
R E C E N z J E 

J. G o t t  s c h a 1 k, DIE ÄLTESTE BILDERHANDSCHRIFT MIT DEN QUEL
LEN ZU DEM LEBEN DER HL. HEDWIG (Aia1chener Ktm.5itblätter, Dü,sise11Jdotrf 1967, 
z. 34, s. 611-161).

Jest to pierwsze w literaturze fotomechaniczne oddanie wszystkich miniatur 
w znanym r�kopisie z L353 r. (ostrowickim) brzeskim, Legendy o sw. Jadwidze. 

Dotychczasowe wydania (Wolfokron, Stronczynski) byly albo cz�sciowe, albo za
wieraly kolorowe przerysy r�kopisu. Obecnie Autor dal fototy,piczmt (czar.no-bialcl) 
reprodukcj� -wszystkich 65 miniatur przedstawiajqcych sceny z zycia i kanonizacji 
sw. J1aidwd.gi, w tym j,edrnak tylko 7 ba:riwinych. Tlak ·wu�c j1akio calosc kio]o1Doiwego 
oddania ilustracji naszego r�kopisu ipozostaje do dzi:s niedoskonale wydanie Stron
czynskiego, przedruikowane ,ostatnio cz�sciowo przez Holubowicza 1. Szkoda tez, ze 
wydawca-autor nie podal, czy ilustracje te Sq naturalnej wielkosci, czy tez zmniej
szone. 

Gl6wnq cz�sc pracy (s. 87-143') zajmuje przedruk i tlumaczenie lacinskich na
pis6w nad miniaturami oraz ich opis. Jesli chodzi o stron� a.rtystycznct ilustracji, 
Autor nie wychodzi poza zestawionq drobia2Jgowo literatur� przedmiotu niemieckq 
i polskq, zwlaszcza odnosnie do oceny wplyw6w czesko-niernieckich na ilustratora 
naszego r�kopisu. Nie b�dqc historykiem sztuiki nie mam zamiaru i legitymacji 
zajrnowac si� tq stronq pracy J. GottschaLka. 

Interesujq mnie natomiast S2Jeroko przez Autora omawiane zwiqzki Ludwika I 
brzeskiego z Zachodem przy braku rzeczywiscie jakichkolwiek jego kontakt6w 
z Po1Sikct. (s. 66-67). Zjawisko to stanie si� latwo zrozumiale, jesli zwazymy, ze 
Piastowie slqscy, zwlaszcza legnicko-glogowscy, nie tylko do · 1,3124 r., ale i p6zniej 
uwazali si� za prnwdziwych dziedzic6w kr6lestwa polskiego. Dowodzq tego ·choc
by slowa Kroniki ksiqzqt p0Lskich

1 
·spisanej na polecenie tegoz Ludwika w 1385 r., 

podnoszqcej w�liki domowe w P�lsce w latach 1382--13,85, przeciwstawiajqc je 
pokojowej i ,sprawiedliwej polityce ksi�cia brzeskiego i okreslajqc Jadwig�, c6rk� 
l.Judwik,a w�gter1s1ki1eg,o, j1a,k,o: ,,que... habea1tur veliut !l:'eg,i1na" 2• Ptrze<C'iiez Ludiwik
brzeski (imi� to nie jest niemieckie, jak chce autor, s. 72, ale francuskie, a wlasci
wie frankonslkie, iprzej�te od Klodwika i Ludwika Poboznego, syna Karola Wiel
kiego) •sam ozeniony byl - na co Autor nie zwr6cH uwagi - z Annct, bratanicct 
Przemka glogowskiego, kt6ry to w 1331 r. wolal na jednym koniu opuscic swe 
k•si�stwo niz zlozyc hold Janowi Luksemburskiemu. Syn Ludwika, Henryk, zonaty 
byl zn6w z Maligorzatct (c6rkct Ziemowita mazowieckiego), wdowct po Kazku szcze
ci111slkim, 1I1Ji1edo1S1zlym ,niais,t�pcq LudiWiJlm w�·giiensikliego w B0Ls1ce. 

Zestawienie w pracy r�koipis6w starszych od nas,zego brzes:kiego nie wy1kracza 
w niczym poza ze:stawienie W. K�trzynskieg,o (M,PH, t. IV, s. 504 nn.), kt6re z re-

1 W. H o l  u b o w i c z, OpoLe w wiekach X-XII, Katowice 19516, ryc. 112-117. 
2 Por. MPH, III, s. 544. 
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guly jest dokladniejsze. Jedynie wiadomosc o r�kopisie harburskim (sygn. Ood. I. 
'2.2°) nie byla w dotychczasowej literaturze znana. Wiek tego r�kopisu okresla 
Autor slusznie drogq wielce prawdopodobnej kombinacji na (circa) 1408 r. (s. 84-
85). Wartosciowe jest r6wniez podanie po raz pierwszy notek wlasnosciowych ko
delkisu �Stz:ktoda tylllm, iie Aurtio[" nie po1dal wi1eku kazidej rno1tki). Dzi1ej,e r�kap1s1u, 
przedstawione po.kr6tce jeszcze przez W. K�trzynskiego, a szerzej (do 1957 r.) 
przez Rehorowskiego 3, uzupelnia Autor przykrct dla nauki polskiej wiadomosciq, 
ze r�kopis brzeski, wlasnosc od 1910 r. (za posrednictwem antyikwariatu wieden
sikiego Gi.lhofera) Rudolfa Guttmanna w Wiedniu, zrabowany przez hitlerowc6w, 
:wstal ostatecznie po odzyskaniu go przez wlasciciela sprzedany za posrednictwem 
domu handlowego dzielami sztuJki w Nowym Jorku drowi Piotrowi i Irenie Lud
wig w Akwizgranie (s. 63). Szkoda, ze okazja nabycia tak waznego dla dziej6w kul
tury, literatury i sztuki w Polsee okazu wymkn�la si� z rctk polskkh. 

Najbardziej interesujctce i najwi�cej wzbudzajctce zaostrzezen Sc\ wywody Autora 
na temat miej,sca powstania i pochodzenia autora r�ko1pisu. Podstawct tych rozwazan 
Sc\ ostatnie slowa kopii z 13•53 r. (interpretowane dowo1nie w literaturze polskiej 
i niemieckiej): ,,scriptum est autem per man um Nycolai Pruzie foris civitatem 
Lvibyn" (f. 148 rkp., s. 811 nn. pracy Autora). Gottschalk wymienia trzy mozliwo·sci 
interpretacji tego zwrotu: 1. ·od Prus, 2. od miejsca spisania kodeksu o, nazwie 
zblizonej do brzmienia nazwy r�kopisu, 3. od nazwy jakiegos rodu slctskiego. Trzeba 
z g6ry stwierdzic, ze ,pierwsza ewentualnosc musi odpasc, jako ze uzyty tu zostal 
genetivus locativus zamiast ablatiwu (de Pruzia). R6wniez i oznaczenie pochodzenia 
autora od miejscowosci na Slctsku o podobnej nazwie jest z tych samych wzgl�
d6w malo iprawdoipodobne (chyba gdyby przyjqc:, ze kopista mial na mysli Pruzie 
,pr.iJundU1s" ozy „oritus"). Polil!iewaz w najtblilz.szym sqsi,edtztwie (fo:r:iis) Lubina nie 
spotykamy miejscowosci c podobnej nazwie, a dwie miejscowosci Prusinowice na 
Slctsku (Prausnitz) pod Miliczem i Lw6wkiem nie mogq tu wchodzic w rachub�, 
jako ze odleglosc ich od Lubina byla zbyt wielka, a:by jq okreslac „foris", wy
padnie si� blizej zastanowic jedynie na,d ostatnict moz1iwosciq. 

Nasuwajq si� jiednak dwie mozliwosci. ,,Pruzie" moze oznaczac zar6wno syna 
Pruzi, jak i (w tej skladni) Mikolaja �uzi�. W zadnym jednak wyipadku nie moze 
to byc sipo'lszczone o'.7Jnaczenie „syn Prusa" czy „Prus", jako ze uzyto by tu terminu 
Prutenus bctdz Prusii. Choc imi� czy przezwisko Pruzia nie jest w nauce polskiej 
znane 4, jednakowoz imiona slowianskie o podobnym zaikonczeniu spotyfkamy hardzo 
cz�sto. Zeby wymienic iprzykladowo Dobronia

1 
Glownia, Wysznia lub Dziadusza, 

Golicza, Darna, Borsza itP.. Tak wi�c przyjqc wyipadnie, ze wyraz Pruzia jest albo 
imieniem ojca Mikolaja, albo przeZJWiskiem samego kopisty kodeksu ,z 135r.3 r. 

Ostatnie wreszcie zagadnienie: gdzie zostal spisany kodeks ostrowiecki. Okresle
nie 11foris civitatem Lvibyn" wyklucza - jak wspomn,iano - jakiekolwiek miejsce 
w dalszyrn sctsiedztwie tego miasta. W gr� wi�c wchodzic moze, naszym zdaniem, 
albo jaikas zaginiona wies w sctsiedztwie Lubina (eo jest malo prawdoipodobne), 
albo Stare Miasto LU!bin, albo wreszcie kt6rys z dw6ch szpitali za bramami mia
sta (jeden przed bramct glogowskct poswiadczony w XV w., drugi bez blizszego 
okreslenia polozenia znany od poczcttku XIV w.), wreszcie kaplica Sw. M1kolaja 
przed bramJq: glogowskct, znana r6wniez z dokument6w XV w. Oczywiscie czas 
obu tych XIV -wiecznych fundacji mozna smialo cofnctc do XIV w. W kt6ryms 

a M. R ,e h o r o w s k i, Sprz(?ty przedstawione w miniaturach kodeksu z Brze
gu z r. 1353 (Sob6tka, 1957, s. 166 nn.). 

4 W. T a  s z y c k i, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Krakow 1925, indeks. 
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z itych trzech instytut6w koscielnych przypuszczalnie pisal swe dziefo Pruzia. 
Mniej natomiast wydaje si� prawdopodobne, aby dzielo swe spisal na zamku 
lubinskim (dzis na terenie wsi Malomice), gdyz bylby chyba ten fakt wyrazniej 
w nocie koncowej zaznaczyl. W kazdym razie r�kopis z 1353 r. jest dzielem powsta
lym na zam6wienie Ludwika I brzeskiego, autorstwa Mikolaja, najprawdopodobniej 
narodowosci polskiej. 

Karol Maleczynski 

S. B yli n a, WPLYWY KONRADA WALDHAUSENA NA ZIEMIACH POL
SKICH W DRUGIEJ POLOWIE XIV I PIERWSZEJ POLOWIE XV WIEKU, Wroc
law-Warszawa-Krak6w 1966, s. 119. 

