
R E C E N z J E 

R. S t e i n, Der RAT UND DIE RATSGESCHLECHTER DES ALTEN BRESLAU. 
Herausgegeben vom Göttinger Arbeitskreis, Würzburg 196'3, Holzner-Verlag, 

ss. VIII, 326, il. 

Autor, przedwojenny badacz rozwoju Wroclawia pod wzglE:dem przestrzennym 

i architektonicznym, pracowal nad pierwszq redakcjq omawianej ksüiZki w la

tach 1940-1944 w oparciu o wroclawskie archiwa i biblioteki. W styczniu 1945 r. 
w zwic1zku z ponownym powolaniem go do wojska zloZyl r�kopis i sporzqdzone 
tabele herb6w patrycjatu wroclawskiego w schronie przeciwlotniczym Archiwum 
Miejskiego. Po wojnie uwa:ial je za stracone, jednakZe zostaly one prawie w ca
loSci uratowane i zabezpieczone przez wladze polskie. Ten fakt Autor przemilcza, 

wspomina jedynie z wdzi�czn0Scü1 bibliotekarz.a z Bremy dra Hansa Jessena, 
kt6ry po unormowaniu si� stosunk6w sprowadzil prac� Steina z Wroclawia 
w drodze wypoi.yczenia, co umoi.liwilo sporzc1dzenie odpisu oryginalu oraz sfo
tografowanie w •kolorach rysunk6w herb6w „ehe sie nach »Wroclaw« zurückgin
gen" (s. 4). Ta kostyczna uwaga ma zapewne zastc1piC wryrazy wdzi�cznoSci pad 
adresem polskich pracownik6w nauki, kt6rzy najpierw uratowali dzielo Autora, 
a nast�nie umoZliwili mu wykoliczenie i publiokacj� tegoZ. Totei. nie zdziwi nas 
wypowiedi Steina w kolicu przedmowy, i.e swej publikacji przypisuje znaczenie 
polityczne. ,.KaZda odnowa wymaga zastanowienia si� nad przeszloSci&; jest 
ona moZliwa tylko wtedy, gdy przeszloSC Swiadomie uzna si� za ,podstaw� przy
szloSci, w danym wypadku ,przyszJoSci naszego Sl&ska" (s. VIII). 

Praca recenzowana sklada si� z dw6ch cz�Sci. Pierwsza (s. 1-40) poSwi�cona 
jest zwi�zlemu przedstawieniu zaloZenici Wroclawia (kt6re Autor oczywiScie 
utoi.samia z przeniesieniem na prawo niemieckie) oraz dziej6w w6jtostwa dzie
dzicznego i rady miejskiej aZ do czas6w pruskich. Druga cz�SC, o wiele obszer
niejsza (s. 41-283), ukazuje dzieje poszczeg6lnych rod6w patrycjuszowskich, kt6-
rych czlonkowie wchodzili w sklad rady miejskiej i kolegium lawnik6w. CaloSC 
materialu podzielono na cztery okresy: do raku 1335 (czasy piastowskie), 133S.-

1418 (do wielkiego powstania cech6w), 1420-1526 (cd ordynacji cesarza Zygmunta 
do Habsburg6w), 1526-1741 (czasy habsburskie). Uwzgl�dniono takZe rody, ikt6re 
byly reprezentowane w radzie miejskiej tylko jednorazowo, pomini�to natomiast 
przedstawicieli cechOw. Omawiaj&c kaZdy r6d Autor trzyma si� nast�pujqcego 
schematu: wykazanie wszystkich jego czlonk6w piastuj�cych urzi;:dy miejskie, po
chodzenie rodu, posiadane dobra ziemskie, opis herbu. Ponadto herby figuruj& 
w kolorowym wykonaniu na dolqczonych do tekstu tablicach. 

W sumie jest to typowa praca zbieracka, daleka od wlaSciwego opracowania 
zgromadzonego materialu. W por6wnaniu z pionierskq prac& G. Pfeiffera Das 
Breslau.er Patriziat im Mittelalter (1929) na dobro R. Steina moi.na zapisaC jedynie 
obj�cie badaniami, zresztci powierzchownymi, czas6w habsburskich. 

Tabele herb6w patrycjuszowskich stanowiq cenny material dla badacza heral-
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dyki mieszczailskiej, ale w tym kierunku Autor nie nie m6gl zdzialaC dla braku 
odpowiedniego przygotowania. 

Rol� rady miejskiej w dziejach Wroclawia R. Stein ocenia zbyi optymistycznie. 
Uwaia, Ze rajcy „sw6j wyb6r do rady zawdzi�czali nie tylko przynale:inoSci do 
rodzin powiqzanych z tym organem, lecz przede wszystkim swym talentom poli
tycznym, rozumieniu potrzeb gminy i wykazaniu, Ze sq dalekowzrocznymi, boga
cqcymi si� kupcami" (s. VII). W rzeczywistoSci jak zawsze o obsadzie rady de
cydowaly przede wszystkim nepotyzm i kumoterstwo, sprawowanie zaS rzqd6w 
przez patrycjat budzilo Zywe niezadowolenie szerokich mas Sredniego mieszczall
stwa i biedoty, niezadowolenia, kt6re nieraz - jak stwierdza sam Autor na 
innych miejscach swej pracy - doprowadzalo do gwaltownych wybuch6w. 

Jeszcze jedno. Autor stwierdzil pochodzenie polskie rodu patrycjuszowskiego 
tylko w jednym wypadku (Jenkwitzowie, kt6rzy wywodzili si� z polskich Abdan
k6w, a p6Zniej dali pocz.qtek rodowi hrabi6w Posadowskich (s. 115---116). Tym
czasem pochodzenie polskie jest latwe do stwierdzenia i w szeregu innych wy
padk6w, tylko Autor nie chce dostrzegaC tego faktu. I tak patrycjuszowie o naz
wiskach von Kanth, Sechsbecher, Gantcz,ke pochodzili od rycerzä. Aleksandra 
Gc1ski z Wii:tska (Alexander Ganska de Vin) i jego syn6w Stefana Gc1ski (Gosca) 
i Mikolaja GQski (Ganska). 0 tym wszystkim Autor pisze na s. 80, ale woli nie 
wspominaC, Ze polskoSC tych rycerzy nie ulegala najmniejszej wc1tpliw0Sci. Naz
wisko Ratebor (p6Zniej Ratz.bar) ma najstarszego reprez.entanta w osobie kanonika 
wroclawskiego Racibora (Rateborius), syna niejakiego Nacenso (?); od jego brata 
Wincentego pochodzc1 patrycjusze wroclawscy uZywajQcy tego naz.wiska (s. 69). 
I w tym wypadku latwo ustaliC, Ze protoplaSci rodu nie byli Niemcami, czego 
jednak Autor nie czyni. Takich przyklad6w, kt6re nie wystawiajq zbyt chlubnego 
Swiadectwa skrupulatnoSci i rzetelnoSci Autora, znajdzie si� wi�cej. Interesujqce 
rezultaty dalaby zapewne analiza por6wnawcza niekt6rych herb6w patrycju
szowskich w zestawieniu z herbami rycerstwa polskiego; byC moZe problem ten 
zainteresuje kt6regoS ze specjalist6w. 

Szata graficzna i wykonanie ilustracji Sc\ na wysokim poziornie. 

Wladyslaw Dziewulski 

F. Mets k, DIE STELLUNG DER SORBEN IN DER TERRITORIALEN VER

WALTUNGSGLIEDERUNG DES DEUTSCHEN FEUDALISMUS. EIN BEITRAG 

ZUR RECHTS- UND VERFASSUNGSGESCHICHTE DES DEUTSCHEN FEUDA

LISMUS IM SORBENLAND, Budysin 1968, ss. 171 + 33 ryc. + 9 map. 

WSr6d szeregu interesujc1cych publikacji, kt6re ukazaly si� w ostatnim roku 
nakladem Wydawnictwa Ludowe Nakladnistwo Domowina w Budziszynie, uwag� 
czytelnik6w przykuwa monografia Frido MeBka. W polskim Srodowisku historycz
nym Autor jest znany zar6wno ze studi6w publikowanych na lamach „Slqskiego 
Kwartalnika Historycznego Sob6tka" i „Studi6w i Material6w z Dziej6w SlQska", 
jak i rozpraw w j�zyku serboluZyckim i niemieckim drukowanych w NRD bqdZ 
to w formie odr�bnych monografii, bqdi w czasopismach naukowych oraz czaso
pismach przeznaczonych dla szerszego kr�gu odbiorc6w 1. Nie wszyscy wiedzq 

1 Przedmiotem zainteresowall. autora sq przede wszy-stkim kwestie etniczne 
i narodowoSciowe na terenie LuZyc w okresie feudalnym i poczqtkach ksztaltowa
nia siE: stosunk6w kapitalistycznych. Bibliografia rozpraw F. MetSka liczy dziesi�tki 
pozycji, publikowanych zar6wno w NRD, jak i poza jej granicami. W j�zyku pol-
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natomiast, Ze Frido Metsk r6wnoczeSnie zajmuje siE: malarstwem i literaturq 
piE:kn<t oraz uczestniczy aktywnie w Zyciu spoleczno-kulturalnym swego narodu. 
Zaangaiowanie Autora widoczne jest takZe w tw6rcz0Sci naukowej. Porusza on 
problemy, kt6re i dzis posiadajq swojq wymowE: politycznq, stanowiq bowiem 
podstawE: do polemiki z historiografiq NRF. 

OkreSlenie miejsca SerboluZyczan w strukturze terytotialnego ustroju nie
mieckiego feudalizmu - to zadanie nielatwe. Autor swoje studium okreSla 
skromnie jako przyczynek do dziej6w ustroju i prawa na terytorium zamieszka
nym przez wymienionq grupE: etnicznq. W swoich rozwaianiach korzysta zar6wno 
ze Zr6del, jak i dorobku dotychczasowej historiografii. Wnioski formuluje ostroZ
nie, przy czym bardziej szczeg6lowq polemikE: umieszcza w przypisach. Odciqia 
to zasadniczy tekst i czyni wyw6d bardziej jasny i czytelny. 

Frido Metsk polemizuje z tezq zachodnioniemieckiego historyka G. W. S�n
tego, przejmujc:tcego zresztq szereg stwierdzet'l dawnej historiografii o ahistorycz
noSci Sel'boluZyczan, wlaSciwej ich roli w historii i „rzekomego poparcia ponad 
miarE:" przez wladze NRD 2• Polemika ta stanowi punkt wyjScia rozwazan. Autora 
i zasadniczego postawienia problematyki. Stawia i<l Frido MetSk w formie bardzo 
skondensowanej, przy czym jest rzeczq charakterystycznq, Ze nazwisko Santego 
pojawia siE: tylko sporadycznie. Nie jest to przypadkowe i nie oznacza dyskrymi
nacji wymienionego badacza. Dalsza bowiem polemika dotyczy ustalel1. bardziej 
szczeg6lowych, kt6rych ostateczna wymowa prowadzi do zakwestionowania opinii 
Santego, odbierajqc jej rangE: naukowoSci. 

