
RECENZJE I ARTYKULY RECENZYJNE 

J. B a k a l a, POCATKY CESKO-POLSKYCH STYKO A NEJSTARSI DEJINY
HRADCE U OPAVY (Casopis Slezskeho musea, ser. B, c. 2, R. XIX, 1965, s. 97-106). 

Artytkul J. Bakaly jest publikacjq u1epszonej wersji referatu pt. Pocatky 

cesko-pol$ki/ch styku v souvislosti s nejstarsimi dejinami Hradce u Opavy. Referat 
. ten wygloszony zostal na konfere!Il'cji naukowej w Hradcu -(10 IX 1'965 r.) zorgani
zowanej pod haslem - ,,1000 let cesko-ipolske vzäjemnosti". 

'szeroka problematyka konferencji zmO!bilizowala zainteresowane osrodki nau
kowe w Czechoslowacji, a tak:ze przybylych na specjalne zaiproszenie licznych de
legat6w z Polski. Nie miejsce tu na omawianie obrad, dosc powiedziec, ze toczone 
w czterech tematycznych sekcjach obi;ady obj�ly ipokr6tce w�zlowe problemy 
tysiqcletnich stosunk6w mi�dzy naszymi braitnimi narodami. J. Bakala podjql przed
miot, kt6ry st•anowi swego rodzaju klamr� chronologicznq, sipinajqCq czasy pierw
szych kontakt6w ,polsiko-cz,eskich z dziejami XIX w. 

Pierwsza cz�sc artykulu stanowi przeglqd zagadnien dotyczqcych wzajemnych 
stosunk6w Czech i ksztaltujqcego si� ipanstwa polskiego we wczesnym srednio
wieczu. M6wi si� ttitaj pokr6tce o korzysciach militarnych, poliitycznych i kultu
ralnych plymicych z sojuszu Piast6w i Przemyslid6w przypiecz�towanego wyd-a
niem za polanskiego Mieszka ksi�zniczki D0tbrawy. Zestawienie zachowanych prze
kaz6w .zr6dlowych sklania autora do przyj�cia za dat� malzenstwa 965 r. Z usta
leniem tym, jak wiadomo, scisle lqczy si� sprawa chrztu Mieszka I, kt6ry to 
fakt zgodnie z najstarszyrn.i 'kronikami i rocmikami trzeba odniesc do, 966 r. 
Wiaclomosc z Kodeksu S�dziwoja z Czechla, jakoby Mieszko zostal ochrzczony przed 
malzeirntwem z Dobrawq, jest odosobniona i s,przeczna z wiarogodna, Kronikq

Thietmara. Kto wie, czy na takie przedstawienie nie wplyna,l ·przyklad chrztu 
Jagielly. Informacj� zawartq w Kodeksie S�dziwoja mozna wylqczyc z rozwazan, 
tym bardziej ze m6wi ona jednoczesnie ? rzekomym pobyde polanskiego wladcy 
w Pradze. Tymczaisem rocznikarstwo czeskie nie zachowalo o tym zadnej tradycji. 
R6wniez inny szczeg6l, kt6ry podaja,: Kronika wielkopolska, Annales episcoporum

Cracoviensum i in., a mianowicie to, ze Dobrawa nosic miala imi� Dobrochna 
i byla siostrq sw. Waclawa, uznaje autor za bezpodstawne. 

Wydaje si�, ze celowe bylo,by ipodj�cie poszuikiwan w kierunku ustalenia, jakie 
moglyby byc .zr6dla wspomnianego wpisu do Kodeksu S�dziwoja. Znajqc jego eru
dycj�, sz,erokie zainteresowania, a takze dost�IP do pokaznej biblio,teki kapitulnej 
w Gnieznie, mozna by pokusic si� o znalezienie pewnych wskaz6wetk 1• Kanonicy 
regularni, do kt6rych zakonu wstqpil, rozwijali w6wczas ozywionq dzialalnosc 

1 J. W i e s  i o l o w s k i, S�dziw6j z Czechla (1410-1476). Studium z dziej6w 
kultury . umyslowej Wielkopolski (Studia Zr6dloznawcze, t. IX 1964, s. 75-103); 
M. H o r n o w s k a, H. Z d z i t o w i e c k a - J a  s i e n s k a, Zbiory r�kopismienne 
w Polsee sredniowiecznej, Warszawa 1947,

, 
s. 200, 243 n.
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bibliofilskq i historiograficznq majqc niezaprzeczony udzial w 6wczesnym ruchu 
umyslowym. Kontakty z irnnymi klasztorami polskimi, slqskimi, a takze czeskimi 
i austriaclkimi, zapewnialy wymian� opracowan i wyciqg6w ·oraz odpis6w po
czytnych kronilk i traktat6w. S�dziwöj m6gl z nich korzystac najpierw podczas 
swoich pobyt6w w Krakowie, gdzie blisikie byly zwiqzki z kulturq czeskq, oraz 
p6zniej przebywajqc juz od sierpnia 1458 r. w zaciszu klodawskiego klasztoru. 
W Klodawie mial zresztq do dyspozycji, obok wlasnego, takze cenny ksi�gozbi6r 
Piotra Wlodkowica. 

Kodeks S�dziwoja, po-swi�cony dziejom Polski etnicznej wlqcznie z dziejami 
Slqska i Pomorza, si�ga czas6w bajecznych. Fakt o uprzednim chrzcie Mieszka 
w Pradze, poprzedzajqcym rzekomo malzenstwo z Dobrawcl, moze byc zar6wno 
wlasnq koncepcjq historiograficznq S�dziwoja, jak tez przejqtkiem z jaikiegos opra
cowania regionalnego ze Slqsika - typu wroclawskiej Cronica abbatorim Beatae 

Mariae Virginis in Arena. Do opisa111ia najsitarszych dziej6w polskich m6gl S�dzi
w6j znalezc inspiracj� w historii Czech skresfonej przez Eneasza Sylwiusza czy 
w dost�tPnej mu, bo w posiadaniu rodzonego brata Jaska z Czechla, Kr011,ice Mar

cina z Opawy. Istnieje wi�c prawdopodobienstwo, ze przekonanie o chrzde Mieszka 
w Pradze, wyprzedzajqcym malzenstwo, pochodzic moze z regionalnych o.praco
wan slqskich lub czesko-morawskich, czasem jednak r6wnie balamutnych, jak po
pularna XIII-wieczna „Kronika" Marcina z Qpawy. Typowy dla sredniowiecznego 
rocznikarstwa Wqd:ek symboliczny i moralizatorski o odzyskaniu wzroku przez 
ochrzczonego m6gl S�dziw6j zaczer:pnqc cho6by z dobrze mu zna111ego Galla Ano-. 
nima. 

Zawiqzanie w�zl6w dynastycznych w 965 r. i przyj�cie chrzescijanstwa od 
kaplan6w przyichodzqcych z Czech, wraz z r6znorodnymi konsekwencjami stqd 
plynqcymi, slusznie uwaza J. Bakala za rezultat nie z111anych blizej, ale nieza
wodnie istniejqcych juz Utl)rzednio stosunk6w mi�dzy Gnieznem a Pragq. Wplywy 
PrzemysiJ.id6w na Slqsku i w Maloipolsce musialy si p0wodowac nawiqzanie sto
sunk6w politycznych mi�dzy sqsiadujqcymi organizmami panstwowymi juz w I po
lowie X w. Panowanie czeskie w Polsee ipoludniowej, dyskusyjne do dzis eo do 
ram chronologicznych, nie bylo wtedy rzeczywiscie zarzewiem niezgody. Konflikt, 
jak wiadomo, wynikl dopierö w zmienionym ukladzie tPOlitycznym, w okresie zbli
zenia Mieszka do cesarstwa u samego schylku zycia wladcy polanskiego. 

Tak naikreslona pierwsza cz�sc artyikulu J. Bakaly jest jak gdyby wst�pem do 
analizy ustalajqcej zr6dla opowiadania o spotkaniu Dobrawy przez Mieszka w gro-
dzie Hradcu 111ad Qpawq. f-

Ot6z wqtek ten pojawil si� na Opawszczyznie p6zno. Brak go w�r6d opowia
dan ludowych zebranych i opu:blikowanych przez A. Petera (1866 i 1894). W in
nym zbiorku podan ze Slqsika Opawskiego i Cieszynskiego V. Prasek wspomina 
jedynie o domniemanym chrzcie mieszkanc6w Hradca w r. 965 2• Jan Knur, urz�d
nik ksiqzqt Lichnowskich na Hradcu, spisal okoro polowy XIX w. kronik� zamku 
Hradec. Niekrytycznie opracowana nie zawierala jedna:k pierwotnie interesujqcej 
nas legendy o Dobrawie. Dopisano jq do r�kopisu J. Knura p6zniej. Kto m6gl 
byc autorem interpolacji i kiedy jej dokonal, nie udalo si� ustalic. 

Dane zgromadzone przez J. Bakal� zdajq si� wskazywac, ze opowiadanie 
o spotkaniu w Hradcu zostaro sformulowane na schylku XIX w. i nie bylo jeszcze
sz-erzej znane w 1894 r. Zakrojone na wielkcl skal� obchody tysiqclecia na W�
grzech w 1896 r. z pewnosciq znalazly szerszy oddzwi�k w calych Austro-W�grzech,
a takze i na 8lqsku poludniowo-wschodnim. Obchody tysiqcletniej ro.cznicy zaj�cia

2 V. P r  a s e k, Vlastiveda slezskci, t. I: Podani lidu, Qpava 1888, s. 8.
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pannonskiej ojczyzny :przez W�gr6w mogly zwr6cic uwag� i wzbudzic zaintereso
wanie przeszlosciq Opawszczyzny tak na samym zamku w Hradcu, jak w po
bliskiej Opawie. 

Za naj.starszy osrodeik osadniczy tej cz�sci Slqska uznawano 6wczes111ie Hra
dec, skqd tez historia tego wlasnie grodu musiala znalezc si� w centrum zainte
resowania. Do dzis dokumenty pi1sane dajq najstars.zq metryk� wlasnie Hradcowi,
inne osrodki r6wnie stare mozna ustalac _jedynie !Przy pomocy metody archeolo
gicznej 3• W drugiej polowie XIX w. dosc bylo edycji zr6dlowych i opracowan 
z historii Opawszczyzny, by m6c podjqc wartosciowe prace badawcze w tej dzie
dzinie 4• Dopiero uswiadomienie soibie og6lnego stanu historiografii slqsko-moraw
skiej ipozwala pelniej zrozumiec stwierdzenie J. Bakaly, ze Kronika Knura z o.po
wiadaniem o Dobrawie jest napisana przez amatora i nie jest pracq naukowq. 
Powiedziawszy to Bakala nie poiszedl jedna.k w swym rozumowaniu i badaniach 
konsekwentnie dalej, czego nalezaiorby oczekiwac. Zajql si� poszukiwaniem genezy 
przeslanek do omawianego Wqtku pomijajqc zu,pelnie drugq stron� problemu. Jest 
niq niewqtipliwie wartosc hradeckiej Kroniki Jana Knura z polowy XIX w., przed 
�oncem tegot wieku dopelnionej interpolacjami, jak zr6dla do dziej6w nowozytnej 
swiadomosci Morawian slqskich. 

Wiosna Lud6w silnie wstrzqsn�la monarchiq ausrtro-w�gierskq. Juz w jej prze
dedniu, w lonie .ksztaltujqcej' si� inteligencji morawskiej, kt6rej powaznq cz�sc 
stanowilo wtedy duchowi·enstwo, budzila si� swiadomosc narodowosciowa. Tenden
cje narodowe i separatystyczne przejawily si� m. in. w zainteresowaniach histo
rycznych, skupiajqcych si� wok6l misji Cyryla i Metodego i dziej6w tzw. Wiel
kich Moraw. Obchodzono wtedy na Morawach kolejno tysiqcletnie rocznice przy
bycia Cyryla i Metodego (863-1863) i ich smierci (869-1869 i 885-1885 r.). 
Kampania obchod6w, abok religijnego, miala niewqtpliwie aspekit .polityczny. Pod
chwycili g.o tzw. mlodoczesi wysuwajqc w latach osiemdziesiqtych-dziewi�cdzie
siqtych antyniemieckie, a przez to rusofilskie, haslo narodowego kosciola slo
wians1kiego 5• Zerwany powstaniem czerwcowym Kongres Praski w' 1848 r. byl 
pierwszq lekcjq wsp6lpracy politycznej Slowian obj�tych granicami Austro-W�
gier, do kt6rej wlqczyli si� r6wniez Polacy z innych zabor6w i emigracji. Popu
larne wtedy badania slowiahoznawcze, w tym folklorystyczne, podsycane byly 
scislq wsp6lpracq Polak6w, Czech6w i Luzyczan, kt6ra przez kilkadziesiqt lat 
prowadzona byla we wroclawskim osrodku uniwersyt,eckim 6

• Od polowy XIX w. 

3 Por. L. J i s 1, Slovansky kmen Holasicu v svetle archeologickych nalezü
(ÖSM v Opave, II, 1952, c. 2, s. 33-64); B. No v o t ny, Archeologicky vyzkum
Hradce u Opavy (Slezsky Sbornik, LVII, 1959, c. 4, s. 447-463). 

4 M. Codex diplomtticus Moraviae, t. I, Olomuch 1836, t. II Olomuch 1839, ed. 
A. B o c e k. Choc jes.t to edycja malo krytyczna, niemniej z pewnosciq w latach ·
czterdziestych XIX w. byla pozyteczna. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bo
hemiae et Moraviae, pars I (600-125'.3 a.), Pragae 1855, pars II (1253-1310 a.), Pra
gae 1882; V. P r  a s e k, Cestina v Opavskü. Rozprava historicko-gramaticka, Olo
mouc 1877; t e n z e, Dejiny kraje Holasovskeho cili Opavska az do r. 1318, Opava
1891. W pracy tej autor ani slowem nie wspomnial o panowani,u polskim w Hrad
cu prz_ed r. 1000, ani o sipotykaniu tutaj Dobrawy (por. s. 12-13). V. P r  a s e k, 
O!ganizace prav magdeburskych na severni Morave a v Rakuskym Slezsku, Olo
umouc 1900. 

5 J. K o 1 e j k a, V. St a s t n y, Die Cyrillomethodische und Grossmährische
Tradition im Tschechischen Politischen Geschehen im 19. und 20. Jahrhundert (Ma
gna Moravia, Praha 1965, s. 587-609). 

• 

6 J. M a g n u s z e w s k i, Sprawy slowianskie na lamach poznanskiego „Tygod-
nika Literackiego" (Pami�tnik Slowianski, t. V, 1955, s. 70-109). 
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w Cieszynie, najblizszym Opawie osrodku polskiej mysli narodowej i spolecznej, 
bujnie rozwijalo si� czasopismienni1atwo i zycie kulturalne 7• Osrodek ciesz�nski 
transmitowal na �lctisk czeski i Morawy osicigni�cia i ustalenia historiografii pol
skiej wszystlkich zabor6w. 

Interesujqce, ze wlasnie tutaj, na odwiecznym styku· terytori6w etnicznych, 
w atmosf.erze ozywienia zainteresowan dziejami ojczystymi, a jednoczesnie co
dziennego wsp6lzycia z czeskimi i morawskimi ,pobratymcami rodzi si� r6wniez 
lokalna legenda. Jest niq ipodanie zwiqzane z deszyii.1skq, u st6p Gory Zamkowej 
polozonq, tzw. studniq Brackq. Wg lege.ndy znanej juz ,powszechnie w latach 
osiemdziesiqty,ch 8 Cieszyn mial byc zalozony w 810 r. przez syn6w Lesz.ka III, 
wladcy polskiego: Bolka, Leszka i Cieszika. Do typowej, nieuczonej etymologii 
ludowej, slusznie lqCZqcej nazw� miasta z wyrazem „cieszyc", a raczej zrodlo1slo
wem „ciesz-", dolqczono oipowiadanie i imiona ksiqzqt. M6wi ono, ze wspomniani 
ksiqz�ta sipotkawszy si� po dlugiej w�drowce u zrodla, cieszqc 'si� ze s.potkania, na 
jego pamiqtk� zalozyli osad� i nazwali jq Cieszyn. 

Podanie cieszynskie jest ciekawym przykladem .polqczenia typowych form swia
domosci ludowej z oddzialywaniem nauki i wiedzy „ksiqzkowej". Etymologia od 
„cieszyc si�" asekurowana jest jak gdyiby drugq ewentualnosciq tlumaczenia nazwy 
od imienia slowianskie,go: Ciesz, Ciech itp. (zapewne od: Ciechoslaw czy Cieszy
gor). Poprawnosc 9 tej drugiej wersji nie przesqdza, · czy geneza owa jest ludowa 
czy naukowa. Na,tomiast wysuwana data zalo,zenia Cieszyna (810 r.) oraz pozostale 
imiona ksiqz�ce odibijajq niewqtpliwie stan polskiej wiedzy historycznej z pierw
szej polowy XIX w. 

Nazwy mieijscowe pobudzaly zawsze wyobrazni� ludow i sklanialy do two
rzenia mit6w o.bja1sniajqcych. Mitycznych, epooimicznych przodkow, od kt6rych 
braly nazw� plemiona, mieszkancy jakiejs okolky czy miejscowosci, spotykamy 
zar6wno w starozytnosci klasycznej, u ludow prymitywnyich, jak i na wyzszym 
szczeblu rozwoju. Juz E. B. Tylm (1871 r.) traf.nie zauwazyl, ze legendy takie, 
mime niescislosci i wyraznych wqtk6w bajecznych, majq okresloriq wartosc 
historycznq. Odzwierciedlajq bowiem najstarsze i najprostsze poj�cia ludzkosci 
o narodowosci, tradycji, zamierzchlych wydarzeniach i siosunkach zaistnialych
lub mogqcych zaiistniec w rzieczywistosci 10• Jest to umowne, w �itycznq form� 
ubrane uwiecznienie pewnych zjawisk historycznych z przeszlosci albo dokument 
swiadomosci o sobie spoleczeii.stwa w ,_chwili ksztaltowania danej legendy. 

W historiografii polskiej mysl t� owocnie podjql i rozwinql K. Potkanski 
dajq<C ciekawy przeglqd cyklu ipodaii. krakowskich 11• Studia A. Mal:eckiego i K. Po
tkanskiego wdrozyly ostatecznie ro2:wazania nad Lechitami na drog� rygorow nau
kowych, \vOlbec jednak charakiteru zrodel nie mogly sprawy bezaipelacyjnie i osta
tecmie rozistrzygnqc 12• K. Potkaii.ski zresztq odrzucil juz wtedy eiponimiczny cha
rakter etniicznej nazwy Lechici. 

7 G6rny Slqsk, Poznan 1959, cz. II, s. 411 n.8 Slownik geograficzny Kr6lestwa Polskiego, t. I, Warsza:wa 1880, haslo: Cie
szyn, s. 6'97. 9 Dzis nazw� m1ejs·cowq Cieszyn tlumaczyc mozna jako wariant nazwy dzier
zawczej od imienia Ciesz lUJb Cieszym. 

. 10 E. B. T y 1 o r, Cywilizacja pierwotna. Pierwisza edycja 1871 r. Wydanie 
w j�zy'ku polskim: t. I, II, Warszawa 1896-1898, t. I, s. 326-332.11 K. P o t  k a n s  k i, Krakow przed Piastami (Rozprawy AU Wydz. Historycz
no-Filozoficzny, t. 35, Krakow 18'98, s. 101-252, szczegolnie rozdzial l). 

12 A. M a l e  c k i, Lechici w §wietle historycznej krytyki, Lw6w 1897; K. P o t
k a ii. s k i, Lachowie i Lechici (Rozprawy A1U, Wydz. Filologiczny, t. 27, Krakow 
18'98, s. 183-255). 
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Legenda cieszynska przypomina inm\, starszq i powszechniejszq - 0 Lechu, 
Czechu i Rusie - korzeniami swymi si�gajqCc\ zresztq zr6del czeskich. Wczesna, 
bo polowy IX w. si�igajqca (Geograf bawarski), tradycja o wsip61nym rodowodzie 
Slowian przewijala si� przez cale sredniowiecze. Na wschodzie podaje jej wersj� 
jedenastowieczna Kronika Nestora. W Czechach w XIV w. od rzeczownika pospo
litego - ,,lech" utworzono fikcyjne imi� Lecha, by wkr6tce przydac mu synonim 
Czecha. Z czasem oba imiona zacz�to traktowac jako dwa r6zne. Stqd byl juz 
krok ,tylko do ostateicznej forrny, w jakiej spotykamy legend� o Lechu, Czechu 
i Rusie w XVIII w. 13 T,ematyk� t� podj�la historiografia polska w XIX w. wiply
wajqc niewqtpliwie na uksztaltowanie si� zar6wno podania o Brackiej Studni 
w Cieszynie, jak byc moze takie hradeckiego opowiadania o Doibrawie. 

Problematyka pierwotnych zasi�g6w etnicznych, odtwarzanych m. in. na pod
stawie nazw miejscowych i geogra.fii gwarowej, bywafa i po Potkanskim rozpa
trywana lqcznie z najstarszymi dziejami panstwowosci w dorzeczu Opawy. Teza 
M. Rudnickiego o plemieniu Gol�szyc6w nazw� swq wy_noszqcych od Go-l�chiti
�pierwotnie L�chici) 14, jesli nie jest historiograficznym epigonem dziewi�tnasto
wiecznych konceipcji nawiqzujqcych dzieje do leg,endarnego Leszka, to wykazuje
z nimi pewne .pokrewienstwo. Gol�szyce mieli byc wg M. Rudnickiego _ poludnio
wym odlamem Lechit6w - Lach6w wcisni�tych w Kotlin� Opawskq jeszcze we 
wczesnym srednfowiecZIU. Fakty j�zykowe i przekazy historyczne iprzeczq takim 
uj�dom. Tzw. gwary laskie pojawily si� w okolicach Bramy Morawskiej dopiero 
znacznie p6zniej, w XIV-XVI w. wraz z pasterzami woloskirni przychodzqcymi
z polsko-ruskie,go pogranicza 15• Brak jest dostatecznych dowod6w na ,pami�c o jed
nolitym panstwie Leszka (okolo IX W:) rozciqgajqcego si� od Hradca na poludniu 
po Czermno na wschodzie i Gniezno na p6lnocy.

Badajqc rodow6d opowiadania o sipotkaniu Po1brawy w Hradcu J. Bakala 
ustalil, ze miejiscowa kronika parafialna, rozpocz�ta w pocz. XVIII w., zachowana 
jednak w odpisie z 1784 r., nie o tym fakcie nie wispomina. Choc z is,tnieniem 
kosciola w Hradcu liczyc si� trzeba od wczesnego sredniowiecza, to o jakiej's 
miejscowej, si�gajqcej owych czas6w tradycji mowy byc nie moze. Przypuszcze
nie, jakoby kosci6l w Hradcu ufundowal Mieszko I, wysunql w swej kronice 
w pocz. XVIII w. hradecki proboszcz R. J. Brandt. Fakt ten dedukowal zupelnie 
teoretycznie z Kroniki Jana Dlugosza. Bl�dnie przyjmowal Brandt przynaleznosc 
Opawszczyzny do panstwa polskiego juz w 965 r. Z datq OWc\ zas zwiqzal ludowy 
zwyczaj wio:senny topienia kukly tzw. Smierci-Marzanny poddajqc si� sugestii 
Dlugos.za, ze jest to pamiqtka topienia poganskich balwan6w przez Mieszka I. 

Hi:sttoriograficzna koncepcja R. J. Brandta wymaga wyjasnien. Dlugoszowy opis 
topienia bozk6w poganskich m6gl byc istotnie wzorowany - jak sugeruje J. Do
wiat - na wydarzeniach zwiqzanycih z przyj�ciem chrztu przez Litw�. J. Ba
kala winien jednak dodac, majqc do dysipozy,cji szereg oprncowan 16, kr6tki ko
mentarz do powolanego, a jak wiadomo popularnego nieprzerwanie od sredniowiecza, 

13 Por. Slownik folkloru polskiego, Warszawa 1965, s. 199. 
14 M. R u  d n i c k  i, rec.: J. C z e k a n  o w s k i, Wst�p do historii Slowian, 

(Slavia Occidentalis, R. VIII, Lw6w 1927, 11929, s. 520----i521). 
15 T. L e h r - S p l a w i n s  k i, L�dzice-L�dzianie-Lachowie (Opuscula K. Ty

mieniecki septuagenario dedicata, Poznan 1959, s. 1�5-209); por. tez prace Z. Stie
bera i S. Kniezsy. 

1s Ostatnio: V. S c h e u  f 1 e r, Vynaseni smrti a morove epidemie (Cesky lid, 
R. 50, 1963, nr 4, s. 208 n.); Z. S t  a s z c z a k, Slqska forma obrz�du Marzanny -
i Gaika na tle porownawczym, Opole 1·964; Cz. W i t k o w s k i, Doroczne pols kie 
obrz�dy i zwyczaje ludowe, �rak6w 1965, s. 30. 
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zwyczaju ludowego topienia Marzanny. Powszechnosc i populam.osc wystE;powania 
tego tradycyjnego swiE;ta we,getacji i rozipoczE;cia lata w calej Slowianszczyznie 
zachodniej (Luzyce, Slqsk, Wielkopolska, Malopolska, Czechy, Morawy i gdzie in
dziej) utrqca to zjawisko jako argument w danej sprawie. Brandt nie dosc scisle 
zinite!'lpretowal Dlugosza m6wiqcego jedynie o pierwotnej przynaleznosci Hradca 
do diecezji wroclawskiej, eo istotnie mialo miejsce do 1229 r. Takie ujE;cia autora 
kroniki .parafialnej w Hradcu staly siE; bodaj jedynymi przeslankami zawarfymi 
w dokumentacji miejs-cowej, na kt6rych oparl siE; interpolator Kroniki Knura,

a jednoczesnie tw6rca opowiadania o przejezdzie przez Hradec i spotykaniu tutaj 
Dobrawy. 

J. Bakala uwaza, ze wezwanie kosciola parafialnego w Hradcu (sw. Jan
Chrzciciel) w.s'kazuje na mozliwosc jego wzniesienia jeszcze w czasie przynalez
nosci Opawszczyzny do panstwa polskiego i di�cezji wroclawskiej w latach ?kolo 
1000--:11230. Przypusz•czenie mo·ze byc sluszne, choc trzeba siE; liczyc nie tylko z po
pularnosciq tego wezwania we wczesnym sredniowieczu, ale takze z faktem, ze 
l,{rzewicielami kultu Jana Chrzciciela mogli byc r6wniez wczesnie (okolo 1200 r.) 
sprowadzeni do Glubczyckiego joannici. 

Nalezy siE; nat,omiast zgodzic z autorem co do tego, ze wszyscy mieszkancy 
Hradca i okolic albo tylko war.stwa wielmozy mogli chTZest przyjqc niekoniecznie 
dopiero z chwilq chrztu Mieszka czy rozbudowywania diecezji wroclawskiej (po 
1000 r.), ale juz w drugiej pol. IX w. Dokonac siE; to moglo w zwiqzkru z chrystia
nizacjq Wielkich Moraw. 

Po wszystkim, co wyzej powiedziano, realna uwaga J. Bakaly uwzglE;dniajqca 
stosunki z 965 r., ze droga z �zech do Wielkopolski (z Pragi do Gniezna) prowadzila 
przez Klodzko-Wroclaw, a nie przez BramE; Morawskq i Krakow, jest juz tylko 
uzupelnieniem. Podanie hradeckie nie wytrzymuje krytyki rzeczowej i zr6dlowej. 
Powstalo niewqtpliwie p6zno, u schylku XIX wieku. Jest jednak cennym swiadec
twem poznania ksztaltowania siE; histo·rycznej swiadomosci w owym czasie. Na 
przykladzie opowiadania o D.obrawie w Hradcu raz jeszcze widac koniecznosc badan 
konkretno-historycznych w kazdym przypadku. Tekst i jego tresc, powstajqca 
w okreslonych warunkach historycznych, bez uwzglE;dnienia kontekstu dziejowego 
tracq na wymowie i nie Sc\ w pelni wyzyskane jako zr6dlo historyczne dla swo
jej epoki. 

Om6wiony artykul J. Bakaly jest ciekawq pr6bq badan zr6dloznawczych i histo
riograficznych. Pokaz;ujq one dzieje samych fakt6w historycznych, ich inter,preta
cji i obrastania w legend€; jako integralnej czE;sci swiadomosci spolecznej r6znych 
epok. Szkoda tylko, ze tych prawd autor wyraznie nie sformulowal i nie wyko
rzy,stal do tego celu szerszego materialu. Przedstawiona problematyka dostarcza 
dobrego .przykladu powstawania mitycznych form srwiadomosci historycznej w spo
leczenstwie nowozytnym. 

