
akcja prof. Stysia wywołała wiele sporów, nie można jej przecież odmówić cha
rakteru planowego i naukowego.

Wydaje się również, że niesłuszne jest pominięcie w pracy planowej i zorgani
zowanej akcji osadnictwa wojskowego na Pomorzu i na Śląsku. Nie brak tu przecież 
materiałów źródłowych.

Czytelnik odnosi wrażenie, że na pracy przelicznych instytucji zajmujących się 
akcją osadniczą na Ziemiach Zachodnich zaciążyły w decydującym stopniu błędy 
i niedomagania. W akcji osadniczej popełniono na pewno wiele istotnych błędów, 
nie brano np. pod uwagę zagadnień rejonizacji, ludność wiejską osiedlono w mia
stach itd. Trzeba jednak zwrócić uwagę na pewne fazy działania instytucji zajmują
cych się osadnictwem. W akcji osadniczej z 1945 r. nie widziałbym tylko błędów 
i niedomagań. Wydaje mi się, że instytucje zajmujące się osadnictwem działały coraz 
lepiej w miarę krzepnięcia władzy ludowej i w miarę rozwoju aparatu państwowego. 
Likwidacja wydziałów i referatów osiedleńczych we wrześniu 1945 r., miała przecież 
wpływ na akcję osiedleńczą. Usprawniło ją szczególnie powołanie Ministerstwa 
Ziem Odzyskanych. Niesłuszne byłoby również pominięcie wpływu pewnych mo
mentów polityki międzynarodowej na akcję osiedleńczą. Mam tu m. in. na myśli 
przebieg osadnictwa po Konferencji Poczdamskiej.

Bardzo ciekawy artykuł K. Kersten pobudza do wypowiedzi polemicznych, co 
świadczy niewątpliwie o jego wartości. Jest to temat aktualny i tym bardziej po
trzebny, że stan wiedzy o osadnictwie na Ziemiach Zachodnich jest wciąż mały. 
Stąd też inicjatywę K. Kersten podjęcia badań archiwalnych nad osadnictwem na 
omawianym terenie należy szczególnie gorąco powitać.

Karol Jońca

A. D y g a c z ,  PIEŚNI GÓRNICZE. STUDIUM I MATERIAŁY, Katowice 1960, 
„Śląsk“, 8°, s. 158, 2 nlb., mapka, nuty. Wojewódzki Ośrodek Kulturalno-Oświatowy 
w Katowicach. Cena zł 20,—.

Wzmianki o pracach naukowych naszych folklorystów rzadko kiedy pojawiają 
się na łamach czasopism par excellence historycznych. Dlatego więc dobrze będzie 
zapoznać się z jedną z takich prac, tym bardziej że jej Autor, A. Dygacz, znany 
folklorysta i muzykolog śląski, ma za sobą spory dorobek w tej dyscyplinie wiedzy. 
Dość wymienić takie pozycje, jak Pieśni opolskie, Pieśni powstańcze, Śpiewnik pieśni 
górniczych (to ten pierwszy z r. 1956), by się przekonać, że Autor zasługuje na 
wzmiankę w naszym „Kwartalniku“. Poza tym Autor słusznie ostatnio został jednym 
z trzech laureatów nagród artystycznych miasta Katowic za rok 1960, przy czym 
w głównej mierze o nagrodzie zadecydowała właśnie omawiana praca, za którą 
jeszcze w dniu święta górniczego Minister GiE, inż. J. Mitręga, wręczył mu osobną 
nagrodę pieniężną.

Ostatnio wydany zbiór pieśni górniczych A. Dygacza zasługuje na naszą wzmian
kę również i dlatego, gdyż Autor porusza w nim — a ściślej mówiąc w studium 
do materiałów — szereg problemów żywo mogących interesować historyków śląskich. 
Takie sprawy, jak zakazy i ograniczenia muzykowania w dawnych czasach, auten
tyzm i falsyfikaty niemieckiej pieśni górniczej na Śląsku oraz związane z tym 
tendencje do zacierania konfliktów klasowych (m. in. Autor demaskuje takich 
„przyjaciół“ górników śląskich, jak np. A. Perlička lub L. Chroboka), dalej rola 
polskiej, rodzimej i samorodnej pieśni górniczej, jej oddziaływanie i funkcja spo
łeczna, i wreszcie stan badań oraz ich zasięg chronologiczny i terytorialny — nie
wątpliwie mogą i powinny zainteresować historyków kultury i oświaty ludowej



