 r. ma takZe tylko czE:Sciowe uzasadnienie. Skoro punktem 
wyjScia jest powolanie do i:ycia danej izby, to nale:ialo badania doprowadzic do 
chwil'i jej rozwü4zania. Wybuch wojny zmienial 1og6lne warunki dzialania cial 
parlamentarnych, ale nie zmienial ich s.tatusu. Bez zmian pozostal tak:ie charakter 
paristwa. W zwi<lzku z tym bardziej przekonywaj<lC<l dat<l bylby rok 1918. Zadanie 
w tym wzgl�dzie bylo ju:i ulatwione przez najnowsz.e badania dotyczqce dzialal
noSci posl6w polskich w Berlinie. 

Do pracy dol<lczono bogaty wykaz wykorzystanych Zr6del. Zwlasz<Cza liczne 
Sol tytuly czasopism polskich i niemieckich. Ponadto wykazy zawieraj(\ doSC du:iy 
rejestr material6w archiwalnych uzyskanych w wielu plac6wkach w WielkopoLsce 
oraz w archiwach centralnych w NRD. Zastanawia przy tym zupelny brak archi
wali6w zgromadzonych w odpowiednich plac6wkach na �ilqsku, a zwlaszcza 
w WAP Katowice. PominiE:cie archiwali6w Slq"Skich wy,.varlo rtakZe pewien wplyw 
na spos6b ujE:cia problematyki Sl(\skiej. 

Spos6b wyk-orzystania niekt6rych material6w 7.r6dlowych i ukcie niekt6rych 
problem6w takZe musi budziC zastrzeZenia. Zwla.szcza ostro kwestie te wystqpily 
przy obliczaniu wynik6w wybor6w do Parlamentu Rzeszy. WiE:kszoSC tabcl i obli
czen zostala zaczerpniE:ta z ksiqZek K. Rzepeckiego traktujqcych o wynikach wy
bor6w (Pobudka wyborcza). Ponadto Autor doSC czE:sto korzystal z obl'iczefi. publi
kowanych w prasie, niekiedy tylko z danych opublikowanych w oficjalnych sta
tystykach. Tymczasem kaZde z wymienionych ir6del zawiera nieco inne dane, eo 
wynikalo ze sposobu obliczeri i st-opnia dokladnoSci. Autor nie troszczqc siE: zupelnie 
o to, jakie wyniknq z tego konsekwencje, korzystal r6wnoczeSnie ze wszystkich 
material6w. Korzystajqc ze wzor6w K. Rzepeckiego nie wyja.Snia, kiedy przytacza 
dane wybor6w gl6wnych, a kiedy tzw. roz.strzygajqcych (tzn. gl6wnych i Scislych 
lqcznie). NaleZy przy tym wyjaSniC, :ie wybory gl6wne przeprowadzono w okreSlo
nym terminie w calym pa6stwie. JeSli w danym okrE:gu :iaden z kandydat6w nie 
uzyskal zdecydowanej wiE:kszoSci glos6w wa:inych, w6wczas przeprowadzano wy
bory Scisle miE:dzy dwoma <kandydatami, kt6rzy uzyskali najwiE:kszq iloS� glos6w 
w p:ierwszych wyborach. W czasie wybor6w Scislych dochodzilo do szeregu poro
zum.ie11 „wczorajszych" przeciwn'ik6w, dlatego teZ wynik·i ,doSC silnie r6Zniq siE: od 
wynik6w wybor6w gl6wnych. K. Rzepecki np. w swoich obliczeniach dla G6rnego 
Slqska poslugiwal si� w lata.ch 1898 i 1903 wynikami wybor6w gl6wnych (odpo
wiednio 40 i 44 175 glos6w), a nastE:pnie wynikami wybor6w Scislych. PodkreSliC 
naleZy, :ie K. Rzepecki opracowywal nie ksiqZki naukowe, ale o charakterze poli
tycznym. Tymczasem Z. Hemmerling posluZyl siE: tymi wynikami jak pelnowartoS
ciowymi obliczeniami statystycznymi. Pewnc:1 ilustracj� wynik6w tego rodzaju ba
dal1 jest podane zestawienie na s. 136. 

Przytoczo.ne dane Swiadcz,:\ o braku dokladnoSci, kt6ra podrywa zaufanie czy
telnika do informacji zawartych takZe w innych CZE:Sciach ksiq:iki. Czytelnik nie 
korzystaj.:tc ze tr6del mo:ie doSC latwo wychwyciC tego rodzaju fakty, jeSli tylko 
dokona por6wnania danych ze s. 88 i 100. 

Na s. 102 zostala pod3.na tabela zawierajqca. liczbE: 1glos6w oddanych na kan
dydat6w polskich w wyborach do Parlamentu na terenie calej Rzeszy w latach 
1907 i 1912. WyodrE:bniono rtu Kr6lestwo Pruskie i nast�pnie pozostale kraje i ksi�-



136 RecenzJe 
- ------- -- -- - --

Wybory do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej na Slqsku w latach 1898-1912: 

Rok 

1898 
1903 
1907 
1912 

Dane zawarte w ksiqZce Z. Hemmerlinga 

1 s. 100 s. 88 (z presy) (wg K. Rzepeckiego) 

40 000 
44 074 

115 090 118 733 
111 526 

Faktyczne wyniki l 
(w nl:iwiasie wyniki 
wybor6w Scislych) 

40 
44 175 (50 210) 

115 090 (118 733) 
93 629,110141) 

stwa RzeSzy. W rezultacie w rubryce Kr61estwo Pruskie znalazlo siE: niemal 100�/o 
glos6w polskich, gdyZ tylko ulamek procentu glos6w polskich byl oddany w Ba
denii i innych krajach. Na podstawie tej tabeli czytelnik nie moZe obliczyC, ile 

glos6w polskich uzyskano np. w Westfalii itp., nie mo.Ze r6wnie:i ustaliC, ile glo
s6w polskich oddano w Wielkopolsce i na G6rnym Slc1sku, gdyi tym �azem Autor
z wydawnictwa Statistik des Deutschen Reichs, t. 250, wykorzystal tylko wyniki 
wybor6w gl6wnych, a poprzednio (np. na s. 100) przytoczyl tak:Ze wyniki wybor6w 
Scislych. Sc1 to wartoSCi nieporöwnywalne. 

Mimo z.apowiedz.i zawartych we w.st�pie i w rozdziale I o wynikach wybor6w 
w Westfalii i Nadrenii napisano zbyt malo. Na .s. 102 znajdujemy wzmiankE: o licz
bie glos6w uzyskanych w tzw. calym „wychodtstwie". Brak przy tym wzmianki, 
Ze wlaSnie w tych prowi.ncjach wysuniE:tych daleko na zach6d Polacy uzyskali 
w 1907 r. 28 414 glos6w, a w '1912 r. 3·8 299 glos6w. Ponadto w tym czaisie wystc1pili 
polscy kandyda.ci m.in. we Wroclawiu. 

Na zakoilczenie uwag w sprawie oblicz.ania wynik6w wybor6w nalei:y pod
kre.SliC, ie w pracach historycznych nalei;y jednak si�aC do pelnych zestawieil 
statystycznych i na ich podstawie przeprowadzaC wlasne obliczenia. Jest t-0 droga 
prostsza nii; prowadzenie Zmudnych poszukiwan. w prasie, kt6re w danym wy
padku nie mogc1 byC wykorzystane. 

Gl6wnym oSrodkiem walki politycznej byla Wielkopolska i dlatego tej cz�ci 
ziem polskich nalei:alo poSwieciC najwi�cej uwagi. Wydaje siE: jednak, i;e Autor
skrajnie podszedl do tego zagadnienia, gdyi; zbyt malo miejsca poSwi�cil innym 
wainym terenom o zdecydowanej przewadze ludnoSci polskiej. Odnosi si� to 
zwlaszcza do G6rne.go Slc:1,ska. W latach '1903-1912 G6rny Slc:1,sk staje si� terenem 
silnej aktywiz.acji ludnoSci polskiej. Podobne momenty uwidocznily si� takie 
u schylku wojny, kiedy w dodatkowych wyborach (VI 1918 r.) W. /Korfanty zdobyl 

mandat poselski. Z G6rnego Slc:1,ska wchodzilo do Parlamentu Rzeszy w 1907 r. - 5,
a w 1912 r. - 4 posl6w. Takie na wi�kszc1 uwag� z.aslugujc1 .najwiE:ksze .skupiska 
ludnoSci pol.skiej na „wychodi.stwie", zwlaszcza w Westfalii i Nadrenii. Wprawdzie 
nie wybrano tarn posla polskiego, ale liczny udzial ludnoSci polskiej w wyborach 
byl wyrazem walki politycznej. 