Jan Tyszkiewicz 

M. G E;  b a r  o w i c z, PSALTERZ FLORIANSKI I JEGO GENEZA, Wroclaw-War
szawa-Krak6w 1965, s. 230.

Monografia powyzsza, owoc dlugoletnich i dociekliwych badan wybitnego uczo
nego, przynosi nam w efekcie nowe, bardzo interesujqce spojrzenie na zagadnienie 
PsaUerza florianskiego. Dla Autora monografii Psalterz florianski nie jest tylko bez
cennym zabytkiem jE;zyka polskiego, ale staje siE; zabytkiem polskiej mysli poli-
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tycznej, spolecznej i kulJturalnej ostatnich lat XIV w. WiqZqC genez� Psalterza 

fLorianskiego z podlozem ideowym owych czas6w, Autor stara si� wydobyc i pod
kreslic najwazniejsze momenty historyczne, kt6re w jego przekonaniu rzutujq na 
genez� zabytku. Praca Gqbarowicza nie jest definitywnq odpowiedziq w kwestii 
genezy Psalterza florianskiego, ale nalezy traktowac jq (zgodnie zresztq z zalo
zeniem Autora) jako punkt wyjscia w dyskusji nad przyszlymi badaniami. Mono
grafia irnponuje ogromnq erudycjq autora, wielkim bogactwem wniosk6w, hipotez, 
wnikliwosciq sqd6w, rzetelnosciq dokumentacji naukowej, pi�knem j�zyka. 

Po raz pierwszy wsr6d badaczy zagadnienia genezy Psalterza florianskiego po
jawila si� mysl trafna i brzemienna w s'kutki, aby w genezie widziec osobno pro
blem samej inicjatywy w podj�ciu prac wok6l Psalterza, a osobno problem technicz
nego wykonawstwa tychze prac. Dotychczas kwestie te lqczono razem, przyjmujqc 
za Bernackim 1, iz wykonawca Psalterza florianskiego byl zarazem jego inicjatorem, 
a nadto ofiarodawcq. G�barowicz nie tylko wy1chodZJi z zalozenia, iz kto inny jest 
inicjatorem prac, a· kto inny wykonawcq, ale przesuwa punkt ci�zkosci tych zagad
nien. Problem technicznego wykonawstwa r�kopisu schodzi wi�c na plan dalszy. 
Kirn byl wi�c ifücjator prac nad Psalterzem florianskim? G�barowicz stawia tez� 
bardzo ciekawq i oryginalnq. Oto inicjatora zabytku upatruje w osobie biskupa 
krakowskiego Piotra Wysza. Hipotez� swq Autor szeroko i wnikliwie argumentuje, 
wydobywa. dawno odczytane, zapomniane lub mylnie komentowane zr6dla, przepro
wadza analiz� pewnych material6w r�kopismiennych, zwraca uwag� na pomijane 
fakty, daje nowq ich wymow�. Autor zgrupowal tyle fakt6w i wiadomo�ci doty
czqcych sylwetki · krakowskiego biskU1Pa, iz nieodparcie narzuca si� wniosek o nie
docenianiu wkladu Piotra Wysza do polskiej kultury. Jego znaczenie zdaje si� 
byc niepor6WI).ywalnie wi�ksze, niz to og6lnie przyjmowano. 

Sumujqc najog61niej wnioski Autora, za inicjatywq Piotra Wysza w genezie 
Psalterza florianskiego przemawiac ma jego funkcja doradcy kr61owej Jadwigi, 
nader przyjazne stosunki z kr61owq, jego wplyw na niq (tutaj Alutor w duzej mie
rze opiera s!i.� na przeslankach psychologicznych), tro:ska Wysza o dobro s,praw 
panistwowych, jego poziom intelektualny, zainteresowania umyslowe i kulturalne. 
Kazdy z tych el�ment6w Autor omawia bardzo precyzyjnie, trzeba tez przyznac, 
ze o ile w toku dowodzenia te czy inne wnioski budzq pewne Wqtpliwosct, o tyle 
sarna kwestia ,postawienia osoby Wysza jako inicjatora prac niad Psalterzem florian

skim wydaje si� byc bardzo przelronywajqca. 
G�barowicz w pra•cy swej sporo uwagi poswi�cil zagadnieniu rnonogramu wy

st�pujqcego w Psalterzu florianskim w postaci plecionki dw6ch gotyckich liter m. 

Og6lrnie przyjmowano w literaturze, iz .jest to klucz do rozszyfrewania zagadki do
tyczqcej wlasciciela Psalterza lub jego ofiarodaw1cy, przy czyrn ofiarodawc� (klasz
tor) lqczono z wykonawcq. Autor, zgodnie ze swyrni poglqdarni jeszcze z 1939 r. 2, 
odczytuje plecionk� literowq jako symbol dewocyjny „Marii-Marty", obrazujqcy 
zycie aktywne i kontemplacyjne. Z punktu widzenia psycholog.icznego, wedlug 
G�barowicza, dewiza ta byla 'programem zyciowym kr6lowej Jadwigi,1 programem,
kt6ry staral si� jej wdrozyc wierny doradca i przyjaciel - biskup krakowski Piotr 
Wysz. Z wielorakiej argumentacji Autora podam bardziej interesujqe:e rnysli. Oto 
G�barowicz przyjmuje, iz dzielo Henryka Bdtterfelda z Brzegu Tractatus de vita

contemplativa et activa, dedykowane kr6lowej Jadwidze, powstalo z inicjatywy 
Piotra Wysza. Powszechnie przyjmowano, iz genezy traktatu Bitterfelda nalezy upa-

1 L. B e r  n a c k i, Geneza i historia Psalterza florianskiego, Lw6w 1927.
2 M. G � b a r o w i c z, Psalterz florianski. Kilka uwag w sprawie wydania no

wego zabytku (Dawna •sztuka, R. II, 1939, s. 75 nn.). 

14 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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trywac w przyjaznym stosunku kr6lowej do zakonu dominikanskiego. Gqbarowicz 
udowodnil, iz Jeden z r�kopis6w pracy Bitterfelda byl w posiadaniu biskupa Piotra 
(s. 109), a ponadto wydobyl (czego nie zrobili iprzed nim badacze Bitterfelda) 3 roz
nice mi�dzy tytulem dziela, jego przedmowq a samq tresciq. Dlatego tez motyw 
„Marii-Marty" w takim zestawieniu fakt6w nabiera nowej wymowy. Na plus dla 
Autora trz,eba dodac, ze w rozwazaniach swych wyzyskal najpelniejszq redakcj� 
Traktatu i ze znal, a przynajmniej mial dokladne rozeznanie, we wszystkkh osmiu 
r�kopisach. Czy jednak zyiwot s'w. Jadwigi pi6ra Bitterfelda r6wniez zostal zainicjo
wany przez Piotra Wysza (s. 116)? Wydaje si� to malo prawdopodobne. Ostatecznie 
dla dominikanina z Brzegu mysl napisania zywotu ipatronki slqskiej nie musiala 
przyjsc z zewnqtrz. Argument Autora, iz charakter tej pracy odbiega od pozosta
lej tw6rczosci pisarskiej Bitterfelda, nie jest przekonywaj.:icy. Za to bardzo frapu
jqca - posr6d twierdzen G�barowicza - jest nowa wykladnia napisu na roztrucha
nie drezdenskim, zabytku Wiqzqcym si� podobnie jak Psalterz florianski z osobq 
kr6lowej Jadwiigi. Dotychczas mielismy juz pi�c propozycji dotyczqcych kwestii 
tlumaczenia napisu, obecnie iprzychodzi jeszcze jeden. Brzmi on „Niech kr6lowa 
Polak6w Jadwiga podnosi ten puchar, kt6ry ofiarowal biskup z powodu zaslug mi
lych swi�temu Waclawowi i godnych szczyt6w nieba". Filologicznie i logicznie nie 
nie przeczy rtakiemu odczytaniu, a wzmacnia hipotez� Autora, ze Wysz byl nie 
tylko inicjatorem powstariia Psalterza fLorianskiego, ale i roztruchanu, kt6ry m6gl 
byc pomyslany przez niego jako osobisty dar dla kr6lowej z wdzi�cznosci za sta
rania jej o kapelusz kardynalski dla Wysza. Na skutek smierci Jadwigi i obj�cia 
przez Wyrsza biskupstwa poznanskiego roztruchan przeszedl w posiadanie kapituly 
poznanskiej, kt6ra po smierci Wysza pozbyla si� niepotrzebnego naczynia. Intere
sujqca jest r6wniez u A1utora argumentacja zr6dlowa, ze kr6lowa w k;orespondencji 
porozumiewala si� znakiem (monogramem), kt6ry znany byl tylko jej, papiezowi 
i Wyszowi. To doprowadza G�barowicza do wniosku, ze monogram dw6ch m m6gl 
byc „nie tylko dewizq dewocyjnq kr6lowej, lecz r6wniez znakiem porozumiewaw
czym mi�dzy nie\ a jej wiernym doradcq" (s. 147). 

Sugestywne dowodzenie G�barowicza usuwa w cien wszelkie inne interipretacje 
plecionki literowej (jakkolwiek Autor nie uwaza tej sprawy calkowicie za zam.
kni�tq). W kazdym bqdz razie nikt dotychczas nie uargumentowal lepiej innego od
czytania monogramu. Mimo to jednak osmielifüym si� zauwazyc, ze nie jest sprawc} 
tak przesqdzonq, jak uwaza autor, iz herb andegawenski w Psalterzu florianskim

wiqze si� niero"zerwalnie z monogramem literowym. Herb bowiem moze przema
wiac niezbicie za przynaleznosciq Psalterza do kr6lowej Jadwigi, natomiast mono
gram nieko;iiecznie. Na marginesie tej sprawy chciafüym tez zwr6cic uwag� na po
trzeb� blizszego zaj�cia si� ekslibrisami i wszelkimi znakami wlasnosciowymi klasz
tor6w sredniowieczny,ch. W ustaleniu genezy Psalterza florianskiego bardzo pomoc
na bylaby analityczna rozprawa na ten temat, mozliwe nawet, ze przyczynilaby si� 
ona do rozproszenia sz,eregu Wqtpliwosci zwiqzanych z odczytaniem monogramu. 
G�barowicz w osobie ibi•skUJpa krakowskiego Piotra Wyrsza widzi nie tylko inicja
tora prac nad Psalterzem florianskim, ale r6wniez realizatora pomyslu, czuwajc4,
cego nad post�pem w;vkonawstwa, uzgadniajqcego szczeg6ly techniczne (zwlaszcza 
dekoracyjne), a potem, juz po smierci kr6lowej, kontynuatora przerwanych prac. 
Kazda z powyzszych hipotez jest szczegfüowo om6wiona z wfasciwq dla Autora 
precyzjq i jasnosciq wykladu, przy czym zaiskakuje nowa wymowa fakt6w dawno 

·3 E. s·t e i n, Mistr Jindrich · z Bitterfeldu (Cesky casopis historkky, t. XXXIX,
193•9); J. V. K o u d e  lk a, Heinrich von Bitterfeld, Profesor an der Universität
Prag (Archiwum Fratrum Praedicatorum, t. XXIII, 195'3). 



Recenzje 211 

znanyoh. Calosc koncepcji jest tak logicznie powic4:zana i zr6dlowo ipodbudowana, 
ze mim.o pewnych za,strzezen eo d'o wykradu G�barowicza stwierdzic trzeba, iz 
w przyszlych badaniach nad genezc4: Psalterza florianskiego osoba Piotra Wysza musi 
byc .powaznie brana pod uwag�. 

Przejdzmy jednak do drugiego zagadnienia, a wi�c samego wykonawstwa tech
nicznego r�kopi.su. Zgodnie z przyj�tymi w tej mierze poglc4:dami, G�barowicz pisze 
o trzech etapach wykonywania prac nad Psalterzem i dw6ch srodowiskach. Ze
wzgl�du na tr6jj�zycznosc Psalterza florianskiego osrodek slc4:ski, jako wykonawca
pierwszej jego cz�sci, wysuwa si� na plan pierwszy. G�barowicz nie zaprzecza te
zie Bernackiego o powstaniu tej cz�sci r�kopisu w klasztorze kanonik6w regular
nych w Klodzku, odmawiia ·tylko klasztorowi roli iniocjatora i ofiarodawcy. W sumie
jego poglqdy zgadzajq si� ze stanowiskiem piszctcej - nie ma powod6w upierac siQ
przy konwencie klodzkim., ale nie nie przeczy takowej ewentualnosci. Osobiscie do
dalaby:m, ze nawet wiele danych jc4: wzmacnia4• Bo jakkolwiek odczytalibysmy ple
cionk� literowct (klia.sztor tytulowal si� jednak jako Mons l\/Iariae, podobnie jak jego
macierzysta plac6wka Rudnica w· Czechach), to i tak nici prowadzc4: do klodzkich
zakonnik6w. Z jednej strony potwierdzalby to zwic4:zek fraternitalny z kr6lowc4:,
a z drugiej (eo wazniejsze zresztc4:) fakt zalozenia przez kiliasztor klodzki plac6wki
filialnej w Krakowice, konwentu Bozego Ciala, gdzie Psalterz florianski prz.elezal az 
do 1556 r. Autora intryguje niewyjasniona kwestia, w jaki spos6'b doszlo do bfü;
szych kontakt6w kr6lowej z klasztorem ,klodzkim, i wysuwa mysl dosc prawdopo
dobnq (s. 161), ze konwent m6gl produkowac ksic4:zki na zbyt do· pobliskiej Polski 
i na tej plaszczyznie doszlo do �blizenia z otoczeniem kr6lowej. Dowod6w zr6dlo
wych na to nie znajdujemy, ale sylwetki pierwszych przelozonych, ich ambicje, 
czynnosci ,pisarskie i zainteresowania intelektrualne nie wykluczajq takiej ewentual
nosci, jakkolwiek osobiscie wydaje mi si�, iz wi�ksze prawdopodobienstwo zblizenia 
lezy we wzajemnych kontaktach kr6lowej i klasztoru z osrodkami cz.eskim i aus
triackim. 0 samym konwencie kanonik6w regularnych w Klodzku jako ewentual
nym srodowisku, w kt6rym mialy byc wykonywane ,prace nad Psalterzem, mozemy 
powiedziec juz wi�cej, niz uczynil to Autor monografii. I chociaz pewnosci w kwe
stii Psalterza florianskiego nie osic\gn�lismy, to jednak szereg danych z dziej6w kla
sztoru klodzkiego, oharakter zgromadzenia zakonnego, osoba fundatora, ra_nga kul
turalna macierzystej Rudnicy, zainteresowania intelektualne ,pier�szych przelozo
nych !i niekt6rych braci z konwentu, a wreszcie fragmentaryczne wiadomosci o bi
bliotece i scriiptorium, podbudowiujq tez� Bernackiego odnosnie do klasztoru klodz
kie,go. G�ibarowicz czyni trafnq uwag�, iz swiadczen materialnych ze strony kr6lo
wej na rzecz klasztoru klodzkiego nie bylo i w zasad�ie nie ni,e zobowic4:zywalo go 
do podj�cia tak kosztownych prac nad r�kopisem. Mozna r6wniez ,postawic pytanie, 
czy klasztor byl w stanie pokryc wydatki zwiqzane z bogatq dekoracjq r�kopisu. 
W swietle badan nad stanem uposazenia materialnego klasztoru, opowiedzialabym 
si� za takq mozliwosciq. Klasztor :byl zamoznq plac6wkq, majqtek jego llosciowo 
rozrastal si� szy,bko (drogq kupna i dotacji), prowadzil gospodark� ty,pu foiwarcz
nego, a wi�c najistotniejszq s. 

Do wysuni�tej .przez autora hipotezy na temat ipierwowzoru tekstu dla Psal
terza florianskiego pragn�labym dorzucic kilka uwag. Wiadome bylo, ze trzy teksty 

4 L. M a t u  s i k� Niekt6re aspekty dziejow klasztoru kanonikow regularnych
w Klodzku o zagadnienie „Psalterza florianskiego" (8lqski Kwartalnik Historyczny 
,,Sob6tka", XX, 1965, z. 3). 

s L. M a t u  s i k, Dzieje i rola klasztoru kanonikow regularnych sw. Augustyna 
w Klodzku w latach 1349-1597, ,praca doktorska w maszynopisie. 
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PsaUerza, mimo identycznej redakcji, w swej tresci nie pokrywaly si� ze sobq, tak 
ze rozbieznosci mi�dzy nimii. nakazywaly przyjqc, iz mamy tutaj do czynienia 
z trzema tekstami pierwowzoru, kt6re ipowstaly w trzech r6znych osrodkach. Klucza 
do pierwowzor,u Psalterza fLorianskiego szukano zazwyczaj w teksde polskim, obec
nie G�ibarowicz rzuca pytariie, czy nie nalezy szukac go w ja.kims niemiecko-lacin
skim psalterzu pochodzenia austriackiego (s. 188). Zwraca on uwag� na dw6ch 
czlonk6w konwentu pochodzenia austriackiego, eo dalo mu pole do wysnucia przy
puszczen, ze przez nich m6igl si� dostac do klasztoru takowy psalterz. Wysuwa r6w
niez (w przyipisie 55) eweniualnosc iposiadania takiego psalterza przez kr61owq Jad
wig� jeszcze podczas jej pobytu na dworze austriackim, sugerujqc, iz ten fakt 
natchnql Wysza myslq skopiowania. Nie przeczqc ostatniej mozliwosci, wydaje mi 
si� za stosowne zwr6cic wi�kszq uwag� na pierwszq. G�barowicz w pracy swej wy
sun&l zaledwie cz�sc fakt6w dotyczqcych kont•akt6w klasztoru klodzkiego z Austri& 
(konkretnie powolal si� na dw6ch Jan6w z przydomkiem „austriacki"). Zr6dla klasz
torne dostarczajq nam wi�cej szczeg6l6w z tego zakresu, wsr6d nioh trzeba z na
ciskiem podkreslic wiadomosc o bracie klodzkim, niejakim Ancirzeju z Karyntii, 
kt6ry sprawowal funkcj� przeora w klasztorze ,kanonik6w regularnych w Dürn
steinie, a nast�pnie prepozyta w konwencie tegoz zgromadzenia u sw. Doroty 
w Wiedniu, na koniec osiadl w klasztorze kanonik6w regularnych sw. Floriana pod 
Linzem 6, a wi�c w tym klasztorze, gdzie po kilku wiekach odnaleziono r�kopis 
Psalterza fLorianskiego. Juz Bernacki podal logicznq interpretacj� w�dr6wki r�ko
pisu z klasztoru Boze,go Ciala w Krakowie do sw. Floriana. W mysl jego prze
konan, r�kopis w czasie pozaru przedmies-cia Krakowa (gdzie lezy klasztor Bozego 
Ciala), drogq kupna dostal 1si� do Austrii. To rozumowanie przyjmuje r6wni�z 
G�barowicz. Czy nie uderza jednak fakt, ze Psalterz fLorianski z rqk kanonik6w 

� regularnych w Krakowie iprzeszedl w Austrii r6wniez do klasztoru tego samego 
zgromadzenia? Drogi zwyklego przypadku wykluczyc nie mozna, ale trzeba brac 
pod uwag� mozliwosci wymiany, k.siqzkowej (a nawet zwyklej sprzedazy) mi�d.zy 
bratnimi zgromadzeniami. Wydaje mi si�, ze rzecz warta bylaby blizszego zbadania 
od strony zr6del klasztor6w austriackich. 

Do rozwi&zan G�barowicza na temat skladu narodowosciowego klaisztoru klodz
kiego (id&cego tutaj za wynikami Dziewulskiego) 7 dodam, ze stan zr6del do dzie
j6w klasztoru w XIV i poczqtkach XV w. nie pozwoli nam blizej rozstrzygnqc tego 
problemu. Przyjqc trzeba, ze kanonicy pod wzgl�dem pochodzenia narodowoscio
wego stanowili sklad mieszany, nie wiemy natomiast, jak si� ksztaltowal procent 
os6b pochodzenia slowianskiego (czy polskiego) do os6b ipochodzenia niemieckiego. 
Nawet jezeli przyjmujemy, ze w 1349 r. przybyli do klasztoru klodzkiego zakonnicy 
z czeskiej Rudnicy, to tez nie jest to r6wnoznaczne z przyjsdem ludzi pochodzenia 
czeskiego. Tutaj nalezy si� male sprostowanie. Autor (s. 159) nadmienia, ze fun
dator Rudnicy Jan z Drazic zan;Jkn&l wprawdzie formalnie drog� Niemcom do 
klasztoru, ale praktycznie rzecz biorqc nie bylo to przestrzegane w pocz&tkach 
konwentu. Opowiedzfolabym si� raczej za czyms odwrotnym. Dop6ki zyl fundator 
Rudnicy, znany ·z uprzedzen do os6b narodowosci niemieckiej, dop6ty musiano 
przestrzegac jego zakaz6w i dopiero po jego smierci arcybiskup Arnost z Pardubic 

s L. M a t u s i k, Kontakty kanonik6w reguLarnych w Klodzku z kLasztorem
sw. Doroty w Wiedniu w XV wieku (Slqski Kwartalni.k Historyczny „Sob6tka", 
XIX, 1964, z. 1). 

7 W. D z i e w u 1 s k i, Sklad osobowy kLasztoru kanonik6w reguLarnych w Klodz
ku iv poczqtku XV w. (Pami�tnik Literacki, t. 45, 1954, z. 1). 
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cofmil zakaz s. Na marginesie tej sprawy warto dodac, ze ludzi z Polski spotykamy 
w konwencie klodzkim jeszcze w polowie XV vi. W konwencie znajdowal si� niejaki 
brat Mikolaj, byly prorfes klasztor6w w Klodawie i Trzemesznie 9• Hipoteza autora 
o dofinansowaniu w latach 1403-1405' klasztoru klodzkiego przez czynniki polskie
(w zwiqzku z czym podniosla ,si� licz.ba zakonnik6w) nie da si� utrzymac 10

• Uwagi
autora (s. 196) o stagnacji zycia umyslowego w konwencie Jüodzkim juz w pierw
szych latach XV w. nie odpowiadajq rzeczywistosd. O takiej .stagnacji m6wic mo
zemy dopiero poczynajq•c od lat trzydziestych XV w. Przytoczony przez Autora
fakt wywiezienia biblioteki klodzkiej do klasztoru wroclawskiego Na Piasku
w 1406 r. (podany zresztq za Bankowskim) 11 odnosi si� do wypadk6w z 1426 r.
i wiqze ,si� z obronq klasztoru przed zblizajqcym si� pochodem husyt6w przez Slqsk.
Fakt ten i.stotnie jest umieiszczony w kronice klasztornej ,pod r. 1406, ale jest to
omylka ko.pisiy przepisujqcego kronik� w koncu XVIII w. G�barowicz podal kilka
ciekawych postulat6w badawczy,ch, osobisde akcentujqc wa,g� i znaczenie ludzi
kryjqcych si� za Psalterzem florianskim, w czym nalezy przyznac mu calkowitq
racj�. Z pewnosciq wy,krycie anonimowego pisarza pierwsz-ej cz�sci Psalterza (czyli
tzw. ,,klodzkiej"), rzuciloiby wiele swiatla na zabytek. Realnie rzecz biorqc zagadka
j,eist trudna do rozszyfrowania. Pozostalosci r�kopismienne klaisztoru klodzkiego
z XIV w. slabe rokujq nadzieje. Jak dotqd stwierdzic mozemy, ze w sklad ich
bibliotek wc.hodzily r�kopisy z daru fundatora klasztoru: antyfonarz i slynne „Ora
tionale" poswi�cone modlitwom Marii oraz biografia fundatora pi6ra pierwszego
prepozyta klasztoru Jana „czeskiego". Wszystkie r�kopi/y sq obecnie wlasnosciq
biibliotek praskich. W zakre•s rozwazan wchodzic jedynie moze biografia fundatora,
jako r�kopis, kt6ry powstal na miejscu. Sqdz�, ze badania nad psalterzem rudnic
kim oddalyby nam duzq przyslug� w dalszych rozwazaniach nad genezq Psalterza

florianskiego. Autor kilkakrotnie podkresla w swej monografii, ze ustalenie miejsca
sporzqdz,enia r�kopisu Psalterza florianskiego nie jest kwestiq najwazniejszq. Moze
istotnie, ale w kazdym razie wydaje si�, ze jest to jeden z pierwszoplanowych
problem6w. Dla naszej wiedzy o kuliurze polskiej w sredniowieczu nie jest rzeczq
oboj�tnq wiedziec, w jakim srodowiisku powstal zabytek takiej klasy, zwlaszcza
jego pierwsza cz�sc starannie i pi�knie wykonana. Inna sprawa, czy kiedykolwiek

8 J. E m 1 e r, Diplomatar klastefo radu sv. Augustina v Roudnicy (Sitzuns
berichte des k. bömischen Gesellschaft der Wissenschaft in Prag, 1893, Praga 
1894, s. 14-16). 

9 0 czym informuje kronika klasztorna. Zob. Archiwum Panstwowe we Wroc
lawiu, sy,gn. KL 143, k. 107 nn., oraz M a t u,s i k, Korntakty kanonik6w regular
nych ... , s. 72. 

10 Autor wyohodzi z zalozenia (s. 168), ze r6znica w liczobie zakonnik6w klodz
kich w latach 1403-1405 jest stosunkowo duza (sklad dwunastu os6b podni6sl si� 
do szesnasitu), poniewaz nie wiadomo mu, aby sklad materialny klasztoru zwi�kszyl · 
si�

1 
przeto wedlug niego 1ic2Jba zakonnik6w mogla podskoczyc w zwiqzku z przy

gowwywaniem ekspedycji do Krakowa, i sklonny jest dopatrywac si� dotacji ma
terialnej z.e strony Wy,sza i innych os6ib, sprowadzajqcy,ch klodzkich zakonnik6w 
regularnych do Krakowa. Jak juz nadmienilam, stan materialny klasztoru klodz
kiego w XIV i poczqi.kaich XV w. byl bardzo doibry (por. przyp. 5), totez powi�k
szenie liczby os61b nie byto niczym zaskakujqcym. Jiuz od lat o,siemdziesiqtych 
XIV stulecia obserwujemy powi�kszanie si� konwentu klodzkiego. Owe dwanascie 
o�6b z 1403 r. jest dosc pro.blematyczne. Pelny sklad oiso:bowy zakonnik6w winien 
byc podawany w zr6dlach przede wszystkim przy obiorze nowego prepozyta lub
wizytacji klasztornej, jednakze nie wymieniano os6b przebywajqcych wtedy poza 
murami kla•sztoru (jak zakonnika stale rezydujqcego w ·czeskich Kostomlatach czy 
zaikonnik6w b�dq,cych wte'dy w podr6zy, co 2ldarzalo si� cz�sto). 

. 11 P. B a n k o w s k i, Kilka nowych szczeg6l6w do genezy Psalterza · florian
skiego (Pami�tnik Literacki, t. L, 1960, z. 3). 
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b�dziemy w stanie to wyswietlic i czy iproblem ustalenia miejsca sporzc1dzenia 
r�kopisu Psalterza florianskiego nie pozostanie na zawsze jednq z hipotez, mniej 
czy wi�cej prawdorpodobnych. 

Praca G�barowi:cza zasluguje na duze zainteresowanie i winna pobudzic do 
dyskuisji. Od czas6w Bernaokiego nie pojawily si� na ten temat tak bogate i cie
kawe hipotezy. Widac jednak coraz wyrazniej, ze ustalenie genezy Psalterza flo

rianskiego wymaga badan kompleksowych. Monografia Gc1barowicza jest duzym 
krokiem naprz6d w skomplikowanej problematyce dotyczc1cej tej genezy. 

Leokadia M atusik 

P. G ö r  1 i c h, ZUR FRAGE DES NATIONALBEWUßTSEINS IN OSTDEUT
SCHEN QUELLEN DES 12. BIS 14. JAHRHUNDERTS (Wissenschaftliche Beiträge 
zur Geschichte und Landes!{unde Ost-Mitteleuropas, herausgegeben vom Johann 
Gottfried Herder-Institut, Marburg/Lahn 1964, s. 242). 

Rozprawa P. Görlicha powsitala jako desyrtacja doktorska, przyj�ta w 1958 r. 
na Uniwersytecie Philippsa w Marburgu. Byla przygotowywana pod opiekq 6w
czesnego docenta, a obecnie profesora historii Europy Wschodniej na Uniwersytede 
w Moguncji Gottholda Rhod·e. Autor korzystal ze styipendium Instytutu Herdera. 
Przed drukiem poprawial jq i uzupelnial do 1960 r., w zwiqzku z czym p6zniejsza 
literatura Mstoryczna nie zostala jui w jej wydaniu ksic1zkowyim uwzgl�dniona . 

We wprowadzeniu P. Görlich omawia literatur� tematu. Cytuje jednak wy-
lc1cznie Hteratur� niemieokq. Nauk� polskcl kwituje zdaniem: ,,Auch von der pol
nischen Forschung liegen keine neueren wissensc;:haftlichen Specialiuntersuchungen 
zum Problem des nationalen Bewusstseins in den von uns herangezogenen ost
deutschen e�zählenden Quellen vor" 1• 0 pracach poliskioh i innych, poza niemiec
kimi, kt6re cho6by rpor6:wnawczo moglyby wniesc wiele do naswietlenia tematu 
rozprawy nie wspomniano tu ani slowem. Wedlug zawartej we wst�rpie deklaracji 
celem roziprawy ma byc analiza przejaw6w swiadomosci narodowosciowej w wielu 
wybranych dzielach historiograficznych z rejonu pogranicza, styku Niemc6w ze 
Slowianami i plemionami prusko-1baltyckimi. Autor wylc1czyl z badania rejon Czech, 
poniewaz zostal on niedawno przez innego badacza niemieckiego opracowany 2

• 

Uwzgl�dnil natomiast Slc1sk mimo teg<?, ze stal si� on przedmiotem odr�bnej dy
sertacji przygotowywanej w Niemczech Zachodnich 3. 

