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  „Bremisches Jahrbuch”, Bd. 95, Bremen 2016

„Bremisches Jahrbuch” to rocznik wydawany przez Archiwum Państwowe 
w Bremie i Bremeńskie Towarzystwo Historyczne już od 1863 r. Struktura naj-
nowszego tomu jest taka sama, jak wcześniejszych roczników. W jego skład 
wchodzą: grafi ka tytułowa, dział artykułów, miscellanea oraz bogaty dział re-
cenzji wydawniczych.

Grafi ka tytułowa przedstawia klucze do miasta Bremy, przechowywane w so-
borze Matki Boskiej Kazańskiej w Petersburgu, przy grobie gen. Michała Kutu-
zowa. Sześć kluczy na metalowym łańcuchu przymocowanych jest do mosiężnej 
tablicy z napisem w dwóch językach: Ключи города Бремена / Clavis [urbis] 
Bremae. Komentarz Alfreda Löhra do zdjęcia stanowi interesujący przyczynek 
do dziejów miasta Bremy, szeroko przedstawiający okoliczności, w jakich pre-
zentowane klucze znalazły się w Petersburgu. Klucze stały się, wraz z ponad stu 
chorągwiami i sztandarami oraz łącznie 93 kluczami do 17 miast i 8 niemiec-
kich twierdz, wojennym trofeum gen. Kutuzowa z jego wyprawy przeciwko Napo-
leonowi i jego sojusznikom, w całości ofi arowanym soborowi Matki Boskiej Ka-
zańskiej w Petersburgu przez cesarza Aleksandra I w latach 1813–1815. Część 
z tego zbioru w latach dwudziestych XX w. zostało przekazanych do Muzeum Hi-
storycznego w Moskwie. Obecnie klucze do Bremy stanowią symbol epoki, świad-
czą o ceremoniale kapitulacji zdobytego miasta. Dziś trudno już jest stwierdzić, 
czy poza wymiarem symbolicznym służyły do otwierania czegokolwiek: skarbca, 
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szafy z dokumentami, kasy miejskiej, skrzyń z pieniędzmi. Odbieranie kluczy od 
podbijanego miasta już od czasów antycznych stanowiło jednak symbol domina-
cji nad zdobytym grodem.

Urlich Weidinger poświęcił swój artykuł „walce z rzeką”, czyli trwajacym od 
wczesnej nowożytności próbom uregulowania dolnej Wezery. Miały one na celu 
zmniejszenie zagrożeń związanych z powodziami oraz wykorzystania rzeki jako 
szlaku komunikacyjnego. Autor bardzo szczegółowo omawia projekty i przed-
sięwzięcia zmierzające do regulacji rzeki oraz ulepszenia żeglugi na Wezerze. 
Projekty zastosowania maszyn do regulowania brzegów Wezery powstawały już 
na początku XVII w. Kolejne stulecie przyniosło nowe propozycje inżynierów 
holenderskich i francuskich. Zamierzano wówczas znacząco pogłębić ujście rze-
ki, aby z Bremy uczynić port dla wielkich statków. Dopiero w końcu XVIII w. 
zaczęto odchodzić od mechanicznych prób pogłębiania rzeki, powracając do tra-
dycyjnych metod gospodarki rzecznej. W roku 1895 zakończono regulację ujścia 
rzeki, a Brema — pomimo swojego śródlądowego położenia — uzyskała status 
miasta nadmorskiego. Stało się tak dzięki wybudowaniu w 1827 r. na północ 
od Bremy portu o nazwie Bremerhaven, położonego u ujścia Wezery do Morza 
Północnego. Obecnie jest to miasto odrębne od Bremy. Artykułowi towarzyszą 
rysunki techniczne projektowanych urządzeń.