Ideologia slynnego XIV-wiecznego kaznodziei austriaokiego Konrada Wald
hausena byla zawsze problemem zywo interesujc1cym historyk6w badajc1cych pro
blem reform wewmitrzkoscielny,ch w sredniowieczu. Wielostronne powic1zania 
Polski z Czechaini, gdzie Waldhausen wyglaszal swe kazania, oraz stopniowe na
rastanie fermentu re.igijnego na ziemiach Polski w okresie przedhusyckim suge
r1owialy od d:awrna prze!kio1111anl1e ,o ,oiddizilalywiaini1u poglc1d6w W,a1dhaus1eina na P.olisk�. 
Mimo to do tej pory nie bylo analitycznej rozprawy na temat w,plyw6w Wald
hausena. na polskie ziemie i dlatego tez podj�cie powyzszego problemu jest nie
Wqtpliwie pozyteczne. Praca Byliny, b�d,lca syntezc1 badan Aut·ora we fragmen
tach juz publikowanych, sklada si� z dw6ch zasadniczych cz�sci. Pierwsza ·cz�sc 
(s. 1-54) podaje na:m wiadomo,sci o samym Waldhausenie, jego pracach i zawartych 
w nich poglc1dach, cz�sc druga (s. 55-114) stanowi wlasciwy przedmiot rozprawy, 
dotyczy wplywu tego kazmodziei na ·ziemie polskie. 0 ile pierwsza cz�sc pracy 
opracowana jest na ipodstawie literatury przedmiotu, jakkolwiek i tutaj- Autor 
wykazuje si� znajomoscic1 szeregu r�kopismiennych prac Waldhausena, o tyle cz�sc 
druga oparta jest przede wszystkim na materiale r�kopismiennym. Autor wyko
rzystal znajdujqce si� w zbiorach polskich ·bibliotek, przede wszystkim wroclaw
skich i krakowskich, sredniowieczne kopie kazan Waldhausena oraz r�kopismienne 
kazania innych autor6w, kt6re w tresci swej odzwierciedlaly ideologi� Waldhau
sena. 

Z przedlSltiaiwiioine�o pr21ez Auto.ria mate,riiialu zr6dlowego wid:zlimy, ze O'ddzialy
wanie Waldhausena na Polsk� odnosi si� gl6wnie do ziem slc1skich. Natomiast 
wbrew przewidywaniom (ze wzgl�du na powictzania Uniwersytetu Krakowskiego 
z Praskim) o wiele mniejszy byl wpl:y:w Waldhausena na Krakow. W takiej sytu
acji uwaga Byliny koncentruje si� gl6wnie wok6l zagadnienia wplywu Waldhause
na ,na twen .slcl!slki w okresii,e drugii1ej p,ol101Wy XIV i pire!rW'szej polowy XV w., a te
ren diecezji krakowskiej potraktowany j,est marginalnie1 jakkolwiek trudno nie 
zauwazyc, ze w swietle posiadanego materialu mozna bylo i ten teren potrakto
wac szerzej i gl�biej. Z badan archiwalnych Autora wynika, ze na Slc1sku znana 
byla wylc1cznie jedna z prac Waldhaus.ena, a mianowicie jego PostyLLa studencka,

pisa,na przez niego na uzytek poczc1tkuj1tcych k1aznodziej6w z kr�g6w uniwersyteckich. 
Autor dopatruje si� wplyw6w ideologii Waldhausena przede wszystkim w tresci 
kazan trzech wybitnych kaznodziej6w slctskich: Macieja z Legnicy, Mikolaja · Magni 
z Jawora i Jana z Olawy, kt6rym poswi�ca w swej pra�y osobne rozdzialy. Na
suwa si� przy tytn pewna uwaga. -Kaznodzieje slc1scy na og6l, zgodnie zresztc1 ze 
zwyczajem sredniowiecznych kopist6w i kompilator6w, nie ,powolywali si� w swych 
kazaniach na Waldhausena (wyjc1tek stanowi tutaj Jan z Olawy), lecz jedynie 
cz�stokrotna zbieznosc ich wypowiedzi z Wa1dhausenem nakazuje przyjqc za pew-
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nik akceptacj� jego poglc:id6w oraz dobrc:i znajomosc jego kazan. W sumie wypo
wiedzi identycznych z Waldhausenem mamy malo u slc:is1kich kaznodziej6w. Dla
tego priaoa AutOTa 1zysk1al,aby 1I11a wairtosci, �dyiby czy,tellrrilk otrzymal wh�cej iprzy

klad6w owej zbieznosci wypowiedzi, nawet gdyby si� to mialo dokonac kosztem 
skr6cenia l)ierwszej cz�sci pracy, gdzie zresztc:i znajdujemy wiele powt6rzen. 
Trzeba jednak przyznac, ze Autor wydobyl wiele nowych i interesujc:icych ele
ment6w z kazan Macieja z Legnicy, Mikolaja Magni z Jawora i Jana z Olawy, 
a wnioski jego sc:i na og6l przekonywajc:ice. 

Wiplyw Waldhausena nie ograniczyl si� na Slc:isku wylc:icznie do owych trzech 
kaznodziej6w. Kazania Waldhausena musialy byc znane z kr�gu duchowienstwa 
swieokiego i zakonnego, skoro znajdujemy dowody sporzc:idzania odpis6w kazan 
Waldhausena w r6znych srodowiskach slc:iskich. Do tej pory zachowaly si� kopie 
kazan Waldhausena w ksi�gozbiorach klasztor6w kanonik6w regularnych NMP 
Na PilalSiku we WTlodawiu o,:ria•z w Zaig1aiilli.u, diom.ilruilkainow w:rioclawsikkh, kosci'Ola 
Marii Magdaleny we Wroclawiu i kolegiaty nyskiej. Analiz� slc:iskich kopii kazan 
Waldhausena Autor rozpoczyna od o,pisu kodeksu r�kopismiennego, w kt6rym znaj

duje si� kopia kazania, potem kresli dape o samej kopii, zaznaczajc:ic przede 
wszystkim, czy mamy do czynienia z tekstem pemym, czy skr6tem, a wreszcie 

przechodzi do charakterystyki srodowiska, w kt6rym tekst kazania sporzc:idzono 
lub w kt6rym tekst kazania byl zachowany. Sam opis kopii potraktowany jest 
pr.ZJez Aurtoira n:iej,ednoli.lcie. NJeTa,z ZJaz,nacZJa diokl'adin,ie •rozn'iice mi�dzy k•oip!i.c:i 1a oiry
ginalem. Najcz�sciej podaje to og6lnikowo. Autor wychodzi ze ·slusznej zasady, iz 
posiadanie tekstu kazania, a nawet jego sporzc:idzenie, nie jest dowodem akceip
tacji tresci zawartych w lkazaniu lU!b dowodem na to, ze kazanie to wygloszono. 
Przy ub6stwie zr6del sredniowiecznych trudno byloby jedi!la,k szukac takich' po
twierdzen i dlatego historyk musi odwolac si� do posrednich argumenit6w. Do tego 

celu miala sluzyc Autorowi charakterystyka srodowiska, w kt6rym kopia kazania 
Waldhausena przechowala si�. Moze zbyt daleko posuni�ta ostroznosc badawcza 
nakazala mu powstrzymac si� od wniosku, iz przynajmniej w dw6ch wymienio
nych prizez rniieg,o srioido,wisikach mamy peWinrosc, ze tiriesc ikazan Wialdhausena 
akceptowr8lil!o. Mram nia mysH k1aszto,ry k1arno1rnilk6w r,eguLairnych 'w Zagainiu ii. w'e 

Wrodlawdu. Oba klasztoTy nalezialy do tego, .siamegio zgromadzeniia zaJrnninegio, z kt6-
:riego wywodZJil s.i� Wa1ldhiaus,en, eo Autor w,praiwdzi1e n01tuje w dainych biog.riafäicz

nych W1al'dhaU1S1ena, al,e eo w dials1zym t1oku pracy ?Jagubilo s.i� i rne znaliatlo n'.a1'ezy
tego wyidzwi�ku. W1awdha1Us1en ciieszyl s·i� ogiromnym poparc&em k•ainronik6w regu]Jair

nych w Czechach i n,a Miol!"awach. Konwenty auguis1ti.lansikli!e byfy 'Illa tych ziemiia•ch 
najmlodszym zgromadzeniem zakonnym i w okresie wystc:ipjenia Waldhausena 
cieszyly ,si� duzym autorytetem moralnym. Dlatego tez krytyika Waldhausena 
znajdowala u nich zywe zrozumienie i gorc:ice poparcie, tym wi�ksze, ze gl6wny 
protektor Waldhausena, arcybiskup praski Arnost z Pardubic, byl wiel'kim 
dobrodziejem kanonik6w regularnych. Wreszcie, eo wazniejsze, dc:izenie do refor

my moralnej bylo rbardzo charakterystyczne dla kr�g6w kanonik6w regularnych, 
zwlasz,cza w XIV w., gdy przezywali sw6j renesans. Liczne powic:izania mi�di.y 
konwentami czeskimi ikanonik6w regularnych ze slc:iskimi upowazniajc:i do wniosku, 
ze kazania Waldhausena u nich nie byly tylko rzeczc:i przypadku. Nie Sqdz� 
tez, aby bez okreslonego celu kopista klasztoru Na Piasku we Wroclawiu, 
J1an Persona, 2ia1m:ierniiial w k1azaini1ach Wa1dhiau1S1enia slo,wo „dlo1ctJ01r populi" na

„predicator", eo" przeciez wyraznie sugeruje, iz przepisuje dany tekst z PostyUi 

studenckiej Waldhausena na uzytek kla,sztorny, nie uniwersytecki. Problem 
odnowy moralnej w tym klasztorze w. okresie drugiej polowy XIV i pierwszej 
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polowy XV w. 21ajmowal c�o,n!k.6iw k,onwemitu o w1ele wi�cej, n1z wn;ostic by to 
moi.na z zalqczonej ·,przez Autora charaikterystyki srodowiska. Z tego powodu 
nie mozma, jednaki czynic Autor01Wi zarzutu, gdyi. kwestia ta nie zostala dotqd 
opracowana. Moi.na przyjqc, i.e jeszcze mocniej ideologi� Waldhausena akcep
towalo srodowisko zaganskie, chociazby ze wzgl�du na osob� Ludolfa z Zagania. 
Swojq drogq bardzo interesujqcym zagadnienieµi bylaby analiza kazan Ludolfa 
i WaldhaUJSena, co jednak daleko wykra.czaloby poza ramy Autora. Na margi
nesie spraw zwiijzanych z obliczem ideologicznym slqskich kanonik6w regular
nych przypomn�. ze znajdujemy dowody wyglaszania u nich kazan w duchu 
Milicza z Kromieryi.a, za eo potem musiano tlumaczyc si� przed Sqdem 
arcybiskupim w Pradze 1. 