Zr6dla, na kt6rych si� oparl, Sc\ zr6dlami wy1selekcjonowanymi. Taka podstawa 
zr6dlowa, aczkolwiek z rpraktycznych wzgl�d6w przy szerokim zakresie tematu 
i mozliwosciach jednego historyka wytlumaczalna, nie jest jednak najlepsza. Grozi 
ona pomini�ciem zr6del pozornie mniej rerprezentatywnych, a czasem przeciez waz
nych. Zalozenie wybrania zr6del z najdalej wysuni�tych na wsch6d miejsc za
mieszkalych przez Niemc6w nie musi wbrew pozorom spr.zyjac najlepszemu po
znaniu rodzenia si� niemieckiej swiadomosci narodowosciowej pod wplywem kon
takt6w z obcymi ludami Wschodu. Sprawa nie jest tak prosta, jakby si� na pierw
szy rzut oka zdawalo. Kronikarze mieszkajc1cy wsr6d Slowian, czy tez reprezen-

1 P. G ö·r l i c h, Zur Frage des Nationalbewusstseins, s. 11. 
2 E. G. van. T h  i e 1, Deutsche und Tschechen. Ein Beitrag zur Geschichte des

nationalen Vorurteils im Mittelalter. Phil. Diss. F. U. Berlin 1956, maszynopis. 
3 Rozpraw� na temat Untersuchungen über das Problem des völkisch-natio

nalen Bewusstseins im Schlesien des späteren Mittelalters pod kierunkiem prof. Lu
data rozpoczc1l wedlug informacji Autora przygotowywac w 1955 r. w Münster 
historyk o nazwisku Linse. 
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tujqcy interesy feudalnych czynnik6w niemieckich zainteresowanych w podboju 
ziem wsthodnich, byli w wyrazaniu swych mysli pod wieloma wzgl�dami skr�po
wani. Nie wypadalo im bowiem w niekt6rych wy,padkach przyczyniac si� do roz
palania antagonizm6w narodowosciowych, gdy zyli w krajach, w kt6rych wladza 
nie nalezala do Niemc6w (jak Czechy czy Slqsk), czy tez szermowac argumentami 
narodowosciowymi tarn, ,gdzie pod pozorem akcji chrystianizacyjnej prowadzono 
podb6j ziem wschodnich. Tych moment6w jednak Autor ani przy doborze zr6del, 
ani w swojej pracy nie uwzgl�dnia. W sumie licziba wyty,powanych 12 kronik sta- • 
nowiqcych podstaw� tak ambitnego studium jest raczej skromn:a. 

Wlasciwc\ tresc ksiq'zki otwiera rozdzial teoretyczny zatytulowany „Der Begriff 
Nationalbewusstsein". Autor cytuje w nim zdania niemieckiej literatury naukowej 
na temat poj�cia narodu i swiadomosci narodowosciowej. Charakterystyczne jec;t 
przy tym, ze pomija zupelnie milczeniem poj�cie narodu sprecyzowane we wsp61-
czesnej marksistowskiej literaturze historycznej. W tej raczej eklektycznej cz�sci 
roz,prawy zasluguje na uwag� sprzeciw Autora przeciwko zdaniu F. W. Wilmsa 
sugerujqcego, ze swiadomosc przynalezno,sci do Rzeszy hamowala w umyslach 
Niemc6w rodzenie si� poczucia politycznej wsp61noty narodowej 4• P. Görlich opie
rajqc si� tu na sqdzie K. G. Hugelmanna 5 oraz wlasnej lekturze sredniowiecznych 
tekst6w literackich · i historiografiicznych zdecydowanie utrzymuje, ze w rozwini�
tym sredniowieczu istniala niemiecka swiadomosc narodowosciowa. 

Dalszym ciekawym, nie pozbawionym swoistego posmaku, akcentem rozdzialu 
jest polemika P. Görlicha z historykiem z NiRD E. W. Donnertem twierdzqcym, 
ze w Niemczech szczytowego i p6znego sTedniowiecza nienawisc przeciw Slowianom 
byla tak silna, iz prowadzila do wyt�ipienia calych plemion slowianskich 6• Autor 
twierdzi, ze jesli Donnert przejrzalby zr6dla, przekonalby si�, ze „von einer be
wussen Ausrottung alles Slavischen niicht die Rede sein könne. Gewiss, durch die 
kriegerischen VeTwioklungen mussten die Slaven empfindliche Verluste an Men
schen hinnehmen, aber eine Ausrottung ist von deutscher Seite nicht angestrebt 
worden" 7

• Nawet gdyiby zgodzic si� z P. Görliche,m, ze o dqzeniu do swiadomego 
wyt�pienia wszystkiego, eo slowianskie pod wzgl�dem biologicznym (wymordo
wania wszystkich Slowian), ze strony zaborc6w niemieckich na Wschodzie trudnC? 
j,est w sredniowieczu m6wic, bo bylo· to w6wcza,s i niemozliwe, i z ich punktu wi
dzenia niecelowe, to pTZeciez powiedzenie, ze Slowianie ponosili dotkliwe straty 
w ludziach na skutek powiklan wojennych jest tylko wstydliwym zakrywaniem 
istoty 6wczesnej polityki niemieckiej na Wischödzie i nastawienia Niemc6w do 
ludnosci slowianskiej. 0 znaczeniu pozbawiania lud6w slowianskich ich elity ple
miennej, o dyskryminacji ludnosci ipodbitej w doist�pie do wladzy, o dyskryminacji 
tej ludnosci w miastach, o roli germanizacyjnej opanowanego przez Niemc6w 
kosciola, nie ws,pomniano ani slowem. 

Rozdzial drugi zawiera kr6tkc\ charakterystyk� obj�tych badaniem zr6del i dosc 
sztucznie ·polqczonq z nie\ w jednc\ calosc analiz� okreslen, mogqcych oznaczac 
wsp6lnoty etniczne, jakie w tychze fa6dlach wyst�,pujq. Podanq przez Autora cha-

4 F. w. W i 1 m s, Untersuchungen zum deutschen Nationalbewusstsein, Phil. 
Diss. Heidelberg 1938, s. 5'2. 

s K. G. H u g e 1 m a n  n, Die deutsche Nation und der deutsche Nationalstaat
im Mittelalter (Histori•sches Jahrbuch 51, 1931, .s. 9). 

s E. W. D o n n e r t, Untersuchungen zur Berurteilung der Slaven in der
schriftlichen Überlieferung des deutschen Frühmittelalters vom 7. bis zum begin
nenden 11. Jahrhundert. Phil. Diss. Halle/Salle 1'956, maszynopis, s. VII. 

7 G ö r 1 i c h, op. cit., s. 15. 
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rakterystykci obj�tych badaniem zr6del: kronik Helmolda i Arnolda z Lubeki, 
Ksi�gi henrykowskiej, Chronicon Polono-Silesiacum, Wierszy lubiqskich, Krooiki 

ksiqzqt polskich, dziel Piotra z Dusburga, Mikolaja Jeroschina, Wiganda z Mar
buTga, Henryka z I..otwy, Rymowanej kroniki liwonskiej i Kroniki Hermanna 

z Wartbergu, zajmowac si� tu nie zamierzam. Czytelnika polskiego zaszokowac 
moze w niej okreslenie Ksi�gi henrykowskiej jako „trotz seines ursprunglich la
teinischen Gewandes eine der sozusagen deutschesten Quellenschriften des Mittel-

•alters". Okreslenie to nie jest zresztct oryginalnym wynalazkiem Autora, lecz
przejqtkiem od P. Brettschneidera 8• Gdy wezmie si� pod uwag�, ze Ksi�ga oddaje
plastycznie zycie po1'skiego Slq..ska w XIII w., ze brak w niej jakichkolwiek ele
ment6w niemieckiej swiadomosci narodowosdowej, eo sam P. Görlich w innym
miej,scu swej ksiqzki stwierdza 9, nalezaloby si� s,pytac, na czym ten jej „najbar
dziej niemiecki" charakter polega. Sam fakt, ze zostala napisana prze'z dw6ch
niemieckich autor6w nie wyisuwa jej przeciez jako „bardziej niemiecki;l" przed
bogaty dorobek pisarski sredniowiecznych Niemc6w, w kt6rym nie brakuje przeciez
dziel przesyconych duchem swiadomosd naTodowej. R6wniez znamiennq rzeczq
jest to, ze przy dyskusyjnym w swietle literatury autorstwie Chronicon Polono

-Silesiacum i Kroniki ksiqzqt polskich P. Görlich w obu wypadkach sklania si�
ku tezom o niemieckim I?Ochodzeniu ich tw6rc6w 10. Zresztq nawet gdyby przyjqc,
ze autorzy obu dziel byli z pochodzenia Niemcami, to ich prace stanowiqce kon
tynuacj� dawnych kronik polskich Galla i Kadlubka stanowiq integralnct cz�sc
historiografii polskiej. Set przesictkni�te polskim duchem narodowym i lciczenie
ich z historiografict niemieckq nie ma sensu.

Interesujqce sq WY\Y'Ody Autora w cz�sci rozdzialu poswi�conej okresleniom
mogqcym sluzyc do oznaczania narodowosci, takim jak populus, gens, plebs, natio.
Wywody te zostaly oparte o analiz� badanych sl6w i zestawione tabelarycznie
(tabele statystyczne umieszczono na koncu ksiqzki). Najcz�sciej wyst�powalo slowo
populus. Uzywano go bardzo wie'1oznacznie i r6znie w r6znych kronikach. Wyraz
i;en oznaczal m. in.: ludnosc, mieszkanc6w, narodowosc (Volk, Volkstamm, Völ
kerschaft), wojsko (Kriegsvolk). Nawiasem m6wiqc tabela dotyczqca slowa po,pulus
(s. 224 a) zostala sporzqdzona raczej rozwlekle i nieporadnie. W szczeg6lnosci razq
w niej zb�dnie wyodr�bnione kategorie: populus Dei, populus Domini, populus
Christianus, pbpulus tuus_ auf Gott bezogen, stanowicice w gruncie rzeczy jednct
grup� poj�ciowq. W kazdym razie godne uwagi jest bardzo cz�ste uzywanie przez
niekt6re zr6dla wyrazu populus w aspekcie etnicznym (Helmold, Kronika ks.iqzqt

polskich, Piotr z Dus<burga). Znacznie cz�sciej aspekt etniczny posiadalo slowo gens,
a jeszcze cz�sciej natio. Wyraz plebs nalezal w j�zyku analizowanych zr6del do
rzadkosci. Og6lem naliczyl P. Görlich w omawianych kronikach �yst�powanie
s!6w: populus - 430, gens - 275, natio - 75 i plebs - 23 razy.

Najbardziej i,stotnq cz�sc rozprawy zawiera rozdzial trzeci zatytulowany „Das
Nationalbewusstsein in seinen wesentlichen Erscheinungsformen". Autor podzielil
go na cztery cz�sci. Pierwszq z nich poswi�cil problemowi zwictzku swiadomosci
narodowej ze swiadomosciq religijnq. Zwiqzek taki w tych czasach niewqtpliwie
istnial. Stwierdzenie przez P. Görlicha faktu, iz kronikarzami byli w wi�kszosci
duchowni, zmusza nas do rozpatrywania ich swiadomosci narodowej w powiqzaniu

s Autor posluguje si� tu cytatem z P. B r  e t  s c h n e i d e  r a, Das Gründungs
buch des Klosters Heinrichau, Wroclaw 1927, s. V. 

9 G ö r 1 i c h, op. cit., s. 215. 
10 Tamze, s. 12-13. 
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z interesami wiary oraz kosciola 11, kt6re mieli przy pisaniu swych dziel na uwadze, 
zawiera pewnq doz� slusznosci. Niemniej jest to tylko jedna strona zagadnienia. 
Drugiej, w jakim stopniu wiara sluzyla im za parawan przykrywajqcy interesy 
polityczne, czy ekonomiczne nar?dowosci, ;klas i panstw, z jakimi duchowni kro
nikarze byli zwicizani, P. Görlich nie dostrzega, czy tez nie chce dostrzegac. Taka 
postawa musiala zawazyc na calosci uj�cia t�matu rozprawy. Tarn natomia•st, gdzie 
Autor schodzi od abstrakcyjnych spraw wiary do konkret6w, ma niejednokrotnie 
r6wniez dosc jednostronne spojrzenie. Tak na przyklad pewmi ostrosc historiografii 
p6lnocnoniemieckiej w sprawach narodowosciowych przypisuje temu, ze „durch 
die zahllosen Aufstände, Abfallsversuche und räuberische Einfälle gerade die 
Geistlichkeit empfindlich betroffen wurde" 12• Nie negujqc faktu, ze powstania 
i najazdy slowi;_nskie, pruskie czy litews.kie godzily w duchowienstwo niemieckie, 
trzeba widziec i drugq stron� medalu, ze duchowienstwo to patronujqce podbojowi, 
mordom, zagrabianiu cudzego mienia, duchowienstwo uczestniczcice czynnie w wy
prawach wojennych i lupieskich oraz plyncicych z nich korzysciach nie moglo byc 
w swych nastrojach przesicikni�te duchem tolerancji i musialo ·szukac usprawiedli
wienia ideologicznego dla post�powania swych swieckich protektor6w czy sojusz
nik6w. Znajdowalo je w haslach misji wobec pogan i pot�pianiu tych, kt6rzy feu
dalnej ekspansji niemieckiej stawali na drodze. 

Nast�pnie w bardzo skromny spos6b, gl6wnie na podstawie pracy Erdmanna 13, 
przedstawil Autor kilka tez literatury niemieckiej o charakterze akcji wojennych 
Niemc6w na Wschodzie. Podkreslal wi�c, ze brutalny charakter post�powania nie
mieckiego tlumaczono bcidz to po,ganstwem Slowian, stojcicych dla chrzescijan poza 
prawem, bcidz to r6znicci rasy i kultury, ze w wypadkach surowego stosunku do 
Slowian chrzescijanskich istnialy pr6by tlumaczenia tego zjawiska stosunkiem tych 
ostatnich do Rzeszy. Przedstawienje niekt6rych zagadnien jest tu r6wniez dosc 
typowe. Tak wi�c Autor piszcic, ze Dytmar i Widukind traktowali podporzcidko
wanie Slowian zwier:zrchnictwu niemieckiemu jako rzecz naturalnci i mHci Bogu, 
uznal za sposobne stwierdzic, ze jesli Donnert utrzymywal, ze popadali oni przez 
to w niewol� i stawali poza prawem „dann dürfte dies mit den Quellenausagen 
nicht in Einklang zu bringen sein" 14. 

Dalsza cz�sc wywod6w P. Görlicha poswi�cona analizie wypowiedzi badanych 
kronik przynosi wiele ciekawego materialu i wiele tendencyjnych naswietlen. Na 
przyklad przy jednej z ocen Helmolda spotykamy zdanie, ze jesli podkresla on 
bardzo mocno r6znic� mi�dzy Niemcami jako chrzescijanami a Slowianami jako 
poganami, to jego wrogosc do chrzescijanskich Slowian � Polak6w i Czech6w 
jest dalszci tego konsekwencjq, poniewaz oni w swej furii niszczenia zniewazali 
miejsca swi�te, koscioly, klasztory i cmentarze 15. Wniosek og6lny podsumowujcicy 
t� cz�sc rozdzialu jest jednostronny, opierajcicy si� na analizie samych wspomnia
nych zr6del, bez por6wnawczego potraktowania zr6del innych narod6w ani szer
szego tla history·czne,go. Autor stwierdza mianowicie: ,,Somit können wir feststellen, 
dass das Verihältnis zu den röhmisch-katholischen ,Slaven und zu den nichtsla
vischen Christen von deren prakti,schen Einstellung bestimmt wird, die sie der 

11 Tamze, s. 116. 
12 Tamze. 
13 C. E r d m a n n, Die Entstehung des Kreuzugsgedanke, 2 wyd. niezmienione, 

Darmstadt 1955. 
14 D o n n e r t, op. cit., s. 109; G ö r  l i c h, op. cit., s. 120. 
15 „Und danach ,ganz folgerichtig hebt er das frevelhafte Verhalten der Folen 

und der Böhmen hervor, das darin bestehet, dass sie geweihte Stätten, Kirchen, 
Klöster und Kirchhöfe in ihrem Wüten nicht schonen". G ö r  1 i ·c h, op. cit., s. 122. 
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kirchlichen Forderung nach Mehrung und Ausbreitung der Christenthums entge
genbrachten" 16. Przy takiej jednostronnosci i Swi�topelk pomorski w XIII w.� 
i Polacy w XlV w. sq przez Autora przedstawieni nie jako· wrogowie obcego na 
ich terenie i niebezipiecznego dla nich politycznie panstwa krzyzackiego, lecz jako 
wrogowie kosdola szkodzqcy dzielu chrystianizacji. Takie stanowisko kronikarzy 
zakonnych mozna w pelni zrozumiec. Natomiast ograniczanie si� w badaniu po
budek, kt6re ich sklanialy tylko do tego, eo pisali, jest ze wzgl�d6w metodologicz
nych niedopuszczalne i prowadzi do jaskrawych znieksztalcen zar6wno rzeczywi
stosci historycznej, jak i istotnych przyczyn postawy kronikarzy. Autor nie zechcial 
zastanowic si� na przyklad nad tym, jak pogodzic jego tez� z widocznq wrogosciq 
do Polak6w Kroniki Wiganda z Marburga pisanej juz po unii polsko-litewskiej 
i rozpocz�ciu ,przy pomocy polskiej pokojowej chrystianizaieji Litwy. 

Fakt zbieznosci interes6w niemieckich z interesami kosciola w niemieckich 
kronikach tej epoki musi nasuwac kazdemu myslqcemu ich czytelnikowi wniosek 
o wzajemnym dwustronnym powützaniu mi�dzy swiadomosciq religijnq i narndo
wosciowq ich autor6w. Swiadomosc religijna kazala im wszystko przedstawiac
z punktu widzenia interes6w kosciola, a swiadomosc narodowosciowa polecala utoz
samiac interesy swej narodowosci z dobrem chrzescijanstwa i chwalic sw6j lud
ja,ko bojownika o wiar�. Jest to zresztq nie tylko cecha sredniowiecznej hiistorio
grafii niemieckiej, lecz zjawisko raczej og61noeuro,pejskie. Niedostrzeganie jego
przez P. Görlicha nalezy uznac albo za naiwnosc, albo za swiadome dqzenie do
znieks:zitalcania rzeczywistosci.

Dr.uga cz�sc rozdzialu zajmuje si� waznym niewqtpliwie przy badaniu swiado
mosci narodowosciowej problemem poczucia wlasnej wartosci wsr6d Niemc6w. 
W jej ramach uwzgl�dniono nastE;pUjqce zagadnienia: a) lekcewazenie i pogarda 
wobec innych narod6w, b) duma narodowa Niemc6w, c) podkreslanie niemieckich 
osiqgniE:c gospodarczych. P. Görlich twierdzi, ze zdan swiadczqcych o pogardzie 
dla innych lud6w jest w badanych przez niego zr6dlach niezbyt wiele, a te, kt6re 
znalazl, ,,sind in 'fast allen Fällen religiös motiviert" 11. Podobnie nie widzi w nich 
tez specjalnych przejaw6w niemieckiej dumy narodowosciowej polemizujqc w tym 
zakresie z D. Schäferem, kt6ry utrzymywal, ze juz w sredniowieczu Niemcy po
siadali dumE: narodowq rozwini�tq czE:sto do urazajqcych inne narodowosci roz
miar6w 18. 

Kwesti� podkreslania niemieckich osiqgni�c gospodarczych rozpoczyna od cy
towanej jeszcze przez E. Maschlcego 19 wypowiedzi ksi�cia rugijskiego Wislawa 
z 1221 r., ze byloby nie,szczE:sciem, gdyby j,ego ziemia miala wr6cic w razie wyp�
dzenia osadnik6w niemieckich do pierwotnego stanu nprawy jej przez Slowian 20. 

R6wniez za Ma:schkem uznal Autor za stosowne powt6rzyc, ze wkr6tce po spro
wadzeniu potrzebnych dla podniesienia gospodarczego kraj6w slowianskich osad
nik6w niemieckich uwidocznila si� wsr6d Slowian zawisc a nawet nieriawisc cha
rakterystyczna dla stosunku ludzi ,stojqcych na nizszym �oziomie kultury 'do · kul
turalnie zaawansowanych 21• Tego rodzaju postawienie sprawy i wytlumaczenie wy-

1s Tamze, s. 164. 
11 Tamze, s. 165.18 D. S c h ä f e r, Deutsches Nationalbewusstsein im Licht der Geschichte, Jena

1884, s. 12. 
19_ E. M a s c h k e, Das Erwachen des Nationalbewusstseins im deutsch-sla

vischen Grenzraum, Leipzig 1933, s. 20. 
20 G ö r l i  c h, op. cit., s. 171. 
21 „Bald machte sich der Neid, ja der Hass des Kulturärmeren gegen den 

überlegenen bemerkbar". G ö r  1 i c h, op. cit., s. 171. Por. E. M a s c h ,k e, Der Pe-
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st�pujqcej rzeczywiscie w zr6dlach slowianskich tej epoki wro,gosci do Niemc6w 
„przewagq kulturalnq" tych ostatnich ma SVfOistq wymow� i w s·pos6b zamierzony 
czy tez niezamierzony przez Autora b�dzie oddzialywalo na psychik� niemieckich 
czytelnik6w rozprawy, na ich na,stawienie do „nizszych kulturalnie", zawistnych 
i przez to nienawidzqcych Niemc6w Slowian. B�dzie oddzialywalo tez na czytelnika 
slowianskiego, .kt6ry b�dzie mial okazj� przekonac si�, ze na zach6d od Laby teorie 
podzialu narod6w na wyzsze i nizsze kulturalnie sq nadal zywotne. 

Jedynq wlasciwie wzmiankq dotyczqCq niemieckiej dumy z osiq,gni�c gospodar
czych znalazl Autor w slynnych Wierszach lubiqskich ze Shtska. Przy tej okazji 
zaatakowal R. Grodeckiego, kt6ry uznal wiersze niemieckkh mnich6w lubiqskich 
opisujqce rzekomq n�dz� i prymitywizm Slqska przed przybyciem tarn osadnik6w 
niemieckich za tendencyjne klamstwa i niewdzi�cznosc wobec Polak6w, kt6rzy 

/ przygarn�li obcych imigrant6w na swej ziemi 22• P. Görlich utrzymuje, ze R. Gro-, 
de,cki nie zrozumial poetycznej przesady uzytej przez mnicha lubiqskiego malu
jqcego celowo stosunki dawne w. czarnych kolorach, aby na tym tle tym korzystniej 
przedstawic osiqgni�cia gospodarcze klasztoru lubiqskiego. Poza tym stwierdza, 
„man wird also kaum von einem deutschen Hochmut den Polen gegenüber sprechen 
können, eher wohl von einem gewissen Mitleid mit der niedrigen Kulturstufe jener 
polnischen Bevölkerung" 23• Takie }est zdanie P. Görlicha, w kt6rym polemizuje 
z R. Grodeckim, by bronic niemieckich mnich6w przed zarzutem niewdzi�cznosci 
wobec ich polskich gos:podarzy. Jednak o kilkadziesiqt stron dalej pisze on o Wier
szach lubiqskich nieco inaczej: ,,Der am Tiefpunkt dieser .Schilderung eintretende 
Wechsel von »gens« zu »plebs« deutet eine Verachtung der polnischen Bevöl�erung 
an" 24. 

Trzecia cz�sc rozdiialu omawia •gloryfikacj� sukces6w wojennych Niemc6w 
wyst�pujqCq w gl6wnej mierze w historiografii krzyzackiej, podkreslanie walecz
nosci rycerzy zakonnych i wyolbrzyrnianie strat ich wrog6w. Sq to zjawiska typowe 
i nie widac w nich niczego odbiegajqcego od · hiistoriografii innych narod6w. Bar
dziej zajmujqce Sc\ wywody czwartej cz�sci poswi�conej pot�pianiu zlych cech 
innych na-rodowosci. P. Görlich stwierdza: ,,Recht häufig werden von unseren 
Chronisten schlechte Eigenschaften anderen Völker herausge,stellt" 25• Cytuje wi�c 
teksty z 'Helmolda, Piotra z Dusburga czy Wiganda z Marburga, m6wiqce o prze
wrotnosci, okrucienstwie i tch6rzostwie Slowian, Czech6w i Polak6w, oraz lud6w 
baltyckich. .Po tym dosc sugestywnym zebraniu szeregu opi•s6w wspomnianych 
zlych cech Autor zastanawia si�, czy w niemieckiej hi,storiografii XII-XIV w. wy
st�powala nienawisc narodowosciowa. Wniosek, kt6ry ze swej analizy jej zabyt
k6w wyciqga, jest dosc zdumiewajq·cy. · Ot6z mimo zacytowanych na :poprzednich 
stronicach oska.rzen innych narodowosci o falsz, dokonywanie bestialskich mord6w, 
rabunk6w, tch6rzo,stwo itp. P. Görlich utrzymuje: ,;wenn man unsere Quellen ein-· 
gehend untersucht, dann gelangt man zu der Erkenntnis, da,ss sich nirgends Äuse
ru_ngen finden, die. von einem nationalen Hass von Volk gegen Volk zeugen" 26• 

Jak brak nienawisci pogodzic z przedstawianiem tylu zlych cech innych narodo
wosci, jest rzeczq chyba tylko Autorowi wiadomq. Prawdziwq intencj� tego dziw-

t�rspfennig in Polen und dem deutschen Osten (Königsberger Historische Forschun-
gen V, Leipzig 1933, s. 72). . 

22 R. G r o d e c k i, Ksi�ga henrykowska, Poznan-.Wroclaw 1949, s. 55. 
23 G ö r 1 i c h, op. cit., s. 173. 
24 Tamze, s. 21.6. 
2s Tamze, s. 194. 
2s Tamze, s. 211.. 
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nego wniosku stanowi da.zenie do pokazania Niemc6w jako tych, kt6rzy dalecy 
byli od szowinizmu narodowosciowego. Szowinizm ten zarzuca si� natomiast Slo
wianom. 

Ot6z P. Görlich ida.c za zdaniem profesora bylego Uniwersytetu Niemieckiego 
w Pradze H. Zatschka. twierdzi, ze „dem Has,s der Slaven gegen alles Deutsche 
in der deutschen Geschichtsschreibung der Widerhall fehle" 27• To wr�cz niewia
rygodne zdanie, kt6remu zaprzeczaja. juz same cytaty podane przez Autora, po
sluzylo mu do sformulowania drugiej niemniej „prawdziwej" i „skromnej" hipo
tezy. ,,Diese Tatsache scheint mir zu bestätigen, das in unserem Zeitraum die 
bedeutendsten ostdeutschen erzählenden Quellen sich der kulturellen Überlegenheit 
des Deutschtums über das Slaventum bewusst waren und die Reaktion des Unter
legenen ohne gleiche Gegenreaktion hinnehmen konnten" 28. 

, W podsumowaniu tego kluczowego rozdzialu znajdujemy tez� generalna,, ze 
w badanych przez Autora kronikach brak nienawisd narodowosciowej, znajduja, 
si� w nich natomiast wypowiedzi swiadcza,ce o nienawisci do pogan podyktowanej 
motywami religijnymi. Z podobnych religijnych motyw6w mialy plyna,c wypo
wiedzi wrogie wobec chrzescijanskich Polak6w czy Rusin6w, poniewaz przeszka
dzali oni Zakonowi w misji nawracania pogan i rozszerzania wiary 29• Tak wi�c. 
jesli Niemcy odnosili .si� wrogo do innych lud6w, czynili to - zdaniem P. Gör
licha - z pobudek religijnych, w szczerej trosce o wiar� katolicka., natomiast 
akcenty antyniemieckie w historiografii slowianskiej rodzily si� z nienawisci na
rodowej. 