Na marginesie tych r-ozwazan. nalei;y zwr6ciC takie uwagE: na. nowy moment 
w wyborach do parlamentu w :J.912 r. Na G6rnym Slqsku i w 'Wielkopolsce uzys
kujq manda,ty przedstawiciele Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, tzn. W. So
sil'l.ski i S. Nowicki. Dodajmy, Ze ZZP bylo juZ w6wczas masowq organizacjq 

1 Zob. Wyniki wybor.6w do Parl.amentu Zwiqzku P6lnocno-Niemieckiego i Par
iamentu Rzeszy Niemieckiej na terenie Stqska w i. 1867-1918 (Studia i Materialy 
z Dziej6w Sl,ska, t. VII, s. 213, 301, 303). 
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skupiaj,lC<\ robotniköw. Od 1912 r. organizacja ta be;:dzie na trwale reprezentowana 
w walce parlamentarnej, gdyi: taki:e ad 1912 r. bedzie miala swoich przedstawicieli 
w cialach parlamentarnych. 

Na omawianej ksic:ti:ce znaC dui:y poSpiech w jej przygotowaniu. M.in. wyrazem 
tego be:d<t obok jui: podanych inne bledy. Np. na s. 84 jest „ks. Abramski" -
winno byC Adamski, na s. l 00 jest „Lublin", winno byl: Lubliniec. 

Wymienione uprzednio braki wyrainie obnii:aj<t wartoSC tej ksicli:ki. Ponadto 
sam wyklad jest taki:e w dui:ej mierze „przeciqi:ony" zbyt wielkq iloSciq r6Znych 
danych, cytatöw itp. ZalowaC naleiy, i:e cze:Sci tego materialu Autor nie wyl<lczyl 
do aneksöw. Podobnie w postaci zalc:\cznik6w winny sii;: znale±l: tabele ·Statystyczne 
o wynikach wybor6w, zestawienia posl6w z niezbednymi informacjami biograficz
nymi itp. dane. 

JeTZ1J Pabisz 

SCHLESISCHE PR!ESTERBILDER. Band 5. Herausgegeben von Joseph Gott
schalk. Verlag Dr. Konrad Theiss, Aalen/Würt., ss. 260, 54 ilustr. w tekScie. 

Na Schlesische Priesterbilder, wydane pod redakcjc:\ J. Gottschalka, znanego 
czytelnikowi polskiemu z licznych wydawnictw o charakterze rewizjonistycznym, 
skladajc:\ sie 52 biogramy duchownych katolickich dzialajc:\cych we wszystkich 
czeSciach archidiecezji wroclawskiej mi�dzy (w zasadzie) pierwSU\ wojm\ Swia
towc:\ a rokiem 1945. Biogramy te majc:\ nie tylko utrwalaC ipamieC o „tüchtige 
oder liebe Menschen", ale zarazem stanowiC zaufania godny i naukowy fragment 
obrazu wsp6lczesnej historii. Schlesische Priesterbilder nawiqzujq w spos6b bez
po.Sredni da biografii duchowietistwa Slc:lskiego, zapoczc:\tkowanych w 1884 r. przez 
A. Meera w je.go ChaTakterbHder aus dem Clerus Schlesiens, a kontynuowanych 
przez J. Jungnitza (Charakterbilder aus dem Clerus Schlesiens, 1898) i A. No
wacka (Lebensbilder schlesischer Priester, 1928, 1939). Charakterys,tyczny jest do
b6r postaci godnych wedlug wydawcy utrwalenia w pamieci potomnych. Zasad
niczym kryterium tego doboru mial byC zakres, zasieg dzialalnoSci, w:vkracza

'jc:\CY poza lokalne, parafialne granice. Znalazly sie wif;c w zbiorze biogramy 
biskup6w (Bertrama, Ferchego, Piontka, Nathana), wikariuszy generalnych i ka
pitulnych, wybitnych proboszcz6w, redaktor6w pism koScielnych oraz reprezen
tant6w najbardziej znanych na Sl<tsku zakon6w. Cechc\ wyr6Zniajqcc:\ wszy.stkich 
tych duchow.nych byla ich niemiecka przynalei:no.SC narodowa, wyra:Znie skry
stalizowane i manifestowane w praktycznej dzialalnoSci niemieckie poczucie 
narodowe. Zabraklo wiec w wydawnictwie miejsca dla utrwalenia pamif;Ci o du
chownych Polakach, aktywny-ch uczestnikach ruchu pol.skiego, posl6w do Land
tagu pruskiego z ramienia Polsko-Katolickiej Partii Ludowej na Slc1,sku Opolskim, 
znanych daleko poza. granicami swych parafii, a takte o duchownych Niemcach, 
kt6rzy, jak np. kisiqdz Melc, mieli odwage wystepowaC w obronie praw narodo
wych katolik6w polskich. 

Autorami poszczeg6lnych biogram6w Sc\ duchowni katol'iccy, dzäalajc:\CY niegdyS 
na Slqsku, zajmujc:\CY rwysokie stanowiska w kurii wroclawskiej (np. P. Blaschke, 
K. Engelbert, J. Negwer, F. Riontek, F. Wosnitza), oraz ludzie znani przed 
wojnq z dzialalnoSci publicystyczno-politycznej o jawnie nacjonalistycznym i an
typolskim chaarakterze (np. A. Perlick, profesor Akademii Pedagogicznej w By
tomiu, czy K. Schodrok, nadradca szkolny w Opolu). Podstawe ir6dlowc1 opra
cowanych przez nich biogram6w stanowicl przede wszy,stkim wspomnienia, 
osobista znajomoSC z ich bohaterami. Autorzy nie mieli dostepu da materialöw 
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archiwalnych, a literatur� przedmiotu wykorzystali wyrywkowo i calkowicie ten
dencyjnie, jeieli tylko nie pasowala ona do koncepcji wydawnictwa. Prawie 
zupelnie pominE:li wiE:C przed- i powojenn<\ literatur� polsk-1, zawierajqcc1 wiele 
interesujqcych informacji o dzialalnoSci niekt6rych przynajmniej duchownych 
Slqskich, ktörych biogramy z.nalazly siE: w wydawnictwie, Dotyczy to przede 
wszystkim Bertrama, aa.e takie J. Glowatz.kiego, L. Skowronka, S. Stephana, 
K. IBitzki, J. Kubisa i innych. Jedynym echem siE:gania da literatury polskiej 
jest powolanie siE: na zbi6r dokument6w Kardynal Bertram a polskoSC SLqska 
Opolskiego (wydanych przez Zachodni.:i AgencjE: Prasowq) oraz artykuly W. Ur
bana o ocalalych archiwaliach z czas6w r1.qd6w Bertrama i M. Lewka o udziale 
duchowieilstwa �atolickiego w plebiscycie na G6rnym Slqsku. Pomijajq wie:c 
autorzy ustalenia polskiej historiografii, sprzeczne z koncepcjcl wydawnictwa, jego 
katolicko-rewizjonistycznym duchem, ale z.arazem pragnq stworzyC pozory, iZ sq 
obiektywni i prezentujcl swemu czytelnikowi material zaufania godny, w pelni 
naukowy. 

Mimo powr6w, a raczej dq:Zenia do ich zachowania, wydawnicbwo J. Gott
schalka posiada charakter wyra:Znie polityczny, slu:Zy propagowaniu tez malo 
z naukq majqcych wsp61nego. Polityczny, rewizjonistycz.ny cel wydawnietwa wy
ziera z ka:idego biogramu z osobna i ze wszystkich razem. Tak np. z biogramu 
Bertrama dowiadujemy sie:, Ze w drobnej, slabej fizycznie posfaci tkwila podz.iwu 
godna sila ducha i woli, Ze Bertram byl tytanem pracy, nigdy nie bral urlopu, 
nie pil alkoholu, ale che:tnie wypijal filiZank� dobrej kawy i wypalal dobre cy
garo (ale nigdy w towarzystwie!), byl zlym m6wcq, a nawet posiadal wad� wy
mowy, ale byl mistrzem korespondencji i dla wyrai.enia kwestii najbardziej na
wet zawilych :z.najdowal za.wsze odpowiednie slowo. ·naremnie szuka� jednak 
be:dziemy chociaZby wzmianek o stosunku Bertrama i kurii wroclawskiej do hitle
ryzmu, Trzeciej Rzeszy, kolejnych akt6w agresji hitlerowskiej, ,,listach do iolnie
rzy'\ polityce germanizacji itd. W podobnej konwencji utreymany jest takie bio
gram pralata K. tnitzki, w kt6rym zresztq podstawowq cz�M: stanowi jego wlasny 
opis zabieg6w o pozostawienie Slqska w granicach Niemiec. Typowe dla metodJ'\ 
autor6w biogram6w jest stwierdzenie J. Gottschalka, Ze chociaZ tnitzke: atako
wano niezwykle ostro w gazeta.ch polskich i na polskich zebraniach, ,,nahm er 
die seelsorgischen Rechte der polnisch-sprechenden Pfarrkinder stets wahr 
und war auch bei ihnen beliebt" (s. 101). W podobnie sielankowy spos6b przed
stawil J. Gottschalk pralata J. Kubisa, jednego z najzacieklejszych germanizato
r6w na Slqsku Opolskim w okresie mi�dzywojennym, kt6ry zasluZyl sobie z tej 
racji na wielokrotne i gorqce pochwaly w tajnych raportach opolskiego gestapo. 
Z biogramu J. Glowatzkiego dowiadujemy si� np., Ze byl on poslem do Reichstagu 
i Landtagu z ramienia Centrum, Ze dysponowal niespoi.ytymi silami, rzadko cho
riowal Hd. Autor biogramu (A. Sabisch) skrz�tnie jednak przemilcza antypolskc:t 
dzialalnoSC Glowatzkiego, jego wystqpienia w Reichstagu itd. R6wnieZ inny znany 
germanizator, proboszcz L. Skowronek z Bogucic, zaprezentowany zostal przede 
wszystkim jako autor znanego modlitewnika Droga · do nieba, kt6ry mial rzekomo 
slui:.yC „in erheblichem Masse der brüderlichen Gemeinschaft zwischen den 
de.ut.sch- und polnischsprechenden Katholiken" (s. 71). 

