
II E C E N Z J E

W. H e s s l e r ,  MITTELDEUTSCHE GAUE DES FRÜHEN UND HOHEN MIT
TELALTERS (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig, Philologisch-Historische Klasse, Bd. X LIX , H. 2, Berlin 1957).

Już tytuł pracy Hesslera musi budzić uzasadnione wątpliwości. Termin 
bowiem m itteldeutsch  odniesiony do wczesnego czy nawet rozwiniętego średnio
wiecza, a zwłaszcza w odniesieniu do stosunków plemiennych, jest niefortunny. 
Niemcy środkowe nie stanowiły bowiem w omawianym czasie jednolitej całości 
.ani jednostki politycznej; odwrotnie, jak stwierdza sam Autor, „zerfiel Mittel
deutschland ... in eine germanische und eine slavische Hälfte“ 1. Głębokich różnic 
w życiu plemienno-politycznym nie zdoła przecież zniwelować fakt, że w czasach 
nowożytnych obydwie części weszły w skład pewnego ‘ pojęcia geograficznego 
M itteldeutschland. Nie można było mniej szczęśliwie wybrać terytorium badań 
plemiennych, jak to zrobił Autor, rozciągając je po obydwu stronach zasadniczej 
i wówczas w pełni aktualnej granicy między Słowiańszczyzną a krajami germań
skimi na Łabie i Sali. Wynikające stąd nieporozumienia będą jeszcze przedmiotem 
poniższych rozważań.

Praca Hesslera dzieli się na trzy zasadnicze części: ogólny wstęp, omówienie 
poszczególnych plemion oraz indeks i mapa. Między poszczególnymi częściami ist
nieją różnice w ich zasięgu terytorialnym, czego Autor nie usiłuje uzasadnić. 
Mianowicie w indeksie i na mapie zasięg terytorialny przekracza Łabę w kierunku 
wschodnim, obejmując nawet część terytorium Łużyczan, nie mówiąc już o teryto
riach Głomaczów (Dalemińców) i Niżan nad Łabą. W tekście jednakże próżno szu
kalibyśmy jakichkolwiek, choćby najmniejszych, wzmianek o którymkolwiek z tych 
plemion. Sądzić by można więc, że Autor obejmie swymi rozważaniami tylko za
chodni odłam plemion południowo-zachodniej Słowiańszczyzny Połabskięj, tzw. 
plemiona serbskie (sorabskie). Niestety i tu spotyka czytelnika rozczarowanie. Omó
wione są bowiem w tekście pracy Hesslera tylko plemiona Niżyców, Susłów wraz 
z  podplemionkiem Quezici oraz Chudziców, Colediców, Żyrmątu wraz z pod- 
plemionkami Zitici, Serbiszcza i należące do innej grupy plemiona Morzyczan, Zem - 
zizi i Liezizi. Jak widzimy, W. Hessler nie przestrzega tu nie tylko granic między 
plemionami niemieckimi a słowiańskimi, ale także granic pomiędzy poszczególnymi 
grupami plemion słowiańskich, znanych i powszechnie w literaturze przedmiotu 
uznawanych1 2. Za to brak całego szeregu plemion serbskich, zwłaszcza z południo
wego krańca ich terytorium, np. Plisni, Puonzowa, Tuchurini, Zwicowe, Dohna, G era  
i Orla, a także niektórych plemion północnych, jak zasługujących na oddzielne 
omówienie dużego plemienia N eletici nad Salą w okolicy Halle, wspomnianych 
tylko mimochodem przy omawianiu innych mniejszych plemionek tej nazwy, czy

1 Praca rec., s. 9.
2 Por. np. ściśle ograniczoną do grupy plemion połabskich pracę B r ü s k e g o ,  

U ntersuchungen zur G eschichte des Lutizenbundes. D eutsch-w endische Beziehungen  
des 10.—12. Jahrhu n derts  (Mitteldeutsche Forschungen, III, Münster-Köln 1955, 
s. 256 i mapa).



leżących na północ od nich między Salą a Fuhne Nudici z głównym grodem W et- 
t in 3. Niektóre z tych plemion figurują w indeksie (N eletici, Nudici, Tuchurini, 
W eta, Plisni i Puonzowa), inne (Zw icow e, Dobna, Orla) nie zostały umieszczone 
i tam. Dowolność taka niczym nie jest uzasadniona.

W części ogólnej po całkowicie nieudanej próbie usprawiedliwienia terminu 
M itteldeutschland  Autor poświęca dużo uwagi wyjaśnieniu terminu pagus — Gau  
(plemię). Czyni to jednak głównie w zakresie słowotwórczego pochodzenia tych 
określeń. Tam, gdzie wypada mu mówić o ich znaczeniu, od razu wychodzi na 
jaw wadliwość przyjętych przezeń kryteriów geograficznych, co zmuszo Go do 
oddzielnego objaśniania terminu pagus dla ziem germańskich4 i słowiańskich5 6. 
Proponuje On dla tych ostatnich jako tłumaczenie terminu pagus niemieckie 
określenie L an dschaft  celem odróżnienia ich od wielkich pagów  germańskich. 
Przy tej okazji w zbyt małym stopniu podkreśla znaczenie plemion słowiańskich 
jako jednostek politycznych, przez co popada w sprzeczność nie tylko z podsta
wowymi faktami historii politycznej Słowian °, ale i ze starszą literaturą nie
miecką 7.

W dalszym ciągu pracy Hessler zajmuje się podrzędnymi w stosunku do ple
mion jednostkami, okręgami grodowymi (burgwardami). I tu zdziwić musi nas 
następująca uwaga Autora: „Diese [tj. burgwardy] hat man meist für eine Fort
entwicklung der alten slavischen Burgbezirkverfassung gehalten, verbunden mit 
älteren fränkischen Einrichtungen. Neuerdings hat W. Schlesinger ihren rein 
deutschen Charakter betont, nicht zuletzt wegen ihrer deutschen Bezeichnung“ 8. 
W przypisie na pierwszym miejscu figuruje praca W. Schlesingera Die deutsche  
K irche im  Sorben land und die K irchenverfassung au f w estslavischen  B o d en 9. 
Tymczasem praca ta wbrew sugestiom Autora nie zajmuje się zupełnie burgwar
dami. Mamy tam tylko luźną i zupełnie dowolną wzmiankę zawartą dosłownie 
w dwu zdaniach 10 11, która, jak łatwo się przekona obiektywny czytelnik, nie upraw
nia Autora do wyciągania z niej tak daleko idących wniosków, stojących w do
datku — jak sam Autor przyznaje — w sprzeczności z całą dotychczasową lite
raturą niemiecką, nie mówiąc już o źródłach, z Geografem Bawarskim11 na czele, 
zgodnie uwypuklających znaczenie słowiańskiej organizacji grodowej. Podstawowa

3 DO I 241, 961 VII 29.
4 Praca rec., s. 9—14.
5 Ibid., s. 14—15.
6 Por. niżej przy okazji omawiania plemienia Colodici.
7 Por. F. C u r s c h m a n n ,  Die Diözese Brandenburg, Leipzig 1906, gdzie na 

s. 132 czytamy o plemionach słowiańskich: „Ich möchte sie als Völkerschafts
gebiete, primitive Staaten ansehen“. Podobne zdanie wyraża H. F. S c h m i d  
w pracy Sozialgeschichtliche Auswertung der w estslavischen  Ortsnamen in ih rer  
Bedeutung fü r G eschichte der norddeutschen K olonisation  (Deutsche Siedlungs
forschungen, Rudolf Kötzschke zum 60. Geburtstage dargebracht, Leipzig—Berlin 
1927, s. 191).

8 Praca rec., s. 15.
0 „Zeitschrift für Ortsforschung“, 1952, z. 3, s. 345 nn.

10 Inkryminowane zdania brzmią: „Ob die Kastellaneiverfassung, die an das 
Burgenwesen der Stammeszeit nur mit erheblichen Schwierigkeiten (auch in ar
chäologischer Hinsicht) anzuknüpfen ist, deutschem, insbesondere mitteldeutschen 
Vorbilde folgt, mag dahingestellt bleiben. Man darf auf alle Fälle sagen, dass in 
der Zeit mittelalterlicher deutscher Ostsiedlung eine Umgestaltung der gesammten 
Sozialverfassung der Westslaven stattgefunden hat“. Dalej i przed tym Schle
singer nie zajmują się problemem organizacji grodowej.

11 Por. S. Z a k r z e w s k i ,  Opis grodów  i terytoriów  z północnej strony Dunaju, 
czyli tzw. G eograf B aw arski, Lwów 1917.



w tej mierze praca B. K nulla12 mocno podkreśla słowiańskość instytucji burg- 
wardu; co więcej, jej udowodnienie jest jednym z zasadniczych celów tej 
pracy. Poglądy Knulla nigdzie nie zostały podważone, a późniejsi badacze je 
tylko nieco łagodzili, jednak bez żadnej głębszej rzeczowej argumentacji. Należą do 
nich R. Kötzschke 13 i właśnie cytowany przez Autora W. Schlesinger 14 15 16 17 18, który jednak 
w fachowej pracy na temat germańskości burgwardów wcale tak zdecydowanie 
się nie wypowiada. Autor nie uważał za wskazane zacytować fachowych prac 
na omawiany przez siebie temat, a podstawowych w tej mierze prac B. Knulla 
n ie . cytuje nawet w spisie literatury na końcu książki.

Zajmijmy się bliżej przeglądem plemion słowiańskich w pracy W. Hesslera. 
Autor nie omawia plemion tych według jakiegokolwiek logicznego kryterium: 
terytorium, przynależności do jakiejś grupy plemiennej. Nie wyciąga też żadnych 
ogólnych konkluzji co do organizacji plemiennej na Słowiańszczyźnie. Mimo tych 
braków przegląd jest jednak najcenniejszą częścią pracy Hesslera. Daje on bowiem 
dokładną identyfikację miejscowości należących do odpowiednich plemion w opar
ciu o osiągnięcia najnowszej literatury. W tekście wymienia tylko ważniejsze miej
scowości, zwłaszcza grody, za to w indeksie mamy komplet nazw miejscowych, 
co wraz z mapą jest znacznym krokiem naprzód w kierunku uporządkowania 
wiadomości o terytoriach niektórych plemion między Łabą a Salą.

Przechodzę do paru najważniejszych uwag szczegółowych. Autor przy omawianiu 
terytorium Niżyców odrzucił jako odrębne ich podplemię N ikik i vel M ezum roka, 
znane z DO II 19515 i rozdziela słusznie parvum  N eletiki, u bi Torguo s t a t 16, od 
a ltera  reg io N eletici, ubi est Vurcine civitas 17'. Zgodzić się też trzeba z zaliczeniem 
plemionka Q u ezici18 do Susłów, o ile identyfikacja wsi V etovici z W edelw itz  
k. Eilenburga jest trafn a19. .

W stosunku do C h u d zfco lłAutor słusznie identyfikuje trzy dotąd podawane 
jako nie zidentyfikowane wsie znane z DH IV 328 20 21 22. Nie próbuje On jednak 
związać z wielkim terytorium Chudziców owych N eletik i iuxta M ildam  flum en  
koło Wurzen. Tymczasem gród Chudziców, P au sitz21, leżący nad Muldą nie tak 
znowu jest odległy od W urzen  i można by tu, jak się zdaje, zastosować metodę, 
jaka została przez Autora użyta przy zaliczeniu Quezici do terytorium Susłów. 
W żadnym wypadku nie możemy się zaś pogodzić z pominięciem jako podple- 
mienia chudzickiego plemionka R ocholenzi (R o ch litz22 n. Muldą). Otóż nie tylko 
w wypadku Quezici dwie miejscowości Chudziców, W echselsburg  i L a sta u 23, leżą 
koło Rochlitz, ale samo Rochlitz  zostało ewidentnie wymienione jako gród Chu
dziców w DH III 162 24. To samo odnosi się do innego plemionka biorącego 
nazwę od swego grodu — T reben i (Trebnitz  na północny wschód od Żytyc) z wsią

12 Dysertacja Die Burgw arde, Holzminden 1895, s. 19—26, por. też H istorische 
G eograph ie D eutschlands im  M ittelalter.

13 G. S e e 1 i g e r, Die deutschen  M arken in Sorbenland, Weimar—Leipzig 1910, 
s. 107.

14 Burgen und B urgenbezirke  (Land und Kultur. Zum 70. Geburtstag Rudolf 
Kötzschkes, Leipzig 1937, s. 99 nn.).

15 981 VII 21, dla klasztoru w Meinleben.
16 DO II 30, 973 VI 5.
17 DO I 231, 961 VII 29; DO II 30, 973 VI 5.
18 DO I 231, 961 VII 29; DO III 346, 1000 I 31.
19 DK II 161, 1031 II 19.
20 1081 III 18.
21 T hietm ari Chron., III, 1, wyd. Z. Jedlicki, s. 113.
22 DH IV 272 (1074), Castellum  R ochedez cum adiacente pago.
23 DH II 65, 1004 III 5, i T hietm ari chron., s. 129—131.
24 1046 VII 8.



Tvchin (Taucha). W DH IV 182 25 występuje T reben i jako pagus, a dwadzieścia 
kilka lat wcześniej w DH III 8326 27 28 29 jako gród Chudziców. Podobnie zresztą po
minął Hessler przy omawianiu Niżyców ich podplemię B e lg o ra 27 i także grodowe 
plemionko Budzizco — G rim sch leb en 28 u Żyrmątu.

Właśnie w odniesieniu do Żyrmątu Autor słusznie oddziela dwa jego różne, 
choć tej samej nazwy podplemiona: Zitice z wsią T ribu n i29 i Zitice, que h abet  
civitatem, Zurbici (Z örbig)30. Pomija natomiast, jak już wspomniałem, podplemię 
burgwardowe Budzizco — G rim sch leb en 31, sytuacja jak przy Rocholenzi (R och -  
litz). Znacznie jednak większym błędem jest niewliczenie do terytorium Żyrmątu 
znanego plemienia Colodiców, skupiającego się koło K othen  (Kesigesburch), gdy 
grody i osady Żyrmątu leżą daleko na południe od K othen, nawet na południo
wym brzegu F u h n e32. Nie można się sugerować dawną wybitną rolą polityczną 
tego plemienia, gdyż „Annales Bertiniani“, pisząc o tym, stwierdzają zarazem, 
że walka Colodiców z Sasami skończyła się całkowitą klęską tych pierwszych 
i zajęciem wszystkich grodów33. Stąd upadek polityczny Colodiców i stąd ich 
podporządkowanie Żyrmątowi, zajmującemu w czasach po wypadkach opisanych 
przez „Annales Bertiniani“ wybitną rolę wśród plemion serbskich.

Nie wiadomo też, dlaczego Hessler tak skromną rolę przypisuje34 znanemu 
z wielu przekazów źródłowych Serbiszczu, które traktuje jako zwykłe jednogro- 
dowe plemionko, gdy jego, choć niezbyt dobrze przez źródła określony, obszar byt 
jednak z pewnością znaczny.

W sumie praca W. Hesslera posiada wartość bardzo nierównomierną.

L ech  Tyszkiew icz

H. B e u m a n n ,  W. S c h l e s i n g e r ,  URKUNDENSTUDIEN ZUR DEUTSCHEN 
OSTPOLITIK UNTER OTTO III. (Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel 
und Wappenkunde, I, Münster—Köln 1955, 132 nn.).

Od czasów przełomowej rozprawy P. Kehra, który w r. 1920 w sposób nie 
do obalenia udowodnił, iż wszelkie wiadomości o przynależności biskupstwa poznań
skiego do Magdeburga sprzed r. 1012 oparte są na późniejszych falsyfikatach V 
teza ta była powszechnie przyjmowana zarówno w nauce polskiej, jak niemiec
kiej. Obecna praca ma na celu, jeśli nie obalić niewzruszone zresztą twierdzenie 
uczonego niemieckiego sprzed 40 lat, to przynajmniej je odmiennie naświetlić, 
a w całości poszczególne fragmenty tezy Kehra osłabić.

W tym celu Autorzy omawiają w poszczególnych rozdziałach nie wciągany do- 
rozważań przez Kehra dokument Ottona III dla biskupstwa miśnieńskiego z 6 XII

25 R. 1066.
26 1041 VI 30.
27 Belgem n. Łabą. Cod. d. Sax., reg. I, 2, nr 82, r. 1130: „villam Sremznize in 

pago Beigor in brugwardo Trescowe sitam“. Istnieje więc różnica między burwar- 
dem a plemieniem.