na Śląsku. Można nawet dodać, że omawiana monografia A. Dygacza ułatwi przy
szłym badaczom dziejów Śląska poznawanie tak ważnego odcinka naszej przeszłości, 
jakim jest nasz rodzimy, samorodny ruch kulturalno-oświatowy, nasza samorodna, 
ludowa twórczość artystyczna. Co prawda znane już są pewne fragmenty z tych 
dziedzin, odsłonięte przez Autorów tej miary, co J. Gallus, F. Muszalik, Ł. i S. Walli- 
sowie, E. Szramek, J. Ligęza, M. S. Stoiński i in., ale żaden z nich nie sięga tak 
głęboko do źródeł i nie uwzględnia tyle materiału rzeczowego i formalnego, co 
właśnie omawiany zbiór pieśni A. Dygacza.

Nowy zbiór pieśni górniczych Dygacza przynosi 75 utworów, z których znaczna 
część publikowana jest po raz pierwszy z zapisów poczynionych w terenie, część 
natomiast przynosi nowe warianty tekstowe i nutowe, świadczące o żywotności tych 
pieśni wśród braci górniczej. Ale też żadna grupa zawodowa w Polsce nie zdobyła 
się na tak bogaty dorobek, co właśnie górnicy. Omawiany zbiór stanowi w efekcie 
wynik pięcioletnich poszukiwań i badań Autora, lecz — co usilnie należy pod
kreślić — nie zamyka tego rozdziału studiów, przeciwnie, prace w tym kierunku 
właściwie dopiero zapoczątkowuje.

Część materiałową pracy A. Dygacza poprzedzają objaśnienia tekstów nutowych 
i słownych. Sam natomiast zbiór pieśni autor podzielił na kilka grup pieśni, mia
nowicie: treści ogólnej (1—8), treści, historycznej, społecznej i rewolucyjnej (9—24), 
o pracy górnika (25—34), o życiu górnika poza domem (35—42), o życiu domowym 
górnika (43—58), treści miłosnej (59—75). Nie ma w tym zbiorze — i to słusznie — 
pseudogórniczych i pseudopolskich pieśni górniczych, stanowiących tłumaczenia 
z niemieckiego, w rodzaju „Już się rozlega miły głos dzwoneczka z naszej wieży“ 
v. Carnalia. Pieśni te ongiś były kolportowane przez niemieckich wydawców, i to 
nie bez pomocy przemysłowców niemieckich, pragnących w ten sposób przyciszyć 
prawdziwy śpiew górniczy. Niestety, niektóre z tego typu pieśni górniczych znalazły 
się nawet w zbiorze pieśni górniczych M. Migrina, wydanych w r. 1959 staraniem 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach. I słusznie A. Dy- 
gacz gani w swoich wywodach (na s. 53) podobne wydawnictwa, nawiązujące do 
niechlubnej tradycji niemieckiej.

Cenne są poszczególne części w „aparacie naukowym“: mapa miejscowości, 
w których dokonano zapisów, dokumentacja źródłowa, wykaz nazwisk i organizacji 
oraz słownik wyrażeń gwarowych i technicznych. Stanowią one znaczne ułatwienie 
w właściwym zrozumieniu tekstów pieśni, co jest szczególnie ważne dla tych użyt
kowników monografii, którym problematyka Śląska i górnicza ciągle jeszcze wydaje 
się być „nieznaną“. Całość monografii zamyka alfabetyczny spis pieśni.

Nakład 1566 egzemplarzy wydaje się zbyt niski. Miejmy jednak nadzieję, że 
skoro tylko wszystkie zespoły górnicze, jak np. śpiewackie, muzyczne itp., wykupią 
pierwszy nakład, będzie można pokusić się o nowe wydanie, które autor zapewne 
zechce jeszcze uzupełnić i rozszerzyć.

Kończąc należałoby zwrócić uwagę również i na stronę muzyczną. Każdy muzy
kalny czytelnik, a tych jest wśród historyków sporo, doceni wiele pięknych i warto
ściowych melodii o czysto polskim charakterze. Na to wskazują i konstrukcje 
melodii, i charakterystyczne rytmy naszych pieśni i tańców narodowych. Melodie te, 
zapisane prawidłowo, są bardzo chwytliwe i niewątpliwie pomnożą wydatnie nie 
tylko repertuar zespołów amatorskich, lecz także repertuar szerokich kręgów spo
łecznych. Wydawnictwu Śląsk oraz Woj. Ośrodkowi Kulturalno-Oświatowemu w Ka
towicach należą się słowa uznania za realizację książki, która posiada też piękną 
szatę graficzną i estetyczną oprawę. Drobne błędy korektorskie nie powinny w niczym 
osłabić znaczenia tej cennej i pożytecznej pracy. Jak sie dowiaduję, nuty do oma



wianej publikacji bardzo starannie i fachowo kopiował artysta grafik Władysław 
Lewandowski, co, niestety, nie zostało udokumentowane na kartach tytułowych 
książki.