Ostatni, czwarty rozdzial pracy zawiera kr6tki przeglqd poszczeg6lnych z ba
danych zr6del z punktu widzenia przedstawionej wyzej problematyki. Nie wnosi 
on wlasciwie nie s:pecjalnie nowego ani interesujqcego, ,poniewaz najwazmeJsze 
wiadomosci ze wszystkich dziel zostaly juz uprzednio wyzyskane i zacytowane. 
Niemniej znajdziemy czasem jeszcze rzeczy zaslugujq·ce na uwag�, a czasem zdania 
przeczqce · twierdzeniom wyrazonym uprzednio przez Autora. Tak na przyklad, 
o czym wspomnialem wyzej, P. Görlich w polemice z Donnertem twierdzil, ze brak
wypowiedzi zr6dlowych na temat traktowania podbitych Slowian jako stojqcy<i!h
poza prawem. Tu natomiast Autor pisze, ze Helmold nie uznawal niesprawiedli
wego traktowania p�ganskich Slowian za wielki grzech, bo stali oni poza „porzqd
kiem swiatowym" 30• Podobnie, jak juz zaznaczylem, ,,najbardziej niemiecka" Ksi�ga
henrykowska okazala si� pozbawiona jakichkolwiek przejaw6w swiadomosci naro
dowosciowej jej autor6w. W pozostalych zr6dlach sla,.skich, Chronicon Polono-Si
lesiacum i Kronice ksiqzqt polskich, Autor nie znalazl takze slad6w patriotyzmu
niemieckiego, a elementami polskiego ducha narodowego, jakie w nich wyst�puja,,
wolal si� blizej nie zajmowac. A przeciez möglby si� nimi bardziej zainteresowac,
nawet przy przyj�tym przez niego zalozeniu niemieckosci ich Autor6w. Bylby to
przeciez z punktu widzenia badanej problematyki ciekawy przyczynek do wplywu
kultury polskiej . na naplywowq ludnosc niemieckq na Slqsku, na jej orientacj�
politycznq i swiadomosc narodowq.

W zakonczeniu rozdzialu znajdziemy tez hipotez�, ze w rozwoju swiadomosci 
narodowej w prezentowanych dzielach historiograficznych nie widac ani linii wst�
pujqcej, ani przyplyw6w i odplyw6w, poniewaz wi�kszosc ich autor6w zajmowala 
si� dziejami mi.sji, a wy,powiedzi na tematy spraw narodowosciowych mialy w nich 

27 Tamze. 
28 Tamze. 
29 Tamze, s. 212. 
so Tamze, s. 213. 
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drugorz�dne znaczenie 31. W zwiqzku z tq uwagq nalezy podziwiac subtelnosc j�zyka 
zachodnioniemieckiego uczonego, kt6ry walk� o podb6j lud6w nadbaltyckich od 
Laby po Zatok� Finskq przez swych sredniowiecznych przodk6w okreslil mianem 
„Bekehrungsgeschichte". Natomiast fakt, ze wypowiedzi na tematy narodowosciowe 
odgrywaly w tych zr6dla·ch drugoplanowct rol�, nie nalezy do wyjqtk6w. Stanowi 
on zjawisko typowe dla wi�kszosci dziel historiografii sredniowiecznej. zaabsorbo
wanej z reguly przedstawianiem poszczeg6lnych wydarzeii, w kt6rych wypowiedzi 
na temat spraw bardziej og6lnych, w tym i narodowosciowych, nalezaly na og6l 
do rzadkosci. Ksiqzk� zamykaj4 tabele dotyczqce wymienionych wyzej wyrazeii 
uzywanych dla oznaczenia narodowosci oraz wykaz zr6del .i literatury. W wykazie 
literatury zwraca uwag� fakt niezacytowania ani jednej pozycji opublikowanej 
w innym j�zyku niz mowa ojczysta Autora, poza wymienionym wsr6d zr6del pol
skim wydaniem Ksi(tgi henry1wwskiej.

Roman Heck 

W. U r  b an, STUDIA Z DZIEJÖW ANTYTRYNIT ARYZMU NA ZIEMIACH
CZESKICH I SLOWACKICH W XVI-=-XVII WIEKU (Zeszyty Naukowe Uniwersy
tetu Jagielloiiskiego CXXXIX, Prace Historyczne, z. 15, Krakow 196·6, s. 149 +
+ 3 nlb.). 

Nowa ksiqzka znanego i cenionego badacza r6znowierstwa W. Urbana prze
kracza tradycyjnq granic� zainteres-owan naszych historyk6w ruchu reformacyj
nego koncentrujqcych si� niemal wylqcznie na dziejach wymaii reformowanych 
w Polsee. Jest ona dowodem tak p-ozqdanego wychodzenia historyk6w polskich 
na szersze pole pracy nad historiq powszechnq. Studia nad dziejami innych naro
d6w Sc\ jednak dla obcokrajowc6w szczeg6lnie trudne. Odnosi si� to zwlaszcza 
do temat6w Wc\Skich, monograficznych, wymagajqcych gruntownych badaii obcego, 
znajdujqcego si� w zagranicznych archiwach i bibliotekach materialu zr6dlowego. 
Wymagajq tez orientacji w szerszej proiblematyce historycznej obcych narod6w. 
Z uznaniem wi�c .powitac nalezy podj�cie tak wielkiego trudu przez W. Urbana 
i opublikowanie przez niego cennych Studi6w .. . , stanowiqcych wazny wklad pol
ski w badania nad historiq ruchu reformacyjnego na ziemiach naszych poludnio
wych sqsiad6w. Waga tego udzialu jest tym wi�ksza, ze antytrynitaryzm czeski 
i slowacki nie doczekal si� do dzis zadnego powazniejszego opracowania nauko
wego i wlasnie Polak dal po raz pierwszy obszerniejszq i gruntowniejszq syntez� 
tego zagadnienia. 

Baz� zr6dlowq pracy W. Urbana staeowiq wzmianki o antytrynitarzach na 
ziemiach czechoslowackich, wyst�pujqce w archiwaliach oraz bogatej literaturze 
lokalnej (zwlaszcza historiografii .poszczeg6lnych miast) i dzielach monograficz
nych lub syntetycznych z dziejami reformacji czechoslowackiej zwiqzanych. Prze
studiowanie tego r6znoj�zycznego materialu (w lacinie, czeskim, slowackim, nie
mieckim, w�gierskim i angielskim) bylo niewqtpliwie bardzo pracochlonne. Ramy 
chronologiczne Studi6w ... Sc\ bardzo szerokie, obejmujqce czasy od schylku sred
niowiecza do konca XVII w., ze szczeg6lnym skupieniem uwagi na wieku XVI 
i poczqtku XVII (do 1618). Calb,sc zostala podzielona na cztery rozdzialy: 1. Prze
oczony problem reformacji; 2. Przejawy antytrynitaryzmu w czeskim sekciarstwie 
pohusyckim; 3. Wplywy antytrynitarskie na Slowacji; 4. Nieco wniosk6w i hipo-

31 Tamze, s. 231. 
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tez. Podzial ten rzeczowo uzasadniony nie stoi jednak w odpowiedniej proporcji 
do rozmiar6w i tresci rozdzial6w. Rozdzial pierwszy to wlasciwie kr6ciutki wst�p. 
Jego tytul wydaje si� nieco zbyt smialy. Ostatecznie wyst�powanie antytrynita
ryzmu na ziemiach czechoslowackich nie bylo zupelnie nie znane, a jego wagi 
w caloksztalcie tamtejszego ruchu reformacyjnego nie mozna oceniac zbyt wysoko. 
Rozdzial czwarty to zwi�zle podsumowanie :pracy i pr6ba pewnych uog6lnien. 
Zasadniczq tresc dziela zawierajq dwa wieLkie rozdzialy srodkowe. W tych wa
runkach celowe byloby raczej wydzielenie, bez traktowania ich jako rozdzialy, 
wst�pu i zakonczenia, a uznanie za odr�hne, podzielone na odpowiednie rozdzialy, 
cz�sci - rozdzial6w drugiego i trzeciego. 

Przejdzmy do tresci Studi6w .. . , zajmujqc si� raczej tylko problemami dysku
syjnymi, a rezygnujqc z blizszego przedstawiania calosci wywod6w Autora w ksiqz
ce dla czytelnika polskiego dost�pnej. Rozpocznijmy wi�c od rozdzialu pierwszego. 
Nie dostarcza on pola do dyskusji, jesli chodzi o uj�cie celu i metody pracy. Ina
czej nieco przedstawia si� sprawa om6wienia literatury. Om6wienie to wydaje si� 
nieco zbyt pobiezne. 

Przyjrzyjmy si� jednak podstawowym dalszym cz�sciom pracy. Rozdzial drugi 
o aintytrynitary:hmie w czeskim sekciarstwie pohusyckim podzielono na wiele pod
rozdzial6w o nast�pujqcej tematyce: pierwiastki antytrynitarskie w sredniowieczu
czeskim, antytrynitaryzm w. ,,Malej partii" braci czeskich, antytrynitaryzm wsr6d
duchowienstwa utrakwistycznego na Morawach, antytrynitaryzm wsr6d ducho
wienstwa utrakwistycznego we wlasciwych Czechach, sekciarstwo antytrynitar
skie w Kutinej Horze, inne przejawy ludowego czeskiego sekciarstwa antytryni
tarskiego, zwiqzki panskiego wolnomyslicielstwa z antytrynitaryzmem, bracia polscy
a Czesi. Autor podaje w nirn duzo interesujqcych informacji o szerzeniu si� hasel
antytrynitarskich na ziemiach czeskich oraz o osobach gloszqcych nauki antytry
nitarskie bqdz podejrzanych o sprzyjanie im. Informacje te zebrano w spos6b
nadzwyczaj staranny z wlasciwc:l Autorowi rzetelnosciq. Z urywkowych i niejasnych
niejednokrotnie relacji usiluje W. Urban odtwarzac poglqdy antytrynitarzy czeskich.
Drobiazgowo przedstawia zyciorysy poszczeg6linych ludzi. Lektura tego rozdzialu
wywoluje u uwaznego czytelnika wrazenie, ze antytrynitaryzm w Czechach nie
znajdowal szerszego oddzwi�ku. Jego glosiciele byli nieliczni, a ich oddzialywanie
na spoleczenstwo czeskie przedstawialo si� raczej bardzo skromnie. Antytrynitarze
czescy nie pozostawili po sobie zadinych wi�kszych pism wnoszqcych istotniejszy
wklad do 6wczesnej mysli reformacyjnej.

Autor zresztq daleki jest od przeceniania roli antytrynitaryzmu w Czechach, 
chociaz ze zrozumialych wzgl�d6w stara si� go widziec wsz�dzie, gdzie tylko 

· mozna dopatrywac si� slad6w jego ist,nienia. W tendencji tej idzie czasem moze
nieco za daleko. Tak na przyklad nie widzialbym przejaw6w antytrynitaryzmu
w zeznaniach dotyczqcych dziekana Jana Klaudusa, ze „o sv. Trojici jednom
Buohu, otci, synu i duchu sv. ucil, mluvil a käzal, v bozstvi nerozdilnemu, nez
toliko v osob.äch jmenem rozdil" (s. 44). Podobnie moze zbyt pochopnie Autor
sugeruje, ze interesujqcy, odkryty przez niego, plan postawienia na czele czeskiego
kosciola narodowego ok. 1570 r. Jakuba PaleoJoga· zdaje si� swiadczyc o pewnej
sile zywiol6w antytrynitarskich wsr6d czeskiego kleru kalisznickiego (s. 45-46),
gdy przeciez, eo zresztq sam W. Urban stwierdza, Paleolog uchodzil w6wczas jesz
cze za katolika.

Jest tez zagadnieniem dyskusyjnym, czy przypisywac nalezy zbyt wielkie zna
czenie ludowemu naiwnemu krytycyzmowi religijnemu, dokqd stoi on na gruncie
uznania Boga, a ogranicza si� do narzekan i klqtw skierowanych pod jego adresem.
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Niewa,tpliwie stanowi on pewna. podstaw� do szerzenia si� ruchu sekciarsko-refor
macyjnego wsr6d ludu, z drugiej strony jednak brak mu zdolnosci do tworzenia 
bardziej rozwini�tych konstrukcji teologicznych. Niemniej podane przez Autora 
wiadomosci o ludowej krytyce Boga sa. interesuja,ce. Rzucaja. one ciekawe swiatlo 
na mentalnosc szarych ludzi XVI w. (s. 47). 

Godne podkreslenia sa. skromne wprawdzie, ale zajmujqce wiadomosci o kon
taktach braci polskich z Jednota. Bracka. w Polsee i szerzeniu si� ideologii arian
skiej wsr6d braci czeskich w Rzeczypospolitej. Nie udalo si� natomiast Autorowi 
wykazac kontakt6w arian polskich z antytrynitarzami na terenie Czech. Zdanie 
W. Urbana, ze „wyda}e si� prawie pewne, ze wczesniej [to jest przed Biahi
G6ra. - R. H.] arianie polscy pr6bowali propagandy swego wyznania wsr6d <lose
zdezorientowanych religijnie kalikstyn6w i porozumiewali si� z czesktmi antytryni-

' tarskimi sekciarzami" (s. 72), pozostaje w tych warunkach mimo wszystko tylko 
pozbawiona. konkretnych dowod6w hipoteza,. 

Rozdzial trzeci, poswi�cony wplywom antytrynitarskim w Slowacji, dzieli si� 
na podrozdzialy przedstawiajqce kolejno: antytrynitaryzujqcy anabaptyzm spiski, 
wplywy unitaryzmu w�gierskiego i siedmiogrodzkiego w Slowacji, dzieje braci 
polskich w Slowacji, propagand� socynianska. i walk� z niq na tamtejszym tere
nie, wreszcie ostatnie zetkni�cie braci polskich ze Slowakami w polowie XVII w. 
Widac tu wyraznie znacznie wi�ksze niz w rozdziale poprzednim uwzgl�dnienie 
stos�nk6w z Polskq, zywszych znacznie w w�gierskiej Slowacji niz na ziemiach 
czeskich. Lecz r6wniez i w Slowacji slady antytrynitaryzmu sa. stosunkowo skrom
ne. Odbija si� to oczywiscie w ksia,zce W. Urbana. Tak na przyklad w podrozdziale 
,,Antytrynitaryzuja,cy anabaptyzm spiski" wiele miejsca poswi�cono losom po
s�czeg61nych ludzi (zwlaszcza Andrzeja Fischera), og6lnej charakterystyce pogla,
d6w anabaptyst6w spiskich, a o samym problemie antytrynitaryzmu powiedziano 
wlasciwie niewiele. Twierdzenia o antytrynitaryzmie poszczeg6lnych dzialaczy 
reformacyjnych nie sa. po,parte najcz�sciej wyrazistymi cytatami ir6dlowymi, cho
ciaz uciek,ano si� do nich przy ilustracji innych pogla,d6w omawianych os6b. 
Podobnie jak twierdzil niegdys Slowak J: Kvacala, W. Urban uwaza, ze wplywy 
blizszego j�zykowo Slowakom antytrynitaryzmu polskiego byly w Slowacji zywsze 
niz unitaryzmu w�giersko-siedmiogrodzkiego, niemniej konstatuje mocne oddzialy
wanie tego ostatniego ok. 1570 r. 

Ostroznie naswietlil W. Urban kontakty braci polskich ze Slowacja, w XVI w., 
dezawuuja,c niekt6re bezpodstawne mity polskich historyk6w reformacji, Szcz�s
nego Morawskiego i Marka Wajsbluma. Sam natomiast przedstawil ciekawq postac 
Wawrzynca Jurzyca, kupca krakowskiego i misjonarza zar,azem, kt6ry przy okazji 
podr6zy handlowych pr6bowal propagowac arianizm w miastach i wsiach slo
wackich. W sumie jednak relacje o oddzialywaniu arian polskich na Slowacj� 
w XVI w. sa. ska,pe, zresztq tak samo, jak w og61e wiadomosci o antytrynita
ryzmie wsr6d Slowak6w. Dlatego tez zdanie Autora, ze w warunkach, gdy lute
ranizm byl w oczach Slowak6w religia, Niemc6w, kalwinizm W�gr'6w, a slowian
skie zywioly G6rnych W�gier cia,zyly ku czeskiemu utrakwizmowi: ,,Szczeg6lne 
zwia,zki z arianizmem jednostek spo"sr6d szlachty oraz slowianskiego Turca po
zwa1aj q wysunqc hipotez�, ze wystqpienia antytrynitarskie na Slowacji drugiej 
polowy XVI w. i pierwszej polowy XVII mialy tez charakter prob zaszcz·epienia 
tarn bardziej zrosni�tego ze Slowianami wyznania reformacyjnego" (s. 125), wydaje 
si� nieco zbyt ryzykowne, nie poparte odpowiedniq ilo,sciq materialu dowodzq
cego swiadomej szerszej akcji propagandowej ze strony antytrynitarzy polskich 
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ani swiadomego d,rzenia tego rodzaju ze strony slowackiej. Ostatni ust�p : Jzdzialu 
przynosi garsc informacji o pobycie emigrant6w arianskich w Slowacji w XVII w. 

W rozdziale czwartym podsumowujqcym Autor stwierdza, ze nie by"; w stanie 
wyczerpac calego materialu i nie mial okazji przebadac niekt6ryc.u waznych 
zasob6w archiwalnych (rzymskich, wiedenskich, siedmiogrodzkich). Niemniej po
danie, m.Q_ze niekompletnej w szczeg6lach, syntezy antytrynitarstw� . na ziemiach 
czechoslowackich uznaje za potrzebne i pozyteczne. Ze zdaniem tym nalezy si� 
zgodzic. Znaczna cz�sc tego rozdzialu ma raczej charakter hipotez niz wniosk6w. 
Hipotezy te wydajq sii.� niejednokrotnie zawieszone nieco zbyt wysoko ponad zgro
madzonymi przez Autora wiadomosciami. Wynika to ze szczuplej ilosci relacji 
o ruchu antytrynitarskim na ziemiach czechoslowackich. W tych warunkach uog61-
nienia muszq niejednokrotnie wykraczac poza podstaw� zr6dlowq. Mimo tego,
a moze wlasnie dlatego, ksiqzka W. Urbana daje szkicowy obraz calego zagadnie
nia i moze stanowic punkt wyjscia do dalszych badan. Jednoczesnie jest ona
kppalniq szczeg6lowych wiadomosci o antytrynitarzach w Czechach i w Slowacji
oraz kontaktach arian polskich z mieszkancami ziem czechoslowackich. W sumie
Studia . . . stanowiq wartosciowq pozycj� naszej historiografii. Poszerzq one
w· znac:mej mierze znajomosc zagadnie6. reformacji u naszych poludniowych sqsia
d6w wsr6d hi:storyk6w polskich. Sqdz� tez, ze skorzystajq z nich r6wniez uczeni
czechoslowaccy w dalszych badaniach nad dzi-ejamii. ruchu reformacyjnego w ich
kraju.

Roman Heck 

1 

S. G r z y b o w s k i, MARCIN LUT·ER (,,Swiatowid", Bib1ioteczka popularno
naukowa Ksiqzki i Wiedzy), Warszawa 1966, s. 337. 

W ramach niezmiernie pozytecznej, popularnonaukowej serii „Swiatowida" 
zarysowala si� wyraznie grupa ksiqzek .poswi�.conych postaciom tw6rc6w wielkich 
reliigii oraz reformator6w religijnych. Do dosc dawno juz wydanych i niejedno
krotnie calkowicie wykupionych z ksi�garn przez licznych czytelnik6w „Swiato
wida" prac Reychmaina o Mahomecie, Z'bikowskiego o Konfucjuszu, Skladankowej 
o Zoroastrze i Sluszkiewicza o Buddzie przybyla ostatnio jesztze jedna pozycja -
tym razem pi6ra 1Stanislawa Grzybowskii.ego o zyciu i dzialalnosci Marcina Lutra.

Ks_iqzka Stanislawa Grzybowskiego o reformatorze z Wittenbergi jest wlasci
wie pierwszq w j�zyku polskim biografiq Lutra napisanq ze swieckiego, laickiego 
punktu widzenia. Dlatego mimo swego popularnonaukowego charakteru ksiqzka 
ta zasluguje na bacznq uwag�. Ta popularna biografia niemieckiego reformatora 
sklada si� z szesnastu kr6tkich rozdzial6w. Poza tym, jak zwykle w serii „Swia
towida", ksiqzeczka zaopatrzona jest w kalendarzyk wazniejszych wydarzen z zycia 
Lutra i rozwoju reformacji, informacje bibliograficzne i wykaz postaci, wyst�pu
jqcych w tekscie ksiqzki. 

W ksiqzeczce Grzybowskiego, tak jak zresztq na prace popularnonaukowq przy
stalo, znajdujemy wiele materialu anegdotycznego. Jednak gl6wny nacisk Autor 
polozyl slusznie na przyst�pne · pokazanie spoleczno-ekonomicznego , podloza refor
macji niemiec.kii.ej oraz znaczenia i wydzwi�ku spolecznego dzialalnosci pisarskiej, 
kaznodziejskiej i teologicznej Lutra. Szczeg6lnie oryginalna jest interpretacja 
wyst�pujqcej w pismach Lutra koncepcji antychrysta. Dose szczeg6lowo zostaly 
om6wione kontakty · i konflikty mi�dzy Lutrem a najwybitniejszymi przedstawi
cielami 6wczesnego humanizmu - zwlaszcza Erazmem z Rotterdamu i Huttenem. 
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Obszernie zostal om6wiony skomplikowany eharakter stosunk6w istniejqeyeh mi�
dzy Lutrem a Zwinglim ,i Tomaszem Münzerem, natomiast zabraklo w ksiqzee 
Grzybowskiego dokladniejszego om6wienia stosunku Lutra do Kalwina, eo jest tym 
bardziej zastanawiajqee, z,e Autor w innyeh swoieh praeaeh popularnonaukowyeh, 
jak np.: Cromwell i jego wiek lub Szpada pana admirala, zajmowal si� szezeg6-
lowo' problemem kalwinizmu. 

Pod wzgl�dem ehronolo.gieznym najwi�ksze zainteresowanie Autora wzbudzil 
okres - niewqtpliwie w zyciu Lutra najwazniejszy - lata 1517-1525. Temu 
kr6tkiemu, leez jakze bogatemu w wydarzenia odeinkowi ezasu Grzybowski ipo
swii�eil az ctiiesi�c rozdzial6w. Natomiast dlugi, ostatni, przeszlo dwudziestoletni 
okres zycia Lutra om6wiony zostal w ramaeh jednego tylko, ostatniego rozdzialu, 
kt6ry zawiera jeszeze ponadto og6lnq oeen� postaci i dz!alflnosci Lutra. Mimo ze 
po zakonezeniu wojny ,chlopskiej rola Lutra w rozwoju reformaeji ulegla rzeezy
wiscie zmniiejszeniu, konstrukeja tego typu budzi pewne Wqtpliwosci, zwlaszeza 
wobee faktu, �e w Polsee ten ostatni okres zycia Lutra jest najmniej znany. 

Zastrzezenia nasuwa tez potraktowanie niekt6ryeh moment6w w biografii Lu
tra. I tak np. wydaje si�, ze Grzyibowski prz·eeenia wplyw podr6zy do Rzymu na 
psyehik� mlodego Lutra. Po ipowrocie z Rzymu w 1511 r. Luter jeszeze przez wiele 
lat pozostal karnym i zdyseyplinowanym czlonkiem zakonu augustian6w, a w 1516 r. 
uznawal bez zadnyeh zastrzezen wladz� papieza; krytyezne uwagi reformatora 
o stosunkaeh oglqdanyeh w Wieeznym Miescie poehodzq przewaznie z ezas6w p6.z
nie1szyeh, juz po zerwaniu z papiestwem, i dlatego niie mogq byc traktowane bez
krytyeznie. Tymezasem Grzybowski (s. 50) przyjmuje bez zadnyeh zastrzezen
poglqd franeuskiego biografa Lutra Luciana Febvra, ze „klasztor i Rzym stworzyly
z 1511 rokiem z Lutra luteranina".

Najbardziej jednak dyskusyjna jest zamieszezona przy koneu ksiqzk.i og6lna 
oeena postaci i dzialalnosci Lutra (s. 320-3·24). Dowiadujemy si� tarn bowiem, ze 
talenty reformatora wittenberskiego „byly ealkiem mierne, horyzonty umyslowe 
Wqskie, wiadomosci ograniezone, kultura osobista prymitywna" (s. 324). A przeciez 
w innyeh miejseaeli ksiqzki Autor przyznaje mu spryt {s. 173), praeowitosc i wielki 
talent pisarski, a nawet „mistrzostwo stylu i j�zyka" (s. 193), sumiennosc uezonego, 
kt6ry w imii� interes6w nauki potrafil ezasem zagluszyc nawet skrupuly religijne 
(s. 316), sklonnosc do pewnej toleraneji w sprawaeh wyznaniowyeh, kt6ra ezyni 
postac Lutra o tyle bardziej, sympatyeznq dla nas od takiego np. Kalwina, a wresz
cie zdolnosc seeptyeznego i ironicznego ujmowania niekt6ryeh .problem6w religij
nyeh (s. 3,17-3118). Z drug.iej strony przy.znaje Autor Lutrowi duze zdolnosci orga
nizatorskie �s. 287), kt6ryeh odmawia mu tak wybitny i bezstronny znawea refor
maeji niemieekiej j ak Lortz. 

Grzyibowski przecenia tez wplyw ezynnik6w nat,ury fizjologieznej, a zwlaszeza 
przezyc seksualnyeh Lutra, na powstawanie ,i ksztaltowanie si� jego koneepeji 
teologicznyeh. Partie ·ksiqzki omawiajqee te wlasnie problemy nalezq do lektury 
niezbyt przyjemnej i nie swiadezq dobrze o poezuciu taktu u Autora. 

Wydaje si�, ze zbyt moeno obeiqza Autor Lutra odpowiedz.ialnosciq za dalszy, 
niekorzystny dla interes6w ludzkosci rozw6j Niemiee; ostateeznie luteranizm nie 
byl zjawiskiem wylqeznie niemiieekim, a na innyeh terenaeh, jak np. w Skandy
nawii, kt6rq w wi�kszym jeszeze st_opniu niz Niemey opanowal, nie wywolal zad
nyeh negatywnyeh nast�pstw w dziedzinie stosunk6w spoleezno-polityeznyeh. 
. W ksi:azee daje si� odezuwac brak kr6tkiego ehocby om6wienia -dalszyeh los6w 
luteranizmu juz po smierci jego tw6rey z uwzgl�dnieniem dziej6w tego wyznania 
zar6wno w �alej Europie, jak tez i na ziemiaeh polskich, a w om6wieniu literatury 

15 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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stanowczo zbyt og6lnikowo wspomniano o literaturze niemieckiej dotyczqcej po
staci Lutra. W pracy Grzybowskiego wyst�pujq 

I 

r6wniez bl�dy chronologiczne. 
I tak na s. 322 podana jest mylna data smierci ksi�cia pruskiego Albrechta Hohen
zollerna (1562 r.), gdy faktycznie Albrecht zmarl dopiero 20 III 1568 r. 

Trzeba jednak z calq stanowczosciq podkreslic, ze mimo pewnych brak6w, 
pomini�c i niekonse.kwencji ksiqzka Grzybowskiego stanowi wartosciowq, a r6w
noczesnie dost�pnq dla masowego odibiorcy pozycj�. Obecnie mamy prawo oczeki
wac, ze „Swiatowid" postara si� o spopularyzowanie postaci dw6ch innych wy
bitnych reformator6w religijnych - Zwinglego i Kalwina. 

Franciszek Mincer 

W. K o z u s z e k, JAN BENEDYKT SOIJF A LEK1ARZ POLSKIEGO OD-
RODZENIA (Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, Seria 13, Nr 144), 
Wroclaw 1966, s. 115 + 1 nlb i 10 ilustracji. 

Wroclawski osrodek historii medycyny kierowany przez prof. dr. Z. Wiktora 
wzbo,gacil si� o nowq interesujqCq pozycj� bibliograficznq. Stanowi jq rozprawa 
doktorska W. Kozuszka poswi�cona zyciu i dzialalnosci medycznej wybitnego 
lekarza krakowskiego czas6w zygmuntowskich, I...uzyczanina, Jana Benedykta Solfy. 
Stanowi ona zarazem cenny przyczynek do historii zycia naukowego i kulturalnego 
renesansowego Krakowa. 

Recenzowana monografia dzieli si� na wst�p, dwie cz�sc1 oraz aneks zr6dlo
wy. Zamyka jq wykaz zr6del, streszczenie w j�zyku angielskim, spis ilustracji 
i indeks nazwisk. W kr6tkim wst�pie Autor okreslil przede wszystkim przedmiot 
swej rozprawy. Cz�sc pierwszq, wprowadzajqCc\ podzielil na dwa rozdzialy. 
W pierwszym nieslusznie zatytulowanym „Charakterystyka zr6del" om6wil litera
tur� przedmiotu oraz medycznq s,puscizn� pismienniczq Solfy (a wi�c nie tylko 
same zr6dla), w drugim zajql si� jego zyciem i dzialalnosciq w szerokim tego 
slowa rozumieniu. Cz�sc druga, wlasciwa pracy zawiera trzy rozdzialy omawia
jqce tw6rczosc ·naukowq Solfy w zakresie medycyny, a ponadto rozdzial poswi�
cony jego praktyczno-lekarskiej dzialalnosci. Na aneks zr6dlowy sklada si� foto
kopia oryginalu lacfnskiego najwazniejszego dziela medycznego Solfy Regimen de 
novo et prius Germaniae inaudito morbo, quem passim Anglicum sudorem, aiii 

gurgeationem appellant. . . i }ego polski przeklad, oraz fragment innej lacinskiej 
rozprawki De morbo Gallico libellus wraz z polskim przekladem. 