28 DO II 174, 978 IV 17. '
29 Trabitz  n. Salą — na wsch. od Kalbe. DO I 65, 945 V 4.
30 Zörbig  — 10 km na zach. od B itterfeld . DO I 231, 961 VII 29.
31 Por. wyżej.
32 Np. W ieskau, Plötz i Zeundorf — DO I 69, 945 VI 11.
33 Ann. Bertn. ad annum 839 „Saxones ... contra Sorabos, qui Colodici vocantur 

apud Kesigesburch dimicantes..., victoriam adepti sunt, regeque ipsorum Cimusclo 
interfecto, eandem urbem et undecim castella ceperunt“.

34 Por. s. 34. .
1 P. K e h r ,  Das Erzbistum  M agdeburg und die erste Organisation der christli

chen  K irche in Polen, Berlin 1920.



995 (DDO III 186), dalej uznany jako wierutny falsyfikat ułamek bulli papieskiej 
dla Magdeburga (JL  3823), nie mówiąc o dalszych pośrednich źródłach, jak kopiarz 
magdeburski z X I w. (L iber  s. M auritii) i bulla papieska dla arcybiskupa Walthar- 
da (JL  3989). Wreszcie osobny rozdział poświęcony jest właściwemu tematowi, 
a w dwu ekskursach zajmują się Autorzy przekazem mogunckim przywileju pras
kiego z r. 1086 i hymnem na cześć św. Wojciecha, biskupa praskiego.

Nie sposób tu omawiać szczegółowo każdy problem, poprzestać tedy wypadnie 
na kilku ogólniejszych uwagach. Przywilej miśnieński z r. 995 (DDO III 186), opie
rając się na wnioskach wysnutych przez Autorów z rozbioru paleograficznego aktu, 
wypadnie uznać za Siekłem, a przeciw Winterowi, Possemu i K. Ulirzowi, za auten
tyk spisany pismem kancelaryjnym (pisarz Hildibald I). W taki sposób uznać wy
padnie jako zatwierdzoną przez Ottona III treść aktu wyznaczającego granice 
biskupstwa miśnieńskiego na Odrze i Łabie. Inaczej ma się natomiast sprawa z bullą 
papieską dla Magdeburga bez daty rocznej (JL  3823), w której po raz pierwszy 
pojawia się wiadomość o zależności biskupstwa poznańskiego od arcybiskupstwa 
magdeburskiego. Kehr uznał ją za wierutny falsyfikat powstały po r. 10122. Obecnie 
Autorzy, uważając ją jako próbę Magdeburga wygotowania konceptu odpowiedniego 
pisma papieskiego, podważają zdanie Kehra i przekładają datę powstania tego 
konceptu na czas przed r. 995, a tym samym łączą go w związek chronologiczny 
z przywilejem cesarskim z grudnia 995. Nie sposób bez autopsji kopiarza cokolwiek 
w sprawie autentyczności ułamka bulli papieskiej wyrokować. Sami jednak Autorzy 
przyznają, że imię papieskie w instytulacji dopisane zostało ręką XV w.; stąd 
trudno opierać się na tak późnym przekazie.

Parę uwag wreszcie należy poświęcić ogólnym wnioskom wysnutym przez Au
torów z analizy obu dokumentów z r. 995. W ich przekonaniu oba one są wyrazem 
wrogiej Polsce polityki arcybiskupa Gizylera i biskupa Folkolda oraz niechętnego 
dla Bolesława ustosunkowania się samego cesarza. Stąd w oczach Autorów właśnie 
na r. 995 przypada z jednej strony wyznaczenie przez cesarza Odry jako wschod
niej granicy biskupstwa miśnieńskiego, a z drugiej strony próba Magdeburga pod
dania Poznania pod swe zwierzchnictwo. W rzeczywistości trudno się doszukiwać tu, 
zwłaszcza w akcie cesarskim, jakichś kroków wymierzonych przeciw Polsce 
Chrobrego.

Przecież między 17 sierpnia a 6 października 995 r. miała miejsce wyprawa 
Ottona na Słowian połabskich, w której po stronie cesarskiej uczestniczyli zarów
no Bolesław polski, jak najstarszy Sławnikowicz, Sobiebór, jak wreszcie syn księcia 
czeskiego, Bolesław (późniejszy III Rudy)3. Sam Bolesław Pobożny nie brał udziału 
w wyprawie, a właśnie 28 IX  995 uderzył na gród Sławnikowiczów, Libice, zburzył 
go, a rodzinę panów tamtejszych (Sławnikowiczów) wymordował. Jeśli tedy 
Otto III nie miał siły, aby pomścić na księciu czeskim krzywdę swego pupila4, to 
niemniej miał podstawy do zmiany swej dotychczasowej wobec Czech Bolesława 
Pobożnego polityki. Na takim tedy tle należy rozpatrywać wydanie przez cesarza 
przywileju dla biskupa Folkolda, zmieniającego z gruntu postanowienie cesarskie 
z r. 971 i rozszerzającego granice biskupstwa na południowym wschodzie i połud
niowym zachodzie aż po Odrę i Łabę. Już choćby z przytoczonych wyżej danych 
wynika, że rektyfikacja granic biskupstwa miśnieńskiego, mających objąć terytorium

2 Ibid., s. 54 nn.
3 Por. w tej sprawie R egesta Im perii, Otto III, neubearb. v. M. Uhlirz, Graz— 

Köln 1956, nr 1143a nn., gdzie źródła i literatura.
4 Por. przykłady z tego roku S. Z a k r z e w s k i ,  B olesław  Chrobry, Lwów 

1925, s. 85 n., 89 n., 106 nn.



zachodniego Śląska, nie była zwrócona wyłącznie czy w pierwszej linii przeciw 
Polsce.

Śląsk, jak  się powszechnie przyjmuje, należał przed r. 990 do państwa czes
kich Przemyślidów. Wojna o Regnum ablatum  z r. 990 i zdobycie na Czechach 
Niemczy Kłodzkiej to niewątpliwie ostatni akt rywalizacji polsko-czeskiej o to 
terytorium. Przywilej praski z r. 1086, odnoszący się według przeważnej części ba
daczy do czasów 973—986, wymienia w granicach diecezji praskiej Śląsk Dolny, 
a ściślej plemiona Ślężan, Bobrzan, Dziadoszan, Chorwatów (mieszkańców okolic 
Kłodzka). Niemniej przyjmuje się powszechnie5, że poprzednio cały Śląsk, razem 
z Górnym, wchodził w skład państwa czeskiego. Od r. 973 i fundacji diecezji pras
kiej wchodził on zarazem w skład tego biskupstwa. Przejście Śląska pod panowanie 
polskie samo przez się nie decydowało jeszcze o zmianie przynależności i organizacji 
kościelnej. Śląsk pozostał nadal w składzie diecezji, do jakiej należał poprzednio, 
a stan taki trwał przypuszczalnie do r. 1000 i momentu założenia prowincji gnieź
nieńskiej i fundacji osobnego biskupstwa we Wrocławiu.

Więcej jeszcze. Oparcie południowo-zachodnich granic biskupstwa miśnieńskiego 
w r. 995 o źródła Odry, Łaby i je j bieg aż do ujścia do niej Muldy poddawało 
zwierzchnictwu diecezji miśnieńskiej terytoria niewątpliwie czeskie i wchodzące bez 
żadnych zastrzeżeń jeszcze do r. 995 w skład diecezji praskiej. Co więcej, wyznacze
nie Łaby jako zachodniej i południowej granicy diecezji miśnieńskiej sprawiało, 
że w je j obręb weszło całe prawie państwo pobitych Sławnikowiczów ze stolicą 
L ibicam i6. W takim zestawieniu wypadków należałoby przyjąć, że wyznaczenie 
nowych granic biskupstwa miśnieńskiego i włączenie doń znacznej części państwa 
Sławnikowiczów było swego rodzaju represją cesarza Ottona III za akcję czeskiego 
Bolesława Pobożnego z września 995 r. Nie mogąc go bezpośrednio dosięgnąć i uka
rać, jak  nie był w stanie parę miesięcy wcześniej obronić swego przyjaciela Ger- 
berta z Aurillac przed klątwą papieską, chwycił się cesarz takiej represji.

Zestawiając wszystkie te fakty z r. 995 razem, przyjąć wypadnie, iż wystawienie 
przez cesarza w końcu r. 995 lub początku 996 przywileju na rzecz biskupstwa miś
nieńskiego godziło w pierwszej linii w interesy Bolesława czeskiego i było karą 
za wypędzenie biskupa Wojciecha z Pragi. Przeciw Polsce zwracał się akt ten 
tylko pośrednio. Może nawet został pośrednio wyzyskany na zjeździe gnieźnieńskim 
z marca r. 1000. Jak  już przecież zwrócono uwagę7, nowo fundowane w r. 1000 sufra- 
ganie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego powstały wszystkie na terenach nie należących 
w r. 967, a więc w chwili fundowania biskupstwa poznańskiego, do państwa pol
skiego Mieszka. Niektóre źródła niemieckie podają przy opisie zjazdu z r. 1000, iż 
przy tej sposobności poruszono sprawy siedmiu biskupstw (episcopia septem  dispo
suit). W zestawieniu ze sprawą biskupstwa miśnieńskiego ten przekaz roczników hil- 
desheimskich nabiera tym większej wiarogodności8.

Z braku miejsca ograniczamy się tylko do jeszcze jednej uwagi. Autorzy nie 
uznają względnie nie cytują prawie całkiem literatury przedmiotu w języku pol
skim czy czeskim. Poza paru w języku francuskim lub niemieckim artykułami

5 Por. w tej sprawie ostatnio K. M a l e c z y ń s k i ,  N ajstarsza zachodnia granica 
Polski na podstaw ie źródeł X w., Poznań 1960.

6 Por. mapę państwa Sławnikowiczów u J. D ą b r o w s k i e g o ,  Studia nad po
czątkam i państw a polskiego, Wrocław—Kraków 1958, s. 43.

7 Por. T. S i l n i c k i ,  D zieje i organizacja K ościoła na Śląsku, Kraków 1938, 
s. 15.

8 W tym też kierunku należałoby zrektyfikować dawny sąd W. A b r a h a m a ,  
O rganizacja K ościoła w Polsce, Lwów 1893, s. 56, przyp. 3, który nie bierze pod 
uwagę przywileju cesarskiego z r. 995 dla Miśni.



Z. Wojciechowskiego i Z. Jedlickiego brak uwzględnienia rozpraw i artykułów 
J . Widajewicza, K. Buczka, Z. Wojciechowskiego czy ostatniego komentarza do 
wydania polskiego aktu z 6 X II 995 9. Nie zdaje się, aby tego rodzaju nieuznawanie 
wyników nauki historycznej polskiej mogło się przysłużyć do wyjaśnienia kwestii 
spornych w nauce, nie mówiąc o samej tendencyjności wysnutych wniosków. Ale 
to rzecz jużr osobnej rozprawy polemicznej.

K arol M aleczyński

B. S t e i n b o r n ,  ZŁOTORYJA, CHOJNÓW, ŚWIERZAWA. ZA BYTKI SZTU
K I REGIONU, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Złotoryi, Zakład Narodo
wy imienia Ossolińskich — Wydawnictwo, Wrocław 1959, s. 167.

Praca Bożeny Steinborn ma za zadanie budzić zainteresowania regionalnymi 
zabytkami wśród mieszkańców pow. Złotoryj skiego oraz informować o nich turystów 
zwiedzających tę część Dolnego Śląska. Nie jest ona ani wyczerpującą monografią 
sztuki regionu, ani naukowym katalogiem jego zabytków. Jest po prostu popularno
naukowych przewodnikiem po ważniejszych dziełach sztuki znajdujących się w pow. 
złotoryjskim i jako tego rodzaju przewodnik należy ją  oceniać. Zapotrzebowanie na 
prace tego typu niewątpliwie istnieje, o czym świadczy m. in. duży popyt, z jakim  
spotkała się na rynku księgarskim książka B. Steinborn.

Książkę rozpoczyna wstęp poświęcony zwięzłej charakterystyce sztuki regionu, 
po którym następuje właściwa treść podzielona na cztery części poświęcone: Złoto
ryi, Chojnowowi, Świerzawie oraz ważniejszym zabytkom innych miejscowości 
pow. złotoryj skiego. W pierwszych trzech częściach zamieszczono krótkie szkice 
historii omawianych miast oraz opisy znajdujących się w nich zabytków sztuki. 
Część czwarta zawiera lakoniczne wzmianki o niektórych innych miejscowościach 
i godnych uwagi obiektach tych miejscowości pow. złotoryj skiego. Książka nie po
siada aparatu naukowego, lecz zgodnie z je j charakterem została zaopatrzona jedy
nie przypisami objaśniającymi pewne fakty czy terminy względnie zawierającymi 
argumentację do twierdzeń występujących w tekście.

Książka B. Steinborn jest napisana w sposób prosty i przystępny, w formie 
nadającej się świetnie do podobnej popularnonaukowej monografii artystycznej. 
Przyczynia się do tego zarówno jasność i zwięzłość stylu, jak  i obfite zaopatrzenie 
książki w przejrzyste plany, szkice i efektowny materiał ilustracyjny. Świadczy to 
niewątpliwie o dużym talencie popularyzatorskim Autorki. Atrakcyjność książki 
podnosi bardzo staranne je j wydanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
wspaniały papier, przyjemna szata graficzna. Szkoda tylko, że skoro włożono już 
tak wiele trudu dla uprzystępnienia i uatrakcyjnienia treści książki, zamieszczona 
na s. 85 mapa zabytków powiatu wykonana została w sposób uproszczony, w kolorze 
czarno-białym, bez uwzględnienia elementów krajobrazu, rzek i gór wymienianych 
w tekście. Uwzględnienie ich na mapie bądź zaopatrzenie książki w mapę fizyczną 
powiatu bardzo by się przydało.

Przejdźmy do treści książki i je j ujęcia przez Autorkę. Na wstępie trzeba przy
znać, że B. Steinborn przestudiowała sumiennie literaturę regionalną i zapoznała się

9 Por. przykładowo Z. W o j c i e c h o w s k i ,  P olska nad W isłą i Odrą, Kato
wice 1939; G. L a b u d a ,  Studia nad początkam i państw a polskiego, Poznań 1946; 
J . W i d a j e w i c z ,  Państwo Wiślan, Kraków 1947; t e n ż e ,  K raków  i Pow ażę 
ta dokum encie biskupstw a praskiego, Poznań 1938; K. B u c z e k ,  O dokum encie  
biskupstw a praskiego z r. 1086 (Roczniki Histor., 1939—1946, XV); z czeskiej choćby 
V. N o v o t n ý ,  Č eské dějiny, I, cz. 1, Praha 1913. Por. też objaśnienia do wydania 
dokumentu z r. 995 w Kodeksie dyplomatycznym Śląska, Wrocław 1956, I, nr 3.
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na miejscu z zabytkami, co znalazło wyraz w nasyceniu treści książki znaczną ilo
ścią danych szczegółowych dotyczących przeszłości regionu i jego pamiątek arty
stycznych. Lecz poznanie dziejów lokalnych, oparte na starszej, w większości nie
mieckiej, literaturze historycznej, nie może wystarczyć do napisania dobrej, od
powiadającej dzisiejszym wymogom popularnej monografii regionalnej. Potrzebna 
jest również do tego nieco szersza, przynajmniej podstawowa, orientacja w nowszych 
polskich osiągnięciach i prądach naukowych w zakresie historii Polski i historii 
Śląska, której brak daje się odczuwać u Autorki. Tak na przykład chyba bez
krytycznemu oparciu się na starszej, nacjonalistycznej, literaturze niemieckiej na
leży przypisać niesłuszne, jednostronne przedstawienie w książce najazdów hu- 
syckich na Śląsk, których ofiarą padła m. in. Złotoryja, jako akcji o charakterze 
rabunkowym, urządzanych przez „zdezorganizowane“ wojska husycke, przy jedno
czesnym gloryfikowaniu „dzielnych mieszczan“ Złotoryi, broniących się przeciw 
husytom *.

