
RECENZJE I ARTYKULY RECENZYJNE 

M. Bi e 1 i ns k a,. KANCELARIA I DOKUMENTY WIELKOPOLSKIE XIII
WIEKU, Wrodaw-Warszawa-Krak6w 1967, s. 297 i tabl. 

Praca pozornie zajmujqca si� dokumentami wielkopolskich wystawc6w zaz�bia 
si� jednak w cz�sci i o dokumenty innych dzielnic, a ,zwlaszcza Slqska, omawiajqc 
nieraz dokumenty trzebnickie czy cytujqc wielokrotnie dyktat henrykowski. Stqd 
jej znaczenie i dla dyplomatyki slqskiej, dla kt6rej podstawq Sc\ do dzis opraco
wania kancelarii i dokument6w Henryka III, Henryka IV Probusa i Henryka V 
legnickiego (Swientek, Jaekel, Bauch) czy analiza dokument6w poszczeg61nych od
biorc6w (Appelt). 

Jest rzeczq zmudnc\ i trudnq badanie dokument6w danego terytorium chocby 
kr6tkiej epoki. Pr6bowal tego swego czasu Posse, ograniczajqc si� jednak raczej 
do stwierdzenia pism odbiorc6w, podobnie rzecz Buchwalda jako wynik przyniosla 
powinowactwo pisma niekt6rych dokument6w pomorskich zwlaszcza z pismem 
klasztoru sw. Wiktora w Paryzu. Nawet praca Schuberta 1, traktujqca o prowin
cji pisarskiej leodyjskiej, spotkala si� z ostrq replikcl Hajnala. Trzeba tedy miec 
pelne uznanie dla Autorki, kt6ra podj�la si� tak trudnego zadania. 

Praca jej rozpada si� na kilka cz�sci. W pierwszej omawia Autorka zagadnie
nia teoretyczne: poczcttki dokumentu i kancelarii, stosunek carta do notitia, doku
mentü dyspozytywnego do poswiadczeniowego, wreszcie organizacj� kancelarii 
w og61nosci, polskiej w szczeg61nosci. W cz�sci drugiej bada dokumenty wielkopol
skie, ich dyktat, pismo i autentycznosc, wreszcie organizacj� kancelarii. Ternatem 
cz�sci tr2eciej jest podobna analiza dokument6w duchownych wielkopolskich (bis
kupich ,i klasztornych). W ostatniej wreszcie, ilustrowanej pröbkami pisma i re
produkcjami dokument6w nie drukowanych, zestawia regesty dokument6w wy
stawc6w wielkopolskich, raz jeszcze zaliczajqc do r�ki czy dyktatu odpowiedniego 
urz�dnika. 

Trudno na 230 stronach tekstu odpowiedziec wyczerpujqco na wszystkie posta
wione sobie przez Autork� pytania, kt6re wymagalyby szeregu prac monograficz
nych. Stqd wiele Sqd6w Autorki zostalo wygloszonych w tonie dogmatycznym, bez 
precyzyjnego ich uzasadnienia; tyczy si� ta uwaga zwlaszcza sprawy autentycznosci 
dokument6w i przypisania dyktatu poszczegölnym osobom, innym, niz to czynila 
dotychczasowa literatura (S. K�trzynski), np. dyktat kanclerza Izajasza. Szkoda 
wreszcie, ze Autorka nie podala zestawienia rqk pisarskich, tak jak uczynHa to 
w odniesieniu do dykta�u, zrekapitulowanego w forrnie tabel przy poszczeg6lnych 
osobach. 

Wreszcie kilka uwag og6lnych. Dzisiejsza literatura dyplomatyczna coraz 
dalej odchodzi - mym zdaniem - od ciqgle w pelni aktualnych twierdzen Mapil
lona, ze dopiero suma niezgodnych cech wewn�trznych i zewn�trznych dokumen-

1 H. S c h u b e r t, Eine lüttischer Schriftprovinz, Marburg 1908. 
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t6w niezgodnych z epokq moze decydowac o 1ego nieautentycznosci 2
• Nie znamy 

przeciez dzis wszystkich przyczyn, kt6re powodowaly wystawienie dwoch odmien
nych dokument6w w niedlugim po sobie odst�pie czasu. Nawet pismo nie zawsze 
moze byc decydujqcym sprawdzianem nieautentycznosci dokumentu, jako ze spo
tykamy zawsze wypadki wsp6listnienia obok siebie pisma os6b starych i mlodych. 
reprezentujqcych nieraz typy pisma r6zniqce si� prawie o p6lwiecze. Nadto badacze, 
zwlaszcza polscy, zbyt malo zwracajq uwagi na wypowiedzi takiej powagi na polu 
dyplomatyki, jakim byl Bresslau, kt6ry stwierdzil, ze badacze poszczeg6lnych kan
celarii, przewaznie w tym kierunku poczqtkujqcy, z zasady zbyt nisko szacujq 
ilosc dokument6w proweniencji kancelaryjnej 3

• 

Przechodzqc do uwag nad cz�sciq pierwszq pracy dr Bielinskiej, mialbym duze 
zastrzezenia eo do schematu podzialu kancelarii ksiqz�cej na: capell�, scriptorium 
(bibliotek�) i (od polowy XIII w.) notariuszy, czyli wlasciwy urzctd kanclerza. Na
wet w tak wysoko zorganizowanej kancelarii, jakq byla papieska, podzial taki 
w X-XI w. nie istnial. W kancelarii cesarski�j Ottona III (lepiej mi znanej) ano
nimowi pisarze Sc\ zarazem dyktatorami dokument6,w (por. ostatnio Regesta Imperii,

Otto III, bearb. v. M. Uhlirz). Notariusze natomiast, kt6rych nb. Bresslau w swym 
zestawieniu nie wymienia, sq tylko sporadycznie i raczej wyjcitkowo rekognoscen
tami dokument6w w zast�pstwie archicapellana-·arcykanclerza. Stctd uwazam, ze 
przeprowadzony przez Autork� (s. 13) automatyczny podzial na capell�, scripto
rium i notariat ksictz�cy nie odpowiada nawet stosunkom polskim. U:rzqd skryptora, 
ingrosatora dokument6w pojawia si� w Polsee nie - jak chce Autorka - dopiero 
w 1296 r. 4, ale sporadycznie wyst�puje znacznie wczesniej (Malopolska - 1217, 

1222, sekretarz Slctsk - 1255), choc poza tym rzeczywiscie nigdy i nigdzie wi�cej 
nie wyst�puje. R6wniez nie jest scisle twierdzenie Autorki, iz dopiero od polowy 
XIII w. wyodr�bnia si� z capelli osobny notariat ksiqz�cy. Notariusze ksiqz�cy 
(odliczywszy hipotetyczny notariat Kadlubka) pojawiajq si� tez wczesniej, niz to 
przyjmuje Autorka (na Slqsku 1202-1208, 1214, 1209 subnotariusz, Wielkopolska 
1232, Mazowsze 12;39), a zr6znicowanie mi�dzy kapelanami a notariuszami nie jest 
zupelnie przeprowadzone. Tak np. Michal notariusz Przemysla I wyst�puje w la
tach 1246-1257 trzykrotnie z tytulem kapelana 5• Maciej notariusz obu tych ksiqzqt 
(1242-1257) figuruje jako kapelan w 1256 r. 6, na Slqsku Krzyzan jest tytulowany 
promiscue notariuszem i kapelanem 7

• Tak wi�c naszym zdaniem nie bylo sci�go 
przedzialu mi�dzy capellct dworskct a urz�dem notariusza. Nie slychac tez w tym 
czasie o istnieniu jakiejs biblioteki i scriptorium ksictz�cego. 

W sprawie poczqtku kancelarii ksictz�cej polskiej zajmuje Autorka stanowisko 
posrednie mi�dzy obu K�trzynskimi a T. Wojciechowskim, Semkowiczem (ostatnio) 
i podpisanym, przyjmujqcym jej istnienie eo najmniej w pocz&tkach XII w., jesli 
nie nawet w czasach Chrobrego. Wedlug Autorki' kancelaria ksictz�ca istniala eo 
najmniej od poczcttku XII w., ale dzialalnosc jej ograniczala si� do uwierzytelnia
nia dokument6w sporzqdzanych przez odbiorc6w. I zn6w dowod6w na to nie 
mamy, a dane posrednie swiadczq o czyms wr�cz przeciwnym. Urz�dnicy kan
celaryjni, jakkolwiek si� zwali, prowadzili przeciez korespondencj� monarszq, na 
owe czasy dosc rozleglq. Zestawienie Budkowej wymienia 8 zaginionych· list6w 

I 

2 Por. R. R o s e n m u n d, Fortschritte d. Diplomatik seit Mabillon, München 
1897. 

3 Por. H. B r  e s  s 1 a u, Handbuch d. Urkundenlehre, t. l, Leipzig 1912, s. 611. 
4 Por. s. 13. 
5 KW nr 261, 309; U 1 a n  o w s k i, Dok. kuj. i mazow., s. 353, nr 5.
6 KW nr 360.
7 Regesten, nr · 252, 270, 273. 
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sprzed ll38 r., nie licuic wzmianel{, z kt6rych istnienie listow (np. do papiefa, 
cesarza niemieckiego czy bizantyjskiego, kr6la czeskiego itp.) samo przez si� 
wynika. 

Druga kwestia - to czy kancelaria monarsza polska do XII w. byla wyzej czy 
nizej zorganizowana. Zdaje mi si�, ze zagadnienie to jest nieistotne. Skoro istnial 
urzqd kanclerza, skoro slyszymy o kapelanach ksiciz�cych, skoro dalej mamy do 
czynienia z dyktatem kancelaryjnym ksiqz�cym (np. kanclerza Jana czy „kadlubko
wy" dyktat kilku dokument6w Sprawiedliwego, nieslusznie cz�sciowo negowany 
przez Budkowq), to musimy przyjqc co najmniej dla XII w. istnienie zorganizowa
nej kancelarii ksic,iz�cej polskiej. Czy byla ona zorganizowana nizej czy wyzej, 
czy nisko, czy wysoko, rzecz drugorz�dna. Przeciez „samowystarczali1cl" w poj�ciu 
Autorki byla od XII w. tylko kancelaria papieska (w XI w. trafiajq si� pisma 
redagowane i spisane przez osoby spoza kancelarii). Natomiast w tak wysoko zor
ganizowanej kancelarii Fryderyka II Hohenstaurfa 30% jego dokument6w bylo dzie
lem os6b trzecich 8• Na 100 przykladowo przeglqdni�tych dokument6w Henryka IV 
cesarza z lat 1056-1063 18 zostalo spisanych albo przez osoby spoza kancelarii, 
albo przez tzw. Hilfsschreiber. A mimo to nie b�dzie nikt zaprzeczac wysokiego 
stopnia organizacji tych kancelarii. 

Przechodzimy do om6wienia prawnego stanowiska dokur�entu polskiego XII 
i poczqtku XIII w. w uj�ciu Autorki. Stoi ona nadal zasa.dniczo na stanowisku 
S. K�trzynskiego, iz dokument dyspozytywny ksiqz�cy polski wytworzyl si� do
piero w drugiej cwierci XIII w. (wedlug K�trzyiiskiego w drugiej polowie XIII
w.), polemizujqc przy tym ze starszq mq prac& na temat dyspozytywnego czy po
swiadczeniowego charakteru dokumentu 9, nie cytujqc natomiast zupelnie nowszej
1iteratury na ten temat (Heuberger, Steinacker), na �t6rej podstawie kilkakrotnie
uzupelnialem me dawne stanowisko 10• Sqdz� wi�c, ze dyskusja na ten temat jest
co najmniej jalowa. Osobiscie stoj� nadal na stanowisku, ze ksiqz� polski od naj
dawniejszych czas6w jako wladca suwerenny i zr6dlo prawa dla swych poddanych
wystawial zawsz-e dokumenty takze o charakterze publicznym, dyspozytywnym. Inna
rzecz, ze na podobny temat istnieje duza rozbieznosc literatury zagrapicznej 11

• 

Przechodzimy do om6wienia gl6wnej_ cz�sci pracy dr Bieliiiskiej, tj. do analizy 
dokument6w wielkopolskich XIII w., a to 77 dokument6w Przemysla I (nadto 10 
zaginionych), 100 dokument6w Boleslawa (nadto 9 znanych ze wzmianek), 1 doku
mentu ks. Jolanty, dalej 63 dokument6w arcybiskupich (1213-1390), 37 dokumen
t6w biskup6w poznanskich (z lat 1218-1299); razem tedy analizie poddanych zostalo 
297 dokument6w. Oczywiscie wyczerpujqce om6wienie i dokladna analiza tak 
olbrzymiej ilosci dokument6w na okolo 180 stronach tekstu byla niemozliwa, mimo 
ze Autorka wykazala wielkcl znajomosc rzeczy i duze opanowanie materialu. Stqd 
tedy zbyt cz�sto zadowala si� ona dogmatycznymi sqdami, zwlaszcza na temat 
autentycznosci czy dyktatu poszczeg61nych dokument6w, nie polemizujqc z dawniej
szymi sqdami (og6lem Autorka uznaje za falsyfikaty, podrobione, formalne falsy
fikaty, podejrzane itp. 20 dokument6w, po 10 kazdego ksi�cia); tak ma si� sprawa 
z dyktatem czy pismem poszczeg6lnych dokument6w (S. K�trzyiiski, S. Krzyzanow-

8 Por. E r b e n  - S c h m i t z  - K a 1 1  e n b e r  g - R e d  1 i c h, Urkundenlehre, s. 104. 
9 Por. S; 28 recenzowanej pracy. 
10 Por. K. M a 1 e c z y n s k i, Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywat

nym, Lw6w 1935, s. 13 nn. i passim; t e n z e, Zarys dyplomatyki polskiej, Wroclaw 
1951, s. 10 nn. 

11 Por. na ten temat: E. M ü h 1 b a c h  e r, Kaiserurkunde u. Papsturkunde 
(Mttl. d. Inst. f. oest. Gesch., Ergb. IV). 
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ski), zwlaszcza dyktatem kanclerza Izajasza, kt6ry Autorka kwituje kr6tkim 
,,mozna z pewnoscici stwierdzic, ze Izajasz nie dyktowal dokument6w" 12• 

Spraw� autentycznosci dokument6w pozwol� sobie przykladowo w kilku wy
padkach poruszyc. Autorka skwa.lifikowala dokument KW nr 249 jako falsyfikat, 
gl6wnie na ·podstawie, jakoby Jan nigdy nie· wyst�powal jako notariusz; ale prze
ciez jako kapelan jest czf;sto poswiadczany 13, a chyba poprzez notariat awansowal 
wreszcie na kanclerza. Poqobnie KW 236 uwaza dr Bielinska za falsyfikat, gdyz 
wyst�puje na nim opat Heklin, kt6ry wedlug Autorki m6gl nim zostac dopiero 
po smierci opata Jana (1243 r.). A przeciez opaci benedyktynscy nie bywali wy· 
bierani dozywotnio, a nawet w stosunku do Heklina Accessio Kieszkowskiego 14 
wspomina, iz Heklin byl dwukrotnie opatem (1242, 1243-1246). Podobnie nr 269 
kwalifikuje 'Autorka bezapelacyjnie jako falsyfikat (s. 91), mimo ze Appelt oswiad
czyl si�, ze pismo jest zupelnie wsp6lczesne i piecz�c autentyczna 15• Na tych paru 
przykladach poprzestaniemy. 

Ciekawsze sei inne dokumenty, jak np. dokument Przemysla opatrzony datq 
2 (22 ?) II 1258 (a wi�c w rok prawie po jego smierci), kt6ry zostal przez Autork� 
skwalifikowany jako formalny falsyfikat, jako ze wyst�pujqce. w nim zwroty 
polskie (borii, gaii, ulicza) majq byc rzekomo nieznane ze wsp6lczesnych dokumen
t6w, a nadto iz transumpt jego z 1395 r. wspomina, iz dokument byl „raza, abolita 
et in eodem pergamino viceversa scripta". Co do zarzutu pierwszego - to terminy 
„borii" i „gaii" wyst�pujci wsp6kzesnie w autentycznych dokumentach polowy 
XIII w. 16 (jedynie wyraz „ulicza" nie jest mi z ty·ch czas6w znany). Natomiast eo 
do zarzutu palimpsestu, to i takie wypadki nie sq wyjqtkami i nie zostaly przez 
Autork� wysuni�te jako zarzut (np. KW nr 378). 

Jeszcze ciekawsze jest zagadnienie dokument6w Boleslawa wystawianych wsp61-
nie z Przemyslem czy samodzielnie w czasie, kiedy Boleslaw byl wi�zniem brata 
(19 V 1250-20 IV 1253). Zwyczaj wi�zienia braci przez braci dla wymuszenia 
udzial6w byl w tym czasie modny (Henryk III Boleslawa Rogatk� 1242?, Przemysl I 
tegoz 124.9). Jesli tedy dokumenty Przemysla wydane wsp6lnie z bratem wypad
nie - mym zdaniem - uznac za naduzycie ze strony Przemysla, to dokumenty 
Boleslawa wystawione w czasie niewoli b�dq albo falsyfikatami (jak to o nrze 297, 
305 przypuszcza Autorka), albo (jak nr 313) spisane p6.zniej, podobnie �ak znany 
dokument Kazimierza Wielkiego z 1331 r. 17 Nie mog� wi�c r6wniez zg-8..dzic si� 
z Autorkci, ze Boleslaw przed 1247 r. nie posiadal wlasnej kancelarii. Kanclerz 
Boleslawa Gotpold znany jest z lat 1243-1245 18, a podobnie ma si� rzecz z per
sonelem nizszym (notariusze i kape lani). 

Przechodzimy do om6wienia wynik6w badania dyktatu dokument6w obu 
ksiqzqt. Wyjcitkowo tylko Autorka uzasadnia swe twierdzenia, zes1iawiajcic np. 
ulubione ·arengi czy zwroty uzywane przez poszczeg6lnych dyktatorow. Podaje 
wreszcie zestawienia dokument6w przypisywanych przez nici jednej osobie w for
mie tablic ulatwiajcicych orientacj�. Zdaje mi si� jednak, ze w swych roz
wazaniach Autorka w zbyt malym stopniu uwzgl�dnia istnienie i stosowanie 

12 Por. s. 76, 246 recenzowanej pracy. 
13 Por. KW nr 261, 292, 309, 249. 
14 Por. MPH V, s. 600. 
1s H. A p p e 1 t, D. Urkundenfälschungen d. Kl. Trebnitz, Wroclaw 1940, s. 130, 

nr 70. 
16 Por. np. KW indeks sub „vocabula linguae alienae". 
17 Por. S. K � t r z y n s k i, Elementy chronologiczne dokument6w Kazimierza

Wielkiego, Krakow 1913, s. 82. 
18 KW nr 240, 249. Dokumenty te uwazam za autentyczne. 
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w polskich kancelariach formularzy (poza Summq. Ludolfa); mam na mysli fran
cuskie (orleanskie i turonenskie). Wreszcie trzeba si� liczyc z istnieniem wlasnych 
wielkopolskich formularzy. Jesli jednq i t� samq areng� spotykamy na dokumen
tach tego samego wystawcy dla r6znych odbiorc6w i - co wi�cej - na doku
mentach, kt6rych dyktat sama Autorka przypisuje r6znym osobom, to musi si� 
chyba nasunqc nieodparty wniosek, ze korzystali oni wsp6lnie z jakiegos formula
rza, z kt6rego dobierali na przemian nieraz te same zwroty. Tak tedy np. arenga 
„humani generis actiones" wyst�puje wprawdzie tylko na dokumentach, kt6rych 
dyktat przypisuje Autorka Konradowi, ale to bodaj tylko wyjc}tek. Arenga „quo
niam acta et voluntates" (KW nr 203, 302, 415) wyst�puje na dokumentach zar6wno 
dyktatu Gerarda, jak Michala; podobnie zwrot nieco odmiennie wystylizowany (nr 
231, 264). Arenga ,,Dum vivit littera" wyst�puje na dokumentach zar6wno dyktatu 
Michala, jak Tilona (nr 256, 404, 432, 443), a arenga „ab humana facilius labuntur 
memoria" figuruje na dokumentach zar6wno dyktatu Tilona, jak Macieja i Piotra 
(nr 322, 424, Ulanowski, s. 354, nr 6). Raczej wi�c przyjqc wypadnie, ze dyktatorzy
-notariusze kancelarii Przemysla i Boleslawa czerpali swe wzory z ksiqg kancela
ryjnych (formularzy), niz je samodzielnie komponowali. Poczqtek tych formularzy 
w kancelarii wielkopolskiej staralem si� na innym miejscu polozyc juz na 1225 r. 19 

Nie polemizujqc tu w szczeg6lach na temat autorstwa dyktatu poszczeg6lnych 
dyktator6w z Autorkc}, wypadnie stwierdzic, ze w ostatecznym rezultacie przy
pisala Autorka dyktatowi: Gerarda 5 dokument6w, Michala 23, Konrada 15 bqdZ 
16 akt6w, Macieja 26, Piotra 2, Tilona 7, Swi�toslawa 6, wreszcie dwu Mikolajow 
11; 6 dokument6w skwalifikowala pod wzgl�dem dyktatu jako og6lnie kancelaryjne. 
W sumie tedy otrzymalibysmy 101 dokument6w, kt6rych dyktat w calosci lub 
cz�sciowo (10 wypadk6w) nalezalby do wystawcy. Stanowiloby to okolo 510/o, a na
wet ewentualnie 560/o dokument6w obu wystawc6w. Jest to chyba znak wysoko 
zorganizowanej kancelarii, jesli niewiele ust�powala wsp6lczesnej. jej prawie kan
celarii cesarzy niemieckich 20• W por6wnaniu z innymi polskimi kancelariami dziel
nicowymi stosunek uklada si� nast�pujqco: dla dokument6w Brodatego (1202-1238) 
procent dokument6w wyszlych z kancela.rii wystawcy wyraza si� liczbq 56, w kan
celarii wielkopolskiej Laskonogiego i Odonicza procent ten wynosil 25; z doku
ment6w Wstydliwego (1234-1279) okolo 580/o jest pod wzgl�dem dyktatu prowe
niencji kancelaryjnej, dla Henryka Bialego wroclawskiego obliczono ilosc takich 
dokument6w na przeszlo 640/o, wreszcie okolo 640/o dokument6w Przemysla II wiel
kopolskiego bylo dzielem dyktator6w lub kopist6w wystawcy 21

• Jak wi�c widzimy, 
udzial personelu. kancelaryjnego ksic}zc}t wielkopolskich w redagowaniu dokumen
t6w miesci si� w zasadzie w sredniej dla tego problemu i ·a1a tej epoki. 

Przechodzimy do om6wienia strony paleograficznej dokument6w ksic}zqt wiel
kopolskich w swietle wywod6w dr Bielinskiej. Kazda ocena paleograficzna wszel-

19 Por. K. M a 1 e c z y n s k i, O formularzach obcych w Polsee wczesniejszego
sredniowiecza (Sprawozd. Tow. Nauk. we Lwowie, 1931, XI, s. 14-15); t e n z e, 
0 formularzach w Polsee wczesniejszego sredniowiecza (Roczn. Zakl. im. Ossolin·· 
skich, 1948, III, s. 187-230) i odb. 

20 Por. wyzej przyp. 8. 
21 Por. Kod. dypl. Slqska, t. III, Wroclaw 1964, s. XVII wst�pu; K. M a 1 e c z y n

s k i, Studia nad dyplomami i kancelariq Odonicza, Lw6w 1928, s. 224 n.; K. B o 
b o w s k i, Ze studi6w nad dokumentami i kancelariq Boleslawa Wstydliwego (Acta 
Univers. Wratislaviensis, nr 36), Wroclaw 1965, s. 54 n.; H. O. S w i e n t e k, Kanz
lei- u. Urkundenwesen Herzog Heinrichs III. v. Schlesien (Ztschr. f. Gesch. Schles., 
1935, LXIX, s. 45 nn.); M a 1 e c z y n s k i, Zarys dyplomatyki, s. 177; o kancelarii 
Henryka Probusa por. ostatnio W. T u r o n, Zarys dziej6w kancelarii Henryka Pro
busa (1270-1290) (Sob6tka, 1964, XIX, s. 39 nn.). 



374 Recenzje artykuly recenzyjne 

kiego pisma jest oczyw1sc1e zawsze mocno subiektywna, utrudniona zwlaszcza 
cz�sto brakiem formuly skrypcyjnej, nie dajqcej zwiqzac danego pisma z osobq 
jej autora. Stqd tarn, gdzie jej brak (np. w dokumentach cesarzy niemieckich czy 
kr616w francuskich), wydawcy poprzestajq albo tylko na identyfikacji .r�ki 22, albo 
na oznaczeniu ich siglami wedlug poczqtkowych liter kanclerzy (np. Her. A, B, C 
itd.) 23. I jeszcze jedna uwaga og61na. W stosunkach polskich jedni i ci sami pisa
rze, wywodzqcy si� zazwycza_j z kleru kapitulnego, pisali zarowno dokumenty 
biskupie, jak ksiqz�ce, te ostatnie • w charakterze urz�dnik6w ksiqz�cych. Stqd np. 
pismo dokument6w biskupa poznanskiego z 1218 r. 24 i Odonicza z 1235 r. (nr 184, 
202), wszystkie spisane jednq r�kcl, a wystawione na rzecz roznych odbiorc6w (joan
nici, katedra poznanska), jest dzielem pisarza poznanskiego (moze kanonika po
znanskiego i kanclerza Odonicza, Stefana). 

W dokumentach ksiqzqt wielkopolskich z lat 1241-1279 formula skrypcyjna 
wyst�puje, o ile · zdolalem sprawdzic, 12 razy, z tego na 7 oryginalach (Michala, 
Konrada i Macieja). ,,Scriptum per'.' Fraharda, Gotpolda i Piotra znane Sc\ tylko 
z kopii. Spotykajqc tedy na dokumencie autentycznym i znanym z oryginalu for
mul� skrypcyjnct danej osoby (qui conscripsit, ego . .. conscripsi), dojsc musimy 
do wniosku, ze pisarzami danych dokument6w byly osoby wymienione w formule 
skrypcyjnej. 

Wychodzqc z tych cz�sciowo zalozeli. Aut,orka stara si� przypisac pismo 93 ory
ginal6w poszczeg6lnym osobom, anonimom, wreszcie odbiorcom. Pismo, bardzo 
zresztct charakterystyczne, notariusza Michala, kt6ry czterokrotnie umiescil na ory
ginalach swe scriptum (nadto na jednej kopii), stwierdzila Autorka bezspornie 
w 7 oryginalach, reprodukujqc jeden z nich wraz z formulct skrypcyjnq (wz6r nr 1). 
Jedynie zaliczenie do jego r�ki numeru 329 (na rzecz klasztoru w Trzebnicy), spisa
nego ewidentnie innym zupelnie duk�em i szkolq pisarskq, nalezy przypisac nie
porozumieni u 25• R�ce Konrada przypisala Autorka 5 oryginal6w pewnych i jeden 
alternatywny (dodac wypadnie jeszcze jednct kopi�, nr 282), z jego formulq skryp
cyjnq. Czy nr 603 wykazuje pismo r�ki Konrada, czy tylko podobne, z braku 
fotografii nie smiem rozstrzygac. Szkoda jedynie, ze dr Bielinska nie da}a repro
dukcji numeru 336 (zawierajqcego scriptum per Konrada). I tu twierdzenia Autorki 
nie nastr�czajq wi�kszych uwag. ( Najwi�cej uwag budzi seria oryginal6w przypisanych przez dr Bielinskq nota
riuszowi Maciejowi. Jego formula znana jest tylko z jednego doku_mentu (nr 382 
oryg.), kt6ry dr Bielinska uwaza jedynie za podobne do pisma Macieja. Natomiast 
pismo nru 357, przypisane przez takct powag� na polu paleografii, jakim byl 
S. Krzyzano,wski; naszemu Maciejowi, odnosi Autorka do r�ki Baszka. Z drugiej
strony za niewc\tpliwe pismo Macieja uwaza ona dokument z 1258 r. (nr 368), wyka
zujqcy identycznct r�k� eo falsyfikat Laskonogiego z 1181 r. 26, obarczajqc naszego
ingrosatora zarzutem, iz fabr-ykowal falsyfikaty pod imieniem i w kancelarii ksi�-

22 Por. np. M. P r  o u, Recueil des actes de Philippe 1 roi de Franc_e, Paris 1908, 
s. LXXXV nn.

23 Por. MGH DD O I, 0 II, 0 III i dalsze.
24 KW nr 104. Autorka nieslusznie uwaza oryginal za nieznany. Do 1915 r. znaj

dowal si� on w Bibliotece Publicznej w Wilnie (sygn. dipl. nr 4). Nadto znana jest 
jego posrednia kopia z Pragi oraz transumpt z 4 VII 1422 w Archiwum Miejskim 
we Wroclawiu. 

25 Pismo nru 329 zblizone jest nieco do pisma nru 494, przypisanego przez 
Autork� Tilonowi. W zadnym razie nie jest to pismo odbiorcy (kl. w Trzebnicy). 

26 Por. w tej sprawie S e m  k o w i c z, Rod Awdaiic6w, Poznan 1920, s. 44 nn. 
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cia 27• I zn6w nie majqc kompletnego zestawu chocby wszystkich fotografii, nie jes
tem w stanie przeprowadzic pelnego zestawu dokument6w r�ki Macieja. Niemniej na 
podstawie posiadanych fotografii mog� stwierdzic, ze pismo nru 253 przypisane 
przez Autork� alternatywnie Maciejowi nie wykazuje najmniejszych slad6w po
dobieiistwa, lecz zasadniczq odmiennosc stawiania charakterystycznych liter (g, a, 
koiicowe · s, r, 1, h). Z nrem 368 wykazuje tez zasadniczq r6znic� pismo nru 369, 
uznanego przez Autork� za niewqtpliwe pismo Macieja. Nie dysponujqc pelnym 
aparatem por6wnawczym pisma Macieja, bylbym mimo wszystko bardzo ostrozny 
w przyj�ciu wszystkich tez Autorki. W ostatecznym wyniku, opierajqc si� na auto
psji fotografii i spostrzezeii Krzyzanowskiego, do pisma Macieja zaliczylbym 7 pew
nych i 1 przypuszczalny czystopis (nr 382, 235, 391, 383, 413, 401, 369 i ewentualnie 
363-). 

Z braku miejsca i moznosci pelnego skontrolowania przyjmuj� za Autorkq 
2 ci,ysto:pisy Tilona (nr 322, 432?, a moze i 329), tylez Swi�toslawa (nr 411, dod. 
nr 9), obu Mikolaj6w (nr 441, 430, 389, 436, 433, 451). Natomiast przypisane przez 
niq og6lnie kancelarii ksiqz�cej 6 dokument6w (nr .454, 437, 444, 476, 411, 416) 
pomnozylbym za Krzyzanowskim o 2 dalsze (nr 243, 253), k�6re spisane jednq r�kct 
na rzecz r6znych wystawc6w sq najsnadniej produktem pisarskim kancelarii wy
stawcy. 

W sumie tedy otrzymalibysmy okolo 40 dokument6w znanych z oryginal6w, 
a spisanych r�kami znanych lub anonimowych pisarzy wystawcy. Stanowiloby to 
okolo 430/o 93 znanych oryginal6w obu ksiqzqt. Natomiast, jak wspomniano, czysty 
dyktat kancelarii wystawcy wykazuje 47°/o og6lu dokument6w. Czyzby w takim 
razie dokumenty redagowane przez notariuszy ksiqz�cych byly ingrosowane przez 
odbiorc6w w 50/o wypadk6w? Rzecz wymaga niewqtpliwie blizszej analizy. 

Z braku miejsca nie b�d� zajmowac si� produktami r�ki odbiorc6w. Podnios� 
tylko, ze przypisany przez Autork� dukt pisma trzech dokument6w trzebnickich 
(nr 271, 308, Regesten, nr 676) pochodzi rzeczywiscie od odbiorcy. Nie b�d� nato
miast polemizowac z Autorkq, czy Bartlomiej · kanonik lubuski pracowal w og6le 
w kancelarii wielkopolskiej (s. 73, 93), czy wreszcie Maciej byl mnichem lubiiiskim. 
Natomiast razi nieco pewna niekonsekwencja w terminologii dyplomatycznej: in
sert - transumpt, podfalszowany (zamiast interpolowany), oryginal podrobiony. 
Niesluszne jest takze twierdzenie Autorki, iz mandat6w przed polowq XIII w. 
w Wielkopolsce brak (s. 41); dokumenty-mandaty Odonicza z 1233 i 1239 r. za
pewne ·przez przeoczenie nie zostaly uwzgl�dnione. Szkoda wreszcie, ze Autorka nie 
zaj�la si� blizej zagadnieniem dw6ch ekspedycji jednego dokumentu (nr 237, 373), 
spisywanych bqdz r6znymi r�kami, bqdz jednq i tq samq. Wnioski wyciqgni�te 
z tego zjawiska bylyby bardzo ciekawe. Wreszcie nie widz� w zr6dlach pok!:·ycia 
dla okresleii dr Bieliiiskiej: dyktat henrykowski (zwlaszcza). Rzekoma charaktery
styczna dlaii cecha, wyraz: carta, wyst�puje sporadycznie i w dokumentach wiel
kopolskich 28

• 

Sumujqc nasze wywody nad ciekawq pracq dr Bieliiiskiej stwierdzamy, ze 
jest ona waznym krokiem naprz6d dla poznania rozwoju polskiego dokumentu 
i kancelarii ksiqz�cych w drugiej polowie XIII w. Oczywiscie w niekt6r ych szcze
g6lach tezy Autorki b�dq jeszcze dyskusjne, ale bez dyskusji nie ma post�pu w na
uce. 

