
W. S c h l e s i n g e r ,  KIRCHENGESCHICHTE SACHSENS IM MITTELALTER, 
t. I. Von den Anfängen kirchlicher Verkündigung bis zum Ende des Investitur
streites, s. XII, 397 +  mapa; t. II. Das Zeitalter der deutschen Ostsiedlung (1100— 
—1300) (Mitteldeutsche Forschungen 27/1, II), Köln—Graz 1962.

Opublikowana ostatnio historia kościoła saskiego w średniowieczu jest w wielu 
punktach doskonale podbudowana wcześniejszymi mniejszymi publikacjami 
W. Schlesingera *. Mimo to zadziwić musi tak jej zakres tematyczny, jak i do
kładność jego opracowania, wskutek czego Autor daje nam do ręki dzieło zupełnie 
wyjątkowej wagi, stanowiące niewątpliwie osiągnięcie godne porównania z daw
nymi najlepszymi pracami z tej dziedziny, jak np. publikacje H. F. Schmida1 2, 
którego — jak się poniżej przekonamy — jest świadomym kontynuatorem i kry
tykiem.

Dwa kilkusetstronicowe tomy Kirchengeschichte Sachsens obejmują odmienne 
zdaniem Autora okresy dziejów kościoła saskiego w wiekach średnich: do r. 1100 
oraz w latach 1100 do 1300. Cezura chronologiczna przyjęta została jednak tylko 
w wypadku pierwszego okresu z dziejów wewnętrznych kościoła (koniec okresu 
walki o inwestyturę). Określenie ram czasowych okresu drugiego pochodzi już nie 
z kościelnej, lecz z ogólnej historii, mianowicie społeczno-gospodarczej i narodo
wościowej — „Das Zeitalter der deutschen Ostsiedlung”. Sugeruje to czytelnikowi, 
że pierwszy tom obejmuje historię kościelną w czasach słowiańskich, gdy natomiast 
tom następny już w okresie wzmagających się wpływów niemieckich. Na pod
stawie własnych badań mogłem się przekonać, że granica czasowa oparta na takich 
kryteriach została przyjęta dla okresu zbyt wczesnego, gdyż w XII w. można 
mówić o napływie Niemców tylko do zachodniej, załabskiej części omawianego 
obszaru, i to liczebnie zbyfc^słabym, ażeby fakt ten uznać za przełom w stosunkach 
narodowościowych. Cały więc XII w. jest jeszcze w zasadzie słowiańskim okresem 
dziejów Saksonii.

Pod względem terytorialnym praca Schlesingera obejmuje obszar późniejszej 
prowincji saskiej, tj. obszar prawie wszystkich plemion serbołużyckich, z wyłą

1 Por. W. S c h l e s i n g e r ,  Burgen und Burgbezirke (Beobachtungen im mittel
deutschen Osten. Von Land und Kultur. R. Kötzschke zum 70. Geburtsjahr, Leipzig 
1937, s. 77—105); t e n ż e ,  Die deutsche Kirche im Sorbenland und die Kirchen
verfassung auf westslawischen Boden (Zeitschrift für Ostforschung, I, 1952, s. 345— 
371); t e n ż e ,  Die Verfassung der Sorben; H. L u a a t ,  H. J a n  kühn,  W. S c h l e 
s i n g e r ,  E. S c h w a r z ,  Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale 
und Oder, Giessen 1960, s. 75—102. Drobniejsze prace zebrane zostały , i wydane 
w zbiorze pt. Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des 
Mittelalters, Göttingen 1961, s. 490.

2 Zwłaszcza Die rechtlichen Grundlagen derPfarrorganisationaufwestslavischen 
Boden und ihre Entwicklung während des Mittelalters, Weimar 1938.



czeniem tych, które weszły w skład Anhaltu, jak Zirvisti-Czerwiszcze, północno- 
-zachodnia część terytorium plemiennego Nisizi-Niżyce czy plemię Serimunti-Żyr- 
mąt. Pod względem organizacji kościelnej obejmuje to diecezję merseburską, ży- 
tycką (naumburską) oraz miśnieńską. Brak więc tu archidiecezji magdeburskiej. 
Trzeba podkreślić, iż takie rozgraniczenie, pomijając nawet względy organizacji 
kościelnej, nie jest zupełnie szczęśliwe, zwłaszcza dla wcześniejszego okresu omó
wionego w pierwszym tomie. W tym bowiem czasie żywotną rolę odgrywały jeszcze 
słowiańskie podziały plemienne (wciąż używane w źródłach jako podstawowa jed
nostka orientowania się w geografii terenu). Trudno więc uznać późniejsze podziały 
polityczne Niemiec za podstawę rozgraniczeń we wczesnym średniowieczu prze
prowadzonych z pominięciem podziałów plemiennych, respektowanych nie tylko 
w materiale źródłowym, ale przede wszystkim w organizacji diecezjalnej, czego nie 
neguje również sam Autor. Jest to jednak błąd popełniany dość powszechnie 
w mediewistyce niemieckiej 3.

Przedstawiona w takich ramach chronologicznych i przestrzennych historia 
kościoła saskiego w średniowieczu omawiana jest przez Schlesingera według sche
matu kilku powtarzających się w obydwu okresach zagadnień, omawianych kolejno 
w odpowiednich rozdziałach pierwszego i drugiego tomu pracy.

Oczywiście, stosownie do potrzeb występują w każdym z nich zmiany. I tak 
w tomie pierwszym, będącym z uzasadnionych przyczyn przedmiotem szczególnego 
zainteresowania historyków Słowiańszczyzny Zachodniej, znajduje się rozdział po
święcony misjom duchowieństwa niemieckiego na ziemie tego odłamu plemion 
słowiańskich z pełnym wzruszenia opisem męczeństwa biskupa Arna w pobliżu 
rzeczki Kamienicy (Chemnitz) w 892 r. Rzecz znamienna, misja ta towarzyszyła 
armii wschodniofrankońskiej w wyprawie na Czechy. Cały opis pochodzi zresztą 
z późniejszej o z górą sto lat Kroniki Thietmara. Omówiono tu także spór o inwe
styturę, co — jak zaznacza Autor we wstępie i podtytule pierwszego tomu — 
stanowić ma podstawę podziału całego dzieła. Podział ten uzasadnia dodatkowo 
przeniesienie do tomu drugiego w całości problemu fundacji klasztornych, zajmują
cego tu cały ogromny rozdział (s. 165—351). Podobnie, rzecz jasna, tylko w pierwszym 
tomie mógł się znaleźć rozdział poświęcony sprawie fundacji biskupstw (s. 21—52), 
nb. jeden z najlepiej napisanych w całej książce. Został tu gruntownie przedsta
wiony cały proces dojrzewania pomysłu Ottona I: od przyrzeczenia przed bitwą 
nad rzeką Lech założenia biskupstwa w Merseburgu aż po fundację całej odrębnej 
prowincji kościelnej w Magdeburgu, obejmującej prócz dwóch dawnych (Hobolin— 
—Havelberg i Branibor—Brandenburg) nie jedno, decz aż trzy biskupstwa na obsza
rze grupy serbołużyckiej — Merseburg, Żytyce (z czasem Naumburg) oraz Miśnię. 
Warto podkreślić, co znajduje też odpowiednie odzwierciedlenie w pracy Schlesin
gera, że tylko początkowo biskupstwo merseburskie, obejmujące częściowo także 
tereny niemieckie, miało największe znaczenie. Z czasem ta rola przypadła bezpo
wrotnie w udziale Miśni.

Zorganizowanie tak wcześnie wielkiej prowincji kościelnej na wschodzie kraju 
odpowiadało podwójnie celom politycznym dynastii saskiej; po pierwsze, pod
nosiło znaczenie duchowieństwa, na którym ta dynastia w znacznej mierze się 
opierała, a po drugie, ułatwiało ekspansję niemiecką na Wschodzie. Cenne też są

3 Nie uwzględniają słowiańskich podziałów plemiennych takie prace z zakresu 
wczesnego średniowiecza, jak: P. Gr i mm,  Die Vor- und Frühgeschichtlichen 
Burgwällen der Bezirke Halle und Magdeburg, Berlin 1958,- czy W. H e s s  ler,  
Mitteldeutsche Gaue des frühen und hohen Mittelalters (Abhandlungen d. Sachs. 
Akad. d. Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse, t. 49, z. 2), Berlin 1957.



uwagi na temat granic diecezji; szczególnie dokładnie uwzględnione są tu zmiany 
spowodowane czasową likwidacją biskupstwa merseburskiego. Rozdziały dotyczące 
biskupstw i biskupów w obydwu okresach, systemu parafialnego, strony ideolo
gicznej działalności kościoła’ oraz zagadnień organizacyjno-prawnych i ekonomicz
nych powtarzają się cyklicznie w obydwu częściach dzieła.

Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom w pierwszym, najbardziej nas interesującym 
okresie. W rozdziale o biskupstwach i biskupach kładzie się nacisk głównie na 
osobowość poszczególnych pasterzy diecezji serbołużyckich, przy czym postaciami 
najciekawszymi i najlepiej wskutek obfitości źródeł (Kronika Thietmara) omówio
nymi są — nie licząc wieloletniego misjonarza tutejszych ziem słowiańskich, 
pierwszego biskupa merseburskiego, Bosona — biskup merseburski, a po 981 r. 
arcybiskup magdeburski Gizyler oraz jego najzaciętszy przeciwnik Thietmar. Autor 
bardzo rzadko tylko usiłuje podważyć wiarygodność opisu kronikarza mersebur
skiego i przedstawia historię tych postaci, jak i przebieg całego sporu o biskupstwo 
merseburskie i czasowo zabrane mu ziemie, zgodnie z jego schematem. Przeciw
stawia więc chciwemu władzy, pieniędzy i zaszczytów, a nie przebierającemu 
w środkach (przekupstwo dostojników kościelnych w Lateranie) Gizylerowi rozum-r 
nego Thietmara, którego życiową pasją stało się naprawianie błędów Gizylera, 
w czym on sam — dodajmy — był materialnie zainteresowany. Żywe przedstawie
nie tych postaci znacznie ułatwia pełne poznanie sposobu życia i myślenia nie tylko 
biskupów, ale i w ogóle panów wschodnioniemieckich.

Bardzo cenny jest też rozdział poświęcony najstarszej organizacji parafialnej. 
Omówiono tu wszystkie najstarsze parafie, i to nie tylko poświadczone źródłowo, 
ale i te,, co do których ze względu na ich obszar i inne dane charakterystyczne 
istnieje podejrzenie, iż. powstały jeszcze w najstarszym okresie, choć nie ma na to 
bezpośrednich dowodów. Na tym jednak rozdziale bardziej niż na innych zaciążyła 
tendencja dzieła Schlesingera, do której powrócę jeszcze niżej. Mianowicie przy 
omawianiu poszczególnych parafii stara się on za wszelką cenę obalić dawny 
pogląd H. F. Schmida o burgwardowym, a zarazem tkwiącym korzeniami w sło
wiańskiej organizacji grodowej charakterze najstarszych parafii. Kładzie więc 
szczególny nacisk na fakt, że nie wszystkie starsze parafie związane były z tą orga- 
nizają, że niektóre z nich były fundacjami rycerskimi (s. 203, a zwłaszcza 213 n.). 
Tezy tej nie potwierdza rzeczowy materiał zgromadzony przez Autora we wspo
mnianym rozdziale, w którym obok starych dowodnie parafii burgwardowych wy
stępują nieburgwardowe, uznane za pochodzące z tego samego okresu w wyniku 
retrospektywnych rozważań Autora.

W rozdziale poświęconym zagadnieniom ideologicznym zwraca uwagę dobra 
charakterystyka religii słowiańskiej (s. 215 n.). Uderza też swoim obiektywizmem 
podkreślenie faktu, że Słowianie traktowali religię chrześcijańską po prostu jako 
religię ich wrogów, łącząc niemieckość z chrześcijaństwem (s. 221).