Nie chodzi o to, by pominąć zupełnie milczeniem zniszczenia spowodowane 
przez wojny czy wojska husyckie na Śląsku. Chodzi jednak o to, by przedstawić 
akcję husycką na Śląsku, w której brało udział wielu Polaków, we właściwym 
świetle, zarówno jako odwet za barbarzyńskie wyprawy krzyżowe do Czech, jak  
i walkę o opanowanie dzielnicy śląskiej przez husytów Czechów i Polaków popie
ranych niejednokrotnie przez radykalne żywioły miejscowe. Dla uniknięcia popeł
nionego błędu starczyło zapoznać się z treścią nowszych podręczników historii Polski 
(podręczników licealnych czy Historii P olski PAN), nie mówiąc już o bardziej 
szczegółowej literaturze tem atu1 2. Nie można oczywiście oczekiwać od Autorki po
pularnej pracy regionalnej, by zajmowała się obszerniej kwestią husycką, można 
natomiast wymagać, by nie przepisywała bezkrytycznie wiadomości z nacjonali
stycznej literatury niemieckiej, lecz by czerpiąc nawet z niej, traktowała je  kry
tycznie i zgodnie z najnowszymi wynikami badań.

Tak samo bezkrytycznie przyjmuje Autorka poglądy literatury niemieckiej 
c korzystnym wpływie przejścia Śląska pod rządy pruskie w X V III w. na rozwój 
gospodarczy i urbanistyczny miast, którymi się za jm uje3. I tu również należałoby 
postępować znacznie ostrożniej. Zainteresowanie życiem gospodarczym władz prus
kich niewątpliwie istniało, trzeba je  jednak widzieć we właściwym świetle na tle 
podobnych zainteresowań w innych państwach w drugiej połowie X V III w. Kwe
stia realnego wpływu pruskiej polityki ekonomicznej na życie gospodarcze -Śląska, 
wpływu gloryfikowanego przez całą dawniejszą historiografię niemiecką, nie jest 
jeszcze przez historyków polskich należycie zbadana. Niemniej podnoszenie „za
sług“ Fryderyka II dla Śląska, nawet w skali lokalnej, nie jest chyba zadaniem pol
skich prac popularnonaukowych. Wreszcie na zakończenie kwestii natury bardziej 
ogólnej nasuwa się spostrzeżenie, że istnieje w książce pewna dysproporcja między 
omówieniem zabytków sztuki sakralnej a sztuki świeckiej. Tej ostatniej poświęco
no znacznie mniej miejsca, co jest w dużym stopniu zrozumiałe ze względu na 
mniejszą ilość zabytków świeckich w stosunku do kościołów. W tej sytuacji nale
żałoby moim zdaniem tym staranniej i obszerniej omówić zabytki architektury 
świeckiej jako rzadsze i zasługujące przez to na szersze potraktowanie.

1 B. S t e i n b o r n ,  op. cit., s. 23—24.
2 Zob. z literatury bardziej szczegółowej: R. H e c k ,  Ś ląsk w czasie pow stania  

husyckiego  (Szkice z dziejów Śląska, Warszawa 1955, s. 179—200); W. W i e r z e j -  
s k a, Piotr P olak „defensor regni Polon iae“ w dobie w alk  husyckich  (Sobótka, 
1953, s. 124—142); E. M a l e c z y ń s k a ,  Ruch husycki w Czechach i w Polsce, 
Warszawa 1959; R. H e c k ,  E. M a l e c z y ń s k a ,  Ruch husycki w Polsce. W ybór 
tekstów  źródłow ych, Wrocław 1953.

3 S t e i n b o r n ,  op. cit., s. 29 i 63.



Jako historyk sensu stricto nie czuję się powołany do dokładnej analizy wy
wodów Autorki, poświęconych ściśle kwestiom z zakresu historii sztuki. Ogólnie 
biorąc, robią one wrażenie jasnych, fachowych i wystarczających w pełni dla celów, 
jakie ma spełniać tego rodzaju książka.

Przejdę wreszcie do kilku uwag natury bardziej szczegółowej. Pierwsza z nich 
dotyczy lokacji miasta na prawie niemieckim. Osobiście jestem skłonny uważać, 
że zatwierdzenie magdeburskich przepisów prawnych przesłanych „gościom“ ksią
żęcym w Złotoryi, dokonane w r. 1211 przez Henryka Brodatego, oznacza wprowa
dzenie tamtejszych stosunków prawnych w tym mieście śląskim, a tym samym 
lokację na prawie niemieckim, tak że przesuwanie lokacji miasta na lata później
sze, między 1211 a 1232, jak  czyni to Autorka, nie wydaje się słuszne. Autorka jed
nak niezbyt konsekwentnie podchodzi do sprawy lokacji. Na s. 18 pisze o lokacji 
miasta jako o pojęciu obejmującym wytyczenie jego planu, sieci ulic, obwarowań 
i nadanie pełnego ustroju miejskiego, a na s. 19 stwierdza, że lokacja oznaczała 
najczęściej prawne uregulowanie istniejących stosunków miejskich. Nawiasem 
mówiąc, mylnie została podana w książce data pierwszej lokacji Wrocławia na r. 
1232 zamiast 1242. Być może, że pomyłka powstała na skutek błędu drukarskiego.

Zastrzeżenia nasuwają niektóre przypisy objaśniające Autorki. Przykładem 
może być bardzo „okrągłe“ określenie foluszu jako „urządzenia o napędzie wodnym, 
służącego produkcji przemysłowej“ 4 5, które niczego bliżej nie wyjaśnia. Wychodząc 
z tej definicji, Autorka mówi następnie o „foluszach“ białoskórniczych, garbar
skich, prochowych, określając niesłusznie tym mianem odpowiednie zakłady prze
mysłowe istniejące w Złotoryi. Nieco naiwny jest przypis stwierdzający, że sukien
nice w Złotoryi wybudowano z polecenia księcia, ponieważ nie chciał się on 
zgodzić na handel suknem w domach prywatnych6, bez wskazania na istotne przy
czyny budowy sukiennic w miastach średniowiecza (interes księcia i korzyści 
kupców sukienników). Jednak tego rodzaju drobne usterki nie są łatwe do unik
nięcia i nie one mogą decydować o ogólnej ocenie pracy.

Na zakończenie trzeba jeszcze raz stwierdzić, że istnieje niewątpliwie duże 
zapotrzebowanie na książki, które związywałyby ludzi Dolnego Śląska z regionem, 
w którym mieszkają, i popularyzowałyby zabytki dolnośląskie wśród społeczeń
stwa innych ziem polskich. Książka B. Steinborn może w zasadzie z powodzeniem 
spełniać te zadania. B. Steinborn wykazała, że posiada zacięcie popularyzatorskie. 
Jednak dużą bez wątpienia wartość książki i pozytywną je j funkcję społeczną 
podważył w pewnym stopniu wspomniany wyżej fakt nieuwzględniania w niej n a j
nowszych ujęć historiografii polskiej i tendencji w tejże historiografii panujących. 
Książka B. Steinborn może być przykładem dobrej pracy pod względem formy 
popularyzacyjnej i przykładem niektórych błędów w ujęciach, których należy 
unikać.

Roman Heck .

W. D z i e w u l s k i ,  WALKA CHŁOPÓW PODOŁAWSKICH ZAKONU MAL
TAŃSKIEGO O WOLNOŚĆ WYZNANIA W KOŃCU X V I WIEKU (Kwartalnik 
Opolski, 1959, z. 4, s. 145—153).

Ostatnie ćwierćwiecze X V I stulecia jest okresem silnego naprężenia sto
sunków społecznych na wsi śląskiej, związanego z jednej strony z rozwojem go
spodarki pańszczyźniano-folwarcznej, a z drugiej z konfliktami wyznaniowymi 
i narodowościowymi. Najpoważniejszym ruchem chłopskim tego okresu było

4 Ibid., s. 24.
5 Ibid., s. 23.



powstanie chłopów w księstwie świdnicko-jaworskim w latach 1588—1589 oraz wy
stąpienia chłopów w dobrach komandorii zakonu maltańskiego w Oławskiem na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XV I w. Szczególnie ciekawa 
jest walka chłopów podoławskich, gdyż stanowi ona pierwszą na Śląsku próbę 
oporu protestanckiej ludności wiejskiej przeciwko świeżo zainicjowanej przez reak
cję katolicką akcji kontrreformacyjnej, próbę, która ostatecznie zakończyła się 
klęską chłopów i wypędzeniem z wyżej wspomnianych dóbr protestanckich pasto
rów. Wystąpienia chłopów podoławskich nie doczekały" się dotąd pełnego, nauko
wego opracowania, bo trudno za takie uznać kronikę komandorii zakonu maltań
skiego w Małej Oleśnicy, napisaną przez tamtejszego proboszcza K. Stehra, i krót
ki ich opis w historii miasta Brzegu pióra H. Schönborna. Stehr zresztą ograniczył 
się właściwie do opublikowania dostępnych mu materiałów źródłowych do tego 
ruchu.

Tę poważną lukę w historiografii śląskiej zajmującej się dziejami walk spo
łecznych, narodowościowych i wyznaniowych wypełnia artykuł W. Dziewulskiego. 
Dobrze podmalowane tło religijne i narodowościowe wystąpień chłopów podoław
skich, rzeczowy, ścisły opis wydarzeń, jakie zaszły w dobrach zakonu maltańskiego 
pod Oławą u schyłku X V I w., czynią Jego pracę bardzo wartościową. W swoich 
rozważaniach jednak Autor oparł się prawie wyłącznie na dotychczasowym dorobku 
historiografii niemieckiej, a zwłaszcza na materiałach źródłowych opublikowanych 
przez K. Stehra. Z własnych poszukiwań archiwalnych wniósł niewiele do recenzo
wanej pracy. A szkoda. Już choćby dokładniejsze przeglądnięcie protokołów sej
miku generalnego we Wrocławiu z lat 1593—1602 pozwoliłoby Mu o wiele dokład
niej przedstawić stosunek feudałów śląskich do walki chłopów podoławskich
0 swobodę wyznania, a zwłaszcza protestanckich stanów śląskich. Nie wszystkie bo
wiem dokumenty dotyczące tego zagadnienia opublikował w swej kronice Stehr. 
Wydaje się też, że przed publikacją omawianego artykułu wskazane byłoby prze
prowadzenie kwerendy w bardzo bogatych zasobach archiwum zakonu maltańskie
go, znajdującym się na terenie Czechosłowacji. Przechowywane tam materiały po
zwoliłyby Autorowi nie tylko szerzej i dokładniej przedstawić opisywane wypadki, 
ale też nakreślić ich tło ekonomiczne.

Jó z e f Leszczyński

F. M ě t š k ,  DER ANTEIL DER STÄNDE DES MARKGRAFTUMS OBERLAU
SITZ AN DER ENTSTEHUNG DER OBERSORBISCHEN SCHRIFTSPRACHE 
(1668—1728) (Zeitschrift für Slavische Philologie, 1959, z. 1, s. 122—148).

Jednym z najważniejszych problemów dziejów Górnych Łużyc jest zagadnienie 
stosunków narodowościowych, kształtowania się serbołużyckiego języka literackie
go oraz walki ludu serbołużyckiego i jego działaczy narodowych o ojczysty język. 
Posiada ono bogatę literaturę naukową zarówno serbołużycką, jak  i polską, czeską 
oraz niemiecką. Jednakże dotąd niewiele uwagi zwracano na stosunek górnołu- 
życkich stanów, tj. szlachty i przedstawicieli 6 miast, do kwestii używania języka 
serbołużyckiego w piśmiennictwie kościelnym oraz ich roli w kształtowaniu się 
serbołużyckiego języka literackiego w drugiej połowie X V II i pierwszej ćwierci 
X V III w. Tę lukę w historiografii serbołużyckiej wypełnia artykuł zasłużonego 
działacza narodowego i badacza dziejów narodu serbołużyckiego, F. Mětška.

W oparciu o nie wyzyskiwane dotąd przez historyków źródła archiwalne Autor 
omawia szeroko zagadnienie stosunku stanów górnołużyckich do kwestii przekładu
1 rozpowszechnienia Biblii w języku serbołużyckim wśród słowiańskiej ludności 
Górnych Łużyc w latach 1668—1728 oraz do problemu nauczania katechizmu i Ewan-



gelii w języku narodowym w szkołach wiejskich na terenie Górnych Łużyc. Pro
blematyka ta w wyżej nakreślonych ramach chronologicznych była wielokrotnie 
omawiana na posiedzeniach sejmu krajowego w Budziszynie. Dowodzi to je j aktu
alności i potrzeby rozwiązania. Nie można przecież zapominać, że w skład stanów 
górnołużyckich wchodzili wyłącznie Niemcy, przedstawiciele miejscowych, niemiec
kich klas panujących, szlachty i patrycjatu miejskiego. Autor w sposób przekony
wający pokazuje z jednej strony ich zakusy germanizatorskie, dążenie do wyparcia 
języka serbołużyckiego z kościoła i szkół w parafiach zamieszkałych wyłącznie 
lub w większości przez ludność poddaną serbołużycką, a z drugiej strony konieczność 
liczenia się niemieckich feudałów i patrycjatu miejskiego z nastrojami ludu serbo
łużyckiego, w zdecydowanej większości protestanckiego, w związku z konkurencyjną 
polityką Kościoła katolickiego popierającego język serbołużycki w kościołach 
i szkołach. Stany górnołużyckie bowiem reprezentowały protestancką szlachtę 
i miasta i z tego powodu starały się nie dopuścić do rozszerzenia wpływów kato
lickich wśród ludności serbpłużyckiej. Stąd też pochodziły ich ustępstwa na rzecz 
serbołużyckich chłopów i uboższych warstw ludności m iejskiej. Zresztą wahały się 
one dosyć długo, nim rozpoczęły realizację tych ustępstw, zastanawiając się, czy 
nie będzie dla nich lepiej przyjąć wytyczne polityki narodowościowej stanów dol- 
nołużyckich, polegające na jawnym i prawnie usankcjonowanym usuwaniu języka 
serbołużyckiego z kościołów i szkół.

W związku z omawianym artykułem nasuwa się kilka uwag krytycznych. Do
tyczą one w pierwszym rzędzie bazy materiałowej. Charakteryzując politykę naro
dowościową stanów górnołużyckich na odcinku kościelnym i szkolnym, Autor 
oparł się wyłącznie na propozycjach i uchwałach sejmu krajowego. Pominął nato
miast prawie zupełnie wota stanu szlacheckiego i całkowicie wota stanu miejskiego. 
Dla pełniejszego poznania stanowiska stanów w interesującej nas kwestii koniecz
ne jest prześledzenie wszystkich materiałów sejmowych, a więc obok propozycji 
i uchwał także wotów, dyskusji nad spornymi punktami, a wreszcie memoriałów 
wnoszonych do stanów przez poszczególnych feudałów i przedstawicieli miast. Nie 
bez znaczenia dla poznania polityki narodowościowej stanów są także supliki i me
moriały wnoszone przez nie do kurfirsta, gdyż poruszano w nich najważniejsze 
sprawy krajowe. Podobny charakter m ają pisemne instrukcje sporządzane przez 
stany dla delegatów udających się na dwór drezdeński. Delegaci ci po powrocie do 
Budziszyna składali sprawozdania z wyników swej misji. Sprawozdania te mogą 
rzucić dodatkowo nieco światła na stosunek centralnych władz saskich do poli
tyki narodowościowej stanów. Dopiero zbadanie wszystkich rodzajów źródeł 
związanych z działalnością sejmu krajowego dałoby pełny i bardziej precyzyjny 
obraz tej polityki, a ponadto pozwoliłoby poznać różnice poglądów na omawiany 
problem, reprezentowane przez różne grupy feudałów i poszczególne miasta. Że 
różnice takie istniały, dowodzi choćby fakt, iż omawiane przez Autora zagadnienia 
przez tak wiele lat były przedmiotem obrad sejmowych.

O pewnych ustępstwach dla ludu serbołużyckiego w Górnych Łużycach w poli
tyce narodowościowej tamtejszych stanów zadecydowały nie tylko względy wyzna
niowe, jak  sugeruje Autor, ale — zdaje się — przede wszystkim społeczne. Druga 
połowa X V II i pierwsze ćwierćwiecze X V III stulecia są przecież okresem silnego 
natężenia walki klasowej na wsi i w miastach. U podłoża je j leżały głównie ucisk 
i wyzysk feudalny. Polityka ucisku i dyskryminacji narodowościowej mogła jeszcze 
tę sytuację zaostrzyć, zwłaszcza że ruchy chłopskie we wsiach serbołużyckich były 
w tym czasie na porządku dziennym i powszechnie wyrażano obawę przed wybuchem 
ogólnokrajowego powstania chłopskiego. Dlatego też stany, a wraz z nimi władze 
Górnych Łużyc, nie tylko poszły na pewne koncesje dla ludu serbołużyckiego w ko



ściele i w szkole, ale też zgodziły się na wprowadzenie języka serbołużyckiego do 
rozporządzeń i patentów urzędowych skierowanych przeciwko zbiegostwu oraz 
powstaniom chłopskim. Z reguły nakazywano ich publikację i rozpowszechnienie 
w języku niemieckim i serbołużyckim. Górnołużyckim klasom panującym chodziło 
przecież o przemówienie do serbołużyckich mas ludowych zrozumiałym dla nich 
językiem. Ustępstwa na rzecz języka serbołużyckiego w kościele i w szkole miały 
zatem łagodzić „buntownicze“ nastroje nurtujące wieś.