Omawiajqc pracE: Frido Metska trzeba wyra:Znie stwierdziC, Ze w wywodach 
Autora stosunkowo malo miejsca zajmujl:l rozwaiania dotyczqce podstawowej, 
niewqtpliwie slowial1.skiej CZE:Sci LuZyc. Dzieje siE: tak dlatego, Ze wlaSnie na tym 
jednolitym pod wzglE:dem etnicznym terenie nie bylo potrzeby tworzenia odrE:bnych 
instytucji terytorialnych w ramach niemieckiego feudalizmu. Przeciwnie rzecz si� 
miala natomiast na tzw. pograniczu (Randgebiete). Tu Zr6dla niejednokrotnie 
wyodrE:bniajcl serboluZyckie jednostki administracyjne. Historyka $lijska moZe 
zainteresowaC fakt, iZ do tych jednostek naleZq r6wnieZ Zary i Przew6z, a wiE:C 
miejscowoSci poloZone obecnie na Dolnym Slclsku. W sumie Autor wyodrE:bnia aZ 
16 jednostek administracyjnych, z kt6rych przynajmniej 9 graniczylo z Dolnymi 
LuZycami i posiadalo w znacznym stopniu charakter slowial1.ski. W 7 pozostalych 
jednostkach germanizacja miala poczyniC doSC wczeSnie powaZne post�y, jak
kolwiek i na tym terenie nadal znajdowaly siE: jeszcze instytucje serboluZyckie. 
Zdaniem Frido Metska takiemu wlaSnie uksztaltowaniu siE: stosunk6w sprzyjal 
,,Sachsenspiegel", dopuszczal bowiem uZywanie nie tylko jE:zyka niemieckiego. 
W tej sytuacji nacisk elementu serbolu:Zyckiego musial znale:ZC odpowiednie ujScie 
w ramach 6wczesnych form organizacyjnych wschodnioniemieckiego feudalizmu. 

skim zob.: F. M e t  S k, Ruch ludnoSci i zmiany struktury ludnoSciowej w dolno
lu.iyckim pa11.stwie stanowym Zary w latach 1618-1818 (Slqski Kwartalnik Histo
ryczny Sob6tka, XII, 1957, z. 4); t e n Z e, Uwagi w sprawie germanizacji na te
renie ksif:stwa kroSnieii.skiego (tamZe, XVI, 1961, z. 1); t e n Z e, LudnoSC serbo
lu..iycka na terenie pa11.stwa stanowego BaTSC-Brody i jej germanizacja od koii.ca 
XVII w. na tte historii potitycznej i gospodarczej (Studia i Materialy z Dziej6w 
$11:lska, t. V, Wroclaw 1964); t e n Z e, Materialy do stosunk6w ludnoSCiowych i et
nicznych w ksi�stwie Zagaii.skim w latach 1600 do 1819 ($l�ski Kwartalnik Histo
ryczny Sob6tka, XXII, 1967, z. 1 -2). 

2 F. Metsk prezentuje nam m.in. pogl:ild G. W. Santego, iZ „resztki" Serbo
luZyczan korzystajij obecnie „von Staats wegen eine besondere Förderung über 
das Mass hinaus, das ihrer geschichtlichen Bedeutung entspräche" (zob. s. 11 
recenzowanej rozprawy). 
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Frido Megk wykazuje zresztq, iZ oddzialywanie to nie ograniczalo sie; wylijcznie do 

okre;g6w wiejskich. Wiprawdzie miasta i osiedla typu targowego w duZym stop
niu byly ju:i zgermanizowane, niemniej jednak posiadaly okre.Slony odsetek lud

noSci serboluZyckiej, szczeg6lnie na obszarach o zwartym osadnictwie slowiafl
skim. Tym tei Uumaczy siE: fakt, Ze wie;kszoSC informacji na temat struktury et

nicznej miast pochoct'zi z podstawowego obszaru serboluiyckiego, a wsi - z ob
szaru pogranicza. I tu, i tarn bowiem mieszany charakter ludnoSci znalazl odbicie 

w ustrojowej strukturze terytorialnej niemieckiego feudalizmu, eo nie pozosta1o 
bez wplywu na powstanie okreSlonych Zr6del. 

Recenzowana rozprawa wykazuje ponadto, ii. lokalny czynnik slowia6.ski od
dzialywal taki.e - chociaZ w odmienny spos6b - na organizacje koScieln.l nie

mieckiego Wschodu. Kwestia jezyka szczeg6Imi rolE: zaczeJa odgrywaC w okresie 
reformacji. Wprawdzie i wczeSniej niejednokrotnie poslugiwano sie jezykiem 

ojczystym miejscoWej ludnoSci, ale nie czyniono tego programowo. Obecnie w wal
ce z lacim\ coraz wiE:kszq uwag� zwracano wJaSnie na ten jezyk. Jak wykazuje 
Autor, ani Marein Luter, ani jego zwolennicy nie stali si� przez to szermierzami 
praw j�zyka serboluiyckiego; mimo to hasla gloszone w toku walki z koSciolem 
katolickim zmuszaly protestant6w do coraz CZE:Stszego siegania do jezyka miej
scowej ludnoSci. Nie wiE:c dziwnego, Ze wJaSnie z tego okresu pochodzc1 najstarsze 

pomniki jezykowe Serboluiyczan. 
Wedlug Frido Met!ka zar6wno par'lstwo feudalne, jak i k0Sci6l musialy 

uwzgledniaC etniczm\ i zwJaszcza jezykowc1 odrebnoSC miejscowej ludnoSci. Nacisk 
germanizacyjny nie ustawal jednak przy tym prawie nigdy ani na chwil�. Ru
gowanie j�zyka serboluiyckiego mialo miejsce jui we wczesnym Sredniowieczu 
i spowodowalo cofni�cie si� granic Slowiafl.szczyzny. Okres reformacji i wojny 
trzydziestoletniej nie sprzyjal r6wniei umocnieniu pozycji Serboluiyczan. Ujemm\ 
rol� spelnil przede wszystkim nawr6t poddallstwa, oslabiajc1c pozycj� slowiafl.
skiego zazwyczaj chlopstwa, a tak:ie spowodowane wojnq wyludnienie, kt6remu 
towarzyszyl naplyw kolonist6w niemieckich. Wprawdzie ludnoSC serbolui.ycka nie 
przygic1dala si� biernie germanizacji i niejednokrotnie, podobnie jak we wczesnym 
Sredniowieczu1 wyst�powala w abronie swego j�zyka, niemniej nie byla w stanie 
zahamowaC procesu kurczenia siE: zasi�gu swego obszaru etnicznego. 

Frido Metsk w swoich rozwaianiach nie ogranicza si� do ustalenia wystepo
wania bqdZ niewystepowania odpowiednich instytucji serboluZyckich, ale pr6buje 
w drodze szacunku obliczyC licZ:be Serbolui.yczan. Dla polowy XV w. ustala jij 
na ponad 170 tysiecy os6b, z czego okolo 96,50/o na terenach serbolu:iycko-niemiec
kich i niemiecko-serbolu:iyckich. Wzajemne relacje obu narodowoSci nie byly 
wszedzie jednakowe. Na terenie tzw. obszaru rdzennie serbolu:iyckiego ludnoSC 

miejscowa obejmowala okolo 80°/o mieszkailc6w, Niemcy natomiast pozostale 20°/o. 
Inaczej przedstawiala sie sytuacja na pograniczu. Tu Autor wyodr�bnia dwie strefy. 
W pierwszej element serbolui.ycki mial stanowiC okolo 33°/o mieszkallc6w, w dru
giej natomiast - 1So/o. Przecietnie na calym obszarze serboluZyckim ludnoSC slo
wiaiiska miala stanowil:: okolo 51°/o, czyli nieznacznie przewaiala nad niemieckij. 

W Swietle przytoczonych w pracy fakt6w oczywiScie upada teza o ahistorycz

ri.oSci Serbolu:iyczan. Nie wytrzymuje krytyki takZe twierdzenie o braku granic. 

Frido Megk wyraZnie okreSla granice zasü:gu elementu serboluiyckiego i insty

tucji serbolu:iyckich. Szkoda tylko, i.e nie podaje danych o wielkoSci omawianego 

terytorium i nie konfrontuje danych dotyczqcych liczby ludnoSci z zaludnieniem 

Niemiec, gdyZ dopiero wtedy czytelnik zdalby sobie spraw� z faktu, jak dalece 

w ciclgu Sredniowiecza cofnc1l sie element slowiafi.ski na rzecz niemieckiego. 



Recenzje 441 
------- --- ----------------- - --

R o z p r a w a Frido MeUka jest napisana jE:zykiem oszCZE:dnym. Uzupelnia jQ 
wyb6r Zr6del w j�zykach serboluiyckim i niemieckim, 9 map oraz szereg ilu
stracji i indeksy: geograficzny i osobowy. 

K0Ii.czc1c powyZsze uwagi naleialoby ZyczyC, by monografia Frido MeUka stala 
si� podniet<1, do podj�cia podobnych badar'l. na SlQsku. Bylby to pi�kny temat dla 
historyk6w ustroju i prawa, temat nie oboj�tny tak:Ze dla pozostalych historyk6w, 
umoiliwia bowiem lepsze poznanie problematyki narodowoSciowej w okresie 
feudalizmu i burzy szereg mit6w o ahistorycznoSci lud6w slowiaflskich na tere
nach wschodnioniemieckiej ekspansji Sredniowiecza. 

Stanislaw Michalkiewicz 

C. B o r  m a n  n, BISMARCK UND S0DOSTEUROPA VOM KRIMKRIEG BIS 
ZUR PONTUSKONFERENZ (DIE POLITISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE BE
DEUTUNG DER „ORIENTALISCHEN FRAGE" VON 1853/54 BIS 1871 FÜR DIE 
POLITIK BISMARCKS), rozpr. dokt., Hamburg 1967, ss. 308. 

Nie bez powodu w om6wieniu literatury Bormann cieple slowa uznania skie
rowal pod adresem H. Sybla i A. 0. Meyera (s. 20), dw6ch apologet6w Bismarcka, 
choC piszqcych w innych okresach (Die Begründung des Deutschen Reiches po
jawilo siE: w latach 1889-1894, gl6wna praca Meyera, Bismarck, Der Mensch und 

der Saatsmann, ukoilczona zostala w 1943 r., a ukaz.ala si� dopiero w 1949 r.). 
Jedm1 z najbardziej rzucajqcych si� w oczy cech pracy Barmanna jest niezwykle 
pochlebna ocena polityki premiera Prus. Wystt:puje ona tak cz�sto, Ze nie ma po
trzeby tego udowadnial:, a przejawia sit: w niezmiennym podkreSlaniu skutecznoSci 
pocüigni�C dyplomatycznych Bismarcka, jego d1:tZefi. pokojowych i kierowania si� 
stalymi zasadami. Literatura historyczna daleko odeszla juZ od tego idealnego 
obrazu planowania Sedanu w czasie wojny krymskiej, kt6ry powstal pod wplywem 
wielkich sukces6w dyplomacji „i:elaznego kanclerza", gdy Autor tymczasem w wy
powied:z.iach z 1854 r. dostrzega „w calej wyrazistoSCi zasad� Dwuprzymierza 
z Austriq z 1879 r. i ukladu reasekuracyjnego z Rosji,i z 1887 r.'' (s. 54), aby 
podaC tylko jeden wybrany przyklad. Nie brak tei: w pracy okreS1e6. Bismarcka, 
trudnych dzisiaj do przyj�cia (znowu jedynie jako przyklad: ,,der Staatsmann, der 
die Gestaltung des ganzen Kontinents überdenkt, berechtigte Interessen der ande
ren Mächte anerkennt und auch die Gegner zufriedenstellen möchte'\ s. 104). Nie 
chodzi o to, aby z „ksit:cia pokoju" (Friedensstifter) gwaltem robiC „boga wojny", 
ale nie ulega wQtpliwoSci, Ze dla Bismarcka wojna byla jednym z narz�dzi, kt6-
rym poslugiwal si� wtedy, gdy uznawal to za <korzystne dla swoich ,planOw. Nie do 
przyj�cia jest taki:e teza o jednolitoSci poglqd6w tego wielkiego oportunisty po
litycznego. 

Jui pr�dzej wartoSciowe spostrze:Zenia moina znaleZC tarn, gdzie Autor pisze 
o roli poludniowo-wschodniej Europy, a wi�c Balkan6w wraz z Rumunic1, w dy
plomacji Prus. To prawda, ie do 1871 r. rozgrywajqce si� tarn wypadki wyko
rzystywane byly przez Berlin dla zgola innych cel6w, geograficznie dalekich od 
cieSnin czy Dunaju, i ie bezpoSrednio Prusy na razie slabo byly jeszcze zainte
resowane tymi rejonami Europy. Natomiast moina mieC wc1tpliw0Sci, czy z.nacze
nie zagadniell balkallskich bylo a:Z tak wielkie, aby graly one decydujqcq rolf; 

przy trzymaniu mocarstw z dala od spraw niemieckich (s. 107), przy realizowaniu 

zbliienia prusko-rosyjskiego (s. 121) i w wielu innych kwestiach. W tym celu 



442 Recenzje 

trzeba by bliZej zanalizowaC wszystkie czynniki, kaZdorazowo motywujq_ce po
ciqgni�cia dyplomatyczne mocarstw europejskich, a tego w pracy nie ma. Przy
ktadem moie byC jeszcze istniej<\Ca sprawa polska i jej rola w stosunkach mi�dzy 
par'lstwami rozbiorowymi. 