W rozdziale zaś na temat zagadnień ekonomiczno-prawnych na uwagę zasługuje 
problem uposażenia biskupów oraz charakterystycznej dla ludności słowiańskiej 
dziesięciny snopowej (scobrones, Schoberzehnt). Tu dochodzimy do punktu, w któ
rym nie można w żaden sposób zgodzić się ze Schlesingerem. Chodzi o organizację 
plemienno-grodową i społeczną Słowian. Po pierwsze, w oddzielnym passusie 
rozdziału wstępnego odrzuca on w sposób zdecydowany przyjętą w nauce, przede 
wszystkim w wyniku badań B. Knulla4 i H. F. Schmida5, tezę o słowiańskim

4 B. K n ü l l ,  Die Burgwarde, dysertacja, Holzminden 1895, a także w Histo
rische Geographie Deutschlands im Mittelalter, Wrocław 1903.

5 H. F. S c h m i d ,  poza cytowaną powyżej, przede wszystkim Die Burgbezirks
verfassung bei den slawischen Völkern in ihrer Bedeutung für die Geschichte ihrer



pochodzeniu burgwardów, uznając je za instytucję niemiecką stworzoną przez 
Ottona I według wzorów wziętych z tzw. wówczas Hassegau6. Pogląd taki nie da 
się stanowczo pogodzić z tym, co wiemy dotychczas na temat łączności organizacji 
burgwardowej ze słowiańską organizacją grodową, istniejącą powszechnie w ramach 
poszczególnych plemion. Wbrew temu, co pisze Autor, burgwardy zawsze nawiązy
wały do tej organizacji, stanowiąc nie tyle jej kontynuację, co przejęcie, polegające 
na nadaniu obcej nazwy i zastąpieniu dawnej starszyzny słowiańskiej załogami 
niemieckimi. Obsadzenie dawnych słowiańskich grodów (choćby częściowo zniszczo
nych i potem odbudowanych) przez Niemców i ich wykorzystanie do celów woj
skowych i politycznych nie może być uznane za argument o niemieckim pochodzeniu 
burgwardów. Jeśli nawet w Niemczech gdziekolwiek poprzednio organizacja gro
dowa istniała, to nie znaczy wcale, że miała ona wpływ na powstawanie burg
wardów opartych na dawnych grodach słowiańskich. Odmiennie od swych nie
słusznie krytykowanych poprzedników nie nawiązuje Schlesinger przy omawianiu 
burgwardów do słowiańskich okręgów grodowych, co prowadzi go niekiedy wy
raźnie na manowce, gdy pisze w pewnym momencie, że pierwotnie każde plemię 
słowiańskie posiadało prawdopodobnie tylko jeden gród (s. 10). Jest to sprzeczne 
ze wszystkimi źródłami, z Geografem Bawarskim na czele. Już to bowiem jedno 
z najstarszych i podstawowych źródeł daje dostateczne dowody na powszechnie 
w literaturze uznawany fakt, że plemiona słowiańskie, w tym oczywiście serbo- 
łużyckie, rozpadały się na wiele okręgów grodowych. Mamy ich po 30 dla Milczan 
i Łużyczan, 50 dla Serbów właściwych, ale nawet małe plemionko Bieżuńczanie 
ma 2 okręgi grodowe (civitates). W czasach późniejszych spotykamy zarówno 
plemiona jedno-, jak i wielogrodowe. Autor więc wypowiadając powyższą hipotezę 
stawia się w położeniu, w którym zarzucić mu można nieznajomość skomplikowa
nego zagadnienia organizacji plemiennej Serbów nadłabskich. Podobnie nieściśle 
przedstawione są zresztą i inne problemy dotyczące tej organizacji (s. 47), jak 
zagadnienia wiążące się z pozostałościami czasów słowiańskięh. Między innymi 
występuje Schlesinger nie po raz pierwszy7 z tezą o zaniku arystokracji słowiań
skiej zaraz po podboju niemieckim, przy czym wypadki takie, jak Cuchavicus 
Thietmara8, uznaje za wyjątki, inne, jak Bora — za przybysza z Czech, pomniej
szając liczbę występujących wielmożów słowiańskich w drugiej połowie XI w., 
czego nie czynią inni badacze9. W konkluzji więc Schlesinger wszędzie usiłuje 
pomniejszyć rolę czynnika słowiańskiego w kształtowaniu się kościoła i społeczeń
stwa saskiego we wczesnym średniowieczu. Czyni to wbrew nie tylko polskiej 
i czeskiej, ale i starszej niemieckiej literaturze przedmiotu, której jest konsekwent
nym pod tym względem krytykiem. Jego poglądy nie są przy tym nieznacznym 
fragmentem zakrojonego na szeroką skalę dzieła, lecz stanowią jego część istotną, 
a może i kwintensencję. Może o tym świadczyć zakończenie tomu pierwszego, gdzie 
(poczynając od s. 285) zbiera rezultaty swych na tym polu wysiłków, rozproszo
nych — jak to widzieliśmy — po całej książce. Nie wydaje się, ażeby znamienne

Siedlung und ihrer staatlichen Organisation (Jahrbücher für Kultur und Geschichte 
der Slawen, N. F., II, 1925/1926, s. 81—132).

6 Pogląd przedstawiony najgruntowniej w cytowanej w przyp. pracy Die 
deutsche Kirche im Sorbenland...

7 Por. przede wszystkim cytowane studium Die Verfassung der Sorben.
8 Thietmari Chronicon II 38, wyd. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, s. 103.
9 Np. G. L a b u d a ,  Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, Poznań 

b.d., por. s. 203 n.



pod tym względem usprawiedliwienie się a priori przed pomówieniem o nacjo
nalizm mogło spełnić rolę zadośćuczynienia10.

Szkoda więc, że to znakomite osiągnięcie mediewistyki, ze względu na swoje 
rozmiary i ogrom zebranego materiału przekraczające swym znaczeniem regionalne 
ramy traktowanych przez Schlesingera obszarów, zostało tak mocno pomniejszone 
przez wyraźne wyeksponowanie błędnych i tendencyjnych zarazem poglądów za
służonego skądinąd dla badań słowianoznawczych Autora.

Praca W. Schlesingera napisana jest bardzo przejrzystym, pięknym stylem 
i zaopatrzona w mapki dla każdego z omawianych okręgów. Jedynym jej formalnym 
brakiem jest przesunięcie całego materiału dowodowego na koniec każdego tomu 
i niedostateczne skomunikowanie go z tekstem, co nie ułatwia, lecz utrudnia raczej 
lekturę książki.

Lech Tyszkiewicz

H. L u d a t ,  DAS LEBUSER STIFTSREGISTER VON 1405. STUDIEN ZU DEN 
SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSVERHÄLTNISSEN IM MITTLEREN ODERRAUM 
ZU BEGINN DES 15. JAHRHUNDERTS, cz. I (Osteuropastudien der Hochschulen 
des Landes Hessen, Giesener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung 
des europäischen Ostens), Wiesbaden 1965, O. Harrasowitz, s. XXXIX +  161 i mapy.

Jeszcze w 1942 r. wydał dzisiejszy prof. H. Ludat, ówczesny docent na hitle
rowskim uniwersytecie w Poznaniu, obszerną monografię dziejów i stosunków 
społeczno-gospodarczych w dobrach biskupstwa lubuskiego, głównie na podstawie 
nie znanego drukiem, choć niekiedy cytowanego, spisu majątku biskupiego z prze
łomu XIV/XV w. Praca ta 1, która wobec zasadniczych sprzeciwów autora w sto
sunku do polskich postulatów wydawniczych nie została przyjęta do druku przez 
Lwowskie Towarzystwo Naukowe * 1 2r ogłoszona — jak wspomnieliśmy — w czasie 
wojny, doczekała się w 1949 r. bardzo surowej oceny ze strony prof. J. Matuszew
skiego3 oraz spokojniejszych recenzyj prof. G. Labudy i A. Gieysztora4. Obecnie, 
po 17 latach, Autor podjął temat na nowo, wydając osobno, załączony poprzednio 
tylko w aneksie, Liber beneficiorum biskupstwa lubuskiego. O ile w 1942 r. aneks 
ten objął tylko część śląską, wielkopolską i małopolską (z pograniczem ruskim)5, 
bez Brandenburgii i Ostmark, to obecne wydanie zawiera pełny tekst zabytku, 
cały Stiftsregister lubuski.

Wydanie poprzedzone jest wstępem, dosłownie niekiedy przedrukowanym z wy
dania z 1942 r. i z tego powodu nie zajmującym stanowiska wobec słusznych

10 Por. przyp. do s. 285 (s. 343): „Ich erörtere das Problem hier nicht gern, 
da ich mir bewußt bin, wie leicht eine solche Erörterung mißverstanden werden 
kann. Ich bin kein Anhänger der Ansicht, den Westslawen sei alle höhere Kultur 
von den Deutschen zugekommen, und ich bin mir bewußt, daß Erscheinungen der 
mittelalterlichen Kirchenverfassung nur sehr mit Einschränkung auf einen natio
nalen Nenner gebracht werden können”.

1 Por. H. L u d a t ,  Bistum Lebus, Weimar 1942.
2 Por. „Sprawozdania Tow.' Nauk. we Lwowie”, XVI, 1936, s. 309 i n.; por. 

s. X wstępu wydawcy, gdzie nie jest wyjaśniona jednak przyczyna odmowy publi
kacji w wydawnictwie polskim ze strony Ludata. Chodziło tu o język wydania.

3 J. M a t u s z e w s k i ,  O biskupstwie lubuskim. Uwagi krytyczno-polemiczne 
(Czasopismo Hist.-Prawne, II, 1949, s. 29—139).

4 Por. A. G i e y s z t o r  (Przegląd Historyczny, XXXVI, 1946, s. 169—174); 
G. L a b u d a ,  Fragmenty z dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, t. I—II, Poznań 
1960.

5 Por. s. 315—386 pracy cytowanej w przyp. 1.



zarzutów krytyki polskiej. We wstępie tym omawia Wydawca po kolei: stan badań 
nad dziejami biskupstwa, znajomość zabytku w nauce, opis rękopisu i czas jego 
powstania (s. IX—XXXIX), wtrącając niekiedy luźne uwagi na temat zbieżności 
zabytku z odpowiednimi partiami Liber beneficiorum Długosza czy źródłami na
szego zabytku. Sam tekst zajmuje s. 1—86, po czym następują przypisy, wykazy 
literatury, indeksy i objaśnienia do map. Do wydania dołączone są mapy przed
stawiające rozmieszczenie majątku biskupiego w Brandenburgii, na ziemi lubuskiej, 
Śląsku, w Małopolsce i Wielkopolsce. Wobec tego, iż praca merytorycznie była już 
oceniana przez badaczy polskich, a zeszyt obecnie wydany jest częścią projektowa
nej większej całości, wypadnie zająć się wyłącznie oceną metody wydawniczej 
i niektórymi problemami z tą metodą ściśle się łączącymi, np. czasem powstania 
zabytku, stosunkiem jego do Liber beneficiorum Długosza, źródłami spisu lubu
skiego, no i wreszcie trafnością odczytów.

Wydany przez prof. H. Ludata zabytek nie jest oryginałem6 (sam czas 
powstania oryginału może być sporny), lecz kopią powstałą w latach 1462—1467. 
Oryginał pochodził według Wydawcy z czasów biskupa lubuskiego Jana Borschnitza 
(1397—1420) i został w latach 1462 -̂1467 przepisany wraz z dodatkami późniejszymi 
(np. z lat 1422, 1426, 1431, 1432, 1460, 1461, 1462). Nadto Liber beneficiorum zawiera 
dodatki dopisane późniejszą ręką z lat 1467, 1472, powstałe już po skopiowaniu 
wzoru.