Obraz najnowszych dziej6w G6rnego Sl;\ska (i Slqska w og6le) zawarty 
w Schlesische Priesterbilder jest 'Obrazem z krzywego zwierciadla. Dotyczy to 
zar6wno stosunk6w narodowoSciowych i konflikt6w spoleczno-politycznych, jakie 
staly si� udzialem ziemi Sl&Skiej w cic:1gu ostatnich lat kilkudziesi�ciu, jak teZ 
polityki lmSciola katolickiego, jego stosunku do ludnOSci pol.skieJ, nacjonalizmu 
niemieckiego, hitleryzmu, Trzeciej Rzeszy, II wojny Swiatowej, zbr-0dni hitlerow-
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skich itd. Slqsk w ujeciu autor6w biogram6w to kraj wrecz sielankowy, w kt6rym 
zgodnie wsp6l:iyjc\ trzy narodowoSci (Niemcy, Polacy i Czesi), a. duchowier'!.stwo 
i k0Sci6l katolicki sq symbolem ladu, sprawiedliwoSci i spokoju. 0 rzeczywistych 
stosunkach narodowoSciowych na Slc\,Sku czytelnik dowiaduje sie z marginalnych 
raczej wzmianek w rodzaju: ojciec biskupa Piontka m6wil ,,po niemiecku i po 
polsku" (s. 23), a sam biskup znal dobrze jezyk polski i czytal w oryginale Pana 

Tadeusza; w 19111 r. bi,skup Ferche zostal kaplanem „w jezykowo mieszanej, czy
sto katolickiej gminie przemyslowej Szombierki pod Bytomiem" (s. 30); parafia 
w Wysokiej w -kor'lcu XIX w. liczyla prawie 3 tys. ,,meist polnisch sprechenden 
Parochianen" (s. 60) itp. Polacy i Niemcy :iyli jednak w calkowitej zgodzie, koS
ci6l szanowal prawa po polsku m6wiqcych parafian, kaplani byli rzecznikami 
braterskiej wsp6lpracy obu grup narodowoSciowych. Nie wszyscy jednak autorzy 
sq tak ·ostro:ini i powScülgliwi w przemycaniu antypolskich i rewizjonistycznych 
tre5ci. Kurt Engelbert (w biogramie biskupa Ferche) u:Zywa jezyka dobrze nam 
znanego i prezentuje r6wnie dobrze znane tezy: o „nieszcz�snym dyktacie wersal
skim", a tak:ie o zmasowanym terrorze wymierzonym "durch polnische Frei
sc:härler" w okresie plebiscytu przeciwko ludnOSci g6rn0Slc1skiej (s. 31). 

Zgodnie z duchem histOTiografii katolickiej w Niemieckiej Republice Fede
ralnej autorzy biogram6w jako rzecz oczywistq przyjmujfi teze, Ze k0Sci6l kato
licki na Slqsku walczyl z hitleryzrnem i Trzeci& Rzeszc1 i byl przeSladowany. 
SwiadczyC majc1 o rtym skrzetnie odnotowane i wyeksponowane fakty, iZ np. bis
kup Ferche byl w 1942 r. brutalnie przesluchiwany przez gestapo, poniewa:i po
wiedzial do konfirmant6w kilka sl6w po polsku i czesku, a biskup Nathan sprze
ciwial sie realizacji programu eutanazji itd. 

Tak wi�c bez :iadnej przesady moZemy stwierdziC, :ie recenzowana praca jest 
typowo rewizjonistycznym wydawnictwem (mimo calego naukowego kamufla:iu), 
kt6rego celem zasadniczym jest rozbudza.1ie i utrwalanie t�sknoty „wypedzonych" 
za utracon<4 „ojczyznq Slc1skq''. wydawnictwem operujqcym calym tradycyjnym 
zestawem tez, mit6w, falsz6w i p6lprawd zachodnioniemieckiego rewizjoni7.mu 
ubranego w katolicki kostium. 

Marian Orzechowski 

P. de S a i n t  R o b e r t, LE JEU DE LA FRANCE, essai, Julliard, Paris 
1967, ss. 252. 

;K:sic:\i:ka Philippe'a de Saint Roberta w koncepcji swojej jest pomySlana i na
pisana niejako dwuplaszczyznowo. Pozornie bowiem Autor skupia sie w niej wy
lqcznie na rrozpa.trywaniu zasadniczych linii dzisiejszej polityki zagranicznej Fran
cji i Stan6w Zjednoczonych oraz na ich wzajemnym stosunku. W istocie zaS 
rzeczy zar6wno tok mySli de Saint Roberta, jak i wnioski przez niego z mySli 
tych wyprowadzane, jakkolwiek snute sq na dalszym planie, konsekwentnie 

.i uporczywie zajmujq sie innym zgola zagadnieniem. Jest nim mia,nowicie pr6ba 
udowodnienia, :ie wina za wywolanie dw6ch wojen Swiatowych nie mo:ie obciq
zac Niemc6w. OczywiScie, teza ta nie jest nowa, lecz sam fakt jej wskrzeszania 
i motywowania przez 44-letniego pisarza francuskiego (wsp6lpracuj&cego nb. z pra
wicowym ,,Combat") ma swojc1 specyficzn& wymowe. Swiadczy on nie tylko 
o skutecznoSci propagandy zachodnioniemieckiej, kt6ra - przy wsparciu wia
domych sojusznik6w - niezmordowanie przerzuca brzemie odpowiedzialnoSci ze 
sprawtc6w zbrodni na ich ofiary, ale r6wnie:i o wciqZ jeszcze niedostatecznej 
znajomoSci dziej6w Europy Srodk,owo-wschodniej wSr6d historyk6w francuskich. 
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W omawianej tutaj pracy ta niewystarczajqca wiedza faktyczna pawoduje 
m.in. utrzymywanie w stasunku do wspomnianej CZE:Sci Eurapy ujE:C i poglqd6w, 
kt6re sam Autor w innym kantekScie uwaZa za calkawicie przebrzmiale we wsp6l
czesnym Swiecie. I tak ,np. de Saint Robert ,stwierdza z calym przekonaniem, Ze 
Europa Sradkowa i wschadnia zawsze byla i pawinna nadal pazastaC naturalnq 
przestrzeni.:t dla· ekspansji narodu niemieckiega i jego kultury (s. 44, 114 itd.). 
Dop6ki na tym obszarze nie stawiano Niemoom przeszk6d, r6wnawaga europejska 
nie daznawala powai.niejszych wstrzqs6w. Zburzyl jq dapiero traktat wersalski 
1919 r., gl6wna przyczyna ... drugiej wajny Swiatowej. 

W Wersalu, gdzie glos decyduj"4cy zapewnil sobie prezydent Stan6w Zjedna
czonych Woodrow Wilsan, nie zorientowany zupelnie w sprawach europejskich, 
zostala. przyjE:ta i szerok,o zastosowana teoria a prawie narod6w da samostano
wienia. Na jej podstawie w Europie Srodkowej, wbrew naj,sluszniejszym i wy
pr6bawanym prawam historycznym, pawstaly paiistwa sztuczne, slabe, nie przy
gotawane da samodzielneg-0 bytu i bez Zadnej w tym zakresie tradycji historycz-· 
nej. JednoczeSnie zaS tw6rcy Wersalu przez sw6j wrogi stasunek do tworzqcego 
siE: w rewalucyjnych warunkach Zwiqzku Radzieckiego zmusili ten astatni do 
szukania porozumienia z pakonanymi Niemcami. Traktat w Rapallo w 1922 r. 
oraz pakt o nieagresji z sierpnia 1939 r. - oto niekt6re z konsekwencji wersal
skich. 