Monografia Kozuszka oparta na solidnie zebranej, choc niepelnej literaturze 
przedmiotu 1 oraz na stosunkowo bogatych materialach zr6dlowych, dotyczqcych 
przede wszystkim okresu krakowskiego zycia Solfy, napisana jest interesujqco, 
zywo, j�zykiem poprawnym, niekiedy gladkim, a nawet barwnym. P:owaznq jej 
zaletq jest takze o wiele pelniejsze niz w dotychczasowej literaturze przedmiotu 
ukazanie sylwetki Solfy jako lekarza praktyka, a przede wszy,stkim lekarza uczo
nego. Autor margine,sowo wprawdzie wspomnial r6wniez o innych dziedzinach 

1 
1 

1 z pomini�tych prac wymienic nalezy: Historia Slqska PAN, t. I, cz. 2, pod 
red. K. Maleczynskiego, Wroclaw 1961; A. Pa r c z e w s k i, l:.,uzicenjo a Misnjenjo 
na Krakowskej uniwersice w 15 a 16 letstotkomaj (Casopis Serbs,keje Maticy, t. 54-
55, 1901-1902); S. T y n c, W<:dr6wki Slqzak6w, profesor6w i student6w, 8lqsk 1948, 
nr 1-3. 
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zainteresowan i dzialalnosci naukowej Solfy, osadzajqc go mocmo w srodowisku 
humanistycznym Krakowa dwu ostatnich Jagiellon6w. 

W recenzowanej pracy nie brakuje dyskusyjnych mysli i tez. Autor na kazdym 
niemal kroku, a nierzadko na sil�: stara si� zdecydowanie przeciwstawic okres 
renesansu - sredniowieczu. Obrazowo mozna to okreslic jako widzenie tylko dwu 
kolor6w: bialego i czarnego, przy czym biale jest odrodzenie, czarne natomiast 
sredniowiecze. Jest to niesluszne. Dzis juz wiadomo, ze tego tak ostrego przeciw
stawienia nie bylo, ze sredniowiecze w duzym stopniu ewolucyjnie przechodzilo 
w renesq.ns i ze niekiedy odrodzenie nie wychodzilo wiele poza osiqgni�cia sred
niowiecza 2. W interesujqcej Auto-ra dziedzinie jest to zresztq najbardziej uchwytne. 
Rozw6j nowocz·esnej medycyny zaczql si� wlasciwie w XVII w., a w epoce odro
dzenia panowal jeszcze wszechwladnie sredniowieczny awerroizm. Holdowal mu 
i Solfa. Gdziez wi�c jest tu miejsce na tak ostre przeciwstawienie? Cechujqcy 
Solf� zmysl krytyczny i umiej�tnosc podpatrywania natury nie byly takze obce 
wielu umyslom sredniowiecza. 

Dyskutowac mozna nad konstrukcjq pracy W. Kozuszka. Wiadomosci zawarte 
w rozdzialach zatytulowanych „Zycie i dzialalnosc Jana Solfy" oraz „Dzialalnosc 
lekarska Solfy" cz�sto si� powtarzajq i z tego wzgl�du byloby celowe albo polq
czenie tych rozdzial6w w }ednq calosc, albo w osobnych, kolejno po sobie nast�
pujqcych rozdzialach nakreslenie zyciorysu Solfy, jego dzialalnosci praktyczno-le
karskiej oraz scharakteryzowanie go jako czlowieka epoki odrodzenia. Dopiero 
potem winno nastqpic om6wienie tw6rczosci naukowej Solfy, przy czym rozdzialy 
}ej poswi�cone powinny byc znacznie skr6cone. Szczeg61nie nalezaloby calkowi
_cie usunqc lub przeniesc do przypis6w zbyt liczne cytaty z prac Solfy, zwlaszcza 
ze Autor niemal z reguly omawia ich tresc. Jest to zatem zupelnie mepotrzebne 
rozszerzanie tekstu rozprawy. 

Mozna si� r6wniez sprzeczac . z Autorem,. czy Solfa zdobyl srednie wyksztal
cenie we Wroclawiu (s. 12). R6wnie dobrze mogle si� to stac w Zgorzelcu lub 
Budziszynie. Za hipotezq Autora przemawialyby jedynie p6z.niejsze zwiqzki Solfy 
ze wspomnianym wyzej gr-odem nadodrzanskim. Trudno si� takze zgodzic ze zda
niem o ci�zkim dziecinstwie i mlodosci Solfy (s. 25), skoro Autor na jego poparcie 
nie przytoczyl ani jednego dowodu. Wiadomo przeciez, ze do tego okresu zycia 
omawianej postaci nie posiadamy zadnych wiadomosci zr6dlowych. 

Recenzowana monografia nie jest wreszcie wolna od drol:Jnych bl�d6w, omylek 
i niescislosci. Wyprawa Karola VIII na ·Neapel odbyla si� nie, jak pisze Autor, 
w 1517 r. (s. 31), lecz w 1497 r. W6w.czas juz panowal Franciszek I. Bitwa na 
polach Bosworth Field miala miejsce nie w 1486 r. (s. 52), lecz 1485' r. Autor 
nazywa Tomickiego raz prawidlowo podkanclerzym (s. 18), innym razem bl�dnie 

· wicekanclerzem (s. 46), kr6la Zygmunta Augusta - przewaznie Augustem II
(s. 5, 6) lub Zygmuntem Augustem (s. 19„ 21) stwarzajqc wrazenie, ze chodzi tu
o dwie r6zne osoby. Niesciisle jest twierdzenie, ze ,,wobec braku zr6del nakreslenie
sylwetki Jan� Benedykta Solfy natrafia na powazne trudnosci" (s. 11). Zr6del
tych nie brakuje, lecz jest ich malo. Autor myli czasami poj�cia zr6dla i literatury
(s. 57). W tekscie rozprawy spotyka si� nadto· liczne bl�dy Üterowe, zwlaszcza
w cytatach lacinskich.

2 Por. np. J. H u i z i n  g a, Jesien sredniowiecza, Warszawa 1961; J. M. Go f f„ 
lnteligencja w wiekach srednich, Warszawa 1966; E. W i n t e r, Frühhuinanismus.
Seine Entwicklung in Böhmen und deren europäische Bedeutung für die Kirchen
reformbestrebµngen. im 14. Jahrhundert, Berlin 1964. 
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Przedstawione wyzej niedociqgni�cia nie umniejszajq duzej wartosci badawczej 
monografii W. kozuszka. Przeciwnie, jej lektura sprawia, ze z tym wi�kszym 
zainteresowaniem historycy sensu stricto oczekiwac b�dq dalszych rozpraw z za
kresu historii medycyny powstalych we Wroclawiu. 

J6zef Leszczyfiski 

L. I g ä l f f  y - I g ä 1 Y, DIE MATRIKEL DER MARIAN!iSCHEN SODALITÄT
DES FERNANDEISCHEN KONVIKTS AN DER UNIVERSITÄT OLMÜTZ 1625-
-1778 (Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler", Wieden 1966,
ss. 142).

Biskup olomuniecki Wilhelm Prusinowski zalozyl w 1566 r. w stolicy swego 
biskupstwa seminarium teologiczne, kt6re usilowal przeksztalcic nast�pnie w uni
wersytet. Udalo si� to jednak dopiero jego nast�pcy Janowi Grodeckiemu, kt6ry 
w 1573 r. uzyskal zgod� cesarza Maksymiliana II na otwarcie uniwer�ytetu w Olo
muncu. Byla to uczelnia jezuicka (jezuit6w sprowadzono do Ol.omunca juz w 1566 r.), 
kt6ra miala przygotowac kadry dla kontrreformacji. Grzegorz XIII ufundowal 
w 1580 r. tutaj 50 miejsc dla szlacheckich student6w z kraj6w p6lnocnej Europy, 
m. in. z Polski. Kolejny biskup olomuniecki Stanislaw Pawlowski, · pochodzqcy
zresztq z polskiej rodziny g6rnoslqskiej, sciqgnql na t� uczelni� sporo Polak6w
i 8lqzak6w. Np. w 15'90 r. na 108 student6w 12 pochodzilo z Moraw, 21 z Polski,
36 ze Slqska. W ciqgu jednego stulecia (1576-1675) przeszlo przez uczelni� w Olo
muncu 8341 student6w, wsr6d ktt6rych bylo 368 Polak6w (4,40/o, w tym bylo
198 syn6w szlacheckich i 170 mieszczan.skich) oraz 236 $lqzak6w (2,80/o). Z Olo
munca Oppersdorfowie sprowadzili jezuit6w do Glog6wka (1605-1606).

Ferdynand II, wytrwale wspomagajqcy spraw� kontrreformacji, ufiundowal 
jezuitom w Olomuncu konwikt w 1623 r., kt6rego materialnq podstawq byly do
chody z mia�ta i okolicy Novego Jicina �Neutitschein). W konwikcie tym przeby
walo ok. 30 alumn6w, po polowie szlachecki:ego i mieszczan.skiego pochodzenia, 
kt6rzy otrzymywali tu mieszkanie, wikt, odziez, opiek� lekarskq oraz pieniqdze 
na oplaty egzaminacyjne. Przyjmowano do konwiktu chlopc6w po ukonczonym 
10 roku zycia. Ucz�szczali oni najpierw do 6-klasowego gimnazjum, studiujqc tu 
humaniora, po czym kierowali si� na filozofi� i teologi� na miejscowym uniwer
sytecie. ,,Alma Caesarea Regia ac Episcopalis Universitas Olomucensis Societatis 
Jesu" - tak brzmiala oficjalna nazwa uczelni - istniala do 1778 r., kiedy to 
wstala przeniesiona do Brna. Po likwidacji bmen.skiej uczelni w 1782 r. szkola 
powr6cila do Olomunca, ale tym ·razem juz tylko W· charakterze liceum. 

W ferdynandejskim konwikcie, zwanym r6wniez }ezuickim, istniala sodalicja 
mar.ianska, kt6rej metryka, spisana w 1700 r., zachowala si� w wiedenskiej Bi
bliotheca Theresiana. Nie jest to pierwsza met.ryka tej sodalicji, najstarsza bowiem 
zgin�la w 1619 r. podczas pierwszego wygnania jezuit6w. R�kopis metryki doczekal 
si� obecnie wydania. 

Tekst poprzedzony zostal obszernym wst�pem Autora (s. 5-22), kt6ry przed
stawia dzieje r�kopisu oraz podstawowe wiadomosci o hi:storii uniwersytetu olo
munieckiego, konwiktu i sodalicji._ Istotnq cz�sc pracy stanowi uporzqdkowany 
tekst metryki (s. 23-56). Autor nie przepisal tekstu metryki doslownie, lecz upo
rzqdkowal go wg alfabetu fonetycznego ze wzgl�du na liczne wahania w pisowni. 

' Kazde nazwisko opatrzone zostalo rokiem wpisu do metryki, imieniem i miejscem 



Recenzje 229 

pochodzenia sodalisa. Latynizacja nazwisk i <lose dowolne poslugiwanie si� po
dw6jnymi gloskami sprawialy sporo trudnosci, dlatego tez pisownia nazwisk 
zostala znacznie uproszczona. Og6lem metryka zawiera ponad 1300 nazwisk. 450 
z nich opatrzonych zostalo szczeg6lowymi komentaTzami przez Autora i ta, cz�sc 
pracy (s. 58-142) stanowi chyba najcenniejszy rozdzial ksictzki, w kt6rym Autor 
blysnql wszechstronnct erudycjq w zakresie genealogii polskiej, slctskiej i moraw
skiej. Szczeg61nct uwag� zwr6cil Autor na te nazwiska, kt6re nie wyst�pujq w zna
nym zbiorze A. Krala v. Dobra Voda (Der Adel von Boehmen, Mähren und Schle

sien, Praga 1903). 46 rod6w objasnionych zostalo w spos6b nader szczeg6lowy. 
Jaka jest wartosc tej pracy? AutoT wlozyl w jej opracowanie ogromnie wiele 

wysilku; porusza si� on z,resztct swobodnie na dobrze mu znanym terenie. Praca 
dostarcza setek drobnych szczeg616w personalnych i przytlacza czytelnika swct 
daleko posuni�tct drobiazgowosciq. Polski dorobek w fü:iskich badan.iach genealo
gicznych jest, jak wiadomo, niezwykle skromny, stctd tez trzeba stale uciekac 
si� do niemieckich opracowan w tej dziedzinie. A pola do popisu jest niezwykle 
duzo. Tradycyjna genealo,gia zajmowala si� bowiem jedynie szlachtct i ,patrycjatem 
miejskim. Nie ma zupelnie prac, zwiqzanych z genealogiq plebsu, ktöra czeka na 
swych autor6w. 

Omawiana praca nosi charakter obiektywny. Autor wsz�dzie tarn, gdzie to 
jest mozliwe, podkresla polskosc rodziny. Nazewnictwo polskie pozostawia jednak 
wiele do zyczenia. Autor zna j�zyk polski slabo, przekr�ca wi�c wiele nazw 
miejscowych (Zybrzydowice - .s. 76, Bzi - s. 96, Wroczlaw - s. 116 itd.). To 
samo dotyczy :ziresztct i dawnych nazw niemieckich na Slctsku, kt6rych uzywa 
w znieksztakonej postaci, piszctc Paulowitz (zam. Paulsdorf) itp. Ta niekonsekwen
cja jest razqca, bö przekr�ca on nie tylko Uszyce (Ussycze - s. 134) czy Slctsk 
(Slctnsk - s. 96), lecz takze uzy:wa formy Preiskretscham (zam. P:eiskretscham -
s. 108). Podwaza to oczywiscie warto�c pracy. Brak jakichkolwiek indeks6w nie
ulatwia korzysta.nia z ksiqzki, zawierajqcej tysictce nazwisk i na;w miejscowych.
Mimo to praca stanowi wartosciowy przyczynek do dziej6w szlachty slqskiej.

Franciszek Haw·ranek 

H. B 1 e i b e r, ZWiiSCHiEN REFORM UND REVOLUTION. LAGE UND
KÄMPFE DER SCHLESISCHEN BAUERN UND IlANDARBEITER IM VOR
MÄRZ 1840-1847 (Deutsclie Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften 
des Instituts für Ges·chichte. Reihe II: Landesgeschichte, Bd. 9), BerlJin 1966, 8°, 
s. 245.

Stosunkami ekonomiczno-spolecznymi wsi slctskiej w pierwszej polowie XIX w. 
nie interesowala si� dotctd blizej li gruntowniej ani historiografia niemiecka, ani 
polska. Stosunkowo jeszcze najwi�cej zajmowano si� problemem uwraszczenia, ba
dajqc go j,ednak gl6wnie od strony prawnej. Gruntowniej problemem uwlaszczenia 
zaj�to si� jedynie w odniesieniu do klilku powiat6w. R6wniez tylko dla bardzo 
ograniczonego tere.nru •przeprowadzono badania nad zmianami ,w strukturze agrar
nej wsi slctskiej. Blizej tez interesowano si� kwestiq chlopskct ti ruchami chlopskimi 
na Slctsku na ,poczcttku XIX w., a zwlaszcza u progu i w czasie Wiosny Lud6w. 

Tak wi�c wiele w�zlowych problem6w tego, jakze waznego, okresu wsi slqskiej 
przechodzenia od gospodarki feudalnej do kapitalistycznej czeka na gruntowniejsze 
opracowanie. Nalezy tu w pierwszym rz�dzie wymienic takie problemy, jak roz-
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w6j ekonomiczny wsi z uwzgl�dnieniem specyfiki gospodarki foLwa'rcznej i chlop
skiej, ksztaltowanie si� kapitaUstycznego •rynku pracy w rolnictwie slqskim, po-
lozenie i walka klasowa na wsi i uwlaszczenie chlop6w. 

H. Bleiber zajql si� w swojej pracy doktorskiej polozeniem oraz walke\ chlopow
i robotnik6w rolnych na Slqsku w latach 184�1847, a wi�c w okresie poprze
dzajqcym wybuch rewolucji 1848 r. 

Mozna bylo oczekiwac, ze koncentracja na stosunkowo kr6tkim okresie pozwoli 
Autorowi na pelniejszq a.naHz� omawianych problemöw w oparciu o gruntowne 
wykorzystanie istniejqcej bazy zr6dlowej. Omawiana praca jedynie w cz�sci spelnia 
te nadzieje. Juz we wst�pie Autor zastrzega si�, ze nie zamierza przeprowadzac 
gruntowniejszych badan arcbiwalnych nad polozeniem ludnosci wiejskiej. Uwaza, 
ze najpierw nalezaloby przeprowadzic �onograficzne badania poszczeg6lnych. d6br 
i wsi, eo nie jest celem jego pracy (s. 7, przyp. 7). Dlatego rozdzialy poswi�cone 
poloz·eniu poszczeg61nych kategorii ludnosci wiejskiiej oparl na dotychczasowej lite
raturze, w pierwszym rz�dzie na pracy Ziekurscha, uzupelniajqc jego dane infor
macjami ze wsp6lczesnej publicystyki oraz prasy, a w malym tylko stopniu ma
terialami archiwalnymi. Oczywiscie przy tak swiadomie zaw�zonej podstawie 
zrödlowej Autor nie byl w stanie wyjsc w zasadniczych kwestiach dotyczqcych 
wwarstwienia i polozenia ludnosci wiejskiej poza .ustalenia dotychczasowej histo
riogra:ffü. 

Bez Wqtpienia wi�cej nowego wnoszq rozdzialy poswi�cone ekonomicznej i po
zaekonomicznej preponderancji dworu na wsi oraz walce klasowej chlop6w slqskich 
w latach czterdziestych XIX w. Ten ostatni rozdzial oparl Alutor w duzej mierze 
na nie znanym dotqd materiale archiwalnym, mieszczqcym si� w DZA w Merse
burgu. Ale i w tym rozdziale nie wyzyskal bynajmniej wszystkich istniejqcych 
zr6del archiiwalnych. Rozdzial, w kt6rym omawia stanowisko r6znych kieru.nk6w 
politycznych wobec J{westii agrarnej, z natury rzeczy opiera si� na wsp6lczesnej 
publicystyce i prasie. Prac� zamyka rozdzial poswi�cony pruskiej drodze rozwoju 
kapitalizmu w rolnictwie na przyklad21ie Slqska. 

Uwagi swoje opiera Autor na podstawie znajomosci dotychczasowej literatury 
i niepelnej zn.ajomqsci zrödel z lat czterdziestych XIX w. Sqdz�. ze jest to zbyt 
Wqska podstawa, by mozna bylo kusic si� o przedstawienie slqskiej specyfiki 
rozwoju kapitalizmu w ,rolnictwie. B�dzie to mozliwe dopiero po gruntownym 
zbadaniu odpowiednich zr6del, kt6re nie byly przedmiotem zainteresowanfa Autora. 

Mimo ze Autor zajmuje si� zjawiskami masowymi, · calkowicie pomija sto
sowanie metod statystycznych. Mys!�, ze niiekt6re dane liczbowe podawane w tek
scie uj�te w odpowiednie tabele bylyby o wiele bardziej czytelne. 

Autor korzystal w szerokim zakresie ze wsp6lczesnej publicystyki i prasy, 
zwlaszcza ugrupowan lewicowych. Nasuwa si� w zwiqzku z tym pytanie, czy 
mozna informacje podawane przez te zr6dla traktowac jako wierne oµ,bicie sto
sunk6w panujqcych na wsi slqskiej, jak to przyjmuje Autor, czy tez do informacji 
tego rodzajru nalezy odnosic si� z pewnq ostroznosciq. Wydaje si�, ze o ile ugru
powania reakcyjne staraly si� przeds.tawic polo,z,enie ludnosci slqsldej w mofüwie 
jasnych barwach, to z drugiej strony ugrupowania demokratyczne i rewolucyjne 
byly zainteresowane w odmalowywaniu tego obrazu w mozliwie najciemniejszych 
barwach. Dlatego tez, byc moie, polozeniie ludnosci wiejskiej, przynajmniej w nie
kt6rych cz�sciach Slqska, nie bylo az tak ponure, jak to wynika z przedstawienia 
Autora. Prawdziwy obraz polozenia ludnosci wiejskiej w omawianym okresie b�
dziemy mogli jednak w pelni poznac po grunt01Wnym przebadaniiu, nie wyzyskanych 
przez Autora, zr6del ar-chiwalnych. Odpowiednie do tego materialy zawierajq ar-
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chiwa podworskie, kt6re Autor wyzys·kal tylko w niewielkim stopniu, akta Komisji 
Generalnej, akta hipoteczne i inne. W DZA w Merseburgu odpowiednie do tego dane 
zawierajq nast�pujqce typy zr6del: 1. Akta dotyczqce spraw uwlaszczeniowych 
w r6znych majqtkach slqskich; 2. Supliiki chlopskie skladane na ��ce kr6la i mi
nisterstwa; 3. Sprawozdania Wroclawskiej Komisji Generalnej z przebiegu akcji 
uwlaszczeniowej w poszczeg6lnych latach. 

Mysl�, ze nalezalo w pracy podac w og6lnym zarysie sytuacj� ekonomicznq 
Slqska ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem wsi, w tym koniunktur� na plody rolne na 
rynku slqs•ldm. Polozenie ludnosci wiejskiej, a zwlaszcza proletariatu wiejskiego, 
w duzym stopniu zalezalo od urodzaju, a eo za tym idzie cen plod6w rolnych 
w pierwszym rz�dzie ziemniak6w. Nalezalo wi�c przesledzic, jak ksztaltowal si� 
urodzaj ziemniak6w i podstawowych zb6z w kolejnych latach w poszczeg6lnych re
jencjach. Tego rodzaju informacje zawieTajq sprawozdaniia dwumiesi�czne opraco
wywane przez wladze rejencji dla Ministerstwa Rolnictwa. 

Nie wiem, czy mozna wszystkich chalupnik6w zaliczac w tym czasie do prole
tariatu wiejskiego. Z najnowszych badan z terenu Wielkopolski wynika, ze niekt6re 
gospodarstwa chalupnicze pod wzgl�dem zamoznosci zdystansowaly nawet gospo
darstwa kmiece. Dopiero gruntowniejsze badania wykazq, czy -na Slqsku bylo ina-. 
czej. 

Bardzo pobieznie potraktowano w pracy problem pl�c roboczych, do kt6rego 
istnieje wiele materialu zr6dlowego w archiwach podworskich, a takze w sprawo
zdaniach rocznych Wroclawskiej Komisji Generalnej. Z danych tych widac m. in. 
silpe oddzialywanie rozwoju ci�zkiego przemyslu na G6rnym Slqsku na ksztalto
wanie s'i� wysokosci placy roboczej robotnik6w rolnych . 

. Z danych Autora wynika, ze w latach 40-tych dominowaly r6zne formy walki 
ukrytej, procesy, zab6r drewna i pastwisk, a otwarte, zbrojne wystqpienia, nalezaly 
raczej do rzadkosci. Charakterystyczna jest ciqglosc otwartych wystqpien chlop
skich w okreslonych rejonach Slqska: na Pog6rzu, w Klodzkiem oraz w powiatach: 
pszczynskim, bytomskim i rybnickim na G6rnym Siqsku. Bardzo interesujqce Sq 
uwagi Autora na temat powiqzania wystqpien chlopskicJ;i na G6rnym Slqsku z re
wolucjq chlopskq w Galicji w r. 1846. Te sk:,rdinqd niewielkie wystqpienia chlopskie, 
kt6re w innej sytuacji nie zwr6cilyby wi�kszej uwa1gi na tle przerazliwych wiesci 
plynqcych z Galicji, wzbudzily powazne obawy wsr6d najwyzszych czynnik6w pan
stwowych. Fakt, ze od lat d�dziestych do cZJteTdziestych brak na Slqsku wi�kszych 
wystqpien chlopskiich wynikal r6wniez i stqd, ze aparat ucisku dzialal w tym 
okresie znacznie operatywniej niz w wiekach wczesniejszych i w okresie wojen na
poleonskich. Wszelkie wystqpienia chlopskie dlawiono w zarodku. Wsp6ldzialanie 
landrat6w z wladzami rejencji, prowincji i Minis,terstwa Spraw Wewn�trznych 
w tym zak,resie bylo wi�cej niz sprawne. 

Mozna zgodzic si� z Autorem, ze dopiero od lat szescdziesiqtych XIX w. mozna 
m6wic o ostatecznym zdobyciu przewagi element6w ustroju kapitalisitycznego nad 
elementami ustroju feUJdalnego. Mozna jednak juz dzis przyjqc, ze ustr6j kapitali
styczny zapanowal szybciej na wsii dolnoslqskiej niz na wsi g6rnoslqskiej, gdzie ilosc 
przezytk6w ustroju feudalne.go byla jeszcze duza, m. in. dopiero w lata,ch 60-tych 
na wi�kszq skal� przysh\piono do podziatu wsp61not i likwidacji serwitut6w. 

Praca H. Bleibera stanowi powazny krok' naprz6d w naszych ba9aniach nad 
historiq wsi slqskiej w pierwszej polowie XIX w. Autor wydobyl szereg nowych 
nie znanych fakt6w, a w wielu innych wypadkach daje nowe oryginalne naswietle
nie znanych juz fakt6w wychodzqc z zalozen metodologii materializmu historycz
nego. W spos6b bezkompromisowy poddaje rewizji wiele utartych poglqd6w nacjo-
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nalistycznej historiografii niemieckiej, a takze prostuje niektore bl�dne sformulowa
nia historyk6w NRD. Na, szczeg6lne .podkreslenie zasluguje sumienne wykorzysta
nie przez Autora historiografii polskiej. Fakt ten nabiera jesz;cze wi�kszej wymo
wy na tle tradycyjnego juz w NRF ignorowania dorobku historiografü polskiej 
w zakresie badan nad przeszlosciq polskich ziem zachodnich i p6lnocnych. 

Leszek Wiatrowski 

STAATSSEKRETÄR GRAF HERBERT VON BISMARCK. AUS SEINER POLITI
SCHIDN PRIVA'DKORRESPONDENZ, wydal i poprzedzil wst�pem W. Bussmann 
przy wsp6lpracy K. P. Hoepkego (Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahr
hunderts, t. 44), Göttingen 1964, s. 598. 

ArchiWJUm rodzinne Bismarck6w w F1riedrichsruh 9ylo juz wykorzystywane 
przez niekt6rych badaczy, ale pozostalo tarn je,szcze wiele material6w nieznanych. 
To zas archiwum stalo si� gl6wnym zr6dlem do zebrania obszernego tomu kores
pondencji Herberta Bismaircka. Tylko drobna cz�sc sposr6d 428 list6w pochodzi 
z zasob6w Auswärtiges Amt. 

Przy takim pochodzeniu oglaszanych list6w nie moze dziwic fakt, ze w znacz
nej mierze jest to zbi6r korespondencji czlonk6w rodziny Bismarck6w. Okolo 2/3 ca
lego zbioru stanowiq listy Herberta do szwagra, Kuno hr. Rantzau, listy .tego ostat
niego do Herberta, dalej listy do brata .Wilhelma (zwanego Billem), kt6ry bardzo 
cz�sto pelnil funkcj� posrednika mi�dzy bratem a ojcem (list6w Wilhelma nie ma, 
mialy podobno zaginqc w Warcinie), liczne listy_ Herberta do ojca i baräzo rzadkie 
odpowiedzi kanclerza. Poza tel grupq powazne miejs•ce zajmujq jeszcze listy Holstei
na do Herberta oraz korespondencja z Berinhardem Bülowem, p6zniejszym kancle

rzem, a juz mniejsze - listy Herberta do Roseberyego. Tak wi�c cechq wydaw
nictwa jest stosunkowo Wqski krqg korespondent6w. 

W tomie zamieszczona zostala oczywiscie tylko drobna cz�sc list6w z archi
wum Bismarck6w. Wystarczy wspomniec., ze wedlug inf ormacji w przedmowie 
miesci si� tarn okolo 400 list6w Holsteina do Herberta, gdy w tomie wydrukowano 
ich ledwie 49. Ni� dosc jasno wytlumaczone zostaly przy tym kryteria doboru, na-

. lezy przypusz;czac, ze zamieszczone zostaly te listy, kt6re posiadajq og61nie biorqc 
wi�ksze znaczenie zr6dlowe, choc jest to poj�cie wzgl�dne. 