Jak sam Wydawca stwierdził we wstępie7, pod względem stylistycznym i rze
czowym opis dóbr małopolskich różni się w Liber beneficiorum od takiegoż opisu 
dóbr wielkopolskich biskupstwa. Zdanie to wypadnie rozszerzyć. Choć z braku 
miejsca w recenzji niepodobna jest zdania szczegółowo umotywować, recenzent 
widzi w spisie majętności biskupich 3, a nawet 4 odcinające się od siebie ujęciem 
stylistycznym i rzeczowym partie. Czy zjawisko to odpowiada również odrębnym 
etapom chronologicznym powstawania zabytku, nie można bez dokładnej analizy 
historii poszczególnych miejscowości stwierdzić, choć pewne supozycje w tym 
kierunku zostaną niżej przytoczone.

I jeszcze jedna uwaga ogólna. Regestr lubuski obejmuje tylko majętności 
i dochody biskupa; wyjątkowo wspomnieni bywają kanonicy lubuscy (dziekan — 
s. 8, archidiakon — s. 15) lub kapituła (s. 22). Że biskupstwo musiało posiadać 
kapitułę, jest rzeczą więcej niż niewątpliwą, że kanonicy musieli mieć, mimo 
burzliwych czasów i przenoszenia stolicy biskupstwa z miejsca na miejsce, jakieś 
stałe dochody, nie mówiąc o uposażeniu w ziemię — więcej niż oczywistą. Fakt, 
że mimo to nie zostały ich majętności i dochody objęte tym spisem, nasuwa 
domysł, iż istnieć musiał chyba osobny spis majętności kapitulnych, podobnie jak 
część Liber beneficiorum Długosza, dziś zaginiony.

Przechodzę do omówienia techniki wydawniczej. Sądząc z porównania druku 
7. próbną reprodukcją dwóch stron zabytku (pag. 9, 31), odczyty wydają się na 
ogół poprawne i nie budzące zasadniczych wątpliwości. Nie licząc uwag prof. 
Gieysztora z 1949 r., wysuwają się następujące propozycje poprawy lekcyj: s. 5 — 
zamiast „diecese” czytać „diocesi”, zam. Chyviensis czyt. „Chymensis” lub „Chyuien- 
sis” 8; s. 16 — „Borsnitz” zam. „birsnitz”, „sexagenis” zam. „saxegenis”; s. 31 — eto 
(sic!); s. 36 — raczej „mansi” niż „mansos”; s. 43 — raczej „sępi” niż „cepi”; 
s. 48 — „quit tantum solvit” zam. ,,qui(?) tantum solvit”. Zdaje mi się, że w tego

® Przechowywany w Archiwum Państwowym w Poczdamie, sygn. rep. 78a, 11.
7 Por. przyp. 505.
8 Ortografia imion własnych i nazwisk nie powinna być, w myśl powszechnych 

założeń edytorskich, zmieniana.



rodzaju wydawnictwie wypadałoby, raczej poprawiać manierę pisarza-kopisty 
i dostosowywać odczyty do reguł powszechnej średniowiecznej łaciny, zwłaszcza 
że w wielu wypadkach chodzi o źle przez kopistę (?) odczytywane c zamiast t 
(i odwrotnie). Należałoby tedy — moim zdaniem — umieścić w tekście odczyty 
poprawne, jak np. „manipulatim”, „humulum”, „unita”, „schulcen”, a w przypisach 
natomiast podać odczyt paleograficznie poprawny9. Ale to już rzecz do dyskusji.

Zasadnicze zastrzeżenia budzi natomiast system stosowanych przez H. Ludata 
odnośników literowych, zwłaszcza w wypadkach kiedy oznacza nimi nie poszczególne 
wyrazy, lecz całe dłuższe nieraz ustępy. Wówczas stosuje się zazwyczaj na początku 
i końcu odpowiedniego passusu tę samą literę. W omawianym wydaniu jednak 
panuje na tym polu duża dowolność, prowadząca do nieporozumień. Jeśli niekiedy 
Wydawca stosuje powszechny system odnośników a-a, b-b 10 11, to innym razem jedna 
litera odnosi się do całego dłuższego ustępu11. Wreszcie spotykamy wypadki, kiedy 
tego rodzaju odnośniki oznacza się dwiema różnymi literami12.

Ważniejsze jest jeszcze następne zagadnienie. Co ma oddawać wydanie: czy 
postać rękopisu, czy postać pierwotną zabytku. W pierwszym wypadku wypada 
przedrukować wiernie tekst z lat 1462—1665, w drugim odtworzyć oryginał-wzór 
kopisty późniejszego. Wydawca zupełnie słusznie odrzuca tedy do przypisów 
wszelkie dodatki kopistów po 1465 r .13, ale dodatki kopisty z 1465 r. za
trzymuje w tekście. Niekiedy podaje wprawdzie w przypisie, iż dany tekst 
powstał po 1420 r. (podając niekiedy dokładne daty, do których także dodatki się 
odnoszą)14, ale mimo wszystko pozostawianie takich dodatków w tekście głównym 
wydania, a nie wydzielenie ich do przypisów, sprawia wrażenie, iż Wydawcy nie 
chodziło o ustalenie tekstu pierwotnego.

Przechodzimy w taki sposób do omówienia czasu powstania Liber beneficiorum 
lubuskiego. Wydawca stoi na stanowisku, z braku jakichkolwiek bliższych danych, 
że wzmianka przy miejscowości Kazimierz (wielkopolski, w pobliżu Koła) i Ka
mienica, iż pewne układy biskupa z poddanymi miały miejsce na krótko przed 
1405 r. (w Liber beneficiorum mowa jest jednak tylko o: „anno presenti”) lub że 
pewien dopisek do spisu powinności poddanych został dopisany w 1405 r. (hec 
scripta anno 1405) 15, mówi, iż cały rejestr posiadłości biskupich powstał w czasach 
sprawowania urzędu biskupiego przez Jana IV Borschnitza, biskupa lubuskiego 
(1397—1420), właśnie w latach 1402—1405. Popierać ma to nadto fakt, iż spotykamy 
w tekście częstokroć wtręty typu: „Ego Johannes episcopus”, „me Johannem 
episcopum”, „ego Johannes préidictus” 16, nie mówiąc o wypadkach takich, jak: 
„mihi retulit”, „reperio in registris”, „habaeo iudicium”, „convenerunt mecum”, 
,.deberem informari”, „dicitur mihi” 17, wskazujących również niedwuznacznie na 
jakiegoś biskupa lubuskiego, najsnadniej tegoż Jana Borschnitza. Wreszcie wzmian
ka wprost: „ego Johannes de Borsnitz redemi” 18, decydować ma według Ludata 
ostatecznie o czasie powstania naszego Liber beneficiorum 19.

9 Por. s. 15, 23, 59 i pass. tekstu.
10 Por. przykładowo: s. 62, przyp. b-b, y-y; s. 60, przyp. g-g; s. 61, przyp. s-s.
11 Por. np. s. 43, przyp. k i pass.
12 Por. przykładowo s. 50, przyp. c-d.
13 Por. np. s. 2, przyp. a; s. 3, przyp. a, c; s. 60, przyp. e’-e’; dodatek, mimo 

że dopisany znacznie później ręką, figuruje jednak w tekście, a nie w przypisie.
14 Por. s. 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 31, 32—35 i pass. pracy.
15 Por. s. 76, 80 wydawnictwa.
10 Por. tamże, s. 6, 9, 16.
17 Tamże, s. 5, 6, 41, 81, 83, 84.
18 Por. tamże, s. 16.
19 Por. tamże, s. XXX i n.



Niestety, tego rodzaju argumentacji sprzeciwiają się inne dane. W tekście 
z podobnymi wzmiankami zredagowanymi w pierwszej osobie spotykamy się i pod 
późniejszymi datami, np. „nescio qualiter habet” (1421—1437), „ad ecclesiam meam” 
(1447), „debrem . . .  contuli” (1426); podobnie i wiadomość; „per me Johannem 
episcopum facta anno” (1446), stoi w sprzeczności z poglądami Wydawcy. Wreszcie 
wprost pod 1447 r.: „ego Johannes Deher episcopus Lebucensis” (dwukrotnie)20, 
dowodzi podobnie jak poprzednie niezbicie, że wzmianki zredagowane w osobie 
pierwszej lub odnoszone do biskupa Jana (Borschnitza czy Dehera) nie znajdowały 
się w oryginale, lecz są późniejszym z różnych czasów (1415, 1426, 1421—1437, 1446) 
dodatkiem. Tak więc w naszych oczach nie istnieje żaden poważny argument, który 
by wskazał na czasy biskupa Borschnitza, a zwłaszcza lata 1402—1405, jako okres 
powstania zabytku. W naszym przekonaniu właśnie te dodatki, zredagowane 
w pierwszej osobie, wskazują na to, iż oryginał regestru lubuskiego istniał jeszcze 
wcześniej, a został tylko przez biskupa Jana Borschnitza i późniejszych uzupeł
niony. Możliwe, iż około 1405 r. zabytek został przepisany i niektóre dodatki, 
nawet wcześniejsze (biskupa Jana Kierlicza, 1383—1392), wówczas doń włączone 
i bezmyślnie przepisane czy to w 1405 r., czy też dopiero później przez kopistę 
obecnej kopii. Czy w takim razie oryginał powstał zaraz przed 1383 r., czy wcze
śniej, niepodobna rozstrzygnąć.

Przechodzimy do omówienia źródeł naszego zabytku, czy może raczej pier
wotnego Liber beneficiorum lubuskiego. Dwukrotnie są obecnie wspomniane anti
quissimi registri; raz jeden przy opisie, pretensji biskupstwa do ziem ruskich i do 
zatargów o granice z biskupami kamińskimi i miśnieńskimi, drugi zaś przy opisie 
miejscowości Göritz w pow. Sternberd w Brandenburgii21. Nadto w spisie mało
polskich posiadłości biskupstwa i z pogranicza ruskiego spotykamy pięciokrotnie 
powołany „registrum Stephani episcopi” oraz trzykrotną wzmiankę o „tempore 
Stefani episcopi” 22. Obie te wzmianki wskazują, że dla posiadłości wschodnich 
biskupstwa istniały jakieś stare regestry, z czasów biskupa Stefana II (1316—1345). 
Czy są one identyczne z antiquissimi registri, wspomnianymi w odniesieniu do 
dóbr brandenburskich, wątpliwe. Brak miejsca nie pozwala szerzej uargumentować 
poglądu, który pozwoliłbym sobie jednak zasygnalizować, iż niezależnie od jakichś 
starych regestrów brandenburskich biskup Stefan II za czasów swych częstych 
pobytów w Polsce23 24 mógł polecić dokonanie spisu swych wschodnich posiadłości, 
które w czasie zatargów polsko-brandenburskich stawały się bodaj jedyną pod
stawą materialną biskupa i biskupstwa. Regestr ten był odmiennie zredagowany 
niż spis posiadłości brandenburskich i stąd podniesione przez Wydawcę różnice 
w traktowaniu opisów wielkopolskich i małopolskich

Wreszcie stosunek małopolskiej części naszego spisu do odpowiednich partii 
Liber beneficiorum Długosza. Jest rzeczą godną uwagi, iż Długosz na końcu swego 
opisu kolegiaty opatowskiej umieścił spis posiadłości biskupstwa lubuskiego (nie
kompletny), który zastanawiająco zgodny jest z opisem poszczególnych miejscowo
ści w spisie lubuskim 25. Wydawca wyraził przypuszczenie, że to Długosz korzystał

20 Tamże, s. 8, 29, 31, 9, 28.
21 Tamże, s. 5( 6.
22 Tamże, s. 44. 45, 48, 53, 55 oraz 51, 54, 72.
23 Por. nadania Łokietka i Jadwigi dla Stefana z r. 1328 i 1332, Kod. dvpl- 

wlkp., II, nr 1088, 1120. O przeniesieniu stolicy biskupstwa por. pisma Jana XXII 
z r. 1327, tamże, nr 1074.