Karol Maleczynski 

27 Por. s. 112 recenzowanej pracy. 
28 Por. np. KW nr 131, 223, cartula nr 139, 215; dokumenty r6znych wystaw

c6w dla r6znych odbiorc6w (z wylqczeniem kl. w Henrykowie). 
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F. S e i  b t, HUSSITICA. ZUR STRUKTUR EINER REVOLUTION (Beihefte zum
Archiv für Kulturgeschichte, Heft 8, Kolonia 1965, s. 205). 

Czasy husyckie doczekaly si� wielu naukowych i popularnych opracowaii. Mi
mo to do dnia dzisiejszego stanowiq one jeden z najcz�sciej dyskutowanych pro
blem6w. Wcic}z ukazujc} si� nowe interesujqce publikacje, wnoszc}ce coraz to wi�cej 
danych do lepszego poznania wszystkich faz rozwojowych rewolucji husyckiej. 
Ostatnio, dzi�ki poparciu ze strony Deutsche Forschungsgemeinschaft, ukazala si� 
jeszcze jedna, wyjc}tkowo ciekawa praca na tematy husyckie. Autorem jej jest znany 
zachodnioniemiecki historyk Ferdynand Seibt, sama zas praca zostala w roku aka
demickim 1963/64 przedstawiona na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mona
chijskiego jako rozprawa habilitacyjna 1. W wydaniu ksiqzkowym praca F. Seibta 
dzieli si� na cztery rozdzia�y gl6wne, z kt6rych kazdy posiada szereg drobnych 
podrozdzial6w. Autor ustalH kompleksy zagadnien, kt6re w nauce historycznej 
zwyklo si� uwazac za podstawowe problemy rewolucji husyckiej. Za punkt wyjs
ciowy tego rodzaju badaii posluzyla od dawna dobrze znana i og61nie przyj�ta 
tr6jczlonowa definicja husytyzmu, wedlug kt6rej byl on okreslany z wciqz zmie
niajqcym si� akcentem bqdz jako prqd religijny, bqdz spoleczny„ bctdz wreszcie 
narodowy. Znaczenia tego rodzaju definicji skonfrontowal Autor z wydarzeniami 
rewolucyjnymi. W zwictzku z tym przesledzil szereg zr6del z okresu rewolucji 
husyckiej, a zwlaszcza zr6dla po ctz·alajc}cych przy kolegium magisterskim Uni
wersytetu Praskiego reformatorach religijnych. Zapoznal si� z poglqdami owych 
reformator6w, gl6wnie z ich zapatrywaniami na moralne normy prowadzenia 
wo.jen. W wyniku szczeg6lowych i zmudhych badan doszedl Autor do wniosku, 
ze kolegium magisterskie nie mialo zadnych powic}zaii ani z narodowym, ani ze 
spolecznym programem rewolucji husyckiej. Praskim uczonym obce byly dqzenia 
do odnowy narodowej oraz jakiekolwiek dctzenia do zmian spolecznych. Jednakze 
wlasnie owi dzialajc}cy przy kolegium magisterskim teologiczni teoretycy poprzez 
swoje ataki na niedomogi koscielnego systemu nauczania dali 6w bodziec wy
zwalajqcy przyszle wydarzenia rewolucyjne. Ataki te zostaly r6znie i w kazdym 
kr�gu na sw6j spos6b zrozumiane, stqd tez z plaszczyzny ' teoretycznych dyskusji 
naukowych wiodly niezamierzone powic}zania do rewolucji spolecznej. Raz powzi�te 
odrzucenie autorytetow teologicznych prowadzilo do niekontrolowanego tworzenia 
si� cor·az to nowych sekt. Biorc}c przyklad z dzialalnosci ludzi zwiqzariych .z kr�
giem zycia religijnego, pocz�to zaprzeczac takze realnosci i nienaruszalnosci 6w-
czesnego porzc}dku spolecznego. 

I tu wysuwajq si� pierwsze zastrzezenia eo do slusznosci postawionych przez 
Autora tez. Rola dzialajqcych przy praskim kolegium magisterskim katolickfch 
teolog6w jako bodzca do wybuchu rewolucji husyckiej zdaje si� byc znacznie wy
olbrzymiona, a jednoczesnie Autor nie widzi lub nie chce widziec innych przyczyn 
tejze rewolucji, na kt6re tak wielkct uwag� zwracajc} historycy marksistowscy 2

• 

1 F. Seibt znany jest z szeregu innych prac na tematy husyckie. Por.: Johannes
Hus und der Abzug der deutschen Studenten aus Prag 1409 (Archiv für Kultur
geschichte, XXXIX, 1957, s. 63-80); Slyste nebesa. Eine hussitische Propaganda
schrift (Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum, I, 1960, s. 112-121); Die 
Hussitenzeit als Kulturepoche (Historische Zeitschrift, t. 195, 1962, s. 21-62); 
Communitas primogenUa. Zur Prager Ilegemonialpolitik in der hussitischen Revo
lution (Historisches Jahrbuch, R. 81, 1962, s. 80-100); Die hussitische Revolution
und die europäische Gestllschaft (Cultus Pacis Etudes et documents du Sympo
sium Pragens Cultus Pacis 1464-1964, Prague 1966, s. 21-34), i inne. 

2 Zob.: J. M a c  e k, Husitske revolucni hnuti, Praha 1952; E. M a 1 e c z y ii s k a, 
Ruch husycki w Czechach i w Polsee, Warszawa 1959; R. K a 1 i v o d a, Husitska
ideologie, Praha 1961. 
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W dalszym ciijgu pracy rozpatruje Autor zagadnienie Wlc\Zc\Ce si� z pojmowa
niem narodowosci w husytyzmie. W spos6b interesujijcy przedstawia rozwoJ cze
skiej ideologii narodowej w epoce husyckiej, przy czym zagadnienie to rozpatruje 
na szerszym tle stosunkow p6znego sredniowiecza. Stc\d tez rozdzial �n stanowi 
bodajze najciekawszc\ cz�sc pracy F. Seibta. 

Zestawiajijc obok siebie dane zr6dlowe dotyczijce sytuacji stanowej w husyckich 
Czechach pozwolil sobie Autor na przeciwstawienie dotychczasowemu poglc1dowi 
nowej definicji, wedlug kt6rej za gl6wne sily. rewolucji husyckiej uwaza nast�pu
jijce zwalczajijce si� nawzajem ugrupowania spoleczme: 1. magistrzy; 2. nacjona
lisci; 3. tzw. ,,mali ludzie" w miastach; 4. bractwa; 5. szlachta. 

Do grupy pierwszej wlicza Autor teologicznych reformator6w, kt6rzy ruch 
husycki przedstawiali jako problem koscielny. Do tzw. nacjonalist6w zalicza poli
tycznie wyksztalcone mieszczanstwo praskie, kt6re reform� religijnc\ traktowalo 
raczej jako drog� do realizacji swych postulat6w narodowych bqdz narodowo
-koscielnych. Gloszone przez prazan hasla narodowe zyskaly zrazu szeroki od
dzwi�k wsr6d szlachty, czyniijc tym samym z praskiego mieszczanstwa kierow
niczij sil� rewolucji husyckiej. Tzw. ,,mali ludzie" dzialaH na terenie miast, gl6wnie 
w Pradze, gdzie pod kierownictwem Jana Zelivskiego utworzyli na pewien czas 
antypatrycjuszowskij wielkq gmin�. Ruch ten zwiqzany byl raczej z praktycznymi 
ambicjami politycznymi, stctd tez w srodowisku miejskim, zwlaszcza w pierwszej 
fazie rewolucji, byl on dosc daleki od tendencji chiliastycznych. Nast�pna grupa to 
wedlug F. Seibta bractwa Taboru i Hradca Krälove, kt6re wysuwaly Zqdania „po
nadnarodowej komunistycznej rcpubliki". Poczqtkowo pozostawaly · one pod kie
rownictwem zradykalizowanego nizszego duchowienstwa i dopiero z biegiem czasu 
ich trzon kierowniczy staje si� coraz bardziej konserwatywny, choc wlasnie do
piero wtedy bractwa te osiqgn�ly swoje najwi�ksze sukcesy w dziedzinie strategii 
wojennej. W okresie tym zmienila si� takze ich ideologia. Jako grup� ostatniq 
wymienia F. Seibt szlacht�. zwlaszcza bogatq, dla kt6rej rewolucja husycka sta
nowila dals1zy, tym razem bardziej skuteczny cia,g walki o sekularyzacj� d6br 
koscielnych. Konserwatywna polityka szlachty dzialala zar6wno przeciwko dqzeniom 
rnagistr6w, jak i przeciwko pozostalym, wymienionym przez Autora, gl6wnym 
sHom rewolucji husyckiej. Dzialo si� tak nawet wtedy, gdy aktualna sytuacja po
lityczna zmuszala czasem szlacht� do dluzszych lub kr6tszych sojusz6w z niekt6-
rymi z wymienionych wyzej grup. 

Tego rodzaju podzial jest czyms zupelnie nowym. Jest wprawdzie smialy 
i ciekawy, ale slusznosc wlasnie takiego przeds�awienia struktury · rewolucji hu
syckiej musi budzic pewne Wqtpliwosci i zastrzezenia. Te oczywiscie nie· pomniej
szajq rzeczywistej wartosci rozprawy F. Seibta, w kt6rej otrzymalismy ciekawy 
poglqd na dzieje husytyzmu. Rozprawa ta niewqtpliwie stanie si� dla historyk6w 
inspiracjq do dalszych bada11 nad strukturq rewolucji husyckiej. 

Stanislaw Solicki 

CULTUS PACIS. ETUDES ET DOCUMENTS DU SYMPOSIUM PRAGENSAE 
CULTUS PACIS 1464-1964 COMMEMORATIO PACIS GENERALIS ANTE QUIN
QUENTOS ANNOS A GEORGIO BOHEMIAE REGE PROPOSITAE, Prague 1966, 
s. 200.

Projekt Jerzego z Podiebradu z 1464 r., zmierzajqcy do utworzenia zwiqzku
wladc6w europejskich do walki z Turkami i zapewnienia tym samym trwalego 
pokoju w Europie, jest waznym dokumentem mysli politycznej XV w. Z tytulu 
przypadajqcej w 1964 r. pi�csetnej rocznicy wydania przez Jerzego z Podiebradu 
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owego projektu zorganizowano w dniach 28-30 IX 1964 r. w Pradze mi�dzyna:i;o
dowe sympozjum naukowe, W obradach uczestniczylo kilkunastu pracownik6w 
nauki, specjalist6w z zakresu historii, historii prawa, dyplomacji, literatury, filo
zofii i kultury XV w. Wyglosili oni referaty na temat projektu pokojowego Jerzego 
z Podiebradu i kwestii zwiqzanych z nim bezposrednio i posrednio. Interesujqce 
te referaty ukazaly siQ niedawno drukiem. Z jednej strony znajdujemy w nich 
syntetyczne podsumowanie wniosk6w z dotychczasowej literatury przedmiotu, 
a z drugiej strony (w przewazajqcej ilnsci) wiele nowych mysli, nieraz bardzo 
oryginalnych i zaskakujqcych swq wymowq, wyplywajqcych z toku prowadzonych 
badan, dotqd jeszcze nie publikowanych. 

F. K a v k a 1 w swym referacie zajql si� kwestiq analogii zachodzqcych mi�dzy
epokq husyckq a epokq Jerzego z Podiebradu, wychodzqc z zaloi.enia, iz w planach 
pokojowych Jerzego odbily si� tradycje dqzen husyckich. Zagadnienie wojny lub 
pokoju, koegzystencja z kosciolem katolickim byly tak samo wazne dla Jerzego, 
jak i dla husyt6w, one dyktowaly kierunek jego polityki. Autor wysunql wniosek 
o potrzebie badan nad kompaktatami bazylejskimi i czterema artykulami praskimi,
gdyz w nich widzi punkt wyjscia dzialalnosci politycznej Jerzego.

F. S e i b t 2 przedstawil poglqdy naukowe zachodniej historiografii na zagad
nienie husytyzmu. Z referatu jego wynika, ze ocena rewolucji husyckiej ulegla 
duzej zmianie. Dotychczas historycy zachodnioeuropejscy oceniali husytyzm wylqcz
nie z negatywnego punktu widzenia, a jego rol� zaciesniali do spraw tylko Europy 
srodkowo-wschodniej. Obecnie trakt.uje si� go jako rewolucj� o znaczeniu euro
pejskim i nie odmawia dodatnich aspekt6w w og6lnej ocenie. Seibt wychodzi z za
lozenia, iz husyccy rewolilcjonisci chcieli uczynic Europ� lepszq, nii. byla, chcieli 
prawdziwej wiary, demokratyzacji funkcji panstwowych, dqzyli do zrzucenia prze
mocy monarchii. Autor powoluje si� na sqdy starszej i nowszej literatury, fakty 
rozpatruje z punktu widzenia zachodniego uniwersalizmu. Zwraca uwag� na kryzys, 
jaki przezywaly 6wczesnie panstwa i kr61estwa europejskie, aby w koncu dojsc do 
konkluzji, iz Praga w latach 1419-1421 przeszla drog� europejskich konflikt6w 
spoleczno-gospodarczych. Nacjonalizm praski mial ogromne znaczenie dla calej 
Europy, jego zalozenia znalazly p6zniej spadkobierc6w w calej Europie, a chociaz 
nacjonalizm ten pozostawil krwawe slady w historii, niemniej fyla to droga p'o
st�pu, kt6ra wiodla nar6d od cesarstwa do monarchii narodowej. 

J. I r m s c h e r 3 jako historyk literatury zajql si� przedstawieniem tendencji
pokojowych Jerzego z Podiebradu w piesniach ludu niemieckiego. W okresie od 
XVI do XVIII w. powstalo w Niemczech okolo 400 piesni poswi�conych walce 
Europy z Turkami i t�sknocie ludu niemieckiego do pokoju i sprawiedliwosci. 
Autor zajql si� gl6wnie piesniami z okresu drugiej polowy XV w., kt6rych jest 
zaledwie kilka. Wazniejsze z nich to Türkenschr�i Baltazara Mandelreissa i Von
den Türken Hansa Rosenplüta, przy czym najwiqksze znaczenie posiada ostatnia 
piesn, kt6rq Irmscher staral si� blizej zanalizowac. Poszczeg61ne strofy i zwroty 
piesni Rosenplüta odzwierciedlaj:::i wydarzenia polityczne i spoleczne owych cza
s6w, oddajq wiernie nastroje i pragnienia ludu niemieckiego. Wsp6kzesne wypadki 
polityczne znajdujq sw6j wyraz r6wniez w innej piesni Rosenplüta, Das Türken

1 F. K a v k a, La Boheme hussite et les projets de paix de Georges de Po
diebrad, s. 13-20. 

2 F. S e i  b t, Die hussitische Revolution und .di� europäische Gesellschaft, s. 21-
34. 

3 J. I r  m s  c h e r, Die Gestalt Georgs von Podebrad im deutschen historischen
Lied, s. 35-46. 
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Fastnachtsspi�l, oraz w piesniach takich autorow, jak Vetter, Wispeck i wielu 
innych. 

V. V a n  e c e k 4 przeprowadzil ocen� projektu Jerzego z punktu widzenia po
lityki mi�dzynarodowej. Dla tematu najwazniejszq sprawq bylo rozpatrzenie 1.dei 
pokojowych w sredniowiecznej Europie oraz sposoböw ich realizacji w okresie 
przed wydaniem projektu w 1464 r. Autor dochodzi do stwierdzenia, ze w za
sadzie przed 1464 r. nie bylo w Europie takiego planu, ktöry by zapewnil koegzy
stencj� pokojowq wsr6d narod6w chrzescijaii.skich. Szanse trwalego pokoju stwa
rzal dopiero projekt Jerzego przez dobrowolne zrzeszenie si� panstwa, wspölnq 
organizacj� tego zrzeszenia, dzialanie na zasadzie przyj�tej umowy, rozstrzyganie 
kwestii drogq dyskusji i glosowania, bez ingerencji cesarza i papieza. Wedlug 
oceny Vanecka Jerzy z Podiebradu pierwszy w historii wprowadzil zasad� kolek
tywnego bezpieczenstwa, eo w swoich zalozeniach przypomina Lig� Narod6w i ONZ. 
Autor nie zgodzil si� przy tym z wnioskami niekt6rych historyköw sugerujqcych, 
ze Jerzy pragnql stworzyc jedmi monarchift chrzescijanskq, poniewaz w calym 
projekcie nie widac przewagi jakiejkolwiek narodowosci i dlatego plany pokojowe 
Jerzego noszq charakter nowoczesnej organizacji mi�dzynarodowej o r6wnych 
prawach jej czlonk6w. 

R. Bi e r  z a n  e k 5 skupil si� na poröwnaniu projektu pokojowego Jerzego z in
nymi koncepcjami w sredniowiecznej Europie i na tym tle staral si� ocenic zn?
czenie projektu Jerzego z Podiebradu. Najbardziej zblizony do projektu z 1464 r. 
byl plan Piotra Dubois, przedstawiony w dziele De recuperatione Terre Sancte,

ale z blizszej analizy wynika, iz r6znil si� od niego za�adniczo, przede ws'zystkim 
przez zapewnienie hegemonii jednemu z paii.stw (Francji), jak i przez propozycje 
organizacyjne. Autor ocenia projekt Jerzego jako pierwszy oficjalny dokument 
dyplomatyczny w sprawie trwalego pokoju w Europie. Jego najwi�ksza wartosc 
polega na gloszeniu idei wspölpracy mi�dzy panstwami chrzescijariskimi, bez 
zaleznosci od cesarza lub papieza. Bierzanek podkresla jednak, ze plany Jerzego 
uwzgl�dnialy jedynie zmiany w ukladzie sil politycznych Europy, a nie zmiany 
e:konomiczne lub spoleczne, i w tym nalezy upatrywac przyczyny tego, ze Jerzy 
szukal pomocy do realizacji swych plan6w tylko w kolach rzqdzqcych, a nie 
w narodzie. Projekt pökojowy Jerzego nie zapewnilby tez pokoju uniwersalistycz
nego, poniewaz ograniczony byl do swiata chrzescijanskiego. Nie wolno jednak 
zaciesniac plan6w Jerzego wylqcznie do walki Europy z Turkami i dlatego Autor 
polemizuje z ocenq niekt6rych badaczy w tym wzgl�dzie. 

J. K e j r 6 zwr6cil uwag� uczestnik6w sympozj um na r�kopismienne prze
kazy projektu z 1464 r. i przekazy innych dokumentöw historycznych zwiqzanych 
z realizacjq plan6w Jerzego z Podiebradu. Oryginalu projektu Jerzego nie znamy, 
niemniej istnieje kilka r�kopismiennych przekaz6w pozostajqcych w dosc bliskim 
stosunku do oryginalu. Do r�kopis6w tych Kejr zalicza kopi� oficjalnq z polskiej 
Metryki Koronnej (znalezionq przez R. Hecka), odpisy wsp6kzesne projektu spoczy
wajqce w bibliotece biskupiej w Klagenfurcie i bibliotekach panstwowych w Gdaii
sku i w Paryzu. Po om6wieniu kwestii przekaz6w r�kopismiennych Kejr wymienil 
najwazniejsze wydania drukiem projektu, poczqwszy od pierwszego wydania 
Lengelta z 1764 r., a skonczywszy na ostatnim, z 1964 r., opracowanym na pod-

4 V. V a n  e c e k, Le projet du roi Georges suos i'aspect de l'histoire du droit,
s. 47-56.

5 R. Bi e r  z a n  e k, .Les nouveaux �Zements politiques et sociaux dans ie projet
du roi Georges Podiebrad, s. 57-74. 

6 J. K e j f, Manuscrits, editions et traductions du projet, s. 75-82.

7 - .. Sob6tka" z. 3/fll 
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stawie korelacji tresciowej pi�ciu przekaz6w r�kopismiennych i zbiorowym tlu
maczeniu. 

F. G. He y m a n  n 7 dokonal przeglctdu mi�dzynarodowej sytuacji polityczno
-spolecznej w okresie przed propozycjq pokojowct Jerzego z Podiebradu, aby na 
tym tle ukazac lepiej wag� niebezpieczenstwa tureckiego. Przypomnial militarne 
przygotowanie do walki z Turkami kazdego panstwa z osobna, eo pozwomo zro
zumiec i ocenic, jak wielkq myslct bylo dqzenie Jerzego do polctczenia wysilk6w,. 
scementowania ich i uzycia w jednym czasie i miejscu. 

R. He c k  8 w referacie swym ukazal rol� Polski w tworzeniu si� Ligi panstw
chrzescijanskich. Wnioski swoje ujql w trzy zasadnicze punkty: 1. projekt Ligi 
musial byc omawiany na zjezdzie glogowskim Jerzego z kr6lem polskim Kazimie
rzem Ja,giellonczykiem w maju 1462 r.; 2. tw6rcct projektu pokojowego z 1464 r. 
byl wyh,icznie kr61 czeski, a nigdy kr61 francuski; 3. Polska byla pierwszym 
krajem, kt6ry przystctpil do plan6w Jerzego. Kazdy z wniosk6w Autor staral si� 
udokumentowac zr6dlowo i faktograficznie, przy czym nie omieszkal ustosunkowac 
si� do odmiennych przekonan. W poselstwie do. kr6la francuskiego Polska nie 
miala wlasnego przedstawiciela, ale mandat swoj powierzyla Antoniemu Marini. 
W przeswiadczeniu Hecka projekt Jerzego nie byl mrzonkq ·polityczn.ct, ale pro
jektem realnym, chociaz trudnym do realizacji w 6wczesnych warunkach. 

V. T a  p i  e 9 zajctl si� gl6wnie kwestiq dokument6w znajdujqcych si� w archi
wach francuskich, kt6re zwictzane sct z akcjq staran Jerzego o pok6j w Europie 
i walket z Turkami. Czytelnik uzyskuje przeto informacj�, iz we Francji sct w za
·sadzie tylko dwa dokumenty z tego zakresu: pelnomocnictwo Jerzego dla wyslan
nika czeskiego do kr61a francuskiego, pana Albrechta Kostki z Postupic, oraz
odnowienia przymierza czesko-francuskiego z 18 VIr 1464 r. Przebieg negocjacji
poselstwa czeskiego z Francjq znany jest historykom z dziennika pazia Alrtechta
Kostki, Jaroslawa. Autor podkresm, iz rada kr6lewska Ludwika XI wykazala
wiele zlej woli w stosunku do projektu kr6la czeskiego, jak i jego poselstwa. Dla
tego przebieg rozm6w dyplomatycznych byl nader burzliwy i nie odbylo si� bez:
gwaltownych wypowiedzi. Francuska rada kr6lewska sprzeciwiala si� planom cze
skim gl6wnie z powodu braku ich akceptacji ze strony cesarza i papieza. W rezul
tacie uklady nie mogly isc po linii zyczen Jerzego z Podiebradu i doprow�dzilyr
jedynie do odnowienia przymierza francusko-czeskiego. Dla faktycznego poparcia:
projektu czeskiego Francja nie nie zi:obila. Trwale przymierze panstw europej
skich w celu walki z Turkami lezalo w jej dalszych planach. Takie stanowisko
wynikalo z ostroznosci polityki zagranicznej Francji, kt6ra mimo staran o wzmoc
nienie swej pozycji w Europie nie myslala jednak powai:nie o podj�ciu akcji idctcei
nie po mysli cesarza i papieza.

V. 0 u t r a t  a 10 rzucil szereg ciekawych spostrzezen z punktu widzenia praw.a
mi�dzynarodowego. Projekt pokojowy Jerzego uwaza za wazny etap rozwoju tego
prawa i wnioski swoje uzasadnia od strony og6lnej teorii prawa sredniowiecznego,
jak i prawa zwyczajowego. W planach Jerzego widzi uniwersalistyczm:i koncepcj�·
nowoczesnct, swieckct i racjonalistycznct. Niezaleznosc polityczna sygnatariuszy przy
szlej Ligi panstw europejskich byla czyms zupelnie odmiennym od wszystkich zna-

7 F. Q-. He y m a n n, International Relations in Mid-fift�enth Century Europe-
and Their Significance for the Peace Plan of King George, s. 83-95. 

8 R. He c k, Polen und das Friedenprojekt Georg� von Podiebrad, s. 97-108. 
9 V. T a  p i  e, Le projet pacifique de G�orges et la politique francaise, s. 111-

118. 
10 V. 0 u t r a t a, Some Legal Principles Reflected · in the Project an Their

Historical Perspective, s. 119-126. 
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nych nam przed 1464 r. propozycji pokojowych. Outrat� analizuje blizej stron� 
organizacyjmi planowanej Ligi i podkresla wag� mi�dzynarodowej kontroli, kt6ra 
miala przestrzegac przepisow qmowy pokojowej. Wyjasnia przy tym, dlaczego kr61 
czeski nie proponowal '!-ltworzenia �rwalego sqdu mi�dzynarodoWego, lecz obarczal 
jedynie kolegium przyszlej Ligi dobrowoh1q jurysdykcjq. Outrata wiele uwagi po
swi�ca rowniez misji dyplomatycznej wyslanej przez Jerzego z Podiebradu i wy
raza przekonanie, ze przyszle badania odslonil;} jeszcze wiele nowych aspektow tego 
problemu. 

T. Kar d o s 11 ocenia projekt pokojowy Jerzego z Podiebradu oczyma historyka _
kultury. W poszczeg6lnych punktach projektu dopatruje si� mieszczanskiej swia
domosci, mieszczanskich dqzeii narodowych i moralnych. Manifest z 1464 r. jest 
pr6bq obrony stalego pokoju w Europie, a· tym samym pr6bci obrony cywilizacji 
chrzescijaiiskiej. Idee sprawiedliwosci i pokoju, wyst�pujqce w owym manifescie, 
Autor potraktowal jako produkt mysli p6znosredniowiecznej, ale juz nie schola
stycznego typu. Zaznaczyl, ze akcje korelacjd. i;:>okoju i rozwoju kultury podejmo
wane byly przez najwybitniejszycl1 przedstawicieli sredniowiecznego swiata na
ukowego i literackiego. Ze sprawci pokoju w Europie zwicizane byly gl6wnä.e idee 
i zalozenia humanizmu, dlatego Kardos przypomnial hasla wybitnych humanist6w 
oraz ich stanowisko w konkretnej sytuacji wojennej. Z tego punktu widzenia plany 
pokoj owe J erzego z 1464 r. nakazuj ci zaliczyc go do j ednostek rozumiej cicych zna-. 
czenie pokoju dla trwalosci i ciqglosci kultury europejskiej. 

E. W i n t e r  12 scharakteryzowal problem tendencji pokojowych w srednio
wiecznej Europie od strony filozoficzno-politycznej. Wi�kszci uwag� skupil na 
dziele Defensor pacis Marsyliusza z Padwy, dzialalnosci pokojowej Mikolaja z Ku
zy, a przede wszystkim Grzegorza z Heimburga. Inicjatywa samego projektu Je
rzego, jak i cala akcja dyplomatyczna zmierzajcica do· uzyskania pokoju w Europie 
wskazujq, <iz Jerzy z Podiebradu byl pierwszym czlowiekiem, kt6ry zrozumial in
tencje Marsyliusza, . polegajcice na koniecznosci uniezaleznienia si� od wladzy du
chownej i oddzielenia doczesnej dzialalnosci czlowieka od czynnik6w nadprzy
rodzonych. Droga realizacji zamierzen laicko-republikaiiskich Jerzego z Podiebradu 
byla jednak bard7.liej post�powa niz propozycja Marsyliusza z Padwy. 

W. M. K o r  e c k i j 13 poruszyl interesujcicy problem, w jakim stopniu dqzenia
pokoj<;>we Jerzego zna'!a.zly oddzwi�k w p6zniejszych planach pokojowych europej
skich polityk6w. Autor wymienil najwybitniejszych przedstawicieli tendencji po
kojowych w Europie w okresie od XVI do XVIII w., jak r6wniez przeciwnik6w 
trwalego pokoju. Do 1895 r. mozna 'wymienic w Europie okolo 130 zjazd6w poko-. 
jowych, z kt6rych wi�kszosc gin�la jednak bez. sladu. Zdaniem Koreckiego niekt6re 
punkty projektu z 1464 r. przypominajq wsp6kzesne paragrafy ONZ, w szcze
g6lnosci paragraf dotyczqcy pr6by regulowania konflikt6w mi�dzynarodowych 
i walki z burzycielami porzcidku publicznego. Jakkolwiek prawnicze konstrukcje 
projektu Jerzego· wywodzci si� z prawa rzymskiego, jednak wi�kszosc sformulowaii 
nosi znami� czas6w wspokzesnych jego tw6rcy. 

F. Sm a h e 1 14 wysuncil kilka postulat6w badawczych na przyszlosc. Aby na-

11 J. K a r  d o s, Die Ideen des Humanismu.s und des allgemeinen Friedens,
s. 127-134.

12 E. W i n t e r, Vom Defensor pacis des Marsilius von Padua (1324) bis zum
Amator pacis Georg von Podiebrad (1464), s. 135-142. 

13 W. M. K o r  e c k i j, Projekt Jrzy Podiebrada ob organizacyi mira i sowrie
miennost, s. 143-154. 

14 F. Sm a h e 1, Problemes rattaches aux recherches sur le projet pacifique
du roi Georges, s. 155-166. 
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lezycie ocenic projekt Jerzego, nalezy poddac gruntownej analizie kilka proble
m6w. Najwazniejszy z nich to ustalenie, z jakich pobudek Jerzy wydal projekt 
w 1464 r., jak� rol� odgrywal ten projekt w jego polityce wewn�trznej i jaki 
byl wlasciwie sens jego plan6w. Analiza tych kwestii jest :r;>otrzebna do ostatecznej 
oceny projektu J erzego w skali mi�dzynarodowej oraz do odparcia zarzut6w nie
kt6rych badaczy europejskich, v.;ychodzqcych z zalozenia, ze kr61 czeski mial 
wlasny zamaskowany cel wewn�trzny, wlasnq polityk� imperialistycznc:4. W prze
konaniu Autora jest to niesluszne. Uwaza on, ze Jerzemu z Podiebradu obok walki 
z Turkami i uzyskania trwalego pokoju w Europie zalezalo jedynie na ·odwr6cend.u 
uwagi swiata chrzescijanskiego od wewn�trznych spraw czeskich. Projekt mial 
wyprowadzic Czechy z izolacji polityczneL nie mial zas zapewnic im hegemonii 
nad innymi narodami. Smah_el sugeruje, ze konieczne jest zbadanie prawdziwego 
sensu p�wnych wyrazen (jak „pax", ,,iusticia", ,,republica christiana"), od kt6rych 
uzalezniona jest interpretacja historyczna projektu. Za dosc problematycznq kwe
sti� uwaza nazwanie projektu Jerzego renesansowym, jakkolwiek nie przeczy, 1z 
pewne sformulowania wst�pne tekstu projektu noszc:4 znamiona humanistycznej 
stylistyki. 

R. K a 1 i v o d a  1s zajql si� zagadnieniem stosunkowo malo poruszanym w hlsto
riografii czeskiej, a mianowioie zwiqzkiem epoki Jerzego z rewolucjq husyckq. 
Autor uwaza, ze kl�ska pod Lipanami nie byla w doslownym tego slowa znacze
niu kl�skq husyt6w, ale oznaczala uformowanie si� nowych sil na baziie zlotego 
srodka. Tabor nie skapitulowal przed cesarzem, skapitulowal dopiero przed Jerzym 
z Podiebradu. Nie jest tez rzeczq zwyklego przypadku, iz partia polityczna Jerzego 
powstala na ziemi dawnych Sierotek i ze jej ideologicznym przyw6dcq zostal 
Rokycana. O obliczu epoki Jerzego zadecydowal program husyt6w, a wlasciwie 
ostatni jego etap, z okresu przegrupowania husyckiego centrum. Husytom za
wdzi�cza Jerzy z· Podiebradu ograniczenie wladzy swieckiej i duchownej, zwyci�
stwo tolerancji religijnej, wsp6listnienie ;,dw6ch wiar" i powüizanie konstytucyjne 
kr61a z monarchiq. Husytyzm zwyci�zyl w koii.cu na narodowym , punkcie, a to 
okreslilo lini� post�powania Jerzego w polityce zagranicznej. 