W przytoczonym powyZej fragmencie razumowania de Saint Roberta. zbyt 
jaskrawo rzll'Cajq siE: w oczy przeinaczenia i blE:dY, by naleialo je wyjaSniaC 
i pro&towaC. ZbieZnaSC wywod6w Autora z tezami niemieckimi jest tutaj napraw
dE: poza wszelkcl dyskusjq. 

ZbieZnoSC ta uwidacznia siE: zreszt,l wielokrotnie, jakkolwiek z drugiej strony 
CZE:Sto teZ pojawia siE: metoda Swiadomych niedopawiedzell lub uproszcze6. Jej 
przykladem jest charakterystyka roli Wielkiej Brytanii w okresie mi�dzywojen
nym, ogranicz.ajqca siE: da stwie·rdz.enia, Ze Anglia zawsze i niez.miennie prz.eciw
stawiala si� - w abawie o wlasne bezpieczeiistwo - ka.i:dej pr6bie konsolidacji 
kantynentu europejskiego. Trzeba bezstronnie· przyznaC, Ze jest w tym spora doza 
slusznoSci, ale przecie nie tak wielka, by okreSliC stanowisko delegacji angielskiej 
w Wersalu jako zdecydowanie antyfrancuskie 'i proniemieckie. Oczywiscie zbE::dne 
byloby tutaj zaprzeczanie faktowi licznych inicjatyw dyplomatycznych podejmo
wanych przez Londyn w celu zblii:enia z Berlinern i przeciwstawiania go Pary
ZOwi. Uklady lokarneriskie z. 1925 r., pakt czterech z 1933 r., umowa mGrska an
gielsko-niemiecka z 1935 r. czy wreszcie ugoda monachijska. z 1938 r. dochodzily 
da skutku przy czynnym udziale dyplomacji brytyjskiej. Lecz jednoczeSnie prze
milczanie w tych akitach miE:dzynarodawych dzialania rewizjanizmu niemieckiego, 
reprezentowanego poczqtkowo przez Gustawa Stresemana, p6Zniej zaS przez Adal
fa Hitlera, znowu dziwnie siE: pokrywa z tez,l, Ze samo Zycie zmuszalo tw6rc6w 
Wersalu do naprawy „niesprawiedliwoSci" popelnionych w stosunku da narodu 
niernieckiego. 

Odpowiednik postanowie6 wersalskich dla okresu po drugiej wojnie Swiato
wej stanowiq w przek•onaniu de Saint Roberta decyzje powziE:te w lutym 1945 r. 
w Jalcie na Krymie, gdyi i w Jalcie w katastrafalny spas6b zaciqZyla na prze
biegu obrad wyjqtkowa ignorancja w problematyce europejskiej prezydenta Sta
n6w Zjednoczonych Franklina D. Raosevelta, kt6ry ponadta w z,arnian za udzial 
ZWÜlzku Radzieckiego w wojnie przeciwko Japonii sklonny byl do najdalej idq
cych ustE:pstw w stosunku da Moskwy. Anglia, osamotnion-a brakiem Francji, 
musiala zadowalaC siE:: obr-0nq ,ostatnich swych pazycji: bezpieczeflstwa Wyspy, 
utrzymania drogi da Indii oraz znaczenia na Bliskim i Dalekim Wschodzie. 
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Pisz-1c o konferencji krymskiej, de Saint Robert w szer.szym ni:Z uprzednio 

zakresie powoluje sii;:: na prace innych badaczy i s·tara .sii;:: nimi podbudowywaC 

wlasne wnioski i opinie. Przy dokladniejszej przecie konfrontacji okazuje sif:, i:e 

sformulowania u:Zyte przez cytowanych autor6w r6Zni<4 sie znacznie od tych ujE::C, 

jakie znajdujc1 sie w omawianej ksic4Zce. Przykladem praca Arthura Conte'a YaLta 

ou Le partage du monde (Pary:Z 1964) '• okTeSlona blt,:dnie (s. 51) jako ,,Le ipartage 

de Yalta". 

Do najbardziej ujemnych skutk6w konferencji jaltall.skiej de Saint Robert 

zalicza rozbicie kontynentu europejskiego na dwa przeciwstawne bloki, eo naj

dotkliwiej odczuwajc1 naturalnie pokonane Niemcy, i to tym wiecej, poniewa:Z 

Amerykanie, wykorzystujc4c je bezwzgh:dnie w swym gigantycznym wsp6lzawod

nictwie ze Zwiqzkiem Radzieckim, podrzucajq im hasla militaryzmu i rewizjo

nizmu. W 'istocie zaS - twierdzi z przekonaniem Autor omawianej pracy -

sprawa wyglqda zupelnie inaczej. Wprawdz.i.e Niemiecka Republika Federalna za

interesowana jest mocno kierunkiem wschodnim, ale z innych powod6w niZ te, 

kt6re sq jej przypisywane. Pragnie ona tylko odnowiC dawne (!) wi�zy gospodar

cze i kulturalne lijcz-1ce j,l z palistwami Europy Srodkowo-wschodniej, jakakol

wiek zaS mySl antykomunistyczneg,o pochodu jest jej absolutnie obca. Odwrot

nie - wla.Snie rz4d boll.ski jest jak najbardziej przychylnie nastawiony do 

bezpoSredniego i szczerego dialogu ze Zwiqzkiem Radzieckim, poniewaZ jest prze

konany, i:Z taki dialog roz.strzygnc1lby m.in. kwestiE:: zjednoczenia dw6ch paii.stw 

niemieckich. Konsekwencj4 zaS kolejnc\ bylaby w6wczas mo:Zliw.oSC nowego Ra

pa�la, kt6rego pierw,sm wersja z 1922 r. jest przez historyk6w W1Schodnioniemiec

kich (eo w,ielokrotnLe podkreSla zachodnion�emiecki autor Karl-Th�odor Gut

ternberg w swej pracy: Wenn der Westen wiU, Stuttgart 1964) oceniana jako wzör 

pokojoWego wsp6listnienia. 

W tak zarys-owanej linii politycznej Bonn de Saint Robert nie d�trzega .i:ad

nych Wc\tpliwoSci czy sprzecznoSci - nawet z wlasnymi wczeSniejszymi sformu

lowaniami, 111.p. z tym, eo mOwi o sztucznych i iSlabych pafus.twach Sr-odkowoeuro

pejskich utworzonych w Wersalu na obszarze ekspansji niemieckiej, z kt6rymi 

obecnie NRF stara si� tylk-0 wznowiC dawne (!) s,tosunki gospodarcze lub kultu

ralne. Sprowadzaj4c na plaszczyzne drobnych - niejako presti:Zowych tylko -

spor6w nabrzmialy program terytorialnych rewindykacji Bonn, de Saint Robert 

stawia ostatecznq kropk� nad i w swej niepokojc\CO jednosironnej interpretacji 

dzisiejszego zagadnienia niemieckiego. 

Pozostaje jeszcze wspomnieC pokT6tce o Francji i Stanach Zjednoczonych. 

JeSli idzie o pienV<SZc\, to de Saint Robert nie dal w swojej pracy niczego rze

czywiScie oryginalnego ani specjalnie wartoSciowego. Wypowiedzi generafa de 

Gaulle'a na temat roli Francji we wsp6lczesnym Swiecie rozszerzane metodc\ wy

szukiwania analogii i por6wnail. w przeszloSci oraz referowanie niewc\tpliwych jego 

sukces6w na arenie miedzynarodowej zajE::lY sporo miejsca w ksic\Zce. Lecz od 

badacza francuskiego czytelnik ma prawo oczekiwaC pelniejszej oceny i analizy 

wlaSnie francuskich spraw; nawet efektowne paralele nie przesloni& tego niew&t

pliweg-0 braku. 
Stany Zjednoczone Amery>ki P61nocnej s-1 w chwili ,obecnej najpowa:Zniejszq 

groZbc\ dla pokoju Swiatowego - oto gl6wna teza w wywodach dotyczc\Cych poli

tyki amerykail.skiej. Jednak:Ze to sluszne - rzecz raczej rzadka w omawianej 

pracy - stwierdzenie nie zostalo rozwiniE::te we wla.Sciwy .spos6b, gdy:Z jego pro-

1 Por. recenzj� niZej podpilsanego w „Przeg}c\dzie Historycznym'1, t. LVI, 1965, 
z. 2, s. 347-349. 
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porcje zostaly wyraZnie naruszone przez bl�dne (lecz przecie Swiadome) okre.Slenie 
stosunk6w mi�dzy 4 pallstwami: Stanarni Zjednoczonymi, Francjc:\, Niemieckq Re
publik& Federalm\ i Zwic1zkiem Radzieckim. W rozumieniu bowiem de Saint .Ro
berta w tej chwil'i na arenie politycznej Swiata tylko Stany i Francja mogq 
rzeczywiScie wywieraC wplyw na bieg wydarzeil; NRF, chocia:i uzalei.niona gos
podarczo ad Ameryki i przez niq uzbrojona, prowadzi pokojowq lini� dzialania; 
Zwüizek Radziecki wreszcie skupia gl6wrn\ uwag� na wlasnych granicach zagro
Zonych przez Chiny oraz na zmianach zachodzijcych wSr6d kraj6w bloku socja
listycznego. 