Jó z e f  Leszczyński

z  b a d a n  n a d  k u l t u r ą  g r u p y  g ó r n ic z e j  n a  Śl ą s k u

Pierwszy zeszyt X X II tomu (1959) „Zarania Śląskiego“ zawiera prace etno
grafów członków Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Znaj
dujemy tam następujące artykuły: Maria Suboczowa, Z p fa c  PTL na Śląsku, Lu
dwik Brożek, T radycje ludoznawcze na Śląsku Cieszyńskim, Barbara Bazielichówna, 
W spółczesna tw órczość ludow a w  Cieszyńskiem , Maria Suboczowa, Źródła i stan  
badań  etnograficznych na Śląsku do 1952 roku, Ludwik Dubiel, Tradycyjna za
groda ch łopska w pow iecie gliw ickim , Józef Ligęza, Kultura grupy górniczej. Próba  
charakterystyki, Maria Żywirska, P roblem  badania kultury grup zaw odow ych  
(w świetle materiałów zbieranych dla grupy górniczej), Maria Żywirska, W spraw ie  
utw orzenia p laców ki n au kow ej d la badań  kultury grup zaw odow ych, Maria Su
boczowa, Prace nad śląskim  skansenem .

W dziale „Materiały i Miscellanea“ są prace: Stanisław Bronicz, G ospodarka  
trzebieżow o-żarow a w B eskidzie Śląskim , Jan Broda, Św ięta godow e na P odbesk i
dziu. Zeszyt zawiera ponadto recenzje prac związanych z problematyką etnogra
ficzną Śląska oraz kronikę. Całość ukazała się równocześnie jako nadbitka „Zarania 
Śląskiego“ w zeszycie specjalnym serii wydawniczej PTL „Prace i Materiały Et
nograficzne“.

Dalsze uwagi ograniczę do artykułów dotyczących badań nad kulturą grupy 
górniczej. Prace te są wynikiem badań, jakie podjęto po utworzeniu Śląskiego 
Oddziału PTL w r. 1949. „Każdy z członków — pisze M. Suboczowa — pracował 
nad wybranymi przez siebie zagadnieniami wyłącznie nakładem własnych sił 
i funduszów. Ten styl pracy, prowadzonej indywidualnie, a konsultowanej, przez 
współczłonków na zebraniach, utrzymuje się w Oddziale Śląskim PTL do dzi
sia j“ (s. 6). Trzeba to mieć na uwadze przy ocenie przedstawionych prac.

Społeczna kategoria zawodowa górnika wskazuje na pewne umiejętności po
trzebne do pracy w kopalni, które wraz z przedmiotem i  narzędziami pracy sta
nowią techniczny aspekt produkcji. Społeczny charakter pracy wymaga współ
działania i podziału czynności. Granice rozwoju tych stosunków wyznacza własność 
środków produkcji. Te stosunki społeczne, w których przedmioty materialne wy
stępują jako spoidła więzi między ludźmi, są stosunkami ekonomicznymi i nie 
zawsze są uświadamiane. Zawsze natomiast są uświadamiane stosunki społeczne 
wynikające z bezpośredniego oddziaływania człowieka na człowieka, w których 
realizowane są przyjęte zasady i zwyczaje moralne. Stosunki te wraz z całą świa
domością społeczną uwarunkowane są z jednej strony przez istniejące stosunki 
produkcji, z drugiej zaś przez podłoże historyczne. Przypomnienie tych stwierdzeń 
ułatwi orientację w problematyce, której dotyczą omawiane prace.

Artykuł J. Ligęzy jest próbą charakterystyki kultury grupy górniczej, przed
stawioną w r. 1952 jako referat na Ogólnopolskim zjeździe PTL w Katowicach. 
Autor stwierdza, że dotychczasowe zainteresowanie etnografów grupami zawodo-



wymi obok grup regionalnych ograniczało się do dodatkowych zawodów ludności 
wiejskiej, takich jak pasterze, bartnicy i pszczelarze, myśliwi, flisacy, rybacy i in. 
Poza opracowaniem technik związanych z niektórymi zawodami zrobiono jednak 
w tym zakresie bardzo mało. Grupami zawodowymi robotniczymi nie zajmowano 
się prawie w ogóle.

Śląskie grupy zawodowe powstały w przeważającej części z bezrolnej i mało
rolnej ludności wiejskiej. Badania nad przeobrażeniami kulturowymi tej ludności 
w X IX  w. są utrudnione z powodu braku opracowań historycznych. Autor Ogra
nicza się do wskazania niektórych tylko cech struktury grupy zawodowej górniczej 
i jej kultury. We wcześniejszym okresie charakterystyczne było dla tej grupy 
istnienie tradycyjnych dystansów między górnikami zajmującymi różne stano
wiska w zawodzie. „Folowacz czy ciskacz musiał mówić rębaczowi za dwoje, 
tj. wy; a on im za jedno, tj. ty. Sztygar do rębacza za dwoje, a wszyscy do dozoru 
za troje, tj. oni“. Dystanse te zanikły po I wojnie światowej wraz ze wzrostem 
świadomości klasowej i etnicznej. „Kamractwo“ jest zdaniem Autora istotną 
cechą tej grupy zawodowej i ono przygotowało grunt dla organizacji mających 
na celu ochronę przed wyzyskiem i wynarodowieniem. Autor omawia strukturę 
rodziny górniczej, odmienną od struktury rodziny wiejskiej, wskazuje na proces 
formowania się klasy robotniczej górników, nie dysponuje jednak materiałem do 
odtworzenia tego procesu.

Mniejsze środowiska górnicze pozostawały przez dłuższy czas pod wpływem 
tradycji kulturalnej sąsiednich wsi. W ogóle powiązanie wsi z grupami zawodo
wymi robotniczymi stanowi zagadnienie charakterystyczne dla regionu śląskiego. 
Autor dochodzi do wniosku, że zmieniające się warunki pracy górnika rozwijają 
u niego krytyczne myślenie. Wiąże się to z rozpowszechnieniem czytelnictwa.

M. Żywirska pierwszy artykuł referowała na zjeździe PTL w r. 1952 w Kato
wicach. Autorka opiera swoje rozważania na materiale zebranym w grupie górni
ków. Część zebranych materiałów opublikował związek zawodowy jako Życiorysy  
górników . Autorka rozróżnia w całym kraju 8 grup zawodowych górników: od 
najstarszej grupy górników Wieliczki i Bochni aż do najmłodszej, dolnośląskiej, 
złożonej z reemigrantów i osadników z terenów wschodnich.

Związki z rodzinnymi grupami etnicznymi i nowe treści kulturowe wniesione 
przez zawód to problematyka badawcza, którą Autorka widzi dla etnografa w gru
pach górniczych.

Z zakresu kultury materialnej w artykule omówione są dawne narzędzia pracy, 
które znajdowane są w zasypanych przed wiekami wyrobiskach. Uzupełniają to 
informacje zebrane wśród najstarszego pokolenia górników, pamiętających czasy 
przed zmechanizowaniem pracy w kopalniach. Bardzo interesującym problemem 
jest znaczenie munduru w życiu górnika.

W zakresie życia zbiorowego zwyczaje zawodowe są ściśle przestrzegane i wy
raźnie odróżniane od życia środowiska, z którego górnik wyrasta. Różne formy 
wzajemnej opieki i pomocy są wyrazem solidarności klasowej górników, która 
znalazła swój wyraz również w licznych, niekiedy krwawo tłumionych, strajkach.

Autorka dochodzi do wniosku, że w badaniach grup zawodowych górników 
metoda etnograficzna jest niewystarczająca i że konieczne jest utworzenie pla
cówki naukowej dla badań kultury grup zawodowych jako płaszczyzny spotkań 
dla wszystkich, którzy prowadzą badania w tym zakresie. Sprawa ta jest tematem 
drugiego artykułu M. Żywirskiej i była przez nią referowana na zjeździe PTL  
w Cieszynie w 1958 r.

Zasygnalizowane zostały jedynie badania J. Ligęzy i A. Dygacza nad folklo



rem, L. Dubiela nad powstaniem nowej struktury społecznej wsi leżących na te
renach górniczych, M. Suboczowej nad organizacją spółek brackich.

Stwierdzić należy, że omówione wyżej badania są przedsięwzięciem jak naj
bardziej zasługującym na poparcie. Z niedostatków dotychczasowych wyników sami 
autorzy zdają sobie sprawę i dlatego zgłaszają dalsze propozycje. Na zebraniach 
PTL zapadły odpowiednie uchwały. Ale możliwości i kompetencje jednego towa
rzystwa naukowego nie wystarczają do rozwiązania tego problemu w skali kra
jowej, tym bardziej że Zakład Etnografii IHKM PAN w Krakowie pod kierunkiem 
Kazimierza Dobrowolskiego prowadzi badania nad kulturą klasy robotniczej K

Przy tej okazji warto wspomnieć, że w Czechosłowacji badania nad kulturą 
robotniczą prowadzone są przez wiele placówek Akademii Nauk, a w r. 1956 
odbyła się konferencja etnografów czechosłowackich poświęcona specjalnie temu 
zagadnieniu.

B. G.

J. P o p k i e w i c z ,  F. R y s z k a ,  PRZEMYSŁ CIĘŻKI GÓRNEGO ŚLĄSKA 
W GOSPODARCE POLSKI MIĘDZYWOJENNEJ (1922—1939), Instytut Śląski 
w Opolu, Ossolineum, Opole 1959, s. 504 +  1 mapka +  2 wykresy.

Śmiałość inicjatywy i ambicja erudycyjna towarzyszyły Autorom w kilku
letnich studiach przygotowawczych, które przypadły na okres burzliwych dyskusji 
dotyczących historiografii dziejów najnowszych. Od fazy nadmiernego optymizmu 
w kwestii warunków badania dziejów najnowszych przeszliśmy do fazy pesymizmu, 
któremu oto zaprzecza obszerny tom omawianej monografii. Tom ten, o fundamen
talnym charakterze dla dziejów okresu międzywojennego, wywoła niewątpliwie 
obszerną merytoryczną i metodyczną dyskusję wśród specjalistów. Wzbudzi też 
zapewne zainteresowanie społeczne nie tylko ocenami przeszłości, ale i wnikliwą 
analizą ekonomiczną wielu zagadnień doniosłych dla dalszych perspektyw rozwoju 
Śląska.

Sam charakter opracowania może być przedmiotem sporu: synteza czy mo
nografia?

Dla historii regionu, co podkreślono przez zakres terytorialny tematyki, a także 
firmę wydawniczą: Instytut Śląski w Opolu, to poważny dorobek w dziedzinie 
syntezy. Stanowi on także świadectwo, że badania regionalne mogą odegrać pio
nierską rolę w rozwiązywaniu problemów ogólnej historii Polski najnowszej-.

Ze względu na reprezentatywny charakter okręgu górnośląskiego w skali całego 
państwa Autorzy określili swe dzieło jako „syntezę wstępną“ dziejów przemysłu 
ciężkiego Polski okresu międzywojennego. Wyprzedzili bowiem tryb studiów przy
gotowawczych zespołowych w zakresie historii gospodarczej i ogólnych dziejów 
Polski okresu międzywojennego. Musieli więc zastosować szereg rozwiązań i tez 
roboczych wszędzie tam, gdzie analizowali sytuację przemysłu górnośląskiego na 
tle całokształtu gospodarki narodowej.

Omawiane wydawnictwo stanowi także studium monograficzne nad dziejami 
kapitału monopolistycznego na Górnym Śląsku zarówno w okresie jego przyna
leżności do Niemiec, jak -i w dobie podziału politycznego po pierwszej wojnie świa
towej. Ten trzeci zakres badań łączy się z tematyką powszechnodziejową; niełatwa 
była selekcja tych elementów sytuacji międzynarodowej, które nie mogły być 
pominięte w opracowaniu, lecz z konieczności ujęto je w sposób jak najbardziej 
zwięzły. 1

1 Zob. D. D o b r o w o l s k a ,  Górnicy salinarni w W ieliczce i ich kultura w la
tach 1880—1939 (Etnografia Polska, t. I, 1958, s. 288—314).



Każdy z wymienionych trzech aspektów książki J. Popkiewicza i F. Ryszki 
zasługuje na osobną recenzję. Korzystając z prawa generalnego sprawozdawcy, 
zatrzymamy się na niektórych tematach, które charakteryzują ten potrójny układ.

Historia gospodarcza Górnego Śląska była domeną historyków niemieckich, 
także w nowszej historiografii europejskiej w latach międzywojennych; archiwa 
przedsiębiorstw i władz oficjalnie niedostępne dla badaczy uchylały przecież swych 
tajemnic apologetom miejscowych potentatów finansowych obcych nacji. W tej 
sytuacji skromny był wkład polskiej historiografii. Gdy po 1945 r. dokonał się 
przewrót rewolucyjny także w działaniu służby archiwalnej Polski Ludowej i Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej, historycy polscy uzyskali znakomite szanse 
rozszerzenia bazy źródłowej do badań nad dziejami Górnego Śląska i wniesienia 
poważnego twórczego wkładu do nauki europejskiej.

W jakiej mierze Autorzy wyzyskali te szanse?
Brak jest, niestety, w książce wykazu badanych zespołów archiwalnych. Nie 

wystarczy tu odwołanie się do ogólnego przeglądu materiałów źródłowych (J. Ja 
rosa), zwłaszcza że ogranicza się on do zasobu jednego, chociaż najważniejsze
go — Archiwum Wojewódzkiego w Katowicach1, pośrednio tylko, z przypisów, 
można odczytywać, do jakich akt ponadto Autorzy sięgali: m. in. do archiwaliów 
zachowanych przy przedsiębiorstwach, do wybranych zespołów WAP we Wro
cławiu oraz Archiwum Akt Nowych.

Kwerenda w D eutsches Z entralarchiv  (Abteilung II) w Merseburgu była za
pewne dość skąpa. Dalsze badania archiwalne przynieść więc mogą w przyszłości 
szereg uzupełniających faktów.

Jak każdy historyk dziejów najnowszych, stanęli Autorzy wobec konieczności 
decyzji: czy oczekiwać na wyniki wieloletniej kwerendy zespołowej, która by 
objęła ogromną masę źródeł archiwalnych niemieckich i polskich, czy dokonać 
wyboru samodzielnie, ograniczając się z konieczności do wyzyskania najbardziej 
podstawowych. Ta druga droga poszukiwań, nieodzowna dla zapoczątkowania badań 
w wielu dziedzinach, była dla Autorów praktycznie jedynie dostępna.

Oparli się Oni głównie na ciągłych seriach źródeł drukowanych: statystycznych, 
sprawozdawczych, normatywnych, zarówno urzędowych, jak i nieurzędowych, 
i uzyskali w ten sposób podstawę do analizy zjawisk w szerokim zakresie chrono
logicznym.

W dziedzinie literatury przedmiotu, której pełny przegląd opublikował nieco 
wcześniej J. Jaros w zbiorze „Studiów z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa“ (t. I ) 1 2, 
ograniczyli się do uwag polemicznych w stosunku do tendencji krytycznych panu
jących w najnowszej historiografii polskiej. Protest Autorów przeciw negowaniu 
w sposób generalny rzetelności przedwojennych urzędowych materiałów druko
wanych miał swe uzasadnienie. Jednak z kolei generalna rehabilitacja tej literatury 
wydaje się zbyt pochopna.

Warto zwrócić uwagę na zmieniające się historyczne warunki, stanowiące 
współczynnik rzetelności czy fałszerstwa urzędowych publikacji statystycznych 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Po maju 1926 r. wydano szereg ma
teriałów ujawniających „błędy“ okresu* poprzedniego z całym bogatym aparatem

1 J. J a r o s ,  M ateriały arch iw alne do historii górnictw a i hutnictw a w zbiorach  
WAP w K atow icach  i w arch iw ach  podleg łych  (Studia z Dziejów Górnictwa i Hut
nictwa, t. I, Wrocław 1957, s. 465—478).