Przy zbieran:i!u korespondencji jednej osoby niemozliwe jest z natury rzeczy 
skupienie uwagi na jednym problemie, totez trudno jest w kr6tkim sprawozdaniu 
przedstawic zawartosc wydawnictwa. W sumie nie zawiera ono jakichs material6w 
sensacyjnych, ale zbyt wiele juz napisano na temat dziej6w tego okresu, aby bylo 
to latwe. Chronologicznie pierwszym jest list Holsteina z 11 XI 1872, ostatnim list 
He.riberta do Ros,eberyego z 28 II 1901, przewazajqca jednak cz�sc list6w zar6wno 
ilosciowo, jak jakosciowo pochodzi z lat osiemdziesiqtych, gdy i rola Herberta Bis-
marcka byla najwi�ksza. J 

Gdy chodzi o polityk� niemieckq, to najwi�cej jest informacji dotyczqcych two
rzenia si� poglqd6w obu Bismarck6-w, ojca i syna, a wi�c w pewnej mierze genezy 
wielu ich pociqg,ni�c politycznych. W dyplomacji dotyczylo to zwlaszcza stosunk6w 
z Angliq i Rosjq. Sam Herbert Bismarck kilkakrotnie przebywal w Anglii, a ocen� 
tamtejszych 1Stosunk6w i wzajemnych kontakt6w przyno.szq jego listy do ojca lub 
Wilhelma. Herbert byl takze w Rosji, a dla stosunk6w ze wschodnim sqsiadem 
wiele mäterialu przynoszq listy Bülowa, pod6wczas sekretarza niemieckiego przed-
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stawicielstwa nad Newq. Ponadto w wypowiedziach Herberta w drugiej polowie lat 
osiemdziesüitych widac, mimo zasadniczej tendencji do utrzymania dobrych sto
sunk6w z Rosjq, takze wyrazne objawy niech�ci. Sceptyeznie ocenil on traktat 
reasekuracyjny (list do Bülowa z 19 VI 1887, s. 457--458), a i potem nieraz pisal 
w d1Uchu wyrnznie niech�tnym Rosji (por. np. list do Bülowa z 21 IX 1887 z obu
rzeniem na „dochodzqcq do szczyrt;u rosyjskq bezczelnosc", s. 472, czy_ list do Rant
zaua z 21 X 1887, s. 477). 

Z lat siedemdziesiqtych najwi�ksze znaczenie majq listy Holsteina z Paryza, 
uzupelniajqce w pewnych szczeg6lach biografi� p6zniejszej „szarej eminencji Wil
helmstrasse", o kt6rej ostatnio tak si� wiele pisze (listy Ho1'steina stanowiq cz�sto 
dobre uzupelnienie korespondencji, zawartej w angielsko-niemieckim wydaniu jego 
papier6w, The Holstein Papers i Die geheimen Papiere Fredrich von Holsteins,

t. III-'IV, 1961-1963). Z nast�pnego dziesi�ciolecia obok wspomnianych juz zagad
nien jest takze sporo materialu, dotycZqcego dyplomacji niemieckiej w okresie kry
zysu bulgarskiego, mniej innych kwestii, jak np. sporu z Hiszpaniq o Karoliny.

Znacznie mniej miejsca w opublikowanej korespondencji zajmujq sprawy poli
tyki wewn�trznej. Trafiajq si� jednak takze i pod tym wzgl�dem ciekawsze frag
menty. Do takich nalezy garsc informacji o organizowaniu przez rzqd wybor6w 
w 1881 r. (s. 9.9 nn), gdy to kanclerz staral si� wszelkimi sposobami oslabic opozycj� 

- liberal6w mieszczanskich. Dochodzilo w6wczas do takich wypowiedzi, jak wskaz6w
ka, aby w wyborach scislejszych mi�dzy socjalistq a post�powcem wyborcy konser
watywni glosowali raczej. na pierwszego, · gdyz „z socjalistami mozemy albq pakto
wac, albo ich rozbijac, dla obecnego rzqdu nie mogq oni byc nigdy grozni. Zwyci�
stwo post�powc6w r6wna si� za to republice, w klt6rej rzqd zostalby tak os·labiony,
ze panstwo musialoby upasc" (list Herberta Bismarcka, z 2,9 XI 1881, przekazujqcy
przekonanie ojca). Poglqd ten wolno bylo jednak wypowiardac wylqcznie prywatnie,
gdyz lansowac go oficjalnie bylo trudno ze wzgl�du na niedawne zamachy.

Wie're miejsca w omawianym tomie zajmujq r6znego rodzaju sprawy perso
nalne .. Jest np. garsc list6w zwiqzanych ze sprawq dymisji Bismaricka, choc wobec
gruntownego opracowania juz tej kwestii trudno o powazniejsze uzupelnienia. Nie
mniej ciekawy jest list Herberta do ojca z 6 I 1890 (s. 55'4) o „n'ieslychanym pu
blicznym zbrataniu si�" przyw6dcy Centrum Windthorsta i gl6wnego inspiratora
skrajnych konserwatyst6w, redaktora „K,r,euzzeitung", Hammernteina. Opis oburze
nia Wilhelma II, wywolanego tym faktem, zdaje .si� wskazywac, ze Bismarckowie
nie zdawali sobie sprawy, jak ci�zkie chmury zawisly nad ich losami. Wi�cej jest
list6w, w kt6rych mowa jest o sprawach stosunkowo drobniejszych, jak np. o sta
raniach Holsteina o mianowainie Hatzfeldta sekretarzem stanru.

Pojawiajq si� takze od czasu do czasu wzmianki o kwestiach polskich. W pa,ru
listach Hel"beirt Bismarck i Bülow wspominajq o stanowisku wobec nich k6l na
dworze carskim, a takze o roli tych kwestii w stosunkach mi�dzy Rosjq a Waty
kanem (por. np. s. 201, 267, 272--'273, 43,1--432). Mimo istnienia pracy Wintera
wzmianki te nie sq bez znaczenia. 0 sprawach polskich mowa jest takze przy
okazji rug6w w 1885 r. (s. 300-302) i przy charakteiryzowaniu polityki austriackiej
(s. 281, 400). Dla dziej6w zaboru pruskiego ciekawa jest wzmianka o rozmowie
Tiedemanna, 6wczesnie szefa kancelarii Rzeszy, p6zniej prezydenta rejencji bydgo
skiej i wsp6ltw6rcy polityki koloniza,cyjnej, ze Stanislawem Chlapowskim w 1882 r.
(s. 128), w kt6rej omawiano teOiretycznie spraw� odbudowy Polski. Na za,rzut Tie
demaarna, ze „nie sqdzi pan przeciez, abysmy kiedykolwiek oddali dobrowolnie pro
wincj� pomanskq", Chlapowski mial powiedziec: ,,o tym nie. myslimy. Malo jest
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wsr6d nas takich, kt6rzy nie .byliby przekonani, ze ta prowincja jest stracona dla 
nas i dla naszych ce16w. Pozostajemy tarn, bo nie wiemy, gdzie isc. Gdyby tylko 
powstal niezalezny teren polski, znaczna wi�kszosc poznanskich Polak6w sprze
dalaby swojq wlasnosc i wyniosla si�". 

Kores'pondencja poprzedzona zostala obszernym wst�em W. Bussmanna, kt6ry 
zawiera mieszanin� zydOTysu Herberta Bismarcka i pr6by jego charakterystyki 
o zabarwieniu psychologicznym, eo zresztc\ u tego Autora nie moze dziwic. Watrtosc
wst�pu polega gl6wnie na tym, ze oparty zostal na korespondencji i dzienniku
Herberta, nie zamiesziczonych w zbiorze. W og6lnych zarysach to, eo dotqd wiedziano
o synu ,;zelaznego kanclerza", zostalo tu potwierdzone lqcznie z wplywem na jego
osobowosc nieszcz�sliwej milosci do Elzbiety Carolath, c6rki ks. Hatzfeldt-Trachen
berg, z kt6rc\ malzenstwo przekreslil jego ojciec. Natomiast pozostaje sprawq dy
sk1Usyjnq, czy ocena polityki Bismarck6w moze byc r6wnie pozytywna, jak chce
Bussmann (s. 47), a nawet czy sluszne jest takie przeciwstawienie dyplomacji Her
berita Bismarcka i Holsteina, jakie podaje (s. 50).

Adam Galos 

G. L ind e,. DIE DEUTSCHE POLITIK IM LITAUEN IM ERSTEN WELT
�RIEG, rozpr. dokt. 1962, Münster 1965, XIII, s. 265. 

Lista prac, poswi�,conych polityce niemieckiej w czasie pierw.szej wojny sw1a
towej, staje si� �oraz dluzsza; pisano tez juz o tej polityce na terenie kraj6w nad
baltyckich. Omawiana rozprawa dotyczy stosrunkowo niewielkiego terytorium, 
a oparta jest na aktach Aiuswärtiiges Amt, materialach z Wiednia, Koblencji, Stutt
gartu i iinnych, na ponad 20 .pismach, publicystyice, literaturze niemieckiej i litew
skiej (t� ost�tnic\ ktos Autorowi tlumaczyl). W sumie zr6del jest wiele, i to w du
zej cz�sci nowych (w krr6tkim 'aneksie Autor zamiesicil takze wyb6r dokument6w, 
s. 236-265). Nie udafo si� natomiast dotrzec do archiw6w w NRD (z tych ostatnich
czerpal materialy Basler 1, z kt6rym Linde ostro polemizuj,e, s. XI). Pomijajqc drob
niejsze opuiszczenia, Autor. nie si�gnql do literatury pol'skiej, a ta dla opracowy-
wanego tematu nie byla bez znaczenia (np. Uwagi, S. Askenazego).

W odr6znieniu od rrozprawy Lewerenz 2, kt6ra polityk� niemieckc\ na terenie 
Lotwy i Estonii w latach 1914-1918 poprzedzila wst�pem, zawierajq·cym om6-
wienie stanowiska wladz i opinii niemieckiej wobec tych zagadnien iprzed wojrni, 
Linde sziuka w okresie wojny wytluma·czenia p6zniejszego rozwoju, a wi�·c poczqt
k6w samodzi-elnosci Litwy. Bardziej odpowiada narn spos6b podejscia Lewerenz. 

Og6lnie Autor stwierdza, ze za rzqd6w · Bethmanna Litwa traktowana byla 
jako quantite negligeable, bo ten kanclerz prrzyszlego sojusznika widzial tylko 
w .Polsee. Michaelis prowadzil aktywnq polityk� wobec Litwy, ale calkowicie 
w _mysl polecen OHL, eo zreszt_cl nie jest niczym zaskakujqcym. Hertling mial si� 
wahac - zd["adzal tendencje ·ao dania Litwie prawa samostanowienia, ale osta
tecznie stale ust�powal OHL. Wreszcie Maksymilian Badefrski zjawil si� zbyt p6zno, 
aby m6gl cokolwiek zmienic. Na przykladzie ipolityki wobec Litwy widac, ze decy
dujqcym faktorem byly w6wczas czynniki wojskowe, eo ledwie bylo przyslaniane 

1 W. B a  sie x, Deutschlands Annexionspolitik in Polen und im Balticum
1914-1918, Berlin 1962. 

2 L. L e w  e r  e n z, Die· deutsche Politik im Balticum 1914-1918, rrozpr. dokt., 
Hamburg 1958, maszynopis. 
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przed oczami swiata prawem samostanowienia,. grajqcym :rol� wylqcznie srodka 
taktycznego (s. 226----'228). 

Pod adresem pracy mozna wysunqc r6zne zastrzezenia; dyskusyjna jest chocby 
ocena p0litY1ki Bethmanna wobec Polski, a urywek o pokoju brzeskim nawet kon
strukcyjnie nie bardzo pasuje do pracy. Nam chodzi jednak tylko o zwr6cenie uwa
gi na dwie sprawy. Jednq jest ciekawe i dokladne przedstawienie systemu niemiec
kiej administracji, sqdownictwa itd. na terenie Litwy (s. 28 nn). Jest to fragment 
warto5'€iowy i zawierajqcy wiele nowego materialu. Druga sprawa to obecnosc 
w pracy lkznych wzmianek o sprawach ipolskirch. W[lio:5ki Autora w tych miejscach 
budzq bardzo duzo Wqtpliwosci, gdyz opiera si� on wylqcznie na glosach z obozu 
aktywistycznego, nie zna doibrze stosunk6w polskich i stanowiska polskich ugr,upo
wan. Niemniej jednak wydobyl On sporo materialu o postawie ,r6znych polityk6w 
polskich wobec Litwy, gl6wnie w postaci memorial6w, zawartych w archiwach za
chodnich, i ito chyba posiada najwi�ksze znaczenie ·dla historyk6w polskich. Trafia
jq si� tez wzmianki o iprzetargach w celu obsadzenia tronu polskiego, o tym jed
nak bez por6wnania wi�cej informacji znajduje si� w pracy Janssena, poswi�conej 
planom aneksyjnym rzqd6w, a zwlaszcza dwor6w srednich panstw niemieckich, 
szczeg6lnie zas Bawarii, nastr�czajqcej r6zne wqtpliwosci, ale przynoszqcej ciekawy 
material i:i. 

Adam Galos 

M. Ja n s  e n, MAX MAURENBRECHER. DER WELTANSCHAULICH-POLI
TISCHE WEG EINES DEUTiSCHEN 

I 

NATIONALISTEN 1900-1930, rozpr. dokt., 
München 1964, s. 350, rotaprint. 

Pokazna dysertacja doktorska, napisana z inspiracji F. Schnabla, dotyczy po
staci ciekawej. Maurenbrecher, teolog protestancki i publicysta, zaczynal swojq ka
rier� od kierowanego przez Naumanna Zwiqzku Narodowo-Spolecznego i od redakcji 
pisma „Die Hilfe". iPo rozwiqzaniu zwiqzku w 1903 r. przeszedl do Pairtii Socjal-De
mokratycznej, a w 1906 r. wystqpil z kosciola protestanckiego i zaczql dzialalnosc 
ateistycznq. Jego akcja publicystyczna w SPD, na jej sk,rajnej zresztq prawicy 
(niemal wszystkie artykuly oglaszal w „Sozia'listische Monatshefte"), byla czyms 
przejsciowym. W 1'913 r. wystqpil z partii, a w czasie wojny znalazl si� w szeire
gach aneksjonist6w, nalezal do zalozycieli prawicowej Partii Ojczyznianej w 1917 r. 
i do Zwiqzku Wszechniemieckiego. Po wojnie w 1920 r. wstq1pil do Niemiecko-Na
rodowej Partii Ludowej, stanowiqcej w warunkach repubHki weima,rskiej konty
nuacj� konserwatyst6w, i zwic4,zany byl z grupami tzw. konserwatywnych rewolu
cjonist6w, a w latach 1920-1924 redagowal „Deutsche Zeitung", organ Henryka 
Classa, dlugoletniego przewodniczqcego Zwiqzku Wszechniemieckiego. W 1917 r. 
wr6cil do Kosciola i ostatnie lata sp�dzil jako pastor w Turyngii (zmarl w 1930 r.). 

Tematem rozprawy Jansen jest jednak w malym tylko stopniu zycioirys Mauren
brechera, a przede wszystkim jego dzialalnosc publiicystyczna. We wst�pie Autorka 
scharakte,ryzowala go og6lnie (zwlaszcza s. 6, gdzie mowa jest, iz nalezal do tych 
grup mieszczanstwa i drobnomieszczanstwa, kt6re .swojq ewolucjq doprowadzily do 
rozbicia republiki weimarskiej), dochodzqc do wnio1sku, ze byl jednym z takich 

13 K. H. Ja n s  s e n, Macht und Verblendung. Kriegszielpolitik der deutschen
Bundesstaaten 1914/18, Göttingen 1963; por. recenzj� H. L e m k e g o w „Zeitschrift 
für Geschichtswiss,enschaft", R. XII, 1964, 1, s. 129-132. 
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dzialaczy, kt6rzy pozmeJ znajdowali swoje miej�ce w partii hitlerowskiej (sam 
Maurenbrecher okreslany jest jako ,,geistiger Wegbereiter" hitleryzmu, s. 9). W dal
szych cz�sciach pracy Jansen stosunkowo II"zadko wraca do fakt6w z jego zycia, 
choc kolejne rozdzialy dostosowane Sq do etap6w jego ewolucji. A wi�,c w pierw
szym om6wiony zostal Maurenbrecher jako czlonek Zwiqzku Narodowo-Spoleczne
go, w drugim - jako socjaldemokrata, w trzecim mowa jest o jego poglqdach re
ligijpych, a w czwartym jest on juz prawicowym nacjonalistq. Jedynie w pierwszym 
rozdziaie wyw6d o Mauerbrecherze zostal poprzedzony charaktery,stykq Naumanna, 
w nast�pnych omawiane sq juz same plody jego pi6ra. 

Z tych zas Autorka wykorzystala 20 ksiqzek i broszur (do 2 nie dotarla) oraz 
kHkadziesiqt artykul6w, przede wszyistkim z ,pism „Die Hilfe", ,,Die Zeit" i „sozia
listische Monatshefte" (dla scislosci pochodzq one z lat 1898-1930). Material zebrany 
zostal pracowicie, ale spos6b jego przedstawienia .budzi Wqtpliwosci. Sama Jansen 
spostrzegla chyba mankamenty, skoro zastrzega si� we wst�pie, ze „miejscami" 
(dodajmy: bardzo cz�sto) ,czytelnik ma do czynienia z „aklI"ybiq" (s. 9), a ogranicze
nie si� do charakterystyki samego Mauerbrechera tlumaczy nieumiej�tnosciq do
kladnego i jasnego dostrzezenia i sformu1owania zwiqzk6w jego pi,sarstwa z szer
szym tlem (s. 10). W rezultacie mamy do czynienia ze zbyt dlugq, nuzqCq analizcl, 
bardziej filozoficznq niz historycznq, niezmie!I"nie utrudniajqCq zorientowanie si� 
w calosci, a nie wolnq tez od niejasnosci, powrt:6rzen i innych usterek. Przyjmujqc 
niezbyt, naszym zdaniem, fortunne ograniczenie pracy, nalezalo jq powaznie skr6-
cic, a takze uzupelnic ipodsumowaniem. Obecnie zapO'znanie si� z calosciq wymaga 
wysilku, nieproporcjonalnie duzego w poröwnaniu do efekt6w rozprawy. 

Adam Galos 

W. C o n z e, MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER LIBERALEN ARBEI
TERBEWEGUNG IN DEUTSCHLAND. DAS BEISPIEL SCHULZE-DELITZSCHS 
(Sitzungsberichte der H�ildelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-hi
storische Fakultät, Heildeliberg 1965, s. 28). 

Autor tej k!I"6tkiej rozprawki znany jest polskiemu czytelnikowi gl6wnie z ksiqz
ki Polnische Nation und deuts,che Politik im Ersten Weltkrieg (19"58). Tym razem 
zwr6cil on n.wa,g� na zagadni,enie zupelnie inne, a · mianowicie na pewne problemy 
wiqzqce si� ze stosunkiem drobnomieszczanskiego liberalizmu do kwestii robotni
czej w latach 1848-1871. Kolejno om6wil ogölny stan ruchu robotnkzego w tych 
latach, struktur� proletariatu, dzialalnosc i poglqdy Schulzego z Delitzsch oraz po
czcl!tki organizacji hirschdUJI1ckerowskich. Choc podkreslil, ze mozna w wysuwanych 
haslach dostrzec walory, umozHwiajqce ich rehabilitacj�, to jednak stwierdzil sla
bosci, jak chocby niedocenianie walki klasowej. 

Charakter pracy i na!I"zucone nim rozmiary utrudniajq takze dyskusj� i po
minqc trzeba sprawy takie jak pomini�cie zr6del czy caly,ch problemöw. Dzialalnosc 
liberal6w wsir6d proletariatu w Niemczech }est zagadn'ieniem stosunkowo slabo 
znanym i tak np. nie ma dotqd porzqdnej monografii poswi�conej zwiqzkom htrsch
dunckerowskim, kt6re przed 1914 r. ust�ipowaly zresztq liczebnosciq nie tylko orga
nizacjom socjalisitycznym, ale tez chrzesdjanskim i katolickim (w 1'913 r. ,,woLne'' 
zwiqzki liczyly 2549 tys. ,czl., chrzescijanski.e 343 tys., katolickie 124 tys., a hksch
dunckerowskie 107 tys., te o·statnie jednak mialy np. wcale silne · odzialy w fabry-
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ce Cegielskiego w Poznaniu czy w fabryce wagon6w, obecnym Pafawagu, we 
Wroclawiu). Slu�zne Sc\ og6lne stwierdzenia .Aiutora, ze akcja ta hamowana byla 
samymi zasadami liberalizmu, a jej ostateczne niepowodzenie wywarlo wplyw na 
brak �interesowania ze strony historyk6w. 

Niemniej jednak wqtpliwe Sc\ nie tyl'ko niekt6re „aktualizujqce" uwagi, ale 
r6wniez sama koncepcja rozprawy. Ideologia Schulzego i jego wysilki przy tworze
niu zwiqzk6w samopomocowych, stanowiqce centralny punkt rozwazan, lqCZc\ si�, 
jak wiadomo, z poczqtkami ruchu sp6ldzielczego w Niemczech i Sc\ w gruncie rze
czy ze wzgl�du na drobnomieszczanski charakter dosyc luzno zwiqzane z kwestiq 
robotniczq. Tylko w cz�sd ten zwiqzek tworzq .niekt6re ·wyipowiedzi samego Schul
zego. A dalej brak jest w pracy pelnej motywacji powiqzania akcji Schulzego 
z poczqtkami ocganiza,cji Hirscha i Dunrckera. Byc moze omawiana rozprawka jest 
zapowiedziq gruntowniejszej monografH, a wtedy tok roziumowania Conzego b�dzie 
lepiej widoczny. 

Adam GaLos 

W. H u b  a t ·s c h, HINDENBURG UN[) DER STAAT. AUS DEN PAPIEREN
DES GENERALFELDMARSCHALLS UND REICHSPRÄSIDENTEN VON 1878 BIS 
1934, Göttingen 1966, s. XIV, 397. 

Postac czlowieka, kt6ry wieikq karier�, naJP1erw militarnq, a potem politycz
nq, rozpoczql w par� lat po :przejsciu na emerytur�, Hczqc blisko 70 lat, postac 
monarchisty, kt6ry zostal prezydentem republiki, i to jedynym wybranym w scisle 
konsty,tucyjny spos6b, ibudzila juz nieraz z�interesowanie. W ciqgiu ostatnich kilku-

, nastu lat Hinden!bur,g zaliczony zostal do postaci, ulatwiajq·cych obron� polityki nie
mieckiej okresu mi�dzywojennego 1• 

W tym tez kierunku poszedl Hubatsch przy opracowywaniu omawianej pozycji. 
Sklada si� ona z dw6ch cz�sci: obszernego wst�pu (obejmujqcego blisko 150 stron) 
oraz wyboru zr6del. W obu niewiele miejsca zajmuje okir,es przed 1914 r., nieco 
wi�cej lata wojny, ale najobsz·erniej om6wione Sc\ lata 1918-1934. Hwbats,ch nalezy 
do bardzo znanych historyk�w NRF, a Jego obf'ity dorobek wykazuje nastawienie 
prawicowe. 

Tytulowe zagadnienie „Hindenburg i panstwo" je'St oibszerne i malo sprecyzo
wane, ·pozwolilo tez Autorowi i Wydawcy w }ednej osobie na dowolny dob6r ma
tell'ialu. We wst�pie przybralo to postac rysowania poglqd6w marszalka i prezy
denta na r6zne problemy przy slusznym unikaniu pel.nego przedstawiania calego 
zyciorysu. 

Tendencja piszqcego wst�p jest jednak bardzo widoczna. Od podkTeslenia ponad
partyjnego charakteru wojska w Prusach Cs. 7-8) wiedzie iprosta droga do takiego 
wlasnie okrreslenia stanowiska samego Hindenburga. W cz�sci dotyczqcej wojny 
wystarczy rzucic okiem na ocen� bitwy pod Tannenbergiem 2, aby wiedziec, o co 
chodzi Hubatschowi. Wkr6tce nast�puje oibrona Hindenbur,ga przed zarzutami 

1 Por. np. W. Gör 1 i t z, Hindenburg, Bonn 1953. 
2 Jak pisze: bitwa „brachte eine wkkliche weltgeschichtliche Entscheidung .. . 

bewahrte Deutschland und Oesterreich-Ungarn vor der Besetzung durch Russland .. . 
sicherte noch für ein Menschenalter die Lebensformen Mitteleuropas und Skandina
viens, ermöglichte für eine kurze Zeit ein selbständiges staaltliches Leben für Polen, 
Litauen, Lettland und Estland. Die Unabhängigkeit Finnlands ist heute noch eine 
letzte Fernwirkung Hindenburgischer Strategie" (s. 13). 
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aneksjonizmu (s. 18�19) ,:i oraz istna apoteoza pokoju brze.skiego (s .. 19�20)4 • Za da
leko prowadzilaby nas polemika ze wszystkimi tymi twierdzeniami Autora, ale dla 
przykladu warte stwierdzic, ze nie dostrzega On e!{spansji, polegajqcej na politycz
nym i gospodarczym uzaleznianiu od Niemiec poszczeg6lnych terytori6w. Jedno
czesnie wewnqtTZ Niemiec Hindenburg nie mial, wedlug Autora, zwpemie dqzyc do 
uzaleznienia od siebie wladz cywilnych (s. 27). 

Przy takim nastawieniu ,wi�cej klopot6w sprawia autorowi wytlumaczenie za
chowania Hindenburga w jesieni 1918 r., gdy ten pure sang monarchista postawil 
wojsko do dyspozycji irzqdu. republikaii.skie,go. Wiele miejsca poswi�cil Hubatsch na 
usprawiedliwierrie marszalka z zarzut6w przyczynienia si� do ahd-yka•cji cesarza. 
Przeprowadzajqc go przez wiry okresu pelnego zam�tu, podkresla jego lojalnosc 
i poczucie od!powiedzialnosci. 

Nowq okazjq do scharakteryzowania HindeniblllI'ga staly si� wybory prezyden
ckie w 1925 r. W ich opisie (s. 70 nn) przebija stwierdzenie, ze za Hindenburgiem 
stal niemal caly nar6d, ze powazniejsze wqtpliwosci budzil tylko podeszly wiek, 
a bardziej zr6znicowane byly reak,cje jedynie zagranicy ,przy refetrowaniu glos6w 
spoza Niemiec na pierwszy plan wysuni�te zostaly tez zresztq wypowiedzi przy
chylne). 

W opisie okresu ,prezydentury najwyrazniej widac dobre rzemioslo Autora, kt6-
ry z jednej strony stara si� o mozliwie pelnq sylwetk� prezydenta, a z dru�iej 
z powodzeniem unika kreslenia dziej6w calego paii.stwa. Nie brak i tutaj }ednak ten
dencji. Hindenburg windowany jest na bezstronnego airbitra spor6w wewn�trznych, 
nie zadowalal si� rolq biernego widza, ale bral czynny udzial w wypadkach (s. 95), 
a jego ·obi-eiktywizm widoczny jest w czasie montowania ak,cji pomocy dla Prus 
Wschodnich (s. 116 nn). Nie wi�·c dziwnego, ze i .przekazanie kanclerstwa Hitlerowi 
zostaje usprawiedliwione czy to braikiem innego wyjsda, czy tym, iz prezydent nie 
m6gl zdecydowac si� na odejscie od konstytucji dla zwalczania Hitlera (s. 135). 
Choc Huibatsch pi.sze o gcxrzkim rozczarowaniu Hindeniburga w ostatnich miesiqcach 
zycia, tlumaczy go nawet w6wczas, gdy przyjql on od hitlerowc6w majqtek. 
(s.· 140-141), i stwierdza, ze nigdy nie zrobil ·zadnego ,ust�p.stwa na rzecz narodo
wych socjalist6w. Tragediq Hindeniburga bylo wedlug A.utora, ze zyl za dlugo; le
piej byloby, gdyby skoii.czyl karier� bez prezydentury, albo gdyby umairl w 1931 r. 
W6wczas powiedziano by� ze za jego rzqd6w nie bylby mozliwy podobny rozw6j 
wypadk6w (s. 147-148). 

Tyle o wst�pie: do niekt6rych zawartyich w nich stwierdzeii. wr6cimy jeszcze, 
gdy wspomnimy o konfrontacji ze zr6dlami. 

Te ostatnie zostaly wydobyte z kilku archiw6w w NRF, w najwi�kszej liczbie 
z airchiwum Hindeniburga, znajdujqcego si� w r�ka-ch rodziny (stamtqd takze czer
pal material Hubatsch przy pisaniu wst�pu); pewnq liczb� akt przywieziono Wy-

a Mozna przypuscic, ze te fragmenty pracy nalezq do kampanii przeciw Fische
rowi, autorowi znanej ksiqzki, Griff nach der Weltmacht, Düsseldorf 1961 i 1962. 
Bierz,e w niej udzial zwlaszcza G. Ritter, bronicicy znacznie obszerniej polityki 
rzqdu, szczeg6lnie Bethmann-Hollwega. Przy okazji dostaje si� od Hubatscha ucz
niowi Fischera I. Geissowi, kt6remu zarz.uca bl�dne wydanie memorialu OHL 
z 5 VII 1918 (s. 171, ods. 1). Z por6wnania tekstu u Geissa i Hubatscha wynika, 
ze chodzic moze najwYzej o par� dro-biazg6w: mniej dokladny opis proweniencji, 
pomylka w numerze dokumentu (nie 32553, a 32583), pomini�cie rozdzielnika adre
sat6w i niena,pisanie w dw6ch miejscach tekstu od nowego wiersza (I. G e i  s s, 

Tzw. poLski pas graniczny, Warszawa 1964, s. 264-275; H u b  a t s c h, ,praca recen-
zowana, s. 170-179). 