L. P. La p t i e w a 1s przedstawila problem projektu Jerzego od strony hi�torio
grafii rosyjskiej. Zainteresowanie sprawami czeskrl.mi w literaturze historycznej 
Rosji przypada na polow� XIX w. i w1c4ze si� z wplywami slowianofilskimi. Autor
ka scharakteryzowala przede wszystkim prac� i poglqdy A. Gilfierdinga, kt6ry 
przypisywal Jerzemu z Podiebradu wielkie znaczenie w dziejach polityki mi�dzy
narodowej, podkreslal wag� jego ambicji parlamentarnych, ale sam projekt z 1464 r. 
ocenial jako nierealny. Nast�pnie oszacowala poglqdy Duvernu, kt6ry znany jest 
z personalistycznego sposobu ujmowania dziej,6w, wreszcie wymienila poglqdy na
ukowe takich historyk6w, jak S. Wiengieron, N. Jastrietow, M. Lubanskij, I. Pal
mow, J. Pierwolf. Najdluzej zatrzymala si� nad ocenq projektu Jerzego przez nie 
znanych z nazwiska autor6w podr�cznika szkolnego do historii Pusobie k lekcijam

po istorii Czechii, kt6rzy dali ocen� fakt6w najbardziej odpowiadajqca. rzeczywi
stosci, jakkolwiek w formie i tresci jeszcze bardzo niedopracowanq. Referat konczy 
si� uwagc:4, iz projekt Jerzego przetlumaczony zostal w Rosji w 1864 r. i nieraz byl 
przedmdotem zainteresowan literackich. 

15 R. K a 1 i v o d a, Die hussitische Revolution und die Podiebrader Epoche,
s. 167-178.

1s L. P. La p t i e w a, Epocha Jrzy iz Podiebrada w russkoj doriewolucyjnnoj
istoriografii, s. 179-188. 
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M. H o  r v a t 17 daje por6wnanie zasad organizacyjnych projektu Jerzego z in-
·nymi projektami pokojowymi, w szczeg6I�osci z planami Piotra Dubois. Zasadni
czq r6znic� w koncepcji obu tych jednostek Autor Wlidzi w tym, ze Dubois planowal
udzial dygnitarzy koscielnycl). i swieckich w zwiqzku panstw europejskich, nato
miast Jerzy z Podiebradu przewidywal podzial, tylko wedlug narodowosci; Jerzy
wprowadzil tez zasad� r6wnosci bez hegemonii jednego z panstw, Dubois zas he
gemoni� t� zapewnial Francji. A wreszcie rzecz znamienna, J erzy proponowal
dysponowand.e przez czlonk6w ukladu tylko jednym glosem bez wzgl�du na wielkosc
reprezentowanego panstwa. W konkluzji Horvat dochodzi do wniosku, iz Dubais
nie mial wplywu na redakcj� plan6w pokojowych Jerzego z Podiebradu w 1464 r.,
natomiast projekt Jerzego mial wplyw na inne plany pokojowe. Kwestia ta wy
maga jednak oddzielnych badan. Horvat wymieqil pewne uklady, wsr6d kt6rych
mozna by szukac por6wnan z projektem Jerzego. W kazdym razie ide� zabezpie
czenia mi�dzynarodowego pokoju reprezentuje w XV w. kr61 czeski i idea ta
stanowi wazny etap rozwoju stosunk6w mi�dzynarodowych.

Referaty sq niewqtpliwli.e ciekawe i warte poznania. Spojrzenie na projekt
oczyma przedstawicieli kilku dyscyplin naukowych dalo w efekcie interesujqce
rezultaty. Badania nad projektem Jerzego z Podiebradu w zasadzie nie sq jeszcze
ukonczone, totez szereg problem6w bylo dopiero zasygnalizowanych, przy czym
sam charakter wydawnictwa zwalnial poniekqd autor6w od szerszej dokumentacji
zr6dlowej i gruntowniejszej analizy naukowej. Kilku referent6w nie omieszkalo
jednak podac najwazniejszych zr6del do problemu i wazniejszych pozycj,i z lite
ratury przedmiotu. Czy wysoka ranga, jakq przyznawalo wielu uczestnik6w sym
pozjum planom pokojowym Jerzego z Podiebradu z 1464 r., na stale przejdzie do
syntezy historycznej, to rzecz jeszcze przyszlych badan. Projekt wymaga dlugiej
wsp6lpracy historyk6w i historyk6w prawa, mi�dzy kt6rymi panuje niejednolitosc
w ocenie projektu. Historycy prawa Sq bardziej entuzjastyczni w ocenie, gdyz
analizujq jego znaczenie od strony samego tekstu, natomiast historycy od strony
jego skutk6w i efekt6w.

Leokadia M atusik 

R. P a  1 a c z, MICHAL FALKENER Z WROCLAWIA. STAN BADAN (Mate
rialy i Studia Zakladu Historii Starozytnej i Sredniowiecznej, t. VI, seria A, Wro
claw-Warszawa-Krak6w 1966, s. 35-91). 

Juz od dawna odczuwano potrzeb� gruntownych badan nad zyciem i dzialal
nosciq Michala Falkenera z Wroclawia, wieloletniego profesora Uniwersytetu Ja
giellonskiego, a zarazem jednego z najwybitniejszych polskich uczonych z okresu 
p6znego sredniowiecza. Wprawdzie Falkener posiadal liiczne wzmianki typu bio
graficzno-bibliograficznego, ale .kreslone z reguly na marginesie dziej6w nauki 
krakowskiej, w sumie nie mogly nam dac dokladnego obrazu wartosci jego do
robku naukowego. Powtarzano wiele przestarzalych i nie zawsze miarodajnych 
opinii na temat jego tw6rczosci naukowej. Indywidualnosc Falkenera gin�la w po
r6wnaniu z drugim wybitnym uczonym slqskim, Janem z Glogowa, kt6ry usuwal 
w cien zaslugi Falk:enera, nie dor6wnujqcego mu rangq i znaczeniem. Dlugoletnie 
wi�zy znajomosc1 1 wsp6lpracy mi�dzy Falkenerem a Janem z Glogowa przyczy
nily si� do tego, iz Falkener odziedziczyl po Janie z Glogowa wi�kszq cz�sc jego 

17 M. H o  r v a t, bomparaison des projets de paix de Georges de Podiebrad
avec les projets precedentes et suivants, s. 187-192. 
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I 

ksi�gozbioru_1• Obecnie po raz pierwszy czytelnik otrzymuje studium naukowe po-
swi�cone specjalnie postaci tego nieprzeci�tnego wroclawianina. Nie jest to wy
czerpujqce studium na temat Michala Falkenera, ale zgodnie z zapowiedziq umiesz
czonq w tytule zaledwie pierwszy etap pracy badawczej, stanowiqcy podstaw� 
solidnych bada:n nad Falkenerem. Palacz daje krytyczne om6wienie zrödel i lite
ratury przedmiotu, kr6tki rys biograficzny Falkenera oraz spis jego· wyklad6w na 
wydziale artium Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1488-1512 (w ukladzie 
chronologicznym); umiescil tez informacje odnosnie do traktat6w i pism interpre
towanych przez Falkenera podczas wyklad6w. Nast�pnie Autor zajql si� rekon
strukcjq bibliot'eki Falkenera oraz pelnego katalogu jego dziel, kt6ry sporzqdzil 
na podstawie spuscizny r�kopismiennej Falkenera, jak i ksiqzek drukowanych. 

Caly katalog podzielil Autor na pi�c cz�sci: pisma logiczne, teologiczne, filozo
ficzne, astronomiczne i inne. W ramach tego podzialu wymienia tytuly prac Falke
nera, dokladny przedruk iricipitu i eksplicitu prac oraz nazwy bibliotek b�dqcych 
w posiadaniu danych prac, jak r6wniez sygnatury jednostki. Ten .sam schemat 
przyjql Autor odnosnie do ksiqzek drukowanych. Rekonstrukcja katalogu Falkenera 
zapewnia Autorowi bez ivqtpienia powazny udzial w .Przyszlych badaniach nad 
ocer?.q tw6rczosci naukowej wybitnego wroclawianina. Sumienne i rzeczowe zesta
wienie calego dorobku r�kopismiennego i drukowanego Falkenera dalo w rezul
tacie konkretne wiadomosci przynajmniej co do ilosciowego stanu jego prac, 
a pod tym wzgl�dem istnialo dotychczas wiele balamutnych stwierdzen. Skrupu
latne wymienienie przy tym przez Autora wszystkich incipit6w, prac Falkenera po
zwoli na unikni�cie przez przyszlych badaczy szeregu pomylek. Uj�cie katalogu od 
strony incipit6w i eksplicit6w posiada r6wniez swojq wartosc i wymow� w ba
daniach nad bibliotekami sredniowiecznymi w Polsee. 

0 ile jednak rekonstrukcja katalogu prac Falkenera jest jasna i przejrzysta:, 
o tyle wysuni�te przez Autora zagadnienie biblioteki Falkenera nie zostalo w pelni
opracowane. Autor nadmienia wprawdzie, jakie r�kopisy i ksiqzki znajdowaly si�
w posiadaniu Falkenera, ale czyni to przy omawianiu ksiqg interpretowanych
przez Falk'enera podczas wyklad6w uniwersyteckich, tak ze informacje te gimi
w powodzi r6znych wiadomosci. Warto by przeto bylo zamieseic jakies podsumo
wanie zebranego materialu, aby czytelnik m6gl uzyskac konkretny zarys tej bibiio
teki. Tymczasem nie mamy nawet informacji co do stanu ilosciowego, nie m6wictc
juz o ocenie tego ksi�gozbioru. Problem ten w przyszlosci wymaga dopracowa
nia.

Historyk slqski z zainteresowaniem czeka na dalsze studium o -tym nieprze
ci�tnym wrodawianinie, tym bardziej ze z wypowiedzi Autora wynika, iz ocena 
i znaczenie Falkenera w nauce polskiej ulegnie zmianie. Juz tylko pobiezna analiza 
pism Falkenera upowaznila Autora do wniosku, iz bl�dne jest mniemanie dawnej 
nauki, ze Falkener nie posiadal wlasnej orientacji filozoficznej i byl tylko eklek� 
tykiem. Interesujqce jest r6wniez zagadnienie, czy Falkener po „ osiedleniu si� 
w Krakowie utrzymywal nadal kontakty ze srodowiskiem wroclawskim. 

Leokadia M atusik 

1 w· zwi&zku z powyzszym warto odnotowac informacj�, iz Zaklad Historii 
Starozytnej i Sredniowieczriej PAN podjql gruntowne badania nad Janem z Glo
gowa. Por. W. S e n k  o, Wst�p do studium nad Janem z Glogowa, t. I, Seria A, 
Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1961, oraz t. III, 1964. W obu studiach Senki nad 
Janem z Glogowa czytelnik uzyskal pelny katalog jego prac, z dokladnymi incipi
tami i eksplicitami, co posiada r6wniez swct wymow� w pracach nad sredniowiecz
nymi r�kopisami, 
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A. J e  1 i c z, ZYCIE CODZIENNE W SREDNIOWIEC ZNYM KRAKOWIE,
Warszawa 1966, PIW, s. 204.

Mimo szerokiego zainteresowania sredniowieczmi historict Krakowa, kt6re prze
jawia si� w znacznym dorobku pisarskim 1, opracowanie zycia codziennego nad".' 

wislanskiego grodu jest metodycznie nowe, tym cenniejsze, ze stanowi pierwszq 
tego typu prac� w dotychczasowej historiografii polskiej 2• Nowatorstwo tej pracy 
polega na tym, ze autorka przeprowadzila analiz� kultury miasta jako srodowiska 
posiadajqcego wiele wspolnych element6w kultury, eo jednak nie zaprzecza istnie
nia w jego obr�bie roznic klasowych czy narodowosciowych, a takze r6znic w dzie
dzinie kultury obyczajowej. Prace J. Ptasnika 3 z zakresu kultury obyczajowej dzis 
stajq si� niewystarczajqce, poniewaz pisane sq z pozycji historiografii przedwojen
nej. Chociaz praca A. Jelicz przeznaczona jest dla szerokiego og6lu c·zytelnik6w, 
niemniej opiera si� na materiale zr6dlowym, ktory w dotychczasowej literaturze 
nie byl w pelni wykorzystany. 

Nasuwa si� pytanie, z jakich wzgl�d6w praca o zyciu codziennym sredniowiecz
nego Krakowa jest interesujqca rowniez dla historyka kultury Slqska, a zwlaszcza 
Wroclawia. Juz S. Estreicher 4 zauwazyl, ze „Slqsk jest tq wielkq drogq, ktorq 
plynq do nas od Zachodu w wiekach srednich nowe poj�cia i zwyczaje". Wroclaw 
byl przeciez pierwowzorem dla lokacji Krakowa w 1257 r. na prawie magdeburskim, 
stqd pierwotny ustr6j obu miast jest itlentyczny. Analogie widoczne Sq rowniez 
w rozplanowaniu i zabudowic miasta. W obu miastach podzial spoleczny w srednio
v1ieczu zaz�bia si� z podzialem narodowosciowym; patrycjat jest w wi�kszosci po
d1odzenia niemieckiego, pospolstwo i plebs slowianskiego. RowniE:z w zakresie 
gospodarki oba miasta stanowiq glowne osrodki produkcji rzemieslniczej i handlu. 
Uderzajqce jest takze podobieiistwo stylu zycia nadwislanskiego i nadodrzanskiego 
grodu. Mieszczanie tych grodow wiE=;kszosc dnia sp�dzajq przy pracy, w warsztacie 
rzemieslniczym czy na zaj�ciach handlowych, a po pracy gromadzq si�- w lazniach 
i karczmach, ktore w �sredniowieczu spelnialy rol� klubow towarzyskich, przyglq
dajq si� (lub biorct udzial) roznym uroczystosciom, barwnym pochodom organizo
wanym czy to z okazji wesela, chrzcin, czy tez wjazdu monarchy do miasta, rze
mieslniczym maskaradom, wyst�pom kuglarzy, publicznym egzekucjom i innym 
wydarzeniom w sredniowiecznym miescie. Trzeba podkreslic, ze poziom zycia umy
slowego w Krakowie byl w sredniowieczu wyz.szy niz we Wroclawiu. Mial na to 
wplyw zalozony w 1364 r. Uniwersytet, ale skctdinqd wiadomo, ze i we Wroclawiu 
nie brakowalo znakomitych humanistow, w duzym procencie wyksztalconych 
w sredniowiecznym Krakowie i z nim zzytych. Wsp6lnct cechct charakterystycznq 
dla obu miast jest przenikanie si� obyczajow polskich, np. puszczanie wiankow, 
i nfomieckich, np. organizowanie uroczystych pochodow z przystrojonym wolem 
w pierwszy dzien wielkiego postu. Autorka w pewnej mierze uwzgl�dnia porow-

1 Por. Bipliografi� w recenzowanej pracy, s. 171-181.
2 Nawiqzuje ono niewqtpliwie do zainte:r;esowan, jakie budzi problematyka 

zycia codziennego na Zachodzie; por. np. L. Du b r et o n, Zycie codzienne we 
Florencji. Czasy Medyceusz6w, Warszawa 1961; M. De f o u r  n e a u  x Zycie co-
dzienne w czasach Joanny D' Are, Warszawa 1963.

3 Por. np. J. P t  a s n i k, Obrazki z zycia zak6w krakowskich, Krakow 1900;
t e n z e, Obrazki z przeszlosci Krakowa (Rocznik Krakowski t. IX)· t e n z e Mia
sta w Polsee, Lwow 1922; t e n z e, Miasta i mieszczanstwo .:V dawn�j Polsee' Kra-
kow 1934.

4 S. E s  t r e i c h e r, Ustawy przeciwko zbytkowi w dawnym Krakowie (Rocznik: 
Krakowski, t. I, 1898, s. 107).
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nawczo material slqski, analogie te mozna jednak znacznie pogl�bic i poszerzyc. 
A wi�c - jak widac - praca A. Jelicz moze byc ciekawa i dla badacza kultury 
obyczajowej Slqska. 

Jak juz powiedziano, koncepcj� pracy nalezy ocenic jak najbardziej pozytywnie, 
jednakze praca ma i pewne usterki. Autorka stara si� dac pelny obraz codziennego 
zycia sredniowiecznego Krakowa: zaczynajqc od rysu historycznego, poprzez ustr6j 
wewn�trzny miasta, charakterystyk� mieszczanstwa, zabudow�, zycie rodzinne, 
rozw6j gospodarczy, szkolnictwo, rol� kosciola w miescie, a konczqc na roli Kra
kowa jako osrodka kultury pod koniec sredniowiecza. Jednakze zaw�zila ona nieco 
problematyk� zycia codziennego, przedstawiajqc az nazbyt szczeg6lowo administracj� 
sredniowiecznego Krakowa, skupila si� na zagadnieniach scisle zwiqzanych z ro
dzinq i wychowaniem, warunkami zycia (mieszkanie, pozywienie, ubi6r), wyuczeniem 
zawodu i samq pracct, a za malo poswi�cila miejsca obyczajom mieszczanstwa, 
kt6rych opis chcialoby si� odnalezc w tego rodzaju pracy. Owszem, Autorka wspo
mina i cz�sciowo omawia rol� karczmy i lazni w zyciu towarzyskim sredniowiecza. 
Ale jesli chodzi np. o uroczystosci rodzinne, takie jak wesela, chrzciny, pogrzeby, 
to omawia je jedynie od strony ustaw przeciw zbytkowi, nie odtwarzajqc obrazu 
tych pelnych ceremonii zwyczaj6w sredniowiecza. Zbyt pobieznie przedstawione jest 
r6wniez zycie obyczajowe rzemieslnik6w krakowskich. Wprawdzie om6wione sq 
dosc szeroko od strony obyczajowej rzemiosla te sprawy, kt6re bezposrednio wiqzq 
si� z pracq zawodowct (warunki przyj�cia do cechu, przepisy prawne odnosnie do 
uczni6w i czeladnik6w, ,,morgensprache", ,,majstersztyk" i inne), za malo jednakze 
miejsca poswi�ca A. Jelicz rozrywkom rzemieslnik6w po pracy. Byli to przeciez 
ludzie mlodzi, a mlodosc ma s,woje prawa. Urzctdzali oni w sredniowiecznych mia
stach barwne maskarady, kt6re gromadzily tlumy gapi6w na ulicy, wzniecali b6jki, 
a gdy zachodzila potrzeba, umieli stanctc w obronie wlasnych interes6w, organizujqc 
powstania. Zycie handlowe i zwictzane i nim obrazki obyczajowe zostaly r6wniez 
przedstawione niewystarczajqco. Autorka om6wila dosc dokladnie sredniowicczny 
handel krakowski pod "?'Zgl�dem topografii, nie oddala jednakze jego pelnego obrazu; 
przedstawiajqc targi codzienne, tygodniowe i wolne, nie zaj�la si� zupelnie jarmar
kami, kt6re przeciez wnosily wiele urozmaicenja do sz_apego, codziennego zycia. · 
Brak opisu od strony obyczajowej tych dni jarmarcznych, w czasie kt6rych ulice 
i place miasta wypelnialy tlumy sprzedajqcych i kupujqcych: miejscowych sprze
dawc6w i przyjezdnych nie tylko z okolicznych wsi i r6znych ziem polskich, ale 
r6wniez gosci zagranicznych. Na jarmark przychodzili kuglarze, tu zdarzaly si� 
r6wniez kradzieze i b6jki, a kupcy cudzoziemscy cz�sto prezentowali w czasie 
trwania jarmarku swe rodzime obyczaje, ktöre i tq drogq r6wniez przenikaly na 
ziemie polskie. Autorka pomija tak.ze niecodzienne wydarzenia w zyciu srednio
wiecznego miasta, kt6re jednakze nie Sq bez wplywu na bieg codziennych spraw, 
jak np. 'wjazdy i pobyty monarch6w w miescie, koronacje kr616w czy holdy, kt6re 
we Wroclawiu zajmujq duzo miejsca w zyciu obyczajowym mieszczaiistwa, c6z 
dopiero w Krakowie jako stolicy 6wczesnego panstwa polskiego. Wybory do rady 
miejskiej s takze uszly uwagi ·autorki, a sq przeciez ceremoniami szczeg6lnie uro
czystymi i waznymi w zyciu sredniowiecznych miast, jak i pogrzeb:y: dostojnik6w 
swieckich i koscielnych, walki klasowe i wojny. Do drobniejszych usterek, jakie 
narzucajq si� w czasie czytania ksiqzki, nalezy traktowanie pewnych problem6w 
generalnie dla calego mieszczanstwa; ma to miejsce np. w opisie sredniowiecznej 

5 Dla Krakowa material ten cz�sciowo zestawiony jest przez P t a s n i k a, Mia
sta i mieszczanstwo w dawnej Polsee, s. 92-93. 
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mody krakowskiej. Owszem, Autorka nagromadzila szereg ciekawych niewqtpliwie 
szczeg6l6w stroju, ale potraktowala calosc jako str6j mi�szczanski, bez podzialu 
na str6j patrycjuszowski, plebejski i biedoty; warstwy te przeciez nosily stroje 
w znacznej mierze si� r6zniqce. Tak samo potraktowala ona wyposazenie mieszkan 
i pozywienie, trzeba jednakze dodac, ze rozgraniczenie w tych spra'wach jest rzeczq 
o wiele trudniejszq niz w wypadku stroj6w.

Za duze osiqgni�cia pracy nalezy uznac szeroki wachlarz tematyczny, jakim
operuje Autorka. Na szczeg6lnq uwag� zasluguje nowatorskie uj�cie krakowskiego 
szkolnictwa nizszego i wyzszego od strony obyczaj6w. Chociaz Autorka nie wy
czerpala calkowicie zagadnienia, aczkolwiek nagrornadzila duio szczegölowego ma
terialu, z wielkim uznaniem nalezy potraktowac irnpuls, jaki ksiqzka niewqtpliwie 
da do poszerzenia i pogl�bienia badan nad kulturq rniast polskich. 

Janina Gilewska 

J. C h  1 e b o w c z y k, GOSPODARKA KOMORY CIESZYNSKIEJ NA PRZE
LOMIE XVII-XVIII ORA.Z W PIERWSZEJ POLOWIE XVIII W., Instytut Historii 
PAN, Wroclaw-Warszawa-Krak6w. 1966, ss. 320. 

Na tle niezwykle intensywnych badan nad gospodarkq wielkiej wlasnosci 
w dawnej Rzeczypospolitej dorobek historiografii slqskiej z tego zakresu przed
stawial si� do niedawna ·bardzo skromnie. Dopiero w ostatnich latach napisano na 
ten temat kilka prac doktorskich, z kt6rych tylko cz�sc opublikowano. Prace dotqd 
napisane, zar6wno dawniejsze, autor6w niernieckich, jak i najnowsze, dotyczq gl6w
nie gospodarki wielkich rnajqtkow swieckich z terenu tzw. Slqska pruskiego. Stan 
zachowanych zr6del sprawil, ze stosunkowo najpelniej zbadano gospodark� wlas
nosci latyfundialnej w XVIII w. Znacznie juz gorzej znana jest ona w XVII, a zwla
szcza w XVI w. Nie zaj�to si� dotqd szerzej gospodarkq w dobrach karneralnych, 
rniejskich oraz w obr�bie wlasnosci srednioszlacheckiej. Oczywiscie nasza znajo
mosc gospodarki chlopskiej jest o wiele rnniejsza niz gospodarki dorninialnej. 

W tej sytuacji dokonany przez Autora wyb6r ternatu pracy doktorskiej nalezy 
uznac za bardzo trafny, gdyz wypelnia w jakirns stopniu dotkliwq luk� w histo
riografii. Autor zajql si� gospodarkq w dobrach panstwowych, poi:ozonych w spe
cyficznyrn rejonie Slqska Cieszynskiego. Na podkreslenie zasluguje fakt, ze por6w
nawczo om6wil r6wniez gospodark� w dobrach srednioszlacheckich i w gospodar
stwach chlopskich. 

Autor przeprowadzil gruntownq kwerend� archiwalnq nie tylko w Archiwurn 
Cieszyiiskim, ale r6wniez w archiwach czeskich i wiedeiiskich. Mimo to plon jego 
poszukiwaii archiwalnych nie jest zbyt irnponujqcy. Odnosnie do d6br Kornory Cie· 
szyiiskiej zachowaly si� gl6wnie urbarze, korespondencja, kataster karolinski, brak 
natomiast tak podstawowych zr6del, jak rachunki i instrukcje gospodarcze. Szcze
g6lnie. uboga jest baza zr6dlowa do drugiego cwiercwiecza XVIII w. Autor sam 
przyznaje, ze „fakt ten powoduje w rezultacie powstanie szeregu luk · w wywodach 
dotyczqcych techniki rolnej, organizacji wiejskiego gospodarstwa oraz zbytu 
i w og6le kontakt6w z rynkiem" (s. 19). 

Autor surniennie wyzyskal literatur� odnoszqCq si� do Slqska Cieszynskiego 
oraz sqsiednich teren6w czeskich i Malopolski. Wydaje si� jednak, ze w zbyt rnalyrn 
zakresie si�gnql do prac odnoszqcych si� do innych cz�sci Slqska. Uwzgl�dnienie 
ich pozwoliloby na silniejsze uwypuklenie specyfiki gospodarki w dobrach pan
stwowych w por6wnaniu z innymi typarni wielkiej wlasnosci na Slqsku. 
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Pr:aca sklada si� z dw6ch zasadniczych cz�sci. W pierwszej Autor omawia 
gospodark� Komory w okresie „szczytowego nasilenia na Slqsku Cieszynskim 
regresu gospodarki folwarczno-panszczyznianej" (przelom XVII-XVIII w.), w dru
giej, obejmujqcej lata 1721-1766, przedstawia pierwsze pr6by wyjscia z zaistnialego 
impasu. Wprowadzenie cezury Autor tlumaczy tym, ze centralnym problemem jego 
zainteresowania byla nie tyle gospodarka Komory, eo polityka gospodarcza 
zwierzchnosci. 'Bo stwierdzenie. nie znajduje jednak pelnego pokrycia w pracy. 
Wi�kszq jej cz�sc poswi�ca on analizie struktury i wysokosci wplyw6w kasy Ko
mory i na tej podstawie posrednio wnioskuje o poziomie poszczeg6lnych dzial6w 
gospodarki i o polityce gospodarczej zwierzchnosci. Wprowadzenie cezury w pracy 
zmusilo Autora do dwukrotnego omawiania wielu zagadnien, eo spowodowalo 
niepotrze�ny wzrost obj�tosci pracy, a takze ujemnie zaciqzylo na jej przejrzystosci. 
W niekt6rych partiach pracy Autor wchodzi w zbyt szczeg6lowe rozwazania, kt6re 
z powodzeniem mozna bylo odeslac do przypis6w. 

Autor· w szerokim zakresie posluguje si� r6zny.mi metodami statystycznymi, 
opracowujqc wiele t�bel statystycznych. Nalezalo chyba jednak w tekscie pozostawic 
j�dynie tabele syntetyczne, a wszystkie bardziej &zczeg6lowe, materialowe zesta
wienia podac w osobnym aneksie na k01'icu pracy. 

Metodycznie ni.euzasadnione wydaje si� r6wniez poslugiwanie si� cenami z d6br 
Schaffgotsch6w dla interpretacji zja visk ekonomicznych na terenie Slqska Cie
szynskiego, poniewaz rejony te nie· pozostawa:ly w ·zadnych zwiqzkach ekonomicz
no-handlowych. 

Tekst pracy przecictzony jest tez nadmiernq ilosciq cytat6w, przy czym w je
dny� wypadku podaje je Autor w oryginalnym brzmieniu, a w innym w t1:uma
czeniu polskim. 

Autor wielokrotnie i kategorycznie stwierdza wyst�powanie regresu ekono
micznego w gospodarce Komory Cieszynskiej "na przelomie XVII i XVIII w. Nasuwa 
si� Wqtpliwosc, czy w swietle zgromadzonych przez Autora fakt6w mozna w od
niesieniu do Komory Cieszynskiej m6wic o regresie ekonomiczriym w tym sensie, 
jak to jest przyj�te w literaturze. Charakterystycznq cechq regresu ekonomicznego, 
wyst�pujqcego w drugiej polowie XVII i na poczqtkrr'XVIII w. na terenie Rzeczy
pospolitej, bylo istnienie duzej ilosci pustek. Powaznie tez zmniejszyla si� liczba 
mieszkanc6w wsi. W nast�pstwie skurczenia si� powierzchni zasiewu oraz spadku 
wydajnosci produkcji roslinnej powaznie obnizyla si� wielkosc produkcji zbozowej 
i zwierz�cej, szczeg6lnie w gospodarstwach chlopskich. Regres ekonomiczny byl na
st�pstwem dlugotrwalych i niszczycielskich wojen oraz jednostronnej, zbozowej go
spodarki folwarcznej, zwiqzanej z rynkami zachodnio-europejskimi. Obciqzenie 
pracami panszczyznianymi chlop6w bylo "tak wielkie, ze nie mieli oni czasu i od
powiedniego sprz�tu do uprawy wlasnej roli. Na przelomie XVII i XVIII w. pustki 
nie wyst�powaly w Komorze Cieszynskiej w wi�kszym, zakresie. Mozna raczej 
m6wic o przeludnieniu, a nie wyludnieniu tego rejonu. Autor sw6j sqd o wyst�po
waniu regresu opiera gl6wnie na tej podstawie, ze na przelomie XVII i XVIII w. 
nastqpilo pewne zahamowanie folwarcznej produkcji roslinnej oraz zmniejszyly 
si� dochocty· d6br. J ednak r6wnoczesnie w tym okresie folwarczny ch6w kr6w 
dojnych wykazywal dynamiczny rozw6j. Autor nie posiada pelnych danych dla 
okreslenia dynamiki produkcji gospodarstw chlopskich. Stwierdza jednak, ze go
st>odarstwa polozone w g6rskich okolicach d6br, zajmujqce si� szalasnictwem, 
rozwijaly si� pomyslnie. Stan ich poglowia wzrastal, utrzymywaly silny kontakt 
z rynkiem, a renta pieni�zna byla podstawowq formq ich swiadczen. Zapewne 
gospodarstwa chlop6w panszczyznianych znajdowaly si� w gorszej sytuacji. Ale -
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jak wynika z pracy - gospodarka folwarczna byla w tym czasie jeszcze dosc 
slabo rozwinh�ta i gros dochod6w Komora czerpala z r6znych oplat feudalnych. 
Mozna stqd wnosic, ze w tej sytuacji obciqzenie panszczyznq �hlop6w nie bylo je
szcze zbyt wysokie, tak ze mieli dosc czasu do obrobienia wlasnych gospodarstw. 
Nalezy zalowac, ze Autor pominql w pracy problem wysokosci obcüizenia pan
szczyznq gospodarstw chlopskich. Mozna jednak chyba zaryzykowac twierdzenie, ze 
folwark panszczyzniany nie wplywal tu tak bardzo hamujqco na gospodark� chlop
skct, jak to mialo miejsce w Rzeczypospolitej. Trudno tez por6wnywac zniszczenia 
wojenne d6br Komory Cieszyiiskiej ze zniszczeniami kr6lewszczyzn z terenu Rze
czypospolitej w okresie potopu i wojny _p6lnocnej. 

W swietle tych fakt6w mozna eo najwyzej powiedziec, ze na przelomie XVII 
i XVIII w. w gospodarce Komory Cieszyiiskiej miala miejsce pewna stagnacja, po
dobnie jak w innych majqtkach g6moslqskich. 

Autor zbyt Wqsko chyba pojmuje poj�cie gospodarki folwarcznej, rozumiejqc 
pod nim jedynie produkcj� roslinnct i zwierz�cq. Przejawem zastoju produkcji 
zbozowej mial byc spadek intraty z mlyn6w. Jak wobec tego wytlumaczyc silny 
wzroist w tyill samym czasie dochod6w z propinacji? (s. 66). Polozenie chlop6w 
w Komor�e Cieszynskiej bylo tez pomyslniejsze niz w wielkich majcttkach prywat
nych na G6rnym Sl&sku. Szkoda, ze Autor nie nie wspomnial, przy pomocy jakiej 
sily roboczej chlopscy dzierzawcy folwark6w uprawiali rol�. Nie podaje tez, ile 
bylo browar6w i gorzelni w dobrach Komory i skqd dzierzawcy tych obiekt6w 
zaopatrywali si� w surowiec. Sama struktura wysiewu zb6z bez r6wnoczesnej zna
jomosci wielkosci plon6w niewiele jeszcze m6wi o poziomie rolnictwa. C6z z tego, 
ze udzial pszenicy w strukturze z.asiewu folwark6w Komory byl duzy, skoro plony 
jej byly niezwykle niskie. Ryzykowne wydaje si� na podstawie danych z d6br 
srednioszlacheckich wnioskowac o wysokosci plon6w i towarowosci produkcji 
zbozowej w. dobrach Komory Cieszynskiej. Odsetek komornik6w wsr6d ludnosci 
wiejskiej w ksi�stwie pszczynskim byl znacznie wi�kszy niz w calym powiecie. 
W XVIII w. powszechnie uwazano, ze wartosc 1 konia odpowiada wartosci 2, a nie 
4 wol6w. 

Wszystkie wysuni�te powyzej uwagi dyskusyjne nie mogq pommeJszyc duzej 
rangi naukowej recenzowanej pracy. Jak juz stwierdzono na wst�pie, wypelnia ona 
powaznq Iuk� w historiografii slqskiej i stanowic b�dzie bez Wqtpienia waznq pod

. staw� przy opracowywaniu nowej, pelniejszej syntezy dziej6w gospodarczych ziem 
Polski. 

Leszek Wiatrowski 

S. K o s s u t h, GÖRNICTWO W�GLOWE NA GÖRNYM SLl\SKU W POLO
WIE XIX WIEKU (Prace Gl6wnego Instytutu G6rnictwa), Katowice 1965, ss. 343. 