2 T e n ż e ,  Stan badań  nad historią górnictw a i hutnictw a na z iem iach  polskich  
w latach 1870—1945 (ibid.). Por. H. R i s t e r, B ibliographie zur Sozial- und W irt
schaftsgesch ichte des gesam tobersch lesischen  Industriegebietes 1935—1951, Neu- 
markt/Opf. 1952.



dokumentacji źródłowej. M. in. cenione przez Autorów Sprawozdania Komisji An
kietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz wymiany (powołanej 22 XII 
1926) służyły z pożytkiem i najnowszym badaniom krytycznym.

W następnych latach pomyślnej koniunktury 1926—1928 istotnie nie było z kolei 
powodów do fałszowania statystyki produkcji, jednak należy ujawniać z reguły 
deformację dochodów i zysków przedsiębiorstw.

Generalne tendencje nierzetelnej informacji statystycznej urzędowej występują 
w miarę pogłębiania się kryzysu 1929 r. Zrozumiały więc jest krytycyzm badaczy 
dziejów gospodarczych Polski, sięgających do źródeł tego okresu i lat następnych. 
Ich argumentacja poparta jest dowodami3.

J. Popkiewicz i F. Ryszka, dążąc do ścisłego przestrzegania rygorów nauko
wych, nieufni wobec uogólnień niedostatecznie dokumentowanych, stosowali przede 
wszystkim metody analizy ilościowej, co z naciskiem podkreślili we wstępie. Jednak 
w praktyce uniknęli jednostronności w tej dziedzinie i wyzyskali szeroko analizę 
źródeł opisowych, zwłaszcza w badaniu struktury własnościowej.

Dualizm autorski — historyka i ekonomisty — okazał się bardzo płodny dla 
udoskonalenia stosowanych metod4. Szczególnie interesujący z punktu widzenia 
doboru przedmiotowego i techniki opracowania jest zestaw tablic statystycznych. 
Nowatorstwo stosowanych ujęć polega przede wszystkim na równoległym śledzeniu 
zmian ilościowych i jakościowych w produkcji, zbycie i konsumpcji wytworów 
podstawowych gałęzi przemysłu ciężkiego w Polsce. Ukazanie współzależności 
ilościowych elementów zmian technicznych, wydajności pracy i stanu zatrudnienia 
pozwala głębiej wniknąć w treść historycznego procesu koncentracji i centralizacji 
przemysłu. Próby rozszyfrowania ’ przez analizę statystyczną form centralizacji ka
pitału finansowego i jego struktury własnościowej są szczególnie cenne. Ponadto 
na przykładzie stosowanych metod badania „cyklów rozwoju kapitalizmu“ we 
wstępnej części opracowania oraz „koniunktury gospodarczej“ w dalszych częściach 
(s. 133 i in.) uważny czytelnik dostrzeże etapy dyskusji metodycznych oraz auto- 
korektur, jakie wprowadzali Autorzy. Miejscami występują próby symbiozy metod 
badawczych stosowanych np. przez Instytut Gospodarstwa Społecznego czy Główny 
Urząd Statystyczny (przed 1939 r.) oraz krytycznych metod marksistowskich.

Znamienne, że początkowa cezura chronologiczna całego studium (r. 1922) wy
nika z kryteriów normatywno-prawnych. Właściwe studium historii gospodarczej 
Polski międzywojennej poprzedził jeden z Autorów (F. Ryszka) interesującym 
wywodem prawno-historycznym, opartym na analizie dokumentów prawa mię
dzynarodowego i warunków jego kształtowania się w ówczesnej sytuacji.

Tak więc płodna współpraca historyka i ekonomisty została wzbogacona przez 
specjalizację, która pogłębiła i dalszą analizę źródeł normatywno-gospodarczych: 
statutów przedsiębiorstw i zrzeszeń monopolistycznych umów handlowych i kre
dytowych, dokumentów ustawodawczych z dziedziny polityki interwencyjnej pań
stwa itp.

Obszerny wywód prawno-analityczny dotyczy postanowień Rady Ambasadorów 
o podziale Śląska (z 20 X  1921 r.) oraz zobowiązań narzuconych stronie polskiej 
przez K onw en cję gen ew ską  z 1922 r. (w rozdz. II). Stanowi on podstawę do roz
winięcia w dalszych częściach opracowania zasadniczej tezy o deformacji rozwoju

3 L. G r o s f e l d ,  P olska w latach  kryzysu gospodarczego, Warszawa 1952; por. 
recenzję W. Kuli i jego krytykę publikacji Instytutu Badań Koniunktur Gospodar
czych i Cen oraz GUS (Kwartalnik Historyczny, 1953, nr 1, s. 270—271).

4 Por. zbyt pobieżną, nie odpowiadającą w swej treści tytułowi, recenzję 
T. A f e l t o w i c z a ,  Owocna w spółpraca ekonom isty z h istorykiem  (Życie Gospo
darcze, 1959, nr 51—52).



gospodarki Górnego Śląska w okresie międzywojennym na skutek podziału poli
tycznego między Polskę (52% obszaru), Niemcy (33%) i Czechosłowację (15%). 
Jakkolwiek Polsce przypadło około %  ogólnych zasobów ciężkiego przemysłu, 
to jednak pozostał on własnością kapitału niemieckiego, reprezentowanego przez 
potężne ośrodki finansowe i polityczne z drugiej strony granicy i chronionego 
przez centralne władze republiki weimarskiej. Ponadto Autorzy wykazali, że gwa
rancje międzynarodowe K on w en cji g en ew skie j chroniły prawa własności kapitału 
niemieckiego, a jego przedstawiciele wyzyskali je znakomicie do paraliżowania 
rozwoju górnośląskiego górnictwa i hutnictwa w granicach Polski (por. tabl. 
X X V —XXVI).

Zaskakuje nieco czytelnika skąpe ujęcie w rozdz. II doniosłej sprawy włą
czania przemyski śląskiego w polską gospodarkę narodową, i to prawie wyłącznie 
na gruncie unifikacji ustrojowo-administracyjnej. Rozważania na temat trudności 
wynikających z odrębności ekonomicznej dawnych dzielnic Polski (s. 122—124) 
nie uwzględniają zmian, jakie wywołało przyłączenie Śląska w całości struktury 
przemysłu polskiego, a także oddziaływania na bardzo złożony układ stosunków 
na rynku wewnętrznym. Niektóre z tych zagadnień omówiono jeszcze i w dalszych 
rozdziałach, lecz zawsze zbyt fragmentarycznie.

Jakże wymowne są np. zestawienia ilościowe stanu zatrudnienia w przemyśle 
polskim w okresie najwyższej koniunktury. Maksymalny stan zatrudnienia (w paź
dzierniku 1928 r.) kształtował się w sposób znamienny: na ogólną liczbę 855,1 tys. 
robotników przemysłowych 206,1 tys. robotników, tj. 24,1%, przypadało na gór
nictwo i hutnictwo, pozostałe zaś 75,9% — na przemysł przetwórczy i budownictwo. 
Gdyby nawet liczbę tę zwiększyć przez włączenie ilości zatrudnionych w prze
myśle przetwórczym metalowym, niewiele zmieni się obraz rzeczywistości; nawet 
po włączeniu Górnego Śląska utrzymała się uderzająca przewaga gałęzi przemysłu 
środków spożycia (głównie włókiennictwa) w stosunku do gałęzi wytwórczości środ
ków produkcji. Brak w książce ogólnego szkicu struktury gospodarki narodowej 
odczuwa się tym dotkliwiej, że literatura dziejów gospodarczych Polski po 1918 r. 
jest wciąż nader skąpa5.

Zakres tematyczny badań wytyczyli Autorzy według czterech podstawowych 
elementów rozwoju przemysłu górnośląskiego, a mianowicie produkcji, warunków 
zbytu, poziomu sił wytwórczych oraz stosunków własności i organizacji przedsię
biorstw. W omawianych 9 gałęziach przemysłu6 śledzą te elemepty porównawczo 
w kolejno wyodrębnionych okresach chronologicznych: 1922—1928, 1929—1933
i 1934—1939. Każdy z tych okresów poprzedzony jest krótką charakterystyką „ko
niunktury gospodarczej“, zarysowaną w oparciu o dwa podstawowe wskaźniki: 
stanu produkcji i zatrudnienia, z pominięciem wskaźników rynkowych — cen i kur
sów giełdowych — jako mało istotnych w obrotach wewnętrznych normowanych 
przez zrzeszenia monopolistyczne.

5 Po opracowaniach w.w. z lat 1951—1952 dopiero w 1958 r. wydano studium 
K. O s t r o w s k i e g o ,  Polityka finansow a P olski przedw rześn iow ej, oraz równo
cześnie z recenzowanym wydawnictwem R. G r a d o w s k i e g o ,  P olska 1918— 
1939. N iektóre zagadnienia kapitalizm u m onopolistycznego, Warszawa 1959. R. Gra
dowski charakteryzuje przemysł G. Śląska wyłącznie na podstawie druków, częścio
wo wyzyskuje rozprawę J. P o p k i e w i c z a  i F. R y s z k i ,  G órnośląski przem ysł 
c iężk i w latach 1922—1929 (Kwartalnik Historyczny, 1956, nr 4—5).

0 Tj. górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza i stali, walcownie, pro
dukcja żelaza zlewnego oraz wyrobów gotowych, hutnictwo cynku i ołowiu, walcow
nie blach cynkowych. Pominięto górnictwo rud żelaza ze względu na znikomy 
udział surowca krajowego w hutnictwie G. Śląska.



To ostatnie zastrzeżenie nie jest zresztą generalne, a uzasadnione tylko w od
niesieniu do rynku wewnętrznego, i to dopiero po osiągnięciu względnej stabilizacji 
gospodarczej, tj. po 1924 r., gdy możliwa była polityka „sztywnych cen“.

Natomiast w okresie inflacji koszty produkcji i ceny sprzedażne ulegały zna
cznym wahaniom; występowała przy tym wyraźna zmiana proporcji w strukturze 
elementów kosztów produkcji: malejący udział płacy roboczej, a stała tendencja do 
wzrostu zysków.

Ograniczenie zakresu przedmiotowego badań do wymienionych czterech ele
mentów rozwoju przemysłu górnośląskiego zastosowali Autorzy konsekwentnie dla 
systematyzacji niezwykle bogatej problematyki. Nie poddali się jednak temu sche
matowi. Ukazali w porządku chronologicznym wszystkie zygzaki linii rozwojowej 
w pełnym świetle złożonych układów ówczesnej rzeczywistości, uwzględniając wielo
kierunkowe związki przyczynowo-skutkowe.

Nie zatrzymuję się tu nad rozdziałem I (1869—1922), gdyż ogłoszony znacznie 
wcześniej był już przedmiotem dyskusji, dotyczącej dziejów kapitalizmu na zie
miach polskich X IX  i początków X X  w.

Przegląd 143 tablic statystycznych, opartych na urzędowych materiałach nie
mieckich, a następnie polskich oraz nieurzędowych danych organizacji przedsię
biorców, świadczy o szerokiej dokumentacji ich wniosków rzeczowych.

Ustalenie pozycji wyjściowych z 1921 r. ma dużą wagę dla oceny sytuacji 
G. Śląska w granicach Polski; zbyt często jego stan gospodarczy z późniejszych lat 
porównywano bezkrytycznie tylko z r. 19137.

Autorzy podważają tezę przyjętą na ogół w naszej historiografii, że lata 1924— 
1928 stanowiły okres przejściowej stabilizacji kapitalizmu. Wyodrębniają w nim 
dwie fazy: lata 1924—1926 traktują jako „kryzys“ stabilizacyjny, który po reformie 
skarbowej spowodowany był skutkami wojny celnej z Niemcami i osiągnął dno 
w początkach 1926 r. Dopiero od trzeciego kwartału 1926 r. wraz z fazą ożywienia 
gospodarczego datują początek stabilizacji gospodarczej.

Podobną tezę spotykamy w oficjalnej publicystyce po r. 1926, z tym, że cezurę 
tę przesuwano nieco wprzód dla produkcji przemysłu ciężkiego (na czerwiec 1926 r.), 
notując ją dopiero w trzecim kwartale 1926 r. na rynku siły roboczej8. Badania 
nad sytuacją w innych gałęziach przemysłu (np. włókiennictwie) zaważą niemało 
na ostatecznym ustaleniu cezury chronologicznej i wynikających stąd ogólnych 
wnioskach do określenia faz rozwojowych gospodarki narodowej.

W granicach Polski najwyższą dynamikę rozwojową wykazywała produkcja 
węgla kamiennego (zwłaszcza w latach 1926—1929). W hutnictwie w przeciwień
stwie do innych krajów Europy, a zwłaszcza ZSRR, zaznaczał się ilościowy postęp 
znacznie słabiej, a w okresie wielkiego kryzysu nastąpił głęboki i trwały regres. 
Tak więc ukształtował się kierunek rozwoju przemysłu ciężkiego w Polsce o pro
filu surowcowym. Tendencje te występujące na G. Śląsku na tle gospodarki świa
towej obrazuje w zarysie zestawienie danych z kilku tablic, zawartych w książce9.

Dla okresu wielkiego kryzysu 1929—1933 Autorzy przyjmują te daty z daleko 
posuniętymi zastrzeżeniami, wynikającymi ze zróżnicowania wskaźników według 
różnych gałęzi przemysłu. Uznając, że początki kryzysu zaznaczyły się w Polsce 
wcześniej niż w innych krajach (już w drugiej połowie 1928 r.), wykazali, że glo

7 P o p k i e w i c z ,  R y s z k a ,  op. cii., s. 55.
8 Por. z tych lat K. B a r t e l ,  W ykresy charakteryzu jące rozw ój życia gospodar

czego Polski w l. 1924—1927, Warszawa 1928; t e n ż e ,  W ykresy n iektórych danych  
statystycznych odnoszących się do życia gospodarczego Polski w l. 1924—1928, War
szawa 1929; S t a r z y ń s k i ,  R ok 1926 w życiu gospodarczym  Polski, Warszawa 1927.

9 P o p k i e w i c z ,  R y s z k a ,  op. cii., tabi. XXVII, s. 116; tabi. L , s. 221; 
tabi. CXXIII, s. 368.



balne wskaźniki ilościowe produkcji podniosły się na skutek korzystnej koniunk
tury dla górnictwa węglowego na rynku europejskim.

Mimo powściągliwości w formułowaniu negatywnych ocen Autorzy znaleźli 
w obszernym materiale statystycznym potwierdzenie tez o groźnym zacofaniu 
techniki produkcji, o upadku sił wytwórczych w latach 1929—1933 i o stagnacji ich 
w następnym okresie.

Charakterystyka ostatniego cyklu, 1934—1939 r., jest znacznie bardziej opty
mistyczna niż w dotychczasowej historiografii. Autorzy poddają krytyce tezę
0 „depresji szczególnego rodzaju“ w tych latach i na podstawie analizy statystycz
nej wywodzą, że przejawia się stopniowo ożywienie gospodarcze, które w połowie 
1939 r. zbliża się do fazy rozkwitu, tzn. przekroczenia poziomu sprzed kryzysu.

Spór o charakterystykę tego okresu na podstawie wskaźników ilościowych 
splata się ostatnio z dyskusją nad interwencyjną polityką państwa o tendencjach 
militarnych przed 1939 r . 10 11.

Nie poprzestając bynajmniej na ogólnej analizie procesów koncentracji i cen
tralizacji w przemyśle górniczo-hutniczym G. Śląska, Autorzy prześledzili jej 
przebieg w przedsiębiorstwach — koncernach i w zrzeszeniach kartelowych — 
zarówno od strony oficjalnej, fasadowej działalności, jak i od strony kulis: tajnych 
umów, kontrahentów, spekulacyjnych transakcji giełdowych, nadużyć w dziedzinie 
zobowiązań skarbowych i wreszcie szantażu politycznego wobec słabego gospo
darczo państwa polskiego. Te partie książki będą pasjonującą lekturą nawet dla 
laików. Zasługą Autorów jest ukazanie tych zagadnień w świetle sytuacji nie tylko 
wewnętrznej kraju, ale ogólnoeuropejskiej.