Podtylul pracy jest o tyle mylq_cy, i:e gospodarcze zwi-4zki m"iE:dzy Prusami 
a poludniowym wschodem, przedstawione szkicowo w ostatnim rozdziale glOwnie 
na podstawie materialu archiwalnego, wedlug Autora - i chyba slusznie - nie 
wywieraly w tym okresie powainiejszego wplywu na polityczne decyzje Bis
marcka (s. 279). Tak wie::c zapowiedzianego „gospodarczego wplywu »sprawy 
wschodniej«" w tych latach na dobrEt, sprawe:: nie bylo. 

Wywody swoje Autor oparl w du:iej mierze na :ir6dlach drukowanych, z ar
chiwalnych wykorzystal zasoby z Merseburga i z Wiednia, ale pomintll akty 
Auswärtiges Amtu, eo musi dziwiC. W rezultacie poza 1kilkoma f.ragmentami ra
porty przedstawicieli dyplomatycznych i korespondencja nie odgrywajtl pierwszo
planowej roli, a sluZc1 np. do charakteryzo�ania stosunk6w w Rumunii czy 
w Serbii. 

Adam Galos 

J. E r g  e r, DER KAPP-LUTIW!TZ-PUTSCH. EIN BEITRAG ZUR DEUT
SCHEN INNENPOLITIK 1919/20 (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus 
und der politischen Parteien, t. 35), Düsseldorf 1967, s. 365. 

Pucz Kappa, czy jak chce Autor i niekt6rzy historycy przed nim, pucz. Kappa
-Littwitza. ta „pierwsza rewolta wywlaszczonych" 1, byl wyp.adkiem tak znaCZ<\
cym, :ie na jego temat pisano juZ wiele razy. Niemniej jednak Erger zebral bardzo 
obfity material, w powaZnej mierze z nie wyzyskanych dotc1d Zr6del, zwlaszcza 
relacji, korespondencji i innych papier6w ludzi w ten czy inny spos6b majc1cych 
coS do czynienia z puczem. Nie m6gl dotrzeC do zasob6w archiw6w w NRD, w kt6-
rych material do puczu mieSci si� nie tylko w papierach Kappa !, o czym Erger 
wspomina w przedmowie (s. 5), ale np. w papierach A. Bovenschena 3• Wobec 
tego jednak, eo juZ dohtd bylo wiadome, a zwlaszcza wobec tego, eo napisal Erger, 
naleZy sc1dziC, Ze uzupelnienia mog::i, dotyczyC szczeg6l6w oraz Ze b�dzie moZna 
bli:iej przedstawiC przebieg i znaczenie puczu w niekt6rych cz�Sciach Rzeszy 
Niemieckiej poza Berlinern 4, ale w sprawach zasadniczych posiadany juZ obecnie 
obraz nie ulegnie chyba zmianie. 

Kr6tki, zaledwie czterodniowy przebieg puczu (13-17 III 1920) powoduje, Ze 
oczywiScie nie jego opis stanowi zasadniczc1 czE:SC obszernej rozprawy. Punkt 
ci�ZkoSci spoczywa z jednej strony na genezie puczu i na przygotowaniach do je
go zorganizowania, a z drugiej na wysilkach zmierzajc1cych do jego likwidacji. 

Opis genezy ruchu zajmuje mniej wi�cej jednc1 trzecic1 cz�SC pracy, przy czym 
Autor skupia swojij uwagE: na dw6ch zasadniczych czynnikach: na wojsku (anty-

t H. J. G o r  d o n, The Reichswehr and the German Repubtic 1919-1926, Prin
ceton 1957, s. 90. 

2 DZA Merseburg, Rep. 92, Nachlass Kapp. 
s DZA Merseburg, Rep. 92, Nachlass Albert Bovenschen, A II, Briefe an 

Reichskanzler Kapp, 1920. 
4 Odnosi si� to zwlaszcza do prowincji wschodnich, Prus Wschodnich, Shiska 

i Pomorza, w kt6rych pucz osiijgm:1l najwi�ksze powodzenie. 
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rzqdowe tendencje w Reichswehrze, rozdz. I) i na skrajnie prawicowych czyn
nikach (,,fala z prawicy" i Nationale Vereinigung, rozdz. II). P0Swi1;:cenie duZej 
liczby stron „przedburzy" nie jest niczym szczeg6lnym, wspomniany jui: wyi:ej 
Gordon we wcale obszernym opisie puczu p0Swi1;:tjl genezie proporcjonalnie jesz
cze wi1;:cej miejsca (24 na 54 strony) �. Erger w wi1;:kszym niZ poprzednicy stopniu 
zatrzymal siE: nad zwiqzkami mi1;:dzy Reichswehrq a przygotowaniami do puczu, 
ale og6lna ewolucja akcji Zywiol6w prawicowych jest znana. Autor rozpoczql jq 

od lipca 1919 r., a wi1;:c uwypuklil przede wszystkim wplyw warunk6w Wersalu; 
niekt6rzy inni autorzy dla szukania genezy postawy Reichswehry i Freikor,ps6w 
w marcu 1920 r. cofn1;:li si1;:, chyba slusznie, bardziej wstecz, si1;:gajqc do ich roli 
w tlumieniu ruch6w rewolucyjnych na wiosn1;: 1919 r. 

Tote:Z. - choC i w rozdzialach poczqtkowych znaleZC moina wiele ciekawych 
fragment6w - najwai:niejszq CZE:Sciq ksiqiki wydaje si1;: rozdzial o zakor'lczeniu 

puczu. Na pierwszy rzut oka opis mozolnych rokowar'l prowadzonych mi1;:dzy pu
czystami w Berlinie a rzqdem w Stuttgarcie, zwlaszcza za poSrednictwem pozo
stawionego w stolicy wicekanclerza Schiffera, mo:Z.e robiC wraienie nuiqcego, ale 

kryje si1;: tutaj wiele wai.nych spostrzei.er'l, znaczeniem swoim wykraczajqcych 
poza sam pucz. 0 tym, i.e pucz nie moie zwycii;:ZyC, przekonano si1;: bardzo pr1;:dko, 
najwi1;:kszy jednak klopot polegal jednak na tym, jak go zlikwidowaC. Zadna 
z partii rz&dze,\cych lqcznie z SPD nie :Z.yczyla sobie strajku powszechnego, kt6rym 
robotnicy odpowiedzieli na pucz, ale gwaltowna radykalizacja nastroj6w stala si1;: 
czynnikiem o ogromnym znaczeniu. Z jednej strony przedostanie si1;: do wiado
moSci publicznej wieSci o pertraktacjach spowodowaloby zmiecenie rzqdu przez 
ruch z lewicy (s. 242), z drugiej w razie rozpoczi;:cia walki z puczem grozilo takie 
niebezpieczer'lstwo, i.e tertium gaudens b1;:dzie komunizm (s. 247). Ta groZba rady
kalizmu spolecznego, o kt6rym w pracy mowa jest wiele razy, wykorzystywana 
byla w czasie pertraktacji przez obie strony (s. 255 nn.), przy czym trudno stwier

dziC nawet, w jakim stopniu istniala ona w rzeczywisto.Sci, a w jakim starano si1;: 
jq wywolaC, aby przy jej pomocy uzyskaC odpowiednie ust1;:pstwa strony przeciw
nej. Poprzez ten pomost „niebezpieczer'lstwa bolszewickiego" (s. 280) doszlo jednak 
do ugody, a rze,\d uczynil ust�pstwa (szybkie rozpisanie nowych wybor6w do par
lamentu, wybory prezydenckie powszechne, a nie przez parlament, reorganizacja 
gabinetu), kt6re staral si1;: za wszelk::i cen� ukryC .przed opinie,\. Tu tkwila tei. 

przyczyna praktycznie calkowitej bezkarnoSci przyw6dc6w ,puczu, na kt6r& jui: 
nieraz zwracano uwag1;:. W spos6b przekonywajqcy Autor dowi6dl, Ze rze,\d po
ni6sl poraZkE: eo najmniej w takim samym stopniu jak puczySci. Niezmiernie 
charakterystyczna jest notatka zamieszczona w dzienniku przez ministra spraw 
wewn1;:trznych Kocha, przedstawiciela DDP, zaczynaje,\ca si1;: od sl6w: ,,Wszystko 
jest stracone" (s. 282-283). 

PodkreSlaje,\C ciekawy material, kt6ry przynosi praca, zwlaszcza gdy chodzi 
o zagadnienie stosunku do siebie rze,\du Bauera i „nowego rze,\du" Kappa, nie 
moina jednak oprzeC si1;: takZe uwagom krytycznym. Pucz wywolal - jak jui 
byla mowa wy:iej - powszechny strajk, najwi1;:ksze tego .

1 
rodzaju wyste,\pienie 

w dziejach Niemiec. 0 strajku tym Autor pisze niewiele, choC parokrotnie wspom
nial o jego rozmiarach {takie przy nielicznych wzmiankach o nast�pnych wypad
kach w Zagli;:biu Ruhry Autor odsyla czytelnika do innych opracowati). Uznal 

r6wnie:i, :ie to nie strajk - mimo jego sily - -spowodowal kli;:sk� puczu, kt6ry 

5 G o r  d o n, op. cit., s. 90-143, w tym geneza s. 90-113; w spos6b znacznie 
bardziej zwarty sporo napisal tak:ie np. G. A. Cr a i g, The Poiitics of the Pru.s
sian Army 1640-1945, Oxford 1955. 

9 - ,,Sobötka" 3/69 
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zarodki pora:Zki nosil sam w sobie 6• Nie pierwszy to raz znaczenie strajku 

w marcu 1920 r. stawiane jest pod z.nakiem zapytania 7• Fakt, i:e pucz byl zle 

przygotowany, a SciSlej, Ze wybuchl wczeSniej, niZ ,przygotowania .zostaly ukof:1-

czone, jest znany 8, ale i przygotowania do obrony rz�du byly i:alosne. Slabo§l:: 

byla po obu stronach, a w takiej sytuacji imprezy nawet gorzej zorganizowane 

mialy nieraz szanse powodzenia. Te szanse przekreSlil strajk, i to zar6wno bez

poSrednio, jak i po.Srednio, gdyi: przerazil potencjalnych sojusznik6w Kappa 

i Lüttwitza skutkami puczu i powstrzymal 'ich przed opowiedzeniem sit: za walke\ 

Z TZi:idem o. 

Tak:Ze i ocena sku'bk6w puczu podana przez Autora jest dyskusyjna. To prawda, 

Ze bezpoSrednim wynikiem puczu (ale nie tylko jego) byla „polaryzacja" nastro

j6w, wzrost tendencji lewicowych i prawicowych (s. 301), a oslabienie ugrupowati. 

centrowych, czego dowodem byly zresztc1 juZ wyniki wybor6w z 6 VI 1920 r., gdy 

odsetek glos6w, kt6re padly na listy partii WiE:kszoSci weimarskiej, spadl z 76,2 

na 43,60/o., TakZe i ,podkreS1enie, Ze rzc1d nie byl w stanie usunqC po puczu sil 

antyrepublikallskich jako faktoru (s. 283), sq sluszne, choC nie rewelacyjne. Bra

kuje natomiast podania w pelni, jaki w.plyw wywarl strajk na dalszq sytuacjE: 

w ruchu robotniczym. 