Problem industrializacji G6rnego Slqska juz od dawna budzi zainteresowanie 
zar6wno niemieckich, jak i -polskich historyk6w. Jak jednak wynika z oceny do
tychczasowego· stanu badan naukowych, istnieje jeszcze szereg powaznych luk 
i wiele bialych plam w tej dziedzinie 1. Jedn& z nich s-tara si� wypelnic s. Kossuth, 
autor recenzowanej rozprawy. Nie po raz pierwszy zabiera on glos na temat slq-

1 W. D l u g o b  o r s k i, Stan i potrzeby badaii nad historiq g6rnictwa na Slqsku
(Slqski Instytut Naukowy, Biuletyn nr 16), Katowice 1960; W. D l u g o b  o r s k i, 
K. P o p i o l e k, Z' badaii nad dziejami przemyslu i klasy robotniczej na Slqsku
(Annales Silesiae. t. I, Wroclaw 1960).
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skiego g6rnictwa. Dotychczas zajmowal si� jednak przede wszystkim zagadnieniami 
· techniki 2• Wprawdzie w omawianej pracy znajdujq si� one r6wniez w centrum

uwa.gi Autora, niemniej nie przeslaniajq innych, niejednokrotnie bardzo istotnych
pr9blem6w.

1 

Wyb6r tematu nie byl przypadkow
1

y. Po pierwsze, g6rnictwo w�glowe odgrywalo
w tym czasie na G6rnym Slqsku szczeg6lnie .donioslq rol�, stwarzalo bowiem no
woczesnq baz� paliwowc:i dla hutnictwa i innych dzialow przemyslu. Po drugie,
w polowie XIX w. znajdowalo si� ono w okresie przelomowym. W przekroju bo
wiem oboj�tnie kt6rego roku odzwierciedlal si� jak w soczewce zar6wno obraz
starego, jeszcze prymitywnego, jak i juz nowoczesnego g6rnictwa, okreslanego
w6wczas zazwyczaj mianem gl�binowego.

Praca S. Kossutha dzieli si� na dwie r6zne cz�sci. W pierwszej - obok przed
mowy dyrektora Gl6wnego Instytutu G6rnictwa, M. Boreckiego - znajduje si�
wst�p i syntetyczny obraz g6rnictwa w�glowego w polowie ubieglego stulecia. Autor
porusza tu takie problemy, jak rynki zbytu w�gla, kryzys 1859 r., miejsce Zagl�bia
G6rnoslqskiego wsr6d innych kraj6w, techniczny stan kopaln, ich efektywnosc gos
podarcza, polityka g6rnoslc:iskich przemyslowc6w i szkolnictwo g6rnicze. W cz�sci
drugiej daje szczeg6lowy opis poszczeg61nych zaklad6w, przy czym obok zagadnieft
technicznych porusza r6wniez inne problemy, niekiedy dajqc nawet kr6tkc:i histori�
rozwoju tej lub innej kopalni. Nie czyni tego jednak konsekwentnie. Kopalnie
omawia kolejno, rewirami, w porzqdku alfabetycznym. Osobno traktuje zaklady
panstwowe i ksiqzqt pszczynskich. Takie podejscie ze strony Autora nie jest bez
podstawne. Zajmowaly one bowiem szczegölne miejsce w Zagl�biu G:6rnoslqskim
i odgrywaly donioslq rol� w rozwoju tutejszego g6rnictwa w�glowego.

S. Kossuth w swoich interesujc4cych rozwazaniach opiera si� wylqcznie na
materialach publikowanych. Doskonala znajomosc przedmiotu pozwala mu jednak 
wyjsc poza ramy znanych konwencjonalnych stwierdzen i uog6lnien oraz dokonac 
wielu ciekawych spostrzezen. Autor operuje j�zykiem przyst�pnym, zrozumialym 
dla wszystkich. Dzi�ki barwnemu opisowi przedstawiony przez niego obraz g6rno
slc4skiego g6rnictwa w�glowego rysuje si� wyraznie___zar6wno w oczach badacza
-specjalisty, jak i przeci�tnego czytelnika, malo majc:icego wsp6lnego z omawiami 
dyscyplinc:i wiedzy. Pod tym wzgl�dem prac� S. Kossutha mozna przyr6wnac do 
publikacji francuskich, kt6re nie tracqc nie z walor6w nau\rnwych kladc4 szczeg6lnie 
duzy nacisk na pi�kno j�zyka i stylu autora oraz jasnosc wyrazanej mysli. 

S. Kossuth nie bez podstawy poczc4tek nowego okresu w g6rnictwie w�glowym
wicize z rozwojem kolejnictwa. Budowa bowiem dr6g zelaznych miala cialeko 
idc:ice konsekwencje gospodarcze i spoleczne. Rozszerzenie rynk6w zbytu stwarzalo 
nie tylko nowe potrzeby, 'warunkujc:ice mozliwosci zwi�kszenia wydobycia w�gla, 
ale r6wnoczesnie zaostrzalo, dotychczas prawie zupelnie nie znany dla tej dziedziny 
przemyslu, problem konkurencji obcych paliw, zwlaszcza sprowadzanych z Anglii 3• 
Dalszc:i, chociaz niemniej istotna, konsekwencja, byla koniecznosc si�gni�cia -
w miar� wyczerpywania si� eksploatowanych zl6z w�gla kamiennego - do gl�biej 

2 S. K o s s u t h, W czesnokapitalistyczna technika g6rnictwa w�glowego na
Slqsku w swietle wsp6lczesnej nauki (Studia z Dziej6w G6rnictwa i Hutnictwa, 
t. II, Wroclaw 1958); t e n z e, Zarys rozwoju rnetod eksploatacji w G6rnoslqskim
Zagl�biu W�glowym do 1914 r. Monografia polskiego g6rnictwa w�glowego (Prace
Gl6wnego Instytutu G6rnictwa), Katowice 1964.

3 S. M i  c h a 1 k i e w i c z, G6rnictwo w�glowe i polozenie robotnik6w w Za
gl�biu Walbrzysko-Noworudzkim w pierwszej polowie XIX wieku, Wroclaw-War
szawa-Krak6w 1965, s. 78 i n. Tarn tez odpowiednia literatura przedmiotu. 
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zalegajqcych poklad6w, eo z kolei zmuszalo do ulepszania techniki wydobycia. 
Wprawdzie proces ten powstrzymywala taniosc g6rnoslqskiej sily roboczej, ale nie 
mogla go zupelnie zahamowaG, szczeg6lnie ze wzgl�du na wspomnianq wyzej 
grozb� obcej konkurencji. 

R6znicowaly si� i komplikowaly takze warunki rozwoju poszczeg6lnych ko
paln. 0 ile do momentu zbudowania pierwszych linii kolejowych istotne znaczenie 
posiadalo zapewnienie mozliwosci zbytu w pobliskiej hucie lub na terenach polozo
nych w poblizu Przemszy (zaleznosc od drobnych nabywc6w nie byla korzystna), 
p6zniej w coraz wi�k:szym stopniu o perspektywach rozwoju tej lub innej kopalni 
decydowala jej lokalizacja w poblizu linii kolejowej. Autor podkresla znaczenie 
tego czynnika, wskazujqc r6wnoczesnie na dalsze jego konsekwencje. Wyrazaly si� 
one z jednej strony w coraz silniej uwidaczniajqcej si� zaleznosci g6rnoslqskiego 
g6rnictwa w�glowego od mozliwosci zbytu na obcych rynkach, z drugiej strony -
w oddzia,lywaniu na jego rozw6j kryzys6w gospodarczych. Rok 1859 pod tym wzgl�
dem byl szczeg6lnie wymowny. 

Zmiany w technice wydobycia dokonywaly si� powoli, napotykajqc liczne 
przeszkody. Autor slusznie wydobywa wszystkie elementy wiqzqce Zagl�bie G6rno
slqskie z innymi ziemiami polskimi, pokazuje osiqgni�cia techniczne mysli polskiej, 
niejednokrotnie celowo pomijane przez burzuazyjnq nauk� niemieckq. Problem 
wkraczania masiyn do g6rnictwa w�gla kamiennego przedstawia na podstawie 
przekroju z 1859 r. Wprawdzie w tekscie zaznacza, iz proces ten rozpocz,ll si� je
szcze w XVIII w., · brak danych z lat czterdziestych nast�pnego stulecia powoduje 
jednak, ze uzyskany obraz stanu technicznego kopaln prezentuje si� statycznie, jest 
pozbawiony dynamiki. Jak wiadom.o wszakze, wlasnie w latach 1840-1860 dokonal 
si� szczeg6lnie istotny post�p w tej dziedzinie 4• Czynnikiem przyspieszajqcym -
jak stwierdza przy tym sam S. Kossuth - okazal si� kryzys gospodarczy 1859 r. 
Z jednej bowiem strony doprowadzil on do upadku wielu mniejszych kopaln, dys
ponujqcych na og6l bardziej prymitywnq technikq, z drugiej - zmuszal do instalo
wania maszyn i stosowania nowych, wymagaj qcych znacznych naklad6w kapitalo
wych metdd wydobycia, eo stymulowalo koncentracj� produkcji i w konsekwencji 
prowadzilo do przeobrazeü w zakresie stosunk6w produkcji. 

Zdaniem Autora, g6rnoslqskie g6rnictwo w�glowe w por6wnaniu z innymi 
zagl�biami nie prezentowalo si� najlepiej. Stwierdzajq to zresztq rowniez inni 
badacze 5• Nie to tu jest wszakze najbardziej istotne, ale wskazanie na konkretne 
dziedziny zacofania, zwlaszcza takie, jak wentylacja, sortowanie w�gla, instalowanie 
maszyn, metody wybierania w�gla, transportu chodnikowego itp. Jedne z nich 
wynikaly z taniosci sily roboczej i braku organizacji zawodowych proletariatu, 
inne - z warunk6w wydobycia itp. Znamienne jest np., ze Zagl�bie G6rnoslqskie 
mimo swego zacofania mialo przeci�tnie wi�ksze kopalnie · niz Anglia, jakkolwiek 
mniejsze niz Belgia (s. 51). Problem wielkosci nie jest bagatelny. Sledzqc rozw6j 
g6rnictwa latwo mozna dostrzec, jak rosnie przeci�tna wielkosc w miar� wzrostu 
produkcji i rozwoju techniki. Czy. w zwi,lzku z tym nie mozna powiedziec, ze G6rny 
Slqsk pod wzgl�dem technicznym g6r0wal nad Angliq? Autor slusznie odpowiada 
negatywnie. Jak bowiem wiadomo, na tym terenie istnialy szczeg6lnie dogodne 
warunki geologiczne, umozliwiajcice powstawanie wi�kszych kopaln niz w Anglii 
mimo pewnego zacofania technicznego. 

4 J. J a  r o s, Historia g6rnictwa w�glowego w Zagl(?biu G6rnoslqskim do
1914 roku, Wroclaw-Warszawa--Krak6w 1965, s. 108 i n. 

5 Tamze, s. 109. 
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Duzq wartosc przedstawiajq opublikowane przez Autora aneksy do cz�sci 
pierwszej. Z zalqcznika „Slqskie Stowarzyszenie dla G6rnictwa i Hutnictwa 1 Jego 
organ" dowiadujemy si� o rozbieznosciach dzielqcych t� organizacj� ze Zwiqzkiem 
Przemyslowcöw Görniczo-Hutniczych i o przyczynach jej rozwiqzania. Informacje 
zawarte w zalqczniku „Waga beczki w�gla g6rnoslqskiego okolo 1860 r." wskazujc1 
natomiast, iz do problemu przeliczen w�gla z miary obj�tosciowej na wagowq 
nalezy podchodzic z duzq rezerwci. Nie jest np. wykluczone, ze relacja: beczka = 
200 kg iest blizsza prawdy niz stosowana ostatnio relacja: beczka = 183 kg 6• Po
zostaje wi�c kwestici otwartq, czy nie nalezaloby obliczyc wedlug pierwszego wzoru? 

Jak stwierdza S. Kossuth, g6rnictwo w�glowe na G6rnym Slqsku bylo przed� 
si�wzi�ciem niezwykle rentownym. Nie kwestionujc:ic tego stwierdzenia, popartego 
zresztq konkretnymi ·liczbami, trzeba jednak zauwazyc, ze problem w swej calej 
rozciqglosci nie zostal jeszcze zbadany i wymaga dalszych studi6w, podobnie jak 
poruszane przez Autora kwestie polityki gospodarczej przemyslowcöw g6rniczych, 
szkolnictwa g6rniczego czy zalqczone opisy poszczeg6lnych kopaln. Podane bowiem 
w pracy informacje nie wyczerpujq w pelni zagadnienia. 

Czasem spotykajq si� w rozprawie drobne usterki. W tabeli nr 1 zamiast 
wskaznik pisze si� 0/o (s. 9), zamiast Malczyce möwi si� niekiedy Malcz (s. 15), 
transport w(;'gla kolejq utozsamia si� ze zbytem dla kolei (s. 16) itp. Nie przeslaniahl 
one jednak ogölnej wartosci pracy, przynoszqcej wiele nowych informacji, nie 
zawsze dotychczas dostrzeganych i wykorzystywanych. W zwiqzku z ukazaniem 
sj� ostatnio kilku prac z zakresu przemyslu nasuwa si� tez refleksja, czy nie by
loby korzystne silniejsze koordynowanie badan, niz to mialo miejsce dotychczas, 
niejednokrotnie bowiem prowadzi si� röwnolegle pos.zukiwania na ten sam lub 
podobny temat i marnotrawi powazne sily. 

Stanislaw Michalkiewicz 

J. M a d e  j a, FILIP JAKUB ROBOTA, ZASLUZONY NAUCZYCIEL I DZIA
LACZ SPOLEC_ZNY NA SLi\SKU, Opol� 1966, s. 55. 

J. Madeja opublikowal w 1959 r. zarys biografii F. J. Roboty 1• Ogloszony
w6wczas komunikat byl swego rodzaju zapowiedziq omawianej obecnie pracy. 
W stosunku do pierwszego wydania obecne jest znacznie pemiejsze. Przynosi bo
wiem wiele nowych fakt6w i ustalen. Ta ksicizka, przeznaczona dla szerokiego kr�gu 
odbiorc6w, zawiera obok om6wienia wazniejszych epizod6w z zycia F. J. Roboty 
takze zalqczniki w postaci odpis6w wazniejszych zr6del wykorzystanych w prary. 

Autor staral si� wyjasnic losy ciekawej postaci nauczyciela i dzialacza spo
lecznego z Opolszczyzny. F. J. Robota urodzil si� w 1841 r. w polskiej rodzinie 
chlopskiej we wsi Gostomia kolo Prudnika. Po ukonczeniu semi]J.arium nauczyciel
skiego w 1861 r. obejmuje posad�, w szkole elementarnej. W latach 1861-1871 pra
cuje j9-ko tzw. adjuwant, czyli mlodszy nauczyciel .. W 1871 r. uzyskuje dyplom 
nauczyciela i osiada w Prudniku. Tarn tez pozostaje do smierci, tj. do 1902 r. 

s Tamze, s. 306. 
1 J. M a d e  j a; Filip Jakub Robota - zasluzony nauczyciel i dzialacz spoleczny

(Instytut Slciski w Opolu, Komunikaty, nr 31), Opole 1959, s. 14. 
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Stosunkowo duzo ciekawego materialu zebral Autor do· pierwszego okresu dzia
lalnosci nauczycielskiej mlodego Roboty. Jako poczc1tkujc1cy nauczyciel stara si� 
on przekazac wiedz� takze w j�zyku polskim. Na lamach „Zwiastuna Slc1skiego" 
uswiadamia czytelnik6w tego pisma o potrzebie piel�gnowania i zachowania mowy 
polskiej. Z tc1 dzialalnoscic1 jest zwic1zana pasja zyciowa Roboty - nauka muzyki 
i spiewu. W 1872 r. wydaje w Prudniku ksic1zeczk� pod tytulem Maly spiewak„ 

czyli zbi6r piesni dla szk6l polskich. Zamieszcza tarn takze wlasne utwory. 
Z omawianej pracy dowiadujemy si� takze o kontaktach tegoz nauczyciela 

z „Gazetc1 Torunskc1". W dniu 23 IV 1871 r. ukazala si� w tym pismie nast�pujc1ca 
notatka: ,,Wielu obywateli z Bialej (Zülz) i Prudnika (Neustadt) posylajq swoje 
dzieci do szk6l w Kr6lestwie Polskim dla nauczenia si� j�zyka polskiego, bez kt6-
rego si� obejsc, chodaz »wasserpolnisch« nazywajc1, w handlu i zyciu potocznym 
nie mogc1" (s. 26). Byla to jedna z korespondencji nadeslanych przez Robot�. 
Z teg<? tez powodu spotkalo go sledztwo i przykrosci ze strony wladz szkolnych. 

W latach 1874-1893 losy nauczyciela z Prudnika Sei nieznane. Wiadomo, ze 
w 1893 r. 52-letni Robota jest juz na emeryturze. Moze odpowiada prawdzie przy
puszczenie J. Madei, ze po trzydziestu latach pracy nauczycjelskiej Robota prze
szedl na emerytur�. Mozna snuc takze inne domysly, ze za swoje przekonania 
m6gl byc usuni�ty ze szkoly w okresie kulturkampfu. Byc moze, ze wyJasmenie 
tej kwestii znajduje si� w jednym z urz�dowych czasopism, np. w „Neustädter 
Kreisblatt". 

Jeden z rozdzial6w omawianej ksic1zki poswif;cony jest udzialowi F. Roboty 
w wyborach d<;> Parlamentu Rzeszy Niemieckiej w 1893 r. Uzyte w pracy okreslenia 
,,parlament pruski" (s. 34) lub „sejm pruski" (s. 38) mogq wprowadzic w blc1d czy
telnika m. in. dlatego, ze w 1893 r. byly przeprowadzone wybory do Sejmu Pruskie- . 
go, w kt6rych Robota nie uczestniczyl 2• Sprostowania wymaga takze inna kwestia. 
J. Madeja m. in. pisze w nast�pujc1cy spos6b: ,,Kandydowal on [Robota - uwa
ga J. P.] bowiem, jako przedstawiciel powiatu raciborskiego z ramienia Centrum„
do parlamentu pruskiego" (s. 34). Rzeczywistosc byla jednak inna. Z relacji „Nowin
Raciborskich" wynika, ze kandydatur� F. Roboty wysunc1l komitet wyborczy z Ra
ciborza zlozony z kilku przedstawicieli ludnosci polskiej (red. Mackowskiego„
dra Rostka i in.) oraz jednego reprezentanta ludnosci morawskiej. Robota przyj
mujc1c kandydatur� aprobowal w pelni zasadnicze postulaty tego komitetu. Do
magal si� r6wnouprawnienia j�zyka polskiego i Polak6w w panstwie pruskim oraz.
nauki w j�zyku ojczystym dla dzieci polskich i morawskich. Komitet wyborczy
i sam Robota nawic1zywali wprawdzie do „Centrum Windthorstowego", gdyz aktual
nie dzialajc1ce Centrum bylo przeciwne „wi�kszej samodzielnosci polskiego i mo
rawskiego ludu" a. Nawictzanie do polityki „starego'' Centrum bylo krytykq aktual
nej postawy tej partii. Wedlug informacji „Wochenblatt f. Stadt u. Land (Oppelner
Zeitung)"- nauczyciel Filip Robota reprezentowal Polak6w, a ksictdz Wilhelm Frank
Centrum 4, przy czym ten ostatni mial takze poparcie konserwatyst6w. Zgodne jest
to takze z calc1 propagandct „Nowin Raciborskich", kt6re zwalczaly Centrum. Z tych
tez wzgl�d6w mozna uznac Robot� za kandydata polskiego, wyst�pujc1cego poza
Centrum.

2 z. S u r  m a n, Wyniki wybor6w do Pruskiego Konstytucyjnego Zgromadzenia.
Narodowego i Izby Posl6w Sejmu Pruskiego na Slqsku w i. 1848-1918 (Studia i Ma
terialy z Dziej6w Slctska, t. VII, s. 117 nn.) nie wymienia F. Roboty. 

a „Nowiny Raciborskie", nr 58, 16 V 1893, s. 2. 
4 „Wochenblatt f. Stadt u. Land (Oppelner Zeitung)", nr 73, 18 VI 1893, s. 3. 
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W oficjalnym komunikacie o wynikach wybor6w podano nazwisko w brzmieniu 
„Robota" s. W statystyce wybor6w przez przypadek, czy tez z innych wzgl�d6w 
zmieniono 'pisowni� nazwiska na „Robotta", a takze zaliczono tego kandydata do 
grupy �ocjaldemokrat6w. Wedlug tego uj�cia glosy oddane na Robot� i Bebla 
poh,tczono razem s. Pierwsze sprostowanie tej pomylki oglosil w 1903 r. A. Neu- -
mann-Hofer 7. 

Ostateczny wynik wybor6w przyni6sl sukces kandydatowi Centrum. Uzyskal on 
9582 glosy, co stanowilo 600/o og6lnej liczby glosöw wa:znych. Robota uzyskal 
5749 glos6w (36°/o), a Bebel 610 glos6w (3,7°/o). W wyniku kandydat polski przegral. 
Wobec jednak sily Centrum na terenie Opolszczyzny byl to moralny sukces kie
runku polskiego. Stosunkowo duza liczba glos6w uzyskana przez kandydata wy
st�pujqcego po raz pierwszy moze sugerowac, ze Robota byl popularnq postacic\ 
na tym terenie. 

W ksiqzce znalazlo si� kilka bl�döw. M. in. data w przypisie 40 (s. 28) nie 
zgadza si� z datq w tekscie. 

J erzy Pabisz 

A. B r  o z e k, ROBOTNICY SPOZA ZABORU PRUSKIEGO W PRZEMYSLE
NA GÖRNYM SLi\SKU (1870-1914), Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1966, s. 220. 

. Obszerna ksiqzka Andrzeja Brozka jest syntezq jego dlugoletnich badaii nad 
problematykq ludnosciowq G6rnoslqskiego Okr�gu Przemyslowego w koncu XIX 
i poczqtkach XX w. Inspiratorem badan skupiajqcych si� nad historiq polskiego 
przemyslu i jego klasy robotniczej jest prof. dr Witold Kula. Praca Andrzeja Brozka 
wiqze si� z seriq monograficznq redagowami przez prof. Kul�. 

Obecnq ksiqzk� A. Brozka poprzedzily wczesniejsze publikacje, sposr6d kt6rych 
wymieni� publikowanq w 1958 r. prac� pt. Naplyw robotnik6w spoza zaboru pru
skiego na G6rny Slqsk w latach 1870-1914, nast�pnie Imigracj� ludnosci z Galicji 
i Kongres6wki do przem,yslu na G6rnym Slqsku przed rokiem 1885 (Sobötka, 1963), 
oraz osobnq ksiqzk� pt. Wysiedlenia,.12-0.lakow z G6rnego Slqska przez Bismarcka 

(1885-1887), wydaml w 1963 r. nakladem Wydawnictwa Slqsk. Nietrudno spostrzec, 
ze najnowsza praca A. Brozka jest podsumowaniem studiöw dotyczqcych problem6w 
spolecznych G6rnego 8lqska w dobie rozwoju stosunk6w kapitalistycznych z prze
lomu XIX i XX w. Autor zastanawia si� w pracy nad procesami ruch6w migra
cyjnych i ich wplywem na stosunki ekonomiczne G6rnoslqskiego Okr�gu Przemy
slowego w latach 1870-1914, przy czym w centrum jego zainteresowan znajduje 
si� tzw. zakordonowa sila robocza. Ambicjq Autora jest przedstawienie naplywu 
robotnik6w z Kr6lestwa Polskiego i z Galicji w kilku aspektach, przy czym - jak 
pisze na wst�pie - bada „mechanizm nap�dowy ruch6w migracyjnych z zaboru 
rosyjskiego i austriackiego na G6rny Sl&sk, rozmieszczenie tych ruchöw, ich kie-

5 „Ratiborer Kreisblatt", 1893, dod. do nr 24, s. 233. 
6 „Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1893", z. 4, s. 17-19. 
7 A. N e  u m  a n  n - H o f e  r, Die Entwicklung der Sozialdemokratie bei den

Wahlen zum Deutschen· Reichstage 1871-1903, wyd. 3, Berlin 1903, s. 12-13. W wy
daniu pierwszym z 1894 r., s. 9, powt6rzono blqd za wydawnictwem cytowanym 
w przyp. 6. Blizsze informacje o tej sprawie podaje J. Pa b i s  z, Wyniki wybor6w 
do · Parlamentu Zwiqzku P6lnocnoniemieckiego i Parlamentu Rzeszy Niemiecki<:?j 
na terenie Slqska w latach 1867-1918 (Studia i Materialy z Dziej6w Slqska, t. VII, 
s. 294-295, przyp. 5, s. 370, przyp. 47).
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runki i charakter oraz prawno-polityczne ramy" (,,pociqgni�cia poszczeg6lnych 
panstw, majqce na celu opanowanie kierunk6w badanych migracji"). 

Bazq materialowq, na kt6rej oparl A. Brozek swe dociekania, byly gl6wnie 
zasoby archiwalne zespol6w administracji panstwowej Prus i Rzeszy przechowy
wane w archiwach krajowych i zagranicznych. Archiwalia niemieckich. wladz 
centralnych zbadane przez Autora w Merseburgu mialy rzucic nowe swiatlo na 
polityk� rzqdu pruskiego wobec polskich robotnik6w w koncu XIX w. Wartosc 
material6w archiwalnych wykorzystanych przez A. Brozka jest niewc1tpliwie duza, 
stqd tez jego rozwazania dotyczqce polityki pruskich wladz centralnych wzbogacajq 
naszq wiedz� o okresie bismarkowskim i wilhelminskim. Dodam od razu, ze wy
wody Brozka opierajq si� nie tylko na rzetelnym studium zr6del archiwalnych, 
ale - eo jest nie mniej godne podkreslenia - na wprost imponujqcej literaturze, 
w kt6rej nie zabraklo nawet drobnych, zdawaloby si� marginalnych opracowan. 
Juz chocby z tych wzgl�d6w ksiqzka Andrzeja Brozka moze wzbudzic zaufanie 
czytelnika. 

Intensywnemu rozwojowi ekonomicznemu G6rnego Slqska w ostatnim cwierc
wieczu XIX w. towar.zyszyly procesy przemieszczen ludnosci. Wzrost zatrudnienia 
robotnik6w w g6rnictwie i hutnictwie wciqgnql w oddzialywanie rynku pracy nie 
tylko masy sproletaryzowanej ludnosci wiejskiej z powiat6w rolniczych sqsiadu
jc:icych z g6rnoslqskim centrum przemyslowym, ale i ludnosc z sqsiednich obszar6w 
Kr6lestwa Polskiego i Galicji. A. Brozka zainteresowal w I rozdziale przebieg 
migracji robotnik6w spoza zaboru pruskiego na G6rny Slctsk, przy czym konklu
duje, ze do lat siedemdziesiqtych XIX w. imigracja miala raczej charakter spo
radyczny: Naplyw robotnik6w spoza zaboru pruskiego w latach osiemdziesüitych 
napotkal restrykcje stosowane przez administracj� pruskq na fali polityki anty
polskiej kanclerza Bismarcka. Autor jest niewqtpliwie dobrym znawcq okresu 
bismarkowskiej polityki antypolskiej, o czym moze swiadczyc jego wczesniej wy
dana ksic:izka pt. Wysiedlenia Polak6w z G6rnego Slqska przez Bismarcka (1885-

1887). Niemniej jednak recenzentowi trudno si� powstrzymac od pewnych uwag 
dotyczqcych formalnej i merytorycznej strony I rozdzialu. 

W pracy poswi�conej robotnikom spoza zaboru pruskiego w przemysle ne1. G6r
nym Slc:isku w latach 1870-1914 nie spos6b pominc:ic tzw. rug6w pruskich. Autor 
poswi�cil im wiele miejsca zar6wno w obecnej publikacji, jak i we wczesniejszych 
artykulach czy ksiqzkach. Mysl�, ze w obecnej publikacji mozna ograniczyc siE: 
do bardziej zwi�zlego i dojrzalego powt6rzenia juz wczesniej znanych fakt6w. Nie
potrz.ebne sq powt6rzenia calych fragment6w ksictzki o wysiedleniu Polak6w 
w swiezo wydanej ksic:izce pt. Robotnicy spoza zaboru pruskiego (por. np. s. "28 
Robotnik6w spoza zaboru i s. 46-47 Wysiedleii, gdzie mowa o strefach naplywu). 
Zdaj� sobie spraw� z tego, ze zreferowanie pruskiej polityki „rug6w", przepis6w 
prawnych dotyczqcych polskich robotnik6w i ich zniesienia (1885-1890) nie nalezy 
do zada:n latwych. Temat przycic:igal juz uwag� innych badaczy (m. in. Buzek, 
Galos), a mimo to problematyka wciqz jeszcze czeka na historyka. A. Brozka inte
resowala w pracy (s. 17) sytuacja prawna robotnik6w polskich migrujqcych na 
G6rny Slctsk przed 1885 r., nast�pnie przepisy prawne w 1885 r. dotyczqce rug6w,. 
a wreszcie normy regulujqce zatrudnienie robotnik6w polskich w dobie pobismar
kowskiej. Mozna miec wcitpliwosci, czy wspomniane przez Autora rozporzctdzenie 
ministra spraw wewn�trznych z 11 XI 1871 r. okreslilo rzeczywiscie sytuacj� prawnq 
polskich robotnik6w przybylych do Prus z Kr6lestwa Polskiego. Przepis rozpo
rzqdzenia dotyczqcy obowiqzku uzyskania zezwolenia na pobyt w panstwie pruskim 
nie okresla jeszcze sytuacji prawnej obcokrajowc6w. Wqtpi� tez, czy sytuacj� 
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prawrni okreslily pozostale rozporzqdzenia wewn�trzne ministra, przytoczone przez 
Autora, nie wylqczah1c dekretu z 1879 r. (wydanego przez cesarza) regulujqcego 
sprawy paszportowe. Analizy polozenia prawnego polskich robotnik6w przybylych 
z zaboru rosyjskiego i a ustriackiego mozna bylo raczej, dokonac na podstawie 
rozporzqdzen pruskiego ministra spraw wewn�trznych z 26 III i 26 VII 1885 r. 
dotyczqce wysiedlenia os6b nie posiadajqcych obywatelstwa pruskiego. Tu mozna 
bylo tez zwr6cic uwag� przyszlych badaczy na problem kolizji rozporzqdzen mini
sterialnych z ustawodawstwem Prus, nakreslajqcym zakres praw obywatelskich. 

Polityk� pruskq wobec robotnik6w polskich w dobie bismarkowskiej i wil
helminskiej, przepisy o okresach karencyjnych czy kartach legitymacyjnych znamy 
wprawdzie juz i z innych prac Brozka, niemniej jednak wywody Autora wzbudzq 
zainteresowanie czytelnika. Niepotrzebne sq jednak liczne powt6rzenia dotyczqce 
np. kart legitymacyjnych (s. 51, 105, 121) czy tez karencji, do kt6rej wraca Autor 
w pracy kilkakrotnie (por. np. s. 48, 130-131, 153-155). Prawnik czytajcicy wywody 
poswi�cone przepisom prawno-administracyjnym b�dzie odczuwal pewien niedosyt, 
gdy oczekiwal od Autora sprecyzowania zwiqzku mi�dzy kartq legitymacyjnq 
a kontraktem pracy. Trudno pogodzic si� z Autorem, gdy twierdzi, ze wprowadze
nie kart legitymacyjnych stanowilo podj�tq przez junkierski aparat pan�twowy 
„nieudolnq pr6b� nawrotu do stosunk6w feudalnych i jako takie kolidowalo 
w pewnym sensie z interesami kapitalist6w" (s. 53). Karty legitymacyjne zawieraly 
bowiem istotne elementy kontraktu pracy uzalezniajqcego robotnika od kapitali
stycznego pracodawcy. Co najmniej ryzykowne jest twierdzenie A. Brozka przypi
sujqce kartom legitymacyjnym wprowadzenie „quasi-feudalnej zaleznosci robotnika 
od kapitalisty". Stosunki. panujqce w g6rnoslqskich zakladach przemyslowych zna
mionowalo wprawdzie istnienie pewnych feudalnych relikt6w, jednak na przelomie 
XIX i XX w. tracily one swe znaczenie i nie umacnialy je bynajmniej kart'y legi
tymacyjne (dodam tu, ze nie podzielam poglqdu Autora na relikty feudalne, wy
razonego w jego pracy pt. Ostflucht na Slqsku, Katqwice 1966, s. 128-132). 

Omawiane przez Autora pruskie przepisy prawne regulujqce zatrudnienie ro
botnik6w spoza zaboru pruskiego na Slqsku nie stanowiq cen'trum jego rozwazan, 
mimo to wraca do nich kilkakrotnie. Zapewne przepisy te stanowily istotnq cz�sc 
polozenia robotnik6w zagranicznych, mozna wi�c bylo je zmiescic w osobnym 
rozdziale zatytulowanym „Polozenie robotnik6w zagranicznych na G6rnym Slqsku" 
(z kolei mozna bylo zrezygnowac z om6wienia w tym rozdziale wplywu wahan 
koniunkturalnych na nasilenie imigracji robotnik6w polskich na G6rny Slqsk). 