Bardzo lakonicznie ,potraktowany jest przez Autora .problem przyczyn 
sprowadzenia Waldhausen" dn Czech przez Arnosta z Pardubic. Fakt ten jest 
w zasadzie w ipracy odnntowany, ale bez gl�bszej analizy, a mial on przeciez 
dla dzial:alnoscn WaldhausePa i gloszonych przez niego poglqd6w ogromne . zna
czenie. Podejmowany i reaHzowany przez arcybiskupa ,praskiego program refor
my moralnej kleru czeskiego byl gl6wnq przyczynq, dla kt6rej sprowadzil Wald
hausena t dla ktorej 'JZukal oparcia wlasnie w kr�gu kanonik6w reg�larnych. 
Z osobq Waldhausena Arnost z Pardubic lqczyl o wiele wi�ksze nadzieje, niz 
wynika to z pracy Byliny 2• Ostateczne ikonkluizje Autora zawarte w zakoncze
niu ·ksiqzki Sq nader skromne (zaledwie jedna strona) d. nie dopracowane, tak 
jak sama analiza. Z drugiej strony trzeba bezstronnie przyznac, i.e brak mono
grafii lub rozpraw na temat slqskiego kaznodziejstwa w sredniowieczu, jak 
r6wniei. na temat srodowisk, w k-t6rych kazania Waldhausena kopiowano, znacz
i:iie utrudnialy Autorowi syntetyczne podsumowanie oraz postawienie i ro,zwini�cie 
szeregu kwestii. I wreszcie drobna uwaga. Uzywany przez Autora termin „augu
stianski" w odniesieniu do Waldhausena nie jest poprawny i wprowadza mimo
wolne pomies·zanie ,poj�c. Wprawdzie starsza, a nawet powojenna literatura 
po.sluguj,e si� ,tym termiinem, w r21ee ozywiJsto,sd j,e,dirnaik iiisrtind:ej,e 21aisia,dnic:21a röi.ni,ca 
mi�dzy augustiia1nami ,a 1k.anonilk.ami regulamyimi. regiuly sw. Augus1tyna, o czym 
zr,esztq Autor wie i sam nieraz, aczkolwiek bar·dzio rzadko, uzyw:a Z1Wrotu „kanonik 
regularny". Nalezaloby .przeto pozo,stac przy tej ,ostatniej, j,aokk,olwiek nie efek
tow:nej, tytul!atur.21e. 

Leokadia Matusik 

J. B. S c  h n·e y e r, WEGWEISER ZU LATEINISCHEN PREDIGTREIHEN 
DES MITTELALTERS, München 19i65, Bayerti:s,che Aklaidemi•e der W:iisise111s,chaftein, 
Veröff.enUi1chlllilgein der Komm:iJss:i1001 für die HeriaUJs,giabe uingiediruder .T,exite aus 
der Mittelalterlichen Geisteswelt, Band I,. s. 587. 

Kazania sredniowieczne, odzwierciedlajqce w swej tresci szerokq dziedzin� 
zycia spolecznego, byly i Sq nadal cenny:trlj zr6dlem dla historyka. Przy ocen-ie 
wiadomosci zaczerpni�tych z kazan przed historykiem nieraz stawal · skompli-

1 Por. zaipisk� z 1374 r. odnosnie do konwentu kanonik6w regularnych 
w Klodzku. F. T a  d r a, Acta iudiciorum consistori Pragensis, t. I, nr 98, 
oraz T s c h i  s c h k e, Nachträge zu don Glatzär GeschichtsqueUen (Glatzer 
Haiimafölätter, 1925, s. 98 nn.). 

2 Sqdz� przeto, i.e znajomosc monografii o arcybiskupie praskim oddalaby 
pracy Autoria wydartim1 korzysc. Par. J. K. V y ·s k o c i 1, Arnost z Pardubic a jeho 
doba, Praga 1947. 
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kowany problem ustalenia autora kazania, stopnia jego samodztelnosci itp. 
spraw. Olbrzymia ilosc anonimowych autor6w w $redniowieczu, cala masa prze
r6znych kompilator6w powodowaly duze zamieszanie i trudnosci w rozstrzyganiu 
powyzszych kwestii. Dlatego tez odczuwalo si� od dawna wielki brak reper
tQJI'ILum d!o liaicinslkkh <ka2Jan w sredniowteczu, ikt6,r,e sia1nowH01by wska1z6w'k� d po
moc w U!Stalend!u p,rowen,iencji kraizan. S.tworrzeni1e 1tialkli1ego r,eiperitloll'lilum bylto dqze
niem wielu mediewist6w, historyk6w filozofii i teologii. Czyniono nawet pewne 
pr6by w tym rz,a'kresii,e. N:p. w kaltailiogaich bibliiortec:zmych stiaiI'la1I10 s,i� p01diawiac i1I1ci
piity i ekspHdty kaiz,an foedlrlirowdeCJzmych. Nie by�o dtotqd jedil11alk synitetycznej priacy 
typu repertoryjnego. Z tych wzgl�d6w nalezy z dUZq uwagq odnotowac prac� 
Schneyera, stanowiqcq pierwszq powaznct prob� drogowskazu w problematyce 
kaznodziejskiej. Autor znany jest z publikacji w zakresie sredniowiecznych r�ko
pi1s6w o tresci teoLogiczno-liturgicznej, w ·szczeg6lnosci ·r�kopis6w pochodzqcych 
ze zbior6w watykanskich, i z wielkieg,o zm1wstwa zawartosci europejskich 
bibliiotielk. Celem Schm:eyera byl'o w o,p1a·rcdru o 1i1J:1iC'i.1p,ity ka1ZJan dosrba.rcZJeni1e czytiel
nikowi zestawienia kazan sredniowiecznych z podaniem autora, autentycznego 
lub prawdopodobnego, i informacji1 gdzie dany r�k01pis lub najstarszy druk 
mozemy odnalezc. 

Bylo to zadanie trudne. Kto bowiem zetknctl si� ze sredniowiecznymi kaza
n·iiami i p,nagnql nia podstaJWti.e s.amegio mci,piitu 111s1tail!ic ,autorsitwo kta1ZJanrua, ten wie, 
jak zawodne to �yly nieraz ipr6iby. Odchylenia w incipitach do tych samych 
kazan, dawanie tych samych incipit6w do kazan o r6znej tematyce, niekonsek
wencje samych autor6w czy kompilator6w, nie m6wiqc juz o omylkach ko
pist6w, powodowaly duze zamieszanie. W zwictzku z tym Schneyer zadal sobie 
trud uj�ci.a problematyki k.azan wedle -inci.pit6w, ale po uprzedniiej korelacji 
calej tresci kazania, eo jest zadaniem bardzo czasochlonnym, wymagajqcym 
ogromu pracy i szerokich przygotowan badawczych. Z drugiej strony staral 
si� dla tychze k1azan odnialezc aiuforia. Dllaitego tez zebral 1S1tair:ainnrile wszys:tkie 
dane o sredniowiecznych kazaniach i ich autorach z katalog6w bibliotecznych, 
wydawnictw zr6dlowych i wszelkich rozpraw, a nastEWnie, eo bylo najwi�kszym 
wy,silkiem, zajql si� calq masq kazan pozostajqcych do tej pory w r�kopisach. 
Baza ma:terialowa w pracy Schneyera jest imponujqca. Autor dostarcza nam 
informacji o kilku tysiqcach kazan sredniowiecznych, kt6re znajdujq si� w zbio
rach biblilotek zaichrodn!i101eu,riopejslkkh (AingJtl.ii, Ausitrii, Beligiri., F,ra1111cjii, Hi1S1Zpaill!i..i, 
Niemiec, Wloch, Skandynawii), przy czym wykorzystal materialy nie tylko 
z najwazniejszych i najwi�kszych bibliotek panstwowych czy narodowych, ale 
i z osrodk6w miejiskich i klasztornych, na og6l niedost�pnych dla swieckiej 
publicznosci, .w tym zas, eo recenzentJk� specjalnie interesuje, ksi�gozbiory klasz
tor6w kanonilk6w regularnych srw. Floriana pod Li:n2iem i K1osterneuburg. Ta 
imponujqca ilosciowo baza zr6dlowa nie stanowi jednak calosci kazan srednio
wi,eczmych w Eu1ropi,e. Ogromna dreh hllo.sc, a pr,:zJede wsizy1stkim ro:zproiS1zen1iie po 
pTzer6zn�ch 1osr,odlka,ch ,s,f;Jainiowiily prrzyczyin�, ze AU1to,r mt11Sli1al przyjqc za:s'aci� 
pewnej ograniczonosci materialowej, gdyz inaczej przewodnik do lacinskich 
kazan w sredniowieczu bylby przedsi�wzi�ciem na dlugie lata jeszcze nieosiqgal
nym. Skonce!lltrowanie si� przeto na ograniczonym materiale bylo posuni�ciem 
slusznym i sensownym. 

Niemniej wielka szkoda, ze Autor zaciesnil si� tylko do zasob6w zachod
niej Europy i nie pokusil o blizsze zbadanie zasob6w bibliotecznych Europy 
srodkowej, przechowujqcych niemalq ilosc kazan sredniowieczny,ch. W zasadzie 
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Autor zna zaledwie kilika przekaz6w r�kopismiennych do kazan czeskich 
polski, pochodzqcy od cysters6w w Pelpl4nie. 

117 

jeden 

Wszystkie kazania Schneyer podzielil na cztery podstawowe grlllpy: ,,De 
tempere", ,,De sanctis", ,,De communi sanctorum", ,,De quadragessima", kazd& 
z tych grup podzielil z kolei chronologicznie, przy czym jako punkt wyjscia 
dla kazan grupy „De tempere" przyjql kazanie w pierwsz& niedziel� postu, 
w grupie „De sanietis" kazanie na swi�to Andrzeja, w grupie „De communi 
sanctorum" kazanie na dzien apostol6w i ewangelist6w, w grupie „De quadra
gessima" kazanie na srod� popielcowq .. W tak przyj�tym schemacie Autor podaje 
w ukladzie alfabetycznym w kolejnosci tematu kazania incipity kazan, potem 
wyimi!enta •nazwi!slk.a luib dmi!on:a autor6w (f1als1zywi iautoirzy uj�c.i Sc\ z do,pi!siki1em 
Pseudo), a wreszcie kresli informacje, gdzie dany r�kopis lub druk znajduje si�. 
Dopiero teraz czytelnik ma moznosc poznania, ilekroc w tym samym kazaniu 
wyst�puje indpit. Schneyer zidentyfikQwal ponad 80 autor6w kazan, ustalil kilku
nasitu prawdoJPodobnych autar6w (na podsitawi,e anaLizy tekstu), ,a w wy.paku gdy 
zawiodly pr6by okresle.nia autora, zalqczal tylko dane o przekazach kazania. 
Wszystkie ie wiadomosci zawarte sq w podstawowym rozdziale pracy „Initien
verzeichnis" (s. 1-546). 

Duz& wartosc w pracy Schneyera majq dla historyka dwa dodatlki. Appen
dix I „Verzeichnis der edierten Initienlisten" (s. 547-55'5) daje czytelnikowi 
w ukladzie alfabetycznym nazwiska lub imiona zidentyfikowanych autor6w 
z odsylaczami do katalog6w bibliotecznych lub roz.praw, w kt6rych mozna 
spotkac dane o ich kazaniach. Appendix II „Eine Ein'leitungs- und Schlussfor
melnlisten" (s. 556-576) podaje r6wmez w ukladzie ailfabetycznym wedlug 
autor6w wykaz poczqtkowych i ostatnich sl6w kazania, z zaznaczeniem literkami 
„a", ,,b", ,,c" rodzaju kazania i odsylaq:em do zachowanych przekaz6w. Kazania 
autor6w anonimowych Autor ujql tutaj w ukladzie alfabetycznym miast posia
dajqcych tjane zbiory (Asyz, A1winion, Bamberg, Barcelona, Berlin, Bordeaux, 
M•o,naik,o, Oksfoird, Pladwa, P,omplioin1a, Pairyz, To,l'eido, Up1ps,a1a, w,atylk.ain). 

