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SCHLESISCHE BIBLIOGRAPHIE. Im Auftrage der Historischen Kom- 
mission fiir Schlesien bearbeitet von H. R i s t e r, Marburg a. d. Lahn 1953, 
s. XII +  216 (ais Manuskript gedruckt).

Bibliografia Ristera wydana w formie powielanej przez powstałą dla 
celów odwetowych Komisję Historii Śląska w Marburgu stawia sobie za cel 
dopomóc pracom rewizjonistycznym historyków niemieckich przez zestawie
nie prac nad przeszłością Śląska opublikowanych na przestrzeni lat 1942—1951. 
Nie podejmujemy jej omówienia na tym miejscu w celu uzupełnienia luk lub 
też krytyki strony techniczno-erudycyjnej, ale raczej dlatego, że zestawienie 
Ristera jest pod wielu względami bardzo charakterystyczne i nasuwa szereg 
dających się poprzeć liczbami refleksji.

Praca rozpada się na cztery zasadnicze części: zestawia mianowicie ko
lejno pozycje bibliograficzne dotyczące całego Śląska, następnie osobno Śląska 
Dolnego, Śląska Górnego i Śląska austriackiego.

Pierwsza z nich rozpada się na 11 działów (dzieła ogólne, geografia, lud
ność, histo.ria polityczna, historia poszczególnych miejscowości, historia prawa, 
historia społeczna i gospodarcza, historia kultury, Kościoła, języka, litera
tury). Część druga rozpada się na 7 takich działów; część poświęcona Śląskowi 
austriackiemu dzieli się na 8  poddziałów. Ta niesystematyczność układu 
utrudnia w dużym stopniu korzystanie z bibliografii. W obrębie każdego 
poddziału pozycje są ułożone chronologicznie według lat wydania, przy czym 
najpierw idą książki niemieckie, następnie polskie lub czeskie. Jeśli chodzi 
o kompletność zestawienia, to zastanawiać musi, mimo zastrzeżeń wydawcy, 
doskonałe zorientowanie się i skompletowanie polskiej literatury historycznej 
odnoszącej się do Śląska w bibliotekach zachodnio-niemieckich, z których 
korzystał wydawca bibliografii. Spotykamy w niej nieraz drobne kilkustro^ 
nicowe druki, jak wydawnictwa urzędowe, ba — nawet przeznaczone do 
użytku służbowego. O brakach, i to bardzo rażących, będzie jeszcze mowa 
niżej. W tym miejscu chciałbym poświęcić parę uwag wnioskom, które się 
nasuwają po uważnej analizie niemieckiej bibliografii Śląska.

Na początek parę danych statystycznych. Na 1026 pozycji wstępu do bi
bliografii (Dzieła ogólne, nr 1—1026, s. 1—58) spotykamy około 603 w języku 
niemieckim, 282 w języku polskim, 124 w czeskim, oraz 13 w innych 
językach. Liczby te mają oczywiście obrazować stopień zainteresowania Ślą
skiem nauki poszczególnych krajów w okresie 1942—1951. Stosunek ten 
zmienia się jednak zasadniczo, jeśli pominiemy lata wojenne, w których pu
blikacje w języku polskim nie miały możności ukazywania się. Weźmy jedy



nie pod uwagę lata 1945—1951. Jeśli przykładowo zestawimy pozycje polskie 
i niemieckie, wyliczane dla okresu tych lat w dwu dalszych działach biblio
grafii Ristera, to stosunek książek niemieckich do polskich wydanych w tym 
okresie nawet w świetle niekompletnych dla wydawnictw polskich danych 
Ristera przedstawia się następująco: na 641 pozycji w języku niemieckim 
bibliografia notuje 776 numerów w języku polskim; widzimy więc stanowczą 
przewagę publikacji polskich — rzecz może nawet dla samych historyków 
polskich niespodziewana a odkrywająca tendencyjność zestawienia Ristera.