Analiz� polotenia robotnik6w Autor sprowadza w zasadzle do zbadania ich 
sytuacji materialnej, przy czym opierajqc si� na archiwaliach stwierdza powazne 
r6znice w wynagradzaniu robotnik6w zamiejscowych i rodzimych. Do r6znic do
dajmy wreszcie uposledzenie robotnik6w polskich w dziedzinie ubezpieczen. Czy
telnikowi trudno b�dzie jednak dociec, czy zachodzily istotne r6znice w polozeniu 
prawnym robotnik6w rodzimych i zagranicznych, np. w dziedzinie zawierania 
umowy o prac� itp. Niezrozumiale b�dq dla czytelnika twierdzenia Autora, ze 
robotnik zagraniczny „byl pos�awiony na granicy braku zdolnosci procesowej" 
(s. 123). Twierdzenie to jest - jesli dociec intencji Autora - nieprawdziwe, gdyz 
ustawodawstwo pruskie nie ograniczalo zdolnosci do czynnosci prawnej robotnika 
zagranicznego. Rzecz inna„ ze niezmiernie rzadko robotnicy polscy - i to zaröwno 
pochodzqcy ze Slqska, jak i naplywowi - dochodzili sqdownie swych roszczen 
wobec pracodawc6w. 

Na osobnq uwag� zaslugujq wywody Autora poswi�cone rozmiarom naplywu 
robotnik6w polskich i mechanizmowi ruch6w migracyjnych. Za bardzo udane 
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trzeba uwazac Jego ustalenia dotyczqce obszar6w rekrutacji, stref naplywu robot
nik6w polskich, kt6re opierajq si� na materialach archiwalnych. ·Autor badal takze 
przyczyny imigracji na Slqsk i udowad:nfa, ze na tle przer6znych przyczyn ekono
micznych nabrzmiewala fala imigracji z Kr61estwa Polskiego i Galicji. Rzecz cie
kawa, ze wi�kszosc robotnik6w nie korzystala z posrednictwa agent6w. ,,Posrednic
two zawodowych agent6w - pisze Andrzej Brozek - nie bylo korzystne dla 
przemyslu" (s. 95). Tak np. w 1908 r. zaledwie 2346 robotnik6w zatrudniono w prze
mysle g6rnoslqskim za posrednictwem Feldarbeiterzentrale, a kilkanascie tysi�cy 
os6b z posrednictwa nie skorzystalo (s. 94-97). Shid tez z powqtpiewaniem trzeba 
przyjqc wniosek zawarty w zakonczeniu pracy, w kt6rym Autor podkresla „ko
niecznosc sprowadzenia r.obotnik6w z zagranicy'' (s. 195) wynikajqcq z nadgra
nicznego polozenia g6rnoslqskiego przemyslu ci�zkiego. Nieco wyzej konkluduje 
z naciskiem, ze „sprowadzanie na G6rny Slqsk i zatrudnienie w przemysle tego 
okr�gu robotnik6w zagranicznych miesci si� w ramach obiektywnych praw rozwoju 
gospodarki kapitalistycznej i w ramach tejze gospodarki mialo charakter zjawiska 
koniecznego". Wnioski te trudno pogodzic z wywodami dotyczqcymi „naplywu" 
robotnik6w polskich, w kt6rych toku Autor nie ujawnil przeciez praktyki „sprQ
wadzania" Polak6w z Galicji i Kr61estwa Polskiego, a nawet tego wyrazenia nie 
uzyl. J est pewne, ze w miar� narastania procesu uprzemyslowienia G6rny Slqsk 
przyciqgal sH� roboczq z bardziej zacofanych ekonomicznie i przeludnionych ziem 
zaboru austriackiego i rosyjskiego. W tym sensie mozna nawet m6wic, ze gospo
darka G6rnego Slqska byla „zdana nieodwolalnie na pomoc ze strony przeludnionej 
Galicji". 

W pracy wyr6znilbym dwa cenne rozdzialy, kt6re wnoszq wiele do naszej 
wiedzy o zjawiskach rozwoju spolecznego. Mam tu na mysli rozdzial II, poswi�cony 
„opinii k6l zainteresowanych w sprawie zatrudi1iania robotnik6w polskich spoza 
zaboru pruskiego", oraz rozdzial IV, dotyczqcy skutk:6w spoleczno-ekonomicznych 
migracji na G6rnym Slqsku. Przed zlozeniem do druku pracy mozna bylo usunqc 
pewne potkni�cia stylistyczne. Zdarzajq si� w pracy zdania niezrozumiale, razi 
np. czterdziestokrotne uzycie zwrotu „na odcinku". Trudno zrozumiec, czym byly 
„pociqgni�cia marcowe i lipcowe" (:;. 34) albo „zmiany stanu prawnego naplywu 
z zagranicy" (s. 41). Nie wiadomo tez, kto zdaniem Autora reprezentowal „kola 
polityczno-administracyjne" (s. 50). 

Pomimo pewnych zastrzezen, o kt6rych wyzej mowa, prac� Andrzeja Brozka 
pt. Robotnicy spoza zaboru pruskiego w przemysle na G6rnym Sl�sku (1870-1914) 
ocenic trzeba wysoko. Oparta na nieznanych dotqd zr6dlach, wnosi duzy wklad 
w naszq wiedz� o problemach rekrutacji sily roboczej w kapitalistycznym przemysle 
na G6rnym Slqsku ko11ca XIX i poczqtku XX w. 

Karol Jonca 

W. K o z a c z u k, BITW A O TAJEMNICE. SLUZBY WYWIADOWCZE POLSKI
I RZESZY NIEMIECKIEJ 1922-1939, KiW, Warszawa 1967, s. 315. 

Monografia W. Kozaczuka dotyczy jednego z najciekawszych i najmmeJ zara
zem opracowanych odcink6w dzialalnosci przedwojennego panstwa polskiego, miano
wicie wywiadu i jego blisko dwudziestoletnich (1922-1939) zmagan z wywiadem 
niemieckim. R6wnoczesnie stanowi ona tak:ze istotny przyczynek do historii sto
sunk6w polsko-niemieckich tego okresu w ogöle, w niekt6rych zas, wypadkach 
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przynosi nowe dane, rzucajqce dodatkowe swiaHo na problerny poruszane juz 
i w zasadzie wyjasnione w literaturze przedrniotu. 

Przykladern rnogq tu byc stwierdzenia Autora o stalym wykorzystywaniu tery
torium i wladz policyjnych Woh1ego 1\/Iiasta Gdaii.ska przez wywiad nierniecki 
w jego dzialalnosci antypolskiej, co _,_ jak pisze - wymownie swiadczylo o stanie 
„sarnodzielnosci'' i „suwerennosci'' Wolnego Miasta i bylo jednym z pierwszych 
po wojnie akt6w „rewizjohizrnu niemieckiego" (s. 61). W innyrn miejscu czytarny, 
ze juz w 1924 r. ,,kierownicze kola Rzeszy Niernieckiej", jak niescisle nazywa 
Autor wladze republiki weimarskiej, nie tylko uruchornily regularny wywiad za 
granicc}, co - jak podkresla - oznaczalo wyrazne naruszenie postanowieii. traktatu 
wersalskiego, lecz rnajc}c na widoku wojn� z Polskci c1:ynily takze organizacyjne 
przygotowania do prowadzenia „sabotazu i dywersji wojennej" (s. 42). Stanowisko 
Autora wi�c wykazuje tu zbieznosc z poglqdarni forrnulowanyrni juz w literaturze 
na podstawie zupelnie innych rnaterial6w zrodlowych. 

iPrzedstawiona w pracy ocena osiqgni�c polskiej sluzby wywiadowczej, ilustro
wana bardzo obszernie uzyskanyrni przez nie} rnaterialarni, uzasadnia w pelni 
twierdzenie Autora, iz rzqd polski, zwlaszcza kola MSZ, byly na biezqco dokladnie 
inforrnowane zar6wno o prawdziwych celach i intencjach polityki Trzeciej Rzeszy, 
jak i o jej bezposrednich juz przygotowaniach wojennych (s. 159-160, 289 i inne). 
Twierdzenie to jest wi�c zarazern glosern w dyskusji nad zagranicznq politykq 
Polski przedwrzesniowej, co zresztq Autor czyni z calq swiadomosciq. 

Nasuwa si� jednak pytanie, czy w konsekwencji nie wdaje si� on tu zbyt 
szczeg6lowo w problematyk� wykraczajqCq juz wlasciwie poza ternat pracy? 
Wrazenie takie wywoluje np. fakt ohszernego cytowania sprawozdaii. informator6w 
Oddzialu II dotyczqcych polityki narodowosciowej wladz hitlerowski.ch wobec 
rnniejszosci polskiej, tak iz polityka ta zdaje si� urastac do samodzielnego niemal 
przedmiotu pracy. 

Na tresc ksiqzki sklada si� 9 rozdzial6w, zawierajqcych histori� powstania, 
rozwoju i dzialania zwalczajqcych si� wzajernnie sluzb wywiadowczycl:i-Polski 
i Niemiec w okresie mi�dzy dwiema wojnami. Znajdujemy w niej ponadto orn6-
wienie podstawowych zasad i -charakterystyk� stosowanych przez obydwa wywiady 
rnetod, zwlaszcza rozmaitych form dezinformacji. Wiele rniejsca poswi�cil Autor 
pracy tzw. wywiadu plytkiego, obejmujqcego rejony nadgraniczne, kt6ry zar6wno 
po stronie polskiej, jak i niemieckiej stanowil gl6wne ir6dlo informacji. Osiqgni�cia 
wywiadu polskiego w okresie bezposrednich hitlerowskich przygotowaü do wojny 
ilustrowane sq mapq przedstawiajqCq rejony i sil� niemieckiej koncentracji. Do 
ksiqzki zostaly ponadto dolc}czone dwa oryginalne dokumenty z lat 1921-1923, 
zawierajqce wytyczne dzialania i statut niemieckiej sluzby wywiadowczej. 

Autor oparl swoje badania przede wszystkim na materialach znajdujqcych si� 
w CAMSW i w bibliotece naukowej tego Archiwum (zespoly akt Oddzialu II 
Sztabu Ge�eralnego) oraz w mniejszym stopniu na rnaterialach z CA W, AMSZ 
i DZA w Poczdamie. Wykorzystal r6wniez sprawozdanie z dzialalnosci II Oddzialu, 
sporzqdzone w 1940 r. we Francji przez Lucjana Sadowskiego, dawnego oficera 
tego Oddzialu. 

Materialy te, zawierajqce najtajniejsze w swoim _czasie dokumenty, pozwolily 
Autorowi na przedstawienie wielu sensacyjnych fragment6w polsko-niemieckiej 
batalii wywiadowczej, takich jak np. afera Sosnowskiego. Stctd tez ksiqzka Koza
czuka, napisana w dodatku ciekawie, stanowi miejscami wr�cz pasjonujqcq lekturE;>. 
choc sam Autor uwaza, iz „sfera dzialaii. paii.stwowych sluzb informacyjnych ... ma 
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niewiele z przypisywanej jej cz�sto aury powiesci szpiegowsk;iej" (s. 294-295). 
Ten atrakcyjny i sensacyjny przedmiot rozprawy przeslania czasem wyst�pu

h1ce w niej braki. Odnosi si� to gl6wnie do konstrukcji, kt6ra nie zostala -
wydaje si� - do konca przemyslana i w rezultacie tytuly poszczegolnych rozdzia
l6w nie zawsze odpowiadajc:1 zawartej w nich 1resci. Tak np. w rozdziale „Na pol
skiej stronie" czytamy ponownie o organizacji niemicckiej sluzby wywiadowczej 
(s. 85-92), czym Autor zajmowal si� juz w rozdziale poprzednim pt. ,,Wywiad 
Rzeszy Niemieckiej". W rozdziale „Studium Rzeszy Niemieckiej" Autor poswi�cil 
na samo studium zaledwie kilka stron, omöwil natomiast obszernie zagadnienie 
wsp6lpracy wywiadu polskiego z francuskim i czechoslowackim. Nie wdajc1c si� tez 
w merytorycznc:1 ocen� teoretycznych rozwaza:6 na temat instytucji wywiadu, mozna 
wszakze zauwazyc, iz sc:1 one rozrzucone po calej pracy, eo prowadzi cz�sto do po
wtarzania tych samych mysli. 

W niekt6rych wypadkach Wqtpliwosci czytelnika wywoluje niezbyt jasny spo
s6b formulowania prz,ez Autora jego poglqd6w. Nie wiadomo np. z calq pewnosciq, 
eo sqdzi on ostatecznie o zasadnosci wytoczonego przeciwko Sosnowskiemu zarzutu 
zdrady (s. 110). Zdarzajq si� tez I zdania wprost zaszyfrowane. Np. takie: ,,Istnieje ... 
wyrazny zwiqzek mi�dzy tel «obsesjq» Pilsudskiego [obsesjq panoszenia si� w Pol
see „agentury obcej" -- A. B.] a jego militarnq teoriq «konkretnego przypadku»" 
(s. 84). Do konca ksic1zki nie znajdzie czytelnik wyjasnienia, eo oznacza „teoria 
konkretnego przypadku". 

Mimo tych lub innych usterek, czy nawet wad, jakie dostrzec mozna w pracy 
W. Kozaczuka, stanowi ona bez Wqtpienia bardzo ciekawq lektur�, i to nie tylko
dla czytelnika interesujqcego si� historicl Polski tego okresu. R6wniez z punktu
widzenia jej wartosci naukowej jest pozycjq na pewno godnq podkreslenia.

Adam Basak 

W ALKA Z NAZEWNJCTWEM POLSKIM NA SL4SKU W . OKRESIE HITLE
ROWSKIM (1933-1939), opracowal K. Fiedor (Documenta Silesiae, z. 4), Wroclaw--
-Warszawa-Krak6w 1966, s. 158.

Dzieje polityki hitlerowskich .Niemiec wobec Polak6w na Slqsku i stosowane
w:obec nich metody germanizacji wielokrotnie dotychczas byly przedmiotem zainte
resowania badaczy. Mimo to jednak nie powiedziano w tym wzgl�äzie ostatniego 
slowa i niewqtpliwie wiele jeszcze jest tu do zrobienia. 

Problematyka ta posiada nie tylko walor poznawczy, lecz rowniez polityczny. 
I dlatego bardzo celowa i interesujqca jest inicjatywa Wroclawskiego Towarzystwa 
Milosnik6w Historii, polegajqca na wydawaniu serii zr6dlowej, dwuj�zycznej, kt6-
rej kazdy kolejny toniik poswiGcony jest wyodr�bnionej tematyce z dziej6w pol
skiej ludnosci Slqska. 

W minionym roku ukazal si� na p6lkach ksi�garskich czwarty tom tej serii, 
w kt6rym zebrane zostaly materialy obrazujqce walk� z nazewnictwem polskim 
na Slqsku. Jak widac, tresciowo odbiega on nieco od tematyki poprzednich publi
kacji tej serii, kt6re byly bezposrednio poswi�cone ludnosci polskiej Slctska. Jest 
przy tym w zakresie swym szerszy, poniewaz obejmuje nie tylko bezposredriicl 
walk� o celach germanizacyjno-asymilacyjnych lecz r6wniez akcj� zmierzajqCq do 
zatarcia obiektywnych (onomastycznych, toponomastycznych, kultowych) przejaw6w 
polskosci tego terytorium. 
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Walka ta, prowadzona przez wladze Niemiec weimarskich, szczeg6lnie zas przez 
hitlerowskq Trzeciq Rzesz�. jest faktem znanym. Dotychczas jednak nie zostala 
ona jeszcze przedstawiona dokladniej i w skali calego Slctska. Nie pr6bowano ujqc 
jej rezultat6w statystycznie, nie poznano i nie podano do szerszej wiadomosci stoso
wanych w tym wzgl�dzie metod, nie okreslono §cisle wladz i innych instytucji 
bezposrednio w tej akcji zaangazowanych. Wszystkie te luki wypelnia niewqtpliwie 
interesujqca zr6dlowa publikacja Karola Fiedora. 

Zgodnie z praktykq, stosowanq w kolefoych tomach tej serii, zawiera ona sto
sunkowo obszerny Wst�p, kt6ry jest zarazem pr6bq syntetyzujqcego uj�cia proble
mu, oraz teksty zr6dlowe. Te ostatnie nie zostaly uszeregowane · chronologicznie, 
lecz pogrupowano je tresciowo, dzielqc je na szesc „rozdzial6w", kazdy z nich 
o odr�bnej numeracji publikowanych akt6w, kt6rych w sumie jest 83.

Wspomniane „rozdzialy" wyodr�bnione zostaly przez Wydawc� wedlug dwoja
kiego kryterium: geograficznego (mianowicie osobno dla G6rnego i Dolnego Slqska) 
oraz w zaleznosci od rodzaju akcji niemieckich wladz. I tak w pierwszej kolej
nosci zamieszczone zostaly teksty dotyczqce likwidacji polskich nazw miejscowych 

· na Slqsku Opolskim (rozdz. I), p6iniej w pozostalej C?-:�sci Slqska (rozdz. II). Osobno,
jako rozdzial III, Wydawca zestawH materialy dotyczqce likwidowania nazw mie
szczqcych w sobie okreslenie „Piast" lub „piastowski", tez na Dolnym Slqsku.
Pozostale trzy rozdzialy dotyczq zn6w tylko Slqska Opolskiego, mianowicie likwi
dacji napis6w w j�zyku polskim (reklam, napis6w cmentarnych i na przedmiotach
kultu - rozdz. IV), niemczenia poiskich imion i nazwisk (rozdz. V). Ostatni rozdzial
miesci w sobie teksty, kt6re informujq o postawie ludnosci polskiej wobec likwi
dowania pomnik6w polskosci na Opolszczyznie.

Jak wspomniano, Wst�p do recenzowanego wydawnictwa jest stosunkowo
obszerny. Wplymil na to jasno przebijajqcy z tekstu zamysl Wydawcy, aby pr6cz
og6lnych uwag o przebiegu i rezultatach akcji likwidowania polski� nazewnictwa
na Slqsku nakreslic r6wniez og6lne tlo polityczne i najwazniejsze zdarzenia poli
tyczne, w kt6rych kontekscie przebiegaly interesujqce go procesy. Trzeba stwierdzic,
ze zamiar ten zostal w zasadzie zrealizowany. R6wnoczesnie jednak wydaje si�, ze
konstrukcja, kt6rq dla Wst�pu przyjql Autor, nie zostala najszcz�sliwiej dobrana.
Mianowicie zrezygnowal on z dwucz�sciowego ukladu, gdzie najpierw przedsta
wilby og61ne tlo polityczne, dopiero potem zas interesujqCq go gl6wnie problema
tyk�. Obie kwestie zostaly w wywodach przemieszane, z niewqtpliwq szkodq dla
calosci wywod6w. Szkoda tez, ze w swoich wywodach oparl si� niemal wylqcznie
na doniesieniach prasy polskiej, i to w odniesieniu do spraw szeroko opracowanych
juz przez literatur� naukowq. Oczywiscie nie zamierzam kw�stionowac wartosci
prasy jako zr6dla. Pod tym jednak wzgl�dem, o ktöry chodzilo we wst�pie, i w od
niesieniu do spraw w nim poruszanych nie bylo to zrodlo odpowiednie.

Wst�pne uwagi Autora posiadajq jeszcze inny powazny mankament. Mianowicie
brak tarn jest og6lnego, najbardziej chocby zarysowego przedstawienia c a  l e j
a k c j i g e r m a n i z a c y j n e j wladz Niemiec weimarskich i p6zniej hitlerow
skich wobec poiskiej ludnosci na Slqsku. W rezultacie czytelnik uzyskuje obraz od
bity w krzywym zwierciadle, a i sam Autor tez wypowiedzial twierdzenia - gdy
spojrzymy na calosc zagadnienia - niewqtpliwie niesluszne. Dla przykladu mozna
tu przytoczyc zdanie, ze „pierwszym etapem walki z polskosciq na Slqsku bylo
usuwanie polskich nazw miejscowosci" (s. 11). Oczywiscie, ze z tym trudno si� zgo
dzic. Chodzi tu przeciez - i Autor o tym wie przeciez doskonale - o poczqtkowy
etap w walce z nazewnictwem polskim. To zas zadnq miarq nie moze byc utozsa
miane z walkq z polskosciq w og61e.
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Trafiajq si� we Wst�pie r6wniez inne, zbyt pospieszne i ostre uog6lnienia. I tak 
na s. 23 mowa jest o „narastajqcej biernosci szerokich warstw Slqzak6w [czy nie 
lepiej byloby tu wprost i konsekwentnie m6wic o Polakach?] wobec rozgrywajq
cych si� na Opolszczyznie wydarzeii" w warunkach szalejqcego hitlerowskiego 
terroru. Twierdzenie to jest co, najmniej przesadne. Zrozumiala w6wczas bezsilnosc 
nie jest chyba r6wnoznaczna z biernoscü:1, z rezygnacjq. Takie sformulowanie nie 
zostaloby zamieszczone, gdyby Autor popatrzyl na walk� z nazewnictwem pol:5kim 
7N. calym kontekscie germanizacyjnej akcji hitlerowskich wladz. 

Nie brak tez powiedzeii zdecydowanie nieszcz�sliwych, jak np. na s. 21, gdzie 
K. Fiedor usuwanie napis6w z pomnik6w nazywa likwidacjq „widocznych jeszcze
ostatnich slad6w polskosci na Slqsku". To przeciez niewqtpliwa przesada.

Bardzo cenna natomiast jest tablica statystyczna (s. 18), w kt6rej Autor zestawH 
ilosciowe rezultaty interesujqcej go akcji wladz hitlerowskich. 

Przyst�pujqc do om6wienia tekst6w, stanowüicych zasadniczq tresc recenzowanej 
publikacji, przede wszystkim z duzym naciskiem podkreslic nalezy fakt, iz Wy
dawca nie ograniczyl si� tylko do material6w dotyczqcych G6rnego Slqska. Jest to 
okolicznosc bardzo istotna, kt6rej nalezy si� duze uznanie. Przez to czytelnik uzy
skuje material kompletny, nie przeciwstawiajqcy w spos6b sztuczny obu cz�sci 
ziemi slqskiej. W sumie Dolnego $lqska dotyczy 35 tekst6w z 83 opublikowanych. 
Jest to relacja prawidlowa. 

Pewne Wqtpliwosci natomiast budzq same publikowane teksty. Mianowicie 
w materiale g6rnoslqskim w przyUaczajqcej wi�kszosci reprezentowane sq prze
druki z polskiej i niemieckiej prasy. R6wnoczesnie zas publikowany material dolno
slqski niemal wylqcznie jest pochodzenia archiwalnego. Nie wiadomo, eo wplyn�lo 
na takq wlasnie decyzj� Wydawcy, i szkoda bardzo, ze odpowiednia uwaga nie 
zostala zamieszczona we Wst�pie. 

Strona edytorska jest na og6l poprawna, komentarz merytoryczny zas wystar
czajqcy. Nie obylo si� jednak bez pewnych usterek. I tak na s. 63 prawdopodobnie 
chodzi o wies „Wielmierzowice" nie zas o „Wiemierzowice" (W obu tekstach), na 
s. 102, 120, 121 w tekstach niemieckich sq bl�dy gramatyczne lub ortograficzne
utrudniajqce zrozumienie zdania. Jezeli Sq to bl�dy oryginalu, Wydawca powinien
byl je zaznaczyc lub poprawic, jezeli chodzi o omylki zupelnie oczywiste. Na s. 104
i 124 zamieszczony regest nie odpowiada tresci publikowanego dokumentu. Podobnie
na s. 141, gdzie tekst nazwany przez Wydawc� w regescie kwestionariuszem zupel
nie nie posiada takiego charakteru. Regest dokumentu na s. 103 nie informuje
o jego adresacie.

Wydawca nie jest konsekwentny w stosowanej przez siebie terminologii. Cz�
sciowo bowiem w regestach i tlumaczeniach slusznie uzywa spolszczonego slowa 
,,landrat" (np. s. 94), kiedy indziej zas stosuje tu polskq nazw� ,,starosta" (np. 
s. 103, 104), o wiele mniej odpo�iedniq.

Zamieszczane polskie tlumaczenia dokument6w sc:1 wolne, co zresztq jest tylko
z korzysciq dla tekstu. Niejednokrotnie jednak swoboda tlumacza idzie za daleko 
i tlumaczenie nie pokrywa si� w tresci z oryginalem (np. s. 105). Wreszcie na s. 125 
w odsylaczu bl�dnie przetlumaczono laciiiski zwrot oryginalu: ,,relinquo" bowiem 
oznacza „pozostawiam", nie zas „przynosz�". 

Wszystkie wymienione tu usterki i niescislosci sc1 jednak niewqtpliwie drugo-
rz�dnej natury i nie ujmujq wartosci calej publikacji, kt6ra jest cenna i powinna 
znalezc si� w kazdej bibliotece, nie tylko naukowej. 

Kazimierz Orzechowski 



404 Recenzje i artykuly recenzyjne 

Kraftfahrbahnen (OBK). Siedziba jednej z OBK miescila si� we Wroclawiu 10. Te 
gigantyczne prace ozywily takze gospodarczo ziemie slc1skie. Autorowi Ostfluchtu 
uszly wi�c uwagi te przedsi�wzi�cia wladz centralnych Rzeszy. IVIsci si� tu nie 
wykorzystana w pelni literatura przedmiotu. A. Brozek bowiem nie wyzyskal 
podstawowej literatury polskiej omawiajqcej problematyk� gospodarczq tzw. nie
mieckiego wschodu, by przykladowo wymienic prace S. Smolinskiego, M. Przed
pelskiego, B. Gruchmana, K. Jezowskiego czy wreszcie studium o rolnictwie slq
skim A. Jagielskiego 11• Sam Autor zresztq pisze na s. 76: ,,Lata 1933-1939 przy
noszq . . . r6wniez i na Slc1sku ozywienie gospodarcze. Produkcja w wi�kszosci 
gal�zi gospodarczych rosla, mozna bylo uruchomic na nowo zamkni�te poprzednio 
zaklady przemyslowe". To prawda, iz w Niemczech srodkowych i zachodnich roz
w6j gospodarki wojennej byl jeszcze silniejszy, ale i to, co dzialo si� na Slc1sku, 
zmienialo niewqtpliwie struktur� gospodarczct tych ziem, choc - jak slusznie Autor 
podkresla - nie likwidowalo zr6del emigracji. Wladze administracyjne pr6bowaly 
nawet zazegnac przy pomocy bodzc6w materialnych slc1ski exodus. Referujqc to 
zagadnienie A. Brozek pisze: ,,Gdy w okresie kryzysu lat trzydziestych (i jeszcze 
wczesniej) rozwazana byla sprawa pomocy gospodarczej dla teren6w polozonych 
nad wschodniEt granicq Niemiec (pomoc dla Prus Wschodnich podj�to juz w 1928 r.), 
podniosly si� na Sic1sku glosy, ze akcjq tc1 musi byc obj�ty caly Slc1sk" (s. 20). 
Stwierdzenie to jest nieprecyzyjne. Tereny wschodnie, a zwlaszcza Prusy Wschodnie, 
otrzymaly juz w latach 1920-1925, a nie - jak pisze Autor - w 1928 r., powazne 
sumy pieni�zne na potrzeby gospodarcze terenu. Juz bowiem jesieniq 1920 r. w cza
sie jednej z kolejnych konferencji na szczeblu ministerialnym wysuniE:to tzw. 
Ostpreußenprogramm, w kt6rego ramach do 1925 r. przyznano Prusom Wschodnim 
okolo 300 mln marek. W latach nast�pnych prowincja ta otrzymala dodatkowe 
sumy, kt6rych wysokosci wladze centralne nie byly w stanie lub tez celowo nie 
chcialy okreslic 12

. 

Nad polozeniem gospodarczym Dolnego Slc1ska rozpocz�to debaty w 192� r. 
Poslowie do Sejmu Pruskiego z okr�gu wroclawskiego Schulz i Herrmann przed
stawili stan gospodarczy Slctska, zc1dajqc pomocy materialnej. W tym samym roku 
z przedstawicieli 4 prowincji nadgranicznych: görnoslc,tskiej, dolnoslctskiej, Prus 
Wschodnich i Pogranicza, powofano do zycia komisj� (Arbeitsausschuß), ktörej 
zadaniem bylo opracowanie wniosköw zmierzajqcych do aktywizacji gospodarczej 
wymienionych teren6w 13. Opracowane programy przeslano do wladz centralnych 
Rzeszy. W ten spos6b zrodzil si� plan pomocy dla Slctska, kt6rego realizacj� zapo
wiedziano W najblizszych latach 14• 

10 Die Reichsautobahnen. Principes pour la formation et la construction, Berlin 
1936, oraz Deutsche Reichsbahn und Reichsautobahn. Finanzvorschriften für die 
Reichsautobahnen, Berlin 1939. 

11 Rozw6j gospodarczy ziem zachodnich i p6lnocnych Polski, Warszawa 1960; 
S. S m o 1 i n s k i, M. P r z e d p e 1 s k i, B. G r u c h m a n, Struktura przemyslu
ziem zachodnich w latach 1934-1959, Poznaii 1961; K. J e  z o w s k i, Rozw6j i roz
mieszczenie przemyslu na Dolnym Slqsku w okresie kapitalizmu, Wroclaw 1961;
A. J a  g i e 1 s k i, Zmiany strukturalne w rolnictwie slqskim w okresie 1907-1937
w swietle danych statystycznych (Studia i Materialy z Dziej6w Slctska, t. II, Wro
claw 1958); t e n z e, Produkcja, podaz i ceny produkt6w rolnych na Slqsku w okre
sie mi�dzywojennym (tamze).

12 Archiwum ,;Panstwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego, Wydzial Sa
morzc1du Prowincji Slc1skiej, nr 254, raport z 11 VI 1931 (dalej skr6t: AP Wroclaw, 
WSPS1.). 

13 Deutsches Zentralarchiv Merseburg, Rep. 120 C, Abt. IX, Fach. 3 b, nr 19, 
Bd. 3, pismo z 21 XI 1925 (dalej skröt: DZA Merseburg). 

14 Tamze, nr 19 A, oraz Fach. 2, nr 50, Bd. 2. 
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Aby nie wdawac si� w zbyt daleko idctce szczeg6ly, stwierdimy, iz niejedno
krotnie jeszcze wladze slqskie wyst�powaly z petycjami zar6wn·o do wladz pru
skich, jak i do rzctdu Rzeszy z prosbq o dotacje pieni�zne, podkreslajctc kazdora
zowo koniecznosc przyjscia z pomocct Slqskowi, prowincji powaz.nie zagrozonej 
„polskim niebezpieczeii.stwem''. Ta pomoc bowiem moze jedynie powstrzymac nap6r 
elementu slowiaii.skiego, przyczyn.ic si� do podniesienia kultury Slctska i rozwoju 
gospodarczego, a tym samym do zahamowania odplywu wartosciowego i zdrowego 
elementu miejscowego do zachodnich i srodkowych prowincji Niemiec. Niezaleznie 
od dotacji w ramach „natychmiastowej · pomocy" wladze niemieckie przystctpily 
od 1926 r. do udzielania, zwlaszcza na terenach wschodnich, dodatkowych funduszy 
dla bezrobotnych, okreslanych jako Arbeitsbeschaffungsprogramm. W lipcu 1926 r. 
stan bezrobocia w Niemczech si�gal okolo 3,5 mln os6b. Stosunkowo pokazna liczba 
tych ludzi przypadala na tereny wschodnie. Aby wi�c przyjsc im z pomocq, 
w czerwcu 1926 r. minister pracy Rzeszy Braun powolal do zycia komisj� mi�dzy
niinisterialnq, kt6rej zadaniem bylo m. in. opracowanie planu rob6t publicznych 
majqcych zatrudnic t� armi� bezrobotnych. Uchwalono na ten cel sum� 100 mln 

., ma,rek 15• Kolejne lata przynosily nowe plany w zakresie Arbeitsbeschffungs
programm. Poszczeg6lne gabinety Rzeszy wprowadzaly coraz to nowe elementy, 
dostosowujqc t� pomoc do zmienionych warunk6w politycznych w Niemczech. 
W lipcu 1933 r. nadz6r nad Arbeitsbeschaffungsprogramm przejql Reinhardt. Jego 
plany pomocy dla bezrobotnych okresiano· tez cz�sto jako Reinhardt-Programm 16. 
0 tych zabiegach i planach zmierzajqcych do zalagodzenia trudnej sytuacji go
spodarczej Rzeszy wspominam szerzej m. in. dlatego, iz mialy one powstrzymac 
odplyw niemieckiego elementu z ziem narazonych na „polskie n�ebezpieczeii.stwo". 
Temu tez celowi wreszcie sluzyc mialy zasady finansowania osadnictwa wiejskiego 
na niemieckich ziemiach wschodnich. Na mocy jednomyslnej uchwaly podj�tej 
przez Reichstag w 1926 r. Rzesza Niemiecka przeznaczyla na okres 1926-1930 
okolo 300 mln marek na cele osadnicze na wschodzie. Powyzszy fundusz mial 
byc uzyty po pierwsze - na nabywanie grunt6w przez kolonist6w za posrednictwem 
towarzystw kolonizacyj nych, okreslanych naj cz�sciej j ako „Landesgesellschaften" 
lub „Siedlungsunternehmungen", po drugie - na ulepszanie teren6w przeznaczo
nych do kolonizacji, a przede wszystkim na prace melioracyjne, budow� dr6g do
jazdowych do gospodarstw, wznoszenie nowych zagr6d, i wreszcie po trzecie -
na ulatwianie osadnikom zainstalowania si� na nowym miejscu. Wyzej przedsta
wione kredyty mialy byc zwr6cone paiistwu po uplywie okreslonej ilosci lat. Stopa 
procentowa od nich nie przekraczala 3,5°/o. Z omawianych kredyt6w korzystac 
mogli osadnicy na nast�pujqcych obszarach Rzeszy: Prusy Wschodnie, niekt6re 
powiaty Pomorza Zachodniego, Pogranicze; G6rny i Dolny Slqsk (miejscowosci po
lozone na prawym brzegu Odry), Brandenburgia, .P6lnocna cz�sc Szlezwiku-Hol
sztynu oraz pogranicze $aksonii. Opr6cz tego przyznano na zagospodarowanie 
odlog6w na wschodzie ze srodk6w Reichsgetreidestelle w 1928 r. sum� 15 mln ma
rek. Paiistwo pruskie przyznalo dla osadnik6w dodatkowo 40 mln marek jako tzw. 
kredyty przejsciowe (Zwischenkredit) przy 5°/o stopie pozyczkowej. Kredyty te mogly 
byc udzielane osobom, kt6re nie korzystaly z dotacji Rzeszy. Jak dalece te srodki 
pomocy mialy aspekt polityczny, swiaäczyc mogla nast�pujctca zasada: gospodarstwa, 
kt6re· byly najdalej wysuni�te na wsch6d, mialy najwi�ksze szanse uzyskania nie 
tylko dogodnych kredyt6w, lecz takze ich splaty. Korzystali z nich w pierwszym 

15 „Berliner Tageblatt", 18 VII 1926. 
1s DZA Merseburg, Rep. 87 B., nr 46.
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zagadnienie (s. 93). Wspomina tez o raporcie opracowanym w 1938 r. w Rejencji 
Opolskiej noszqcym dat� 11 marca, a zatytulowanym Abwanderung aus Ober

schlesien. Raport ten jest niewqtpliwie dokumentem ciekaw'ym i zaslugujijcym 
w pelni na opublikowanie, co zresztq czyni Autor w przygotowanym 5 zeszycie 
,,Documenta Silesiae". W tym miejscu pragmilbym jednak zwr6cic uwag� Autora, 
iz dokument ten juz bardzo gruntownie om6wil B. Olszewski (przytaczajqc dane 
liczbowe dotyczqce wychodzstwa ze Slqska) w pracy, kt6rcl A. Brozek zna i na 
kt6rcl - wprawdzie w innym zestawieniu - w recenzowanej rozprawie si� po
woluje (s. 78) 28• Nalezaloby przynajmniej w przypisie zapowiadajqcym publikacj� 
owego memorialu to zasygnalizowac, jak zrobil Autor wykorzystujijc memorial 
landrata glogowskiego o polozeniu powiatu, opublikowany przez J. St�pczaka. 