J1aik ,naidm.i.:enillem, Schineyer ,nJi,e ma za1sob6w pollislkkh bihl.JiJ01tek (po,za tym 
jednym przekaz.em z Pelplina), jednakze w pracy swej dostarcza szeregu info:r
macji o kazaniach autor6w pochodz&cych z Polski, kt6re zachowaly si� w biblio
tekach zachodnioeuropejskich. I tak w priewodniktl. Schneyera znajdziemy dane 
o kazaniach Marcina Polaka, Mateusza z Krakowa, Macieja z Legnicy, Mikolaja
Magn)i z Jaw,ora, Mikolaja z Blonia, Peregryna z Opola, Piotra z Legnicy, Jana
z. Glogow.a i Milkolaja z Nysy. Najwi�cej informacji dotyczy kazan Peregryna
z Opola (az osiemnastu), najmniej M�kolaja z Blonia (tylko dwa kazania).
Z pracy Schneyera wynika, ze teksty kazan polskich autor6w przechowywane
Sq w bibli!o,tJekaich Upps,ali, Pairyiia, Mon1aik,o, Oksfordu, Cambr,Ldge, Triies:tu,
Wiednia i u sw. Floriana pod Linzem.

Pr6cz kilku XV -wiecznych ·druk6w kazan (w Ko1onii i Strasburgu) w zasadzie 
sq to tylko r�kopismienne przekazy. Najwi�cej pojawilo si� drukiem kazan 
M1kolaja Po1aka i Peregryna z Opola. Oceniajqc og61nie przewodni'k do kazan 
lacins:kich w sredniowieczu, nalezy powiedziec, ze dla historyka ma on duzet 
wartosc. 

Zrozumia� jednak, ze tego rodzaju przewodnik nie moze odpowiedziec na 
caly szereg nieraz bardzo istotnych kwestii. Np. nie okreslonio wcale, czy dany 
przekaz kazania jest oryginalem czy kopiq. Trudno jednak byloby czynic z tego 
powodu Autorowi zariut, wiedz&c, ze odpowiedz na to przedluzylaby ni�pomier
nie czas wydania ksüizki. Sam autor doskonale. zreszt& zdaje sobie ·sprawQ 



118 Recenzje 

z brak6w proweniencyjnych kazan i prac� sw& traktuje jako punkt wyjscia, 
do kt6rego ma jeszcze\ zamiar powr6cic. Wartosc pracy podnosi starannosc wy
dawnicza, przejrzysta szata graficzna, konsekwentna i oszcz�dna zasada skr6t6w, 
eo przy tego rodzaju pracach ma dla czytelnika duze znaczenie. 

Leokadia Matusik 

J. B e r t r a m, DIE WAHLEN ZUM DEUTSCHEN REICHSTAG VOM JAHRE
1912. PARTEIEN UND VERBÄNDE IN DER INNENPOLITIK DES WILHEL
MINISCHEN REICHES (Bei,träge zUT Ges,chruchte des Parlamentarismus und dei 
polfüschen Parteien, T. 28, Düsseldorf 1964, s. 275). 

Choc literatura dotycz&ca dziej6w wewn�trznych Rzeszy Niemieckiej, a zwlasz
cza historii ,partii politycznych w koncu. XIX i w XX w., jest ogromna, mono 
grafie poszczeg6lnych wybor6w Sq stosunkowo nieliczne. Z wybor6w do Reich
stagu na pocz&tku XX w. najwi�ksz& uwag� skupily na sobie wybory z 1907 r., 
odbywane w specyficznej sytuacji Bloku Bülowa 1, mniej natomiast pisano o ostat
nich wyborach w Niemczech cesarskich. J ezeli zas o nich pisano, to zaznaczajqc 
tylko ogromny sukces Partii Socjaldemokratycznej. 

Tymczasem wybory te dokonywane byly w ciekawych warunkach. Po upadku 
Bloku Bülowa w 1909 r. na tle sprawy reformy finansowej doszlo do ZJblizenia 
k_onserwatyst6w, Centrum i w pewnej mierze takze Kola Polskiego (nie m6wi&c 
o innych drobnych grupach prawicowych), a zblizenie to przeciwnicy nazywal_i
bLok�em cza.I'lno-mJiebiesk1im �a ni.elkiiedy takze „rw6dczainym"). Wywolalo to z kolei
ferment wsr6d liberal6w, kt6rzy zagrozeni przez skrajn& prawic� pr6bowali
takze wbrew niej rozszerzyc swoje wplywy. Dodawszy do tego silny we frakcji
SPD rewizjonizm, konfiguracja przedwyborcza wywolala os,tr& rywalizacj� mi�dzy
grupami partii klas posiadaj&cych. Ponadto byly to wybory odbywane w czasie,
gdy w znacznie wyzszym stopniu niz poprzednio partie polityczne posiadaly
uformowany aparat dzialania na r6znych szczeblach od wladz centralnych do
lokalnych k1omitet6w. 

Bertram p,11zy opracoiwywaniu ZJagiadniem1a oparl s,i� na zais·obach paru archiiw6w 
w NRF (Kob1encja, Stuttgart, Kolonia) oraz na pewnych fragmentach material6w

wladz pruskich, kt6re znajdujq si� w zachodnim Berlinie. Poza jego zasi�giem 
pozostaly bardzo liczne materialy z archiw6w NRD. Odbil'o si� to na pracy. Gdy 
chodzi o r6zne szczeg6ly dotycz&ce przebiegu kampanii przedwyborczej, przewa
zajq dane z zachodnich cz�sci panstwa. Dla ziem polskich Autor znalazl pewne 
dane z rejencji bydgoskiej, ale przyj&l, ,,ze dajq one jasny obraz zycia partyjnego 
w prowincji poznanskiej" (s. 262). Jeszcze mniej jest o Prusach Zachodnich, 
a najmniej o G6rnym Slqsku. 

Kilkanascie wykorzystanych gazet to przede wszystkim pisma centralne, naj
cz�sciej uzywane dla charakterystyki stanowiska danego stronniictwa, ale w rze
czywistosci nie zawsze dajqce pelny obraz jego poczynan. Wsr6d czasopism do
minujq oficjalne lub quasi-oficjalne organy partii, brakuje natomiast pism, kt6re 
beZJPosrednio nie byly zwi&zane z samymi stronnictwami (a wi� takich, jal� 

1 G.D. G r o t  h e r  s, The German Eiections of 1907, New York 1941; D. Fr i c -
k e, Der deutsche Imperiatismus und die Reichstagswahlen von 1907 (Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft, 1961). 
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,,Preussische Jahrbücher", ,,Grenzboten" czy „Zukunft"). Tymczasem np. komen
tarze De1brücka byly nieraz bardzo ciekawe. 

Praca podzielo.na jest na dwie cz�sci. W pierwszej scharakteryzowan;Y jest 
Reichstag kadencji 1907-1912, a wi�c poprzedzajqcy wybory, przy czym Autor 
gl6wny nacisk polozyl na stosunki mi�dzy partiami, i to raczej poza parla
mentem. W kolejnych roz.dziafach tej cz�sc:i om6wH partie ko!1Se'-°watywne, cen
trowct i drobniejsze grupki zwictzane ·z blokiem czarno-niebieskim, nast�pnie 
partie lrberalne i socjalistyczmi, pozostale partie . znajdujqce si� wedlug niego 
„mi�dzy b'lokami", · dalej rol� zwictzk6w, wreszcie urz�d6w. W drugiej cz�sci 
trescict rozdzial6w sct: wystawianie kandydatur, wal'ka wyborcza wyniki 
wybor6w. 

Jednq z najwazniejszych cech pracy Bertrama jes,t polozenie raczej na
cisku na to, co mozna by nazwac „instytucjonalnct" strof'lct akcji przedwyborczej, 
niz na walk� ideologicznct. Pod tym wzgl�dem monografia idzie w ipodobnym 
kierunku jak znana ksictzka T. Ni.pperdeya 2• Zawiera tez z tego zaikresu wiele 
ciekawych szczeg6l6w o stosunkach mi�dzy partiami

1 
o formach dzialania roz

budowanego aparatu partyjnego, o r6znego rodzaju przetargach mi�dzy grupami 
politycznymi, o technice wystawiania kandydat6w i rozpowszechnianiu materialu 
propagandowego, o oddzialywaniu na partie r6znych zwictzk6w, o organizowaniu 
zebran przedwyborczych itd. Instruktywne Sq tabelary,czne zestawienia kandy
dat6w i posl6w, choc nie wszystkie wnioski, jakie Autor z nich wyciqga, wydajct 
si� pewne. W sumie to przesuni�cie punktu ci�zkosci ·z waliki ideologicznej na 
, organizacyjmi" ,przynioslo sporo interesujqcych spostrz.ezen. 

Byc moze na skutek tego same wyniJki wybor6w grajq dla Autora mniejszq 
rol�, Sq tylko ostatecznym rezultatem poprzedniej ewolucji. Jest rzeczct charak
terystycznct, ze tak wiele miejsca poswi�cil opis.owi sytuacji przed wyborami, 
natomiast w minimalnym stopniu naswietlil ich konsekwencj,e. 

Nier6wnomiernos.c w materialach zr6dlowych pod wzgl�dem terytoria1nym 
sipowodowala takze, ie w pracy Sq pomini�cia. I tak dla przykladu nie ma tu 
nie o stosunkach na G6rnym Slctsku

1 
o dzialalnos,ci Hüttenpartei, o kt6rej wspo

minal:a juz lttena,tur:a 3, rnie m6iwictc o obfity,ch zr6dfä.1c'h. W o,g6le ·spll.">awy pol,sik.ie 
przy wyborach 1912 r., jak i przy poprzednkh, odgrywaly wi�kszct rol�, niz.by 
to mozna sctdzic na podstawie pracy. 

Pomi,nli�oi1a dotyczct zres:ztct takze sp1raiW rui,emi,ecltich. Omaiwd;ajqc rol� z:wictz
k6w Auti()lr pomiinctl wie�e taküch, :kt6re wywi,er,aly pewien wplyw, aby wspom
niiec chiocby Zwictzieik w,sizieahnitem:iJecki czy iJrune o!rgairuiziacj.e pr:o,pag,a:nidiowe. 
Moze ZlilOI\VU wyinlfil{ia to ·z p,iJs1atrui,a gl6wnli·e o techni,de ,oirgainiJZ1owairui1a wybor6w, 
gdy wspomniane organizacje operowaly raczej rzucanymi sloganami. Za malo 
jest tez om6wiona rola prasy w kampanii przedwyborczej. 