Z drugiej strony daje się spostrzec charakterystyczna linia rozwojowa 
publikacji niemieckich.

Jeśli na przestrzeni lat 1945—1948 bibliografia wykazuje na 1615 pozycji 
wydawniczych tylko 69 publikacji w języku niemieckim, to dla lat 1949—1951 
ilość ta podnosi się do 572 numerów (według zestawienia bibliografii), 
czyli wzrost niemieckiej literatury o Śląsku w tym czasie wynosi 800%! 
Ciekawe będzie dalsze przeanalizowanie bliższych problemów interesujących 
ostatnio rewizjonistyczną literaturę historyczną w Niemczech Zachodnich. Na 
641 tytułów zestawionych w bibliografii w poddziale Ortsgeschichte 320 to 
najrozmaitszego rodzaju Ortsgeschichten, historie poszczególnych miejsco- 
wośęi pisane dla wzniecania ducha nienawiści wśród fliichtlingów i druko
wane po najrozmaitszych kalendarzach powiatowych i regionalnych czaso
pismach śląskich wychodzących wciąż jeszcze na terenie Niemiec Zachodnich. 
Natomiast w innych działach bibliografii stosunek książek polskich do nie
mieckich jest zupełnie odmienny. Z dziedziny archeologii Śląska ukazała się 
po r. 1945 tylko jedna publikacja niemiecka a 15 polskich, w historii poli
tycznej stosunek ten wyraża się liczbami 10 i 36, w historii prawa 1 i 3, w hi
storii społecznej i gospodarczej 16 i 41. Są jednak i dziedziny, w których 
stosunek ten jest odwrotny.

Nie mam oczywiście zamiaru zastanawiać się nad ciężarem gatunkowym 
i wartością naukową niemieckiego i polskiego dorobku historycznego zesta
wionego w bibliografii Ristera. Ogólnie stwierdzić można, że Niemcy zalane 
są powodzią drobnych kilko- i parostronicowych paszkwili-broszurek ten
dencyjnych, dalej kalendarzy i heimatsbuchów poszczególnych powiatów 
i miejscowości (po r. 1945 wychodzi ich wciąż jeszcze na terenie Niemiec Za
chodnich... 8 ), wreszcie dawnych i nowych czasopism poświęconych dziejom 
Śląska (w latach 1945—1951 wychodziło ich ni mniej, ni więcej tylko... 81), 
w tym wiele dawnych znajomych, jak: „Archiv fur Schlesische Kirchenge- 
schichte", tom VII—IX, „Gleiwitzer Heimatblatter", „Kreuzburger Nachrich- 
ten“, „Zeitschrift fur Geschichte Mahrens und Schlesiens" (pod zmienionym 
obecnie tytułem: „Zeitschrift fur Geschichte und Landeskunde Mahrens'*).

Wreszcie jedna jeszcze uwaga. Mimo że bibliografia rejestruje nieraz 
drobne parostronicowe pozycje, maszynodruki i książki przeznaczone do 
użytku wewnętrznego po stronie polskiej, to jednak zastanawia brak takich 
choćby podstawowych pozycji, jak: Rosponda Skorowidz nazw miejscowości 
Ziem Odzyskanych (wydania z r. 1948 i 1951). Oba te wydania nie uszły 
zapewne uwagi skrupulatnego bibliografa i jego informatorów z J. G. Herder- 
Institut w Marburgu. Jasne jest więc, że nie chcą oni pogodzić opinii nie
mieckiej z faktem, że na Śląsku od r. 1948 oficjalnie przywrócono polskie 
brzmienie zniemczonym nazwom polskich osad i miast. Podobnie wymowny
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jest fakt, że dzieje lat 1945—1951 reprezentowane są w bibliografii po stronie 
niemieckiej 16 pozycjami odnoszącymi się wyłącznie do losu wysiedlonych 
ze Śląska Niemców, a zaledwie 2 polskimi. Brak natomiast całej bogatej 
literatury książkowej i notatek prasowych dotyczących problemów osadnictwa 
i ^zagospodarowania Śląska przez Polskę Ludową choćby tylko z lat 1945—1947. 
I tu nie może chodzić o przypadek. Przykłady takie można by mnożyć na każ
dym kroku.