Werbunek do rob6t tak sezonowych w rolnictwie, jak i stalych w przemysle od
bywal si� nie tylko oficjalnie przy pomocy miejscowych urz�d6w pracy, Niemieckiej 
Centrali Robotniczej, lecz r6wniez przez prywatnych agent6w pracodawc6w i „dzi
kich", nie uprawnionych do tego werbownik6w. Tak na G6rnym Slijsku, jak i na Dol
nym Slqsku istniafy nawet specjalne instytuc,e doradcze, kt6re zajmowaly si� sprawq 
wychodzstwa. W rejencji opolskiej dzialalo Oberschlesische Auswanderung und Aus
wandererberatung, a na Dolnym Slqsku Auswandererberatung 29• Dochodzilo wi�c 
do paradoksu, z jednej strony bowiem no�owano najwi�kszij ilosc bezrobotnych 
w miejskich okr�gach przemyslowych, z drugiej zas brak wykwalifikowanych ro
botnik6w zar6wno na potrzeby rolnictwa (prace melioracyjne), jak i przemyslu. 
Jezeli jednak wychodzstwo sezonowe oraz emigracj� robotnik6w niewykwalifiko
wanych traktowano nadal jako rzecz normalnq, to masowy odplyw ·na stale fa
chowc6w i ich rodzin uwazano obecnie za powazne niebezpieczenstwo. Toiez 
w oficjalnych raportach wladz miejscowych coraz cz�sciej m6wilo si� o tzw. nie
mieckim wschodzie, w tym i o Slqsku, jako o przestrzeni bez ludzi - Raum ohne 
Volk 30• Wkr6tce to okreslenfe stalo si� synonimem rolniczych teren6w Slqska, 
„zagrozonych" przez pr�zny el€ment polski. Emigracja na zach6d zmuszala z kolei 
wladze administracyjne do udzielania zgody na dopuszczenie na niemiecki rynek 
pracy polskich robotnikow sezonowych. Zamierzano w ten spos6b zabezpieczyc 
miejscowemu rolnictwu taniq sil� roböczq. Przeciwko tej decyzji z kolei wystqpily 
or.ganizacje nacjonalistyczne, uwazajqc, iz naplyw na te ziemie robotnik6w z Polski 
stanowi niebezpieczei:tstwo polityczne. W zwiqzku z tym przystqpiono jeszcze przed 
pierwszq wojnq swiatowq do opracowania bardzo szczeg6lowych przepis6w, udo
skonalonycli-w okresie mi�dzywojennym, regulujijcych werbunek do pracy w Niem
czech, a zwlaszcza do rolnictwa, polskich robotnik6w. Zagadnienie to jest na og6l 
znane. Pisano na ten temat sporo juz po 1945 r. Totez dziwic musi stanowisko 
Autora, kt6ry sygnalizujqc ten problem powoluje si� tylko na wlasne opracowa
nie 31, traktujqc o naplywie robotnik6w z Polski przede wszystkim do przemyslu, 
i to tylko do 1914 r., a pomija opracowania innych, dotyczqce wychodzstwa polskiego 
po 1918 r. 32 Tymczasem po pierwszej wojnie swiatowej az do 1932 r. na Slqsk 

28 B. 01 s z e w s k i, Lokalizacja Z11klad6w I. G. Farben w K�dzierzynie na tle

hitlerowskich koncepcji geopolitycznych w odniesieniu do Slqska Opolskiego (Ko
munikaty Instytutu Slqskiego w Opolu, nr 28, Opale 1959). 

29 R a d e  t z k i, op. cit., s. 82, oraz AP W:r:oclaw RO I, nr 12164, pismo ze 
stycznia 1934. 

30 W. Röm e r, Die Wirtschaftskrise und die Oberschlesische Landwirtschaft,
Racib6rz 1930, s. 14. 

31 A. B r o z e k, Robotnicy spoza zaboru pruskiego w przemysle na G6rnyrn
Slqsku (1870-1914), Wroclaw 1966. 

32 A. G a 1 o s, Walka kapitalist6w g6rnoslqskich o robotnika galicyjskiego (So
b6tka, 1949); t e n z e

1 
Rugi pruskie na G6rnym Slqsku (tamze, 1954); B. D r  e w-
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naplywalo rocznie legalnie i nielegalnie kilkanascie tysi�cy os6b. W latach 1933-1936 
wladze niemieckie zakazaly werbunku polskich robotnik6w rolnych do Niemiec, ale 
juz w 1937 r. ponownie podpisano konwencj� polsko-niemieckq, na mocy kt6rej 
rozpocz�to werbunek do prac w rolnictwie niemieckim polskich robotnik6w sezo
nowych 33• W omawianym rozdziale Autor zajmuje si� takze placami polskich ro
botnik6w wywozonych na roboty do Niemiec po 1939 r., ich traktowaniem przez 
czynniki niemieckie, wreszcie politykq podatkowq na ziemiach przylqczonych do 
Rzeszy (s. 112), co - moim zdaniem - ani nie jest zwiqzane z tematem, ani nie 
wyjasnia postawionego w pracy problemu. Na ten temat jest juz zresztq bogata 
literatura, chocby przykladowo prace K. Popiolka czy E. Seeber 34. 

Interesujqce Sc\ natomiast rozwazania nad kierunkami ruch6w migracyjnych 
po 1933 r. Autor przedstawil to zjawisko w powiqzaniu z przemianami gospodar
czymi zachodzqcymi w Trzeciej Rzeszy (s. 116 i n.). W rozdziale IV A. Brozek 
zajmuje si� mechanizmein ruch6w migracyjnych ze Slqska na zach6d, podkreslajqc, 
iz podstawowq przyczynq odplywu ludnoici ze wschodnich teren6w Niemiec byly 
warunki ekonomiczne. Dotyczylo to nie tylko robotnik6w przemyslowych, lecz takze 
i zatrudnionych w rolnictwie. Na zachodzie wychodzcy otrzymywali z reguly wi�k
sze place. Tu takze czekaly na nich lepsze warunki mieszkaniowe. Zwracaly na to 
uwag� liczne memorialy landrat6w, pisala tez o tym slqska prasa. Ta cz�sc ksiqzki, 
oparta zar6wno na literaturze przedmiotu, jak na materiale archiwalnym, nalezy 
do najlepiej napisanych i stanowi niewqtpliwie powazne osüigni�cie nauk:owe 
Autora. 

W rozdziale V A. Brozek przedstawia pr6by zahamowania Ostfluchtu czynione 
przez samych Niemc6w. Powtarza wi�c to, co juz cz�sciowo referowal w innych 
partiach ksiqzki. W zakonczeniu daje zwi�zle om6wienie wychodzstwa ze Slqska 
w ostatnich latach Trzeciej Rzeszy. Pisze m. in. ,,Dopiero .. . upadek Niemiec hitle
rowskich po II wojnie swiatowej i zmiany na mapie Europy wykreslily Ostflucht 
z problematyki ziem na wsch6d od Odry i Nysy, a takze sprawily, ze wsp6lczesne 
koncepcje Drang nach Osten mogq byc rozpatrywane na zupelnie innej plaszczyznie 
anizeli przed rokiem 1945" (s. 188). Autor jest · jednak w swoich sqdach niekon
sekwentny. Juz na s. 189 stwierdza: ,,Mozna n;:itomiast Ostflucht potraktowac jako 
tandem [? - K. F.] w stosunku do ruch6w migracyjnych, kt6re rozegraly si� na 
ziemiach bylego pruskiego wschodu po roku 1944-1945. Czyniq tak zresztq nie
kt6rzy autorzy zachodni''. Ten poglqd, metodologicznie niesluszny, lansowany nadal 
przez niekt6rych historyk6w zachodnioeuropejskich, uwazajqcych, iz przemieszcze
nie ludnosci z ziem bylego niemieckiego wschodu po zakonczeniu II wojny swiato
wej bylo „pot�znym przyspieszeniem i nat�zeniem ruchu, kt6ry byl w toku przez 
cale dziesi�ciolecia" 35, przyj�li bezkrytycznie Z. Dulczewski i A. Kwilecki w pracy 

n i a k, Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim 1890-1918, Poznan 1959; 
K. F i e d o r, Wladze niemieckie wobec polskich robotnik6w rolnych w latach
1918-1932 (Sob6tka, 1962); K. J o n c a, Imigracja robotnik6w polskich na Slqsk
w koncu XIX i w poczqtkach XX w. (Studia Slqskie, Seria Nowa, t. 1, Opole 1958).
Na t� ostatniq prac� A. Brozek powoluje si�, ale w innym zestawieniu.

33 Szerzej problematyk� polskich robotnik6w rolnych omawia K. . F i e d o r 
w pracy Polscy robotnicy sezonowi na Slqsku, maszynopis w Bibliotece Uniwer
syteckiej we Wroclawiu. 

34 K. P o p  i o l e k, Slqsk w oczach okupanta, Katowice 1960; E. S e e b  e r, 
Zwangsarbeiter in der faschistischen Kriegswirtsschaft, Berlin 1964. 

35 H. C. W a 11 i c h, Th� Mainsprings of German Revival, New Haven 1955, 
s. 277, cyt. za A. Brozkiem, praca rec., s. 189; E. Le m b e r g, Völker und Volks
gruppen im Exil, Monachium 1953, cyt. za A. Brozkiem, praca rec., s. 189.
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opublikowanej w 1962 r. 36, na eo zwr6cil juz uwag� M. Orzechowski w recenzji 
zarnieszczonej na larnach kwartalnika „Sob6tka" :i7• Dwa lata pözniej Z. Dulczewski
w rozprawie o rnigracji na zierniach zachodnich ponownie stwierdzal, ze „tzw. 
odwr6t nierniecki ze wschodu dokonujqcy si� w drodze ewolucji od polowy XIX w. 
rnial swc1 kontynuacj� takze w czasie II wojny swiatowej" 3�. T� falszywq te� po
wt6rzyl ponownie Autor Ostfluchtu. Tyrnczasern nie ulega Wqtpliwosci, iz „ucieczka 
ze wschodu" ludnosci tarn rnieszkajqcej az do 1944 r. rniala podloze ekonorniczne. 
Wykazal zresztct to A. Brozek na podstawie niernieckich dokument6w. Pod koniec 
1944 r. i w pierwszych miesictcach 19·45 r. Slctsk przezywal nowy exodus - masowct 
ewakuacj� ludnosci cywilnej przed zblizajqcyrni si� oddzialarni wojsk radzieckich. 
20 I 1945 r. niemieckie wladze wojskowe wydaly bowiern rozkaz totalnej ewakuacji 
ludnosci cywilnej z powiatöw polozonych na wschodnich rubiezach Slc1ska 39• Ten 
krok niernieckich wladz wojskowych przyni6sl srnierc tysic1corn uciekinier6w i r6znil 
si� zasadniczo od dotychczasowej „ucieczki na zach6d". Dodajrny, iz wypadki te 
zaliczy kilka lat p6zniej historiografia zachodnioniemiecka do ofiar wyp�dzonych 
przez Polak6w (Vertreibungsverlusten). Po zakonczeniu dzialan wojennych w 1945 r. 
wladz.e polskie przystc1pily do wysiedlania ludnosci niernieckiej ·juz jednak z polskich 
ziem zachodnich. Byla, to realizacja rnysli politycznej lewicy polskiej, nie rnajqcej 
absolutnie podloza ekonomicznego. Emigranci ze Slqska szukajqcy pracy w prze
mysle zachodnio- i srodkowoniernieckirn przed 1944 r. mogli przy sprzyjajqcych 
warunkach ekonornicznych w kazdej chwili powr6cic do swoieh stron rodzinnych. 
Ludnosc, kt6ra opuscila tereny na wsch6d od Odry i Nysy Luzyckiej po 1945 r., 
powr6cic juz tarn nie moze. Byloby to pogwalceniem uklad6w mi�dzynarodowych, 
zar6wno poczdarnskiego z 1945 r., jak i zgorzeleckiego z 1950 r., przedluzonego 
w Warszawie na dalsze 20 lat w rnarcu 1967 r. 

Karol Fiedor 

We ·wst�pie do ksictzki znajdujerny par� wyjasnien i zastrzezen odnosnie do 
JeJ charakteru i celu. I tak Autor najpierw stwierdza, ze praca ta nie jest mono
grafict problernu Ostfluchtu na Slc1sku, rnimo iz chronologicznie obejrnuje okres od 
1849 do 1939 r. Stanowi ona - wedlug Autora - jedynie prob� pokazania „na 
przykladzie kilku wycink6w" problernatyki Ostfluchtu w tym okresie w swietle 
danych statystycznych i fakt6w, z uwzgl�dnieniem w pewnej mierze ich przy
czyn i skutk6w, bez zajmowania si� narodowosciowyrni aspektami zjawiska, 
zmianarni przez niego spowodowanyrni w strukturze demograficznej Slc1ska oraz 
bez zajmowania siG „teoretyzujc:icc1 syntez;f' ternatu (s. 32-33). 

Najwazniejszy wycin·ek pracy stanowic1 trzy rozdzialy odnoszc1ce si� do lat 
1933-1939 i 21-stronicowy aneks, gdzie Autor przedstawia szczeg6lowo rozrniary 
zjawiska (rozdz. III i aneks), zajmuje si� przyczynarni uchodzstwa ze Slctska (rozdz. 
IV) i pr6bami jego zaharnowania (rozdz. V). Dwa pierwsze rozdzialy zawierajq
uwagi o metodzie obliczania zjawiska (rozdz. I) i dajq zarys jego przebiegu do
1933 r. (rozdz. II).

36 Z. D u 1 c z e w s k i, A. K w i 1 e c k i, Spoleczenstwo wielkopolskie w osad
nictwie ziem zachodnich, Poznan 1962. 

37 „Sob6tka", 1964, nr 3-4, s. 431-433. 
38 Z. D u 1 c z e w s k i, Spolec4ne aspekty migracji na ziemiach zachodnich, Po

znan 1964, s. 37. Patrz rec. M. 0 r z e c h o w s k i (Sob6tka, 1965, nr 4, s. 615-619). 
39 K. J o n c a, A. K o n i e  c z n y, Upadek „Festung Breslau", Wroclaw-War

szawa-Krak6w 1963. 
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Po kilku gruntownych opracowaniach tematu, gl6wnie przez autor6w nie
mieckich w odniesieniu do calosci ziem bylego niemieckiego wschodu, nasuwa siE: 
pytanie, w jakim stopniu omawiana ksüizka zgl�bia dalej to zagadnienie w sto
sunku do Sl::tska. Ot6z ksi::tzka ta, oparta na nie przebadanych systematycznie pod. 
tym k::ttem widzenia zasobach akt archiw6w sl::tskich r6znej proweniencji, ukazuje 
w gruncie rzeczy stanowisko niemieckich osrodk6w politycznych i gospodarczych 
wobec te_go zagadnienia na Sl::tsku gl6wnie w latach 1933-1939. Na podstawie 
przytoczonych w ksi::tzce szczeg6l6w w tym zakresie mozna wlasnie wysnuc wnio
sek og6lny, ze niemieckie wladze administracyjne i gospodarcze roznych szczebli, 
na Sl::tsku i poza 81::tskiem, jak i uczeni niemieccy obserwowali systematycznie oma
wiane w ksi::tzce zjawisko, dokonywali jego pömiar6w w r6znej skali na Sl::tsku, 
alarmujqc na tej podstawie odpowiednie czynniki rz::tdowe i opini� publiczn::t 
o rzekomym zagrozeniu i niebezpieczenstwie plymicym st::td dla niemieckiego stanu
posiadania na wschodzie. W ksi::tzce material na ten temat, a z,wlaszcza opinie sq ·
az nazbyt obficie cytowane i eksploatowane. Szczeg6lne eksponowanie ich w pracy
dokonuje si� w imi� okreslonego twierdzenia Autora, nie pozbawionego pewnych
element6w „teoretyzujqcej syntezy''. Autor uwaza mianowicie, ze Slqsk - podobnie ·
jak i inne prowincje wschodnie - ulegal procesowi wyludniania, kt6ry w pew
nym sensie zakonczyl si� na skutek oczywiscie innych przyczyn w 1945 r. (s. 22).
I chociaz w ksiqzce m6wi si� raz mimochodem o relatywnosci tego zjawiska i po
dobny wniosek mogq nasunqc niekt6re tabele statystyczne w aneksie, obrazujqce
tez rzeczywisty przyrost ludnosci Slctska, to jednak teza o procesie wyludniania ,
si� Sl::tska w jakims sensie absolutnym dominuje w pracy. Autor podkresla to·
szczeg6lnie, cytujqc z · aprobatct przesadne opinie o uchodzstwie ze Sl&ska, wy
powiadane przez r6znych rzecznik6w interes6w tzw. niemieckiego wschodu. I tak
np. odnosi si� z aprobatct do opinii kwalifikujqcych ujemne saldo ruch6w migra
cyjnych na Slctsku jako: ,,Entvölkerung Schlesiens", ,,Rückzug nach dem Westen",
„Evakuirung des deutschen Ostens" itp. W stosunku do dwu ostatnich okresleii
Autor poprzestaje na takim oto komentarzu: ,,tych okreslen uzyto, zanim zdofaly 1 

one pojawic si� w komunikatach hitlerowskich z frontu wschodniego w czasie
drugiej wojny swiatowej" · (s. 108). Wydaje si� jednak, ze aby zorientowac si� ·
w wartosci i przydatnosci tego rodzaju wypowiedzi w argumentacji reprezento-,
wanej przez Autora tezy, nalezaloby zdac sobie najpierw spraw� z ich konkretnego·
znaczenia politycznego i _roll, jakq mialy spelnic w r�kach politycznych i nauko
wych rzecznik6w interes6w tzw. niemieckiego wschodu. Przede wszystkim zas
wielkq wag� dla ich krytycznej oceny posiadajq tu motywy i cele, dla jakich nie
Wqtpliwy fakt ujemnego salda ruch6w migracyjnych na Slqsku i gdzie indziej
w tym rejonie Niemiec byl po prostu przez tego rodzaju diastyczne stwierdzepia
przedstawiany jako zjawisko rzieczywistego wyludniania si� Slqska. Motywy i cele
Sq stosunkowo latwe do uchwycenia. Mniej wi�cej od lat osiemdziesiqtych zeszlego
stulecia, kiedy r6zni rzecznicy interes6w tzw. niemieckiego wschodu, w tym · tez.'
i uczeni, uznali, ze wyplywajqcy z przyczyn gospodarczych i demograficznych pro-·
ces ujemnego ksztaltowania si� salda ruchow migracyjnych na wschodzie · zagra:za
ich kolonizacyjnej polityce i powoduje straty materialne klas posiadajqcych w tym
rejonie, zacz�li podnosic t� spraw� przy pomocy tego rodzaju opinii · o ruchu mi- ··
gracyjnym ze Slqska do rangi problemu politycznego. Aby podniesc t� spraw� do
rz�du zagadnien paiistwowej racji stanu, potrzebne jednak byly tego rodzaju ·:
opinie, sugerujqce rzeczywiste wyludnianie si� Slctska i innych prowincji wschod
nich Rzeszy. Potrzebne byly, poniewaz w ten spos6b mozna bylo. przekonywae „ 

opini� publiczn::t i inne czynniki w paiistwie o potrzebie specjalnych wydatk6w
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z budzetu panstwa na cel umocnienia rzekomo zagrozonej niemczyzny na wscho
dzie. Ciqgn�ly stqd korzysci niemieckie klasy posiadajqce, kt6re na tej drodze 
pr6bowaly zrekompensowac sobie straty ponoszone przez nie w ekonomicznej walce 
z prowincjami srodkowych i zachodnich Niemiec. Nie mozna zatem wszystkich 
tych drastycznych i przesadnych opinii o ruchach migracyjnych odczytywac do
slownie i poslugiwac si� nimi jako dowodem· adekwatnym. 

W ksiqzce sporo miejsca �ajmuje dowodzenie pewnych tez dawno juz udo
kumentowanych przez nauk� w odniesieniu do problemu tzw. Ostfluchtu. Do ta
kich nalezy w szczeg6lnosci dowodzenie Autora, ze Ostflucht w odröznieniu od 
migracji ze wsi do miasta towarzyszqcej procesom industrializacji stanowil ucieczk� 
ludnosci z regionu do regionu, cz�sto bez zmiany zawodu migrujqcych. 

Wydaje si�, ze przy obecnym stanie badan blizsze okreslenie tzw. Q5tfluchtu -
ku cZJemu zmierza Autor - mogloby przyniesc por6wnanie go z innymi ruchami 
migracy.jnymi. Wylania si� w tym miejscu pytanie o charakterze zasadniczym. 
Czy na tle wielkiej w�dr6wki lud6w, wywolanej industrializacjq, jej niejednako
wym tempern i rozmiarem w poszczeg6lnych rejonach .gospodarczych r6znych 
panstw, r6znicy w przyroscie naturalnym nie mozna zaobserwowac ruch6w mi
gracyjnych o podobnym charakterze? Czy w swietle tych poröwnan zjawisko tzw. 
Ostfluchtu nie przestaloby odgrywac w demogra{ii historycznej roli wyjqtkowej� 
uwydatnionej juz w samej nazwie? 

Wypowiedziane wyzej uwagi o ksiqzce pozwalajq na wysnucie pewnych og61-
niejszych wniosk6w co do jej charakteru. Ksiqzka odz�ierciedla w duzej mierze 
dotychczasowy stan bada11 nad zagadnieniem postawionym w jej tytule. Jest ona 
w pewnym sensie pierwszym podr�cznikarskim zarysem problemu Ostfluchtu na 
Slqsku, pogl�bionym szczeg6lowym materialem uzyskanym samodzielnie przez 
Autora w odniesieniu do lat 1933-1939. To decyduje o jej wartosci. Dyskusyjne 
Sc\ natomiast sprawy z zakresu tzw. przez Autora „teoretyzujqcej syntezy". Ale to

p 

ze ksiqzka ta wlasnie moze zbyt przesadnie lansuje pewne .utarte tezy o Ostfluch
cie, pozwala tez na formulowanie innych poglqd6w i stawianie postulat6w, kt6-
rych spelnienie przyczyniloby si�, byc moze, do spojrzenia na caly ten problem 
w oparciu o inne kryter.ia oceny pewnych zr6del, niz to mialo miejsce w calej do
tychczasowej literaturze naukowej na ten temat. W tym tez posrednio tkwi pewna 
wartosc omawianej ksiqzki. 

Zdzislaw Surman 

,,BIBLIOTEKA LUBUSKA", z. 1-9, Zielona Göra - Poznan 1958-1966. 

Jest to najstarsze z wydawnictw seryjnych, inicjowanych poczqtkowo prziez 
Lubuskie Towarzystwo Kultury w Zielonej G6rze, od 1964 r. Lubuskie Towarzy
stwo Naukowe przy czynnym wsp6ludziale Oddzialu Zielonog6rskiego Polskiego To
warzystwa Historycznego i realizatorskiej pomocy Wydawnictwa Poznanskiego. 

Seria pod wzgl�dem organizacyjnym przechodzila r6zne koleje. Na zeszycie I
>, 

wydanym w 1958 r., figuruje Rada Redakcyjna, w kt6rej sklad obok dzialaczy 
miejscowych wchodzq najpowazniejsze nazwiska profesor6w Uniwersytetu Po-
znanskiego: Z. Karczmarczyka, G. Labudy, M. Szczanieckiego. P6zniej owa Rada 
Redakcyjna znika z karty tytulowej, ale Polskie Towarzystwo Historyczne po
zostaje wsp6lfirmantem; w niekt6rych zeszytach (np. w zeszycie 4) wymieniono 
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r6wniez nazwisko prof. M. Szczanieckiego jako redaktora naukowego. Wreszcie 
w zeszycie 9 znika firma Polskiego Towarzystwa Historycznego i pozostaje jako 
wydawca jedynie Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Widac wi�c wyraznie proces 
usamodzielniania si� srodowiska naukowego w miescie nieuniwersyteckim. 

Zalozeniem „Biblioteki Lubuskiej" jest niew&tpliwie popularyzacja wiedzy 
o przeszlosci wojew6dztwa; przy tym, przynajmniej w ZJalozeniach inicjator6w
i autor6w, popularyzacja na wysokim poziomie; prace s& zaopatrzone w material
przypiskowo-dokumentacyjny, niekiedy si�gajq archiwali6w. öw poziom :naukowy
jest jednak bardzo nier6wny. Tresciowo seria jest pomyslana slusznie: czasowo
siE:ga od sredniowiecza 1 poprzez p6zny feudalizm 2 az po czasy najnowsre 3• Cechq
pozytywnq ukladu tresci „Biblioteki" jest i to, ze uwzgl�dnia bogato osrodki lo
kalne w obr�bie wojew6dztwa: Santok, Glog6w, Mi�dzyrzecz i inne, oraz ze si�ga
na pogranicze historii i geografii 4,

Dodatnio trzeba podkreslic i to, ze az dwie pozycje poswi�cono tak charakte
rystycznemu dla wojew6dztwa winiarstwu 5• Rzuca si� natomiast w oczy zbyt slabe 
uwzgl�dnienie Dwudziestolecia Polski Ludowej oraz zagadnien kulturalnych tak 
atrakcyjnej kultury obyczajowej. Nie spos6b na tym miejscu omawiac szczeg6lowo 
wszystkie prace, w kt6rych niestety zdarzajq si� usterki naukowe. Trzeba to jednak 
og6lnie za�ygnalizowac, tym bardziej ze pojawiaj& si� nowe serie 5 czy luzne po
zycje 7, a niekt6re budz& niestety powazne zastrzezenia 8• Byc moze, system redakcji 
naukowej ze strony ludzi o duzym doswiadczeniu naukowym i edytorskim winien 
byc raczej nadal utrzymany. 

Mimo to nalezq si�· gor&ce wyrazy. uznania dla srodowiska zielonog6rskiego, 
ze w bardzo trudnych warunkach organizacyjnych potrafilo stworzyc u siebie 
ruch naukowy, dobrze sluz&CY ksztaltowaniu swiadomosci ludzkiej i umacnianiu 
wi�zi spolecznej. Jest niewqtpliwie wielkq szkodq, ze wydawnictwa LTN tak 
slabo naplywajq do bibliotek, a zwlaszcZJa ksi�garn wroclawskich. 

Ewa Maleczyiiska 

1 Por. przykladowo R. S z c z e p a n i a k, Poczqtki miast lubuskich (Biblioteka 
Lubuska, z. 1, Zielona G6ra - Poznail. 1958); W. Fe n r y c h, Nowa Marchia w dzie
jach politycznych Polski w XIII i XIV w. (tamze, z. 4, Zielona G6ra - Poznaii 
1959); U. D y m a c z e w s k a, Z. H o l o w i ii s k a, Z dziej6w Santoka i kasztelanii 

santockiej (tamze, z. 6, Poznan 1961). 
2 J. W q s i c k i, Miasta zachodniego pogranicza Wielkopolski 1793-1815 (tamze, 

z. 5, Poznan 1960).
a J. S t �  p c z a k, Poufny memorial niemiecki z roku 1937 o polozeniu powiatu 

glogowskiego (tamze, z. 3, Poznan 1959). 
4 A. s c h w a r t z, Zmiany krajobrazu krainy zielonog6rskiej na tle rozwoju 

osadnictwa od XI do XX wieku (tamze, z. 9, Poznaii 1966). 
s W. Ko r c z, Dzieje uprawy zielonog6rskiej winorosli (tamze, z. 2, Zielona 

G6ra - Poznan 1958); B. Kr e s, Zarys dziej6w winiarstwa zielonog6rskiego (tamze, 
z. 8, Poznan 1966).

6 Zr6dla do dziej6w Polak6w w Marchii Granicznej w latach 1919-1945, wy
boru dokonali J. Benyskiewicz, W. Lemiesz, J. Wqsicki, Zielona G6ra 1967. 

7 A. K o l o d z i n s  k i, Rozw6j archeologii w·ojew6dztwa zielonog6rskiego 
w dwudziestoleciu Polski Ludowej, Zielona G6ra 1965. 

a Por. rec. W. Wrzesinskiego pracy Zr6dla do dziej6w Polak6w w Marchii 
Granicznej w latach 1919-1945 w niniejszym numerze „Sob6tki". 
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ZRÖDLA DO DZIEJOW POLAKOW W MARCHII GRANICZNEJ W LATACH 
1919-1945, wyboru dokonali J. Benyskiewicz, W. Lemiesz, J. Wqsicki, opracowanie 
i redakcja J. Benyskiewicz, Zielona G6ra 1967, s. 443. 

Pierwszy tom nowej serii Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, wydawanej 
pod redakcjq Jana Wqsickiego, zatytulowanej „Materialy i Dokumenty", zostal po
swi<icony materialom do dziej6w ludnosci p0lskiej na terenach prowincji Grenz
mark Posen-Westpreußen w okresie mi�dzywojennym i w latach drugiej wojny 
swiatowej. Obszerny tom poprzedza nader zwiE:�zly wst�p, z informacjami jedynie 
o proweniencji archiwalnej zamieszczonych dokument6w i zasadach edytorskich
stosowanych przez Wydawc6w. Zgromadzone materialy zostaly zgrupowane w pi�
ciu rozdzialach poswi�conych: dzialalnosci spoleczno-politycznej ludnosci polskiej,
sprawom gospodarczym, szkolnictwu, polityce wladz niemieckich wobec Polak6w
w okresie hitlerowskim oraz polozeniu ludnosci polskiej w okresie drugiej wojny
swiatowej. Opublikowane dokumenty pochodzq z Wojew6dzkiego Archiwum Pan
stwowego w Poznaniu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Deutsches Zentralar
chiv w �erseburgu, z zespol6w akt administracji niemieckiej oraz polskiej sluzby
zagranicznej. Opublikowanie w jednym tomie dokurrtent6w z tak roznych zespo
l6w stwarzalo mozliwosc wszechstronnego ukazania warunk6w zycia i dzialalnosci
Polak6w w Babimojszczyznie i ziemi , zlotowskiej, umozliwialo dokonywanie bez
posrednio por6wnan sytuacji we\\---n<itrznej organizacji i instytucji polskich z za
lozeniami polityki narodowosciowej wladz niemieckich.