Amerykall.skie dqZenie do podporU;\dkowania sobie Europy zachodniej doznalo 
powa:inego z.ahamowani,a w 1958 r. z momentem po"Wrotu do wladzy gen. de Gaul
le'a. Wycofanie sie; Francji z Paktu Atlantyckiego, uznanie przez nie\ Chin Lu
dowych oraz -prezydenckie podr6Ze do Moskwy i innych stolic Srodkowoeuropej
skich - to wydarzenia kladc1ce tamE: eur-0pejskiej polityce Waszyngtonu. Wydaje 
siE: jednak, Ze tutaj de Saint Robert przecenil rolE: Francji, nie uwzglP,dnil na
tomiast tego oczywistego faktu, i:Z zwarto.SC obozu socjalistycznego oraz jego po
kojowe poczynania w zasadniczy spos6b wplyn�ly na poszukiwanie przez Stany 
Zjednoczone rozwiciza6 na innych kontynentach. Rozwic1zania te, jak ,1Sojusz dla 
post�pu", konflikt na Morzu Karaibskim czy bezwzgl�dna eskalacja wojny 
w Wietnamie nie przyniosly Waszyngtonowi spodziewanych sukcesöw, a je.Sli 
chodzi o walki na plw. Indochiilskim, to staly si� one zaczcitkiem dotkliwych 
kl�sk militarnych i politycznych. 

Ksic1Zka Philippe'a de Saint Roberta, doktora nauk ek-0nomicznych i praw
nych, napi!iana jest z du:Zym pobtem i erudycjij. Tym wi�ksza szkoda, Ze t� 
pozytywne cechy wykorzystane zostaly dla jeszcze 2 jednej, z g6ry skazanej na 
niepowodzenie pr6by usprawiedliwiania Niemiec - bezspornego i gl6wnego wi
nowajcy dw6ch wojen Swiatowych. 

Pawei de Laval 

A. S z e f e r, MNIEJSZOSC NIEMIECKA W POLSCE I W CZECHOSLOWA
CJI W LATACH 1933-1938. Sl�ski Instytut Naukowy, Kat<>wice 1967, ss. 242. 

W przedmowie da interesujijcej i nowatorskiej rozprawy katowickiego histo
ryka doskonaly znawca problem6w Europy Srodkowej, Henryk Batowski, napisal, 
ii „nasza znajomo.SC spraw czy niemieckich, czy czechoslowackich oraz stosunköw 
polsko-niemieckich jest juZ wprawdzie niemala i staje si� coraz lepsza, jednak:Ze 
zupelnie nie brano dotqd w odno.Snych badaniach pod uwagE: podobieilstw, jakie 
istniejci w r6Znych dziedzinach miE:dzy stosunkami polsko-niemieckimi a czecho
slowacko-niemieckimi. Zbadanie tych podobieilstw (i oczywiscie tak:Ze r6Znic) 
moie i powinno okazaC si� rzecZc\ nader poiyteczncl i pouczajcicq" (,s, 7). 

Osici zainteresowan badawczych A. Szefera sq podobieristwa i r6Znice w po
loieniu, postawie i roli mniejszoSci niemieckiej w Polsee i Czechoslowacji. Autor 
nawiijzuje da tego nurtu dociekal'l. nad dziejami mniejszoSci niemieckiej, kt6ry 
kierujqc si� marksistowsk.imi -dyrektywami metodologicznymi w kwestii narodo
wej wylegitymowaC isi� mo:Ze wieloma powainymi i trwalymi osiqgniE:c'iami. Szefer 
poszerza jednak wydatnie krqg zagadniell stanowicicych dotychcza·s przedmlot 
naukowej eksploracji, obiektem bowiem Jego zainteresowa6 Sc\ dz.ieje mniejszoSci 

2 Par. recenzj� niiej podpisanego w „S0b6tce"1 XVII, 1962, z. 3/4, ksicliki: 
G. A u b  r e e. L'armee aUemande ... , Paris 1960. 
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niemieekiej w e a l e j Polsee i w e a l e j Czechoslowaeji, aezkolwiek silq rzeezy 
pewnym regionom (w Polsee - Shiskowi, a w Czeehoslowacji - Sudetom) po
Swi�a szezeg6lnie wiele uwagi. 

CezurE: poczqtkowq praey stanowi 1933 r., ustanowienie dyktatury faszystow
skiej w Niemezeeh, a zarazem rok przelomu w dziejaeh mniejszoSei niemieekieh 
w Europie. Formulujqe zasadniczq tez� swej praey Szefer stwierdza, i.Z „wedlug 
zamierzefi polityeznyeh Trzeciej Rzeszy mniejszaSC niemieeka miala odegraC wa.Z
nq rol�. przygotawujqe pallstwu niemieckiemu warunki da agresji w stosunku 
do niekt6ryeh kraj6w Europy wsehadniej i poludniawo-w.sehadniej. Aby mniej
s�oSC magla sprostaC temu zadaniu, nalefalo jq przede wszystkim pozyskaC dla 
ruehu nar-0dowosocjalistycznego. Proees hitleryzaeji mniejszoSci niemieckiej 
w Polsee i w Czechoslowacji nie wyplywal wiE:C z wewn�trznych jej dq.Zefl., lecz 
z rozwoju sytuacji poUtycznej Trzeciej Rzeszy i ksztaltujqeych si� w Europie 
nowyeh stasunk6w miE:dzynarodowych w latach trzydzie.stych" (s. 11). Tej prze
w-0dniej tezie podporzqdkowana jest konstrukcja pracy. W rozdziale wstE:pnym 
zawarl Autor zarys dziej6w Nieme6w w obu krajach przed 1933 r., a w nastE:P
nych przedstawil szezeg6lowo stosunek ugrupowafi niemieckieh da hitleryzmu 
i Trzeeiej Rzeszy, walkE: Jungdeubsche Partei i Sudetendeutsehe Partei o zhitle
ry:wwanie mniejszoSei, koncentraejE: sil irredenty niemieckiej w lataeh 1936-193'7, 
wplyw Anschlus.su na po.stawE: Niemc6w w .Polsee i w Czechoslowaeji, oddzialy
wanie kryzysu manaehijskiego na mniejszoSC niemieckq w Polsee4 

Charakterystycznq cechq recenzowanej pracy jest rzeczowo.SC, graniczqea nie
kiedy z pewnq sucho.Sciq i jakby beznamiE:tnaSciq w relacjonowaniu fakt6w. 
Tego rodzaju konwencja wydaje siE: byC jednak jak najbardziej uzasadniana, 
Autor bowiem ma da czynienia z materiq politycznie i ideologicznie uwiklanct, 
budzt1,cq wiele reminiscencji i resentyment6w. Fakty zgromadzane w pracy sq 
zresztq tak jednoznaczne, Ze ba:rdzo CZE:sta komentarz mo.Ze tylko oslabiaC ich 
wymowE:. Podstawa tr6dlowa pracy jest niezwykle .solidna. Stanowi ona awo;:: 
poszukiwaI1. w siedmiu archiwaeh (w tym w 3 czeskich, z tym jednak, Ze nie 
udalo si!;l! Autarowi dotrzeC da akt czechoslowackiego Ministerstwa Spraw We
WnE:trznyeh) i 17 czasopismach. Szefer wykorzystal r6wnieZ do.SC skrupulatnie 
obszern-1 literaturE: przedmiotu (jej wykaz obejmuje okolo 250 pozycji), pomija
jqc niekiedy Tzeczy mniej istotne, chocia.Z godne odnotowania (np. J. SkorzyI1.
skie.go Selbstschutz - V Kolumna, opartq na materialach Gl6wnej K,omisji Ba
dania Zbrodni Hitlerawskich w Polsee). Faktograficzna warstwa pracy nie jest 
jednoHta. W partiach poSwiEl!canych dziejom mniejsza.Sci niemieckiej w Polsee 
przewai:a material ju.Z znany, m.in. z dotychczasowych prac samego Autara. Dla 
czytelnika polskiego najciekawsze bE:d& partie poSwi�cone mniejszaSci niemiec
kiej w Czechoslowacji, kt6rej dzieje znajdowaly siE: dotychczas poza zasiE:giem 
zainteresawafi historiografii polskiej. One teZ wlaSnie wzbogacajq wydatnie do
tychczasowq naszq wiedzE: o dziejach obszaru Srodkowoeuropejskiego, rzucajq 
nowe Swiatlo na utrwalone w potocznej SwiadomoSci przekonanie o fatalnej roli 
mniejszoSci niemieckich jako czol6wki agresji hitlerowskiej. Wnioski plynqce 
z wlasnych polskich doSwiadczell nabierajq w Swietle ustalefl Szefera jakby no· 
wych barw i wymiar6w. 