Wyniki cząstkowych (po 1945 r.) badań monograficznych poprzedników11
1 własnych powiązali Autorzy w syntetycznym przedstawieniu roli potężnych kon
cernów i karteli górnośląskich, które zdołały sobie podporządkować podobne 
zrzeszenia innych dzielnic polskich. Świadczy o tym rola Ogólnopolskiej Konwencji 
Węglowej (od 1925 r.) oraz Syndykatu Polskich Hut Żelaznych (od 1926 r.). Może 
jeszcze zbyt mały nacisk położono na fakt, że bodźce kartelizacji po 1926 r. inspi
rowane były przez przedstawicieli kapitału niemieckiego w związku z natężeniem 
tych procesów w innych okręgach Niemiec i Europy w tym czasie12.

Drugim ramieniem w działaniu zrzeszeń monopolistycznych były, jak wiadomo, 
organizacje przedsiębiorców o dwóch obliczach: obrońców interesów „zawodowych“ 
owych właścicieli ciężkiego przemysłu w Polsce oraz ich interesów klasowo-poli- 
tycznych. I tu Autorzy — mimo surowo zakreślonych przez siebie ograniczeń 
w przedmiocie badań „ilościowych“ — wkroczyli w dziedzinę historii społeczno- 
politycznej. Na tym gruncie działała głównie długowieczna i nacjonalistyczna or
ganizacja — Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych13. Sprzy
mierzony z Naczelną Organizacją Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej Polski w Po
znaniu wystąpił do walki przeciw warszawskiemu „Lewiatanowi“, Centralnemu 
Związkowi dla Handlu, Przemysłu i Finansów.

10 M. D r o z d o w s k i ,  P olityka gospodarcza Eugeniusza K w iatkow skiego w l. 
1938—1939; krytyczny głos w dyskusji Z. L a n d a u ,  V III Pow szechny Zjazd 
H istoryków  Polskich, z. VI: H istoria gospodarcza, Warszawa 1960, s. 419—428.

11 A. G r o d e k ,  Rozw ój kapitalizm u na Górnym Śląsku, odb. z „Przeglądu Za
chodniego“, 1948, z. 4; K. P o p i o ł e k ,  Rozw ój kapitalistycznego przem ysłu na 
Śląsku (1850—1914) (Konferencja Śląska IH PAN, t. I, Wrocław 1954; s. 191—265. 
Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa, t. I—III).

12 Por. Sprawozdania ekonomiczne urzędów zagranicznych Rzeczypospolitej Pol
skiej, m. in. S. Z i e l i ń s k i e g o ,  konsula generalnego Rzeczypospolitej w Berlinie, 
N iem cy w roku  1926.

13 F. B i a ł y ,  G órnośląski Z w iązek Przem ysłow ców  Górniczo-Hutniczych (1854— 
1914), Zakład Historii Śląska IH PAN (maszynopis, 1960).



Tajemnice działania kapitału obcego na ziemiach polskich w dziedzinie sto
sunków ekonomicznych, społecznych i politycznych ujawniają się w miarę postępu 
badań archiwalnych, sięgających do próbie ityki międzynarodowej14.

Powikłana sieć powiązań kapitału finansi ego, rozszyfrowana przez Autorów 
na załączonych do książki tablicach, wskazuje, jak daleka jeszcze droga do wy
krycia wszystkich sprężyn jego działania. Sprawy polskie stanowią drobną cząstkę 
w rozgrywkach przedstawicieli kapitału wielu krajów rywalizujących o najko
rzystniejsze pozycje po nowym podziale świata dokonanym w wyniku pierwszej 
i w okresie przygotowywania drugiej wojny światowej.

Związek dziejów polskich i powszechnych narzuca się historykowi dziejów 
najnowszych w sposób nieodparty nawet wówczas, gdy chce stosować rygory ogra
niczające jego przedmiot badań do jednego okręgu przemysłowego. Autorzy uwzglę
dnili tylko niezbędne elementy międzynarodowej sytuacji gospodarczej, charakte
ryzując kolejno cykliczny rozwój kapitalizmu w okresie dwudziestolecia między
wojennego. Unikając metodologicznej interpretacji tez o ogólnym kryzysie świato
wego systemu kapitalizmu, przeprowadzali starannie analizę statystyczną, opierając 
się na podstawowych wskaźnikach ekonomicznych w sferze produkcji i w sferze 
cyrkulacji w odniesieniu do wybranych gałęzi przemysłu. Wynik generalny tych 
zabiegów badawczych, ujawnionych czytelnikowi w szeregu interesujących erudy- 
cyjnie wywodach metodycznych, okazał się ostatecznie zbieżny z podstawowym 
dorobkiem historiografii marksistowskiej ostatnich lat, jakkolwiek pozostanie jesz
cze szereg dyskusyjnych zagadnień szczegółowych.

KARDYNAŁ BERTRAM A POLSKOŚĆ ŚLĄSKA OPOLSKIEGO (Świadectwa 
niemieckie, z. V, Zachodnia Agencja Prasowa, Poznań—Warszawa 1959, s. 34,. 
Aneks — Oryginalne teksty niemieckie, s. 13).

Zeszyt V „Świadectw Niemieckich“ zawiera 8 dokumentów omawiających walkę 
z językiem polskim na Śląsku Opolskim. Dokumenty poprzedza rozdział zatytułowa
ny K ardyn ał B ertram  a polskość Ś ląska O polskiego. Trzecia część zeszytu to A n eks  
oryginalnych tekstów niemieckich.

Pierwszy dokument zamieszczony w omawianym wydawnictwie to odpis Memo
riału górnośląskiego duchow ieństw a z 13 lutego 1939 r. w spraw ie posługiwania s ię  
język iem  polskim  przy w ykonyw aniu obow iązków  duszpasterskich  (s. 23). Trzy na
stępne dokumenty to kopie pism arcybiskupa wrocławskiego Bertrama do nad- 
prezydenta i gauleitera Wagnera we Wrocławiu z 14 kwietnia i 18 czerwca; wysła
ne były również do prezydenta rejencji w Opolu. Piąty dokument jest odpisem 
pisma nadprezydenta Wagnera do arcybiskupa wrocławskiego z 27 VI 1939 r. Szósty 
i siódmy — to streszczenia pism nadprezydenta Wagnera do arcybiskupa Bertrama 
z 11 sierpnia oraz kardynała Bertrama do nadprezydenta Wagnera z 16 VIII 1939 r .—  
podane na podstawie pracy Alfreda Kucnera. Alfred Kucner, powołując się w swoim 
artykule na omawiane pisma, podaje ich sygnaturę (Archiwum Archidiecezjalne, 
Wrocław, I A 25 b 113). Mimo to wydawnictwo nie zawiera odpisu tych dokumen
tów, lecz tylko streszczenie, zaznaczając, iż pisma te znajdowały się we wspomnia

14 H. Z i e l i ń s k i ,  Stanow isko m iędzynarodow ego kapitału  finansow ego i ośrod
ków  m iędzynarodow ej rea kc ji oraz burżuazji polsk iej w obec Ś ląska w l. 1917—1945' 
(Konferencja Śląska..., t. II, s. 9—120); Z. L a n d a u ,  Pożyczki zagraniczne w polity
ce rządu polskiego (listopad 1920—grudzień 1923) (Przegląd Historyczny, 1959, nr 4, 
s. 784—807); t e n ż e ,  Polityczne aspekty  działalności angielskiej m isji doradców  
finansow ych E. Hiltona Younga w W arszawie (Zeszyty Naukowe SGPiS, 1959, nr 9).

Irena P ietrzak-P aw łow ska



nym już Archiwum. Jest to nieścisłe. Omawiane pisma znajdują się bowiem nadal 
w Archiwum Archidiecezjalnym pod wyżej podaną sygnaturą.

Ostatni dokument w zbiorze — to Spraw ozdan ie z w ystąpień  przeciw ko używ a
niu języ ka  polskiego w K oście le  i stan ow isko duchow nych w te j spraw ie  opubliko
wane przez dekanat Raciborza w czerwcu 1939 r.

Wszystkie dokumenty są przedrukowane z kopii pochodzących z Archiwum Ar
chidiecezjalnego we Wrocławiu. Autorzy wydawnictwa prawdopodobnie nie wie
dzą, iż w Archiwum Państwowym we Wrocławiu znajdują się oryginały pism Ber- 
trama do Wagnera z 4 i 18 VI 1939 r. oraz inne dokumenty dotyczące tych spraw.

W rozdziale pierwszym, K ardyn ał B ertram  a  polskość  Ś ląska  O polskiego, omó
wiono związki Kościoła katolickiego na Śląsku z Polską na przestrzeni dziej ów. 
Podkreślono w tym rozdziale, iż walka z polskim językiem, zapoczątkowana na 
większą skalę za rządów biskupa Leopolda Sedlnitzkiego (1836—1840), uległa 
zahamowaniu za biskupa sufragana Jakuba Bernarda Bogedaina. W czasie kultur- 
kampfu walka ta przybiera ponownie na sile. Kardynał Jerzy Kopp (1887—1914) 
zdecydowanie już wystąpił przeciwko używaniu języka polskiego w praktykach re
ligijnych. Następcą Koppa był Adolf Bertram. Należał on — jak podkreślono w oma
wianym wydawnictwie — do najwyższych dostojników Kościoła w Niemczech. Od 
1911 r. zajmuje się już diecezją wrocławską. Był więc człowiekiem, który niewątpli
wie orientował się w stosunkach panujących w Kościele katolickim na tych ziemiach.

Na lata 1938—1939 przypada najwyższa faza walki z polskim językiem na 
Opolszczyźnie. Trzecia Rzesza przejęła i zaostrzyła metody germanizacyjne z czasów 
Fryderyka II, Bismarcka i Wilhelma. Pod koniec 1936 r. daje się zauważyć wzmoże
nie akcji germanizacyjnej na Śląsku. Bund D eutscher Osten  rzuca się na resztki 
praw religijnych ludu polskiego na Śląsku Opolskim i usiłuje je zdławić za wszelką 
cenę. Stosuje się różne metody perswazji, podstępu. Usiłuje się wydrzeć ludowi pol
skiemu jego język, którym posługuje się w życiu prywatnym i w Kościele. Namawia 
się do składania petycji żądających zniesienia kazań polskich, chrztów, ślubów itp.

„Przeciw tym zamierzeniom występował arcybiskup wrocławski kardynał Adolf 
Bertram. Znalazło to między innymi wyraz w omawianej w niniejszym zeszycie 
korespondencji. Stał w niej kardynał na straży praw i potrzeb wiernych i Kościo
ła“ — stwierdza Autor „Świadectw“ na s. 8. Pogląd, jakoby kardynał Ber
tram był obrońcą polskiego języka na Śląsku, podkreślił mocno Alfred Kucner 
w swoim artykule zamieszczonym w „Kwartalniku Opolskim“. Twierdzi On mia
nowicie, iż „ks. kardynał Bertram, uchodzący za germanizatora, był w istocie 
daleki od szowinistycznego zwalczania polskości. Starał się wznieść ponad walki 
narodowościowe i miał na względzie przede wszystkim sprawę moralnego i religij
nego wychowania wiernych i dobro Kościoła katolickiego jako całości“.

Reakcja „Świadectw Niemieckich“ bezkrytycznie powtórzyła ten sąd za Alfre
dem Kucnerem, podając równocześnie treść dwóch listów, które Autor zamieścił 
w omawianym artykule. Tymczasem z prasy polskiej wychodzącej na Śląsku 
w omawianym okresie i dokumentów sporządzonych przez Bertrama wynika, iż 
arcybiskup wrocławski daleki był ód tej zasługi, jaką mu przypisuje A. Kucner. 
Jako człowiek doskonale znający problem Śląska Opolskiego zalecał stosowanie in
nych środków germanizacji, niż to robili hitlerowcy. Bertram, nie chcąc sobie zrazić 
wiernych, był rzeczywiście przeciwny tym metodom walki z językiem polskim 
w Kościele, jakie stosowały władze hitlerowskie. Arcybiskup zaleca długofalowe 
wychowywanie nie starszej, lecz młodszej generacji ludności Opolszczyzny. Tutaj 
zaprzągnie się do pomocy szkołę, organizacje młodzieżowe, prasę, radio, A rbeits
dienst, wojsko. Mówi o tym w liście z 14 IV 1939 (s. 25). W piśmie z 4 czerwca tegoż 
roku powie: „W różnych zarządzeniach polecałem proboszczom, by mając na oku



młode pokolenie, sprawdzali, czy w poszczególnych parafiach nie trzeba rozszerzyć 
wprowadzenia mowy niemieckiej do służby Bożej w związku z faktem, że obec
nie coraz więcej młodzieży na skutek wychowania w szkole niemieckiej przekłada 
mowę niemiecką również w dziedzinie życia religijnego. Ta przemiana dokonała się 
stopniowo w sposób, który w pełni odpowiada zasadom pedagogicznym i interesom 
zarówno duszpasterstwa, jak i narodu. W tym samym stopniu, w jakim zmieniały 
się tendencje młodzieży, rozszerzało się stosowanie mowy niemieckiej w parafiach, 
co można stwierdzić na podstawie sprawozdań proboszczów“. We wspomnianym już 
piśmie Bertrama z 16I X 1939 r., które podano w streszczeniu za A. Kucnerem, 
znajduje się następujące stwierdzenie: „Da in Oberschlesien der Gebrauch der pol
nischen Sprache bei der jüngeren Generation mehr und mehr und allmählich fast 
ganz zurück trat, habe ich seit Jahren den Klerus zu wiederholter Prüfung auf
gefordert, ob die deutschen Gottesdienste zu vermehren, die in polnischer Sprache 
zu vermindern seien. Dem ist auch schrittweise mit daurndem Erfolge in durch
aus friedlicher Weise entsprochen. Wie z. B. in Gross Strehlitz trotz des grossen 
Übergewichts der polnischen Sprache in den ländlichen Teilen des weiten Pfarr- 
bezirks die polnischen Gottesdienste auf einen sehr kleinen Teil zusammenge
schrumpft sind, ist gleiches an den meisten Orten erfolgt, ohne dass ein Druck ange
wandt zu werden brauchte. Ich habe im Sinne dieser Darlegung auch an staatliche 
Stellen mich geäussert“.

A. Kucner, omawiając wspomniany już list, to stwierdzenie Bertrama opuścił.
Na podstawie przytoczonych wypowiedzi kardynała Bertrama nie ulega wątpli

wości, jakie było stanowisko arcybiskupa w omawianej sprawie. Arcybiskup nie 
działał przy tym w oderwaniu od władz państwowych. Ściśle przestrzegał umów 
zawartych między władzami administracyjnymi a Kościołem. Świadczą o tym spot
kania przedstawicieli władz prowincji śląskiej i kardynała Bertrama z lat 1937 
i 1939. Kardynał Bertram znany był opinii polskiej z wystąpień 21 X I 1920 r., kiedy 
to zabronił brania udziału w agitacji przedplebiscytowej na Śląsku polskim księ
żom. Nie przestrzegał również arcybiskup wrocławski zawartego w 1933 r. kon
kordatu między Kościołem katolickim a Trzecią Rzeszą, na mocy którego Polacy 
w Niemczech posiadać mieli prawo odbywania praktyk religijnych w ojczystym 
języku. Kardynał Bertram nie potępił oficjalnie napadów bojówek hitlerowskich 
bojkotujących polskie nabożeństwa, lecz 27 VI 1939 r. zawiesił je, mimo iż 
miejscowości, w których je jeszcze odprawiano, zamieszkiwała w przytłaczającej 
większości ludność mówiąca po polsku. Aby jednak nie zrazić sobie 'tej ludności, 
Bertram w zarządzeniu tym oznajmił, iż nie skasował, a jedynie zawiesił polskie na
bożeństwa „w nadziei, że nastanie możliwość powrotu do dawnej praktyki w spo
kojniejszych czasach“ (s. 18).

Podane w zbiorze dokumenty zaprzeczają tym faktom. Bertram daleki był od 
szczerej woli obrony praw ludności polskiej do odbywania praktyk religijnych 
w swoim języku, o czym mówią A. Kucner we wspomnianym artykule i naprawdę 
ciekawe Spraw ozdanie z w ystąpień  przeciw ko używaniu języka  polskiego w Kościele... 
opublikowane przez dekanat Racibórz 16 VI 1939 r. Bertram nie przeciwstawiał się 
germanizacji ludności polskiej, lecz jedynie szukał najwłaściwszych form tej poli
tyki. Opublikowane dokumenty świadczą o tym wymownie.