Dokument6w dotyczqcyc9- spraw b<idqcych tu przedmiotem zainteresowania 
jest wiele. Z koniecznosci wi�c wydawnictwo musialo byc, i slusznie, wyborem. 
Ale niestety wyb6r dokument6w, konieczna selekcja nie zostaly poprzedzone pelml 
kwerendq. I tak nie wykorzystano rnaterial6v/ '.?najdujqcych si<i w zespole akt 
Polskiego Zwiqzku Zachodniego (Archiwum Panstwowe w Poznaniu), kweren
dq nie zostaly obj�te Archiwa Panstwowe we Wroclawiu i Opolu. A eo najbar
dziej istotne, nie przeprowadzono kwerendy w Archiwum Akt Nowych w War
szawie w zespolach akt polskiej. sluzby zag1 anicznej. Decydujc1c si� na zamiesz
p�enie raport6w konsul6w polskich Wydawcy oparli si� jedynie na mikrofilmach 
sporzc1dzonych · przed kilku laty; do innych cel6w, dla Instytutu Zachodniego. 
l\![ikrofilmy juz w zalozerliu stanowily selekcj� material6w zr6dlowych, selekcj� 
podporzqdkowanc1 innym kryteriorn, ·nie zav.tieraly wie'l'u ·dok�ment6'w, kt6re winny 
z.nalezc si<i w owym wydawnictwie. Cz�sc tych akt jest w t�j chwili niedost<ipna
dla badaczy, -gdyz znajduje si� w trakcie porzc1dkowania. Ale wydaje si�, ze nawet
op6znienie w wydaniu tomu nie moglo zwalniac Wydawc6w od przeprowadzenia
kwerendy w tych.zespolach.

Przeprowadzenie kwerendy pozwoliloby na zamieszczenie dokument6w dobra
nych Qardzi.ej celowo, opublikow.anie serii raport6w, kt6re umozliwilyby przed
stawienie zycia organizacyjnego, przeobrazefi narodowosciowych i metod dzia
laln.osci antypolskiej w spos6b cic1gly, a :r;iie wyrywkowy, jak to ma miejsce 
w omawianym tomie. Na podstawie raport6w konsula polskiego z Pily mozna by 
rlokladniej ukazac rozw6j polskich o:rganizacji, polityki narodowosciowej wladz 
hitlerowskich, organizacj<i i przebieg spis6w ludnosci, wewn�trznc1 organizacj� 
ruchu polskiego, akcj<i terrorystycznc1 wobec Polak6w w przededniu wojny. Trudno 
si� oprzec przed wypowiedzeniem krytycznych uwag w sprawie przygotowania 
;wydawnictwa zr6dlowego na podstawie mikrofilm6w, sporzc1dzonych ponadto 
przez drugie osoby. Nie m6wic1c juz o "dpowiedzialnosci za wlasciwe przepro
wadzenie selekcji, trzeba podniesc mozliwosc r6znorakich pomylek, opuszczen, 
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bl�d6w. Mikrofilm przy opracowywaniu wydawnictwa zr6dlowego wm1en miec 
jedynie znaczenie pomocnicze, a konieczne jest skolacjonowanie z oryginalem. 
Uwzgl�dniajqc materialy znajdujqce si� w zespole Polskiego Zwiqzku Zachodniego 
mozna np. bylo uzupelnic luk� dotyczqcq sytuacji na terenie powiatu zlotow
skiego w pierwszych latach po ustanowieniu nowej granicy polsko-niemieckiej. 
W archiwach Wroclawia i Opola znajdujq si� sumaryczne sprawozdania roczne 
Ministerstwa Spraw Wewn�trznych Rzeszy o ruchu polskim, zawierajqce infor
macje odnoszqce si� takze i do omawianego terenu w wydawnictwie. Umieszczenie' 
fragment6w tych sprawozdati dotyczqcych prowincji Grenzmark Posen-Westpreu
ßen pozwolHoby na wyjasnienie wielu znak6w zapytania, jakie si� mnozq przy 
studiowaniu ogloszonych dokument6W. 

Pewne klopoty mieli Wydawcy przy okreslaniu granic terytorialnych. Pro
wincja Grenzmark Posen-Westpreußen byla sztucznym, powstalym do okreslonych 
cel6w politycznych tworem, istniejqcym przejsciowo. I chociaz inny byl podzial 
organizacyjny ruchu polskiego (Dzielnica V nie zamykala si� w granicach pro
wincji), Wydawcy zdecydowali si� na okreslenie regionu, do kt6rego chcieli ogra
niczyc sWoje zainteresowanie, granicami administracyjnymi prowincji, nawet 
i w okresie, kiedy ona jeszcze nie istniala, oraz po 1938 r., kiedy juz przestala 
istniec. Szkoda, ze tych spraw nie wyjasniono we wst�pie. Takie rozwiqzanie wy
daje si� jednak bardziej sluszne niz np. okreslenie granic terytorialnych wydaw
nictwa y; oparciu o organizacj� ruchu polskiego (V Dzielhica). Sprawq eo najmniej 
dyskusyjnq jest zamieszczehie w omawianym tomie dokument6w dotyczqcych sta
rati o przylqczenie do Rzeczypospolitej ziemi zlotowskiej i Babimojszczyzny ·w la
tach 1919-1920. Materialy te nie lqCZq si� tematycznie z pozostalymi dokumen
tami, a ponadto w wi�kszosci sq to przedruki z opublikowanego w 1965 r. w Polsee 
innego wydawnictwa zr6dlowego. 

Dokonujqc selekcji Wydawcy zwracali szczeg6lnq uwag� na raporty, sprawoz
dania, memorialy, kt6re obejmowaly caly · kompleks spraw · polskich, dotyczyly 
dluzszego okresu. Tendencja to sluszna. Czytelnika uderza jednak brak materia
l6w z registratur polskich organizacji i instytucji. Zostala zamieszczona jedynie . 
odezwa przedwyborcza Polsko-Katölickiej Partii Ludowej, bez dokladnego okresle
nia daty jej powstania, eo mozna bylo' zrobic na podstawie analizy tekstu. Znane 
Sq og6lnie fakty m6wiqce o zniszczeniu registratur organiza-cji polskich w latach 
wojny. Ale przy dalszych poszukiwanfach, nie tylko w a·rchiwach patistwowych, 
ale r6wniez i w muzeach, izbach pamiqtek oraz u os6b prywatnych, luk� t� mozna 
by chociaz cz�sciowo zmniejszyc. 

Opublikowane dokumenty pozwalajq lepiej, niz to dotychczas bylo czynione 
w polskiej literaturze historycznej, ocenic struktur� narodowosciowq ludnosci mie
szkajqcej na omawianych terenach, wprowadzic korekty do niemieckich spis6w 
urz�dowych, oszacowac liczb� ludnosci po!skiej. Na poqsta�ie ogloszonych doku
ment6w mozna odtworzyc · siec organizacyjnq ruchu polskiego, formy dzialalnosci 
organizacji i instytucj{ polskich. Szcze.g6lnie interesujqce sq dokumenty, kt6r� 
ukazujq plany ograniczenia wply.w6w ruchu polskiego sporzctdzone przez lokalnq 
administracj� w okresie Trzeciej Rzeszy. Podobne dokumenty mozna znalezc dla 
lat wczesniejszych w aktach pruskiego Ministerstwa Spraw Wewn�trznych w Mer
seburgu. 

Publikujqc dQkumenty Wydawcy ograniczyli si� do poprzedzenia kazdego z nich 
kr6tkim, nie zawsze wlasdwie sporzqdzonym regestem. Opublikowane dokumenty 
nie zostaly· natomiast w og6le opracowane krytycznie. W calym tomie brak jest 
przypis6w, kt6re by zawieraly informacje konieczne dla zrozumienia spraw poru-



416 Recenzje i artykuly recenzyjne 

szanych w tekscie dokument6w, podawaly wsp6lczesnc\ nazwE: wymienianych m1eJ
scowosci, podstawowq informacjE: biograficznc:\ o pqstaciach wystE:pUjqcych w do
kumentach. W wydawnictwie brak nawet przypis6w, kt6re by prostowaly blE:dnie 
podane nazwiska (np. nie zostalo sprostowane nazwisko ks. Paszki, kt6ry figuruje 
jako ks. Paczki, czy Langowskiego, kt6ry takze i w przekladach niemieckich do
kument6w na jE:zyk polski jest notowany · jako Langowski). W regestach czE:sto 
brak dokladnego okreslenia adresata (np. s. 30, 178, 243) czy wystawcy (s. 266, 336, 
365), a na pr6zno bysmy szukali tych danych w samym tekscie dokumentu. Wy
dawcy nie zamiescili informacji niezbE:dnych dla wlasciwej interpretacji dokumen
t6w. Dokumenty zamieszczone w tomie nie zostaly opracowane zgodnie z obowic:l
zujqcymi zasadami publikowania, zr6del do historii najnowszej, lecz jedynie 
przedrukowane. 

W spos6b niewlasciwy, dezinformacyjny, zostaly podane sygnatury, majqce 
m6wic o pochodzeniu poszczeg6lnych dokument6w. 0 ile Wydawcy korzystali 
z mikrofilm6w, ograniczyli siE: w6wczas tylko do podania wlasciciela mikrofilmu 
(Instytut Zachodni bqdz Osrodek Badan Naukowych Lubuskiego Towarzystwa Na
ukc;>wego). Gdy publikowano akta z Archiwum Panstwowego w Poznaniu, poda
wano tylko nazwE: archiwum i numer danej teczki, pomijajijc nazwE: zespolu. 
,Wymienienie nazw zespol6w, z kt6rych wykorzystywano akta we wstE:pie, nie jest 
tutaj wystarczajqce. Zamieszczajqc dokumenty w publikacji Wydawcy stosowali 
pewne opuszczenia, przy zastrzezeniu, ze ·czynic:l to w wypadkach, gdy w dokumen
tach wystE:pUjq powt6rzenia, czy tez Sc\ malo istotne informacje. Opuszczenia zo
staly skrupulatnie zaznaczone w tekscie .. Szkoda jednak, ze przy opuszczeniach 
nie zamieszczono kr6tkiej noty informujc:\cej, eo zostalo opuszczone. Czytelnik jest 
calkowicie zdany na dobrq wolE: Wydawc6w, nieswiadom tresci calego dokumentu. 
A zdarzajq siE: wypadki, ze z dokument6w, nie wiadomo jak duzych, ostaly siE: 
jedynie fragmenty. Wydaje siE:, ze ciE:cia Wydawc6w szly niekiedy zbyt daleko 

. (por. np. s. 95-97, 110-111). W calym tomie uderza niestety czytelnika malo sta
ranna korekta, kt6ra spowodowala, ze w tekscie zostalo wiele blE:d6w drukarskich. 

Szkoda, ze duzy wysilek wlozony w przygotowanie wydawnictwa nie zostal 
doprowadzony do konca, eo spowodowalo, ze otrzymalismy tom zr6del nie zawsze 
w zgodzie z og6lnie stosowanymi zasadami wydawnictw zr6dlowych historii naj
nowszej. Szkoda tym wiE:ksza, fä zamieszczone dokumenty bE:dc:l spelnialy i w tej 
formie powaznq rolE: w dalszych pracach badawczych, jak i popularyzowaly tra
dycje polskie omawianych ziern. 

W ojciech W rzesinski 

K. K a p 1 a n, UTV AREN! GENERALNt LINIE VYSTA VBY SOCIALISMU
V CESKOSLOVENSKU (OD ONORA DO IX. SJEZDU KSC), Academia, Naklada
telstvi Ceskoslovenske Akademie Ved, Praha 1966, s. 296. 

Istniejq w historiografii czas6w najnowszych rzadko dotychczas przekraczane 
granice i swoiste „zakazane rewiry", zbyt niebezpiecznie Sc:\Siadujqce z dniem dzi
siejszym, glE:boko uwiklane w jego ideowe i polityczne problemy. Sporadycznie 
tylko zapuszcza siE: w nie historyk uniw·ersytecki, ich penetracjE: pozostawiajqc 
raczej publicystom, niezbyt wysoko ceniqcym sobie pojE:cia o tym, eo juz jest, 
a eo jeszcze nie jest historiq. 
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Dla historiografii kraj6w demokracji ludowej owe „niebezpieczne rewiry" 
zaczynajq si� gdzies w 1948 czy 1949 r. W Polsee b�dzie to sprawa tzw. odchy
lenia prawicowo-nacjonalistycznego i zjednoczenie partii robotniczych (ciqgle jeszcze 
nalezqce do temat6w „tabu"), w Czechoslowacji wypadki lutowe 1943 r. 0 zjawi
skach, jakie nastqpily bezposrednio po tych wydarzeniach, wiemy bardzo malo. 
Praca Kaplana jest wi�c wydarzeniem, kt6rego nie mozna pominqc. Firmowana 
przez Czechoslowackq Akademi� Nauk:, oparta na bogatym (aczkolwiek nieco 
jednostronnym) materiale wytworzonym przez partie komunistyczne i komunist6w 
(akta Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechoslowacji, Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Slowacji oraz Paiistwowej Komisji Planowania), 
podejmuje problematyk� w�zlowq, stanowiqCq klucz do zrozumienia dziej6w Cze
ehoslowacji po lutowym zwyci�stwie komunist6w. Wydarzenia lutowe w 1948 r. 
definitywnie rozstrzygn�ly na korzysc sil socjalistycznych podstawowy problem 
polityczny: kto - kogo i utorowaly drog� przeobrazeniom typu socjalistycznego. 
Jednakze gl6wny ich kierunek, cel, tresc, formy, ksztalt i tempo nie byly jedno
znacznie i do konca zdeterminowane przez dotychczasowy rozw6j wydarzen. 
Wfasnie te kwestie o kapitalnym wr�cz znaczeniu wywolywaly w kierowniczych 
osrodkach partii komunistycznej wiele spor6w i dyskusji, prowa-dzqcych niekiedy 
do tragicznych wewnijtrz niej kryzys6w. W niekt6re tylko, nie zawsze moze naj
donioslejsze, tajniki tych skomplikowanych spraw wprowadza nas praca Kaplana. 
Jest to pionierska, drobiazgowa, chociaz daleka jeszcze od wszechstronnosci i nie 
zawsze wolna od nieuchronnych racziej uproszczeii, analiza procesu ksztaltowania 
si� ,,podstawowych zasad generalnej linii socjalistycznego przeobrazenia spole
czenstwa" (s. 5). Owij „lini� generalnq" traktuje Autor nie w sensie jakiegos 
idealnego, a priori przyj�tego „modelu socjalizmu", ale jako wypadkowct praktycz
nych, empirycznych rozwictzan, teoretycznego osctdu poczynan w zakresie polityki, 
ekonomiki, kultury i ideologii, jako wynik scierania si� i walki r6znorodnycfi, 
cz�sto sprzecznych koncepcji, poglctd6w i propozycji. Praca Kaplana jest ziarazem 
pr6bct analizy modelu przeksztaken socjalistycznych w kraju o wysokim poziomie 
rozwoju przemyslowego, gl�boko zakorzenionych tradycjach demokracji parlamen
tarnej, swoistej strukturze narodowosciowej (wsp6lzycie dw6ch pokrewnych na
rod6w w_ ramach jednego panstwa), licznej i dobrze zorganizowanej klasie ro
botniczej oraz silnej partii komunistycznej, kt6ra jeszcze w okresie przedwojennym 
byla uznawana za r6wnorz�dnego partnera politycznego, a po wyzwoleniu stala 
si� dominujqcq silq politycznct kraju (z wyjqtkiem Slowacji i cz�sciowo Moraw). 
Jest to wi�c analiza .gl�boko osadzona w czeskich realiach (w znacznie mniejszym 
stopniu slowackich), pozwalajqca lepiej je zrozumiec, a r6wnoczesnie posiadajctca 
walor powszechniejszy. 

Ramy chronologiczne rozwazaii Kaplana stanowict wypadki lutowe oraz 
IX Zjazd KPCz. w maju 1949 r. Jest to okres stosunkowo kr6tki, ale zarazem 
bogaty w doniosle wydarzenia, gwaltowne zwroty strategiczne i taktyczne partii 
komunistycznych i robotniczych w krajach demokracji ludowej. Nie bez podstaw 
wi�c wyodr�bnil w nim Autor dwa etapy, mi�dzy kt6rymi granic� stano,wiq 
uchwaly Biura Informacyjnego w sprawie Jugoslawii oraz wystqpienie sil prawi
cowych przeciwko ustrojowi ludowo-demokratycznemu w Czechoslowacji podczas 
pogrzebu prezydenta Benesza. 

Wyklad rozpoczyna Autor od :nwi�zlej oceny rozwoju politycznego Czechoslo
wacji przed 1948 r. oraz szczeg6lowego opisu przeobrazeii wywolanych wypadkami 
lutowymi (przemiany wewncttrz partii niekomunistycznych i masowych organizacji 
spolecznych, parlament, prezydent, stosunki mi�dzy Czechami a Slowacjq, koscio-



418 Recenzje i artykuly recenzyjne 

lern katolickim a paiistwem itd.). Opis ten stanowi jakby tlo analizy zagadnienia 
najbardziej zlozonego i kluczowego: roli i miejsca partii komunistycznej w nowych 
warunkach, form i metod realizowania przez niq kierowniczej funkcji w zyciu 
spoleczeiistwa i paiistwa. Fragmenty poswi�cone partii komunistycznej nalezq do 
najciekawszych, najbardziej chyba odkrywczych. Dowodzq one, ze i o tych kwe
stiach mozna pisa.c w spos6b interesujqcy i przede wszystkim naukowy. Na szcze
g6lnq uwag� zaslugujq rozwazania Kaplana o „upojeniu wladzq", jakie towarzy
szylo zwyci�stwu sil socjalistycznych w lutym, a w konsekwencji prowadzilo 
komunist6w do przeceniania wlasnych sil, samouspokojenia i utraty krytycyzmu. 
Jednq z groznych konsekwencji zwyci�stwa lutowego byl - wedlug Autora -
nadmierny, zywiolowy wzrost sz,ereg6w partii komunistycznej. 0 jego rozmiarach 
swiadczy np. przyj�cie w cic1gu 10 dni 220 tys. nowych czlonk6w, w okresie kilku 
miesi�cy (od lutego do sierpnia 1948 r.) - prawie 850 tys. Pod koniec 1948 r. 
partia komunL.styczna liczyla ponad 2,5 mln czlonk6w i w stosunku do liczby 
mieszkaiic6w kraju zajmowala pierwsze miejsce na swiecie. Powaznym zmianom 
ulegl jej sklad spoleczny, nastctpilo jego „rozwodnienie" kosztem klasy robotniczej. 
Oslabla „jednosc ideowa i organizacyjna partii" (s. 100). Kwestie o fundamentalnym 
znaczeniu dla uksztaltowania modelu przeobrazeii typu socjalistycznego (rola par
lamentu i prezydenta, zwiqzk6w zawodowych, organizacji spolecznych, Frontu Na
rodowego, partii niekomunistycznych, stosunki mi�dzy Czechami a Slowacjq, 
wreszcie rola samej partii komunistycznej) wywolywaly w kierowniczych osrodkach 
partii powazne r6znice zdaii i kontrowersje. Ujawniajqc je sledzqc ich symptomy 
i konsekwencje, nie potrafil jednak Autor okreslic mechanizmu i zr6del zwy
ci�stwa tego wlasnie, a nie innego poglqdu, rzeczywistego przebiegu wydarzen, 
kt6re do niego doprowadzily. Niezle jednak przekazany zostal klimat sprzyjajqcy 
.ujawnianiu si� i upowszechnianiu wewnqtrz partii i poza nic4 metod i praktyk 
sprzecznych z dotychczasowym kursem na „czechoslowackq drog� do socjalizmu". 
Wskazuje wi�c Kaplan na · sekciarstwo i dyktatorskie zap�dy, niedocenianie ini
cjatywy i aktywnosci szerokich mas ludnosci, organizacji spolecznych, Frontu 
Narodowego, tendencje do komenderowania nimi, na zachwianie stosunk6w rni�dzy 
Czechami a Slowacjq, wynikajqce m. in. z traktowania jej jako „slabego punktu" 
w systemie budownictwa socjalistycznego, ignorowania swoistosci Slowacji i Slo
wak6w oraz kwalifikowania ich jako przejaw6w drobnomieszczaüskiego czy tez 
burzuazyjnego nacj onalizmu. 

Latem 1948 r. podstawowe zr�by mechanizmu demokracji ludowej jako formy 
dyktatury proletariatu byly juz uksztaltowane. Kaplan podkresla jednak, ze spra
wa kluczowa - rola i miejsce partii komunistycznej w nowym systemie - I_lie 
zostala przez jej kierownictwo wyjasniona do k0nca, znajdowala si� jakby w za
wieszeniu, kryjqc w sobie powazne niebezpieczenstwa dla ksztaltu przeobrazen 
socjalistycznych. Ich ewolucja dokonywala si� bowiem od lata 19.J-8 r. w za
sadniczo odmiennych warunkach i pod przemoznym wplywem koncepcji stali
nowskich, kt6re legly u podstaw rezolucji Biura Informacyjnego w sp.rawie .Jugo
slawii i w spos6b decydujqcy okreslily lini� strategicznq partii robotniczych 
i komunistycznych, sprzyjajqc zwyci�stwu tendencji sekciarskich. Autor eksponuje 
szczeg6Im1 rol� w tym procesie stalinowskiej tezy o zaostrzaniu si� walki klasowej 
w miar� post�p6� budownictwa socjalistycznego oraz negacji r6znorodnosci dr6g 
do socjalizmu, prowadz&cej w konsekwencji do kwalifikowania „czechoslowackiej 
drogi do socjalizmu" jako wyrazu narodowej ograniczonosci i nacjonalizmu. Pod
kresla takze Kaplan, ze wydarz,enia wewnqtrz Czechoslowacji - zaostrzenie si� 
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stosunk6w z kosciolem katolickim oraz wystqpienie „Sokola" w czasie pogrzebu 
Benesza - sprzyjaly zwyci�stwu koncepcji stalinowskich, jakby potwierdzajqc 
zasadnosc tezy o zaostrzaniu si� walki klasowej. Wydaje si� jednak, ze Autor nieco 
przesadnie ocenia rzeczywiste znaczenie i niebezpieczeristwo demonstracji „Soko
la", nie bierre pod uwag�, ze moglo byc ono celowo wyolbrzymione. Pewne 
wqtpliwosci rodzi takze relacja o stosunkach mi�dzy panstwem a kosciolem kato
lickim. Nie spos6b oprzec si� wrazeniu, i.e Autor nie dostrzega, iz ich zaognienie 
i podsycanie w pewnym okresie lezalo w interesach zwolennik6w koncepcji stali
nowskich, gdyz dawalo im do r�ki istotne narz�dzie walki z przeciwnikami. 

Podobnie jak w pierwszej, tak i w drugiej cz�sci pracy Autor koncentruje 
swe rozwazania wok6l partii komunistycznej i zachodzqcych w niej dalekosi�znych 
przeobrazen. Lektura tej cz�sci sprawia jednak wyrazny zaw6d. Niekt6re jej 
fragmenty Sq slabe i powierzchowne. Zbyt dui.o w nich ogolnik6w trqcqcych 

frazesem oraz niedom6wien, za malo niekiedy konkret6w. Analizujqc przemiany 
w partii komunistycznej Autor podkresla, ze jezeli przed wypadkami lutowymi 

dominowal w niej typ dzialacza agitatora, to obecnie jego miejsce zajql agitator, 
a dzialalnosc agitacyjna, propagandowa, ideowo-wychowawcza pocz�la ust�powac 
miejsca dzialalnosci organizatorskiej, ekonomicznej, administracyjnej. Zmienily si� 

funkcje i struktura organ6w partyjnych - od najwyzszych do najnizszych. Szcze
g6Inie charakterystycznym zjawiskiem, brzemiennym w wielorakie konsekwencje, 
byla rozbudowa etatowego aparatu partyjnego, spychajqcego na margines ciala 
wybieralne, ograniczanie i stopniowe zamieranie demokracji wewnqtrzpartyjnej, 
przenikanie do partii kultu jednostkowych przyw6dc6w - od Gottwalda poczqwszy 

az po sekretarzy komitet6w powiatowych - biurokratyzmu oraz tzw. metod bez
pieczniackich, stanowiqcych rezultat tezy, ze najgrozniejszy wr6g kryje si� wsr6d 

komunist6w. Kaplan pokazuje takze, jak przeobrazeniom wewnqtrz partii komu
nistycznej towarzyszylo naruszenie stosunk6w miQdzy niq a spoleczenstwem i jego 
masowymi organizacjami. Wyrazalo si� ono m. in. w tendencjach do wypierania 

niekomunist6w z organ6w Frontu Narodowego, administracji, wladz organizacji 
masowych, w kome.nderowa.niu traktowanemu jako swoista demonstracja „sily 
partii", dlawieniu krytyki, naruszaniu praworzqdnosci, sekciarskim stosunku do 
warstw drobnomieszczanskich, szczeg6lnie licznych w Czechach i odgrywaj qcych 
powaznq rol� w ekonomice kraju. U podloza tych zjawisk lezaly wedlug Kaplana 
obcy duchowi marksizmu-leninizmu subiektywizm oraz przekonanie, ze „komunisci 
sami wszystko potrafiq" (s. 181), ze partia komunistyczna jest nie tylko demiurgiem 
nowego spoleczenstwa, ale zarazem s�dziq i jedynym miernikiem skutecznosci 

,vlasnej polityki, eo w konsekwencji prowadzilo do wyobcowania si� jej oraz 
kierowanego pr�ez niq aparatu panstwowego. Autor znajduje siQ zresztq pod 
jawnym urokiem teorii o aliencji panstwa socjalistycznego, nie dostrzegajqc calej 
zlozonosci i kontrowersyjnego charakteru tego problemu. Nader interesujqce sq 
uwagi Autora o swego rodzaju bezkrytycznym i wr�cz entuzjastycznym przyjmo

waniu przemian zachodzqcych w Czechoslowacji przez og6l jej mieszkanc6w. Nie 
zawsze Sei one przekonywajqce i niekiedy sprawiajq wrazenie, ze Autor nie potrafil 
si� obronic przed presjq 6wczesnych, swoistych zrodel. 

W sumie jest to praca nie tylko pionierska, prowokujqca do polemiki i re
fieksji, ale takze zach�cajqca do podj�cia analogicznego problemu na gruncie 
polskim. 

Marian Orzechowski 
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S. S c h i  m i t  z e k, PRZECIWKO FAI.SZERSTWOM, Zachodnia Agencja Pra
sowa, Warszawa 1966, ss. 292. 

Okreslone metody urabiania opinii publicznej przez oficjalmi propagand� NRF, 
jak i podporzqdkowami -jej nauk�, · nie sq dzielem przypadku, a dla polskiego 
obserwatora nie stanowiq zaskoczenia. Jest to dzialalnosc syst�matyczna i swia
doma. Do s:reregu znanych tez doszla nowa, o tzw. rachunku krzywd. Istota jego 
polegac ma na tym, ze na r6wni z olbrzymimi, faktycznymi cierpieniami i stratami 
narodu polskiego stawia si� cierpienia i straty ludnosci niemieckiej, spowodowane 
gl6wnie wysiedleniem jej m. in. przez Polsk� z teren6w na wsch6d od Odry i Nysy. 
W ten spos6b rachunek krzywdy mialby si� zbilansowac, wyr6wnac i nie nie po
winno stac na przeszkodzie do polsko-niemieckiego „pojednania". 

Aby· nadac tej tezie cechy naukowosci, skorzystano z pomocy specjalist6w 
demograf6w i statystyk6w. Po pi�ciu latach od uchwaly Bundestagu z marca 1953 r. 
w sprawie „wyjasnienia los6w wygnanc6w, a zwlaszcza ustalenia niemieckich strat 
ludnosciowych na terenach obj�tych akcjq wysiedlen'' ukazala si� obszierna praca 
na temat bilansu niemieckich strat spowodowanych „wyp�dzeniem" 1• Jest to 
wydawnictwo odbiegajqce cz�sciowo od dotY,chczasowych, subsydiowanych przez 
1\/Iinisterstwo do Spraw Wyp�dzonych. Wyjqtkowa drobiazgowosc i dociekliwosc 
ma nadac mu cechy obiektywnej pracy naukowej, przeznaczonej zar6wno na uzytek 
urz�dowy, jak i dla masowego odbiorcy. Nie dziwnego, ze naukowa polemika z tego 
rodzaju pracq byla nieco trudniejsza, wymagala gruntownych studi6w i stosunkowo 
dlugiego czasu. 

Nielatwego wi�c zadania podjql si� S. Schimitzek. Jego praca konstrukcjq i sa-. 
mym charakterem r6zni si� od powszechnie znanych opracowan z pogranicza 
statystyki i historii. Juz sama baza zr6dlowa okreslila jej charakter. Zawiera ona 
wprawdzie pokazny_ zestaw bibliograficzny, ale za podstaw� do polemicznych 
utarczek Autor wziql praktycznie dwie prace (Die deutschen Vertreibungsverluste ...
oraz Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa 2). Po
zostale opracowania, gl6wnie zachodnioniemieckie, obficie cytowane, Sq drugo
rz�dnym materialem. Mozna zatem przyjqc, ze zamierzeniem Autora byla szczeg6-
lowa i krytyczna recenzja wspomnianych prac. Blisko 200 stron tekstu (lqcznie 
z tabelami, wykresami i mapami) dotyczy mechanizm6w sporzqdzania tzw. bilan
s6w ludnosciowych przedstawionych w Die deutschen Vertreibungsverlust� ...

Schimitzek, zachowujqc uklad i konstrukcje wydawnictwa niemieckiego, skrupulatnie 
i konsekwentnie, punkt po pu�kcie odslania zawarte w nim powazne niescislosci, 
niedom6wienia, a takze falsze. Polemizujqc z nimi Schimitzek podkresla, ze nie
miecka ludnosc cywilna poniosla w okresie wojny (a szczeg6lnie w ostatnich jej 
miesiqcach) duze straty. Szacunek tych strat sporzqdzony przez statystyk6w za
chodnioniemieckich wykazuje jednak zbyt duze rozbieznosci, aby mozna je przyjqc 
za prawdziwe. Obliczenia wahajq si� w granicach od 0,8 do 3,2 mln zabitych albo 
zaginionych. Autor zdaje sobie spraw�, ze „prostowanie" tego szacunku nie jest 
rzeczq latwq, gdyz brak jest dowod6w przemawiajqcych zar6wno za, jak i przeciw. 
Nie ma podstawowych danych statystycznych, szczeg6lnie dla ostatniego etapu 
wojny, eo pozwala propagandzie rewizjonistycznej dowolnie operowac liczbami. 
Celowo zmniejsza si� straty wlasnych sil zbrojnych, powi�kszajqc straty ludnosci 
cywilnej. Zaobserwowac to mozna w odniesieniu do tzw. teren6w wschodnich i po-

1 Die deutschen Vertreibungsverluste, Bevölkerungbilanzen für die deutschen
Vertreibungsgebiete 1939/1950, Stuttgart 1958, ss. 540. 

2 Dokumentation der Vertreibung der Deutscheri aus Ost-Mitteleuropa, b. m. i r.
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ludniowo-wschodnich Europy. Dla tych strat ukuto w NRF specjalnc:1 i sugestywnc:1 
nazw�: Vertreibungsverluste - straty na skutek wyp�dzenia. Odpowiedzialnoscict 
za nie obcic:1:ia si� panstwa, kt6re dokonaly wysiedlenia Niemc6w w mysl uchwal 
poczdamskich, w pierwszym rz�dzie Polsk� i Czechoslowacj�. W zrozumieniu 
propagandy zachodnioniemieckiej Vertriebene - to ludzie w jakis szczeg6lny 
spos6b dotkni�ci bezprawiem. Wszystko to robi si� po to, aby zdemonizowac 
problem wysiedlenc6w i strat, jakie Niemcy poniesli w czasie akcji wysiedlenczej. 
Swiadomie utozsamia si� r6zne przejawy i formy migracji, planowej akcji wy
siedlenczej z ucieczkct i ewakuacjq zarzc1dzonc1 i przeprowadzomi przez wladze 
hitlerowskie. Ponadto za „wyp�dzonych" uznaj� si� nie tylko Niemc6w mieszka
jqcych przed 1 IX 1939 r. na wsch6d od Odry i Nysy, ale i dzieci urodzone juz 
w NRF. ,,W rezultacie sposr6d »wyp�dzonych« - pisze Schimitzek - wykazanych 
statystycznie w NRF w roku 1960, co najmniej 20°/o urodzilo si� na miejscu i nie 
mieszkalo nigdy poza granicami NRF" (s. 18). Jednoczesnie ruguje si� takie poj�cia, 
jak Umsiedler - przesiedleniec, Aussiedler - wysiedleniec, Spätaussiedler - p6zny 
wysiedleniec, zast�pujc1c je jednym slowem - Vertriebene. R6wnie zawile i wy
magajc1ce objasniei1 okazalo si� nazewnictwo geograficzne, ktöremu wiele uwagi 
(i slusznie) poswi�cil Schimitzek. 