Gdy chodzi o tendencj� rozprawy, rzuca si� w oczy kilka spostrzezen. Przede 
wszyst'kim chodzi o podejscie do liberal6w. Za partie liberalne Autor uwaza 
zar6wno Fortschrittliche Volkspartei, jak i narodowych liberal6w, dodajqc naj
wyzej ,przy tych ostatnkh okreslenie „umiarkowani". W jakims stopniu przyczy
nila si� do tego specyficzna sytuacja w 19'12 r., o kt6rej wspomnielismy na wst�
pie, ale nie moznia tradc z oczu ewolucji, kt6ra wbrew dzialaniu w partii Na,ro-

2 T. N ipp e-r d e  y
1 

Die Organisation der deutschen Parteien vor 1918, Düssel
dorf 1961. 

3 F. R y s z k a, Kapital monopolistyczny na G6rnym Slqsku (Studia Slqskie,
1952, s. 249 nn.); F. B i  a l y, G6rnoslctski Zwictzek Przemyslowc6w G6rniczo
-Hutniczych 1854-1914, Katowke 1963, s. 148 n. 
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dowoliberalnej grupy mlodych uczynila z niej kierunek juz niewiele z liberaliz
mem maja,cy wsp6lneg0. Zatarg w lonie klas posiadaja,cych w tych latach 
w Niemczech (i nie tylko w Niemczech). nie moze zacierac wieloletniej juz 
wsp6lpracy narodowych liberal6w z konserwatystami, kt6ra szczeg6lnie duzy 
wplyw wywarla na parti� mieszczanska,. Z kolei w Telacji Autora Fortschrittli
che Volkspartei prezentuje si� jako partia pr�zna i rokuja,ca powazne nadzieje 
na dalszy rozw6j. Charakterystyczna dla jego stanowiska moze byc polemika, 
j,aka, to,czv1 ze W1sip6k1:zieS1na, 01cena, R6zy LU1kis1emburg i hiJs1tirnry1M1em ameryikanskim 
Sc}J.orskem, kt6rzy uznawali, iz wyniki wybor6w 1912 r. wyikazaly, iz liberaUzm 
jako partia polityczna prakty�znie przestal istniec, a dalsze istnienie zawdzi�czal 
tylko pomocy ·so·cjaldemokracji (s. 2:30, przyp. 2). Jednak nawet j,ezeli odsetek 
mandat6w post�powc6w. zdobytych przy pomocy socjalist6w, zmmeJszy si� 
z 800/o na 50-60°/o, jak chce Autor, to slabosc tego ugrupowania i tak j,est dos·ta
tecznie widoczna. 

Dyskusyjny jest takze obraz SPD. Bertram zgodny jest w tym ze stanowis
kiem cz�sto spotykanym w historiografii NRF, dla kt6rej rozw6j rewizjonizmu 
byl naturalnym procesem wrais!baniia iruchu roboit1n:iJc:zegio w isrtm:ieja,ce spo�eczen
stwo, a wszelkie glosy Lewicowych diialaczy byly bezskutecznymi pr6bami 
zahamowania tego potrzebnego procesu. 

Wreszcie zdecydowanie zbyt ostroznie oceniona zostala polityka wladz, kt6re 
w trakcie kampanii przedwyborczej interweniowaly znacznie cz�sciej, nizby to 
wyinikal,o z uwag Auto,ria (moma go .tu tluma,czyc cz�scfowo briaki1em alkt6w 
wladz pruskich, bo w nich wlasnie najwi�cej tst odpowiednich danych), chocby 
w postaci hamowania akcji wiec6w i zebran ugrupowan uznawanych za anty
panstwowe. 

Mimo wszys,tko jednak szczeg6lowe rozwahnia Autora przynoszq material

tak obfity, ze praca posiada spora, wartosc, nie powinna byc takze oboj�tna dla 
historyk6w polskich. Choc sprawy polskie potraktowane Sc\ w niej marginesowo, 
ale dla wyjasnienia sytuacji, w ktorej znajdowal si� ruch polski, i dla pelnego 
zrozumienia wynik6w wybor6w 1912 r. na ziemiach polskich mozna znalezc 
w niej wcale ciekawe wskazöwki. 

Adam Gatos 

J. M a r c z e w s k i, NARODOWA DEMOKRACJA W POZNANSKIEM 
1900-1914, Warszawa 1967, s. 430. 

P.o monografii M. Orzechoyvskiego 1 pojawienie sie drugiego opracowania 
dziej6w endecji w zaborze pruskim oznacza wyrazny post�p w poznaniu dziej6w 
tego kierunku poUtycznego, waznego dla polskich ziem zachodnich. Tak jest 
tym bardziej, ze zar6wno w calym zyciu politycznym, jak w rozwoju endecji 
Poznanskie odgrywalo najwi�ksza, rol� wsr6d ziem zaboru pruskiego. 
- Obszerna ksiqzka w pi�ciu rozdzialach kolejno przedstawia: najpierw sytuacj�

spoleczno-politycznq w Poznanskiem a nast�pnie histori� narodowej demokracji 
w latach 1900-1904. 1904-1907

1 
1907-1910 i 1910-1914. Uklad chronologicz11y 

jest calkowicie us,prawiedliwiony. Mozna miec tylko Wqtpliwosci, czy celowe 

1 M. O r z e c h o w s k i, Narodowa demokracja na G6rnym SLqsku (do
1918 r.), Wroclaw 1965, s. 301, 
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byho oznaicza'Illte diaity poczc:ttkowej, 1Sik1ol!'o Autoir i tarn musi s��ginqc do osita•1mkh 
lat XIX w. 2 Niezupelnie precyzyjna jest tez granica mi�dzy rozdzialami IV i V 3. 

Punkt ci�zkosci opracow�nia spoczywa bardziej na organizacyjnym rozwoju 
narodiowej demokracj'i niz na ewolucji jej tdeolog.ii, eo nie oznacza, aby Autor 
pominctl t� ostatnict. Wychodzctc z tego zwr6cH ·on uwag� na tworzenie w og6le 
w ·zaborze ptuskim, a zwlaszcza w Wielkopolsce, stronnictw poli.tycznych klas 
posiadajqcych, do czego endecja walnie si� przyczynila. Dodajmy, ze praca za
wiera ogromnct liczb� fakt6w dajqcych podstaw� do wytworzenia s•obie obrazu 
zycia politycznego Poznanskiego w istotnym dla tej dzielnicy Olkresie. Zapewnia 
to monografü trwalct wartosc. 

Podstaw� zr6d�owct pracy ·stanowict zr6dla przede wszystkim polsikie, a wi�c· 
praisa·4 i przeik1aizy po.�sikiicih ·origaint:zJacji, z:ad1J01wia1ne ni,estety w ·zlym sta1rl'1e. Nie 
ulega wcttpliwosci, ze byly to zr6dla najwazniejsze, kt6re Autor staral si� -uzu
pelnic aktami prowincjonalnych wladz pruskich i w malym stopniu prasct nie
mieckq. Systematycznie autor wykorzystal_ tylko konserwatywnct gazet� ,,Posener 
Tageblatt", fragmerutairyczmiie d'Wla ilrune orga!Ily po1z'Illan,s'kie. Szkoda, ze Au:tor 
tylko w minimalnym stopniu dotarl do akt6w centralnych wladz w Berlinie. 
W chwili obecnej, gdy korzystanie z archiw6w NRD nie przedstawia wielkich 
trudnosci, pomini�cie to wydaje si� dziwne. Trudno byloby podawac wszystkie 
fragmenty pracy kt6re mozna by w ten spos6b uzupelnic, o nie'kt6rych jednaik ' . 
wspomnimy nizej. Nie nalezy z jednej sirony przeceniac znajomosci · ruchu pol-
skiego ze strony wladz pruskich, a wi�c i zawartosci 

I 
odpowiednich zespol6w 

archiwalnych, ale z drugiej strony trudno tez calkowicie lekcewazyc te inf or
macje. Nie nalezalo takze pomijac z prasy niemieckiej wroclawskiej „Schlesische 
Zeitung", kt6rej rewelacje o ruchu polskim byly aparte na informacjach pouf
nych i choc posiadaly ikon'kretny cel polity,czny, nie Sq ca�kowicie pozbawione 
wartosci. 

W ,cytowanej literaturze uderza brak: najnowszych pozycji. Nalezy przy
puscic, ze praca 1byla pisana przed kilku laty, ale w takim wypadku nalezalo 
chyoa przed drukiem wprowadzic uzupelnienia 5• Nawet wsr6d nieco starszych 
pra1c nie w,szy:stkie Autor wymienia, chocby zwicizane byly scisle z tematyikq 
monografii 6• Widac jakby niech�c do si�gania do opracowan 7• 

Oceniajqc og6lnie prac� Marczewskiego uwazamy takie pewnego rodzaju 
kompedium -0 narodowej demokracji Poznanskiego za zdecydowanie wartosciowe fl. 

2 Marczew.s1k.i .tluma1czy, ze w rnoo r. ,,sipotyikamy na tym ,terenie pierwsze 
publiczne przejawy dzialalnosci Narodowej Demokracji" ($. 6), ale, pomijajqc 
„Przeglctd Poznanski", nie ma chyba powodu nie uwzgl�dniac przejaw6w akcji 
niepublicznej. 

3 W rozdziale IV mowa jest o wyborach z 1910 r., a rozdzial V cofa si� 
znowu wstecz. 

4 Najwi�cej materialu Autor wydobyl z pisma „Or�downik". 
5 Autor nie korzystal ze wspomnianej pracy M. Orzechowskiego, ld6rct 

zresztct sam recenzowal, a potrzeb� si�gni�cia do · niej odczuwa si� w wielu 
miejscach �por. np. ,s. 1215 nn., 273, 218,6, 344 nn). 

6 Np. Z. H e m m e r  1 i n g, Orientacje polityczne Ligi N arodowej .w latach
1900-1903 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznan 19·58); 
F. S z y m i c z e k, Stowarzyszenie akademickie polskiej mlodziezy g6rnoslqskiej
we Wroclawiu, Wroclaw 1963.

7 Np. na s. 338 znane z literatury wypadki na Pomorzu om6wione zostaly 
na podstawie zr6del. 

8 Pod tym wzgl�dem praca przypomina osfatnict monografi� W. J a k 6 b c z y -
k a, Studia z dziej6w Wielkopolski, t. III, Poznan 1967, z kt6nt ma wiele punkt6w 
stycznych. 
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Niemniej chcielibysmy podniesc par� Wqtpliwosci og6lniejszych i podac garsc 
uwag szczeg6lowych. 

Nieproporcjonalnie rozd�ta jest pierwsza cz�sc ksictzki, majqca charakter 
wst�pny, a w gruncie rzeczy zawierajqca · szkic d-ziej6w Wielkopolsiki od konca 
XIX w. Nie tyJJklo chodzi o to, ze zajmuje ona jednq czwartci cz�sc pracy, ale
ze potrzeba informacji, kt6re Autor tu umiescil, nie jesit umotywowana zawar
tosdct nast�pnych rozdzial6w. Dla wyjasnienia wystarczy jeden przyklad. Z anty
polskiej polity'ki wladz prusikich powinno byc wydobyte to, eo mialo wplyw na 
szanse powodzenia endecji w Poznanskiem 9, a nie trzeba bylo opisywac jej 
calej. Podobne stwierdzenie mozna powt6rzyc przy wielu innych zagadnieniach. 