K arol F iedor

P. D u b i e l ,  WRZESIEŃ 1939 NA ŚLĄSKU, Wydawnictwo „Śląsk“, Katowice 
1960, s. 242 +  nlb.

Nie jest to naukowa praca historyczna, jest to raczej publicystyka, dobra pu
blicystyka. O jej trwałej wartości stanowi przede Wszystkim obfita dokumentacja,



na której oparł się Autor, oraz liczne, przeważnie nie ogłaszane dotychczas drukiem 
fakty, jakie przytacza. Książka ta wzbogaca naszą historiografię w dziedzinie pro
blematyki wojny polsko-niemieckiej w 1939 r. na tak ważnym terenie, jakim 
był Śląsk. Ostatnie lata przyniosły u nas niewątpliwe ożywienie w badaniach 
nad stosunkami polsko-niemieckimi oraz. w ogóle nad sprawami niemieckimi i —  
co za tym idzie — szereg cennych wydawnictw naukowych i publicystycznych. Jest 
to bardzo pożyteczne dla naszej nauki, i nie tylko dla nauki, jeżeli zważyć ciągle 
jeszcze wiszącą nad Polską i nad Europą groźbę imperializmu niemieckiego. A do 
czego zdolni są niemieccy imperialiści, o tym książka Dubiela przypomina w sposób 
wymowny.

Autor rozpoczyna swe wywody od przedstawienia brutalnego terroru, jakiemu 
poddani byli Polacy na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym po podziale 
Śląska w 1922 r. Terror ten przybrał znacznie na sile w r. 1939, w przededniu 
wojny. Napady, pobicia, wydalenia z granic Rzeszy i inne .formy prześladowania 
Polaków były podówczas na porządku dziennym.

Tuż przed wojną niemieckie władze na Śląsku na polecenie Berlina przygoto
wywały spisy osób „przewidzianych do ujęcia w Polsce“. Odpowiednie dokumenty 
niemieckie cytuje P. Dubiel w tłumaczeniu polskim. W miarę zbliżania się daty 
1 IX  1939 przybierała na sile wroga Polsce propaganda niemiecka i mnożyły 
się antypolskie prowokacje.

„Ukoronowaniem tej akcji sabotażowo-terrorystycznej — pisze Dubiel — był 
głośny sfingowany napad na radiostację niemiecką w Gliwicach w dniu 31 sierpnia 
1939 r.“ (s. 49). Mocny — i w  zamiarach Niemców unicestwiający — cios zadany 
został Polakom i polskim organizatorom na Opolszczyźnie tuż po wybuchu wojny. 
Aresztowania, deportacje do obozów koncentracyjnych, likwidacja polskich szkół, 
organizacji i instytucji, które udało się dotąd utrzymać przy życiu, niszczenie pol
skich księgozbiorów — oto zastosowane przez hitlerowców środki w celu „radykal
nego rozwiązania kwestii polskiej na Śląsku Opolskim“ — jak to formułowały 
urzędowe czynniki III Rzeszy.

Tymczasem po polskiej stronie granicy, na tej części Śląska, która w 1922 r. 
przypadła Polsce, żywą antypolską działalność uprawiała niemiecka „piąta kolum
na“, niemieccy hitlerowcy w Polsce, zrzeszeni zwłaszcza w Jun gdeutsche Partei, 
a kierowani przez zamieszkałego w Bielsku Rudolfa Wiesnera. Sporo cierpkich 
uwag sformułował P. Dubiel pod adresem centralnych i wojewódzkich władz pol
skich, które zajmowały niezbyt stanowczą, a czasem wręcz tolerancyjną postawę 
wobec wyraźnie wrogich Polsce poczynań organizacji niemieckich. Korzystali z tego 
hitlerowcy i uprawiali szeroko zakrojoną dywersję, przygotowując się do czynnego 
zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce. Sprawy niemieckiej „piątej kolumny“ w Pol
sce nieraz już były poruszane w naszym piśmiennictwie, to i owo na ten temat 
już wiemy, lecz całokształtowe, udokumentowane opracowanie tej ważnej, ale 
i trudnej do historycznego traktowania kwestii jest jeszcze zadaniem nie rozwią
zanym. Te partie pracy P. Dubiela należą chyba do mniej gruntownych.

Solidniej natomiast opracował Autor zagadnienia związane z przygotowaniem 
polskiej samoobrony w przeddzień wojny oraz walki ochotniczych oddziałów by
łych powstańców śląskich, zorganizowanych w 22 Powstańcze Bataliony Obrony 
Narodowej przeciw-uderzeniu niemieckiemu, rozpoczętemu 1 IX  1939 r. na obszarze 
Śląska. W oparciu głównie o relacje uczestników otrzymuje czytelnik obraz ciężkich 
walk toczonych przez śląskich Polaków na Śląsku Cieszyńskim, ziemi rybnickiej* 
w okręgu przemysłowym, w pow. tarnogórskim i lublinieckim, w Chorzowie i Ka
towicach. Autor omawia przebieg walk na poszczególnych odcinkach i w wielu 
ośrodkach oporu na ogół w sposób rzeczowy, choć chwilami cytowane dane w y
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magałyby dalszej konkretyzacji i uściślenia. Praca Dubiela pokazuje walkę na 
szczeblu kompanii, plutonu i drużyny, a nawet mniejszych grup powstańczych, 
co pozwala widzieć pełniej, wszechstronniej bieg wypadków; brak natomiast w tej 
pracy wojskowo-historycznego obrazu syntetycznego.

Są oczywiście w pracy tezy i oceny ogólne, ale rozwój sytuacji w dniach walki 
z Niemcami śledzić można jedynie na poszczególnych odcinkach, nie ma natomiast 
charakterystyki rozwoju sytuacji ogólnej w rejonie Górnego Śląska, na tle poło
żenia w tej strefie działań wojsk polskich i armii niemieckiej. Wydaje się, że 
elementy zawarte w pracy i obecny stan wiedzy o kampanii wrześniowej umożli
wiają skonstruowanie tego rodzaju „rzutu oka“ na całość wydarzeń wojskowych.

Z ogólniejszych refleksji Autora na uwagę zasługuje myśl, że „nie można 
walk wrześniowych, jak w ogóle zrywów powstańczych na Śląsku oceniać tyłku 
z punktu widzenia strategii wojskowej“ (s. 209), że patriotyczna walka śląskich 
Polaków obracała w niwecz niemiecką tezę, iż Śląsk jest ziemią niemiecką. „Ślą
zacy zadali temu fałszowi nacjonalistycznej propagandy niemieckiej kłam w oczach 
całego świata w trzech powstaniach śląskich. Ponownie zadali mu kłam, kiedy 
we wrześniu 1939 r. ogniem powstańczych karabinów powitali czołówki hitlerow
skich »wybawicieli«“ (s. 212). Z punktu widzenia tego bardzo — jak sądzę —  
istotnego stanowiska praca P. Dubiela, jako świadectwo patriotyzmu Ślązaków 
i polskości Śląska, zasługuje na szczególną uwagę.

Niektóre tezy Autora, zwłaszcza gdy omawia polityczną sytuację w 1939 r. 
i gdy mówi o polskiej polityce zagranicznej, grzeszą zbyt daleko idącymi uprosz
czeniami. Rzeczywistość była o wiele bardziej zawikłana.

' Książka wydana jest na dobrym papierze i starannie, korzystanie z niej ułat
wiają indeksy nazwisk i miejscowości. Poza tym zawiera szereg zdjęć i fotografii 
dokumentów. Warto więc przy tej okazji wyrazić uznanie prowadzącemu poży
teczną działalność Wydawnictwu „Śląsk“ w Katowicach.

Tadeusz Jędruszczak

„ZARANIE ŚLĄSKIE“, styczeń I960, zeszyt specjalny: W piętnastą rocznicę 
wyzwolenia Górnego Śląska spod pkupacji hitlerowskiej, s. 226 +  6 nlb.

Kwartalnikowi Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach „Zaranie Śląs
kie“ za -ostatnie parę lat należałaby się obszerna recenzja. Nie jest wykluczone, 
że do sprawy tej, a w szczególności do omówienia materiałów historycznych za
mieszczonych w tym czasopiśmie, będziemy mogli jeszcze powrócić. Zanim to 
jednak nastąpi, warto już obecnie zająć się specjalnym zeszytem „Zarania Śląs
kiego“, poświęconym problematyce śląskiej w okresie drugiej wojny światowej 
i w Polsce Ludowej, a wydanym z okazji piętnastej rocznicy wyzwolenia Górnego 
Śląska spod okupacji niemieckiej. Spośród wielu argumentów, które przemawiają 
za tym, by zeszytowi temu poświęcić specjalną uwagę, jeden wysuwa się na czoło: 
jest to zeszyt traktujący o historii ostatniego dwudziestolecia, przy czym akcent 
główny położono na dzieje Śląska Górnego w Polsce Ludowej, a więc na ten dział 
historii, którego opracowywanie dopiero rozpoczynamy, pokonując mnóstwo różnych 
przeszkód. Pożyteczne więc będzie przyjrzeć się, jak Redakcji „Zarania Śląskiego“ 
przedsięwzięcie to się udało.

Wojnie polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 r. poświęcone są dwa artykuły: 
Eugeniusza Kozłowskiego Z historii przygotow ań do obrony Ś ląska w 1939 r. 
i Stefana Mrowca o nieco pretensjonalnie brzmiącym tytule K am pania w rześniow a 
w R ybnickiem . Artykuł Kozłowskiego to przede wszystkim przegląd ilości i stanu 
gotowości polskich wojsk na G. Śląsku. Sytuację w tej dziedzinie ocenia Autor 
krytycznie, zaznaczając w konkluzji, że po stronie polskiej, jeśli chodzi o teren



śląski, „nie wykorzystano wszystkich możliwości mobilizacyjnych, głównie w bo
jowych i wykwalifikowanych rezerwach ludzkich“ (s. 15). Praca Mrowca, która 
po części ma charakter wspomnienia, przedstawia wiele epizodów z walk w pow. 
rybnickim we wrześniu 1939 r., przy czym szczególnie interesujący jest opis bitwy
0 Bożą Górę.

Problematykę walki zbrojnej polskiego ruchu oporu reprezentują artykuły: Fran
ciszka Szlachcica Z w alk  A rm ii L u dow ej na teren ie Ś ląska  i Z agłęb ia w  1944 r.
1 Ryszarda Nazarewicza W alka z okupantem  w  okręgu  częstochow skim . Szlachcic, 
którego praca ma charakter referatu materiałowego, informuje o akcjach anty nie
mieckich AL i podaje, że w 1944 r. na terenie b. „rejencji katowickiej“ gestapo 
zanotowało ogółem 836 wystąpień. Autor zwraca uwagę, że „działalność konspira
cyjna była na terenie Śląska i Zagłębia bardzo utrudniona i wymagała ogromnego 
samozaparcia i poświęcenia“ (s. 41). Szerzej zakrojona jest natomiast praca R. Na
zarewicza, który wydarzenia w okręgu częstochowskim przedstawia na tle prze
biegu wojny i sytuacji ogólnokrajowej oraz stara się prześledzić rozwój cało
kształtu walki z okupantem w okręgu częstochowskim. Na szczególną uwagę 
zasługuje sprawa stosunków AL i AK oraz opis działań III Brygady AL im. Bema. 
Jest to artykuł przejrzysty i rzeczowy, oparty przeważnie na źródłach archiwalnych.

Wśród materiałów okupacyjnych w tym numerze wyróżnia się praca Kazi
mierza Popiołka pt. Z dziejów  tajn ego nauczania na Ś ląsku  pod  h itlerow ską oku 
pacją, będąca częściowo wspomnieniami własnymi Autora. Artykuł ten dostarcza 
historykowi wiele cennego materiału, i to często takiego, jakiego gdzie indziej nie 
udałoby się uzyskać, napisany jest z dużą dozą skromności i taktu, co nie zawsze 
występuje w pracach typu wspomnieniowego.

W sumie, choć o sprawach okupacji niemieckiej na G. Śląsku i Zagłębiu trak
tują trzy artykuły, które wnoszą sporo do naszej wiedzy o tym zagadnieniu, je
dnakże chciałoby się na marginesie zauważyć — nie chodzi tu oczywiście 0 pre
tensje do Redakcji „Zarania“ —-  że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia, 
jeszcze niemało zasadniczych problemów pozostaje nietkniętych. Ważne też jest, 
by w przyszłych badaniach uwzględnione były różne kierunki polityczne okresu 
okupacji.

Pozostałe 6 artykułów dotyczy dziejów Górnego Śląska w Polsce po 1945 r. 
Wśród nich są dwa artykuły o szkolnictwie: Ferdynanda Heroka P rzebudow a  
i rozw ój szkoln ictw a w  w ojew ództw ie katow ick im  w  okresie  15-lecia  i Fryderyka 
Stauba D orobek w yższych uczelni G órnego Ś ląska  w  okres ie  15-lecia P olski Lu 
dow ej. Na podstawie obu tych prac sądzić można, że problematyka szkolnictwa 
w Polsce Ludowej może być z powodzeniem badana, a owocne próby wstępnych, 
na razie fragmentarycznych i regionalnych opracowań, są możliwe. Artykuły 
Norberta Kołomejczyka, R ozw ój organizacyjny PPR w w ojew ództw ie katow ick im  
w 1945 r., i Janusza Gołębiowskiego, W alka klasy  robotn iczej o zabezp ieczen ie  
i uruchom ienie przem ysłu  Z agłębia D ąbrow skiego i G órnego Ś ląska, dotyczą 
w wielkim stopniu historii politycznej Polski u progu trzeciej niepodległości. Są 
to niewątpliwie prace pionierskie, znajdujemy w nich niemało ciekawych danych, 
zaczerpniętych ze źródeł archiwalnych, jednakże — zwłaszcza druga z cytowanych 
prac — zawierają zbyt wiele ujęć ogólnikowych, oraz spraw, które wymagają 
dalszych szczegółowych badań oraz gromadzenia sprawdzonych i różnorodnych 
faktów.

Rzeczową pracę Włodzimierza Knobelsdorfa, Ludność w ojew ództw a katow ic
kiego w latach  1945—1959, czyta się z zainteresowaniem nawet wtedy, gdy się nie 
jest specjalistą-demografem.



Wyjątkową pozycją w tym numerze „Zarania Śląskiego“ jest artykuł Wilhelma 
Szewczyka, Odbudowa życia kulturalnego na Górnym  Śląsku w roku  1945. Wyjąt
kową — bo na tle całości zeszytu wyróżnia się swym publicystycznym charakte
rem, znakomitą formą pisarską, kilkoma aktualizacjami i wycieczkami polemicz
nymi. Specjalną uwagę zwraca problem utworzenia uniwersytetu na Górnym 
Śląsku. Obok dobrej publicystyki, opartej — jak w tym przypadku — na grun
townej znajomości rzeczy, nie można przejść obojętnie.

W obszernym, pięćdziesięciostronicowym dziale „Materiały“ dominują akta 
niemieckie z okresu okupacji o ruchu komunistycznym i terrorze antypolskim 
na Śląsku.

Cóż można by ogólnie powiedzieć o omawianym zeszycie „Zarania Śląskiego“? 
Pomysł wydania tego rodzaju zeszytu — świetny. Tematyka artykułów może zbyt 
rozstrzelona i różnorodna. Poziom prac — jak to zwykle bywa w czasopismach — 
niejednakowy, nierówny, na jedenaście artykułów jest kilka (3—4) dobrych, a na
wet bardzo dobrych, lecź prawie wszystkie pozostałe są na pewno pożyteczne 
i warto było je drukować. Badaczom historii Polski Ludowej ten numer „Zarania 
Śląskiego“ dostarczy na pewno dużo wniosków do przemyślenia, tym bardziej że 
tylko nieliczne czasopisma naukowe w kraju sprawie historii minionego piętna
stolecia udzielają wiele miejsca.

Tadeusz Jędruszczak

K. P o p i o ł e k ,  ŚLĄSK W OCZACH OKUPANTA, Wydawnictwo „Śląsk“, 
Katowice 1958, s. 258.

Książka K. Popiołka jest, jak sam pisze, rozszerzeniem pracy Śląsk w oczach  
gestapo, rozszerzeniem zakresu geograficznego, gdyż włącza Opolszczyznę, jak 
również rozszerzeniem tematycznym, gdyż obejmuje materiały o działalności taj
nych organizacji wojskowych. Szczególnie cenne jest nieograniczenie się do byłego 
Górnego Śląska. Potrzebę tego narzucają m. in. pewne wydawnictwa zachodnio- 
niemieckie, ignorujące czy wręcz negujące istnienie po II wojnie autochtonów 
polskich na Opolszczyźnie. Jaskrawym przykładem tego jest duże i oficjalne wy
dawnictwo Die Deutschen Vertreibungsverluste.