Szczeg61nie waznq funkcj� spelnia poj�cie tzw. bilansu ludnosciowego, kt6rym 
poslugujq si� statystycy zachodnioniemieccy. Stanowi ono wyzszy stopien misty
fikacji, dla kt6rej zrozumienia Schimitzek skonstruowal nast�pujqcy przyklad. 
„Miasto X nawiedzila katastrofa zywiolowa, np. trz�sienie ziemi. Kilkaset os6b 
zgin�lo w pozarze, kt6ry ogarnctl miasto, kilkaset uton�lo w falach rzeki, kt6ra 
wystqpila z brzeg6w. Z ocalalych mieszkanc6w niewielu pozostalo na miejscu, 
wi�kszosc schronila si� sama lub zostala przesiedlona do innych miejscowosci. 
W czasie akcji ratunkowej i w drod'ze umarlo jeszcze kilka czy kilkadziesic1t os6b 
z zimna, wycienczenia i glodu. Scisle ustalenie liczby tych, kt6rzy zgin�li pod 
gruzami, tych, co splon�li, tych, co uton�li. i tych, kt6rzy zmarli w cmsie ·akcji 
raturikowej i w drodze, okazalo si� niemozliwe. Komu - poza autorami »bilans6w 
ludnosciowych« - przyszloby w tych warunkach do glowy, by wszystkie ofiary 
katastrofy zaliczyc do strat na skutek przesiedlenia? (s. 30). 

Po wst�pnych, a niezb�dnych objasnieniach podstawowych poj�c (s. 7-30) 

Schimitzek w drugiej cz�sci swej pracy (- Liczby) dokonal dobiazgowej analizy 
poszcz-eg61nych skladnik6w bilansu, z duzc1 znajomoscic1 rzeczy odslaniajc1c jego 
kulisy i zwic1zane z nim �achinacje. W sumie jednak ta cz�sc pracy jest m'alo 
czytelna, zasadnicze problemy zgubily si� w gc1szczu drobiazg6w, czytelnik z trud
nosciq moze uchwycic zasadniczy tok wykladu. 

W cz�sci trzeciej (- Fakty) Autor przejrzyscie i interesujc1co opisal wydarzenia, 
jakie rozegraly si� na przelomie 1944/45 r. mi�dzy Odrq i Nysq a Bugiem, dal 
wlasciwc1 odpowiedz na pytanie, jakie przyczyny zloiyly si� na tragedi� ludnosci 
niemieckiej i kto ponosi bezposrednic1 odpowiedzialnosc za wielotysi�czne straty. 
Gl6wnie na podstawie Dokumentation der Vertreibung... daje barwny opis tamtych 
tragicznych wydarzen (zwlaszcza w Prusach Wschodnich i na Slc:1sku), miejscami 
moze zbyt udramatyzowany sugestywnie dobranymi slowami (s. 206, 208 i n.). 
Schimitzek omawia takze sytuacj� ludnosci niemieckiej, kt6ra po przejsciu dzialan 
wojennych znalazla si� na obszarach zaj�tych przez wojska radzieckie i polskie, 
i podkresla, ze wojna nie konczyla si� z chwilc1 „wtargni�cia wojsk nieprzyjaciel
skich", jak sugerujq to autorzy Di� deutschen Vertreibungsverluste ... Trwala ona 
nadal, a wszystkie konsekwencje sytuacji przejsciowej dotkn�ly takze ludnosc 
niemieckct (s. 237-245). Jest w tym fragmencie pracy jedno marginalne moze „ale"; 
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dotyczy ono genezy tzw. Werwolfu. Schimitzek pisze, ze przyw6dcy Trzeciej Rzeszy 
publicznie m6wili o koniecznosci powolania podziemnej organizacji i podj�cia przez 
niq „walki partyzanckiej przeciwko wkraczajqcym do Niemiec wojskom alianckim" 
(s. 240). Z jednego dotychczas polskiego opracowania zr6dlowego, dotyczctce ge
nezy i dzialalnosci Werwolfu 3 wynika zupelnie cos innego, a mianowicie, ze kon
cepcje Werwolfu rodzily si� w najwi�kszej tajemnicy, a „wszelka mysl o przygoto
waniach do kontynuowania walki pod okupacjq aliant6w, a wi�c wszelka mysl 
dopuszczajqca ewentualnosc przegranej wojny trqcila defetyzrriem i nieomal zdra
dc!:" (s. 127). 

Historyk zachodnioniemiecki W. Görlitz napisal: ,,My, Niemcy, jestesmy z r6z
nych wzgl�d6w osobliwym narodem; zawsze gdy hi;toria wkracza na tory drazliwe, 
urzctdzamy si� wygodnie, winni sq - ci inni". Praca Schimitzka w pelni potwier
dza ten poglqd. Rachunku krzywdy nie uda si� zbilansowac mistyfikacjami nawet 
naj bardziej prawdopodobnymi. 

Bronislaw Pasierb 

W. T r z n a de 1, HUTA SZKLA KRYSZTALOWEG_O „JULIA" W SZKLAR
SKIEJ PORE;BIE W LATACH 1841-1963, Wroclaw 1966, ss. 243. 

Recenzowana praca jest monografici historyczno-gospodarczq huty szkla kry
sztalowego „Julia", kt6ra do 1956 r. nosila nazw� ,,J6zefina". Poza wst�pem, za
ko:6.czeniem i aneksami praca sklada si� z pi�ciu rozdzial6w, w kt6rych kolejno 
przedstawiono: zarys rozwoju hutnictwa szkla na terenie majqtk�w Schaffgotsch6w 
do' 1841 r. (rozdz. I), hut� ,,J6zefina" w okresie 1841-1914 (rozdz. II), hut� ,,J6ze
fina w okresie pierwszej wojny swiatowej i inflacji (rozdz. III), Towarzystwo 
Akcyjne Jo-He-Ky w latach 1923-1945 (rozdz. IV) i w ostatnim rozdziale hu� 
,,Julia" w Polsee Ludowej (1945-1963). 

Na wyborze tematu zawazyla nie tylko wielkosc huty, ,,ale gl6wnie jej specy
fika biorqca swe zr6dlo z jednej strony z formy przedsi�biorstwa latyfundialnego, 
z drugiej zas ze szczeg6lnego charakteru reprezentowanej przez nie gal�zi prze
myslu. Bardzo wazny byl r6wniez fakt, ze huta »�ulia« stala si� w Polsee Ludowej 
najwi�kszym przedsi�biorstwem stale rozwijajqcego si� przemyslu szkla krysztalo
wego. Interesujqce wydalo si� zobrazowanie historii przedsi�biorstwa o tym samym 
w zasadzie profilu produkcyjnym w r6znych _epokach gospodarczych. W mikro
ekonomicznym swietle przedsi�biorstwa mozna, bylo ukazac w ciqgu tak dlugiego 
czasu zasadnicze zmiany zachodzqce w zyciu spoleczno-gospodarczym" (s. 5-6). 
. Podstaw� zr6dlowq pracy stanowict materialy dawneJ huty „J6zefina", powo-
jenne materialy huty „Julia", r6zne zr6dla z Archiwum w Jeleniej G6rze oraz 
Archiwum Centrali Eksportowo-Importowej „Minex" w Warszawie. Set to nie
Wqtpliwie gl6wne zr6dla do interesujqcego Autora tematu. Nieco materialu mozna 
bylo jeszcze zgromadzic z zespolu Wyzszego Ur;z�du Gorniczego, kt6ry znajduje 
sj� w Wojew6dzkim Archiwum Pa:6.stwowym w Katowicach, oraz w zespolach 
r6znych ministerstw w Niemieckim Archiwum Centralnym w Merseburgu. Wpraw
dzie materialy z tych zespol6w nie wzbogacilyby w istotny spos6b zgromadzonych 
da11-ych do dziej6w huty „J6zefina", mogly jednak okazac si� bardzo przydatne 
przy omawianiu ich na szerszym tle por6wnawczym, · zwlaszcza slqskim, tym 

3 Cz. G o l et b e k, R. T r y c, Z genezy pows..tania i dzialalnosci W erwolfu na
polskich ziemiach zachodnich (Wojskowy Przeglqd Historyczny, 1963, s. 125-157). 
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bardziej ze wlasnie o tego rodzaju uj�cie tematu szlo Autorowi. Wartosc tych 
material6w w obecnym stanie badan jest tym wi�ksza, ze nie dysponujemy do
tychczas nawet szkicowym zarysem rozwoju hutnictwa szkla na Slqsku. 

Na podstawie zamieszczonej w pracy charakterystyki literatury z zakresu 
historii hutnictwa szkla w Jeleniog6rskiem mozna dojsc do wniosku, ze problema
tykq tq zajmowala siE: wylqcznie historiografia niemiecka. 0 literaturze polskiej 
Autor w og61e nie wspomnial, chociaz w wykazie literatury zamiescil niekt6re 
pozycje. Nalezalo przynajmniej zasygnalizowac artykuly Autora, czy wczesniejsze 
jeszcze artykuly nizej podpisanego poswiE:cone hutnictwu szkla w Jeleniog6rskiem 
lub samej hucie „J6zefina''. 

W rozdz. I bardzo skr6towo przedstawil Autor produkcj� szkla na terenie 
majcitk6w Schaffgotsch6w w okresie poprzedzajcicym uruchomienie huty „J6zefina". 
Zagadnienie to zaslugiwalo na nieco wiE:cej miejsca, i to bynajmniej nie tylko ze 
wzgl�du na zmniejszenie dysproporcji pomi�dzy bardzo kr6tkim rozdzialem pierw
szym. a pozostalymi rozdzialami. Poziom przemyslu szklar.skiego na tym terenie na 
przelomie lat_ trzydziestych i czterdziestych XIX w. okreslal przeciez punkt star
towy huty „J6zefina" i dlatego poznanie jego pozwoliloby na pelniejszci ocen� 
huty w momencie jej . uruchomienia. Mo:ina przyjqc za rzecz pewnci, ze przy po
dejmowaniu decyzji o budowie huty „J6zefina" brano pod uwagE: aktualnci sytuacj� 
rynkowci, na kt6rci w powaznym stopniu wplywalo powstanie Niemieckiego Zwicizku 
Celnego. Istnienie jego ulatwialo zbyt, a tym samym rozw6j produkcji. Jesli 
:wskaznik wartosci produkcji hut szkla w rejencji legnickiej w 1833 r. przyjmfemy 
za 1.00, to w latach sqsiadujcicych z budowci huty „J6zefina" wynosil on juz: 
w 1839 r. - 201,2, w 1840 r. - 177,1, a w 1841 r. - 192,5. 

Jeszcze przed uruchomieniem huty „J6zefina" huty szkla w Jeleniog6rskiem 
nalezaly do przodujcicych na Slcisku. Przy wsp6ludziale wladz administracyjnych 
prowadzono w nich r6zne prace zmierzajcice gl6wnie do wynalezienia sposobu 
produkcji nowych gatunk6w szkla i podniesienia og6lnego poziomu hut na Slqsku. 
Nalezy tez mocno podkreslic, ze wladze rejencji legnickiej podj�ly jeszcze w pierw-. 
szej polowie XIX w. kroki zmierzajcice do stopniowego zrywania z wylcicznym 
opieraniem t€chniki produkcji na praktyce. Staraly si� one, by oprzec jci na 
podstawach nauJrnwych. 

Autor slusznie podkreslal duze zaslugi F. Pohla dla rozwoju hutnictwa szkla. 
w Jeleniog6rskiem, a szczeg6lnie dla huty „J6zefina". Nalezy jednak zwr6cic 
wi�kszq uwag� na dzialalnosc von Minutolego, pracownika Rejencji Legnickiej, 
zmierzajqCq do podniesienia poziomu hut na terenie rejencji. Mi�dzy innymi 
w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. dostarczyl on z Wloch pewnci ilosc 
r6znych modeli szklanych do nasladowania i kopiowania dla licznych hut i szlifierni. 

Juz w polowie XIX w. huta „J6zefina" byla najwi�kszci hutci szkla na Slcisku, 
i to zar6wno pod wzgl�dem liczby zatrudnionych robotnik6w, jak i wartosci pro
dukcji oraz dominowala pod wzgl�dem wyposazenia technicznego. Poza hut& 
w Lipie Luzyckiej tylko ona posiadala 2 piece do wytopu 'masy szklanej, co umozli
wialo jej utrzymanie ciqglosci produkcji. W polo,vie XIX w. huty szkla w okr�gu 
jeleniog6rskim stawiano wyzej od hut w okr�gu klodzkim, a huta · ,,J6zefina" od
grywala gl6wnci rol� wsr6d hut w Jeleniog6rskiem 1• 

1 Powyzsze dane pochodzci z artykulu: Z. K w a s  n y, Das Glashüttenwesen
im Regierungsbezirk Liegnitz in der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts (Letopis. 
Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung, Reihe B - Geschichte, 
1966, !}r 13/1, s. 21-40). Artykul ten ukazal si� juz po opublikowaniu r�cenzowanej 
pracy. 
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Trudne zadanie stan�lo przed Autorem przy opracowywaniu rozdz. II, w kt6-
rym przyszlo mu om6wic dzieje huty w ciqgu przeszlo siedemdziesi�ciu lat. · Brak 
r6wnomiernie rozlozonego materialu zr6dlowego na poszczeg61ne lata nie ulatwial 
przedstawienia opracowywanych problem6w. Niezbyt jasno dla czytelnika rysuje 
si� kwestia rozwoju technicznego huty. Huta powstala jako nowoczesny pod wzgl�
dem technicznym zaklad przemyslowy i dopiero w okresie inflacji, po pierwszej 
wojnie swiatowej, podj�la powazny wysilek inwestycyjny zmierzajqcy do unowo
czesnienia produkcji szkla surowego oraz jego obr6bki. Warto jednak bylo przy
najmniej zasygnalizowac, od kiedy zacz�la ona tracic dystans w stosunku do hut 
przodujqcych w tej gal�zi produkcji. 

Sporo trudnosci mial Autor przy opracowywaniu zarobk6w robotnik6w. R6zno
rodne formy zatrudniania i systemy wynagradzania oraz bardzo niejednolity 
charakter produkcji stanowily powazmt przeszkod� przy obliczaniu plac realnych. 
Szkoda jednak, ze w ostatnim rozdziale prziedstawil Autor jedynie place nomi
nalne. Przy obliczaniu plac realnych warto bylo si�gnqc do cen srodk6w spozycia 
w Jeleniog6rskiem zamiast poslugiwac si� danymi z innych teren6w, chociaz. 
obliczenie cen wymagalo znacznego nakladu pracy 2• 

Z duzq wnikliwosciq przeprowadzil Autor analizE: kosztpw produkcji, rentow
nosci oraz rynku zbytu, kt6ra pozwolila mu, niekiedy nawet na podstawie skqpych 
danych, dojsc do bardzo ciekawych uog61nien. W zestawieniach rentownosci 
produkcji warto bylo uwzgl�dnic rubryk� przedstawiajqcq stopE: zysku, tym bardziej 
ze w pewnym miejscu (s. 159) Autor podal sredniq stopE: zysku dla poszczeg61nych 
okres6w. 

Na szczeg6lnq uwag� zasluguje rozdzial piqty, zwlaszcza ze wzglE:dU na bardzo 
:wartosciowe rozwazania Autora na temat' metodologii planowania produkcji, w wy
niku kt6rych udowodnil on, ze ocena pracy huty na podstawie wartosciowego. 
:wykonania plan6w produkcji globalnej odgrywala ujemmt rol� w jej rozwoju. 

Uwagi dyskusyjne czy uzupelnienia nie umniej:Szajq wartosci omawianej mo
nografü. Jest to pierwsza tego rodzaju praca poswi�cona dziejom jednej huty 
szkla zar6wno w okresie kapitalizmu, jak i Polski Ludowej. Dodajmy, jedna 
z niewielu omawiajqcych dzieje danego zakladu na og61nym tle rozwoju okreslonej 
galE:zi przemyslu. Tak ze wzglE:dU na wyzyskanie bogatych material6w zr6dlowych„ 
jak i gruntownq znajomosc problematyki ekonomicznej oraz doprowadzenie dziej6w 
huty do czas6w nam wsp6lczesnych stanowi ona waznq pozycjE: w dorobku histo-
riografii slijskiej. Moze tez sluzyc ekonomistom, kt6rzy zawodowo paraht si� oma
wianq problematykq. Duze znaczenie praktyczne majq liczne wnioski i spostrzezenia 
Autora, kt6re mogq byc przydatne dla os6b kierujqcych rozwojem hut szkla. 

Zbigniew Kwasny 

K. K o z n i e w s k i, OD DZIS ... ZA KW ADRANS. 0 RO.ZNICY, Warszawa 1966„
ss. 240. 

Czytelnik zainteresowany problematykq ziem zachodnich i pölnocnych nie 
siE:gnie po tE: ksiqzk�. Wszak jej bohaterem jest wiejski Uniwersytet Ludowy· 
w Roznicy, czynny w centrum kraju, w pow. JE:drzej6w, woj. kieleckie. Plac6wka 

2 Idzie o zestawienie miesiE:czne cen w „Amts-Blatt der Königlichen Regierung
zu Liegnitz". 
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prowadzona od lat przez znanego dzialacza oswiatowego i pisarza, Waldemara 
Babinicza. Kozniewski przedstawia roznicki UL na tle ideowo-teoretycznego do
robku przedwojennych uniwersytet6w ludowych, a przede wszystkirn Ignacego 
Solarza w Szycach i Gaci Przeworskiej. 

W trakcie lektury reportazu Kozniewskiego okazuje si� jednak, ze podrozdzial 
„Zakwitn�las narn na nowo" (s. 131-164) zawiera wlasnie rzetelmi i nie upi�kszonc1 
relacj<: o uniwersytetach ludowych na Slc1sku Opolskirn, Mazurach i Warrnii 
w pierwszych latach powojennych. Dzialaly one rnianowicie w Blotnicy, Wi�kszy
cach, Prudniku i Sowczycach na Opolszczyznie oraz w Rudziskach i Morc1gu na 
Mazurach i Warrnii (blotnicki i wi�kszycki czynne Sq do dnia dzisiejszego). Autor 
odwiedzil w czasie reporterskiego rajdu latern 1947 r. Blotnic�. Rudziska i Morqg 

i stwierdza, ze w odr6znieniu od uniwersytet6w ludowych w Polsee _centralnej 
plac6wki na Zierniach Odzyskanych rnialy przede wszystkirn zadania repoloniza
cyjne. Tarn wielu Opolan, Mazur6w i Warrniak6w odnalazlo drog� do wlasnego 
narodu, drog� jakze trudnq w ci�zkich warunkach. odbudowy kraju, organizacji 
aparatu wladzy, zycia gospodarczego i kulturalnego. Historia tych uniwersytet6w 
zanotowala wielkie zwyci�stwo w dziele repolonizacji, ale i niejednq kl�sk�. Koz
niewski pokazuje to na przykladach los6w kilku wychowank6w Blotnicy, Rudzisk 
i Mor.:tga. Tak np. wychowanek Blotnicy Jan Stolot po ukonczeniu Uniwersytetu 

Jagiellonskiego pornaga Babiniczowi w "Roznicy. Kazdy z odwiedzonych przez re
portera uniwersytet6w dzialal opierajqc si� na r6znych w danyrn regionie trady
cjach polskosci, wyzyskiwanych odpowiednio przez kierownik6w-wychowawc6w. 
Karol MaUek, prezes dzialajqcego w Polsee przed 1939 r. Zwic1zku Mazur6w, trak
towal w Rudziskach regionalizrn rnazurski jako szczeg61ny elernent rnetod repoloni
zacyjnych. Natomiast Jan Boenigk, przedwojenny dzialacz Zwic1zku Polak6w 
w Niernczech, kierujc1c plac6wkc1 w Morqgu nie szukal posrednictwa warrniiiskiego 
regionalizrnu i rzucal niejako wychowank6w na pelne wody polskosci. Zespoly 
dobieral tak, by znalezli si<: w nich nie tylko rnlodzi Mazurzy i Warmiacy, ale 
i przybyli tarn repatrianci. Uniwersytet Ludowy w Blotnicy, zorganizowany w sty
czniu 1946 r., obral sobie za patrona ks. J6zefa Wajd<:, zalozyciela Banku Ludo
wego w Strzelcach Opolskich, posla do parlarnentu berlinskiego z mandatu ludu 
slqskiego. 

Uczciwie napisany rozdzial o uniwersytetach ludowych na zierniach zachodnich 
i p6lnocnych konczy Kozniewski stwierdzeniern, ze dzialalnosc repolonizacyjna 
tych plac6wek stanowi juz zarnkni�ty · rozdzial naszej najnowszej historii. 

Ksiqzk<: wydano na papierze IiI klasy, w lakierowanej okladce, ale przyda
laby si<: wi�ksza starannosc o tekst. Razi np. bl�dna odmiana nazwisk (obcych 
i polskich) i nazw rniejscowych; na s. 137 inforrnuje si�, ze klasa w Blotnicy byla 
ozdobiona „orlern bialyrn, godlern, znakiern ongis niernieckiej Polonii" - winno 
byc oczywiscie „rodlern", a nie „godlern"; Dalki, w kt6rych powstal w 1921 r. ka
tolicki uniwersytet ludowy, to rniejscowosc pod Gnieznem, a nie na Pornorzu 
(s. 86); kardynal Hlond rnial na imi<: August, a nie Aleksander (s. 15); dawny 
dzialacz PSL „Wyzwolenie", p6zniejszy rninister, Poniatowski - to Juliusz, a nie 
Julian (s. 101). Zaskakujqco wreszcie poniosla Autora fantazja, skoro inforrnuje> 

ze w 1936 r. chlopi zebrali si� na rnanifestacj� ,,w Nowosielcach, rodzinnej wsi 
kosciuszkowskiego w6jta Pysza" (s. 100). W rzeczywistosci zas wöjt Michal Pyrz (!) 

zaskarbil sobie kopczyk chwaly u potornnych juz ... w 1624 r., broniqc wsi przed 
Tatararni. 

J6z�f Wojtal 
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0 NARODOWOSC KAROLA KOSICKIEGO 

Jako autorka zyciorysu Karola Kosickiego 1 spotykam si� nieraz z twierdze
niem, ze byl on Polakiem. 

Kosicki (urodzony w 1788 r.) pisal 5 XI 1848 r. do naczelnego prezydenta 
$lqska, ze wychowal si� w otoczeniu na wskros niemieckim i o polskosci w mlo
dym wieku nie nie wiedzial 2• Odziedziczywszy po swym wuju majcttek Wilkowice· 
Wielkie w okolicy Tarnowskich Gör, zamieszkal tarn bodaj od 1815 r. '.rutaj oczy
wiscie zetknql si� z polskim ludern g6rnoslqskim i poczqwszy od czwartego dzie
siqtka lat XIX w. niemal do koiica. swego zycia z wielkq pasjq i temperamentem, 
byc moze odziedziczonym po swych polskich przodkach, walczyl o prawa naro
dowe tego ludu. Walczyl pi6rem w prasie i w podaniach do nadprezydent6w pro
wincji, do ministr6w, do kr6la nawet, wreszcie poruszal spraw� polskq zar6wno 
w sejmie prowincjonalnym, jak i w krajowym pruskim. 

Czy jednak byl Polakiem? 
W. Dlugoborski zalicza go do na p6l zniemczonych Polak6w 3, a E. Klein jest

zdania, ze po osiedleniu si� na G6rnym Slqsku Kosicki odkryl swojq polskosc 
i ze bezkrytycznie przyj�ty jest poglqd, iz byl Niemcem 4• 

Moim zdaniem kazdy czlowiek nalezy do tej narodowosci, do jakiej sam 
siebie zalicza, bez wzgl�du na pochodzenie i nazwisko. Kosicki przyznawal, ze' 
rodzina jego byla pochodzenia polskiego, ale od dawna juz byla zniemczona. On 
sam pisal si� Koschützki lub Koschützky, natomiast pisowni� Kosicki wprowadzil 
,;nziennik G6rnoslqski". Polskiego uczyl si� jako j�zyka obcego i nigdy nim dobrze · 
nie wladal. A jak brzmialy wlasne wypowiedzi Kosickiego na ternat jego przy
naleznosci narodowej? 

Z wypowiedzi tych wymieni� tylko cztery, choc bylo ich wi�cej. 9 III 1841 r. 
Kosicki wystosowal pismo do kr6la pruskiego w sprawie przyznania praw j�zy
kowych lüdnosci polskiej na Slqsku s. Pisal w nim nast�pujqco: ,,unterzeichneter, 
obschon einen polnischen Namen führend, kann sich aus vielfachen Gründen nur 
zur deutschen Nation zählen, da er das Polnische nicht aus Muttersprache, sondern 
durch späteres Erlernen kennt; allein eben· weil er stolz darauf ist, sich einen 
Deutschen nennen zu dürfen, weiß er auch, daß unter den vielen Vorzügen des 
deutschen Charakters Unparteiligkeit und Gerechtigkeitssinn einer der vorzüglich
sten ist, und da er von Schicksal bestimmt ist, nur wenigstens so weit es die 
niederen Stände · betrifft, unter polnischen Umgebung zu leben, war · es ihm nie 
g.leichgültig,_ wenn er mehrfach gewahrte, wie dieselben so oft in ihren teuersten
Interessen durch Unkenntnis ihrer Sprache seitens ihrer vorgesetzten Behörden
und öffentlichen Beamten verletzt oder gekränkt wurden".

Pisal to jako czlowiek dojrzaly, a nawet juz niemlody, liczyl bowiem w6wczas 
lat pi�cd:z;iesiqt trzy, a wi�c musial chyba miec jasno skrystalizowanq swiadomosl! 

1 J. E n d e  r, Obroncy ludu slqskiego, Warszawa 1956, s. 155-199. 
2 „Rosenberg-Creutzburger Telegraph", 1849, nr 23. 
a Historia Polski, t. II, Warszawa 1958, s. 324. 
4 E. K 1 e i n, Z walk o prawa ludu polski�go na Slqsku (Studia Slqskie, t. X, 

Katowice 1966, s. 190). 
s· Podaj� wedlug tekstu w „Rosenberg-Creutzburger Telegraph", 1849, nr 21. 

W broszurze Verhandlungen und· authentische Aktenstücke betreffend die Spra
chenfrage in Preußisch Oberschlesien Kosicki podaje nieco inne. brzmienie tego 
pisma. Widocznie p6zniej troch� zmienil tekst. Upowaznia do tego przypuszczenia 
fakt, ze na posiedzeniu Klubu Narodowego 3 XII 1848 r. czytano to podanie 
i m6wi si�, ze Kosicki skladal prosb� ze wzgl�du na slusznosc, bo sam jest 
Niemcem. ,,Dziennik G6rnoslqski", 1848, nr 54. 



Recenzje i artykuly recenzyjne 427 

narodO\Vc:l· Na zarzut, ze pisal tak powodujc:1c si� jakc:1s obawc:1 wobec kr6la, mozna 
odpowiedziet, ze rzadko spotyka si� czlowieka o tak wielkiej odwadze cywilnej,· 
jak Kosicki. Gdyby uwazal si� za Polaka, to na pewno by si<i z tym nie kryl. 
W 1844 r. Henryk Wuttke ZJamiescil w „Schlesische Provinzialblätter" artykul ', 
w kt6rym dowodzil, ze daremne sq usilowania, aby ozywic zamarlc:1 Slowiaftszczyzn� 
w niemieck.im kraju, ze Polacy slc:1scy nie majc:1 innego wyboru jak zostac Niem
cami. Kosicki odpowiedzial na to w tymze :pismie 7, ze pr6zna jest nadzieja, aby 
mozna bylo wyt�pic j�zyk polski. Zaznaczyl przy tym wyraznie, ze sam nie jest 
Polakiem, ale przyjacielem prawdy i sprawiedliwosci, wrogiem niepotrzebnego 
ucisku, kt6ry zawsze b�dzie zywo odczuwany i stwar2la zarzewie buntu. 

Prawda, ze w latach 1848-1849 Kosicki byl przewodniczc:1cym polskiego Klubu, 
Na:rodowego w Bytomiu i Towarzystwa Pracujqcych dla Oswiaty Ludu G_6rno
slqskiego, ale nalezal r6wniez do klubu niemieckiego, gdzie zresztc:1 takze wyst�
powal w obronie praw narodowych polskich S1c:1zak6w. 

Na zebraniu Towarzystwa Agronomicznego i Lesnego w Opol'u 6 III 1852 r. 
przewodniczcicy Heinrich, dyrektor Instytutu Rolniczego w Pr6szkowie, wyglosi1: 
prziem6wienie, w kt6rym dowodzil koniecznosci zniemczenia ludu slc:1skiego. Ko
sicki, choc czlonek tego towarzystwa, nie byl na tym zebraniu obecny. Dowiedziaw.:. 
szy si� o tresci przem6wienia Heinricha, wystosowal do niego 2 kwietnia t.r. ob
szerny list otwarty 8, w kt6rym gorc:1co protestowal przeciwko jego poglqdom. Ale 
i tu pisal: ,,Ich bin kein Nationalpole und habe wahrhaftig kein Interesse dabei, 
es lieber zu sehen, daß unser. Volk polnisch statt deutsch spricht, zumal ich selbst 
das Polnische nur sehr unvollkommen spreche". 

Wreszcie w 1859 r., a wi�c juz u schylku swego zycia (zmarl w 1863 r.), Ko7 
sicki oglosil drukiem swoje pisma i podania do r6znych wladz w sprawie praw 
j�zykowych slc:1skich Polak6w w broszurze Verhandlungen und authentisch� Akten

stücke aus den Jahren von 1839. bis incl. 1859 betreffend die Sprachenfrage in 

Preußisch Oberschl�sien. W przedmowie wyraznie jednak napisal: ,,Der Unterzei-
chnete, wenn gleich kein Nationalpole". .

Jezeli wi�c ktos niejednokrotnie publicznie zaznacza, ze nie jest narodowosci 
polskiej, zupelnie niezrozumiale jest zaliczanie go do tej narodowosci. 

Przypomn� jeszcze zdania wsp6lczesnych o Kosickim. ,,Dziennik G6rnoslc:1ski'' 
pisze o nim jako o szanownym opiekunie s-lqskiej na:rodowosci 9, ale nigdy jako 
o Polaku, a nawet wr�cz _nazywa go Niemcem 10

• Redaktorzy tego pisma znali
przeciez Kosickiego osobiscie i mogli wiedziec, jakiej byl narodowosci. W „Jahr
bücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft", piszc:1c o wydawanym
przez Kosickiego „Poradniku dla Ludu G6rnoslc:1skiego"., nazwano go nie tylko
Niemcem, ale nawet patriotq pruskim, przej�tym jednak zasadami ludzkosci 11•

Opracowujqc zyciorys Kosickiego zasi�galam informacji u b�dqcego kopalniq 
wiedzJy o Slqsku Konstantego Prusa i u innego G6rnoslqzaka ze starsz�go po
kolenia, kt6rego ojciec znal jeszcze i pami�tal Kosickfogo. Obaj m6wili o nim 
jako o Niemcu. Ponadto wiadomo, ze Kosicki byl zonaty z Niemkq, Fryderykc\ 
von Heyne, ze dzieci jego byly wychowane w duchu niemieckim; co gorsza, nie 

6 „Schlesische Provinzialblätter", 1844, z. 1. 
1 Tamze, 1844, z. 2. 
s Druk. Kopia w moim posiadaniu. 
9 „Dziennik G6rnoslqski", 1848, nr 51. 
10 Tamze, 1848, nr 54. 
11 „Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft", 1852, z. 1. 
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potrafil widocznie wpo1c 1m nawet zyczliwego stosunku do Iudnosci polskiej, bo 
syn jego, Alfred, podobno byl wrogiem polskosci. 

Kosickiego nie mozna wi�c por6wnywac z Wojciechem K�trzynskim ani nawet 
z Alfredem Olszewskim, kt6ry pod wplywem pism Sienkiewicza odzyskal swia
domosc 'polskosci 12• Kosicki byl i pozostal Niemcem.

Ale wlasnie dlatego, ze nie byl Polakiem, a gorc1co jak nikt inny wyst�powal 
w obronie praw narodowych slqskich Polak6w, nalezy mu si� chyba wdzi�czna 

pami�c. I slusznosc ma E. Klein piszc1c, ze Kosicki jest niedoceniony. Kiedy bo
wiem w 1963 r. uplywala setna rocznica jego smierci, nie poswi�cono mu nigdzie 
ani jednaj wzmianki, choc nizej podpisana przypominala o tej rocznicy obu 
Instytutom Slc1skim (w Katowic,ach i Opolu), a takze zwr6cila si� do dw6ch 

pism w Katowicach, jednakze bez zadnego skutku. 
Mozna by jeszcze wysunc1c wc1tpliwosc, czy jest mozliwe, aby Niemiec tak 

wyst�powal w obronie polskich praw narodowych. Moim zdaniem tak, gdyz 
Kosicki nie byl pod tym wzgl�dem wyjqtkiem. Byli jeszcze inni, chociaz nieliczni, 
mozna powiedziec nawet wyjc1tkowi ludzie, kt6rzy r6wniez, wprawdzie nie tak 

gorc1co jak on, glosili potrzeb� poszanowania praw j�zyka polskiego, zwlaszcza 
w szkole i w kosciele, oraz byli przeciwnikami polityki wynaradawiania. 

Przygotowywana obecnie przeze mnie ksi&zka m6wi o takich wlasnie Niem

cach. 
J anina Ender 

12 Pisalam o tym: Slqski zapis dla Sienkiewicza (Sob6tka, 1954, IX, nr 2); 
szerzej om6wil ten temat K. B a r t  o s z e w s k i, Alfred Olszewski i jego zapis 
dla Henryka Sienkiewicza (Szkice Legnickie, t. III, 1966, s. 227-251). 