Cennym osiqgniE:ciem metodologicznym Szefera jest to, Ze zloi:onego przecieZ 
procesu hitleryzacji mniejszoSci nie uproScil i nie zdemonizowal, lecz pokazal jego 
spoleczno-klasowe i ideowo-polityczne uwarunkowania, a tak:Ze te sily wewnqtrz 
spolecznoSci niemieckiej, kt6re stanowcza mu siE: przeciwstawialy. Sporo bowiem 
miejsca zajmuje w pracy ,opis opo.zycyjnej postawy i dzialalnOSci niemieckich 
socjaldemokrat6w oraz innych, antyhitlerowskich ugrupowal1.. Mo.Zna jednak mieC 
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pretensje da Au,tora, Ze nie pokazal w spos6b dostatecznie pelny i wyrazisty sta

nowiska komunist6w niemieckich (zwlaszcza w Czechoslowacji), ,stosunkowo slabej, 

ale zarazem najbardziej kronsekwentnej sily antyhitlerowskiej, Ze pomimtl sprawy 

dla zrozumienia ich postawy niezwykle istotne, jak np. stosunek do hasla o prawie 

G6rnego Sl&ska i obszaru sudeckiego do .stanowienia ,o swym losie aZ da oderwania 

od Polski i Czechoslowacji. Niezupelnie precyzyjna wydaje si� r6wnieZ w tym kon

tekScie skf}.din<ld zrozumiala tendencja da ,szukania Zr6del hitleryzacji mniejszoSci 

niemieckiej wylqcznie „w rozwoju sytuacji politycznej Trzeciej Rzeszy" oraz baga

teliz.owania wewn�trz.nych dq:iell mniejsroSci, zwlaszcza w Czechoslowacji, w kt6rej 

ruch narodowosocjalistyczny (w innej tylka nii hitler,awska formie) pasiadal dawne, 

dziewi�tnastowieczne je.szcze tradycje, da kt6rych zre.szt.:i nawic1zywala NSDA'P. 

Przyjmujcic za punkt wyjSciawy przewr6t hitlerawski w Niemczech, kt6ry nie

zaleinie ad ideowa-palitycznej arientacji poszczeg6lnych u-grupowall. niemieckich 

wplyn&l powainie na intensyfikacj� ich dzialalnoSci i zmusil je „do okreSlenia 

swego stosunku wobec ruchu hitlerowskiego w Niemczech" (s. 88), skoncentrowal 

Szefer swe rozwaiania wok6l przebiegu i perypetii walki a zhitleryzowanle 

i „zgleichs,chaltowanie" mniejszoSci, kt6rych to proces6w realizatorem byla wies

nerowska Jungdeutsche Partei w Polsee i henleinowska Sudetendeutsche Partei 

w Czechoslowacji, a rzeczywistym inspiratorem i promotorem - wladze NSDAP 

i rzcid Trzeciej Rzeszy. ZWTa.cajcic uwag� na podobiell.stwa i r6inice w przebiegu 

tej walki, stosowane w niej metody i taktyk�, podkre5la Autor fakt, ie Henlein 

poczcitkowo oficjalnie odiegnywal si� iod narodowego socjaliz.mu i hitleryz.mu, 

a Wiesner „nie kryl si� ze swymi poglc\dami, gloszctc jawnie, ie partia opiera sw6j 

program na zasadach narodowosacjalistycznych". Ten pozorny paradoks wi&ie 

Autor z politykq zagranicznct obu kraj6w, z tym iZ „rzc\d polski w tym czasie 

sympatyzowal z hitlerowsk& Rzeszct, podczas gdy rzcid czechoslowacki od hitleryzmu 

odiegnywal siE: zdecydowanie" (s. 131). Zarazem podkreS1a on charakterystyczm\ 

w obu krajach „zbieZiloSC metod dzialania" partii niemieckiej irredenty, torujqcq 

sobie drog� mimo r6:inic wynikajcicych z sily liczebnej Niemc6w w Polsee i Cze

choslowacji, ich terytorialnego irozmieszczenia, skladu spolecznego i polityki naro

dcwroScirowej. W iSUm.ie wJ�c pr,a·ca Szefera oparta na bogatym materiale por6wnaw

czym potwierdza i wzbogaca1 znanct jui skctdi,nqd tez�. ie irredenta niemieck.a 

w Polsee i Czechoslowacji (podobnie jak w innych krajach w.schodniej i poludn:io
wo-wschadniej Europy) byla ScHle powiijzana z Trizeciq Rzeszc\-, sk&d nadchodzily 

instrukcje i plany dzi1alanii'a. 

Nowatorskie i interesuj&ce studium Szefera nie jest pozbawione jednak pew

nych akcent6w kiontrowersyjnych i slabych punkt6w. NajwaZniejsze z nich wyni

kajci z tego, ii Autor analizuje proces hitleryzacji mniejszoSci niemieckiej jakby 

w oderwaniu ad istotnych reali6w polirtycznych i .spolecznych, kt6re w powaZnym 
stopniu determinowaly jej tempo i charakter. Brakuje wi�c w pracy bardziej po

gl�bionej i wszechstronnej analizy rzeczywistega pol·oZenia mniejszoSci oraz polskiej 

i czechoslowackiej polityki narodowoSciowej. Szefer o sprawach tych pisze, ale 

bardzo cz�sto operuje og6lnikami lub ocenami zbyt skr6towymi, .syntetycz.nymi. 

Rozrzucone w wielu miejscach marginalne raczej uwagi dotyCZc\-Ce poloZenia mniej
szoSci niemieckiej w Czechoslowacji (,1mniejs�0SC niemiecka... w oparciu o udzie
lone jej prawa rozwijala sw& dzialalnoSC w T6inych kierunkach, nie napotykajc\-C 

powainiejszych .opor6w i trudnoSci ze .s•trony wladz czechoslowackich" - s. 21; 

mniejszoSC niemiecka „korzystala w calej rozCic\-glOSci z zagwarantowanych praw 
i swab6d politycznych, gospodarczych i kulturalnych" - s. 25) nawet nie stawiajc\ 

problemu w calej jego zloionoSci i wieloaspektowoSci. W jeszcze wi�k.szym stopniu 
dotyczy to poloZenia Niemc6w w Polsee. Autor jest w tym wypadku niezwykle 
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lakoniczny, ogranicza sit: bowiem do stwierdzenia, Ze „mniejszoSC niemiecka w Pol
see posiadala zagwaraintowane odpowieidnie tprawa" (s. 35) i w "w calej pelni'' 
z nich korzystala (s. 37). R6wnie lakoniczna i ,slabo osadzona w materiale konkret
nym jest kol1oowa konkluzja dotycz.qca polskiej i czechoslowackiej polityki wobec 
mniejszoSci niemieckiej: ,,wydaje sit:, ,ii; rzqd pr.ask'i istworzyl dla mniejszoSci nie
mieckiej w Czechoslowacji korzystniejsze warunki dzialania i wi�kszq, swobodt: 
postt:::powania aniieli rzqd warszawski dla mniejszoSci niemieckiej w Polsee" 
(s. 207). 

,W sumie jednak wysz.la spod pi6ra Andrzeja Szefera praca nowatorska, poiy
teczna, pobudzajqca do refleksji, wzbogacajqca wydatnie wiedze;:: o niedawnej prze
szloSci Polski i Czech�lowacji. 

Marian Orzechowski 

WIERNI SPRAWIE. Opracowali Jan Kantyka, Henryk Rechowicz, S1c1ski Ins-ty
tut Naukowy w /Katowicach, Katowice 1968, ss. 422. 

Wierni sprawie to zbi6r wspomniefl i relacji cz.lonk6w i aktywist6w Komuni
stycznej Partii Polski z G6rnego Slqska i Zaglt:bia Dqbrowskiego, dokumentujqcych 
.,przeZycia prostych ludzi, funkcjonariuszy partyjnych i szeregowych czlonk6w, lu
dzi, kt6rzy wiernie sluZyli sprawie rcbotniczej, pOSwi�cajqc czas, zdrowie i mlode 
lata walce o sprawiedliwoSC spolecznq, o demokratycznq Polskf', wprowadzajqcych 
„w atmosfere;:: poSwit:cenia i bezkompromisowej walki'1 oraz ukazujqcych warunki 
,,dzialania Komunistycznej Partii Polski". 