Stwierdzenie, Ze wtedy wlaSnie, w 1920 r., rozstrzygni:ly sii: losy republiki wei

marskiej (s. 302), jest wieloznaczne i wymaga rozwinii:cia. JeZeli chodzi o zagad

nienie stosunku Reichswehry do republiki (o wplywie puczu na pozycjE: i postawi: 

Reichswehry, a w niej gen. Seeckta - s. 284 nn.) tylekroC juZ poruszane 10, to 

wbrew CZE:Sto wypowiadanym sqdom wydaje sii:, Ze w formowaniu sit: tego sto

sunku marzec 1920 r. byl tylko jednym z epizod6w, w powainym stopniu konsek

wencjq poprzedniej ewolucji. Zastqpienie gen. Reinhardta przez Seeckta na stano-

1 wisku szefa Reichswehry bylo znamiene, ale ani pierwszy nie m6gl zapobiec zaj

mowaniu przez Reichswehri: stanowiska paflstwa w pallstwie 11 i nie powstrzymal 

wrogo.Sci da republiki a, ani „Sfinks w monoklu" nie dokonalby tego bez odpowied

niego podloZa. Wydaje sii: tak:Ze, Ze wplyw puczu Kappa jest zlo:Zony, inny byl 

8 „Das Unternehmen war vielmehr durch das Fehlen innenpoHtischer Vorausse
tzungen sowie durch den Dualismus zwischen Kapp und Lüttwitz von vornhe
rein zum Scheitern verurteilt und brach daher nach wenigen Tagen wegen fast 
vollständiger und militärischer Isolierung kampflos zusammen" (s. 300). 

7 Np. Eyck przyznaje mu wprawdzie duie znaczenie, ale zaraz dodaje: ,,Man 
vergass, dass sie (seil. die Streikwaffe) nur deswegen in diesem Falle erfolgreich 
gewesen war, weil Angestellten und Beamte mit den A·rbeitern gemeinsame Sache 
gemacht und die Sympathien der Mehrheit der Bevölkerung Berlins auf ihrer 
Seite gestanden hatten" (E. E y c k, Geschichte der Weimarer Republik, t. I, 
Erlenbach-Zürich 1959, s. 211). 

8 Jeden z autor6w stwierdzil, Ze urzadko w dziejach przyw6dca rewolty byl 
mniej przygotowany do przyj�cia stanowiska nii Kapp w dniu 13 III 1920 r." 
(R. G. L. W a i t e, Vanguard of Nazism, Cambridge 1952, s. 156). 

11 Bardziej odpowiada mi pod tym wzgli:dem ocena H. R o s e n b e r g  a, 
Entstehung und Ge.9chichte der Weimarer Republik, Frankfurt a. M. 1955, s. 366n. 

10 Por. np. prace:1 J. W. W h  e e l e r  - B e n n e  t t, The Nemesis of Power. The 
German Army in Po!it!cs 1918-1945, London 1953 (2. wyd. 1964); C r  a i g, op. c!t.; 
G o r  d o n, op. cit.; F. L. C a  r s t e n, The Reichswehr and Potitics 1918 to 1933, 
Oxford 1966. 

11 C a  r s t e n, op. cit., s. 400. 
u: Takie i Carsten (op. cit., s. 399) uznal, ie skutkiem puczu Kappa zatriumfo

wal kierunek Groenera i Seeckta, kt6rzy chcieli utrzyma� autonomii: Reichswehry 
i jej niezaleinoSC od wplyw6w cywilnych i kontroli parlamentarnej, nad kierun
kiem Reinhardta, kt6ry got6w byl na koncesje wobec nowego paflstwa i jego 
przyw6dc6w. 
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w okresie do 1923 r. lub do 1926 r., inny - p6iniej. Czym innym byl program 
przyw6dc6w, mimo pewnych zastrzeiefl Autora w gruncie rzeczy monarchistycz
ny, a czym innym nastawienie ZOlnierzy brygady Ehrha·rdta (czy Loewenfelda we 
Wroclawiu, o kt6rym Autor nie wspomina). Ci ostatni nie tylko nosili na hel
mach swastyki, ale w swojej pieSni zmienili potem tylko nazwisko Ehrhardta na 
Hitlera, a wypelniajqc szeregi floty (przedtem „czarnej Reichswehry" Buchru
ckera) przyczynili siE:: do tak w niej silnych prohitlerowskich nastroj6w 13. Szybki 
upadek puczu mial chyba takie znaczenie dla powstania poblailiwego stosunku wo
bec niebezpieczeflstwa groiqcego republice z prawicy. Naleijlo chyba teZ zwr6ciC 
baczniejszq uwagE: na fakt, ie w niewiele dni po 17 marca, czyli dniu upadku 
puczu, biorqce w nim udzial brygady walczyly jui z komunistami w za·gJ:E:biu 
Ruhry i w Kilonii u. 

Mimo pewnych wqtpliwoSci ksiqika Erlera, kt6ra w swojej pierwotnej pos
taci byla rozprawq doktorskcl, nastE::pnie rozszerzom1 i uzupelnionij, stoi na wy
sokim poz.iomie i przynosi nowy material, odnoszijcy siE:: do tak skomplikowanego 
okresu w dziejach Niemiec. DodaC warto, ie do pracy Autor dolqczyl 58 doku
mentöw, w znacznej wiE:kszoSci przedtem nie drukowanych, Scisle zwiqzanych 
z tematem; niekt6re z nich zastE::pujc\ przypisy, w kt6rych nie mogly siE:: pomie
SCiC ze wzglE:du na objt:toSC. Podobnie jak w treSci pracy, tak i w tym aneksie 
najciekawsze dokumenty dotyczc\ zagadnienia likwidowania puczu. 

Adam Galos 

F. L. C a  r s t e n, THE REICHSWEHR AND POLITICS 1918-1933, Oxford 
1966, ss. VIII, 427. 

Jest zjawiskiem charakterystycznym, Ze o dziejach armii niemieckiej, szcze
g6lnie zaS o jej znaczeniu dla stosunk6w politycznych w okresie miE::dzywojennym, 
wiele napisali historycy nieniemieccy, udzial ich jest moie proporcjonalnie nawet 
wiE::kszy nii historyk6w niemieckich. Trudno siE: temu dziwiC. Pierwsze opracowa
nia pojawily sit: jui przed 1939 r. 1, ale bardziej grutowne, aparte na znacznie szer
szej podstawie ir6dlowej, opublikowane zostaly w ciqgu ostatnich kilkunastu lat !. 

u ca r s t e n, op. cit., s. 98, 159, 315, 316, 396. Ta Freikorpsy Waite nazwal 
Vanguard of Nazism, eo niezbyt podoba siE:: Ergerowi (s. 10, przyp. 6). W brygadzie 
Loewenfelda znajdowali sit: tacy ludzie, jak Schlageter i. .. Canaris. 

u Darstellungen aus den Nachkriegskämpfen deutscher Truppen und Freikorps, 
t. VI, Berlin 1940, s. 166-167; E. von S c h m i d t  - P a  u 1 i, Geschichte der Frei
korps, Stuttgart 1936, s. 242; F. W. 0 e r  t z e n, Die deutschen Freikorps, München 
1941, s. 415. 

1 Najbardziej znane bylo opracowanie: J. Be n o 1 t - M e c h i  n (1. wydanie 
Historie de l'armee aUemande deputs l'armistice, t. 1-11, Paris 1936-1938, pierwszy 
tom przetlumaczony zostal na kilka jE::zyk6w, znamy tlumaczenie niemieckie, an
gielskie i polskie; 2. wydanie Histoire de l'armee aUemande 1918 1941 mialo za
wieraC cztery tomy, ale ukazaly siE:: tylko dwa, bt:dc\Ce powt6rzeniem pierwszego), 
istnialy jednak takie i inne (np. H. R o s i n s  k i, The German Army, London 1939). 

� Najwainiejsze to: J. W. W h  e e l e r  - Be n n e  t t, The Nemesis of PoweT. 
The German Army in Politics 1918-1945, London 1953 (2. wyd. 1964); G. A: C r  a i g, 
The Politics of the Prussian Army 1640-1945, Oxford 1955, i H. J. G o r  d o n, 
The ReichswehT and the German Republic 1919-1926, Princeton 1957. 
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Jeszcze jedno obszerne opracowanie tego zagadnienia, pi6ra Carstena, Swiadczy, 

jak bardzo temat interesuje badaczy 3• 

W stosunku do poprzednich opracowall ksiQZka Carstena wykazuje jeszcze 

wiE:kSZcl bazt: i.r6dlowc:1 (Craig wobec zajmowania si� okresem 200 lat operowal 

tylko •materialem drukowanym, Wheeler-Bennett wykorzystal takie nieco Zr6deJ: 

nie drukowanych, jak dzienniki Jodla i Haldera, ale raczej dla okresu hitle

rowskiego, Gordon si�gn.:i) da paru zespol6w, jak papiery Gesslera, a ponadto zgro

madzB jakby wlasne archiwum w postaci wywiad6w, opinii itp.). Autor wyzyskal 

zasoby kilku archiw6w w NRF (zwlaszcza w Koblencji, Monachium i Freiburgu\ 

a cz�Sciowo takie w Londynie i Poczdamie. W tym ostatnim jest jeszcze znacznie 
wiE:cej Zr6del do stosunk6w miE:dzy Reichswehr<\ a rzijdem (zwlaszcza dla stano

wiska poszczeg61nych rzcld6w wobec Reichswehry, o czym w pracy jest stosun

kowo niewiele informacji), ale trzeba pamiE:taC, Ze podstawowcl trudnoScicl jest 

zniszczenie w czasie wojny niemieckiego archiwum wojskowego (Heeresarchiv), 

zmuszajijce do ·szukania Zr6del zastE!pczych. 

JuZ z podanego wyZej zestawienia kilku prac na ten sam temat widaC, Ze 

stosunkowo najgorzej opracowane sq lata 1926---1930, a wi�c okres stabilizacji 

wewnE!trznej republiki weimarskiej i poczcltk6w kryzysu 4• JednakZe uklad mate

rialu u Carstena nie Swiadczy, Ze zamierzal on najwi�kszcl uwag� zwr6ciC wlaSnie 

na ten czas. Pod wzglE!dem iloSciowym na czolo ksiclZki w'ysuwajQ siE! lata 

1920-1926 i 1930-1933. Nie jest to bez znaczenia dla charakteru pracy. Autor 

zajql siE! szczeg6lnie gl6wnymi przyw6dcami Reichswehry (choC Scl takZe frag

menty, w ·kt6rych jest mowa og61nie o korpusie oficerskim, o jego skladzie spo

lecznym, nastrojach itp., w minimalnym stopniu natomiast o calej Reichswehrze): 

Reinhardtem, Seecktem, Groenerem czy Schleicherem. Na czolo zaS niewqtpliwie 

wysuwajQ siE! w pracy Carstena Seeckt i Schleicher i przynajmniej w pewnej 

mierze stcld biorQ si� wspomniane wyi.ej proporcje w ukladzie pracy. Szcze

g6lowe przedstawienie polityki Seeckta i Schleichera (gdy o tego ostatniego chodzi, 

przekracza to juZ ramy historii Reichswehry, zwlaszcza w ciQgu kilku tygodni 

jego kanclerstwa), a taki:e innych „politycznych" general6w, stanowisko ich 
wobec problem6w wewnqtrzniemieckich, ale takZe wobec ludzi, r6Znego rodzaju 

i kalibru rozgrywki wewncltrz Reichswehry i polityka wobec !Zcld6w - wszystko 

to stanowi znacznQ cz�SC monografii. Polityka Seeckta najwyrainiej przedstawiona 

zostala w 1923 r., tak zresztcl wai.nym dla dziej6w republiki weimarskiej. W oce

nie Seeckta Carsten jest przewai:nie bardziej surowy nii: np. Gordon (por. np. 

przeciwstawianie jego stanowiska wobec wypadk6w w Bawarii i Saksonii - Tu

ryngii) tt. Schleicherowi przyznal dominujijcy wplyw na wiele zagadnieI1 pallstwo-

3 Ksiiji.ka Carstena ukazala SiE! jui. dawniej w wersji niemieckiej Reichswehr 
und Politik 1918-1933, Köln-Berlin 1964 (por. rec. W. Bauma, .,Historische Zeit
schrift", t. 203, 1966., s. 144--146), obecne wydanie angielskie jest nieco zmienione 
(niemieckie bylo obszerniejsze). Poprzednio Carsten zajmowal si� w innych pra
cach raczej epokq wczeSniejsz.q, np. poczijtkami pafistwa pruskiego. 