24 Por. przyp. 505 wydawnictwa.
25 Por. Liber beneficiorum Długosza I 633—650; wydawnictwa Ludata s. 43—68. 

Rzecz Długosza nie obejmuje sumarycznych zestawień dochodów biskupstwa



z oryginału lub odpisu zabytku lubuskiego (z r. 1405) i umieścił go w odpowiednich 
miejscach swego opisu. Że opis Długoszowy dóbr małopolskich biskupstwa po
krywa się stylistycznie, rzeczowo i kolejnością opisywanych miejscowości z opisem 
Liber beneficiorum lubuskiego, nie ulega kwestii. Czy jednak źródłem dla Długosza 
był oryginał Liber beneficiorum lubuskiego bądź jakaś jego kopia, wątpliwe. Kopia 
nasza powstała na pewno w stolicy biskupiej w latach 1465—1467, gdy natomiast 
rzecz Długosza spisana została około 1471 r. Okres zbyt krótki, aby mogła służyć 
Długoszowi za wzór. Wątpliwe też, czy udało się Długoszowi sprowadzić to źródło 
do Krakowa; czy mógł je oglądać i ewentualnie zużytkować w czasie swoich licz
nych podróży w kraju i za granicą26, również niewiele bardziej prawdopodobne.

Co więcej, obok tych dziwnych zbieżności spotykamy też zasadnicze różnice 
między tekstem dziś znanym a drukiem Liber beneficiorum Długoszowego. Tak 
tedy z jednej strony spotykamy w opisach Długoszowych szczegóły, których brak 
w regestrze lubuskim, i odwrotnie, znamy wypadki, kiedy przedstawienie naszego 
zabytku jest pełniejsze od opisu kanonika krakowskiego27. Odkładając na inne 
miejsce szczegółową argumentację, przyjmuję, iż oba przekazy opierają się na 
wspólnym źródle, którym było zaginione dziś Liber beneficiorum lubuskie (sprzed 
r. 1383?), a może nawet registrum episcopi Stefani z lat 1316—1345, które rozmaicie 
zostały przez oba źródła uzupełnione i sprowadzone do aktualnych (dla r. 1404 
i 1471) stosunków. Czy ewentualne registrum Stefani znane było Długoszowi 
z egzemplarza przechowywanego we Frankfurcie, czy też raczej ze znajdującego 
się w centrum zarządu dóbr biskupich w Opatowie, niepodobna rozstrzygnąć, 
choć ostatnie przypuszczenie wydaje się bardziej prawdopodobne.

Wreszcie kilka drobniejszych uwag. Mylnie tłumaczy wydawca zwrot „pro 
quarta garba” M. Szkoda też, iż w załączonych mapach nie umieścił miejscowości 
dziesięcinnych biskupstwa, i zwłaszcza nie oznaczył jego zaodrzańskich granic, 
co stanowiłoby cenne uzupełnienie do danych z map Curschmanna dołączonych 
do pracy o diecezji brandenburskiej, graniczącej od zachodu z lubuską.

Karol Maleczyński

E. W i n t e r ,  FRÜHUMANISMUS. SEINE ENTWICKLUNG IN BÖHMEN UND 
DEREN EUROPÄISCHE BEDEUTUNG FÜR DIE KIRCHENREFORMBESTRE
BUNGEN IM 14. JAHRHUNDERT, Berlin 1964, s. 238.

Książka E. Wintera jest jedną z ważniejszych pozycji niemieckiej historiografii 
bohemistycznej. Autor pochodzący z Czech i związany uczuciowo z tym krajem 
zajmuje obecnie poczesne miejsce wśród badaczy dziejów kultury pracujących 
w NRD. Interesują go szczególnie blisko zagadnienia rozwoju myśli ludzkiej 
i historia kościoła na terenie Europy środkowejl. Recenzowana praca powstała

z klucza opatowskiego, jakie podaje regestr lubuski (s. 68—71), oraz opisu wsi 
żochcin i Konice (s. 68—76).

26 Spomiędzy nich wymienić wypadnie w związku z ewentualnym jego pobytem 
w Lubuszu pobyt Długosza w 1467 r. w Pradze i Wrocławiu, w r. 1481 w Pradze, 
w r. 1464 w Toruniu, w r\ 1466 we Wrocławiu; por. S. S m o l k a ,  M. B o b r z y  ri
sk i, Jan Długosz, Kraków 1893, s. 272 i n.

27 Np. Długoszowy opis Opatowa jest bardziej szczegółowy; natomiast opis 
Przebieczan wymienia 13 poddanych, opis lubuski tylko 12.

38 Por. s. 38, przyp. 332; s. 83. „Pro quarta garba” znaczy, iż chłopi w zamian 
za swą pracę dostawali oo czwarty snop, nie odwrotnie, jak przypuszcza Ludat.

1 Z jego nowszych prac poświęconych problematyce historii stosunków kościel
nych można wymienić książki: Rußland und das Papstum, Berlin 1960; Der Jose-



w związku ze studiami Autora nad historią Oświecenia w środkowej i wschodniej 
Europie, przy których cofnął się wstecz dla wyświetlenia genezy wielu zjawisk 
późniejszych. Stanowi ona jednocześnie publikację zbioru wykładów wygłoszonych 
na ten temat przez E. Wintera na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie w latach 
I960—1962. Łączą się z tym typowe dla takich publikacji cechy tak dodatnie, 
jak i ujemne. Do cech dodatnich należą między innymi: prosty, jasny język 
wykładu, syntetyczność ujęcia, szerokie europejskie tło omawianych zagadnień, 
a do ujemnych — brak aparatu naukowego, pewne uproszczenia, wreszcie kilka
krotne powracanie do tych samych, uprzednio już omówionych kwestii. Autor 
zdawał sobie sprawę z tych niedostatków i sam wspominał o nich we 
wstępie. Niektóre z nich uznawał zresztą świadomie za potrzebne i celowe, 
stwierdzając: „Die häufig gebrauchte Vereinfachung der Darstellung läßt die 
großen Zusammenhänge in geraffter Form klarer hervortreten. Dieses Heraustellen 
der großen Zusammenhänge einer für die Geschichte des Denkens so grundlegenden 
Epoche war aber das Anliegen der Vorlesungen, die zu weiteren Forschungen anregen 
sollen” * 2. O ile z celowością pewnych uproszczeń, które nie umniejszyły wysokiej 
wartości naukowej książki, można się zgodzić, o tyle żałować należy, że Autor 
mimo wszystko nie zaopatrzył swych wykładów w wydaniu drukowanym, przy
najmniej przy bardziej ważnych kwestiach, w odpowiednie przypisy. Wydaje się 
również, że kosztem niezbyt wielkich popraw7ek redakcyjnych dałoby się uniknąć 
zbędnych powtórzeń.

Całość — poprzedzonych słowem wstępnym i wprowadzeniem — interesujących 
wykładów podzieloną została na cztery rozdziały. We „Wprowadzeniu” Autor 
scharakteryzował zwięźle literaturę przedmiotu, wskazując przy tym na stosunkowo 
słabe opracowanie wczesnego okresu humanizmu czeskiego w XIV w., przy jed
noczesnym istnieniu bogatej literatury epoki husytyzmu. Deklarowanym celem 
pracy jest przedstawienie myśli religijnej i prób reformy kościoła w XIV w. Autor 
stwierdza przy tym, że wobec nowej analizy zagadnień ekonomicznych, politycz
nych i ideologicznych, dokonanej przez marksistowskich .historyków czeskich 
(F. Graus, J. Macek, R. Kalivoda), będzie mógł się „vor allem mit den theologisch- 
-askethischen und den mystischen Fragestellungen beschäftigen, an denen diese 
Zeit so reich ist” 3. Niewątpliwie kwestie teologiczne stanowiły istotny element 
rozwoju ówczesnej myśli ludzkiej. Nasuwa się tu jednak pytanie, w jakim stopniu 
prądy religijne, niejednokrotnie o charakterze mistycznym, można łączyć z huma
nizmem, kierunkiem zwróconym ku ziemi i człowiekowi. Pytanie to towarzyszy 
czytelnikowi przez cały czas lektury książki. Odpowiedź nie jest wcale łatwa, gdy 
zważy się, że prądy te występowały często (chociaż nie zawsze) w powiązaniu 
z walką o dobro ludu czy atakiem na przeżywające się stare poglądy i instytucje 
kościelne.

Najkrótszy, pierwszy rozdział pracy „Die ersten Anfänge” przyniósł szeroki 
szkic nowych prądów ideologicznych nurtujących Europę w pierwszej połowie 
XIV w. (aweroizm i nominalizm w filozofii, spirytualizm w teologii, antykurializm 
w polityce). Szkic ten jest bardzo instruktywny. Dobrze wprowadza w epokę i jej 
problemy. Daje też podstawę do rozumienia dalszych rozdziałów. Na jego tle 
szczegółowa tematyka czeska reprezentowana jest stos;unkowo skromnie. W jej 
zakresie Autor skupił swą uwagę głównie na osobie biskupa praskiego Jana

finismus, die Geschichte des österreichischen Reformakatolicismus 1740—1846, Ber
lin 1962. W 1966 r. ma ukazać się jego nowa książka pt. Früaujklärung in Mittel
und Osteuropa.

2 W i n t e r ,  Frühumanismus..., s. 5.
3 Tamże, s. 13.



z Dražíc jako pioniera nowego kierunku w życiu kościelnym, który odważył się 
w 1315 r. wystąpić przeciw inkwizycji, za co naraził się na śledztwo i przymusowy 
jedenastoletni pobyt w Awinionie jako podejrzany o sprzyjanie heretykom. Jan 
z Dražic założył też klasztor kanoników regularnych św. Augustyna w Rudnicy 
(1340), dużej wagi ośrodek kulturalny średniowiecznych Czech. E. Winter słusznie 
podkreśla zasługi biskupa jako mecenasa nauki. Można by w tym względzie podać 
pominięty przez Autora fakt jego zainteresowań historiograficznych. Właśnie dla 
tego biskupa sporządzono kodeks ze zbiorem kronik i roczników czeskich4. Zbiór 
ten miał służyć zapewne Janowi lub komuś z jego otoczenia za podstawę do napi
sania sięgającej do jego czasów historii Czech. W badaniu elementów humanizmu, 
nawet w ścisłym ograniczeniu się do życia kościelnego, niemałą rolę może odegrać 
analiza pisanych przez duchownych ówczesnych źródeł historiograficznych, pod tym 
względem przez Autora nie w pełni wyzyskanych. Wydaje się na przykład, że 
nowy duch humanistyczny przebija w poglądach na zadania i metody pracy histo- 
riograficznej, sformułowanych ostrożnie, ale znamiennie we wstępie do Kroniki 
zbraslawskiej Piotra z Żytawy5 *.