W przekazaniu czytelnikom klimatu i atmosfery walki i dzialalnoSci Komun.i
stycznej Partii Polski upatrywaC trzeba najistotniejszy walor recenzowanego zbioru. 
Nie naleiy w nim szukaC historiozoficznych rozwaiail ani teZ gl�bokiej refleksji 
nad dziejami klasy robotniczej i ruchu komunistycznego. Zawarte sq w niln proste, 
cz�sto suche i - chcialoby si� rzec - po prostu ludzkie opowiadania o zdarzeniach 
zwyklych i codziennych, prozaicznych i tragicznych, o losach pojedynczych ludzi 
i calych grup, kt6re w sumie skladajq, sit: na obraz tego, eo stanowilo dzieti po
wszedni istnienia, dzialalnoSci i walki Komunistycznej Partii Polski na G6rnym 
Slqsku z jego skomplikowanymi problemami narodowoSciowo-politycznymi oraz 
w Zagle;::biu Dqbrowskim. Sq w zbiorze relacje obszerne, zawierajqce niezwykle 
bogactwo informacji o wydarzeniach z przelomowych lat 1918-1919 (J. Skalskiego 
o radach delegat6w robotniczych w Zaglt:biu Dc\browskiln) lub wydarzeniach malo 
znanych, wprowadzajqcych w problematykt: traktowanq dotychczas marginalnie 
lub wre;::cz wstydliwie (A. Panica o dzialalnoSci w Polskiej Partii Socjalistycznej
-Lewicy), sq r6wnieZ relacje kr6tkie, dotyczqce faktOw jednostkowych, ale takZe 
pelne autentyzmu i atmosfery „tamtych dni". Autorzy wspomnieti i relacji piszq 
o dniach i latach swej mlodoSci, o Zyciu sp�dzonym w sanacyjnych wi�zieniach 
i w Berezie Kartuskiej, o latach bez pracy lub w pracy cit:Zkiej, beznadziejnej 
i za glodowe place. Nie znajdziemy w nich pogl�bionych ocen bh:d6w i niedoma
gafl ich wlasnej Partii, kt6rej oddali najlepsze lata swego Zycia, nie brzmiq w ich 
subiektywnym obrazie przeszloSci echa wielkich spor6w i kontrowersji ideowo-teo
retyc:mych, rozdzierajqcych Komunistycznc1 Parti� Polski przez '.viele lat. Wachlarz 
Wc\tk6w problemowych reprezentowanych w zbiorze jest niezwykle szeroki: po
wstanie i dzialalnoSC rad delegat6w robotniczych w Zagl�biu Dqbrowskim, powsta
nie i dzialalnoSC Komunistycznej Partii G6rnego Slqska, wsp6lpraca !Komunistycz
nej Partii Polski z Komunistycznq Partiq Niemiec, dzialalnoSt: czlonk6w i aktywi-

10 - .,Sob6tka" 1/69 
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st6w Partii w legalnych organizacjach mlodz.ieiowych, oSwiatowych, sp6ldzielczych, 
w ruchu wolnomySlicielskim i esperanckim, komuny wiE;lzienne i BereUl Kartusk�, 
strajki ekonomiczne, glodowe i okupacyjne, walki z policjc:1 i prowokatorami. 

Prawie wszystkie wspomnienia ilustrujij drog� da Partii ludzi prostych - g6r
nik6w, hutnjk6w i bezrobotnych, mlodych chlopc6w i dziewczc1t oraz ludzi juZ 
dojrzalych i politycznie uformowanych. Dokumentuh\ one tak:ie nie zawsze moie 
w pelni doceniam1 rolE: zwyklych kobiet w ruchu komunistycznym - matek, Zon 
i si6str komunist6w. M6wi& wreszcie o ksztaltowaniu i wyrastaniu aktywu komu
nistycznego, w $pos6b bezpoSredni dowodz&, Ze o miejscu w ruchu decydowaly 
:rzeczywiste walory czlowieka, jeg-0 oddanie sprawie, hart, umiej�tnoSC kierowania 
zespOlami ludzkimi i nawic1,zywania kontakt6w i wsp6lpracy · nie tylko z sympaty
kami Partii, ale tak:ie z lud:Z.mi stojc1,cymi na przeciwstawnych pozycjach ideowo
-politycznych, otumanionych przez wrogc1,, nacj'onalistycznc1, propagand<::. 

Manifestuje siE: w recenzowanych wspomnieniach jedna jeszcze, podziwu godna 
cecha komunist6w - ich bezkompromisowoSC, ideowy i :iyciowy nonkonformizm, 
umiejE;tnoSC pozostawania .sobc1, w najtrudniejszych nawet sytuacjach :iyciowych. 
0 swych politycznych i ideowych przeciwnikach m6wic1, Autorzy wspomnieil z.a
zwyczaj twardo, jednoznacznie, nawet jakby „sekciar,sko". Slowo „sojusznik", uugo
dowiec", "zdrajca" majc1, dla nich czt::'5to inny wymiar i inny ksztalt, i odmienne 
nieco zabarwienie emocjonalne ni:i te same slowa ·odcz.ytywan·e dzisiaj przez 
historyka z polemik prasowych, z wystc1,pieft przyw6dc6w Partii i jej oficjalnych 
dokument6w, gdyi; z reguly ukrywajc1, siE: pod nimi iywi, realni ludzie - prze
ciwnicy i sojusznicy. Przebija ze wspomniell autentyczna troska o Polskt:; i jej 
przyszloSC, gorycz i zawiedziona nadzieja, ie niepodlegla ojczyzna nie stala siE: 
tym, o czym marzyli, czym mogla siE: staC, Ze wladza polskiej buriuazji byla dla 
nich „nie lepszc1, maoochc1, od kajzerowskiej. Zandarma z.astc1,pil tylko policjant, 
a »rechtora« pan nauczyciel. Ale na kopalni niewiele SiE: zmienilo ... Jt:;zyk nie
miecki, pruska buta i brutalnoSC panowaly niepodz.ielnie na kopalni. Da nienawiSci 
klasowej, bt::dc1,cej naturalnym uczuciem slugusa kapitalistycznego, dochodzila jesz
cze nacjonalistY.czna nienawiSC pruskiej holoty do Slc1,zak6w, kt6rzy w 1921 roku 
sprawili im krwa:we ciE:gi. I takiego wlaSciciela kopalni, obcego kapitalisty, bro
nila przed 11ami, Polakami - polskai wladza i pcl'Ski policjant, polski wojewoda ... 
Bez.robocie, ci�ikie warunki mie.szkalne, niskie zarobki, tolerowanie brutalnego 
stosunku niemieckich urzt::dnik6w da nas, panoszenie sit:: niemieckiej buty i nie
mieckiego jE:zy,ka w biurach kopalni nie pozwolily nam kochaC tej wladzy" (Pa
wel S z y d l o, W kopalni „Giesche", s. 320-321). Szkoda tylko, Ze wydawcy nie 
zaopatrzyli tych tak bardzo subiektywnych, osobistych wspomnieI1. szerszym, nie
zbt::dnym wr�cz niekiedy komentarzem i pozostawili czytelnika z lakonicznymi 
adnotacjami, Ze te czy inne oceny „majq charakter subiektywny" lub „niepelny". 

Zastanawiajc1,c si� nad Zr6dlami hartu, niespoiytej energii i woli walki pol
skich komunist6w ,,nawet wtedy, gdy mogle .siE: zdafWal:, ie ,stojq na straconej 
pozycji, majqc przeciwko sobie caly aparat wladzy, uzbrojonc1, po z�by policjf;, 
a nawet wojsko", czlonek KC PZPR i sekretarz KW PZPR w Katowicach Zdzislaw 
Grudzieft napi-sal we wst�pie do recenzowanego zbioru wspomniell, Ze nieugiE;toSl: 
i boha..tens,bwo czerpali cz1'onkowie i aktywisci Partiii „z gl�bokJ.ego ideawego m
angaZ.owania, z poczucia odpowiedzialnoSci wobec klasy robotniczej i narodu", 
z przekonania, ie pomySln& przyszloSC Polski zapewniC moie jedynie ustr6j socja
listycz:ny, z prawdziwie ludowego patriotyzmu oraz internacjonalizmu. Slowa te 
stanowic\ klucz do zrozumienia tych prostych, autentycznych i cennYch wspomnieO 
Slqskich i zagl�biowskich komunist6w. 

Marian Orzechowski 
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WELTGESCHICHTE. KLEINE ENZYKLOPAEDIE. LÄNDER DER ERDE VOM 

A BIS Z, Leipzig 1967, VEB Bibliographisches Institut, 3 wyd. 

Wydawnictwa encyklopedyczne w Niemczech posiadajq dlugie i dobre tradycje. 