4 Opracowania Craiga i Wheeler-Bennetta majc\ charakter bardziej og6lny, 
Gordon si�ga do 1926 r., a wi�c do dymisji Seeckta, dla qkresu po 1930 r. do
chodzi jeszcze wiele prac, jak T. V o g e 1 s a n g  a, Reichswehr, Staat und NSDAP, 
Stuttgart 1962, czy og61niejsza, ale bardzo grutowna K. F. B r a c h e  r a, Die 
Auflösung der Weimarer Republik, Stuttgart und Düsseldorf 1955, a w og6Ie lata 
upadku republiki weimarskiej badane byly z niebywalc\ dokladn0Scic1. Poprzednio 
zwracano uwag� przede wszystkim na ok·res po 1918 r., np. Benoit-ME!chin caly 
pierwszy tarn poSwi�cil okresowi 1918-1919. 

:. Carsten polemizuje z wijtpliwcl tezcl Gordona, i.e Reichswehra w 1923 r. 
utrzymala jednoSC paI1stwa (s. 193--195). Gordon w og6le doSC pozytywnie odnosi 

, 
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wych eo najmniej od 1928 r. (np. usuwanie i mianowanie kanclerzy, eo w r6w
nym stopniu nie wystepuje u innych autor6w, np. u Craiga), obu zaS obok Luden
dorffa uwaia za najbardziej politycznie wplywowych general6w w Niemczech 

XX w. 
Praca Carstena przynosi takie wiele wiadomo.Sci o kontaktach miedzy Reichs

wehrq a r6Znego rodzaju prawicowymi organizacjami, poczqwszy od FreikorpsOw 
.przez Stahlhelm ai po zwiqzki hitlerowskie. Trafiajq sie sformulowania dysku
syjne (np. w Swietle faktOw zawartych w samej pracy trudno zgodziC sie ze sfor

mulowaniem, ie pucz Buchruckera z 1923 r. wytworzyl przepaSC miedzy Reichs

wehrq a takimi organizacjami, s. 169), ale obraz ogOlny jest ciekawy, a odpowiedi 
na kapitalne, choC nienowe, zagadnienie odpowiedzialnoSci Reichswehry za 

doj.Scie Hitlera do wladzy wypada jednoznacznie. 

Poniewai cala historia Reichswehry - jak byla jui mowa - opracowywana 

byla nieraz, trafiajq sie powtOrzenia w stosunku do prac poprzednich, nawet cy

towanie znanych memoria16w czy wypowiedzi. Niejednokrotnie takie sieganie do 
nowych materialOw archiwalnych moglo jedynie potwierdziC dobrze znane fakty 

(tak jest np. ze sprawq sporu o flage, s. 58 nn., 124 nn). 
Celem rozprawy jest przedstawienie bardziej polityki Reichswehry nii mniej 

czy wiecej potajemnych, a w kaidym razie nielegalnych zbrojeii niemieckich, choC 
i na ten temat znaleZC moZna sporo informacji. Pozostaje zresztq sprawq dyskusyj

nq, o ile moi.na jq uznaC rzeczywiScie za tajne, skoro jui. wspOlczeSnie zdawano so

bie z nich wcale dobrze sprawe s. 

Adam Galos 

B. Rat y n s k a, STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE W OKRESIE WOJNY 

GOSPODARCZEJ 1919-1930, Warszawa 1968, Ksi::\ika i Wiedza, s. 358. 

Po opracowaniach J. Krasuskiego 1 pojawila sie praca B. Ratyl1skiej omawia

jqca stosunki miedzy Polskq a Niemcami w okresie wojny gospodarczej. Polsko
niemieckie zmagania gospodarcze zostaly przedstawione na tle stosunkOw politycz
nych miedzy tymi pal1stwami i na tle wiqi.qcej sie z nimi polityki europejskiej. 

Podstawe ZrOdlowq pracy stanowiq przede wszystkim archiwalia polskie obok 

zmikrofilmowanych i.rOdel z DZA Poczdam i PAAA Bonn. Praca sklada sie z pie
ciu rozdzial6w, z kt6rych pierwszy wprowadza w sytuacje miedzynarodowq i sto• 
sunki polsko-niemieckie lat 1919-1924. Oparty zostal na wynikach dotychczaso

wych badal1, jest wiec zreferowaniem literatury przedmiotu. Rozdzial drugi przed
stawia geneze wojny celnej w miesüicach od stycznia do sierpnia 1925 r. W kon
flikcie gospodarczym w latach 1925-1930 Autorka wyr6Znia trzy fazy, rktOre 

omawia w kolejnych rozdzialach (III-V). Pierwszq faze stanowi okres od wrze
Snia 1925 r. do zerwania rokowal1 w lutym 1927 r., nastepnq okres do podpisania 

si� do koncepcji Seeckta „niepolitycznej i ponadpartyjnej Reichswehry", gdyi. 
Carsten uwaia, i.e teza taka wywarla zdecydowanie ujemny wplyw na stosunki 
wewn�trzne republiki weimarskiej. 

8 Por. np. tlumaczonq na jezyk polski ksiqike K. du H e m m  e i H. Ja c q u e s, 
Niemcy gotowe do wojny, Poznal1 1931, kt6rej nie cytuje i.adna ze wspomnianych 
wyi.ej prac. 

1 J. K r a s  u s k i, Stosunki polsko-niemieckie, cz. 1: 1919-1925, Poznal1 1961, 
cz. II: 1926--1932, Poznan 1964. 
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protokolu berlillskiego w grudniu 1927 r., wreszcie ostatniij okres od pocuttku 
1928 r. do podpisania umowy gospodarczej 1930 r. 

Mimo nakreSlenia ram pracy 1919-1930 zainteresowanie Autorki skupia siE: na 
stosunkach polsko-niemieckich od 1925 r. W spos6b szczeg6lowy - i chyba slusznie 
- przedstawila przyczyny, kt6re pozwolily Niemcom rozpoczqC w 1925 r. wojnE: 
gospodarcz<4.1 

oraz cele, •jakie chcieli osic1gmtC. W przeciwiellstwie do pogh\du 
J. Krasuskiego 2• Autorika wykazala (s. 66-80, 124-125), :ie Niemcy rozpoczynajQ\1 
wojn� celnQ z Polskq mieli konkretne cele: drogq ekonomicznego nacisku uzyskal: 
ust�pstwa polityczne, w kt6rych dominujqcq pozycji;: zajmoWala rewizja granic. 
Obok walki za pomocQ cel wykorzystywali swoje mi�dzynarodowe powiflzania 
finansowe oraz proniemieckie nastawienie pallstw anglosaskich, udaremniajflC 
przez dluZszy czas starania Polski o po±yczk� zagranicznq. Analizujf1C zaintereso
wanie Wielkiej Brytanii Polskfl po przewr,ocie majowym i podpisaniu niemiecko
radzieckiego traktatu berlifiskiego B. Ratyfi.ska stwierdza, Ze uwarunkowane ono 
bylo dc1Zeniem do rozluZnienia wi�z6w wsp6lpracy radziecko-niemieckiej i dopro
wadzenie do porozumienia niemiecko-polskiego (s. 237-238). NaleZy podkreS1iC

1 
Ze 

istotnym problemem polityki brytyjskiej w Europie bylo jednak nie porozumienie 
mi�dzy Polskc\ a Niemcami, lecz ochrona wlasnych interes6w zagroZonych sta
r.owiskiem Niemiec. W tych warunkach dalsze oslabienie Polski nie leZ.alo w in
teresie Wielkiej Brytanii, a konsekwencjc\ tego bylo udzielnie Polsee przez !kapital 
obcy pomocy finansowej mimo cüiglych przeciwdzialafl prezesa Banku Rzeszy 
Schachta i Auswärtiges Amtu. 

Rozmowy polsko-niemieckie w sprawie · traktatu handlowego strona niemiecka 
niezmiennie lc\czyla ze sprawami politycznymi. Od uregulowania problemu optan
t6w, likwidacji wlasnoSci niemieckiej, wjazdu, pobytu i osiedlania Niemc6w 
uzaleZniali post�py w rokowaniach gospodarczych. Sprawy te utrudnialy pozycj� 
Polski, gdyZ z uwagi na interes i bezpieczefistwo pal1stwa zaleZalo jej na zmniej
szeniu z reguly wrogiego elementu niemieckiego. DodaC naleZy, Ze w tych ikwe
stiach nacisk polskiej opinii publicznej byl znaczny. Szczeg6lnie sprawa wjazdu, 
pobytu i osiedlania budzila Zywe zaniepokojenie. Przede wszystkim spoleczenstwo 
Slc\ska, Pomorza i Pozna6skiego obawialo si�, ie przyznanie Niemcom tych praw 
b�dzie wst�pem do wypierania Polak6w z zajmowanych stanowisk i majqtk6w '· 

Oceniajqc prae� B. Ratyr'lskiej nasuwa si� par� uwag. Przede wszystkim ta
lowaC naleZy, ie Autorka ograniczyla opracowanie wojny gospadarczej do 1930 r., 
nigdzie nie uzasadniajqc przyj�tych w iksiqice cezur czasowyeh. Podpisano wpraw
dzie umow� gospodarczq w marcu 1930 r., ale nie zostala ona ratyfikowana przez 
Reichstag i wojna za pomocc\ eel toczyla si� dalej. Uwzgl�dnione w tytule ramy 
chronologiczne sugerujq, Ze gruntownemu zainteresowaniu Autorki poddany zostal 
ealy wymieniony okres, a nie tylko po roku 1925. W praey koncentrujqcej si� na 
problemie gospodarczym w stosunkach polsko-niemieckich kwestia blokady gos
podarczej lat 1920-1922 wymagala jednak szerszego potraktowania, nii to uezy
ni!a Autorka (s. 39--40). 

t Krasuski stwierdza: ,,Niemcy rozpocz�ly wojn� bez Zadnego sprecyzowanego 
celu i planu dzialania, poza zwyklEl cht:CiQ szkodzenia Polsee na ka:Zdym kroku. 
Dopiero p6Zniej zacz�la si� pojawfaC tu i 6wdzie mytl, Ze wojna ta moglaby mieC 
dla Niemiec dodatnie skutki, gdyby doprowadzila do gospodarezego zalamania si� 
Polski i jej uzaleinienia od Niemiec, eo umoiliwiloby rewizj� granic" (cz. II, 
s. 77). 

3 Stenogramy Sejmu $111.skiego I, pos. 183, 11 X 1928, ,.Strainica Zacbodnia", 
1927, nr 6, tamZe, 1929, nr 1-2, tarnte, 1930, nr 1. 
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Zaznacza si� w publikacji nierOwnomiernoSC wykladu. JeSU stosunki polsko
-niemieckie w latach 1925---1927 przedstawione sq szczeg6lowo i na szerokirn tle 
polityki europejskiej, to okres 1928-1930 zostal potraktowany bardzo pobieZnie. 
Szkoda, ie Autorka nie mogla zaznajomiC si� ze studium W. Balceraka •, gdyi 
pozwoliloby to zrezygnowaC z obszernego omawiania poczynall dyplomacji pol
skiej w dobie konferencji lokarneilskiej. Nie moina zgodziC siE: ze stwierdzeniem 
Autorki, Ze nie sq znane szczegöly z wizyty Cziczerina w Warszawie (s. 158), 
poniewaZ istnieje Zr6dlo radzieckie informujqce o tej kwestii 6. 

Do usterek moina zaliczyC brak konsekwencji w nazewnictwie: Pila i Schnei
demuehl (w pracy bl{;::dnie Scheidemuehle, podobnie jak Deutsch-Eulau zamiast 
Deutsch Eylau - nawa), czy tei Koenigsberg i Krölewiec. 

W rezultacie ksiqika B. Ratyllskiej pozwala dokladniej wrientowaC si� w sto
sunkach polsko-niemieckich lat 1925---1927. Takie na podkreSlenie zasluguje wni
kliwa analiza skutk6w wojny celnej dla gospodarki polskiej. 

Teresa Kulak 

J. R a t  a i e w s k i, ZARYS DZIEJÖW DODATK6W DO „GAZETY OPOL
SKIEJ" (Wydawnictwa Instytutu Slqskiego w Opolu, Komunikaty, Seria zwykla, 
nr 63), Opole 1968, ss. 30, 2 nlb. 