4 M. in. czytamy, ze byl to „der erste europäische Friedensve-rtrag, der von 
etnographischen Prinzipien mitbestimmt worden ist". 
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dawcy w odpisach z Merseburga. Ponad 1/4 calosci byla juz poprzednio drukowana.
Wydawca nie wyjasnil zasady selekcji materialu (do minimum ograniczone Sq 
takze objasnienia). Nawet iprzy szerokim interpretowaniiu tytulu pracy mozna miec 
wc1tpliwosci, czy zamieszczenie wszystkiego bylo celowe. Trafiajq si� dokumenty ma
lo wazne (np. nr 4 czy 7), a cz�sciej takie, kt6rych zwic1zek z postacic1 Hindenburga 
jest luzny .lub trudny do wykrycia. I tak np. wydrukowane zosta!_y niekt6re proto
koly posiedzen gabinetu z ok['esu ;prezydentury, nawet takie, na kt6rych nie byl 
obecny i nie o nim nie wspomniano. Moze Hubatsch chcial przez to stwierdzic, 
ze omawiano na nich za·gadnienia, majc11ce znaczenie dla poglc1d6w Hindenburga, 
ale trzeba by si� tego dopiero domyslac. Uklad tekst6w jest w zasadzie chronologicz
ny, wyjc1tek stanowi korespondencja ze Studtem z lat 1914-1920. Wobec niedo
st�pnosci zespol6w musimy pominc1c pytanie, czy dob6r tekst6w obiektywnie od
bija zawartosc archiw6w. 

Wydrukowanych zostalo w kazdym razie sporo ciekawych dokument6w. Z oko:-e
su wojny jest nieco interesujc1cych fragment6w we wspomnianej korespondencji ze 
Studtem i w listach do zony z lipca 1917 r., gdy wazyly si� losy dymisji Bethmann
-Hollwega. Jest tez material do spraw polskich, a powtarza si� to w listaich, od
noszc1cych si� do miesi�ey bezposrednio po listopadzie 1918 r. Charakte['ystyczna 
jest reakcja na powstanie w Wielkopolsce, tym wazniejsza ze szlo o miejsce rodzin
ne Hindenburga. List Hindenburga do Eberta z 8 XII 1918, ,podajc1cy spos6b likwi
dacji Rad Robotniczych i Zolnierskich (s. 179-181), jest r6wniez ciekawy, ale byl 
juz drukowany. 

Pomi�dzy latami 1919 i 19,25 nie ma zadnych akt i Wydawca przechodzi od razu 
do okresu prezydentury marszalka. Z nast�pnych lat pochodzi najwi�cej zr6del. Nie 
sc1 one rozlozone r6wnomiernie, gdyz 5/6 dotyczy lat 1925-1927 i 19,32-193,3. Z pierw
szych lat na czolo wysuwajc1 si� protokoly pos'iedzen rzc1du, a tematycznie znaczm\ 
rol� odgrywajc1 s.prawy polityki zagranicznej, eo w okresie Lokarna i przystc1pie
nia Ni-emiec do Ligi Narod6w nie mo.ze budzic zdziwienia. Dodajmy, .ze trafiajc1 si� 
wypowiedzi odnoszc1ce si� do stosunk6w polsko-niemieckich. W lecie 1925 r. mowa 
jest o optanta·ch, ,po Loka'rno pojawia si� nuta triumfu z powodu odniesionego 
sukcesu, potem sc1 wzmianki o sprawie mniejszosci niemieckiej w Polsee, a w 1929 r. 
o ukladzie likwidacyjnym z Polskq. Nie brak i zagadnien wewn�trznych, jak spra
wy wywlaszczenia ksic1zc1t, flagi czy Osthilfe. Ciekawe sc1 rozmowy Hindenburga na
poczc1tku 1927 r., majc1ce na celu utworzenie nowego rzc1du, i jego stanowisko wobec
planu Ya:unga.

Koncowy kryzys republiki weimarskiej i geneza dojscia do wladzy Hitlera byly 
badane juz tak gruntownie, ze trudno materialy zawarte w tomie nazwac rewela
cyjnymi. Niemniej stosunkowo obfite zr6dla, zwlaszcza z 1932 r., przynoszq sporo 
szczeg6I6w, dotyczq·cych zwlaszcza roli Hindenburga. Sc1 tu ,protokoly rozm6w z wie
loma politykami, takze z Hitlerem. Najciekawsze sc1 rozmowy z 18-25 listopada, 
kt6re doprowadzily do o.statniej pr6by utw.orzenia rzqdu prawicowe,go bez hitle
rowc6w. Z_wlaszcza postawa Kaa,sa, bar.dziej nieraz przychylnego Hitlerowi niz na
wet Hugenberr-g, jest charalcterystyczna. 

Kilka list6w z okresu po Machtergreifung posiada mniejsze znaczenie. Gl6wny 
nurt polityki przesrunc1l si� na inne tory. 

W niekt6rych zagadnieniach zauwazyc mozna r6znice mi�dzy sformulowaniami 
wst�pu a wymowc\ d['ukowanych dokument6w. W wielu wypadkach widac, ze Hin
denburg byl bardziej bierny, n�z to sugeruje Hubatsch, .ze ulegal w.plywom innych 
przedstawicieli obozu TZc\dZc\cego. Natomiast widoczne jest jego dqzenie do utrzy
mania si� na stanowisku prezydenta wbrew twi,erdzeniom, jakoby przyjmowal to 
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jako ci�zki obowÜ\zek. Nie nie ma we wst�ie o jego staraniach o wzmocnienie 
Reichswehry (ipoc. np. s. 266-2,68), czy o forsowaniu Seeckta na stanowisko komi
sarza do spraw rozlbrojenia (s. 255----'256, 269). Jego stanowisko wobec pomocy dla 
Prus Wschodnich i calej Osthilfe wykazuje znacznie silniejsze osobiste zaangazo
wanie (s. 278-2911, 301-302), niz sugeruje wst�p. 

Najbardziej znamienne Sc\ wypowiedzi na temat calej sytuacji politycznej po
czqwszy od lata 1931 r. i na temat hitlerowc6w. Wlbrew uwagom we wst�pie Hin
denburg daleki .tu jest od stanowiska ponadpartyjnego, dekla!I'uje si� jako zdecy
dowany wr6g socjaMemokracji, a narodowych socjalist6w uwaza dlatego za parti� 
nie zaslugujq'Cc\ na zaufanie, ze uwaza kh za bardziej socjalistycznych niz narodo
wych (s. 305-,307). W czasie wybor6w prezydenckich w 1932 r. wkladal wiele wysil
ku, aby udowodnic, ze nie jest kandydatem lewicy (s. 310-319) i ci�zko przezywal 
zwalczanie go iprzez prawic�. Gl6wna tragedia Hindenburga polegala na niemoz
nosci utrzymania rzqd6w prawicy bez Hitlera, a o innych rzqdach nie chcial myslec. 
Nie widac tez przeciwstawiania si� hitlerowcom po styczniu 1933 r. Jedyna jego 
interwencja u nowego kanderza polegala na prosbie, a1by nie usuwano ze stanowisk 
w Sqdownictwie byly.ch kombatant6w zydowskich, kt6rzy ,ucie.rpieli w czasie wojny. 
Prosb� tq Hitler grzecznie, ale stanowczo odrzucil (s. 3715--378). 

Tak wi�c obraz Hindenburga w wydrukowanych dokumentach rysuje si� 
w odmiennym swietle niz we wst�pie. 

Adam Gaios 

L. L a n d a u, WYCHODZST1WO SEZONOWE NA LOTW� I DO NIEMIEC
W 1937 R., Warszawa 1966, s. 202. 

Wiosnq 19,39 r. Ludwik Landau przedstawil Ministerstwu Spraw Zagranicznych 
w Warszawie materialy dotyczqce emigracji sezonowej z Polski na I...otw� i do .Nie
miec z 19e7 r., opracowane na podstawie badan ankietowych w Instytucie Gospodar
stwa Spolecznego. Wojna przeszkodzila opublikowaniu ws,pomnianych material6w. 
Odnalezione dopiero w 1957 r. dziewi�c lat p6zniej ukazaly si� jako pozycja ksiqz
kowa. Przedmow� do niej napisal Edward 1Strzelecki. 

Przeprowadzone badania ankietowe przez Instytiut Gospodarstwa Spolecznego, 
a opracowane przez Ludwika Landaua stanowiq niewqtpliwie ,powazne zr6dlo dJa 
historyka badajqcego poruszanq problematyk�. Pozwalajq gruntowniej odtworzyc 
dzieje polskiej emigracji sezonowej. Dodajmy jednak, iz przestawiony obraz na pod
stawie material6w opracowanych przez Landaua bylby niepelny. Badacz wspomnia
nego problemu musi wi�c si�gnqc do innych jeszcze zr6del: material6w archiwal
nych, 6wczesnej prasy, pami�tnik6w czy wreszcie zarzqdzen i druk6w urz�dowych. 
Wtedy ·dopiero b�dzi,e m6gl przedstawic dzieje polskiego wychodzstwa. Totez stwier
dzenie E. Strzeleckiego w przedmowie, ze praca Landaua przedstawia „w spos6b 
niezwykle wyrazisty podloze i charakterystyk� zjawis'k 6wczesnej polskiej emigracji 
sezonowej, wypelniajqc istotnq luk� w literaturze naukowej poswi�conej naszej 
wsi mi�dzywojennej" 1, wydaje si�, jest niescisle. W okresie mi�dzywojennym bo
wiem ukazalo si� kilka wartosciowych rozipraw poswi�conych wychodzstwu sezo
nowem u, o kt6ry.ch nie ws,pomina autor przedmowy do p.racy L. Landaua. Pozycje 
te oparte na dost�pnych wtedy materialach dostatecznie jasno przedstawily los 
polskich „obiezysas6w". A. Zarychta om6wil emigracj� poiskq w latach 1918-

1 Praca rec., s. 8.
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1'931 2, H. Sinioki prz.edstawil dzieje polskiego wychodzcy od najdawniejszych cza
s6w az do 1937 r. 3, B. Kopec zas w swoim studium skoncentrowal si� na wychodz
stwie sezon?wym z Wilenszczyzny na Lotw� 4• Przygotowujqc do druku materialy 
Landaua nie zadano sobie trudu opracowania ich i zaopatrzenia w potrzebny tu 
i 6wdzie komentarz. Totez w opubli'kowanej pozycji znajduje si� sporo bl�d6w 
rzeczowych i niescislosci, kt6rycli moznä by uniknctc, gdyby wydawnictwo niewqtpli
wie interesujqCq pozycj� Landaua opracowalo. 

W uwagach wst�pnych Landau trafnie scha:rakteryzowal wychodzstwo sezo
nowe z Polski do Niemiec w okresie mi�dzywojennym. Liczba wyjezdzajqcy_ph 
w 1937 r., oceniana przez autora na 10 tys. os6b, pokrywa si� takze ze zr6dlami 
riiemieckimi, przy czym te ostatnie podajq dane liczbowe dla poszczeg6lnych powia
t6w 5. 

Dane liczibowe przedstawione przez Landaua, a dotyczqce rozmieszczenia i ilosci 
- zwerbowanych do pracy w rolnictwie lotewskim, nie pokrywajq si� z badaniami
prze.prowadzonymi przez B. Kopecia. Landau stwierdza, ze obok odradzajqcej si�
emigracji sezonowej do Niemiec rozwijala si� takze emigracja sezonowa na Lot
w�. ,,W latach 1931-1932 zacz�la si� ona w .niewielkich rozmiarach - ponizej
2 tys., w 1933 r„ osiqgn�la juz 5 tys., a w 1936 II'. prawie 20 tys., by w 1937 r.
osiqgnqc blisko 2,2 tys. os6b" 6• Trzeba dodac, iz tani, pracowity i malo wymagajqcy
robotnik polski byl juz znany na Lotwie wczesniej. Przeprowadzona w latach
1920-1923 reforma rolna w tym 'kraju przyniosla powaznq zmian� w strukturze
a�arnej, uzdrowila lotewskie rolnictwo. Dzi�ki parcelacji wielkich posiadlosci ziem
skich powstala silna grupa gospodarstw s:rednich od 10 do · 30 ha ziemi. Byly to go
spodarstwa oparte bqdz to na wlasnej sile roboczej, bqdz tez na robotniku najem
nym. Brak rqk do ipracy zmusil czynniki rzqdzqce w tym kraju do zgody na spro
wadzanie ich z zagranicy. W 1925 r. rzqd lotewski zawarl z rzqdem litewskim umo
w� o naborze robotnik6w do rolnictwa lotewskiego. Trzy lata p6.zniej podobnq umo
w� zawarto z Polsikq. Postanowienie to uj�lo w normy prawne „dzikie" wychodz
stwo z Wilenszczyzny na Lotw�. W 1929 r. pracowalo oficjalnie 654 robotnik6w pol-

Liczba zatrudnionych 
Procent w stosunku 

Lata do og6lu robotnik6w 
Polak6w zagranicznych 

1930 2434 10,5 
1931 4358 18,2 
1932 2021 14,7 
1933 4678 37,7 
1934 11340 49,6 
1935 16885 49,3 
1936 23539 59,2 
1937 27586 78,2 

2 A. z a r y c h t a, Emigracja polska 1918-1931, 'jej znaczenie dla panstwa,.

Warszawa 1933. 
3 H. S i  n i c k  i, Le probleme de l'emigration polonaise, Nancy 1938. 
4 B. K o p e c, Wychodzstwo sezonow·e z ziemi wrilenskiej' do l:.otwy, WilnQ 1938. 
s Deutsches Zentralarchiv, Potsdam 61 Sti. 1, Nr. 1139, Bl. 69-70 (w dalszym 

cic\gu cyt. DZAP). • 
s Praca rec. s. 15. 

16 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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skich w tym kraju, co stanowilo 3,6°/o og6lu robotnik6w zagranicznych. W latach 
nast�pnych stan ten ulegl powaznej zmianie. Ilustruje to wyzej sporzqdzona tabela 1. 

Z przytoczonych danych wynika, ze od 1932 r. wychodzstwo polskie na Lotw� 
mialo tendencj� wzrostu. W 1935 r. zajmowalo juz 77,9°/o emigracji sezoriowej z Pol
ski. W latach nast�pnych notuje si� w.prawdzie dal.szy wzrost wychodzstwa do rol
nictwa tego kraju, jednak w zwiqzku z emigracjq do Francji -i Niemiec odsetek wy
chodzstwa na Lotw� powaznie zmalal. Przedstawiajq to nast�pujqce dane liczbowe 8'. 

Emigracja z Polski w liczbach wzgl�dnych 

Lata 

1 Francja 1
I Inne kraje Niemcy Lotwa 
europejskie 

1932 3,1 65,2 15,1 16,6 

1933 3,7 60,2 25,3 10,8 

1934 4,0 35,7 53,3 7,0 

1935 5,0 6,5 77,9 10,6 

1936 3,8 28,1 65,9 2,2 

1937 15,4 42,0 29,6 15,6 

Mimo wzrostu wychodzstwa s·ezonowego 1prawie zawsze bylo wi�cej ch�tnych 
na wyjazd niz zapotrzebowan. Totez opr6cz legalnych biur wer,bunkowych istnialy 
nadal nielegalne, zwlaszcza. w pasie· nadgranicznym. Pozostajqcy na ich uslugach 
a.genci dostarczali przez „zielonq" granic� zaröwno do Niemiec, jak i na Lotw� 
polskich robotnik6w rolnych za odpowiedniq oplatq. 

Przep['Qwadzomi w rozdziale drugim charakterystyk� emigrantöw, ich podzial 
wedlug plci, wieku, stan.u cywilnego nalezy niewqtpliwie uznac za najpelniejszy 
obraz w dotychczasowej literaturze przedmiotu. 

W rozdziale trzecim Landau przedstawil ipobyt emigrant6w za granicct. Autor 
slusznie podkresiil, iz wyjezdzaj:3icy n·a roboty il'olne chcieli jak nalwi�cej zarobic. 
Okreslajqc czas pobytu na emigracji Landau pisal, iz sezon rob6t na Lotwie trwal 
dluzej niz w Niemczech, eo nie odpowiadalo prawdzi:e. Zaröwno do Niemiec, jak i na 
Lotw� robotnicy wyjezdzali przewaznie w kwietniu. Wiosnq bowiem zar6wno wiel
kie majqtki w Niemczech, jak i gospodarstwa chlopskie na Lotwie po.trzebowaly rqk 
do pracy. Analizujqc zas wynagrodzenie robotnika Landau pisal, iz wyjezdzajqcy 
do Niemiec zarabiali wi�cej, niz zatrudni,eni w .rolnictwie lotewskim. Przeci�tnie 
robotnik rolny na Lotwie zarabial okolo 30 zl miesi�cznie. Jezeli wi�c przyjmiemy, 
ze czas pra.cy trwal 7 miesi�cy, to jego zarobek wynosil od 200 do 250 zl w ci&gu 
sezonu. Zarobek zatrudnionego w Niemczech wahal si� od 300 do 470, a nawet 
530 zl za ten okres 9 

•. Wedl,ug inforrnacji ikonsulatu RP w Dyneburgu wynagrodzenie 
polskich robotnik6w na Lotwie wynosilo od 120 do 200 zl, to jest 34 do 450/o rnniej, 
niz przewidywala urnowa 10. Wydaje si�, iz dane liczbowe przytoczone przez wspo
mnianq plac6wk� sq blizsze prawdy niz obliczenia Landaua. Konsul polski bowiem 
znal dostatecznie problernatyk� zagranicznych :robotnik6w w tyrn kraju. Przed
stawiajqc czas pracy pol.skich ernigrant6w zar6wno Landau, jak i Kapee stwierdza
jq, ze najcz�sciej spotykalo si� czternastogodzinny dzien pracy. Robotnicy · wstawali 

7 K o p e c, 
1 

op. cit., s. 82. 
s Tamze, s. 104. 
9 Praca rec., s. 140. 
10 K o p e c, op. cit., s. 150. 
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mi�dzy 4 a 5 ran@, w czasie pilnych rob6t nawet o 3. Do godziny 7 - pracowali 
bez posilku. Przerwa obiadowa przypadala na godz. 13, zaj�cia konczyly si� mi�zy 
21 a 22. Czas odpoczynku nocnego w wielu gospodarstwach, zwlaszcza w okresie 
pilnych rob6t, wahal si� od 5 do 4 godzin na dob� 11• 

Spore miejsca Landau poswi�ca takze warunkorri mieszkaniowym polskich ro
botnik6w sezonowych. Mieszkania ich zwlaszcza na Lotwie dalekie byly od zapew
nianych w umowie o I?rac�. Jedynie w Niemczech nastqpila poprawa w tym zakre
sie. Wia,zalo si� to przede wszystkim z tym, iz w 1937 r. zatrudnionych z Polski 
bylo o wiele mniej niz w okresie wczesniejszym. Nowi przybysze zajmow�li po
mieszczenia przygotowane dla wi�kszej liczby emigrant6w. Totez zdarzalo si�. ze 
wielu robotnik6w mialo nawet oddzielne i�by z wlasnym l6zkfem i poscielct. Zda
rzalo si� wprawdzie, iz cz�sc z nich mie.szkala tak jak dawniej w kom6rkach czy 
stajnia-ch, ale wypadki te byly o wiele rzadsze niz w okresie wczesniejszym. Nie
wiele zmienilo si� jednak w stosunku do okresu wczesniejszego ,pod wzgl�dem wy
zywienia. W wielu ankietach wspominano, iz chleb pieczony byl w Niemczech 
,,z jakiejs dziwnej hitlerowskiej mctki" 12

• Nie zawsze tez poprawnie ukladaly si� 
stosunki mi�dzy robotnikiem sezonowym ·a pracodawcct. $wiadczy o tym nagroma
dzony w recenzowanej pracy bogaty material wspomnieniowy. Prawie zawsze ina
czej traktowano robotnika z Polski, a inaczej miejscowego. Przytlaczajctca wi�kszosc 
biora.ca udzial w ankiecie podkireslala, iz wyraznie faworyzowano robotnik6w miej
scowych. Zar6wno lotewscy, jak i nierß.!eccy pracodawcy wykorzystywali fakt, iz 
wyjezdzaja,cy na roboty sezonowe z Polski byli elementem malo wymagaja,cym. 
Prawie 60 do 800/o emigrant6w udajqcych si� na Lotw� bylo analfabetami. Wedlug 
danych lotewskich wynagrodzenie robotnik6w zagranicznych bylo o 18,50/o nizsze 
od plac robotnik6w miejscowych 13. 

Brak bylo w dotychczasowej literaturze przedmiotu tak bogatego materialu 
ilustruja,cego zle traktowanie robotnika przez pracodawc�. Opracowanie ankiet pol
skich „obiezysas6w" dotyczqcych ich warunk6w bytowych, placy, scia,gania zbyt 
wyg6rowany�h kaucji jest niewcttpliwie duzet zaslugct Landaua. Wyipelnia bowiem 
t� luk� w dotychczasowej wiedzy o polskim wychodzstwie sezonowym. Pozwala 
na stwie.rdzenie, iz wyjezdzaja,cy na roboty: polski emigrant pozbawiony byl podsta
wowej opieki ze strony panstwa. ,,Kontrola nad pracodawca. - pisal autor - jest 
niedostateczna, a opieka, jakct moze emigrantowi zapewnic konsulat, jest niewspöl
mierna zupelnie do jego potrzeb" 14. 

Analizujctc wychodzstwo sezonowe do Niemiec ipo 1937 r. Landau stwierdza, iz 
przypadalo ono prawie w calosci na miesia.c lipiec i · wycictga sta.d wniosek, iz ro
botnicy sezonowi z Polski wyjezdzali do tego kraju jedynie na prace zniwne i po
wracali w Üstopadzie i grudniu do swoich stron irodzinnych 15. 

Stwierdzenie to nie odpowiada prawdzie. Przyjazd do Niemiec po 1937 r. wia.
zal si� z prawnym uregulowaniem tego problemu. Dopiero bowiem w czerwcu pod
pisano uklad polsko-niemiecki dotycza,cy wychodzstwa s·ezonowego do Rzeszy. Prze
widywal on zwea-bowanie 10 tys. robotnik6w rolnych. Stctd tez to nasilenie wy
chodzstwa w miesiqcu lipcu. W 1938 r. juz wi�kszosc emigrant6w sezonowych wy
ruszala na zarobek pod koniec marca i na poczqtku kwietnia. Robotni'cy pol.scy bo-

11 Tamze, -s. 147-148. 
12 Praca rec., s. 94. 
13 K o p e c, op. cit., s. 88. 
14 Praca rec., s. ·69. 
15 Tamze, 83. 
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wiem zatrudnieni byli przede wszystkim przy uprawie buraka cukrowego. Podsta
wowe zas prace zwiqzane z tc\ uprawq przypadajq na miesiqce wiosenne. Zdarzalo 
si� w.prawdzie, iz robotnicy sezonowi udawali si� do Niemiec na okres pilnych ro- ,
bot w czasie zniw czy tez sprz�tu ziemniak6w i burak6w cukrowych, procent jednak 
tych robotnik6w byl stosunkowo niewielki i dotyczyl rejon6w przygranicznych. 
Wedlug zr6del niemieckich kontyngent robotnik6w sezonowych z Polski na rok 1938 
wynosil juz 60 tys., z czego polowa przypadala na mlodziez. Pierwsze transporty 
wyriuszyly juz w kwietniu 16. Sporo miejsca poswi�ca Landau stanowiisku spoleczen
stwa niemieckiego wobec wyjezdzajqcych na roboty do Rzeszy Polak6w. Problem 
ten jest juz dzis dostatecznie znany. Dzi�ki udost�pnieniu niemieckich material6w 
archiwalnych mozna bylo zbadac stanowisko poszczeg6lnych grup spolecznych 
i partii ,politycznych wobec naplywajqcych · do tego kraju obcokrajowc6w 17• 

Interesujqce Sc\ takze wywody Autora dotyczqce znaczenia emigracji dla kraju. 
Landau stwierdza, ze przywiezione do Polski oszcz�dnosci moglyby stanowic po
wazny kapital, gdyby nie byly przeznaczone na potrzeby konsumpcyjne i splaty 
dlug6w. Dla wielu rodzin emigracja byla bowiem jedynq deskq ratunku 18• Byla to 
tylko jednak pomoc .dorazna nie wplywajqca na uzdrowienie gospodarcze Polski. 
Z wielu ankiet przytoczonych przez Autora przebija smutek i zazenowanie, iz oby
watel ,polski musi szukac .pracy na obczyznie. Wielu nie moze zrozumiec, dlaczego 
muszq emigrowac za chlebem. Niejeden ch�tnie pozostalby w Polsee, gdyby mozna 
bylo tu ot-rzymac prac�, chocby mniej platnc\ niz w Niemczech czy na Lotwie. 
,,Wszyscy emi,granci - podaje badacz ter-enowy z pow. Wolsztyn - stwierdzajc:4, 
ze do Nierniec niech�tnie jade\, gdyz praca ci�zka, zarobki liehe, no i wstyd Pola
kowi jechac na robot� do Niemca, kt6rego niedawno wyp�dzilo si� z Polski. Wszy
scy jednakowo stwierdzajq, ze idc:4, by nie umrzec z glodu, gdyz w domu nie ma 
eo jesc ani w eo si� przyodziac". Powstaniec wielkopolski z pow. Czarnk6w pisal 
w ankiecie: ,,Ze wstydem musz� przyznac to, eo podam, ze jako byly powstaniec 
wielkopolski, raniony do tego, musz� isc szukac roboty do zaborcy, przeciw kt6remu 
w powstaniu walczylem. Majc:4c dosc liczmi rodzin� nie mog� jej w naszej Polsee 
utrzymac" 19• Landau nie komentuje tych wypowiedzi. Podobmi ocen� emigracji na 
Lotw� daje Kopec piszqc, ze jest ona w najlepszym wypadku tylko pewnego ro
dzaju plastrem kojqcym b61, a nie czynnikiem uzdrawiajq·cym organizm gospodarczy 
kraju 20. 

W rozdziale V Landau om6wil pers.pektywy emigracji sezonowej za-r6wno do 
Niemiec, jak i na Lotw�. Sugerowal on czynnikom rzqdowym, by zwr6cily baczniej
szc:4 uwag� na warunki, w jakich muszq pracowac polscy emigranci. Chcial im 
oszcz�dzic niewygöd i upokorzen. Zdawal sobie jednak sipraw�, ze niedostatek pchal 
ludnosc wiejskq nadal poza granice kraju. Bylo to bowiem dla wielu jedynym 
zrödlem utrzymania. Ksiqzka zaopatrzona jest w szereg tablic ilustrujqcych wy
c'hodzstwo sezonowe zar6wno na Lotw�, jak i do Niemiec, podzial emigrantöw 
wedlug plci, wieku, stanu cywilnego i grup spolecznych. W sumie stanowi powaz-
ne zr6dlo do 'badafl: nad dziejami polskiego wychodzstwa w okresie mi�dzywojen
nym. 

Karol Fiedor 

16 DZAP, 61 Sti. 1, Nr 1139, Bl. 30. 
17 Por. K. F i e d o .r, Wladze niemieckie wobec polskich robotnikow rolnych

w latach 1918-1932 (8lqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka 1962 s. 204 i n.) oraz 
t e n z e, Komunisci niemieccy wobec polskich robotnikow (Najnowsze Dzieje Polski, 
t. X, 1966).

18 Praca rec., s. 145, 147. 
19 Tamze, s. 163. 
20 K o p e c, op. cit., s. 164.
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J. K o n r a d, ALS LETZTER STADTDEKAN VON BRESDAU. CHRONISTI
SCHE RÜCKSCHAU (Jahrbuch für Schlesische Kirchenges,chichte, Hrsg. von Ger
hard Hultsch, mm-Donau, N. F.: Bd 42/1963, s. 129---'17'2). 

Z zainteresowaniem odnotowac nalezy opublikowane w zachodnioniemieckim 
roczniku poswi�conym historii kosciola slqskiego wspomnienia ostatniego niemiec
kiego ewangelickiego dziekana miasta Wroclawia dra Joachima Konrada. Funkcj� 
,t� przejql on w styczniu 1945 r. i sprawowal do poczqtk6w lipca 1,946 r. Byl on 
zatem naocznym swiadkiem przygotowan do obrony „Festung Breslau", pospies.znej. 
ewakuacji cywilnej ludnosci miasta w zimie 1945 r., terroru partyjno-wojskowego 
szalejqcego w obl�zonym miescie, zniszcz,en w czasie obl�zenia; byl wreszcie jed
nym z czlonk6w delegacji duchownych, kt6ra udala si� w maju 1945 r. do do
w6dcy twierdzy z sugestiq osz·cz�dzenia cierpien ludnosci i materiaiJ.nych wartosci 
miasta; delegacji wskazujqcej na bezsens dalszej obrony. On tez wreszcie w spos6b 
zdecydowanie ostry odpowiedzial w formie listu otwartego na wystqpienia prasowe 
w latach 1955-1956 ostatniego dow6dcy „Festung Breslau" gen. H. Niehoffa, 
w kt6:rym „przyipomniai" i „uscislil" wiele szczeg6l6w swiadomie przeinaczonych 
przez tamtego. 