Rozszerzenie zasięgu geograficznego stawia jednak pod znakiem zapytania 
precyzyjność sformułowania tytułu: Ś ląsk w oczach okupanta. Pojęcie occupatio 
bellica  czy raczej debella tio  odnieść można tylko do obszaru części Górnego Śląska, 
wchodzącej już przed r. 1939 w skład państwa polskiego. Opolszczyzna dopiero 
po wojnie wróciła w granice Rzeczypospolitej.

Autor wyzyskał olbrzymi materiał źródłowy różnorodnych władz hitlerowskich, 
jak sprawozdania policyjne, specjalne sprawozdania gestapo o tajnych organi
zacjach wojskowych, oceny nastrojów przez NSDAP, tzw. Stim m ungsberichte, 
sprawozdania Górnośląskiego Urzędu Pracy oraz władz administracyjnych. Ten 
ogrom materiału, jak również wciąż dopiero wstępne stadium prac badawczych 
nad dziejami Śląska przesądziły niejako o stopniu zanalizowania go. Uniemożli
wiły one konfrontację punktów widzenia różnych czynników hitlerowskich i wy
jaśnienia podłoża różnic opinii czy analizę regionami. Czasem pozostawia Autor 
czytelnika przed problemami wręcz intrygującymi bez dania wyjaśnienia. Np. pisząc 
o niezwykle ciekawym problemie wpływu klęski stalingradzkiej na nastroje Po
laków na Śląsku, wspomina, że „VI armia niemiecka składała się w głównej mierze 
z Górnoślązaków“ (s. 89). Nie podaje jednak źródła tej informacji, a znane prace 
niemieckie o bitwie stalingradzkiej nie zawierają żadnej wzmianki o tym, całko
wicie pomijają strukturę narodowościową armii Paulusa.



Autor szuka w materiałach źródłowych odpowiedzi na bardzo istotne pytanie: 
jaka rzeczywistość kryła się za hitlerowską akcją masowego i formalnego zniem
czenia ludności Górnego Śląska i jak dalece utrzymała się polskość na Opolszczy- 
źnie. Odpowiedź na drugie jest bardziej wyczerpująca.

Książka K. Popiołka nasuwa pewną refleksję co do przyszłych badań. Badania 
metodą analogii nie cieszą się dobrą reputacją i nieraz były kwestionowane. Jednak 
w zakresie dziejów terytoriów zaanektowanych przez III Rzeszę pożądane będzie 
w trakcie dalszych prac uwzględnianie nie tylko przebiegu okupacji w poszczegól
nych regionach, ale również całokształtu założeń hitlerowskiej polityki okupa
cyjnej. G. Śląsk i Pomorze zostały potraktowane przez okupanta podobnie jak 
podbite w rok później Alzacja i Lotaryngia oraz Luksemburg, których nie inkor- 
porowano formalnie, ale zaanektowano faktycznie. I tu, i tam powszechne, a je
dnocześnie formalne niemczenie, pobór rekruta i opór przeciw temu, represje 
okupanta za mowę ojczystą i wreszcie bilans końcowy akcji germanizacyjnej 
ujemny dla III Rzeszy. Drogę fikcyjnego zniemczenia G. Śląska szeroko dokumen
tuje praca K. Popiołka. Charakteryzuje ją zwięźle przytoczony przez Autora dow
cip śląski o prześwietlaniu volksdeutschów rentgenem.

Autor dysponujący olbrzymim materiałem skoncentrował się na okresie klęsk 
hitleryzmu, przyjmując za moment przełomowy klęskę stalingradzką. Dzięki temu 
czytelnik uzyskuje obraz narastania oporu ludności polskiej wobec hitleryzmu.

Z niemieckiej dokumentacji wynika, że dla okupanta szczególnie drażniącym 
przejawem przeciwstawiania się akcji niemczenia była mowa polska. Na Śląsku 
rozbrzmiewa ona coraz szerzej i zuchwałej w miarę upływu okupacji i klęsk hi
tlerowskich. Czynniki hitlerowskie traktują ją jako demonstrację wrogiego sto
sunku ludności wobec Niemców. Walka z nią jest recydywą dawnej polityki ger
manizacyjnej w zaborze pruskim, choć generalnie hitlerowcy odcinali się od niej 
jako nieskutecznej. Analogię do sytuacji na Śląsku znajdziemy w zwalczaniu ję
zyka francuskiego w Lotaryngii. Tamtejszy zarządca, Biirckel, obiecywał wysiedlić 
po wojnie wszystkich Lotaryńczyków mówiących po francusku.

Autor jako pierwszy zwrócił uwagę na zakres formowania się konspiracyjnych 
organizacji wojskowych polskich na Śląsku, szczególną uwagę kierując na oddziałki 
partyzanckie. Metody i warunki działalności konspiracyjnej odbiegały tutaj od 
warunków i metod stosowanych przez ruch oporu w GG — były trudniejsze. 
Jeśli Autor nie uwzględnił niektórych grup komunistycznych, wynikło to prawdo
podobnie z braku informacji o nich w dokumentacji władz hitlerowskich. Nato
miast zasługiwał na uwagę program społeczny omówionych organizacji wojskowych.

Autor, skupiwszy się na okresie po Stalingradzie, dość pobieżnie potraktował 
zagadnienia pierwszego okresu okupacji. Stąd teza istotna dla tego okresu i wią
żąco sformułowana nie została udowodniona. Teza ta brzmi, że wpis na niemiecką 
listę narodowościową był wynikiem świadomej decyzji Polaków. Obiekcję opieram 
na kilku przesłankach. Sam Autor pisze, że dysponował skromną ilością świa
dectw niemieckich o przyczynach przyjmowania niemieckiej listy narodowościo
wej. Dalej przytacza On dane o hitlerowskiej presji, którą Izdebski nazwał „per
swazyjnym terrorem“, o nieorientowaniu się części ludności śląskiej w wadze 
składanych deklaracji i wspomina o oportunizmie niektórych. Nie można też po
minąć słusznych uwag Izdebskiego o depresji ludności polskiej na Śląsku we 
wrześniu 1939. Okres rządów odrodzonego państwa polskiego przyniósł jej niemało 
zawodu. Wreszcie zasługuje na gruntowne zbadanie wpływ episkopatu śląskiego 
i polskiego rządu emigracyjnego na decyzję ludu śląskiego.



Na marginesie książki K. Popiołka podjąłem kilka problemów, choć nasuwają 
się dziesiątki. Świadczy to, że książka zapładnia myślowo i zmusza do przemyśleń, 
co jest największym jej walorem. Leżące odłogiem dzieje okupowanych ziem „włą
czonych do Rzeszy“ doczekały się nowej pozycji o charakterze naukowym.

C. M adajczyk

ARCHIWUM PRZEKŁADÓW ZACHODNIEJ AGENCJI PRASOWEJ

Zachodnia Agencja Prasowa rozwija od 1958 r. bardzo ożywioną działalność 
Wydawniczą. Poza biuletynami prasowymi jej specjalny dział wydawniczy pod 
nazwą Wydawnictwo Zachodnie doprowadził do ukazania się kilku obcojęzycznych 
prać (J. Kokot, The Logic o f the O der-N eisse F ron tier; B. Wiewióra, Polish-G erm an  
Frontier from  the Standpoint o f the International L aw ; Achtung Fälschun
gen) i prowadzi publikacje dwóch serii: „Studia i Rozprawy“ (z. I: P olskie  
Ziem ie Z achodnie  — F akty  i problem y, z. II: Zagadnienia rolnicze) i „Świadectwa 
Niemieckie“ (z. I: Jęz y k  polsk i na Śląsku O polskim  w latach  1910—1939, z. II: 
W schodnioniem iecki rezerw at kolonialny, z. III: N iedola pruskich  prow incji w scho
dnich, z. IV: Ostatnia p róba germ anizacji Ś ląska O polskiego). Poza tymi wydaw
nictwami drukowanymi ukazuje się także wiele zeszytów powielanych. Kilka z nich, 
nie związanych żadną serią, ma charakter opracowań poszczególnych zagadnień 
w zakresie sytuacji Ziem Zachodnich. Są to: Ziem ie Z achodnie i Północne Polski 
w 1959 r. (stenogramy informacji prasowej udzielonej przez kierowników resor
tów państwowych na konferencji w dniu 4 maja 1959 r.), Z zagadnień  rew izjo- 
nizmu zachodn jon iem ieckiego  (referaty prof. prof. Cieślaka, Kamińskiego i Sawic
kiego oraz red. Zaborowskiego na specjalnej konferencji w sprawie rewizjonizmu, 
a ponadto opracowania współpracowników Instytutu Zachodniego) i Nad Odrą 
i Bałtykiem . Ziem ie Z achodnie i Północne Polski, ich  • dzieje i znaczenie (opraco
wanie zespołu ZAP pod redakcją E. Męclewskiego). W wydaniu trzech ostatnich 
zeszytów brało udział TRZZ.

Ilościowo najwięcej wyników ma do zanotowania ostatnia impreza ZAP, mia
nowicie „Archiwum Przekładów“. Z 15 zeszytów dostępnych nam było 11. 8 wy
szło w 1958 r., 7 w 1959 r., od ósmego w wydawaniu bierze udział TRZZ.

Sam charakter wydawnictwa narzuca również -.wiele cech „Archiwum Prze
kładów“. Obliczone jest ono w pierwszym rzędzie na potrzeby publicystów, o czym 
świadczy zarówno dobór, jak i sposób wydawania tłumaczeń. Zdecydowaną prze
wagę posiadają tłumaczenia z prac niemieckich, na drugim miejscu wymienić 
trzeba amerykańskie, brak natomiast prac francuskich i angielskich. Przeciętna 
objętość pracy tłumaczonej jest raczej niewielka i wynosi około 100 stron druku. 
Niekiedy zresztą tłumaczenie jest tylko częściowe i obejmuje tylko te partie pracy, 
które mogą mieć dla polskiego czytelnika większe znaczenie. Zaznaczana jest 
w tłumaczeniu paginacja oryginału.

Publicystyczny charakter powoduje, że na pierwszym miejscu figurują za
gadnienia polityczne dnia bieżącego i okresu powojennego. Do takich należy praca 
Ernsta Bahra, Pom orze W schodnie, stanowiąca trzeci tom serii „Tereny Wscho- 
dnioniemieckie pod Obcą Administracją“ (przetłumaczona została także praca 
Prusy w schodnie pod polską  i radziecką  adm inistracją  — pierwszy tom tego wy
dawnictwa). Miało to być w intencji autora przedstawienie wyników gospodarki 
polskiej na Pomorzu Zachodnim (woj. szczecińskie i koszalińskie), aby wykazać 
przewagę stosunków przedwojennych. Jak niejedna z prac pozostałych, tak i ta



nasuwa uwagę, jak bardzo potrzebne jest gruntowne opracowanie dziejów po
wojennych.

W zeszycie N iem cy w schodnie pod  p o lską  adm in istracją  zamieszczone zo
stały trzy referaty, wygłoszone na zjeździe organizacji zwanej S tein bacher K reis  
w dniach 3—5 stycznia 1957 r. w Herne, a to znanego historyka G. Rhodego
N iem ieck ie teren y w schodnie pod  p o lską  adm inistracją, G. W. Strebla G ospodarka  
na teren ach  nad Odrą i Nysą i H. Grossego Pozycja P olski w  gospodarce eu ro
p e jsk ie j. Wyrosły one w kręgu popaździernikowych zainteresowań 'Polską i ewen
tualności wpływania na Polskę przy pomocy inwestowania kapitałów.

Zeszyt N iem ieck i W schód  obejmuje wybór referatów Seminarium Wscho
dniego Wyższej Szkoły Nauk Politycznych w Monachium, których autorami są
nie tylko Niemcy, a które zajmują się zagadnieniem sytuacji politycznej, prawnej 
i gospodarczej, powstałej w wyniku drugiej wojny światowej na wschodzie Europy. 
Wreszcie praca amerykańska L. W. Schwarza O becna sytuacja w ychodźców  w N iem 
czech  jest podstawowym opracowaniem tego zagadnienia, bogatym w materiał 
faktyczny.

Jak widać z tych przykładowych pozycji, działalność wydawnicza „Archiwum 
Przekładów“ jest szeroka i daje spory materiał publicystom.

W serii wydano także szereg prac dotyczących przeszłości. Należą tu takie 
pozycje, jak B. Gleitzego W schodnioniem iecka gospodarka  (część I i III, ta ostatnia, 
zawierająca zestawienia statystyczne, podana została bez tłumaczenia, opuszczono 
część II z mapami i diagramami), która jest zestawieniem danych o rozwoju Ziem 
Zachodnich w latach trzydziestych i w czasie wojny, i tom zatytułowany O sthilfe, 
w którego skład weszły trzy artykuły (jeden z nich wydrukowany był zresztą 
jeszcze w 1936 r. — czyżby chodziło o porównanie stanowiska, jakie zajmowała 
wobec opisywanego problemu nauka Niemiec hitlerowskich i NRF?). Dwie prace, 
a raczej broszury, mają naświetlać stanowisko amerykańskie wobec spraw nie
mieckich. Są to: H. C. Deutscha My i Niemcy, co chyba trochę na wyrost określone 
zostało jako „program polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Nie
miec“, oraz T. H. Tetensa Pangerm anizm  w Stanach Zjednoczonych, w której 
autor stara się zdemaskować organizacje pangermańskie działające w okresie 
między wo j enny m.

Ogólniejszy charakter mają dwie inne prace, jak D ziejow e p roblem y w spół
czesności, podręcznik do szkolenia polityczno-historycznego wydany przez Fede
ralne Ministerstwo Obrony, zawierający kilka artykułów, których autorami są 
znani uczeni, jak Aubin, Braubach czy Ritter (tom ten jest tylko częściowo tłu
maczeniem, a częściowo streszczeniem wydawnictwa niemieckiego), oraz zeszyt 
O przedstaw ianiu  stosunków  polsko-n iem ieck ich  w nauczaniu historii. Ten ostatni 
zawiera znane u nas tezy Enno Mayera o nauczaniu historii, uwagi o tych tezach 
pióra G. Rhodego oraz odpowiedź Meyera na recenzje, które ukazały się w Polsce.

Tak więc zasadniczy charakter całego wydawnictwa występuje także w do
borze prac, które zostały tu zamieszczone. Jest rzeczą jasną, że wobec ilości pu
blikacji, które ukazują się na Zachodzie, prace te nie oddają nawet najważniej
szych kierunków, jakie panują w historiografii. Wydawcy starali się uniknąć 
jednostronności przez sięganie także do prac, które nie wyszły spod pióra skraj
nych nacjonalistów (np. Enno Meyer), nie ustrzegli się jednak pewnej dowolności, 
która nie była zresztą do uniknięcia.

Celowe byłoby dokładniejsze charakteryzowanie pracy we wstępie nie tylko 
w postaci krytyki treści, ale i znaczenia samej pracy. Czym innym jest broszura 
publicystyczna (jak Tetensa), a czym innym praca naukowa.



Warto by w przyszłości rozszerzyć krąg zainteresowań na inne kraje, zwłaszcza 
Anglię i Francję, gdzie ukazuje się interesujących prac mniej niż w Niemczech 
i Stanach Zjednoczonych, ale nie są one bez znaczenia.

Wreszcie, choć tekst jest na ogół czysty, trafiają się od czasu do czasu po
myłki. Dla przykładu: w zeszycie 8, s. 19, zamiast „nadodrzańskich“ winno być 
„nadwołżańskich“, s. 24, nie „chełmińskiej“, a „chełmskiej“, s. 143, nie „narodu 
polskiego“, a „narodu czeskiego“, nie „Bevan“, a „Baran“, s. 144, nie „nieodpłatną“, 
a „nieodpartą“ itd. Nazwy niemieckie należało przetłumaczyć (s. 18, 36).

Ostatnio ukazały się dwie prace z tej serii, a to E. Bahra Das nördliche  
W estpreussen und Danzig oraz R. Breyera Ostbrandenburg.

Adam, G alos


