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Karol M a ł ł e k ,  Z Mazur do Verdun. W spomnienia 1890—1919. W arsza
wa 1967, Czytelnik, ss. 280, nlb. 4.

L itera tu ra  pam iętnikarska zawiera zawsze in teresujący  m ateriał dla h i
storii okresu, którego dotyczy. Tak się przedstaw ia sytuacja i z ostatnią 
książką K arola M a ł ł k a ,  Z Mazur do Verdun. Zaw iera ona, jako tło wspom 
nień osobistych, dzieje wsi m azurskiej i życie jej m ieszkańców, w arunki 
gospodarcze, zwyczaje i h istorię w alk o u trzym anie'polskości w domu i w szko
le. Dla etnografa najcenniejsze są te partie  książki, które dostarczają w ielo
stronnych danych do gospodarczego i kulturalnego obrazu wsi drugiej połowy 
X IX  i pierwszej XX wieku. Trzeba przyznać, że dane te są dokładne i rzetel
ne, a poszczególne partie  charakteryzują się nie tylko szczegółowym, można 
by rzec naw et drobiazgowym, opisem ale i w nikliw ą analizą. Dodawszy do 
tego ta len t narra to rsk i autora można powiedzieć, że w pam iętn ikach tych 
stw orzył barw ny i plastyczny obraz.

Opis życia (własnej) rodziny cofa autor na podstaw ie relacji ojca do lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, charakteryzując sytuację po uwłaszczeniu 
w zachodniej części Mazur. Znajdujem y tu, tak  wykazy powinności szarw ar- 
kowych i późniejsze ich spłaty, jak  i przyczyny em igracji zarobkowej tego 
okresu. Pokazuje też autor s tru k tu rę  ekonomiczną i socjalną wsi Brodowa, 
charakteryzując pochodzenie ludności i jej wyznanie, liczbę budynków  drew 
nianych, stru k tu rę  zasiewów, wydajność z hek tara itp. W szystkie te  relacje 
noszą określone daty. W ten sposób opis osadzony jest w  konkretnym  miejscu 
i czasie. Również gospodarstwo swego ojca autor charakteryzuje dokładnie. 
Wiemy, ile m a hektarów  (interesująca jest uwaga, że gospodarstwa tej w iel- 
-w u §  oSaÇ BJtvptnirçs ‘(aiupajs ziu Гэшш bz oubzbmti вц os — psołfi
tów, jakie są budynki, narzędzia rolnicze, inw entarz w  cnwili objęcia gospo
darki. Oto przykłady: „Ojciec wszedł na gospodarstwo o wielkości dwu włók... 
Z narzędzi rolniczych ojciec zastał: sochę, brony drew niane, wóz, sieczkarnię 
ręczną na korbę i drążek. Maszyn żadnych nie było, a był to przecież rok 1895. 
Z inw entarza żywego rodzice zastali 2 konie, dwa woły, 4 krowy, 14 ;owiec, 
11 sztuk świniaków, 22 kury  І 6 kaczek...” (ss. 40—44).

O kazuje się, że jest to tylko punkt wyjścia, gdyż w  dalszych opisach odnaj
dujem y zarejestrow ane i zawsze datow ane zmiany: zakupy narzędzi, in ten 
syfikacja gospodarki hodowlanej itd. (ss. 167—171). Również na przykładzie 
wyposażenia domu, pożywienia czy ubrania zarysow ana jest zmiana, jaka 
zaszła na wsi w przeciągu około 40 la t (1873—1914). I tak  np. autor opisuje 
um eblowanie domu ojca w  latach siedem dziesiątych: „Mebli nie było takich 
jak dziś. Były bardzo prym ityw ne. W dużym pokoju sta ła  szafa ubraniowa, 
sofka z drzewa w ysuw alna (szlubank — A. S.) służąca równocześnie za łóżko, 
rogal. [...] W m ałym  pokoju stało łóżko z podniebieniem  i zasłonami[...], na 
podniebieniu gospodyni składała cały w ypiek chleba, obok stał szlubanek, 
czyli w ysuw alne łóżko dziecinne, ław ka przypieckowa, szafa do m leka i koło
wrotek...” (s. 41). I dalej pisze o zm ianach zaszłych na ^początku XX wieku: 
,,W roku 1912 m atka moja zdobyła się na lepsze wyposażenie domu. K upiła [...] 
szafę ubraniow ą, czyli estetyczną bieliźniarkę, sofkę pluszową, stół z pluszową 
derą, duże lustro, trzy obrazy i sześć krzeseł. Od roku 1910 jadaliśm y już 
przy. dużym stole. Pokazały się fajansow e miski i talerze... Izby dekorowano 
m akatkam i i wyszywankam i...” (s. 111).