Inna kwestia to granice terytorialne obszaru, o kt6rym pisze Autor, i po
lctczony z tyrn zwict:1;ek mü�dzy dziejami endecji w Poznafrskiem a historiq ugru
powania na pozostalych ziemiach zaboru pruskiego i poza nim. Chyba nigdzie 
w pracy nie zostalo to jasno postawione. W wielu miejscach Autor pisze o roz
woju demokracji w og6le na ziemiach polskich, w szczeg6lnosci w pozostalych 
prowincjach Prus, ale robione to jest niekonsekwen1mie 10

• Termin „Poznanskie" 
nie zaws·ze w literaturze historycznej jest uzywany jednoznacznie. Jezeli rozu
miec pod nim prowincj� wedlug administracyjnego podzialu ipruskiego, to w gr� 
wchodzi takze cz�sc Pomorza. Poza scisle okreslonym terenem nalezalo omawiac 
takie wypadki, kt6r,e albo mialy wplyw na rozw6j endecji Poznansikiego (tu chodzi 
chyba przede wszystkim o r,ozw6j narodowej demokracji poza zaborem pruskim), 
albo takie, kitore dokonywaly isi� z kolei pod w,plywem endecji poznanskiej 
(tu chyrba gl6wnie tworzenie si� 1 osrodk6w endeckich w pozostalych cz�sciach 
zaiboru). Obecnie czytelnik tylko z trudem odpowiada sobie na pytanie, jakq 
rol� odgrywala endecja poznanska w calym zaborze, choc wstawek o Pomorzu 
czy Slq•sku Jest !Sporo, moze nawet zbyt wiele. Dodajmy, ze w obecnym stanie 
rzeczy mozna by 1bez trudu wsikazac niewykonystane zr6dla do dziej6w eo.decji 
np. w Galicji, zwlaszcza w ostatnich latach przed wybuchem wojny, ale mamy 
wqtpliwosci, czy w og6le te fragmenty byly potrzebne. 

Choc nigdzie to wyraznie nie zostalo powiedziane, wydaje si�, ze Autor 
stoi na stanowisku jednosci kierunku narodowo-demokrartycznego, przenoszcic jq 
ponad odmiennosci endecji w poszczeg61nych cz�sciach Polski. Wiele przemawia 
za takim uj�ciem, ale kwestia jest dyskusyjna. 

Wspomnielismy wyzej, ze Au�or wyszedl poza dzieje endecji w Poznanskiem 
r6wniez w ten spos6b, ze om6wil powstanie takze i innych stronnictw politycz
nych. Tendencja to sluszrra, ale proporcja chyba tu tez zositala zachwiana 11• 
Jak w innych wspomniany,ch kwestiach, zbyt wiele jest o wypadkach, kt6re 
z tematem pracy lctczct si� luzno. A wi�c wi�kszosc naszych uwag zmierza do 
stwierdzenia, ze Autor zbyt szeroko zakreslil ramy swojej ,pracy. 

Na zakonczenie jeszcze nieco uwag szczeg6lowych. Tendencyjnosc pruskich 
statystyrk narodowosciowych nie jest w naszym przekonaniu dostatecznym po
wodem, iaby dfa pr,21edistawi1einia 1s,tois1wnk6iw iillair.odowych mJOim1a byl10 poislugiwac sü� 
statystykq wyznaniowct (s. 119). Program niepodleglosciowy nie byl identycZily 
z programem walki zbrojnej (s. 9·6-97). Przy opisywaniu stosunku do Szyman-

9 W zakonczeniu Autor stwierdzil, ,,ze okreslonym fazom antypolskiej polityki 
rzctdu pruskiego odpowiadaly poszczeg6lne fazy rozwoju narodowodemokratycz
nego" (s: 404), ale w rozdzialach szczeg6lowych nie zostalo to wykazane. 

10 Np. przy wyiborach m6wi si� na og6l o calym zaborze, ale na s. 384 bez
uprzedzenia tylko o Poznanskiem. 

11 Por: np. urywek o Radzie Narodowej (s. 386 nn.); wystarczylo nakreslic 
stosunek endecji do Rady, o kt6rej istnieje osobne opracowanie. 
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sikiiego (s. 122) n,ale:halio za:zn,aiczyc, ze .siilny prc11d w L�d:zie NiarodioiWlej ,ch:ciial w za
borze pruskim oprzec si� wylqcznie na mfodych, bo starzy przyw6dcy „przezyli 
si�". Sprawa -taryf celnych z lat 1902-1903 (s. 133) byla bardziej skomplikowana, 
ustalona wysokosc stanowila kompromis mi�dzy kon'serwaitystami a narodowymi 
liberaiami, przeciwnikiem zas jej byl m. in. junkierski Bund der Landwirte. 
Scisle m6wüic, liberaTne zwiqzki Hirsch-Dunckera nie. rbyly zwiqzkami z6ltymi 
(s. 143). Znane nam zr6dla nie wsl!azujq, aby Koscielski zostal ze Strazy usuni�ty 
(s. 159), zdanie to u Autora nie jest zao,patrzone w przy,pis. Optymistyczna ocena 
Strazy (s. 159) zostala zaraz sitonowana (s. 160), aLe tu z ikolei trzeba by dodac 
oos o dztalailllmsci ikultUII'la1nej. Uirywek ,o Strazy jieist jeidinym z fraigmenit6w, 
w ikt6ry,ch wiidac brialk wykolflzyistainia mate,rwalöw z Metrs,eibll'.I'lgia 12, ktfo:-,e p10121W1alajq 
na ,pelniejsze zobrazowanie dzialalnos,ci tej organizacji i stanowiska Staiblew
�kiego 13

• RiierW1s·zy ,og6lm,ik ar•cybiskupa wy,dainy byl nrl:e w kron,ou 1'905 r., liecz 
22 I 1906, ponowiony zostal 5 marca, a ok6lnik z 30 kwietnia tez w rzeczywistosci 
pochodzil od Staiblewskiego. Cale zas jego stanowisko wynikalo w znacznej 
mierze z nacislku wladz. § 13b. ustawy z 1904 r. dotyczyl nie tylko Poznanskiego 
i Prus Zachodnich (s. 171). SD stracila w wyborach 1907 r. nie 36, lecz 38 man
dat6w (s. 227). Opublikowanie ksiqzki o kolonizacji pt. 20 Jahre... w 1906 r. 
nie byto powodem dalszych kr,ok6w (s. 228), ale mialo je propagandowo uzasa
dniac. Tresc ustawy j�zykowej z 1908 r. zostala przedstawiona niedokladnie 
(s. 2·3'4). Zamiar obalenia Bülowa przy glosowaniu Kola Polskiego w sprawie 
reformy finansowej w 1909 r. (s. 2189) zostal raczej dorobiony p6zniej, niz gral 
.rzeczywiscie .powaznq rolE�. Stwierdzenie, ze ND w zaborze pruskim byla bardziej 
umiarkowana niz w innych zaiborach (s. 318-319), jest zby,tnim uproszczeniem. 
Czy grupa „Dziennika Berlinskiego" byla taka w stosunku do sojusznik6w Podo
lak6w? Wsr6d wymienionych czlonk6w .Ligi Narodowej do 1914 r. (s. 31218) Sc:\ tez 
tacy, kt6rzy z niej wy.stci,pili. Nalezalo to chyba zaznaczyc. Tlumaczenie powod6w 
zerw.aini:a K'O'l�fiain:tego ·z ND ina G6rnym Slq,s1ku jej ewo,lucjq ku k10JI]Slerwiaityzmowi 
jest co najmniej niejasne (s. 345). P,o co w takim razie zwiqzal si� z bardziej 
konserwatywnym Napieralskim? Okreslenie tego zwiqzku ja'k,o „koalicji konser
watywno-de;1mokratycznej" (s. 346) jes.t Wqtpliwe. Twierdzenie, ze w Poznanskiem 
w 1912 T. pain1oiw:aly nasrttroje naTodowowy,zwo,lenc1ze Os. 370), j1est dys!kusyjine, 
a w zadnym ir;aziJe inre moinm tego opileTac na niacj101111al:ils1tycZ1nym wydalWiillktwie 
niemieckim. Ocena wybor6w sejmowych z 19m r. (s. 385138'6) Jest ni!epelna, 
jezeli nie doda si�, dlaczego utracono mandaty na G6rnym Sla,sku. Sporo jest 
usteTe:k w korekcie, zwlaszcza w urywkach niemieokich. 

Adam GaLos 

K. F. G r a u, SCHLESISCHES INFERNO. KRIEGSVERBRECHEN DER RO
TEN _ARMEE BEIM EINBRUCH IN SCHLESIEN 1945. Eine Dokumentation, 
�ingeleitet von E. Deuerlein. Ijrsg. vom Informations- und Dokumentationszent
rum West., Stuttgart 1966, Seewald Verlag, s. 204. 

Pows:z;ech1Illi1e Zfillaine Sfl fa!k:ty wp:rz�g,ainta w odiwet,owy nur1t .polityki rzqdu 
NRF nau'ki historycznej tego 'kraju. Blizsze zapoznanie si� z produkcjq wydaw
niczq zachodnioniemieckich osrodk6w historycznych, zwlaszcza do·tyczqcq intere-

12 Inne fTagmenty (np. s. 265, 275 nn., 306). 
13 Deutsche Zentral-Archiv Merseburg, Rep. 77, Tit. 862, Nr 23. 
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sujq.cej nas problematyki fütskiej, zdumiewa iloscicl, i bardzo wyraznymi obcici
zeniami natury ideologiczno-politycznej, na co wskazywano juz niejednokrotnie 
przy r6znych okazjach 1. 

Do typowych przyklad6w tego rodzaju publikacji nalezy prez.entowana po
niiej praca K. F. Graua, majqca byc - jak wynika z tytulu i postawionej na 
wst�pie tezy - zibiorem dokument6w swiadczqcych o „das Verhalten der 
sowjetischen Kampf-, Nachfolge- und Besatzungstruppen sowie der verantwort
lichen Ordnungsorgane gegenüber der ortsansässigen deutschen Zivilbevölkerung 
und den in Gefangenschaft geratenen Angehörigen der Wermacht und des 
Volkssturms" (s. 7). Przyjrzyjmy si� temu, co sklada si� na jej tresc. Z kr6tkiego 
wprowadzenia dowiadujemy si� m. in., ie w olbrzymiej wi�kszosci b�dq to 
dokumenty-relacje naocznych swiadk6w (Augenzeugenberichte), gl6wnie z powia
t6w opolskiego i wolowskiego, jako najbardziej typowych dla obszaru 8lqska (?),

i tylko w niewielkiej ilosci z pozostalych jego region6w. W niewielkim s:z.kicu 
E. Deuerlein omawia polityk� radzieckq w stosunku do Niemiec w latach
1941-1945 (s. 11-23). W pierws•zej, zasaidnioZJej az�soi 1pracy przedstaiw'io1nJa zositala
na niecalych 3 sitronicach sytuacja militarna 8lqsika w styczniu-lutym 1945 r.,
ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem wymienionych wyzej dw6ch powiat6w (s. 27-29).
Oz�sc dr,ugq wypelln�ajq re1aicje siwi!ardlk6w ·z pow�aitu opo1skiego (23 relacje),
wolows'kiego (22.) i z innych cz�sci 8lqska (13) (s. 33-108). Wreszcie cz�sc trzecia
ma dokumentarnie podbudowac stwierdzenie, ze wladze radzieckie dqzyly do
,,systematycznego wychowania w nienawisci" dö Niemiec spoleczeiistwa i zol
nierzy radzieckich. Na poparcie tej tezy przytoczyl wydawca zupelnie przypad
kowe, pochodzqce z l'at 1942-1945, cytaty z iprasy radzieckiej, nawolujqce do walki
ze smiertelnym wrogiem hitlerowskim, oraz dwie relacje swiadk6w: anonimowej
kobiety z Wolowa (Frau aus Wohlau) i drugiej, jeszcze bardziej tajemniczej
kobiety (Bericht einer Frau).