Kluczowe znaczenie w całej książce posiada drugi, najobszerniejszy jej rozdział 
„Die Entfaltung in der karolinischen Zeit (1346—1378)”. W jego części wstępnej 
zobrazowano pokrótce niektóre główne problemy epoki jako tło do dalszych szcze
gółowych wywodów. Powyższa zwięzła, ogólna charakterystyka zawiera szereg 
elementów ciekawych, godnych zwrócenia uwagi. Tak więc Autor chyba nie bez 
podstawy twierdzi, że znana namiętność Karola IV do zbierania relikwii mogła 
być związana w poważnym stopniu z jego troską o rozwój handlu czeskiego. 
Relikwie te wystawiano na widok publiczny w czasie targów praskich. W ten 
sposób „mania relikwii i cudów u człowieka średniowiecza została zręcznie wy
zyskana jako reklama dla jednych z wielkich targów handlowych Europy” 9. Rów
nież oryginalne, nieco inne od spotykanego na ogół w historiografii, jest spojrzenie 
Autora na ufundowanie przez Karola IV klasztoru benedyktynów obrządku sło
wiańskiego „Na Słowianach”. Według E. Wintera miało ono służyć ekspansji, 
wschodniej Luksemburgów, „rozszerzeniu władzy domu luksemburskiego na 
Wschód, stworzeniu Wielkiej Sławonii jako kolumny imperium rzymskiego”. Zdanie 
swe oparł zresztą Autor na sformułowaniach listu Karola IV do papieża7. Dużo 
miejsca poświęcił stosunkom Karola IV i arcybiskupa praskiego Ernesta z Pardu
bic z Colą di Rienzo oraz Petrarką. Wskazał też na możliwość bezpośredniego 
oddziaływania myśli zawartych w listach Coli di Rienzo na pracującego w kan
celarii cesarskiej Milicza z Kromieryża. Na marginesie tych kwestii chciałbym 
wspomnieć, że w świetle kroniki Beneša Krabicy z Veitmile, człowieka związanego 
blisko z dworem cesarskim, można sądzić, że oddziaływanie Coli di Rienzo na 
gruncie czeskim było poważne. Kronikarz określa go jako człowieka dużej wiedzy 
i kultury, o szerokich kontaktach politycznych8.

Dalsza część rozdziału zajmuje się prądami reformistycznymi dążącymi do po
prawy stosunków społecznych i kościelnych bez naruszania istniejących podstaw

4 Zob. F. P a 1 a c k ý, Oceneni, starých českých dějepisců (Dilo Františka Pala- 
ckého, t. I, Praha b.r., s. 82); J. Eml e r ,  Fontes rerum Bohemicarum, t. II, Praha 
1874, s. XIII.

5 Zob. Petra Zitavského Kronika zbraslavská, wyd. J. Emler (Fontes rerum 
Bohemicarum, t. IV, Praha 1884, s. 3—4).

8 W i n t e r ,  Friihumanismus..., s. 40.
7 Tamże, s. 41.
8 Zob. Kronika Beneše z Weitmile, wyd. J. Emler (Fontes rerum Bohemicarum,

t. IV, s. 518).



ustrojowych. Ośrodki tego rodzaju prądów dostrzegał Autor w Uniwersytecie 
Praskim, zakonach (zwłaszcza kanoników regularnych św. Augustyna i kartuzów) 
i praskiej kancelarii Rzeszy. Odrębny ustęp poświęcił osobie Ernesta z Pardubic, 
człowieka wysokiej kultury, znającego dobrze nowe prądy epoki, uznającego po
trzebę naprawy kościoła, lecz jednocześnie związanego z interesami hierarchii ko
ścielnej i broniącego jej interesów. Bardzo plastycznie określił E. Winter dwoistość 
postępowania Ernesta i Karola IV, ludzi widzących i popierających w pewnej 
mierze elementy postępu, lecz jednocześnie występujących w obronie starych po
rządków i instytucji, które reprezentowali: „Es war so, als ob ein Wagen geschoben 
und gleichzeitig gebremst würde” 9. Od prądów reformistycznych przechodzi Autor 
do bardziej konsekwentnych prądów reformatorskich. Rozpatruje je . również na 
szerokim tle europejskich poglądów filozoficzno-teologicznych. Obszernie przed
stawia działalność Henryka Tottinga z Oyta, Konrada Waldhausena i Milicza 
z Kromieryża. Tak jak w całej zresztą książce wywody z zakresu ścisłego tematu 
rozwoju myśli filozoficzno-teologicznej złączone są z wieloma wiadomościami ency
klopedycznymi o ludziach czy instytucjach. Tego rodzaju podejście w wykładach 
przeznaczonych dla studentów niemieckich i w książce adresowanej do czytelników 
nie będących Czechami jest w pełni zrozumiałe i godne pochwały. Umożliwia ono 
nie znającemu bliżej epoki i kraju czytelnikowi poznanie tła omawianych zjawisk 
oraz rozumienie wywodów Autora.

Rozdział trzeci, pt. „Die Auswirkungen in Böhmen im 14. und am Anfang des 
15. Jahrhunderts”, ma wykazać związek ruchu husyckiego z uprzednim „wczesnym 
humanizmem”. Związek ten jest niewątpliwy. Autor nie podchodzi jednak do za
gadnienia jednostronnie, nie wyolbrzymia wpływu ideologicznego reformatorów 
na przebieg wydarzeń, lecz przedstawia na wstępie warunki społeczne i polityczne, 
w których wpływ ten mógł odegrać swoją rolę. Nie tu miejsce na streszczanie 
poglądów Autora na problemy społeczne Czech przełomu XIV i XV w. Można 
jedynie wydobyć rzeczy godne podkreślenia. Tak więc trzeba się zgodzić z E. Win
terem, że Karol IV pozostawił Wacławowi IV „bogate, ale ciężkie dziedzictwo”, 
dziedzictwo brzemienne w narastające przeciwieństwa klasowe. W opisie wpływu 
wyzysku ludu przez feudalną organizację kościelną na uwagę zasługuje spojrzenie 
Autora na wielką ilość świąt w średniowieczu, które przyczyniały się do szerzenia 
nędzy, ponieważ uszczuplały czas pracy, a zatem i zarobki szerokich rzesz społe
czeństwa 10 11. Niezbyt zręcznym uproszczeniem Autora, stojącego daleko od jakiego
kolwiek nacjonalizmu niemieckiego, jest zdanie, że miasta czeskie „die Anfang des 
14. Jahrhunderts noch völlig deutsch erschienen, wurden seit der Mitte des 
14. Jahrhunderts immer stärker tschechisch” 11. Chodzi mianowicie o to, że pełna 
niemieckość miast czeskich w XII i XIV w., z których niejedno posiadało starą 
metrykę, a nawet i niezależnie od tej metryki, wydaje się wręcz nieprawdopodobna.

Po charakterystyce tła społecznego przechodzi E. Winter do zagadnień ideolo
gicznych. Rozpoczyna je od opisu reformistycznego mistycyzmu, wysuwając na 
pierwszy plan jako jego czołowego reprezentanta arcybiskupa Jana z Jenštejnu. 
Wydaje się jednak, że reformizm mistycyzmu arcybiskupa nie został przekonywa
jąco udokumentowany, a jego praktyczna działalność w obronie interesów orga
nizacji kościelnej i związki z wyższą szlachtą stawiają sprawę rzeczywistych po
glądów reformistycznych Jana z Jenštejnu pod znakiem zapytania. Jedyna kon
kretna wskazówka, mająca dowodzić jego reformizmu — atak Henryka z Bitter-

9 W i n t e r ,  Friihumanismus..., s. 68.
10 Tamże,*s. 105.
11 Tamże, s. 111.



feldu na odpusty jubileuszowe, oparta na domniemaniu, że nastąpił on w porozu
mieniu z arcybiskupem — posiada bardzo pośredni charakter.

Niezwykle cenna jest partia rozdziału opisująca ruch reformatorski na Uni
wersytecie. Autor z dużym znawstwem przedstawia dążenia reformatorskie ludzi 
ówczesnego studium praskiego, a byli to ludzie o światowym rozgłosie, jak: 
Henryk von Langenstein (de Hassia), Konrad von Soltau czy Mateusz z Krakowa. 
Jest przy tym obiektywny, daleki od ich idealizowania. Tak np. stwierdza, że ata
kujący system symonii Mateusz z Krakowa sam był jednym z jego użytkowników, 
gdyż przy pomocy pieniędzy uzyskał intratne biskupstwo wormackie. W kręgu 
wspomnianych wyżej niemieckich mistrzów Uniwersytetu rodziły się idee potę
pienia księży sprawujących swe funkcje duchowne w stanie grzechu śmiertel
nego, częstej komunii świeckich, stosunków w kurii papieskiej. Bardziej zdecydo
wanie od ostrożnych niemieckich mistrzów uniwersyteckich występowali jednak 
ludzie z „czeskiego koła reformatorskiego”, tacy jak Tomasz Sztitny czy Maciej 
z Janowa.

Ostatnią część rozdziału poświęcił E. Winter „rewolucyjnemu rozwojowi”, czyli 
działalności Husa i ruchowi husyckiemu. Obszernie pisze Autor o Husie i po
wiązaniu jego nauk z wiklefizmem, a chyba nieco za mało o radykalnym skrzydle 
dogmatycznym i społecznym husytyzmu. Ogólna charakterystyka ruchu husyckiego, 
jego genezy i powiązań z europejskimi nurtami reformacyjnymi została podana 
ciekawie, zwięźle i jasno. Wśród koniecznych skrótowych uproszczeń posunął się 
Autor zbyt daleko, pisząc: „Das ganze Land wandte sich vom Papstum ab” 12, bez 
wzmianki o utrzymywaniu się katolicyzmu na Morawach i opozycji katolickiej 
w samych Czechach. Nieco zbyt pobieżnie potraktował charakterystykę rozwoju 
ruchu husyckiego od śmierci Husa do Lipan. Nie chodzi mi oczywiście o opis po
miniętych wydarzeń wojennych, ale o zagadnienia natury ideologicznej, najbardziej 
ściśle z tematem związane. Pod tym względem kapitalne znaczenie mają na 
przykład rokowania między husytami a soborem bazylejskim, zawierające całe 
bogactwo myśli na temat kościoła i uznania Pisma świętego za najwyższy autorytet 
w sprawach wiary.

W ostatnim, czwartym rozdziale książki, pt. „Austrahlungne nach West und 
Ost”, wykazuje Autor w sposób udokumentowany obszernym materiałem rzeczo
wym olbrzymią rolę Czech w XIV i XV w. w dziejach nauki i postępowej myśli 
ludzkiej w skali ogólnoeuropejskiej. Omawia więc na początku wpływy Uniwer
sytetu Praskiego na inne uniwersytety Europy i rolę profesorów praskich w za
kładaniu nowych uniwersytetów w Wiedniu, Heidelbergu, Kolonii, Krakowie i Lip
sku. Podkreślił też znaczenie Czech jako wielkiego centrum w zakresie sztuki, nie 
wahając się przyznać, że sztuka niemiecka w XIV w. zawdzięcza wiele sztuce 
czeskiej. W ustępie tym wielokrotnie poruszone zostały też sprawy dotyczące 
Polski i Polaków. Z ciekawszych zdań Autora warto w tym miejscu wspomnieć
0 przyjęciu przez niego tezy, że słynne traktaty De squaloribus curiae Romanae
1 Speculum aureum napisał Mateusz z Krakowa przy pomocy Pawła Włodkowica 13.

Po charakterystyce znaczenia nauki i sztuki czeskiej zajął się E. Winter pro
blemem „devotio moderna”, dążąc do wykazania, że pierwszych początków tej 
myśli religijnej należy szukać w Czechach. Jest to teza śmiała, ale mająca poparcie 
w zebranym przez niego materiale. Stosunkowo najmniej plastycznie ukazuje się 
wpływ Czech jako ośrodka inspirującego i promieniującego w. dalszej części roz

13 Tamże, s. 151.
13 Tamże, s. 158.



działu poświęconej ruchowi soborowemu. Część ta przedstawia jednak poprawnie, 
choć stanowczo zbyt zwięźle, kontakty Czech z soborami i postawę Czechów wobec 
idei soborowej. Przewijają się w niej często nazwiska Polaków (Piotra Wysza, 
Pawła Włodkowica, Łukasza z Wielkiego Koźmina) i innych.

Rozdział zamyka partia omawiająca wpływ ruchu husyckiego w Czechach na 
pozostałe kraje Europy. Autor dał w niej krótki, lecz oryginalny, ciekawy i in- 
struktywny szkic tego zagadnienia. Obszernie występuje w nim również proble
matyka polska. We fragmentach polskich wkradło się kilka nieścisłości, takich jak 
np. przypisanie Fryderykowi Ostrogskiemu z jego „ukraińskimi Kozakami” po
ważnej roli w zwycięstwie pod Grunwaldem (s. 189), wzmianka o husyckim po
wstaniu chłopskim w Polsce w 1433 r. (s. 190) czy uznanie traktatu Andrzeja Gałki 
z Dobczyna, skierowanego do Władysława Warneńczyka, za zaadresowany do Wła
dysława Jagiełły (s. 191)14.