Franciszek Szymiczek

A. S z y m a ń s k i ,  ZŁY SĄSIAD. NIEMCY 1932—1939 W OŚWIETLENIU POL
SKIEGO ATTACHE WOJSKOWEGO W BERLINIE, Londyn 1959, s. 199 +  4 szkice 
+  6 fot.

W roku 1959 w Londynie wyszedł z druku pamiętnik Antoniego Szymańskiego 
pod podanym wyżej tytułem. Treść tej objętościowo niewielkiej książki zasługuje 
niewątpliwie na zapoznanie się z nią, gdyż przynosi wiele ciekawego i wartościowego 
materiału do zagadnienia stosunków polsko-niemieckich w latach 1932—1939.

Wczesną wiosną roku 1932 mjr dypl. piech. A. Szymański objął kierownictwo 
polskiego attachatu wojskowego w Berlinie, by pozostać tam aż do wybuchu wojny. 
W ten sposób mógł on — Wielkopolanin urodzony jeszcze pod zaborem pruskim 
i doskonały znawca problematyki niemieckiej — śledzić z bliska upadek republiki 
weimarskiej, dojście do władzy Hitlera oraz dalsze posunięcia narodowych socjali
stów. Trzeba też przyznać, że w wielkim ilościowo materiale potrafił Autor prze
prowadzić odpowiednią selekcję, wysuwając na plan pierwszy kilka podstawowych 
elementów i umiejętnie je podkreślając niekiedy nawet drobnymi, lecz zawsze bardzo 
charakterystycznymi rysami.

Jest oczywiście rzeczą zrozumiałą, że najwięcej uwagi poświęcał Szymański 
armii niemieckiej, ale pamiętał przy tym stale o starej zasadzie Clausewitza, że 
wojna jest tylko jednym ze środków polityki, i dlatego starał się o poznanie wszyst
kich dziedzin życia niemieckiego. Początkowo możliwości jego były znacznie skrom
niejsze od tych, jakimi rozporządzali jego koledzy — attachés wojskowi innych 
armii. Zresztą już podczas pierwszej oficjalnej wizyty u ówczesnego szefa sztabu 
Reichswehry — gen. Adama — Szymański mógł się przekonać, że stanowisko jego 
jest ze wszech miar trudne i bacznie obserwowane. Poza ściśle oficjalnymi okazjami 
nie spotykał się prawie z nikim. Niemcy starali się to wytłumaczyć faktem, że 
w Warszawie w ogóle nie było ich attache wojskowego. Lecz nawet i potem zmiana 
na lepsze postępowała bardzo powoli.

Zdobywana więc z niemałym trudem znajomość życia III Rzeszy szybko dopro
wadziła ppłk. Szymańskiego do przekonania, że w Niemczech mogą zmieniać się 
osoby i metody postępowania, ale zasadnicze cele i hasła pozostają stale te same. 
Oto np. kanclerz Hitler z pomocą wielkiego aparatu propagandowego rozpoczął 
głoszenie zmiany w dotychczasowych stosunkach polsko-niemieckich. Najwymowniej
szym dowodem potwierdzającym słowa Führera miał być pakt o nieagresji, pod
pisany w Berlinie 26 stycznia 1934 r.

Wydarzeniu temu został też nadany odpowiedni rozgłos, gdy tymczasem tego 
samego dnia kanclerz III Rzeszy dawał głównodowodzącemu Reichswehry, gen. 
Fritschowi, wytyczne co do organizowania możliwie najpotężniejszych sił zbrojnych.

Wszyscy zresztą głównodowodzący niemieccy w okresie międzywojennym nie 
kryli swego antypolskiego nastawienia. Niekiedy tylko raczej o nim zbyt wyraźnie 
nie mówili. Tak. np. czynił organizator i twórca stutysięcznej Reichswehry, gen. von 
Seeckt. Natomiast feldmarszałek v. Hindenburg (nb. urodzony w Poznaniu) jeszcze 
w maju 1919 r. — w 6 miesięcy po zawieszeniu broni na froncie zachodnim — 
wystąpił z koncepcją uderzenia na Polskę; kiedy zaś w przewidywaniu ewentualnej 
reakcji Zachodu projekt ten nie został przyjęty, wnioskodawca demonstracyjnie opuś