Tematykę udziału kupców bremeńskich w transatlantyckim handlu niewolni-
kami poruszył Horst Rössler. To zagadnienie nie było wcześniej zauważane i bada-
ne przez historyków, którzy skłonni byli handel niewolnikami uważać za domenę 
Hiszpanów, Portugalczyków, Holendrów, Francuzów, Brytyjczyków i Duńczyków. 
Tymczasem badania Rösslera wykazują, że również kupcy niemieccy uczestni-
czyli w tym procederze, stanowiąc element systemu handlowego łączącego trzy 
ośrodki handlu transatlantyckiego: Europę, Afrykę i Amerykę. W artykule mowa 
jest również o relacjach Bremy z tzw. Indiami Zachodnimi (dawna nazwa Kara-
ibów). Autor artykułu wspomniał także o niewolnikach zatrudnionych na plan-
tacjach kawy na Karaibach oraz o powstaniu na Santo Domingo. Interesującym 
wątkiem jest charakterystyka postaci Hinricha Wilckersa, bremeńskiego kupca, 
który w 1778 r. przyjął brytyjskie obywatelstwo, oraz jego poglądów sformułowa-
nych w liście pisanym do jego brata Jacoba Friedricha. Według przekonań Wilc-
kersa niewolnictwo było dobrodziejstwem dla Murzynów, którzy na plantacjach 
obu Ameryk wiedli lepsze życie niż w Afryce. Z natury mieli oni być leniwi i ocię-
żali, a ciężka praca fi zyczna miała być dla nich dobrodziejstwem. Sytuacja han-
dlarzy niewolnikami uległa zmianie, gdy w 1807 r. brytyjski parlament uchwalił 
zakaz takiego procederu. Dopiero 30 lat później podobne prawo przyjął senat 
Bremy, niemniej jednak — pomimo istniejących zakazów — handel nie zamarł, 
ale był prowadzony w sposób bardziej zakamufl owany.

W artykule Rudolfa Steffensa jest mowa o tajnym związku Todtenbund, dzia-
łającym w Bremie w początku lat pięćdziesiątych XIX w. Organizację tę założył 
pracownik zakładu tabacznego Nicolaus Heinrich Kolby. Była jednym z pierw-
szych stowarzyszeń lewicowych w Niemczech. Związki o podobnych nazwach 
powstawały również w innych miastach niemieckich, nie stwierdzono jednak 
ściślejszych powiązań organizacyjnych pomiędzy nimi. Powstawanie takich or-
ganizacji było efektem politycznego ożywienia społeczeństwa po niedawnej Wio-
śnie Ludów. Bremeński Todtenbund powstał w wyniku nieformalnych początko-
wo spotkań pracowników zakładów tabacznych. Związek stawiał sobie zadania 
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samokształceniowe, ponadto miał stanowić opozycję wobec konserwatywnego 
senatu Bremy. Organizacja istniała zaledwie kilka miesięcy, a przeciwko jej 
członkom wytoczono proces sądowy. Autor artykułu już w tytule postawił pyta-
nie, czy istotnie związek stanowił „przestępstwo przeciwko państwu”, czy raczej 
był „wielkim, pięknym dziełem”. W tekście przeanalizował zasady obowiązujące 
w związku oraz treść przysięgi składanej przez jego członków.

Kolejny artykuł poświęcony jest dokumentom tożsamości i kontroli osób oraz 
sposobów ich identyfi kacji na podstawie bremeńskich doświadczeń w XIX wie-
ku. W tym stuleciu dochodziło do znaczących przemian w strukturach społecz-
nych, co z kolei znalazło odbicie w dokumentach potwierdzających tożsamość 
obywateli. Autorka tekstu Bettina Scheier charakteryzuje dokumenty robotni-
ków sezonowych, w tym książeczki pracy, dokumenty kas chorych, świadec-
twa narodzin, chrztu, ukończenia szkół różnego stopnia oraz przybierające co-
raz bardziej rozbudowaną formę paszporty podróżne. Omówione zostały także 
ograniczenia w swobodzie podróżowania, które w największym stopniu doty-
kały rzemieślników i studentów. Scharakteryzowano również kontrolę przekra-
czania bram miasta oraz rekomendacje wydawane pracownikom przez praco-
dawców. Urzędy stanu cywilnego prowadziły osobne rejestry narodzin, ślubów 
i zgonów. Szczególnie zróżnicowana dokumentacja zachowana jest w rejestrach 
ślubów; gromadziły one świadectwa narodzin, poświadczenia obywatelstwa lub 
miejsca zamieszkania, świadectwa ukończenia szkół. Inne dokumenty potwier-
dzające tożsamość, to książeczki wojskowe oraz księgi meldunkowe. Autorka 
omówiła także przypadek stwierdzonego fałszerstwa XIX-wiecznego dokumentu 
tożsamości.