Studia nad historiq czasopiSmiennictwa polskiego w bylym zaborze prusk.im, 
a konkretnie nad „GazetQ Opolskq" i jej dodatkami, utrudnia fakt niezachowania 
si� kompletöw gazet. Autor traktuje sw6j szkic „jako maly przyczynek do lepszego 
poznania historii »Gazety Opolskiej«" (s. 3). Zajmuje si{;:: tylko jej dodatkami 1• 
PodkreSliC naleiy trud Autora, kt6ry w wyniku poszukiwan w Bibliotece Jagielloil
skiej, Bibliotece Slqskiej w Katowicach i Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroclawiu 
ustalil tytuly 14 dodatk6w 2, jak r6wniei zwr6cil uwag� na dodatki okolicznoScio
we. Dotychczas'owa literatllra przedmiotu nie notowala wszystkich dodatk6w oraz 
zawierala nieraz tytuly niepelne i nieScisle. Ponadto niekt6re dodatki do "Gazety 
Opolskiej" nie sq uwidocznione w katalogach bibliotecznych (np . .,Psikus" w Bi
bliotece Jagielloilskiej), mimo Ze w danej bibliotece si� znajdujq (np. wsp6l
oprawne z innymi). To oczywiscie utrudnialo prac� Autorowi, choC z drugiej strony 
wzmagalo pasj� poszukiwawczQ. 

Dodatki do „Gazety Opolskiej" byly cz�sto (jak np, .,Rolnik") r6wnoczeSnie 

4 w. B a  1 c e Ta k, Potityka zagraniczna Potski w dobie Locarna, Wroclaw 1967. 
1> Dokumenty wnieszniej potityki SSSR, t. VIII, Moskwa 1965, s. 522-555. 
1 J. Ratajewski w „Zaraniu Slqskim", R. XXVIII, 1965, z. 4, s. 881-888, umieScil 

szkic informacyjny O dodatkach do czasopi.sm .§lqskich od kofica XIX wieku do 
roku 1939, w kt6rym (przypis nr 2) informowal o opracowaniu przez siebie do
datik6w do „Nowin" i „Gazety Opolskiej". Dodatkami do „Nowin" zajQl si� 
w „Kwartalniku Opolskim", R. XII, 1966, nr 1, s. 23-43, cz�§ciowo wykorzystujqc 
materialy archiwalne. 

z w kolejnoSci Autor wymienia nastepujqce: ,,Piast", ,,Gose Niedzielny", .,Psi
kus", .,Rolnik", ,J>raca", ,,Gazetka dla Dzieci", ,.Dodatek do Gazety Opolskiej", 
,.Przyjaciel Domowy", ,,Slowo BoZe", ,,Rodzina", ,.Smieszek", ,,Dzwonek", ,,Porad
nik dla Kobiet", ,,Robotnik". Zbyteczne jest powolywanie siE: przy omawianiu do
datiku „Rolnik" na ksiqZk� L. S t r a s z e w i c z a, Slqsk Opolski. Zarys geografii 
gospodarczej, Katowice 1962. W przeciwnym wypadku r6wnie.Z przy omawianiu 
innych dodatk6w, np. ,,Robotnika''

i 
powinien Autor odsyla� czytelnika do odpo-

wiednich pozycji, 
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dodatkami do innych gazet polskich, ukazuj,lcych si� w bylym zaborze pruskim, 

np. do „Katolika" czy „Nowin Raciborskich". Chronologicznie (wedlug lat wyda

wania) opisywanie poszczeg6lnych dodatk6w da interesujc:1cej gazety ma - zda

niem Autora - ,,utrzymaC charakter zarysu ich historii'' (s. 4). To twierdz.enie 

wydaje siE; mocno problematyczne. W miarE; moZliwoSci Autor bowiem ustala 

datE; zaloienia i redaktor6w poszczeg6lnych dodatk6w1 ich format i wyglijd zew

nE;trzny oraz liczbE; stron. Bodaj ie najwiE:cej jednak miejsca zajmuje w recen

zowanej pracy wyrywkowy spis treSci znalezionych przez Autora dodatk6w da 

„Gazety Opolskiej", np. ,,Go§cia Niedzielnego", "Gazetki dla Dzieci". Wyliczanie 

poszczeg6lnych autor6w, np. Seweryny Duchliri.skiej, ks. Konstantego Damrota 

czy Kazimierza Laskowskiego, i ich utwor6w - bardzo zresztq nuiqce - byC 

moie przydaloby si� przy opracowywaniu ich poezji i bibliografii, a to przecieZ 

z histori-t gazet polskich ma zwiqzek bardzo nikly. Ponadto nazwiska niekt6rych 

wymienionych autor6w, publikowanych w poszczeg61nych dodatkach, nie nie „m6-

wi-t" czytelnikowi albo ,,m6wül'' bardzo malo (np. Stefania Tucholkowa, Sta

nislaw Jachowicz, Paula W�iyk, Henryk de Forge i wiele innych). 

Wydaje si�, ie Autor nie doprowadzil swojego zamierzenia do kori.ca i dlatego 

trud wloiony w poszukiwania interesujqcych dodatk6w - nawet pomijajqc Zr6dla 

archiwalne i r�kopiSmienne - nie znalazl ukoronowania w omawianym szkicu. 

NaleZalo bowiem nie ograniczaC siE: do prezentowania czytelnikowi wyboru ty

tul6w z treSci dodatk6w, ile raczej skoncentrowaC uwagE: na og6Inych wnioskach 

z niej wynikajc1cych. Ponadto podstawowym wymogiem dla opracowujc1cego 

Zarys dziej6w dodatk6w do „Gazety Opotskiej" - z czego Autor zdawal sobie 

doskonale spraw�, a jednak tego nie zrobil - jest uwzgl�dnienie material6w archi

walnych. Autor tlumaczy si� w tym wzglE:dzie przyczynkarskim charakterem swo

jego szkicu, zapominaj&c, Ze nawet wykorzystanie archiwali6w nie zmienialoby 

tego charakteru. Po eo wi�c to pomnai:anie nieskoilczonej iloSci przyczynk6w. 

Takie podejScie do badal1 nad histori<l czasopiSmiennictwa polskiego w bylym za

borze pruskim i w Niemczech po I wojnie Swiatowej utrudnia tylko i oddala his

toryk6w od opracowania jego syntezy. 

Leonard Smolka 

M. S. Wo s 1 e n s k i j, ,,WOSTOCZNAJA" POLITIKA FRG (1949-1966), Aka

demia Nauk SSSR, Institut Mirovoj Ekonomiki i Mieidunarodnych Otnoszenij, 

Moskwa 1967, s. 428. 

Monografia znanego radzieckiego badacza dziej6w najnowszych Niemiec to 

pierwsza i pionier.ska w literaturze kraj6w socjalistycznych pr6ba syntezy dzie

j6w polityki wschodniej Niemieckiej Republiki Federalnej od 1949 r. ai: do pow

stania r2qdu wielkiej koalicji pod koniec 1966 r. Warto r6wnieZ zauwai:yC, Ze jej 

Autor wykorzystal nie tylko obszernc\ literatur� w kilku j�zykach (niestety, 

w stopniu zupelnie znikomym si�gmil do obfitej jui: literatury w j�zyku polskim), 

ale takie niedostE:pny dla wi�kszoSci specjalist6w material aktowy radzieckiego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych (m.in. znalazly si� tarn interesuj<lce doku

menty dotyCZc\Ce stosunku NRF do Polski w okresie wydarzeri. patdziernikowych 

1956 r.). 

Swoiste cechy zachodnioniemieckiego imperializmu okreSlaj&ce i warunkuj�ce 

charakter i cele polityki wschodniej NRF, miejsce polityki wschodniej w global-
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nej strategii Bonn, stosunek da niej spoleczeiistwa zachodnioniemieckiego i gl6w

nych kierunk6w politycznych - oto zasadniczy krqg problemowy recenzowanej 

pracy. Analizujqc politykE:: wschodniq Bonn, traktujqc jq jako kierunek zasadniczy 

polityki zagranicznej NRF, wyciskajq_cy PiE::tno na jej stosunkach z krajami kapi

talistycznymi i ikrajami tzw. trzeciego Swiata, Woslenskij odwoluje siE:: przede 

wszystkim da swoistych cech zachodnioniemieckiego imperializmu. Autor ekspo

nuje w szczeg6In0Sci fakt, Ze kapital monopolistyczny w NRF reprezentowany 

jest przez te same grupy, kt6re ad koiica XIX w. okreSlaly gl6wne kierunki i cele 

polityki zagranicznej i wewn�trznej Niemiec . .,Ten fakt, Ze Niemcy zachodnie znaj

dujq_ si� w rE::kach tych samych monopoli, ikt6re panowaly w nazistowskich Niem

czech, jest niezmiernie waZny dla zrozumienia istoty zagranicznej i wewn�trznej 

polityki NRF. WlaSnie w tym kryje si� przyczyna wielokrotnie odnotowywanego 

zjawiska: przy zdawaloby siE:: wyraZnej odmiennoSci struktury paflstwowej NRF 

ad struktury pa6stwowej hitlerowskiej Rzeszy istnieje jawna wsp61nota ich za

granicznej, a takZe wielu aspekt6w wewnE::trznej polityki" (s. 19). W tej tak mocno 

eksponowanej wsp6lnocie dostrzega Woslenskij zasadnicze Zr6dlo opanowania 

przez bylych hitlerowc6w r6Znorodnych dziedzin Zycia gospodarczego, politycznego 

i kulturalnego NRF. ,,Nazistowskie kadry, na kt6rych opiera si� system zachodnio

niemiecki, nadaj<-i ksztaltowanej i reali,zowanej przez nie polityce monopoli NRF 

cech szczeg61nej agresywnoSci i reakcyjnoSci. Wyszkolone w duchu metod hitle

rowskich przeniosly one te metody do praktycznej dzialalnoSci paflstwa boilskiego. 

Oto dlaczego nie tylko w swych gl6wnych ikierunkach, ale i w konkretnych for

mach i metodach polityka NRF - to kopia polityki hitlerowskiej, lekko tylko 

udrapowana w pseudoliberalny kostium bufZuazyjnego parlamentaryzmu" (s. 30). 

Wydaje siE: jednak, Ze Autor nie w pelni widzi rolE: tego „kostiumu", zbyt prosto

linijnie oceniajqc ciqZenie brunatnej przeszlo.Sci nad politykQ NRF. 