Wspomnienia dra J. Konrada wzbogacajq dosc bogaty zestaw literatury za
r6wno publicystycznej, jak i pami�tnikarskiej uroslej wok6l zaglady Wroclawia 
w dwudziestoleciu powojennym 1• Publikujqc je nie znal jeszcze Autor, bo znac 
nie m6gl ze wzgl�du na p6zniejsze ukazanie si� tych publikacji, dorobku ostatnich 
lat historyk6w polskich 2, w tym edycji Kroniki dni obl�zenia, (Wroclaw 22 I -
6 V 1945 r.) pi6ra proboszcza katolickiego parafii Sw. Maurycego ks. P. Peikerta 3• 

A1Utor nie cieszyl si� sympatiq wladz partyjnych Trzeciej Rzeszy. Urodzil si� 
we Wroclawiu. Studia ukonczyl na· Wydziale Teologkznym Uniwersytetu Wroc
lawskiego. Wykladajqc potem przy kosciele Bernardyn6w wskazywal w swoich 
wystqpieniach zbyt jawnie na polityczne aspekty okreslajqce sytuacj� Kosciola 
w 6wczesnym panstwie niemieckim. Trzykrotnie aresztowany przez gestapo zostal 
w marcu 1938 r. wydalony z prowincji slqskiej z r6wnoczesnym zakazem wygla
szania m6w na terenie calych Niemiec (Redenverbot fuer ganz Deutschland). Po
wr6cil do Wroclawia po bez mala p6ltora roku obejmujqc 2 VIII 1939 r. stano
wisko proboszcza przy kosdele Sw. Elzbiety. 

Podj�ta pod koniec wojny przez wladze hitlerowskie decyzja obrony Wroclawia 
pociqgn�la za sobq zarzqdzenie nakazujqce opuszczenie miasta przez wszystkie 
osoby cywilne - w tej liczbie i duchownych - z wyjqtkiem m�zczyzn zdolnych 
do noszenia broni. Dopiero w wyniku pertraktacji miejscowych wladz koscielnych 
z „Gauleitung" pozwolono na pozostanie w miesde 44 ksi�zy (35' katolickich 

1 Wskazmy wazniejsze pozycje: H. von A h 1 f e n - H. N i e  h of f, So kämpfte 
Breslau, München 1959; F. G r i e g er, Wie Breslau fiel, Stuttgart 1948; H. H a  r
t u n g, Schlesien 1944/45, München 1956; t e n z e, Der Himmel war unten, Mün
chen 1951; F. 0. J e  r r i g, Aus Breslau wurde Wroclaw, Hannover b.r.w., J. K o n
r a d, Das Ende von Breslau, Offener Brief an den letzten Kommandanten General
Niehoff (Schl. Rundschau, 5. ApriiJ. 1956); t e n z e, Die evangelische Kirche in der
Festung Breslau (Schl. Rundschau, 5. April 1'955); Szersze om6wienie literatury 
przedmiotu p.: K. J o n c a, A. K o n i e  c z n y, Upadek „Festung Bre,slau", Wroc-
law 1963. · · 

2 K. J o n c a, A. K o nie c z n y, ,,Festung Breslau". Dokumenty obl�zenia 
16 II-6 V 1945, Warszawa 1962; c i z, Upadek „Festung Breslau" 15 II-6 V 1945, 
Wroclaw 1963. 

3 P. P e i k e r  t, Kronika dni obl�zenia (Wroclaw 22 I-6 V 1945 r.), oprac. 
K. Jonca, A. Konieczny, Wiroclaw 1'964. 
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i 9 ewangelickich). Pozostali m. in. ksiE�za Peikert i Konrad. Dysponujemy obecnie 
ich relacjami z okresu obl�zenia Wroclawia. Bez por6wnania oibszerniejsza, bo
gatsza w szcz·eg6ly, bo pisana wsp6lczesnie w formie dziennika, jest kronika Pei
kerta. Konrad opis1t1je wypadki z dystansu kilkunastu lat. Obydwie relacje Sq 
jednak zgodne w zasadniczych kwestiach, zgodnie r6zniq si� tez w wielu sprawach 
od obrazu przedstawionego we wspomnieniach general6w Ahlfena i Niehoffa. 

Wskazmy na kilka z nich. Zar6wno Peikert, jak i Konrad oceniajq liczb� za
mkni�tej w twierdzy ludnosci na od 150 do ponad 200 tys. Obydwaj generalowie 

.z calq swiadomosciq obnizajq t� liczb� na ok. 80 tys., chcq,c zmniejszyc w ten 
spos6b wielkosc ofiar ludzkich, a tym samym stopieii. swojej odpowiedzialnosci. 

W swietle relacji Konrada, podobnie jak i Peikerta, upada tez teza, wysuwana 
przez uchylajqcych si� od odpowiedzialnosci gen�ral6w, o zniszczeniu miasta gl6w
nie przez otaczajqce je oddzialy radzieokie. Konrad opisujqc m. in. wyniszczenie 
calej dzielnicy miasta na przestrzeni od mostu Grunwaldzkiego do mostu Szczyt
nickiego z rozkazu gauleitera K. Hankego z przeznaczeniem na budow� lotniska, 
pracujqcych przy tym i znajdujq,cych tarn smierc setek dzieci (,,Kinder: Knaben 
vom 10. Maedchen vom 12. Lebensjahre an"), kobiet i starc6w - daje wystar
czajqco wstrzqsajqcy obraz (s. 138). Niemniej wymownie odmalowuje tez biurzenie 
i palenie calych ciqg6w dom6w w innych dzielnicach miasta przez specjalne od
dzialy „Ortsgruppen" (s. 139). Nie pomija tez milczeniem faktu wymordowania 
reszty pozostalej w miescie ludnosci zydowskiej (s. 139). 

Ciekawie czyta si� - i konfrontuje z wypowiedziami Ahlfena i Niehoffa -
relacj� Konrada z rozm6w delegacji duchownych (w skladzie: biskup sufragan 
Ferche, kanonik Kramer, proboszcz Horning i Autor) z gen. H. Niehoffem w dniu 
4 V 1945 r., a wi�c na dwa dni przed kapitulacjq, w celu sklonienia go po prze
rwania bezsensownej obrony „Festung Breslau". W odpowiedzi Niehoff wskazywal 
na realnq mozliwosc przebicia si� przez pierscieii. obl�zenia wojskowego garnizonu 
wroclawskiego wraz z cywilnq ludnosciq miasta i polqczenia si� z armiq gen. 
Schoernera. Po bez mala pi�tnastu latach sam Niehoff przyznal, ze w t� fanta
stycznq mozliwosc ni,e wi,ierzyl. 

Dalsze partie wspomnieii. obejmujq ·okres przezyc Autora pod' ,,rosyjskim za
rzq,dem wojskowym", a potem juz po przej�ciu wladzy przei Polak6w do momentu 
swego wyjazdu do Niemiec w 1946 r. Nie spos6b rzecz jasna wskazac na wszystkie 
problemy omawiane przez Autora, ograniczylismy si� tylko do wybranych, naszym 
zdaniem istotnych. 0 innych bowiem sprawach szerzej i ciekawiej pisze zresztq 
wspomniany juz Peikert. 

W sümie stwierdzic nalezy, iz wspomnienia Konrada stanowiq jes7-cze jedno 
swiadectwo dajqc·e - podkreslic to nalezy - obiektywnq prawd� o ci�zkich dniach 
obl�zonego miasta zdanego na zaglad� przez fanatycznych przyw6dc6w partyjnych 
i wojskowych Niemiec hitlerowskich. 

Romuald Gelles 

UW AGI W SPRA WIE OBEJMOW ANIA WLADZY NA DOLNYM SL.t\SKU 
PRZEZ POLSK.t\ ADMINISTRACJE; W 1'945 R. 

Interesujq,cy artY'kul Janiny Michalskiej o powstaniu poilskiej administracji 
na Dolnym Slq,skiu 1 zasluguje na uwag� jako udana pr6ba naukowego oswietlenia

1 J. M i c h a 1 s k a, Obejmowanie wladzy na Dolnym Slqsku przez polskq
q,dministracj� w 1945 r. (Slqski Kwartalnik HistO!ryczny „Sob6tka" 1966, nr 4). 
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• 

wydarzen zwüizanych z tworzeniem na tym terenie polskiej administracji. Autorka 
podj�la ponadto prob� oswietlenia kilku spraw tzw. drazliwych. Mam tu na mysli 
przede wszystkim problem wzajemnych stosunk6w polskiej administracji i ludnosci 
oraz radzieckich komendatur wojennych. Szkoda, ze autorka nie wspomniala 
o wniosku dolnoslqskich wladz administracyjnych i .partyjnych w sprawie odzna
czenia 250 oficer6w i general6w radzieckich za udzial w ,walkach o Dolny 8lqsk
i pomoc w budowie zr�b6w panstwowosci polskiej na tym terenie 2•

Artykul J. Michalskiej wymaga jednak w kilku miejscach szerszego wyjas
nienia, niezb�dnego dla zrozumienia procesu ksztaltowania si� polskiej admini
stracji. 

1. Sprawa zakresu up:rawnien pelnomocnik6w okr�gowych.
Autorka poprzestaje w tej sprawie na stwierdzeni,u, ze pelnomocnicy powolani

zostali uchwalq Rady Ministr6w z 14 III 1945 r., nie wyjasniajqc charakteru tego 
nowego w polskich warunkach tworu administracyjnego. W instrukcji dla pelno
mocnik6w okr�gowych z marca 1945 r. czytamy: 

„Pelnomocnik jest organizatorem i szefem wladz zespolonych na obszarze swego 
okr�gu. Zadaniem jego jest przygotowanie terenu na przyj�cie osadnictwa polskiego. 
Dla wypelnienia tego zadania zaleca si� pelnomocnikom okr�gowym zorganizowanie 
scislej wsp6lpracy z pel'nomocnikami Rzctdu Tymczasowego przy Sztabach Front6w . .. 
Zaleca si� poza tym pelnomocnikom okr�gowym zorganizowanie punkt6w kwate
runkowo-aprowizacyjnych dla .potrzeb przyszlego pdl.skiego osadnictwa. Po zorga
nizowaniu nalezy z,akomunikowac pelnomocnikowi generalnemu stan ilosciowy 
punkt6w, ich rozmieszczenie oraz zdolnosc przelotowct" 3• Instrukcja zobowü1zywala 
r6wniez pelnomocnik6w do przedstawienia kandydat6w na stanowiska pelnomocni
k6w obwodowych do zatwierdzenia pelnomocnikowi generalnemu (zasada ta nie 
byla jednak w praktyce stosowana) oraz do ustalenia: 

- liczby obwod6w wchodzctcych faktycznie w sklad okr�gu,
- stanu liczbowego ludnosci (w przyblizeniu) z uwzgl�dnieniem podzialu we-

dlug grurp narodowosciowych, 
- stanu gospodarczego (liczby zaklad6w fabrycznych, stanu maszyn, zasiew6w,

inwentarza zywego i martwego, zapas6w zywnosci itp.), 
- stanu urzctdzen komunikacyjnych i srodk6w transportowych.
W okresie formowania si� Urz�du Pelnomocnika Rzctdu na Okr�g Dolnego Slct

ska wspomniana wyzej instrukcja stanowila jedynct podstaw� dzialania. Mozna 
dodac, ze na posiedzeniu Rzctdu 16 III 1945 r. domagano si� przyspieszenia wyjazdu 
pelnomocnik6w okr�gowych na ziemie zachodnie, co wictzalo si� z rozpocz�ciem 
osadnictwa i powstaniem plac6wek PUR na nowo odzyskanych terenach 4• 

2. Sprawa zasi�gu terytorialne,go okr�gu dolnoslctskiego w 1945 r.
Autorka ipoprzestaje na stwierdzeniu �s. 627), ze okr�g liczyl wedlug najwczes

niejszego s.pisu (z 3 V 1945) 5,9 obwod6w oraz ze w okresie ,ad 15 V do 15 VI zostal 
zmniejszony o 10 obwod6w. Problem jest jednak bardziej skomplikowany, gdyz 
w okresie od 14 III do 7 VII 1945' r. istnialo kilka koncepcji podzialu administra
cyj,nego Ziem Odzyskanych, z kt6rych cz�sc byla nieoficjalnie wprowadzona w zy-

2 Archiwum Zakladu Historii Partili, sygn. 295/IX-362. 
3 Archiwum Urz�dll.l Rady Ministr6w, Kcl1:ce,iaria Tajna, Gab�net wicepremi�ra

Wl. Gomulki, t. 17. O zadaniach pelnomocmkow okr�gowych 1 c_harakt;r.ze ich
urz�du pisal ostatnio N. K o l o m e j c z y k, Ziemie zachodnie w dzialalnosci PPR,
Poznan 1966, s. 82-83. 

4 Archiwum Akt Nowych, protok6l posiedzenia Rzctdu Tymczasowego z 16 III
1945 r . Ustalono w6wczas dat� 26 czerwca jako ostateczny termiri wyjazdu pelno
mocnik6w. Jak wiadomo termin ten nie zostal dotrzymany, gdyz nie zdolano jesz
cze skompletowac .pelnych ·ekip. 
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cie. Brak precyzji w okresleniu granic okrE:g6w doprowadzil do wielu nieporo-
zumieii, zwlaszcza na pograniczu okrE:gu dolnoslqskiego i zachodniopomorskiego, 
gdzie do 10 obwod6w pelnomocnik6w obwodowych przyslaly az trzy osrodki woje
w6dzkie. Do tworzenia administracji na tym terenie wlqczyl siE: r6wniez wojewoda 
poznaiiski. Wyniklo to zapewne z faktu, ze obwody ipolozone nad srodkowq Odrq 
tp6zniejsza ziemia lubuska) byly najp6zniej obejmowane przez Do'l.ny Slqsk i Po
morze Zachodnie, natomiast juz w lutym i marcu zaczE:lo siE: tarn odradzac polskie 
zycie 5• Nieporozumienie wyniklo z faktu, ze na Dolnym Slqsku za p6lnocm1 granicE: 
okrE:gu uwazano Notec i WartE: przy ujsciu do Odry, a wiE:c hicznie z Gorzowem 6 
i Kostrzyniem, na Pomorzu Zachodnim natomiast za najdalej na poludnie wysuniE:te 
powiaty uwazano Zary i WschowE: 7• 

Najdalej na p6lnoc wysuniE:tymi obwodami, do kt6rych wyslano z Trzebnicy 
(6wczesnej stolicy Dolnego Slqska) pelnomocnik6w, byly Krosno, Gubin i Zielona 
G6ra. W Krosnie i Gubinie zastano jednak juz dzialajqce od miesiqca ekipy z Po
morza Zachodniego i Poznania. Doszlo w6wczas do utworzenia tzw. obwodu kros
niieiisko-gubiiiskiego (obejmowal on lewobrzeznq CZE:sc .pow. krosnieiiskiego oraz 
lezqcq na prawym brzegu Nysy t.uzyckiej CZE:SC pow. gubiiiskiego) a. Przybyly na 
poczqtku czerwca 1945 r. z Trzebnicy pelnomocnik na obw6d zarski Alojzy Kr61 
r6wniez zastal dzialajqCq juz od 12 maja eki.PE: z Pomorza Zachodniego z pelno
mocnikiem Bronislawem Podhorskiim na czele. Grupa Podhorskiego wlozyla juz 
duzo wysilku nad uruchomieniem polskiej administracji w tym powiecie. W sta
rostwie pracowaly 53 osoby, a stan mtilicji wynosil 84 milicjant6w. Dzialaly polskie 
zarzqdy miejskie i gminne 9• Pelnomocnicy zachodniopomorscy z Gubina i Zar 
ustqpili na poczqt<ku czerwca, a obw6d krosnieiiski podzielono na dwie CZE:SCi. 

Pierwszy szczeg6lowy podzial administracyjny Ziem Odzyskanych zostal opra
cowany juz na poczqtku kwietnia 1945 r. w postaci projektu dekretu 10• Propono
wany w projekcie podzö.al legl zapewne u podstaw inicjatywy wojewody poznaii
skiego na terenie srodkowego Nadodrza 11• Ponoy:nie sprawa podzialu administra
cyjnego zostala podjE:ta na zjezdzie pelnomocnik6w okrE:gowych 27-28 V 1945 r. 
Na zjezdzie tym, obok sprawy pelnego przekazania wladzy cywilnej w rE:ce admi-' 
niistracji polskiej, obsady granicy zachodniej przez Wojsko Polskie oraz wE:zlowych 

s Piszq na t,en temat m. in. Z. D u  1 c z e w s k i i A. K w i 1 e c k  i, Spole

czenstwo wielkopolskie w osadnictwie ziem zachodnich, Poznaii 1964. 
s J. Michalska nii.e wyjasnia tajemniczej nazwy „Kobyla G6ra" (s. 627, 641 

i 643) chociaz czyni to w stosunku do pozostalych nazw o tymczasowym brzmieniu. 
Chod�i oczywiscie o Gorz6w Wlkp., tak wlasnie nazywany w marcu i kwietniu 
1945 T. 

7 Zob. K. G o 1 c z e w s k i, Pomorze Zachodnie na przelomie dwu epok, Poz-
naii 1'964, s. 140. 

a W Krosnie administracjE: polskq zorganizowala 2 maja ekipa z Poznania, 
a w Gubinie ekipa z Pomorza Zachodniego 10 maja. Ekipy dolnoslqskie iprzybyly 
tarn dopiero pod kondec maja 1945 r. WAP Szczecin, Urzqd Woj. Szczec., sygn. 
258. 

9 Tamze. 
1
° Chodzi o proj,ekt dekretu z 7 IV 1945 r. AAN, M.AiP, sygn. 2424. Projekt 

ten przewidywal, ze do okrE:gu dolnoslqskiego mialy nalezec na p6lnocy obwody: 
Glog6w, Gubin, Kozuch6w, Siprotawa, Wschowa, Zielona G6ra, Zagaii i Zary. 
Projekt pr.zewidywal r6wniez podiporzqdkowanie wojewodzie poznaiiskiemu obwo
d6w: Baibimost, Krosno, MiE:dzyrzecz, Rzeptin, Skwierzyna, Slubice, Sulech6w i Su
lE:cin. Obwody gorzowski i strzelecki mialy przy.pasc Pomorzu Zachodniemu. 

11 Wy.stawil on m. in. 22 V 1945 r. nominacjE: J6zefowi Kasei jako pelnomocni
ko-Wi obwodowemu w Krosnii.e. Kaseja od 2 maja wraz z ekipq poznaiiskich pepe
rowc6w organizowal administracjE: w tym ipowiecie. Nominacja w zbiorach pry
wa tnych J 6z·efa Kasei. 
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problem6w gospodarczych i osadniczych, zasygnalizowano r6wniez problemy nowego 
podzial!u administracyjnego 12. 

Najbardziej zdezorientowani byli jednak pelnomocnicy o.bwodowd. owych „spor
nych" obwod6w. 10 VI 1945 r. niekt6rzy z nich zostali wezwani na I zjazd pelno
mocnik6w obwodowych do Legnicy. Skladali tarn sprawozdani'a m. in. pelnomoc
nicy ze Wschowy, Zar, Zielonej G6ry i Gubina 13• Na podobnym zjezdzie 16-
17 czerwca w Koszalinie zlozyli sprawozdania pelnomocnicy z Gu,bina, Gorzowa, 
Zar, Slubi.c, Mi�dzyrzecza, Sul�cina, Strzelec i Skwierzyny 14• W wypadku Gubina 
i Zar w Koszalind.e skladali sprawozdania Stanislaw Ciepluch i Bronislaw Pod
horski, a wi�c pelnomocnicy mianowani przez okr�g zachodniopomorsk(i, natomiast 
w Legnicy Czeslaw Zalewski i Alojzy Kr61 mianowani przez pelnomocnika dolno
slqskiego. Pelnomocnicy obwodowi z Krosna · i. Swtiebodzina, jako scisle zwiqzani 
z Poznaniem, skqd mieli wczesniejsze nominacje, nie poj,echrali na faden z wy
mienionych zjazd6w. 

W1arto dodac, ze jeszcze 28 VI 1945 r., a wi�c na kilka dn!i przed ukazaniem 
si� uchwaly Rady Miniistr6w o nowym podziale administracyjnym Ziem Od�yska
nych, wojewoda poznanski otrzymal polecenie obj�cia administracjq nast�pujqcych 
powiat6w: babi.mojskiego, cz�sci krosnienskiego (na p6lnoc od Odry), mi�dzyrzec
kiego, rzepinskiego, skwierzynskiego, sul�cinskiego, swiebodzinsko ... sulechowskiego 
i wschowskiego 15, 

Dopiero uchwala Rady Minlistr6w z 7 VII 1945 r. uregulowala ostatecznie przy
naleznosc administracyjnq powiat6w, kt6re w okresie kwiecien-czerwiec 1945 r. 
byly przedmiotem sporu 16• Z tq tez chwd.lq osrodki okr�gowe mogly udzielac sku
teczniejszej pomocy podleglym soibie obwodom, kt6re ·dotcid w zasadz.ie samo
dzielnie (iprzynajmniej w odniesieniu do powiat6w tzw. ziemi lubuskiej) musialy 
rozstrzygncic wd.�kszosc problem6w we wlasnym zakresie. 

3. Siprawa „patrooat6w".
J. Michalska piszcic o powstaniu administracji polskiej w Szprotawie (s. 628)

stwierdza, ze obwöd ten stanöwi jedyny przyklad patronatu wielkopolskiego na 
terenie Doln,ego 8lqska, gdyz administracj� zorganizowala tarn. ekipa z Leszna 
Wlkp. Informacja ta nie jest scisla, gdyz podobnych wypadk6w bylo wi�cej. Np. 

12 A'.AN MAP sygn. 2416. Na podstawi·e postanowienia tego zjazdu wojewoda 
poznanski �yslal pisma do szeregu powiat6w srodkowonadodrzanskich (m. in. �ro
sna Slubic i Gorzowa) w sprawie obj�cia tych powiat6w, eo wywolalo wiele 
za�ieszania w poszczeg6'lnych obwodach. ·Swiadczci o tym m. in. pisma ze Slubic 
i Gorzowa do Urz�du Pelnomocnika OkT�gowego w Koszalinie. WAP Szczecin, 
Urzqd Woj. Szczec., sygn. 258. Takze pelnomocnicy okr�gowi Dofnego Slciska i Po
morza Zachodniego piszcic w swoich sprawozdaniach za okres od 15 maja do 
15 czerwca o zmniejszeniu okr�g6w powolywali si� na postanowienia narady pel
nomocnik6w okr�gowych w koncu maja. 

13 Protok6l ze Zjazdu w Archiwum Panstwowym we Wroclawiu, Urzqd Woj. 
Wroclaw, sygn. tymcz. 1/30. 

14 W!AP Szczecin, Urz. Woj. Szczec.; sygn. 229.
1s AAN, MAP, sygn. 2424. 1s „Monitor Polski" 1945, nr 29, poz. 77. W granica,ch _Dolne.go _Slciska pozostaly 

ostatecznie na p6lnocy: Glog6w, Kozuch6w, Szprotawa, Zagan i Zary. Z pozosta
lych omawianych dotcid powiat6w utworzono tzw. ziemi� lubuskci, kt6rci podpo
rza,dkowano woj.ewodzie poznanskiemu. W rok p6zniej uczyniono dalszy krok 
w kierunku usamodzielnienia tego obszar,u tworzcic w Gorzowie Wlkp. Ekspozytur� 
Urz�du Wojew6dzkiego Poznanskiego dlia Zierhi Lubuskiej (Dziennik Ustaw 1946, 
nr 29). 
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we Wschowie, nalezc1cej w6wczas do Dolnego Slc1ska, administracj� zorganizowala 
r6wniez ekipa z Leszna z pelnomocnikiem obwodowym Romanem Jur·em na czele. 
Jur przybyl ze swojq ekd.pq do Wschowy juz 13 IV 1945 r. i dopiero 3 maja 
uzyskal od pelnomocnika okr�gowego w Trzebnicy potwierdzenie swej nominacji. 
Zresztc1 i grupa Jura nie byla we Wschowie pierwsza, gdyz j.uz od lutego 1945 r

.

organizowali tarn u boku komendantury wojennej polskq administracj� tymcza
sowc1 b. robotnicy przymusowi, kt6rzy znalezli si� tarn w czasie wojny 17• 

R6wniez do Glogowa i Nowej Soli przybyly ekipy z Wielkopolski' (Jarocin i Ko
scian) i zorganizowaly tarn w maju zarzqdy miejskie 18• Dla obwodu Zary grupa 
milicyjna i grupa operacyjna KERM zostaly utworzone w Poznaniu 19• 

Odr�bny problem stanowic1 wreszcie tzw. patronaty wielkopolskich oddzial6w 
Polskiego Zwic1zku Zachodniego nad poszczeg6lnymi powiatami Dolnego Slctska 20. 

Patronaty te dotyczyly w zasadzie osadnictwa, niemniej ze wzgl�du na bardzo 
wczesne (kw.iecien-maj 1945 r.) podj�cie tej akcji posiadala ona as,pekt szerszy, 
gdyz wyjezdzajqcy w tym czasie osadnicy (a najcz�sciej byli oni specjalnie do
bierani z przewagq urz�dnik6w i rzemieslnik6w) podejmowali prac� gl6wnie w ad
ministracji i aktywnie ucz,estniczyli w procesie tworzenia administracji nizszych 
szczebli (zarzc1dy miejs'kie, gminne). 

Do najbardziej zna.nych patronat6w tego typu nalezc1: patronat Jarocina nad 
Glogowem, Kosciana i Sremu nad Kozuchowem, Krotoszyna i Rawicza nad Mili
czem, Gostynia nad G6rc1, K�pna nad Sycowem i Ostrowa nad Legnicq 21• 

4. Sprawa grup opera�yjnych Komitetu Ekonomicznego Rady Ministr6w.
Problem wic1ze si� wprawdzie prz·ede wszfstkim z dzialalnoscia, gospodarcza,

w omawianym okresie, jedniak w wielu wypadkach dziala1nosc grup operacyjnych 
KERM wykraczala daleko poza zakres jej u,prawnien. Dzialo si� to wsz�dzie tarn, 
gdzie grupy te przyibyly wczesniej niz pelnomocnicy obwodowi. Potwierdzaja, to 
przyklady Kozuchowa i Zielonej G6ry. 

Grupy operacyjne KERM przybyly tarn 12 V 1945 22, niatomiast ipelnomocnicy 
obwodowi rozpocz�li dzialalnosc 30 maja w Kozuchowie i 12 czerwca w Zielonej 
G6rze. Zar6wno grupy operacyjne KRM, jak ekipy pelnomocnik6w obwodowych 
wyslane zostaly z Trzebnicy. 

Obie grnpy operacyjne, inz. .Paszynskiego w Ziel.onej G6rze i inz. Luszczyn
skiego w Kozuchowie, przez miesic1c byly jedynymi osrodkami wladzy polskiej 
w swoich obwodach. Nie tez dziwnego, ze opr6cz ewidencji, iprzejmowania od 
wladz wojskowych i zabezpieczanri.a zaklad6w i urza,dzen poniemieckich, grupy te 
organizowaly stol6wki i hot.ele dla polskich osadnik6w oraz wracaja,cych z Niemiec 
Polak6w, tworzyly milicj�, wsp6ldzialaly z PUR-em, reprezentowaly Polak6w 
wobec radzieckich wladz wojskowych itp., a wi�c faktycznie spelnialy te zadania, 
kt6re gdzie indziej lezaly w gestii pelnomocnik6w obwodowych. 

Podobna, rol� odgrywaly grupy operacyjne KERM w Zarach i Gubinie 23
. Nie 

17 Szerzej problem powstania wladzy ludowej w tym powieci� omawia jedno
dni6wka „Ziemia Wschowska" wydana w 1965 r. we Wschowie z okazji XX-lecia 
PRL. 

1a WAP Zielona G6ra, akta s.tarostwa powiatowego w Glogowie i Kozuchowie. 
19 WAP Szczecin, Urz. Woj. Szczec., sygn. 258.20 Piszc1 o tym szerzej w cytowanej pracy Z. Dulczewski i A. Kwilecki. 
21 Tamze, s. 15'9-181. 
22 AAN, Grupy Operacyjne, sygn. 259 i 379. 
23 Tamze, sygn. 259 i 182. 



Recenzje 251 

wykluczone, ze i w innych obwodach grUll)y te zast�powaly w pewnym okresie 
wladze administracyjne. 

Szczuplosc zr6del, w powaznej cz�sci jeszcze nieuporzqdkowanych, oraz roz
proszenie wysilk6w badawczych stanowiq powazne utrudn.ienie w przedstawie
niu skomplikowanych dziej6w tego okresu. Dlatego tez kazdy przyczynek, kazde 
Qpracowand.e zr6dlowe posiadajq szczeg6lnq wartosc dla wypelnienia luki, kt6ra 
w wypadku powojennych dziej6w Dolnego $lqska jest dosc znaczna. 

Hieronim Szczeg6la 

' 