Tekst Karstena Ellebrechta poświęcony jest dwóm obozom pracy przymuso-
wej, jakie działały w Bremie w latach 1942–1945. Osadzeni byli w nich radzieccy 
jeńcy wojenni oraz robotnicy przymusowi ze Wschodu, zwani Ostarbeiterami. 
Brema była ważnym ośrodkiem produkcji zbrojeniowej, a przy jej wytwarza-
niu zatrudnieni byli ludzie przetrzymywani w obu tych obozach. Szacuje się, że 
obóz jeńców radzieckich liczył ok. 500 więźniów, a obóz pracy przymusowej — 
ok. 800 osób. Wielu z nich zatrudniało Niemieckie Towarzystwo Akcyjne Budo-
wy Statków i Maszyn (Deschimag). W tekście autor porusza takie zagadnienia, 
jak: rasistowskie przesłanki utrzymywania obozów pracy przymusowej, rzeczy-
wistość obozowa, w tym stałe ryzyko epidemii chorób zakaźnych, nakład pracy, 
ogromna śmiertelność spowodowana złym traktowaniem więźniów, w tym nie-
wystarczającym wyżywieniem oraz złymi warunkami zakwaterowania. W przy-
padku jeńców zatrudnionych w porcie dodatkowym czynnikiem osłabiającym 
były częste złe warunki atmosferyczne.

Ostatni artykuł, autorstwa Karla Martina Barfußa, poświęcony został naj-
nowszym dziejom społeczno-gospodarczym Bremy. Traktuje on o poważnym 
kryzysie strukturalnym, bezrobociu i fi nansach publicznych miasta od połowy 
lat siedemdziesiątych do końca XX w. Autor omawia sytuację przemysłu tekstyl-
nego, przetwórstwa ryb, budowy statków, przemysłu spożywczego, elektrotech-
nicznego i samochodowego. W artykule przedstawiony został szeroki kontekst 
przemian gospodarczych Bremy. Niekorzystna sytuacja Bremy była nie tylko 
wynikiem ogólnego kryzysu na świecie, ale także specyfi cznych uwarunkowań 
lokalnych. Kłopoty gospodarcze Bremy autor wiąże z przerostem zatrudnienia 
w sferze publicznej.
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W dziale miscellaneów znalazło się omówienie zbiorów biblioteki katedralnej 
w Bremie w późnym średniowieczu, autorstwa Ingrid Weibezahn. Na podstawie 
opublikowanego przez siebie wykazu1, badaczka scharakteryzowała zasób tej 
biblioteki według stanu z około 1420 r. Wykaz znany jest jedynie z odpisu spo-
rządzonego w Archiwum Państwowym w Bremie, oryginał zaś został zniszczo-
ny podczas II wojny światowej. Lista obejmuje 63 przedmiotów (wśród których 
znajdowały się naczynia liturgiczne, relikwiarze, świąteczne szaty duchownych) 
oraz 65 książek. Były wśród nich psałterze z komentarzami z XI w., księgi li-
turgiczne oraz zbiory praw kościelnych. Bezcenne zbiory biblioteki katedralnej 
w Bremie uległy rozproszeniu w czasie wojny trzydziestoletniej.

W tomie znalazły się także recenzje niemal 30 publikacji wydanych w latach 
2014–2016. Dotyczą one różnorodnej tematyki, wszystkie jednak związane są 
z lokalną historią Bremy i regionu. Wśród nich znalazły się prace poświęcone 
życiu bremeńskiej nauczycielki Elisabeth Forck (1900–1988), gł odu w północ-
nych Niemczech w połowie XIX w., postaw prawników w czasach III Rzeszy, 
gospodarki surowcowej w XX wieku, podroży zamorskich w okresie nowożyt-
nym. Inne omówione publikacje dotyczyły: budownictwa sakralnego w Bremie 
po 1945 r., kultury miast hanzeatyckich w XIX w. oraz w pierwszych latach 
I wojny światowej.

Tom zamyka sprawozdanie z działalności Towarzystwa Historycznego Bremy 
za rok 2015.

 Alicja Nowak
 (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa)

1 I. Weibezahn, Schatzkammerverzeichnis des St. Petri Domes aus der Zeit um 1420, “Feste 
und Bräuche in Bremen. Jahrbuch der Wittheit zu Bremen”, Bremen 2000, s. 25–34.