Nawic\zujq do nich instytuty naukowe i firmy wydawnicze w NRD. Opr6cz Meyers 

Neues Lexikon dui.q populan10Sciq deszq �ie;: male encyklopedie i slowniki. Seri� 

takich „kieszonkowych" opracowar'l wydaje nie tylko wspomniana wyi.ej firrna 

(np. ,,Flaggen und Wappen", ,,Mayers Taschenlexikon"). Na jedno z takich wy

dawnictw Instytutu Bibliograficznego w Lipsku pragniemy zwr6ciC uwage;:. Trze

cie, poprowione i posz.erzone wydanie Weltgeschichte ,z serii „Kleine Enzyklopae

die" w pelni na to zasluguje, i to rz wielu wz.gl�d6w. 

Wyrai.nie na tle tej malej encyklopedii widoczne jest na.sze op6.inienie w wy

dawaniu podobnych prac. Nie negujqc osiqgnie;:C takich firm wydawniczych, jak 

,,Wiedza Powszechna" (male slowniki z r6i.nych dziedzin nauki) czy „Isk,ry", 

stwierdziC trzeba, i.e nie docz.ekaliSmy sie;: analogicmej, kr6tkiej, przeglqdowej 

hi1Storii poszczeg61nych paI1.stw. Przydalaby siE: ona nie tylko historykom, dzienni

karzcm, pracownikom kultu.ry, ale przede wszystkim mlodziei.y.i 

Du:iq zaletq ,omawianej encyklopedii jest polo:ienie - jak sami wydawcy 

stwierdz.ajq w slowie wst�pnym - nacisku na czasy nowe i najnowsze. W tym 

zaS okresie szczeg6Inq uwagE: zwr6cono na ruchy polityczne i spoleczne. 

Przy opracowaniu encyklopedii uczestniczyli badacz.e z prawie wszystkich 

oSrodk6w naukowych NRD. CatoSC zredagowali W. Markov, A. Anderle, E. Werner 

i H. Wurche. 

Encyklopedia zostala z.aopatrzona przez wydawc6w w blisko 300 tablic, zdjE:6 
i map, dokladny spils treSci z nazwiskami autor6w poszczeg6lnych hasel, indeks 

osobowy i rzecz.owy oraz wykaz wspomnianych ilustracji. Poprzedzona jest kr6t

kim rozdzialem o dziejach wsp6Inoty pierwotnej, na koilcu zaS zamieszczony zostal 

kr6tki -slownik historyczno-polityczny. 

W por6wnaniu z poprzednimi wydaniami zmiany sq niewielkie. Jedynq now-0S
ciq jest maly ustE:P o polo:ieniu geograficznym, obszarze, ludnoSci, formie ustrojo

wej, stolicy i jE:zyku urzE:dowym omawianego kraju. Nie dotyczy to paiistw ju:i 

nie istniejqcych. 

,Niekai.de paI1.stwo zostalo w encyklopedii w jednakowy spos6b opracowane. 

Mniejszym poSwiftCony jest kr6tki artykul przeglqdowy. Tym, kt6re w prz.eszloSci 
lub wsp6lczeSnie odgrywajq wie;:kszq rolE:, dodano tablice chronologiczne oraz maly 

slowniczek historyczny. 

Nie przeglqdaliSmy szczeg6lowo �zy..stkich hasel, naj\Vtl�ej uwagi po
SWiftciliSmy naszemu krajowi. Na jednq spraWE: warto jednak zwr6ciC uwagE:. 

Egipt zostal om6wiony w dw6ch haslach: Egipt (do r. 1801) i Zjednoczona Repu

blika Arabska. Wydaje sit=:, ie w encyklopedii powinno siE: unikaC takiego po

dzialu dziej6w jednego kraju. 

Haslo Pol.ska opracowane zo.stalo przez A. Anderle i A. Friedricha. Zajmuje 

ono 13 stron tekstu (w tym 2 mapy). Trudno bylo ujqC na tych kilkunastu stro

nach przeszloSC Polski ,od czas6w prz.edhistorycz.nych. Z zadania tego Autorzy wy

wiqzali si� dobrze. ZglosiC moi.na tylko drobne uwagi i zastrze:ienia. 

Autorzy przyjE:li zasad�, i.e chronologia i maly slowniczek powinny uzupelniaf 

dane zawarte w artykule przeglqdowym. Ma to niewqtpliwie swoje dobre strony, 

ale r6wnoczeSnie jest Zr6dlem pewnych luk, uproszczer'l i niejasnoSci. 

Z artykulu przeglqdowego zniknql caly okres ad powstania chlopskiego 

w 1037/38 ai do testamentu Boleslawa Krzywoustego. W chronologii luka ta jest 

jeszcze wit=:ksza, bo nast�pnq datq po ruchu ludowym j'est 1226 r. i dopiero w ma-
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lym slowniczku znajdzie czytelnik pewne uzupelnienie w haSle poSwi�c-onym Ka

zimierzowi Odnowicielowi. 

Takie rozproszenie informacji wyst�puje teZ przy omawianiu najnowszych dz.ie

j6w Polski. W podrozdziale przedstawiajqcym walk� narodowowyzwolellczc\ pol

skie,go ludu w okresie drugiej wojny Swiatowej uwag� iSkupiono na najwa:iniej

szych formacjach wojskowych i politycznych powstalych w kraju i na emigracji. 

Brak jest wzmianki o utworzeniu w ZSRR I Dywizji im. T. KoSciuszki. Znajdu

jemy jc1 w chronologii. 0 polc1czeniu si� zaS Wojska Polskiego powstalego w ZSRR 

z Armi;;i Ludowq i utworzeniu Odrodzonego Wojska Polskiego dowiadujemy si� 

z hasla poSwi�conego Armii Ludowej. 

W calym artykule przeglqdowym razi potraktowanie po macoszemu spraw 

nauki, sztuki i kultury. 0 reformacji w Polsee jest tylko drobna wzmianka, ie 

zyskala ona .sobie wielu zwolennik6w. 0 nurtach radykalnych, o arianach, o pol

skiej tolerancji, a p6Zniej fanatyzmie, nie ma ani slowa. 

Nie oznacza to, Ze nie padlo nazwisko Zaanego wybitnego Polaka, kt6ry na 

h"wale wpisal sie:: da dziej6w kultury ludzkiej (np. M. Kopernik, J. Kochanowski, 

A. Modrzev.r,ski, S. Staszic, H. KoU,ltaj). Odczuwa sie:: jednak brak nazwiska chaC 

jednego malarza czy rzefbiarza (np. W. Stwosz), pisarza Zyjqcego w czasach no

woZytnych, uczonego (np. M. Sklodowska-Curie) czy muzyka. Wydaje sie::, Ze uwagi 

te maZna odnieSC da wszysbkich artykul6w. 

0 ile Odrodzenie zostala dasyC obszernie i wystarczajqco om6wione, to o 0Swie

ceniu jest tylko jedno zdanie. Na pewno trudno jest zestawiaC nasze 0Swiecenie 

z analogicznym pr&dem w Anglii, Francji czy Niemczech, ale w dziedzinie cSwiaty 

mamy sie:: czym pachwaliC (np. dzielo Komisji Edukacji Narodowej). 

W slowniczku Autarzy skupili si� gl6wnie na czasach najnowszych. Kryterium, 

kt6rym SiE: kierowali przy wyborze hasel, nie zawsze w pelni jest zrazumiale. 

Z wladc6w zamieszczeni zostali Boleslaw Chrobry, Jagiello, Kazimierz I, III i IV 

oraz w. ks. Witold. Dlaczego wyr6Zniana tych wladc6w? Trudno jest na to pytanie 

odpowiedzieC. Rzuca sie:: r6wniei: w oczy brak nazwiska chaC jednego dow6dcy 

wojskowego czy me::Za stanu do XVII'! w. 

Dadajmy jeszcze kilka drobnych uwag. Na mapach pajawiajq si� zar6wno 

nazwy palskie, jak i niemieckie. Taka dwujE:zycznoSC zapewne utrudnia karzy

stanie z encyklopedii czytelnikowi niemieckiemu, nie jest tei: ulatwieniem dla 

polskiego czytelnika (np. Warschau, Krak6w, Gdaflsk, Danzig), Podobny niepo

rzc:}dek panuje w slowniczku. Cze::SC hasel podana jest w brzmieniu polskim i tlu

maczona na niemiecki, a cze::SC zapisana jest odwrotnie. 

P,odkreSliC na 'k·oniec jeszcze raz trzeba1 Ze omawiana encyklopedia mimo wska

zanych niedostatk6w jest poiytecznym wydawnictwem i ta.kich inicjatyw moi:na 

tylko ,po2azdr!0SciC naszym przyjaciolom zza Odry. 

Krystyn Matwijowski 