Po rozdziałach materiałowych następuje podsumowanie, w którym Autor do
chodzi do wniosku, że pionierzy nowych prądów reformacyjnych XIV i początku 
XV w., których uważa za pionierów burżuazji (Bahnbrecher des Bürgertums), 
stworzyli silne rewolucyjne impulsy nie tylko dla rozwoju myśli ludzkiej, lecz 
całego życia społecznego. Stwierdza też, że przez husytyzm wiodła droga burżuazji 
europejskiej do reformacji, humanizmu i oświecenia. Książkę zamyka obszerny 
wykaz źródeł i literatury do całego tematu i do poszczególnych rozdziałów. Mimo 
pewnych braków, których przy temacie o tak szerokim zasięgu uniknąć jest bardzo 
trudno, jest to wykaz mogący stanowić wartościową pomoc nie tylko dla czy
telnika amatora, lecz również dla wytrawnych znawców epoki. W sumie książka 
E. Wintera stanowi poważny wkład w poznanie dziejów myśli ludzkiej w średnio
wieczu. Wkład tym bardziej wartościowy, że łączący dużą wiedzę erudycyjną 
z przystępnym wykładem, umożliwiającym jej lekturę szerokim kręgom posiada
jących podstawowe wiadomości historyczne i filozoficzne czytelników. Autor de
dykował swą książkę jako pozdrowienie Uniwersytetu Humboldta w Berlinie dla 
obchodzących w 1964 r. swe 600-lecie Uniwersytetów w Krakowie i Wiedniu.

Roman Heck

R. He c k ,  TABOR A KANDYDATURA JAGIELLOŃSKA W CZECHACH 
(1438—1444) (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A, nr 98), Wro
cław 1964, s. 262.

Studia nad historią polityczną państwa czeskiego znalazły się w minionych 
latach w cieniu prac z innych dziedzin życia narodu, przede wszystkim z zakresu 
tematyki gospodarczej i społecznej. Ten brak proporcji był w znacznej mierze 
usprawiedliwiony, ponieważ w badaniach monograficznych istniały w opracowaniu 
poszczególnych działów przeszłości rzeczywiście znaczne różnice. Gorszy jednak 
był fakt, że ta uzasadniona dysproporcja znajdowała też podobne odbicie w pra
cach syntetycznych, w których dziejom politycznym poświęcano z reguły bardzo

14 Jak można się domyślać, E. Winterowi chodziło o traktat uznany przez 
F. M. Bartosa za dzieło Andrzeja Gałki z Dobczyna dedykowane Władysławowi 
Warneńczykowi. Por. F. M. B a r t o š ,  Posiani M. Ondřeje Gałky králi Vladislavu 
Varneúcikovi (Věstnik král. česk. společnosti nauk, 1934). Ostatnio zresztą S. Kol- 
buszewski ostro zaatakował tezę Bartoša o autorstwie Andrzeja Gałki w odniesieniu 
do tego traktatu. Zob. S. K o l b u s z e w s k i ,  Herezja kanonika Jędrzeja Gałki, 
Wrocław—Warszawa—Kraków 1964, s. 104: Inny traktat skierowany do króla pol
skiego, jaki można by przypisać Gałce, nie jest znany.



mało uwagi. Sytuacja ta obecnie się zmienia i stosunek między poszczególnymi 
dyscyplinami historiografii wyrównuje się, i to w niemałej mierze dzięki aktyw
ności badaczy zagranicznych. Obok dzieła Hecka trzeba dla tego okresu połowy 
XV w. wymienić niedawno opublikowaną książkę uczonego kanadyjskiego F. Hey- 
manna.

R. Heck już od szeregu lat zajmuje się problematyką XV w. w związku z hi
storią Czech, przede wszystkim w zakresie tzw. tematów stykowych, i zyskał 
sobie swymi pracami uznanie. Jego najnowsze dzieło (nie wypada w tym miejscu 
mówić ostatnie, ponieważ w przypisach do książki spotykamy wzmianki o przy
gotowywanych drobniejszych studiach na temat poszczególnych problemów czy 
życiorysów) jest z nich na razie rozmiarami największe oraz tematycznie najważ
niejsze, jeśli nie weźmiemy pod uwagę pozycji poświęconych bezpośrednio husy- 
tyzmowi.

Kwestia walki o orientację polityczną państwa czeskiego w epoce pohusyckiej 
jest niewątpliwie ważnym problemem historycznym, do którego co pewien czas 
trzeba powracać i na nowo oceniać, chociaż nie można się tu spodziewać poważ
niejszych odkryć w zakresie materiału źródłowego. I tu należy się na początku 
zatrzymać nad ważną sprawą, jakie źródła i jaką literaturę miał Autor do dyspo
zycji. Trzeba stwierdzić, że on sam z wdzięcznością wymienia jako cenną dla pro
blematyki historii politycznej Czech ówczesnego okresu niezwykle szczegółową 
pracę R. Urbánka1 z 1915 r., która do dzisiejszego dnia stanowi pod względem 
materiałowym podstawową sumę naszych wiadomości. Dlatego też na plan pierw
szy wysuwa się stosunek między obu pracami. Nie można go określić kilku sło
wami i nie można ulegać mechanicznemu porównaniu faktów w obu cytowanych 
pracach, tym bardziej że w obu chodzi raczej nie o wybór faktów, lecz o ich 
kompletne wyliczenie. Heck miał w zasadzie do wyboru dwie możliwości: bądź to 
odsyłać do Urbánka, który prawie wszystkie fakty znał, bądź też cytować z pier
wotnych edycji, a tym wystawić się na niebezpieczeństwo, że powstanie nie
jasność, do jakiego stopnia Urbánek służył mu czy nie służył za podstawę. Heck 
wybrał drogę inną, według mego zdania nie najszczęśliwszą, mianowicie nie
jednokrotnie cytuje źródła bardzo drobiazgowo, kiedy indziej zaś — przy czym 
trudno odgadnąć, czy w tym był jakiś specjalny cel — odsyła lakonicznie jedynie 
do odpowiednich stron dzieła Urbánka. Nie ulega wątpliwości, że Heck wszystkie 
źródła na nowo zbadał i przeanalizował, na co znajduje się w książce dowodów 
pod dostatkiem. Dezorientuje to jednak czytelnika, ponieważ może mu się zdawać, 
że niektóre problemy Urbánek całkowicie lub w znacznej mierze pominął, co nie 
jest zgodne z rzeczywistością. Oczywiście fachowiec wie, na czym rzecz polega, 
zastrzeżenia tego nie należy rozumieć jako poważniejszego zarzutu.

Bardziej godna uwagi jest inną sprawa. Heck mianowicie musi ze zrozumia
łych względów zajmować stanowisko wobec poglądów Urbánka niemal na każdej 
stronie swojej pracy, i to nie tylko w kwestiach koncepcji, lecz również w dzie
dzinie krytyki historycznej. I tu trzeba wznieść zastrzeżenie o większym znaczeniu. 
Heck wytyka Urbánkowi kilkakrotnie rzeczy, których u niego nie ma, i mimo tego, 
że według sformułowań Hecka obaj autorzy są sobie przeciwstawni, w rzeczy
wistości tak nie jest i obaj zajmują jednakowe stanowisko. Podajmy kilka przy
kładów: na s. 64 Heck zwraca się w sprawie charakteru arcybiskupa praskiego 
pozornie przeciw Urbánkowi, aczkolwiek ten na s. 272 mówi innymi słowy to 
samo; na s. 116, przyp. 1, Autor wytyka Urbánkowi, że mylnie pisze o wysłaniu

1 R. U r b á n e k ,  České dějiny, 1915, III/l.



posła Albrechta Pohornacka z Budy, choć Urbánek podaje tylko, że Albrecht był 
w Budzie; na s. 123, przyp. 37, Heck sądzi, że u Urbánka należy koniecznie wy
czytać, iż myślał tu o oficjalnym wypowiedzeniu wojny, chociaż Urbánek wymienia 
wyraźnie tylko „partię polską”; podobnie jest na s. 137, przyp. 94, przy omawianiu 
pierwszych doświadczeń wojennych Jerzego z Podiebradów czy na s. 237 przy da- 
tacji taboryckiego sejmu w Kolinie. Mimo że nie są tu zacytowane wszystkie 
podobne wypadki, trzeba jednak stwierdzić, że nie odgrywają one w ramach kon
cepcji całej pracy większej roli, tym bardziej że Heck idzie rzeczywiście dalej od 
Urbánka lub słusznie występuje przeciw niemu. Dotyczy to np. nowych datacji itp. 
W niektórych miejscach Heck dokonuje całkowicie nowych odkryć (jak np. na 
s. 110 wiadomość o zaginionej pieśni Rokycany przeciw Albrechtowi, która nie 
była znana nawet F. M. Bartosowi w jego spisie twórczości piesarskiej mistrzów 
Rokycany, Přibrama i Paynego). Nie zawsze są one wyraźnie wyeksponowane 
i z wyżej wymienionych przyczyn niejednokrotnie w kontekście pracy zanikają.

Chociaż w przeważającej mierze korzystał Heck, podobnie zresztą jak uprzednio 
Urbánek, ze źródeł drukowanych, starał się też dotrzeć do materiałów nie wyda
nych. Reprezentują je w pierwszym rzędzie pisma z kopiarza miasta Sianego (znane 
inne podobne źródła, nie drukowane. Trudno jednak przyjąć Hecka interpretację 
także Urbankowi), które częściowo przedrukował. Obok nich wyzyskał też niektóre 
noty jednego z rękopisów kapituły praskiej (s. 25, przyp. 7) o tym, że Jan z Tro- 
janovic2 był polskiego pochodzenia, gdy o tym w cytow.anym miejscu nie ma 
żadnej wzmianki, a nawet wręcz odwrotnie, Jan występuje w innych źródłach 
czeskich, i to w okresie znacznie późniejszym3. Ponieważ nie ma najmniejszych 
śladów wskazujących na jego polskie pochodzenie, musimy założyć, że Heck sądzi 
tak na podstawie tego, iż jego siostra miała na imię Jadwiga, a to jest przecież 
zbyt mało. W ten sposób upada jeden z dwóch dowodów, że Zygmunt Luksemburski 
obdarowywał i Polaków, choć rzecz sama w sobie nie wywołuje sporu. Przy opisie 
bitwy pod Żelenicami brakuje czytelnikowi wzmianki o cytowanej przez Urbánka, 
ale przez niego nie wyzyskanej relacji, jaka ma się znajdować w jednym z rę
kopisów gotajskich4, co zaskakuje tym więcej, że biblioteka gotajska powróciła 
przed laty na swe pierwotne miejsce. Skoro jesteśmy już przy szczegółach i dro
biazgach, należy jeszcze wytknąć różny sposób zamieszczania cytatów ze źródeł, 
które są raz podawane po czesku, niemiecku czy łacinie (tj. w języku oryginału), 
kiedy indziej zaś tłumaczone, raz są transkrybowane, kiedy indziej zaś nie.

Jeśli idzie o wyzyskanie w pełni literatury, to należy pamiętać, że książka była 
oddana do druku przed kilku laty i dlatego nie mogły być uwzględnione niektóre 
najnowsze prace, zresztą przeważnie jedynie o charakterze przeglądowym. Chyba 
tylko można by zwrócić uwagę na pracę V. Ježka o Koldach z Zampachu wydaną 
w 1959 r.