Powyższe cytaty dają dobry obraz szczegółowości relacji autora. Bardzo 
duże znaczenie, przede wszystkim  dla badacza historii gospodarczej i e tno
grafa zajm ującego się ku ltu rą  m aterialną m ają drobiazgowe zestawy narzędzi
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roiniezycn i icn zmiany, zmiany w struk turze zasiewów, czy gospodarce hodo
w lanej. Tym bardziej, że są one datow ane i charakteryzują jedno konkretne 
gospodarstwo, można je  więc uznać za reprezentatyw ne dla tego typu.

Bardzo in teresujące są też partie  książki dostarczające danych do kultury 
społecznej i duchowej wsi tego okresu. I tak  zapisane zostały stosunki w ro 
dzinie autora i współżycie z pracow nikam i najem nym i. Interesujące są też 
dane o ewolucji stosunków towarzyskich czy rozkład zajęć przeciętnego dnia 
pracy.

Obfite są też opisy dotyczące Roku Obrzędowego, jak zwyczajów bożo
narodzeniowych, noworocznych, zapustów, w ielkanocnych, dożynek czyli plonu 
itd. W iele też m ateriału  podaje autor do obrzędowości rodzinnej (relacje 
z pogrzebu i wesela). W szystkie te dane zaw ierają naw et spis osób uczestni
czących, co stw arza form y dokum entu oraz bogate ilustracje w postaci tekstów 
oracji i pieśni obrzędowych. Można by tu  mieć jedynie p retensję do autora, 
że do opisu praw ie całości ku ltu ry  zabrakło wierzeń i demonologii ludowej. 
Tylko mimochodem wymienione są niektóre z nich jak  ,,zm ora” czy „Baba 
Jędza”. A są to przecież tylko Okruchy tak  bogatych w ierzeń na Mazurach. 
A gdzie duchy pokutujące w  jeziorze — topniki, w ędrujące ogniki — duchy 
pokutujących mierniczych, kłobuk, palące się skarby, czy wreszcie przebogate 
w  Działdowszczyźnie podania i bajki o diabłach? Dziwi również, przy p raw i
dłowej na ogół analizie faktów, sform ułow anie o cem entow aniu poprzez 
zwyczaje i obrzędy całej społeczności wsi (s. 61). Przecież na przełom ie XIX 
i XX w ieku rozw arstw ienie społeczne wsi było bardzo silne i m iało to swój 
oddźwięk w  nierów nom iernym  zachowywaniu polskich zwyczajów. Należało 
to podkreślić. Jest to jednak jedna z nielicznych usterek  w ypływających 
z chęci uogólniania.

Form a ipamiętnika, wiodąca narrac ję  w kolejności czasowej, rozrzuca 
poszczególne opisy (uporządkowane w  recenzji) po całej książce, niem niej 
stanow ią one niezaprzeczalną w artość dla poznania tak mało przebadanego 
życia wsi m azurskiej na przełomie X IX  i XX wieku. Stanowią cenny doku
m ent dla historyka kultury.

A nna Szyfer

Die deutschen Ostgebiete zur Zeit der W eim arer Republik, Köln 1966, 
ss. 233, S tudien zur D eutschtum  im Osten, H eft 3.

W pracach badawczych historyków  zachodnioniemieckich problem y prow in
cji wschodnich okresu Republiki W eim arskiej i III  Rzeszy nie zajmowały dotąd 
wiele uwagi. Publikacje zachodnioniemieckie w  rozw ażaniach o historii ziem 
nadodrzańskich i nadbałtyckich w  okresie dwudziestolecia międzywojennego 
w ykazują w yraźne opóźnienie w stosunku do wyników badań historiografii 
polskiej. Tezy historyków  zachodnioniemieckich w  większości opierają się 
na tradycyjnych ustaleniach historiografii i publicystyki niem ieckiej z okresu 
międzywojennego, nie skorygowanych wynikam i ostatnich badań historyków 
polskich. Tom szkiców, k tóry  jest przedm iotem  poniższych uwag, jest w yraź
nym dowodem takiej sytuacji. Studia zgromadzone w om awianym  tomie 
pióra historyków  zachodnioniemieckich, znanych czytelnikowi polskiem u z in 
nych publikacji, są wyrazem stanow iska historiografii zachodnioniemieckiej 
w spraw ach niedaw nej przeszłości prow incji wschodnich państw a niem iec
kiego, w edług granic sprzed trak ta tu  wersalskiego. Szkice te w  lalach  1963— 
1964 przedstaw iono senackiej kom isji dla badań niemczyzny na Wschodzie
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