Woslenskij nie ogranicza siE: jednak do skonstatowania, iZ NRF znajduje siE: 
w rE::ku potE:Znych koncern6w przemyslowych i bank6w, lecz dokladnie, niekiedy 

wrE::CZ drobiazgowo, pokazuje ukryty mechanizm ich dzialania, ksztaltowania przez 

nie wewnE::trznej i zagranicznej polityki NRF. W zwiQzku z tym sporo miejsca 

poSwiE::cil Autor dzialalnoSci zwiQzk6w pracodawc6w i przedsiE::biorc6w, stano
wiqcych swoiste �,pallstwo w paiistwie", ich wplywowi na ustawodawstwo, rzqd, 

partie polityczne (zwlaszcza CDU/CSU i FDP). Nader interesujQce S<l informacje 

(czytelnikowi polskiemu malo znane) o powiQzaniach czolowych ministr6w kolej
nych rzqd6w Adenauera i Erharda z wielkim kapitalem (dotyczy to np. G. Schrö

dera, F. J. Straussa, K. Uwe v. Hassela, H. Ch. Seebohma i wielu innych). Cen

nym walorem recenzowanej pracy jest takZe pokazanie Scislej zaleZnoSCi miE::dzy 
politykq wschodniq NRF a wzrostem jej potencjalu ekonomicznego i roli w Swie

cie kapitalistycznym, 

Na tle analizy klasowego charakteru NRF przedstawia Woslenskij politykE:: 

wschodniq, jej cele i Srodki realizacji. Sporo interesujqcego materialu zawieraj& 

partie poSwi�cone polityce wobec Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dotyczy 
to np. dzialalnoSci istniejQcej ad 1952 r. przy ministerstwie da spraw og6lno

niemieckich „rady naukowej", opracowujQcej szczeg6lowe plany wchloniE:cia NRD 
i likwidacji w niej wszystkich politycznych, ekonomicznych i kulturalnych zdoby

czy ,systemu socjalistycznego. InteresujQCY material znajdujemy takZe w rozdziale 

traktujqcym o bor'lskich planach „Drang nach Osten'1
• Przy analizie tych spraw 

Woslenskij odwoluje siE: do malo znanej wypowiedzi von Brentano na zlocie 

Ziomkostwa G6rnoS1Qskiego w Bochum w lipcu 1956 r., iZ „niemieccy chlopi, 

rzemieSlnicy i zakonnicy" przyszli na slowiailski wsch6d, aby kultywowaC tarn 
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prawo niemieckie i zachodniq kultur�. W Swietle tych historycznych fakt6w tak 
cz�sto wspominany niemiecki »Drang nach Osten« byl w rzeczywistoSci jednym 

z najwspanialszych pokojowych ruch6w osadniczych. Zostal an urzeczywistniony 

bez jednego chociaiby uderzenia mieczem, bez wyp�dzeii, przeS1adowa6 i ucisku 

miejscowej ludnoSci" (s. 107). Do rangi swoistego symbolu podnosi takie Autor 
fakt, Ze tw6rc<1 formuly o granicach z 31 XII 1937 r., stanowic1cej fundament 
oficjalnego programu terytorialnego rzqdu NRF, byl nie kto inny, lecz Hermann 

Göring, kt6ry w kwietniu 1946 r. w czasie procesu norymberskiego oSwiadczyl 
swemu adwokatowi: ,,aby nadal istnieC, naszym minimalnym programem powinno 

byl:: odzyskanie granic 1937 r." (s. 111). Niezupelnie jednak przekonywajqco wy
padly rozwai:ania Autora o drogach i metodach realizacji „plan6w kolonizacyj
nych na Wschodzie". Odnotowujqc wszelkiego rodzaju wojownicze deklaracje 
przyw6dc6w boJlskich, stwierdza Woslenskij, ii ,,opr6cz tych jawnie rozb6jniczych 
nawolywan. rozlegaly siE;: w Bonn r6wnieZ inne, lekko zawoalowane, ale w istocie 
nie r6Zniqce siE;: od nich. Przyw6dcy zachodnioniemieccy liczyli na wyikorzystanie 
w polityce »Drang nach Osten« formuly wszelkich moZliwych wariant6w »zjed
noczonej Europy«" (s. 121). Tr'afnie oceniajqc sens „europejskich'' rkoncepcji Bonn 
Woslenskij sklonny jest traktowaC je na r6wni z owymi "rozb6jniczymi nawoly
waniami", jakby nie dostrzegajj:\c, Ze od wielu lat wlaSnie hasla europejskie sta
nowiq gl6wny motyw botiskiej strategii. W wersji adenauerowskiej z lat 1949-
1954, gdy NRF byla jeszcze slaba, hasla europejskie mialy ulatwil:: odbudowE;: potE;:gi 
ekonomicznej zachodnioniemieckiego rkapitalizmu. W najnowszej, straussowskiej 
wersji {zawartej w gloSnej pracy F. J. Straussa, Herausforderung und Antwort. 

EinProgramm für Europa) hasla europejskie majq ulatwil:: NRF przeprowadzenie 
zrniany status quo przy pomocy Europy zachodniej zjednoczonej poä egidq pafl
stwa boiiskiego. 

Nieco jednostronnie rysuje siE;: w recenzowanej pracy rola i dzialalnoSC ziom
kostw. Interesujqce jest jednak spostrzei;enie, Ze ziomkostwa jakby przygotowujq 
grunt pod rozszerzenie oficjalnego programu terytorialnego Bonn. Trzeba mieC jed
nak na uwadze, Ze nie dotyczy to wszystkich ziomkostw, lecz gl6wnie tych, rkt6re 
skupiajq Niemc6w pochodzqcych spoza teren6w objE;:tych granicami z 31 XII 1937 r. 
Stosunki zaS miE;:dzy nimi a rz.qdem NRF nie zawsze ksztaltuj& siE;: tak jednoznacz
nie i bezkonfliktowo, jak by to moglo wynika(: z pracy Woslenskiego. 

Sledz&c perypetie bollskiej polityki wschodniej pisze Woslenskij o jej „wymu
szonych zygzakach" i manewrach podyktowanych obaWq przed zdemaskowaniem 
jej autor6w i rzecznik6w jako wrog6w pokoju i pokojowej wsp6lpracy .narod6w 
europejskich. WSr6d czynnik6w decydujqcych o tych „wymuszonych zygzakach" 
polityki wschodniej Bonn wymienia Woslenskij pokojowq polityk� ZSRR, posta
WE: demokratycznych krE;:g6w spoleczeilstwa zachodnioniemieckiego oraz prestiZowe 
poraZki rzijd6w Adenauera. W zasadzie jest to ocena trafna, ale zbyt og6lnikowa. 
WaZnq bowiem rolE;: odegraly takle takie czynniki, jak zmieniajqcy siE;: uklad sil 
w skali miE:dzynarodowej na korzySC wsp6lnoty pal1stw socjalistycznych czy sprzecz
noSci mi�dzy NRF a innymi paDstwami kapitalistycznymi rodzqce siE;: na tle d�Zell. 
imperializmu zachodnioniemieckiego do zaj�cia hegemonialnych pozycji w Europie 
zachodniej. Woslenskij pisze o „wymuszonych zygzakach", ale w istocie rzeczy nie 
docenia ich znaczenia. Neguje on bowiem istnienie nawet taktycznych r6Znic mi�

dzy politykq wschodniq Adenauera i Erharda. Jest to wedlug naszego mniemania 
jawne uproszczenie. 

Drugq czE;:SC pracy wypelnia analiza stosunku spoleczetistwa zachodnioniemiec
kiego do polityki wschodniej. Szczeg6lnie skrupulatnie odnotowuje Woslenskij 
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wszelkie opozycyjne wobec niej przejawy, pozwalaj;:ice na sformulowanie tezy 

o ksztaltowaniu sie wewnQtrz zachodnioniemieckiej bur:iuazji tendencji do norma

lizacji stosunk6w z paflstwami socjalistycznymi i prowadzenia polityki liczqcej sie 

z realiami spoleczno-ekonomicznymi i politycznymi powojennej Europy. Na tym 

szeI"szym tle Sledzi Autor stosunek poszczeg6lnych partii politycznych - od skraj

nej, faszyzujqcej prawicy a:i po skrajnq komunistycznq lewice - do polityki 

wschodniej, odnotowujqc wszelkie r6:inice zdafl wewnqtrz CDU/CSU, FDP, 

a zwlaszcza SPD. 

W sumie wypadnie jeszcze raz stwierdziC, ii: jest to praca pionierska i od

krywcza, aczkolwiek nie pozbawiona ujeC rkontrowersyjnych, zbyt schematycznie 

traktujqcych o zjawiskach nader zlo:ionych. 

Marian Orzechowski 

J. S o  k 6 !, BUNDESWEHRA. SYSTEM URABIANIA IDEOLOG!CZNEGO, 

\Varszawa 1968, Wydawnictwo MON, s. 220. 

Literatura· polska dotyczqca odradzania sie zachodnioniemieckiego imperializ

mu, a zwlaszcza jego potencjalu militarnego, jest ju:i stosunkowo obszerna. MoZna 

wi<;C' przykladowo wymieniC prace A. J. Kamiliskiego i Z. Rotockiego czy L. Mo

czulskiego. Znacznie mniej uwagi poSwif:cano jednak zagadnieniom zwiqzanym 

z ksztaltowaniem oblicza ideowo-politycznego Bundeswehry oraz indoktrynacjq 

spoleczelistwa zachodnioniernieckiego w duchu militaryzmu i odwetu. Z bardziej 

znacz(\cych prac wymieniC mo:ina jedynie K. Ochockiego Podstawy ideologiczne 

wychowania Bundeswehry (1964) oraz pare artykul6w. Tymczasem sq to zagad

nienia niezwykle istotne dla poznania wsp6lczesnych dziej6w NRF, zachodzqcych 

w niej aktualnie proces6w spoleczno-politycznych, wSr6d kt6rych niezwykle do

niosle znaczenie posiada dq.Zenie Bundeswehry od odgrywania samodzielnej roli 

politycznej i zajecia pozycji, jakQ w republice weimarskiej zajmowala Reichswehra. 

Charakterystyczn(\ cechQ aktualnego rozwoju Bundeswehry sq tendencje do 

pozbycia siE: demokratycznego kostiumu, jakim byla koncepcja „obywatela w mun

durze", przyjeta do ideowo-politycznego wyposaZenia armii zachodnioniemieckiej 

w momencie jej narodzin w 1955 r. Dlatego te:i dzieje tej koncepcji, a szerzej 

dzieje i charakter systernu urabiania ideologicznego w Bundeswehrze pozwalajq 

lepiej zrozumieC zachodzqce w niej przemiany. Z tego teZ punktu widzenia praca 

Sokola zasluguje na szczeg61nq uwagt:. W istote podjetej przez Autora problema

tyki wprowadza zwiezla przedmowa generala dywizji J. Urbanowicza: ,.W przygo

towaniu Bundeswehry jako instrumentu agresji przeciwko paflstwom socjalistycz

nym szczeg61nq uwage przywiqzuje sit: do ideologicznego i psychologicznego ura

biania :iolnierzy. Rozwinieto tarn w ramach tzw. »Innere Führung« wyrafinowany 

system indoktrynacji, nacelo\vany na takie ksztaltowanie postaw :iolnierzy, aby ich 

SwiadomoSl: byla w pelni opanowana przez agresywnt1, odwetowc1 ideologie mili

taryzmu. Kanw� tej dzialalnoSci stanowi rozpasana propaganda antykomunizmu, 

szowinizmu i odwetu, kt6ra ma tworzyl: gotowoSC iolnierzy do marszu na Wsch6d. 

Problem ksztaltowania czynnej, ideologicznej gotowoSci :iolnierzy Bundeswehry 

da agresji podniesiono do rangi jednego z naczelnych zadafl polityki rnilitarnej 

NRF" (s. 8). 

Praca Sokola oparta jest na solidnej, aczkolwiek silq rzeczy ograniczonej 

podstawie Zr6dlowej. Autor wykorzystal obszernq literature przedmiotu w jE:ZY-
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kach polskim i niemieckim oraz specjalnij literaturc} inspirowam1 lub wydawam1 

przez aparat „Innere Führung". Oczywiscie, jest to podstawa ograniczona, cho

ciai:by ze wzgl�du na niedostE;'.pnoSC wielu material6w Bundeswehry, np. wy

dawnictw publikowanych w niewielkich nakladach i przeznaczonych wyh1cznie 

do uiytku wewn�trznego korpusu oficerskiego, W minimalnym stopniu wyzyskal 

jednak Sok6l prasE: zachodnioniemieck& dost�pnQ w Polsee, np. tygodnik „Der 

Spiegel", poSwi�cajc\CY zagadnieniom militarnym sporo uwagi, czy te:i gloSm\ 

„Deutsche Soldaten und Nationalzeitung", kt6rej rola w upowszechnianiu idei 

militaryzmu w spoleczel'1stwie zachodnioniemieckim jest nader istotna. Mo:ina 

taki:e wskazaC na pewne luki w wykorzystanej literaturze (brak. np. kilku ar

tykul6w W. v. Baudissina, wsp6ltw6rcy koncepcji „obywatela w mundurze", wie

lu artykul6w poSwi�conych problematyce „Innere Führung'\ a publikowanych 

w czasopismie „Wehrkunde", wielu pozycji zachodnioniemieckich, enerdowskich 

oraz radzieckich). 

Punktem wyjSciowym rozwa:iall Sokola jest teza, iZ stworzenie podsta w 

ideowo-politycznych przyszlych sil zbrojnych bylo warunkiem ich odbudowy. 