Przejdźmy ku treści książki, która jest przecież najważniejsza. Autor przed
stawia w dziewięciu rozdziałach, z których pierwsze trzy mają charakter wpro
wadzający, rolę Taboru i jego stronnictwa w kwestii wyboru króla czeskiego po 
śmierci Zygmunta Luksemburskiego i oczywiście, stanowiące prolog do tego wy
darzenia, z ostatnich miesięcy życia Luksemburczyka w najszerszych powiąza
niach. Wiadomo, że stanowiska trzech czeskich partii politycznych działających

2 Niewątpliwie z południowoczeskiej wsi Trojany, por. A. P r o f o u s ,  Místní 
jména v Čechách, pod tym hasłem.

3 Por. np. A. S e d l á č e k ,  Zbytky register králův římských a českých, Praha 
1914, i J. E m 1 e r, P orů sta tkdesk  zemských, t. II, Praha 1872, według indeksów.

4 U r b á n e k ,  op. cit., s. 373.



w tej epoce, to jest w zasadzie katolickiej, opowiadającej się bezwarunkowo za 
Albrechtem, utrakwistycznej szlachty z Ptáčkem z Pirkśtejnu, która żądała od 
niego gwarancji, i taboryckiej, odrzucającej zdecydowanie Albrechta, różniły się 
diametralnie między sobą. W ten sposób państwo czeskie przeżywało znów otwarty 
kryzys. Kryzys ten prowadził do nieuniknionego konfliktu zbrojnego, i to bardziej 
niż kiedykolwiek wewnętrznego, który był ponadto skomplikowany faktem, że 
stronnictwa katolickie i taboryckie posiadały sojuszników za granicą, przez co 
konflikt czeski stawał się konfliktem środkowoeuropejskim, a w niektórych mo
mentach przekraczał nawet te rozmiary. Na tym szerokim tle przystępuje Heck 
do drobiazgowej analizy polityki taboryckiej w jej koniecznych powiązaniach, nie
kiedy aż zbyt szerokich (przede wszystkim gdy idzie o polityczną postawę dworu 
polskiego i jego działalność, chociaż należy z wdzięcznością powitać szczegółowe 
ukazanie różnic poglądów poszczególnych l^grupowań polskich na rozwiązanie kwe
stii czeskiej). Uważa ją (wbrew Urbankowi i właściwie pozostałej starszej litera
turze czeskej, która z reguły akcentuje politykę centrum reprezentowaną przez 
stronnictwo PtaČka, gdy literatura niemiecka podkreśla i broni polityki partii 
prawicowokatolickiej) za właściwą nosicielkę postępowego dziedzictwa epoki hu- 
syckiej i tradycji narodowych. Ponieważ w pierwszej fazie, gdy Albrecht nie zgo
dził się na udzielenie stronnictwu Ptačka z Pirkśtejnu żądanych gwarancji, doszło 
do połączenia umiarkowanych kaliszników z taborytami i ich sprzymierzeńcami 
rekrutującymi się niemal w zupełności z husyckich miast prowincjonalnych, sy
tuacja była bardzo skomplikowana. Należało przeto analizować ją krok za krokiem 
i tu udało się Heckowi zwrócić uwagę na pewne nie zauważone powiązania bądź 
dojść do nowych ocen niektórych faktów. Przedstawianie tych spraw wiodłoby nas 
zbyt daleko, ale wystarczy jako przykład zacytować relację Schlicka o problemie 
stosunku Śląska do Polski, której dotychczasowa literatura nie rozważała (s. 58)„ 
lub zmiany we Wrocławiu przeprowadzone przez Albrechta II w czasie jego tam 
pobytu (s. 166), chociaż w tym wypadku trzeba dużej ostrożności, jak to zresztą 
sam Heck zaznacza.

Ponieważ okres 1440 r. i lat dalszych to czasy, w których wpływy polityczne 
taborytów i zainteresowanie polskie tronem czeskim osłabły, dochodzi do pewnego 
paradoksu polegającego na tym, że właśnie wtedy, kiedy stronnictwo polskie miało 
pozornie prawie wszystkie atuty w rękach, rola jego była już jedynie tylko teore
tyczna. Dlatego też wykład Hecka jest tu zwięźlejszy i tym również należy wy
tłumaczyć brak w nim bardziej szczegółowych oświetleń niektórych bliskich i waż
nych kwestii, jak np. problem kandydatury Albrechta Bawarskiego itd. Z tego 
zaś wynika, że rozpiętość dat w tytule książki nie oddaje dokładnie głównego 
punktu ciężkości pracy, który spoczywa na walkach politycznych i militarnych 
w latach rządów Albrechta, a główny tytuł mógłby raczej brzmieć „Zabiegi pań
stwa polskiego o koronę czeską a Tabor”, w przeciwnym bowiem razie odnosi się 
wrażenie, jakoby praca była pisana głównie z aspektu taboryckiego. Jest jednak 
inaczej. Tabor mianowicie w niektórych partiach książki — tak jak to odpowiada 
jego upadającemu znaczeniu — ustępuje całkiem widocznie na drugi plan.

Heck uważa politykę taborycką, którą słusznie utożsamia z husyckim stanem 
mieszczeńskim (gdy miasta praskie szły jednak innymi drogami), za politykę naj
lepiej odpowiadającą dobru państwa czeskiego, w tym ma niewątpliwie rację, 
tym bardziej jeśli mamy na myśli ten polityczny naród czeski, który narodził 
się w epoce husyckiej. Istnieje jednak problem, czy w ówczesnej sytuacji politycz
nej wewnętrznej i zagranicznej cele jej były realne, i to nie tylko z jej stanowiska, 
ale i z punktu widzenia polskich Jagiellonów, ponieważ nie ma wątpliwości, że



kiedy i z ich strony odzywały się głosy o bliskim etnicznym pokrewieństwie, 
w głównej mierze grało tu rolę dążenie do niedopuszczenia do połączenia państwa 
węgierskiego i czeskiego w ręku jednego władcy.

Chociaż połączenie państwa czeskiego i' polskiego w tym okresie jest ideą 
bardzo pociągającą, myśli tej jednak nie można zbytnio przeceniać. Wypada tu 
wskazać na opis tej epoki ze strony czeskiej5. W sumie zostaniemy Heckowi 
wdzięczni za to, że z niepowszednim zainteresowaniem i pilnością maluje obraz 
związków czesko-polskich w burzliwym dziesięcioleciu po Lipanach. Jego praca 
jest, mimo pewnych zastrzeżeń, cennym wkładem historiografii polskiej do poznania 
wzajemnych stosunków obu narodów.

Ivan Hlaváček

M. O r z e c h o w s k i ,  NARODOWA DEMOKRACJA NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
(DO 1918 ROKU) (Monografie Śląskie Ossolineum, pod red. J. Gierowskiego, L 9), 
Wrocław—Warszawa—Kraków 1965, s. 302.

Pojawienie się omawianej pracy ważne jest dla wszystkich badaczy dziejów 
Polski, a szczególnie Śląska. Opracowane w niej zostało zagadnienie bardzo istotne, 
znane nie od dziś, ale nigdy nie ujęte w sposób tak szeroki zarówno pod względem 
podstawy źródłowej, jak i zakresu chronologicznego. Ponieważ zaś w skali całego 
zaboru pruskiego, a nawet wszystkich ziem polskich brak jest jeszcze ciągle opra
cowań dziejów wielu partii i kierunków politycznych, tym większe jest znaczenie 
książki Orzechowskiego.

Jest ona podbudowana solidną podstawą źródłową. Autor dotarł do 9 archiwów 
w Polsce i w NRD, największe znaczenie dla niego posiadały przy tym zasoby 
byłej Rejencji Opolskiej we Wrocławiu i Deutsches Zentralarchiv w Merseburgu 
(zwłaszcza zespół Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Pominięcia są chyba nie
wielkie. Warto było sięgnąć do wspomnień Berkana (Biblioteka Raczyńskich w Po
znaniu, sygn. 410), w których dwa rozdziały poświęcone zostały charakterystyce, 
bardzo zresztą tendencyjnej, Napieralskiego i Korfantego. Należy przypuszczać, że 
pewne uzupełnienia znalazłby Autor w Katowicach i Opolu, gdyż np. w aktach 
landratur napotkać można ciekawe szczegóły, ale chyba nie wniosłyby one decy
dujących zmian l. Dla każdego, kto miał do czynienia z prasą, przeglądnięcie ponad 
200 roczników 25 pism jest dowodem ogromnego wysiłku heurystycznego Autora. 
Przy takiej ilości gazet dobór cytowanych artykułów z natury rzeczy musi być 
dyskusyjny, ale to, co dał Autor, robi wrażenie roboty bardzo solidnej. Z prasy 
można było sięgnąć jeszcze do „Gazety Polskiej” Joachima Sołtysa. Wykorzysta
nych zostało sporo pozycji z zakresu publicystyki, zestawienia literatury Autor 
nie podał, wyraźnie oszczędzając miejsca. Praktycznie poza zasięgiem jego zainte
resowań pozostały stenograficzne sprawozdania parlamentarne, a tu i ówdzie wy
stępują także drobniejsze braki* 1 2, w sumie jednak stwierdzić należy, że podstawa 
źródłowa pracy jest nie tylko wystarczająca, ale bogata i różnorodna oraz że 
pozwala na wszechstronne naświetlenie omawianego zagadnienia.

Rozdział I ma charakter wstępny, podaje sporo nowych informacji na temat

6 Cesi a Poláci v minulosti, praca zbiorowa, t. I, Praha 1964.
1 O niektórych nie cytowanych poszytach pochodzących z wykorzystanych 

zespołów (w pracy nie ma pełnego zestawienia) wspomnimy niżej.
2 Np. wspomnienia P l u t y ń s k i e g o ,  Po złote runo do Warszawy (Kierunki, 

nr 18, 8 V 1960) czy artykuł Kucnera o Straży (Śląsk, 1947).



przeobrażeń społeczno-politycznych na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w. 
Można by się spierać, czy jak na potrzeby pracy nie jest on zbyt obszerny, gdy jed
nocześnie z natury rzeczy nie da się w jednym rozdziale przedstawić pełnego obrazu 
problemu, mogącego stanowić przedmiot osobnej, i to wcale pokaźnej monografii. 
Pozostałe rozdziały w sposób chronologiczny, najzupełniej słusznie, przedstawiają 
rozwój kierunku narodowodemokratycznego3. Podział na okresy nie nasuwa żad
nych zastrzeżeń. Jedynym odstępstwem od układu chronologicznego jest zamiesz
czenie rozdziału III, poświęconego ideologii, programowi i taktyce endecji górno
śląskiej. Uwagi te celowo zamieszczone zostały w tej części pracy, w której jest 
mowa o początkach działalności Korfantego; w następnych rozdziałach Autor 
wiele razy wraca do tych spraw, dając w ten sposób obraz ewolucji ideologii 
kierunku narodowodemokratycznego.

Punkt ciężkości rozprawy spoczywa na pierwszych latach XX w., okres póź
niejszy, zwłaszcza poczynając od 1908 r., opracowany jest znacznie zwięźlej, a to 
z kilku powodów. Niewątpliwie materiał źródłowy odnoszący się do lat później
szych jest szczuplejszy, sama działalność endecji słabsza, a wreszcie Orzechowski 
nie chciał, widać, powtarzać tego, co już sam poprzednio napisał4. Najbardziej 
należy żałować, że nie udało się wydobyć większej liczby faktów z lat 1914—1918, 
gdyż sytuacja na Górnym Śląsku w okresie wojny znana jest stosunkowo naj
słabiej.

Przy historii każdego kierunku politycznego, schematycznie rzecz biorąc, wy
stępują dwa zagadnienia. Z jednej strony chodzi o dane faktograficzne, dotyczące 
form organizacyjnych, działających ludzi, tworzonych gazet itp., z drugiej —
0 ściśle z tym związaną ewolucję poglądów, o ideologię ugrupowania. I w jednym,
1 w drugim zakresie praca Orzechowskiego przynosi bardzo wiele nowego mate
riału, podaje całościowy obraz endecji górnośląskiej, wydaje nam się jednak, że 
dla Autora najważniejszą sprawą są przemiany ideologiczne. Nie jest to zarzut, 
tym bardziej że przy solidności opracowania nie ma mowy o pomijaniu poważniej
szych przejawów działalności organizacyjnej. Sprawa jest dyskusyjna, ale nam 
bardziej odpowiadałoby rozszerzenie informacji o tych ostatnich.