Bardziej „urozmai,cony" jest zamieszczony na koiicu wydawnictwa suplement. 
Zawiera .an zestawione w wykresach dane statystyczne dotyczqce liczby os6b 
zamordowanych, samob6jc6w, zaginionych bez wiesci, zabitych przez bomby i mi
ny, a takze zastrzelonych w czasie ucieczki, umarlych z glodu, mrozu i wyczer
pania w 4199 gminach calego 8lqska, z rozbiciem na poszczeg6lne miejscowosci 
powiat6w opolskiego i wolowskiego. Inna cz�sc aneksu zawiera fotokopie ulotek, 
rozk;az6w, odezw i .zalrzqidzeii wltaidz r.adz1edd,ch dotyczqcych lu:dnosci nii1emi!eckiej 
.nJa 'Olswohod21cmych terrenaich Slqislka Os. 149-16,6). Dal:sza cz�sc zalqczn�ka odimacza 
si� juz zupelnie osobliwq trescic1. Punktem wyjscia jest tu oburzenie Autora 
z powodu traktowania przez dow6dztwo radzieckie niekt6rych czfonk6w Volksstur
mu nie jako zolnierzy armii regularnej, chronionych konwencjq genewskq, lecz 
jako partyzant6w i sabotazyst6w. Dla udokumentowania swej tezy posluguje si� 
Autor dokumentami-relacjami przer6znych os6b: od poczcitk6w XIX w. az do 
II wojny swiatowej, od wspomnieii B. Uxkulla z okresu wojen napoleoiiskich, 
poprzez wydarzenia z okresu powstania styczniowego na ziemiach polskich, at 
do relacji z walk na Ukrainie, W�grzech i Jugoslawii. Wszystko to swiadc�yc 
ma o tym, ze to wlasnie Rosjanie Sq tw6rcami tego „obcego mentalnosci Europy" 

1 „Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau", hrsg. 
d. Götti!nger AT1bei1ts1kreis, t. IX, Wür21burg 1a. M. 1964. Rec.: P. D o b  r o w. o 1 s k i
(Slci,ski Kwairit!al!nik H�stoirycmy Sob6tlka, XX, 1965, s. 621-624); F. S z a  f r an
s k i (tamze, s. 631-632); por. tez: Achtung Fälschungen. Ein Beitrag zu den Me
thoden des Göttinger Arbeitskreis vom Redaktionsgremium der Zachodnia Agen
cja Prasowa,' Poznan 1959. Sq to przykladowo wymienione pozycje odslaniajqce 
wlasciwe tendencje publikowanych w. .NRF prac. 
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sposobu prowadzenia wojen partyzanckich (s. 167-186). Kr6tka historia dziej6w 

Slqska, kt6ra - jak wynika zresztq z obj�tosci - ma byc ty1ko wyborem „naj
wazniejszych zagadnien" z wielowiekowej przeszlosci tej ziemi, jest ostatniq cz�
sciq aneksu. Prac� zamykajq mapy: powiat6w opolskiego i wolowskiego i calego 
Sl.:tska (rzecz oczywista z niemieckimi nazwami) oraz wykaz wykorzystanej lite
ratury. 

Po zaprezentowaniu zawartosci tego dosc osobliwego „dziela" pragniemy sfor
mulowac kilka spostrzezen og6lniejszej natury. 

Jak zwykle, a w tej pracy w szczeg6lnosci, bardzo powazne wqtpliwosci 
rodzq przytaczane relacje naocznych swiadk6w. Anonimowe, powyrywane z kon
tekstu, niekiedy jednozdaniowe, nie budzq one najmniejszego zaufania, tym bar
dziej ze brak wsr6d nich na pewno dost�pnych Autorowi wspomnien z okresu 
walk o 8lqsk ksi�zy P. Peikerta i J. Konrada 2• Nie ukrywajq oni przeciez wy
padk6w dajqcych ni�kiedy smutniejszy obraz rzeczywistosci, niz to wynika z przy
taczan)'.'ch w ksi.:tzce relacji. Rzecz w tym, ze podane w kontekscie calosci wyda
rzen nabierajq innej wymowy, zmuszajq do refleksji, sklaniajq do szukania od
powiedzi na pytanie: kto ponosi win� za wywolanie wojny z jej surowymi 
prawami? 3 

Samo zagadnienie walk o Slqsk, wypadk6w z tymi walkami zwiqzanych, 
los6w ludnosci niemieckiej mieszkajqcej. na tych terenach znalazlo juz powazne 
odbici� w literaturze 4. Sposr6d 29 pozycji wymienionych w pracy nie ma ani 
jednej polskiej, a tylko jedna, zresztq bardzo luzno zwiqzana z zagadnieniem tytu
rowym, -pochodzi spoza kr�gu wydawnictw zachodnioniemieckich 5• Jak wynika 
z zaprezentowanej wyzej tresci, zbi6r K. F. Graua jest dosc osobliwq mozaikct 
luzno ze sobq niekiedy zwictzanych, powyrywanych z kontekstu zagadnien, re'la
cji i dokument6w, podporzctdkowanych dqzeniu do przedstawienia w mozliwie 
najgorszym swietle Armii Czerwonej. Autor zawarl w pracy wszystkie kanon:v 
obecnej linii politycznej swego rzctdu i propagandy spod znaku ziomkostw i NPD. 
Bardzo wymownie brzmiq ostatnie zdania tego wydawnictwa. Piszctc z ironiq 
o granicy na Odrze i Nysie Luzyckiej jako rzekomej „unantastbare Friedens- und
Freundschaftsgrenze", Grau stwierdza: ,,Demgegenüber haben die. westlichen Sie
germächte und die Bundesregierung stets an ihrem ursprünglichen Standpunkt
festgehalten, dass ein Friedensvertrag nur mit einer gesamtdeut,schen Regierung
abgeschlossen werden könne und diese allein legitimiert sei, im Namen ganz
Deutschlands einen bindenden Vertrag über den endgültigen Verlauf der deutsch
-polnischen Grenze zu unterzeichnen".

W sumie wi�c prac� t� bez cienia wqtpliwosci mozna zaszeregowac do rz�du 
ciqgle ponawianych prob przemyc�nia i kolportowania pod postaciq „historycz
nego dziela"' dobrze nam juz znanych hasel rewizjonistycznych, odw.etowych 
i antykomunistycznych. 

Romuald Geiles 

2 P. P e i k e r  t, Kronika dni obl�zenia (Wroclaw 22 I-6 V 1945 r.), oprac. 
K. J01nca, A. Koinieczny, Wroclaw 1'964; ,T. K ,o n r a d, Als letzter Stadtdekan von
Breslau. Chronistische Rückschau (Jahrbuch f. Schlesische Kirchengeschichte,
Ulm-Donau, N. F., t. 42, 1963, s. 129-172).

3 K o n r a d, op. cit., s. 146. 
4 K. J o n c a, A. K o n i e  c z n y, Upadek „Festung Breslau" 15 II-6 V 1945, 

Wroclaw 1965; T. R a  w s k i, Wyzwolenie Slqska (Studia i Materialy z Dziej6w 
Slqska, t. VI, 1964, s. 1-56). 

s Geschichte der Grossen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion, hrsg. 
vom Institut f. Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion, t. I-V!, Berlin 1963. 
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B. D o p i  e r  a l a, GDANSKA POLITYKA JÖZEFA BECKA, Poznan 1967, 
s. 3816.

0 wiplywie Wolnego Miasta na gospodark�, polityk� morskq oraz na polityk� 
zagranicznq II Rzeczypospolitej zadecydowala kluczowosc pozycji Gdanska u ujscia 
WciisJy. KII'lzyzow,aly s·i� tarn zywOltne iiin1teresy P01Jisiki - posiiaidain.i:e wolnego dio
st�pu do morza - z rewizjonistycznymi dqzeniami Niemiec, kt6re Wolnemu Miasti..:. 
udzielaly swego mora•lnego i politycznego popaTcia na forum mi�dzynarodowym. 
Z uwagi na to problem gdanski posiadal o wiele wi�ksze znaczenie dla panstwa 
polskiego, niiföy to sugerowal niewielild obszar Wolnego Miasta. 

Kwestia Wolnego Miasta w polskiej polityce i stosunkach polsko-niemiec
kich znalazla odbicie w opracowaniach dotyczacych polityki zagranicznej w la
tach trzydziestych. Osobnych oprar.Qwan poswi�conych Wolnemu Miastu dotychczas 
nie bylo poza faktograficzmi w zasadzie ksiqzkq H. Trockiej 1. Natomiast pr:oblerny 
polityczno-prawne Wolnego Miasta Gdanska i ewolucja pols'kich uprawnien w toku 
jego istnienia staly si� przedmiotem opracowania M. Podlaszewskiego 2, prac 
Klafkowskiego 3, Skubiszewskiego 4, Marszalka 5. 

Praca B. Dopieraly, kt6ry juz uprzednio zajmowal si� polskq politykq morsikq. 
omawia polityk� gdanskc.i ostatniego ministra spraw zagranicznych. Personalistyczne 
uj�cie polskiej polityki wobec Wolnego Miasta Gdanska w latach 1930-193,9 Autor 
uzasadnil olbrzymiq rolc.i, jakc.i odegral J6zef Beck w ksztaltowaniu pols'kiej poli
tyki zagranicznej tego okresu. jego cic.iglym i zywym zainteresowaniem pracq 
referatu gdanskiego MSZ, przemianowanego p6zniej na referat morski, i kierunkam� 
rozwoju polskiej gospodarki morskiej (s. 11-15, 29-31). 

Zamierzeniem Autora bylo przedstawienie procesu tworzenia przez Becka 
wlasnej koncepcji polityki gdanskiej oraz jej wplywu na ksztaltowanie si� sto
sunk6w polsko-gdanskich, na polskie uprawnienia i po'lski stan posiadania w Wol
nym Miescie. Ponadto Autor staral si� uchwycic oddzialywanie polityki gdanskiej 
Becka na rozw6j polskiej gospodarki morskiej i calosc polity,ki zagranicznej (s. 17). 