W sumie, jeśli niemiecka bibliografia historii Śląska H. Ristera może 
nam dawać względnie dokładny obraz wojennej i powojennej literatury za- 
chodnio-niemieckiej, to obraz historycznej nauki polskiej traktującej o pro
blemach śląskich w latach 1945—1951 jest w niej chyba celowo zupełnie 
zniekształcony. «

Nie dziwi nas to zresztą. Takimi były stale metody nacjonalistycznej bur- 
żuazyjnej historiografii niemieckiej. W zakończeniu pragniemy jednak zwrócić 
uwagę, że prace bibliograficzne, jak świadczy przykład Ristera, służą nie 
tylko — tendencyjnie czy nie — takim czy innym celom praktycznym, ale 
same w sobie mogą stać się wymownym i poważnym dokumentem panujących 
stosunków. Dlatego na obecnym etapie sprawa regionalnej bibliografii historii 
Śląska po stronie polskiej nie jest bynajmniej rzeczą drugorzędną.

Trzeba przyznać, że historiografia polska nie wypełniła dotąd w pełni 
ciążącego na niej zadania — zewidencjonowania własnego dorobku ostatnich 
lat przedwojennych i dziesięciolecia powojennego, który mimo wszystkich 
naszych debet w wielu dziedzinach, wszystkich zaniedbań i braków, nawet 
w świetle danych cyfrowych Ristera mówi jednak za nas.

Ogłaszane w przedwojennym „Kwartalniku Historycznym" partie biblio
grafii historii Polski dotyczące Śląska rejestrowały jedynie część dorobku 
naukowego, przeważnie niemieckiego, na tym odcinku. Bibliografia historii 
Śląska za lata 1939—1946 jest w druku. Ogłoszono dotychczas bibliografię 
historii Śląska za lata 1945—1946 (Brożek w Zaraniu Śląskim 1947, s. 83—111) 
oraz za r. 194T (Kocowski w Sobótce 1950, dodat.). Druki nieperiodyczne wy
dane w Polsce w r. 1947 a dotyczące Śląska zostały pobieżnie zestawione 
w Bibliografii zachodniej pod redakcją W. Chojnackiego, nr 246—325 (por. 
Przegląd Zachodni 1949, dodat.). Dzieje Śląska zostały też uwzględnione 
w Bibliografii historii Polski za r. 1948 opracowanej przez J. Baumgarta; 
wreszcie na. ukończeniu są prace nad bibliografią historii Śląska za lata 
1948—1950 (przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii). Jest to, nie 
licząc oczywiście Urzędowego wykazu druków, bodaj wszystko, co do dziś 
można na ten temat zarejestrować w polskiej nauce historycznej.

Wyprzedzili nas pod tym względem Czesi dając powielaną bibliografię 
polskich silesiaców w opracowaniu A. Grobelnego, M. Kudelki i A. Sivka 
(z. L—II, Opawa 1952) i mimo że wydawnictwo posiada szereg braków i po
m yłek,. musimy podnieść imponujący wkład pracy wydawców w kierunku 
zobrazowania dorobku polskiego.

W oczach nauki polskiej Śląsk jest częścią Polski i dalszą rejestrację 
-śląskich materiałów bibliograficznych planuje się raczej jedynie w ramach 
prac ogólnopolskich. Nasuwa się przecież poważne pytanie, czy na obecnym 
etapie kontynuacja historycznej bibliografii śląskiej po stronie polskiej by
łaby rzeczywiście zbędną? Karol Maleczyński