W praktyce oznaczalo to koniecznoSC „oiywienia na nowo zbankrutowanej ide

ologii wojennej militaryzmu niemieckiego, zmodyfikowanie jej i dostosowanie do 

nowych powojennych warunk6w, tak aby byla ona w stanie oddzialywaC na masy 

i stopniowo je opanowaC. Wykonanie tego zadania bylo niemoi:liwe bez rehabili

tacji militaryzmu niemieckiego zar6wno w opinii publicznej wlasnego narodu, jak 

i spoleczeristw sojusznik6w wojskowych NRF. Celem rehabilitacji, najog6lniej 

rzecz biorqc, bylo przywr6cenie wlasnemu spoleczellstwu wiary w moZliwoSci mi

litaryzmu niemieckiego oraz przedstawienie go w oczach sojusznik6w jako godnego 

i poiq_danego partnera" (s. 13). Szczeg6lny walor nadawany ideologicznemu ura

bianiu i:olnierza i armii jako caloSci wynikal takle z poglqd6w k61 rzqdzqcych 

NRF na charakter przyszlej wojny, wymagajqcej od i:olnierza wysokiego poziomu 

SwiadomoSci politycznej i ideologicznej, samodzielnoSci dzialania i inicjatywy 

wynikajqcej z przekonania, ii: walczy o sprawiedliwe cele. 

Rozwa:iania Autora o systemie urabiania ideologicznego w Bundeswehrze po

przedza interesujqcy wyw6d historyczny o metodach i formach indoktrynacji Zol

nierzy w armii wilhelmil1.skich Niemiec, w Reichswehrze, a zwlaszcza w Wehr

machcie. Szczeg6lnie doSwiadczenia Wehrmachtu zaslugujq na uwagE:, poniewaZ 

nawiqzuje do nich Bundeswehra. Zwiqzek miE:dzy instytucjq „Innere Führung" 

a tradycjami hitlerowskimi dostrzega Sok61 m.in. we wsp61nocie ideologicznej 

oraz w podobieflstwach natury organizacyjno-technicznej. Wydaje si� jednak, Ze 

sprawa ta zasluguje na bardziej poglE:bionq analizE:, gdyi: w przeciwnym wypadku 

nie moina b�dzie uniknql: pokusy zbyt latwych i zawodowych analogii i uog6lniell. 

Zasadniczq cz�SC pracy Sokola wypelnia analiza struktury i ewolucji sytemu 

„Innere Führung" oraz kierunk6w urabiania Zolnierzy Bundeswehry w duchu 

antykomunizmu, fideizmu, rewizjonizmu i odwetu. Interesujf}ce S,l zwlaszcza partie 

poSwi�cone renesansowi tradycji hitlerowskich oraz ,,militarystycznej indoktrynacji 

spoleczellstwa". Jednakie ta ostatnia kwestia potraktowana zostala zbyt wqsko. 

Autor nie nawiqzuje do wielu waikich aspekt6w relacji Bundeswehra - spole

czellstwo, przewijajc\cych siE: np. w dyskusjach na temat rzekomego „wyobcowa

nia" Bundeswehry. Prac«: zamyka interesujqcy, aczkolwiek moie nieco powierz

chowny (zwlaszcza w Swietle wydarzeD. czechoslowackich) rozdzial o dywersji 

ideologicznej i aparacie „wojny psychologicznej" w Bundeswehrze. 

Niezaleinie od tych czy innych uwag krytycznych wypadnie zgodziC siE: 

z ocenq J. Urbanowicza, ii praca Sokola „odpowiada spolecznemu i politycznemu 



Recenzje 455 

zam6wieniu. Prezentowane w niej treSci, tezy, oceny i wnioski wzbogacajq 
i uplastyczniajq naszq wiedz� o mniej znanych stronach • i cechach wsp6lczesnego 
militaryzmu zachodnioniemieckiego oraz jego budzqcej niepok6j dzialalnoSci 
w ideologicznej mobilizacji armii i spolecznoSci da powrotu na stare, utarte 
szlaki" (s. 9). 

Marian Orzechowski 

MLODE POKOLENIE ZIEM ZACHODNICH. PAMIE;TNIKI, Wyb6r i opraco

wanie Z. Dulczewski, Instytut Zachodni, Poznal1. 1968, s. 470. 

Praca zawiera 16 najcelniejszych i najbardziej reprezentatywnych pami�tnik6w, 
stanowiqcych cz�SC plonu konkursu (ogloszonego w 1966 r.) Instytutu Zachodniego 
na pami�tniki mlodzieiy urodzonej na ziemiach zachodnich i p6lnocnych. Naj
bardziej dla badacza doniosly, naukowy sens tego konkursu pol egal przede wszyst
kim na tym, ii nadeslane prace (w isumie 147, w tym aZ 51 z Dolnego $lqska) 
,,rejestrujq postawy i poglqdy drugiego pokolenia bylych imigrant6w" (s. 5). 
W szczeg6ln0Sci organizatorzy konkursu spodziewali si� otrzyrnaC „autentyczne 
dokumenty" m6wi<l_ce o SwiadomoSci spolecznej mlodzieiy ziem nadodrzal1.skich 
i nadbaltyckich, jej ideologii i postawach spoleczno-politycznych, przywiqzaniu 
do ziem, kt6re „przed dwudziestu laty, w pionierskim trudzie pokolenie ojc6w 
pami�tnikarzy zasiedlalo i zagospodarowywalo", rezultatach „akcji socjalizacyjnej 
i pracy ideowo-wychowawczej prowadzonej przez rozbudowan<l_ sieC szk61 i in
stytucji spoleczno-kulturalnych Polski Ludowej, pracy majqcej za zadanie prze
kazanie tradycji, dorobku i ideal6w spoleczno-kulturalnych tych, kt6rzy walczqc 
o Polsk� gin�li. i tych, kt6rzy te ziemie na nowo odzyskali" (s. 7). 

Interesujqcy wst�p Z. Dulczewskiego, Pokolenie mlodych mieszka'nc6w ziem za

chodnich, wprowadza czytelnika w istot� problem6w socjologicznych zawartych 
w pami�tnikach. Odnotowuje wi�c Dulczewski, ie w pami�tnikach dochodzi do 
glosu po raz pierwszy pokolenie Polak6w, kt6re „te i tylko te" ziemie nazywa 
ziemiami rodzinnymi, na tych „i tylko na tych" ziemiach ma sw6j dom rodzin
ny, tu „i tylko tu" zawüizalo pierwsze mi�dzyludzkie stosunki koleZeti.stwa, przy
jaZni, miloSci, wsp6ludzialu w Zyciu spolecznym i pracy (s. 7). Czlonk6w tego „no
wego pokolenia" nazywa Dulczewski „autochtonami", aczkolwiek sklada si� ono 
z dw6ch podgrup: potomk6w mieszkatic6w ziem zachodnich i p61nocnych sprzed 
1939 r. oraz potomk6w osadnik6w. Za okre.Sleniem „autochtoni" przemawiala jed
nak w spos6b w pelni zasadny treSC wypowiedzi konkursowych. Nasi mlodzi 
autorzy - pisze Dulczewski - ,,pochodzqcy z rodzin niedawnych osadnik6w, 
zaprezentowali w konkursie tak silny patriotyzm i poczucie wi�zi z ziemiami 
zachodnimi, ie trudno sobie wyobraziC, iZby ust�powali pod tym wzgl�dem zasie
dzialej na tych ziemiach od wiek6w polskiej ludno.Sci autochtonicznej" (s. 8). 
Sq to stwierdzenia nader interesujqce, zasJugujqce na uwag� nie tylko socjologa, 
ale takZe historyka. Nie spos6b jednak nie zauwaZy� iZ sq one zbyt generalizujqce, 
aparte na stosunkowo jednostronnym i szczupJym materiale empirycznym. Zbyt 
ubogi byl bowiem plon pozna11.skiego konkursu (tylko 147 wypowiedzi odpowia
dajqcych jego wym.ogom), zbyt nier6wnomiernie ksztaltowalo si� terytorialne po
chodzenie jego uczestnik6w i ich przynaleinoSC spoleczno-zawodowa, aby moZna 
bylo pozwoliC sobie na daleko idqce uog6lnienia i wnioski. Tylko 100/o uczestnik6w 
konkursu pochodzilo z Warmii i Mazur, mniej wi�cej tylko samo .z Opolszczyzny, 
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a wi�c z obszar6w stanqwi.�cych podstawowe skupiska ludnoSci autochtonicz.pej. 
MlodzieZ naleZc:1cc'\ do pokolenia potomk6w autochton6w reprezentowalo zaledwie 
11 wypowiedzi. Wi�cej niZ jednfl trzecifl biorqcych udzial w konkursie stanowili 
mieszkaficy Dolnego Slqska, a wi�c terenu o innej strukturze ludnoSciowej 
w por6wnaniu ze Slc1slciem Opolskim czy nawet Pomorzem Zachodnim. DoSC 
przypadkowo uksztaltowala sif; struktura spoleczno-zawodowa uczestnik6w kon
kursu. Najliczniejszc\ ich grupf! stanowili uczniowie Srednich szk6l zawodowych 
i og6lnoksztalcqcych (66 os6b). MlodzieZ pracujc:1cq zawodowo reprezentowalo 58 
uczestnik6w, w tym 16 robotnik6w i 4 rolnik6w. Wszystko to w sumie sklaniaC 
musi do daleko idq_cej ostroZnoSci w formulowaniu jakichkolwiek wniosk6w o og61-
niejszym walorze. OstroZnoSC ta winna wzrastaC przy lekturze 16 wybranych 
wypowiedzi konkursowych. WSr6d ich autor6w jest 1 studentka, aZ 10 uczennic 
i uczni6w starszych klas licealnych, 2 urzt::dnik6w ze Srednim wyksztalceniem, 
1 technik, 1 rybak morski i tylko jeden robotnik. Autorzy reprezentujq wit::c sw& 
SwiadoffioSciq, dojrzaloSci::i Sot1d6w i umiejetnoSciq ich formulowania na piSmie 
poziom wiE:cej nii: przecif;tny. 

Maj::ic na uwadze tego rodzaju zastrzei:enia, traktujqc nadeslane na konkurs 
i opublikowane w recenzowanym zbiorze pami�tniki jako jedno z wielu Zr6del 
do charakterystyki mlodego pokolenia ziem nadodrzaf:iskich i nadbaltyckich, prze
mawiajijce w pelni po konfrontacji z innymi Zf6dlami, warto jednak odnotowaC 
ich niewijtpliwij wartoSC, zwr6ciC uwag� na charakterystyczny ton i klimat. Pro
blematyka prac jest bardzo bogata. Sc\ to sprawy - jak trafnie podkreSla Dul
czewski - ,,dotycz::ice calej mlodziei:y polskiej, wi<1Zc\ce sit:: z przemianami spo
leczno-politycznymi w Polsee Ludowej, z rewolucjq spoleczno-kulturalmt, z de
mokratyzacj::i Zycia spolecznego, z industrializacjq i urbanizacjq 1kraju, z drugiej 
zaS strony sprawy specyficzne dotyczijce przemian na ziemiach zachodnich, zwiq
zane z repolonizacj::i tych ziem i z tworzeniem sit: nowych wit:zi spo)ecznych" 
(s. 8---9). A wit:c sprawy codzienne, pokojowe. Nowe pokolenie, kt6re doszlo do 
glosu w recenzowanym zbiorze, nie zna juZ wojny lub zna jq jedynie z nocnych 
koszmar6w (o kt6rych pisze paru uczestnik6w konkurs6w) lub wspomnieil rodzi
c6w. Jest to pokolenie., dla kt6rego Wroclaw byl zawsze miastem mlodzieZy i zie
leni, nowych dom6w i calych dzielnic, nigdy zaS miastem ruin i wybuchajqcyh 
min, a walka o wladzE: w Polsee, o ksztalt przemian socjalistycznych - wylqcz
nie historiq. Te zasadnicze fakty okreSlaj::i jego zbiorow(\ biografit:, jego spos6b 
widzenia podstawowych problem6w naszej wsp6lczesn0Sci. Jednak:Ze fakt urodze
nia nad Odrq i Baltykiem wycisnijl na tej biografii swoiste pit:tno, okreSlil ksztalt 
szczeg6lnie silnie przei:ywanej wit:zi z miejscem urodzenia, patriotyzmu lokal
neg,o, ucz.ulenia na antypolski rewizjonizm zachodnioniemiecki. 

Marion Orzechow.ski 