Prac� tworzy szesc rozdzial6w: I. Od sporu o ,,full use" do kompromisu na 
zasadzie parytetu (wiosna 1930-wiosna 1935), II. Woik6l konfliktu celno-waluto
wego z 1935 r., III. Sprawa Lestera (czerwiec 1936-styczen 119137) 1 IV. Kryzys gdan
sikiej polityki Becka (styczen 1937-lipiec 1938,), V. Po katastrofie gdansikiej polityki 
·Becka (lipiec 11938-wrzesien 1939), VI. Gdanska polityka Becka a rozw6j polskiej
gospodaTki morskiej. Cztery pierwsze rozdzialy, obejmujc.ice stosunki polsko-gdan
skie w latach 19130-1938, i ostatni sc.i wynikiem samodzielnych badan Autora.
umieszczenie piqtego rozdzialu opartego na opracowaniach i w zwic.izkll z tym 
mniej interesujc.i�ego Autor uzasadnia troskc.i o czytelnilka, kt6remu nalezy „p!"zed-

1 H. T r o c k: a, Gdansk i hitlerowski „Drang nach Osten", Gdynia 1962. 
2 M. P o  d l a s  z e w s k j, Ustr6j poLityczny Wolnego Miasta Gdanska w latach

1920-1933, Gdynia 1966. 
3 A. K 1 a f k o w s k i, Uprawnienia Polski w Wolnym Miescie Gdansku w ia

tach, 1918-1939 jako zagadnienie prawa mi�dzynarodowego (Zycie i Mysl, 1955, 
nr 2/3. 

1 K, S k u b i s z e w s k i, Gdansk w prawie mi�dzynarodowym w Latach 1919--
-1939 (Czasopismo Prawno-Historyczne, VIII, 1956, z. 1); t e n z e, Kompetencje 
panstwa polskiego w Wqlnym Miescie Gdansku (t am z e, XI, 11959, z. 2). 

5 F. M a r s  z a l ek. Prawa Polski w Wolnym Miescie Gdafls!w (ich zr6dla, 
zakres, obrona) (Roczmilk GdairskJ, XV/XVI, 1956/57); ,t e n z e, Koleje na obszarze
Wolnego Miasta Gdanska pod wzgl�dem prawno-poLitycznym (tamze, XVII/XVIII,
195·8/59). 
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stawic nie tylko .samct polityk� gdanskct Becka od chwili jej powstania az ,po jej 
katastrof�. ale r6wniez i epilog" (s. 18). 

Duzet zaletct omawianej pracy jest oparcie jej na bogatych materialach archi
walnych znajdujqcych si� w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w Wojew6dz
kich Archiwach Panstwowych Gdanska i Katowic i w Deutsches Zentralarchiv 
w Poczdamie i Merseburgu. Uzupelnil je Autor zr6dlami drukowanymi i prasq. 
Opierajctc si� na swiade�twie Noela, ze autorem artykulow i komunikart6w na la
mach „Gazety Polskiej_" byl cz�sto sam Beck, poddal je B. Dopierala wnikliwej 
analizie. Opr6cz p6loficjalnego organu rzc4'du polskiego obiektem szczeg6lnego za
interesowania stal si� dziennik gdansikiej NSDAP ,,Der Danziger Vorposten". Miej
scami zaszkodzilo to jednak pTacy, gdyz niekt6re fragmenty stajcf si� po prostu 
re'lacjq czy tez wykladnict' pozycji artykulowych tych organ6w. 

W ksztaltowaniu si� polityki Becka wobec Gdanska Autor wyr6znia etapy, 
z kt6rych pierwszy 1930-1933 byl zerwaniem z tendencjq podporzctdkowania si� 
decyzjom Ligi Narod6w, tendencjq rep!'ezentowanq przez Augusta Zaleskiego. Zda
niem Autora, r6z�ica mi�dzy Zaleskim a jego nast�pcq lezala nie w pojmowaniu 
istoty stosunk6w polsko-gdanskich, lecz w wyborze taktyki {s. 21-3,1, 336-3·38). 
Metoda „faikt6w dokonanych" w postaci nacisku gospodarczego i demonstracji woj
skowych nie przyniosla jednak spodziewanych efekt6w w Gdansku i Genewie, a wy
darzenia polityczne na Zachodzie posrednio ,oslabialy pozycj� Po1ski (s. 56-57). 
Z uwagi na .sw6j cei zasadniczy polityki gdanskiej, a mianowicie zapewnienie 
Polsee swobodnego dost�pu do morza, Beck zlamal polskq zasad� niepoTozumie
wania si� z Berlinern w sprawach gdanskich. W zamian za formalne utrzymanie 
traktat6w i statusu Wolnego Miasta Gdanska Polska zgodzila si� na desinteresse
ment w jego wewn�trznych problemach (s. ,69-70). Zwiqzanie polityki po·lskiej 
z Trzeciq Rzeszq zadecydowalo o podporzqdikowaniu tym „wyi.szym racjom" poli
tyki wobec Wolnego Miasta, eo wedlug opinii Autora nastqpilo ostatecznir: 
w lipcu 1935 r. Polska stracila w ten spos6b w stosunku do Gdansika' srodki 
nacisku, kt6rych uzycie nie moglo juz byc zgodne z zainicjowanq przez Becka 
linict polityki. Kryzys tej ipolityki nastqpil w lipcu 11938 r. (s. 306-3112). 

Jak wypada og6lna ocena gdanskiej polityki J6zefa Becka, jego wkladu w po
lityk� polskct wobec Wolnego Miasta? Beck - w ocenie Autora - z wszystkich 
mozliwych !inii politycznych wybral najgorszq i najbardziej ryzykownq. Autor 
slusznie podkres'1a, ze podstawowym brakiem tej polityiki „byl-o oparcie jej na 
z gruntu falszywym zalozeniu strategicznym, a mianowicie na porozumieniu 
polsko-niemieckim, wynikajqcym ze wsp6lnych rzekomo interes6w obu panstw" 
(s. 342). U podstaw bl�dnych zalozen taktyki politycznej Becka znajdowaly si� 
wrogosc i nieufnosc wobec Zwicizku Radzieckiego, w_ czym nawiqzywal minister 
spraw zagranicznych do linii politycznej „komendanta". 

Niemcy uzyskaly oficj9-lnie mozliwosc inger,owania w sprawy Wolnego Miasta 
Gdaiiska, gdy tymcz,asem gwarc3!ncja po1sikiego dos,t�pu do morza 1:ei.ala w za
lozeniach ustroju prawno-politycznego Wolnego Miasta, w uniezalei.nieniu go 
od wplyw6w Rzeszy Niemieckiej i poddaniu organom kontroli mi�dzynarodowej. 
Beck jednak doiprowadzil do usuni�cia arbitrazu Ligi Narod6w w s,porach pol
sko-gdaiiskich i zastqpienia go arbitrazem Trzeciej Rzeszy. Stosunki polsko
-gdanskie wstaly przesuni�te w plaszczyzn� stosunik6w mi�dzy,panstwowych Pol:ski 

Niemiec, w kt6rych Polska stanowila stron� zdecydowanie slabszq. 
Da'1szym bl�dem Becka bylo do,puszczenie do zgleichschaltowania Gdaiiska 

i nieudzielenie pomocy opozycji gdaiiskiej. Warto tutaj zaznaczyc, ze do najcie
kawszych w pracy nalezy kwestia pomocy, jakct okazal rzctd polski Senatow'i 
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Wolnego Miasta w likwidowaniu konstytucyjnej opozycji, i to w chwili, gdy ta 
gotowa byla do lojalnej wsp6lpracy z Polskq (rozdz. III). 

W pewnym stopni.u udalo si� Beckowi osiqgnqc zwi�kszenie polskiego stanu 
posiadania w Gdansiku, kt6re obok dqi.en do umocnienia zwiqzk6w ekonomicznych 
z Gdanslk1�em uzm,ain1e bylo za polslkq l'laicj� sta,nu w cza,sia,ch II R'zeczy,po,spoli-tej. 
Autor jednak wykazuje,· ze Senat ze wzgl�dow· taktycznych tolerowal umocnienie 
si� firm polskich w niekt6rych dziedzinach gdanskiej gospodarki, wierzqc, ze 
te sukcesy polskie stracq wartosc w .chwili przylqczenia Wolnego Miasta do·Rzeszy. 

Godiny odlnotowa,nia j,est fakt, ze Ii1ni1a poli:ty:o:m1a Beclka w sito,s1t11Illku dio Gdan
ska miala. licznych przeciwnik6w niE: tylko ze sfer gospodarczych skupionych 
w „Lewiatanie" z Henrykiem Strasburgerem na czele (s. 120-12'1), ale takze 
wywolywala kontrowersje wsr6d wsp6lpracownik6w ministra (Lubienski, Papee, 
Warchalowsk.i, Gwiazdoski). 

Niekt6re stwierdzenia Autora wywolujq pewne zastrzezenia. 0 umowach 
z 5 VIII 19·33 r. pisze, ze „mialy zakonczyc trzynastoletni o'kres polsko-gdanskich 
niepor.ozumi,en" (s. 60). W :rzeczywistosci umowy te dotyczyly j,edynie korzysta
nia przez Polsk� z portu gdanskiego oraz zasad traktowania ludnosci polskiej 
w Wolnym Miescie, pozostawiajq•C na uboczu caly wachlarz nieuzgodnionych sta
nowisk rzqdu polskiego i Senatu w sprawach politycznych, celnych, kolejowych. 
W latach 1'920-19'33 napi�cie w stosunikach polsko-gdanskich nie zawsze osiqgalo 
takie punkty szczytowe, jak mi�dzy rokiem 1930 a 1933. Zdarzaly si� okresy 
odpr�i.enia i tendencje do przyjaznej wsp6lpracy. 

Sprawy nacisku gospodarczego na Gdansk i bojkotu Wolnego Miasta mozna 
bylo pogl�bic, uwzgl�dniajqc akcj� bojkotowq podj�tq przez Zwiqzek Obrony 
Kres6w Zachodnich w. kwietniu 1932 r., obejmujqcq nie tylko kola gospodarcze, 
ale i calosc spoleczenstwa polskiego. Szkody gospodarcze wywolane zam1cJowanq 
akcjq zaniepokoily do tego stopnia mieszkanc6w Wolnego Miasta, i.e staly si� 
jednq z przeslanek podpisanych um6w 6• 

W sumie praca B. Dopieraly stanowi cenny i interesujqcy wklad do pozna
nia dziej6w Wolnego Miasta Gdanska, ksztaltowania si� polskiej polityki wobec 
Gdanska za czas6w ministra spraw zagranicznych J6zefa Becka. Uj�cie sto
sunk6w polsko-gdanskich lat 1930-193·9 przede wszystkim od strony interes6w 
polskich nie ·wyczerpuje calosci problem6w Polska-Wolne Miasto Gdansk, ale 
stanowi istotny krok naprz6d do opracowania zagadnien polityki zagranicznej 
i morskiej II Rzeczypospolitej. 

Teresa KuLak 

s „Strai.nica Zachodnia", 1932, nr 2, 3; ,,Przeglqd Polityczny", 1932, z. 1-2, 6; 
M. Tu rko w, Gdansk na wuLkanie, Warszawa 19312.; K. P r  u s z y n s k i, Sara3ewo
1914, Szanghaj 1932, Gdansk 193?, Lw6w 1932.