I tak należałoby w myśl naszej koncepcji powiedzieć więcej na temat form, 
sposobów i zakresu opanowywania przez kierunek narodowodemokratyczny pol
skiego systemu organizacyjnego. Znaną cechą taktyki endecji było wchodzenie 
do istniejących już organizacji i stopniowe uzyskiwanie w nich coraz poważniej
szych wpływów. Czy na Górnym Śląsku sytuacja wyglądała tak samo? Sprawa 
z pewnością nie jest łatwa, gdyż źródła — prasa i korespondencja władz — bezpo
średnio na to pytanie nie dają odpowiedzi, ale warto było spróbować przeprowadzić 
taką analizę. W grę wchodzą zrzeszenia różnego typu, choćby związki Sokoła, do 
których jest sporo materiału, gdyż budziły one poważne zainteresowanie władz 
pruskich 5. W sumie nie jest to bez znaczenia, gdyż różne organizacje gospodarcze 
i kulturalne swoimi wpływami sięgały szerzej niż organizacje wyborcze, a równie 
szeroko jak prasa. Wśród wielu przykładów można podać fakt, że Autor niewiele

3 Wolelibyśmy taki ostrożniejszy termin niż nazwę endecja dla lat, gdy for
malnie biorąc w całym zaborze pruskim nie było organizacji narodowodemokratycz- 
nej.

4 M. O r z e c h o w s k i ,  Ugoda między W. Korfantym i A. Napieralskim (Śląski 
Kwart. Hist. Sobótka, 1959, nr 3); t e n ż e ,  Działalność polityczna Wojciecha Kor
fantego w latach I wojny światowej (Zaranie Śląskie, 1963, nr 4).

5 Por. np. Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg, Rep. 77, Tit. 870, nr 47, 
adh. I, t. 1—3: (Archiwum Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego, Akta Rejencji 
Opolskiej B. Pr., nr 39, 40, 147 (dalej skrót: ARO).



napisał o Straży, o której można znaleźć więcej danych6. Mniej lekceważylibyśmy 
także zagadnienie „działalności praktycznej”, gdy np. w okresie przedwojennym 
według prasy polskiej na nią miała być zwrócona większa uwaga7. Pewne szcze
góły można dorzucić nawet do dziejów prasy endeckiej, o której Autor napisał 
wiele. Przed utworzeniem „Gazety Ludowej” obok wspomnianego przez Autora za
łożenia „Niwy Śląskiej”8 i „Dziennika Narodowego” (s. 269—270) miała miejsce 
próba opanowania „Nowin” w Opolu, pisma o sporym nakładzie9. Ciekawa była 
sama technika działania endecji, opierającej się na gazetach z Wielkopolski10.

Najwięcej uwagi czytelników zwróci z pewnością ocena ideologii narodowej 
demokracji (o ile nam wiadomo, tak już zresztą było w czasie dyskusji nad książką 
Orzechowskiego w Katowicach w lipcu br.). Pod tym względem polemika z Auto
rem wymagałaby niezmiernie długich wywodów, toteż ograniczymy się tylko do 
pewnych przykładów. Z dużą rzetelnością Orzechowski referuje wypowiedzi prasy 
kierunku narodowodemokratycznego, starając się o możliwie wszechstronne na
świetlenie stanowiska zarówno przez nią samą, jak i przez bogaty zestaw głosów 
organów różnych innych ugrupowań. Natomiast nie zawsze można zgodzić się 
z wysuwanymi na tej podstawie wnioskami. Nie wszędzie dostatecznie brane są 
pod uwagę czynniki zewnętrzne — nacisk cenzury, stopień świadomości narodowej 
odbiorcy, legalizm panujący w zaborze pruskim, choć gdzieniegdzie Autor o nich 
wspomina. A oto przykłady. W przytoczonym przez siebie programie pracy orga
nicznej widzi Autor: „program moralnego i politycznego rozbrojenia ludu górno
śląskiego i wydania go na łup powolnej i planowej germanizacji” (s. 248—249). 
W innym miejscu (s. 257) całkowicie lekceważy występowanie za prawem wybor
czym ,.jak w Rzeszy” (chodziło o reformę prawa wyborczego’ w Prusach), domaga 
się umieszczenia w programie walki o prawa wyborcze dla kobiet, o których to 
prawach, zwłaszcza o biernym, mało kto wtedy mówił, pisze o fetyszyzmie parla
mentarnym, któremu uległa nawet socjaldemokracja — więc czy nie są to zbyt 
wysokie wymagania stawiane ruchowi bądź co bądź mieszczańskiemu, d~iałające- 
mu w środowisku ciągle jeszcze niezbyt wyrobionym politycznie. Pisząc o 1991 r. 
Autor najpierw wspomina o „stonowanym jeszcze klerykalizmie” (s. 6°). potem 
dla tego samego roku stwierdza, że endecja „od momentu swych narodzin wystę
powała . . .  jako siła jawnie klerykalna” (s. 113). Określenie co najmniej dysku
syjne. gdyż klerykalizm, podporządkowanie życia społeczeństwa wpływom ducho
wieństwa i kościoła, nie był możliwy do przyjęcia — niezależnie od takich czy 
innych intencii przywódców endecji — dla kierunku nacjonalistycznego, nie 
mopącepo wówczas liczyć praktycznie niemal na żadne poparcie kleru. Oczywiście 
Autor ma rację stwierdzając, że innym zjawiskiem był antyklerykalizm „Głosu” 
czy „Li î Polskiej” a innym hasło Korfantego „Precz z Centrum”, ale to rozróż
nienie n;e powinno prowadzić do drugiej skrajności. Przesadne jest sformułowanie, 
że somsz z Centrum był „niezmiennym hasłem” endecji (s. 221). a w związku 
z tym zbyt wielką wagę Autor przypisuje do wszelkich kompromisów z partią 
niemiecką. Np. w 1908 r. ani Centrum nie było tak zagrożone, aby na tej drodze — 
dosyć w pruncie rzeczy nietrwałej ugody w sprawie wvborów do Sejmu pruskie
go — miało uratować swoje istnienie, ani skutki Dorozumienia dla ruchu polskiego 
nie były tak katastrofalne, jak chce Orzechowski (&. 232). •

• Por. np. artykuł Kucnera i ARO, B. Pr., nr 90.
7 Por. sprawę wyborów do zgromadzeń gminnych w 1914 r., ARO, B. Pr., nr 147.
8 v'k'ce o „Niwie”, ARO, B. Pr., nr 140.
9 3500 egz. przy 3000 abonentów, ARO, B. Pr., nr 60. k. 47—63, nr 123.
10 Por. np. sprawę nie górnośląskiej „Gazety Wrocławskiej”, założonej w 1914 r. 

w oparciu o „Nowego Przyjaciela Ludu” z Kępna, ARO, B. Pr., nr 209.



Przykładów takich można podać więcej. Uwagi nasze nie mają oczywiście 
na celu przekreślenia całej oceny kierunku narodowodemokratycznego podanej 
w pracy, należałoby jednak — naszym zdaniem — przynajmniej złagodzić niektóre 
sformułowania. Zawsze dyskusyjną pozostanie sprawą, co w tych wszystkich wy
powiedziach polegało na taktyce.

Autor najwięcej uwagi poświęcił stosunkom między endecją a „Katolikiem” 
Napieralskiego i Centrum, może nawet zbyt wiele miejsca przeznaczył na dzieje 
koncernu Katolickiego. Szkoda, że nie powiedział nic o działalności na Górnym 
Śląsku Lutosławskiego, elsów, Sołtysa i jego „Gazety Polskiej”. Stosunek tego kie
runku do endecji nie jest do tej pory w pełni wyjaśniony.

Górny Śląsk został w sposób nieco za daleko idący oderwany od wypadków 
w Niemczech. I tak np. ocena wyborów w 1893 r. (s. 40) nie jest zrozumiała bez 
uwzględnienia całokształtu sytuacji w Niemczech. Zbyt mało jest uwag o taryfie 
celnej z 1902 r., ważnej dla początków działalności Korfantego. Uwagi o reformie 
podatkowej z 1909 r. (s. 237—241) zbytnio upraszczają sytuację.

W pracy jest też nieco sformułowań bardziej szczegółowych, które budzą pewne 
wątpliwości. A oto parę przykładów. Trudno dostrzec u Tobiasza antypatię do en
decji, jak by wynikało ze słów „i w nich” (s. 7). Na s. 14 (przyp. 18) chodzi chyba 
o „Leipziger Volkszeitung”, ale w takim razie było to pismo lewicy SPD, trudno 
je uznać za „zbliżone do socjaldemokracji” i odróżnić od niego „publicystykę mar
ksistowską” (s. 15). Z rozumowania na s. 16 wygląda, jakby ogólną cechą rozwoju 
świadomości narodowej w okresie kapitalizmu przedmonopolistycznego była świa
domość regionalna, z czym trudno się zgodzić. Różnica między sposobami zużytko- 
wywania funduszów dyspozycyjnych nadprezydentów na Górnym Śląsku a w Wiel- 
kopolsce i na Pomorzu nie była \ak zasadnicza (s. 35). Analogia między „Katoli
kiem” a lojalizmem popowstaniowym (s. 43) jest daleka, nie można pomijać 
punktu wyjścia, tam ewolucji od myśli powstańczej, której tu brakowało. Raz 
Autor podaje, że Korfanty należał do Ligi_ w końcu XIX w. (s. 65), drugi, że 
został przyjęty w 1901 r. (s. 67). W ocenie wystąpienia Jażdżewskiego (s. 69—70) 
słowo „nawet” pasuje lepiej do klerykalnego „Kuriera” niż do „Dziennika”. Nie
zręczne jest też stwierdzenie, że stanowisko opinii było podzielone, gdy później 
okazuje się, że w zaborze pruskim cała prasa wystąpiła przeciw Jażdżewskiemu, 
a wyjątki zachodziły tylko poza granicami Niemiec. Wspomnianej wypowiedzi 
przypisuje się chyba zbyt wielką wagę, wygląda bowiem, jakby od niej „Górny 
Śląsk wchodził bezpośrednio w nurt polityki polskiej” (s. 71). Niejasne jest stwier
dzenie o Kulerskm, zbliżonym do endecji (s. 71). Zdanie o składzie polskich orga
nizacji zawodowych wymagałoby dopiero udowodnienia (s. 129). Wywód o spół
dzielczości (s. 129—131) nie jest w pełni zrozumiały bez uwzględnienia roli spółek 
w całym zaborze, a także bez rozróżnienia spółdzielczości spożywców i produ
centów. W tabeli na s. 137 lepiej „prasa centrowa” niż „klerykalna”. Ocena intencji 
Napieralskieeo na początku 1905 r. (s. 201) nie jest taka oczywista. Z listu do 
Berkana z 23 I 1905 wynika, że czuł się wówczas bardzo pewnie, uważając prze
ciwników za skompromitowanych. Pisał bowiem: „Radykali politycznie i finan
sowo są zbankrutowani . . .  Centrum też zbankrutowało . . .  Słowem, naokoło 
plajta” u. Wywód na s. 210 robi wrażenie, jakby udział w wyborach miał być rów
noznaczny z uznaniem reakcyjnej ordynacji. Stan polityki polskiej po 1908 r. 
oceniony jest przesadnie krytycznie (s. 235), kryzys bowiem przeżywali głównie 
konserwatyści, ale oni byli na marginesie życia politycznego. Stwierdzenie o „wprost 11

11 Wspomnienia W. Berkana, Bibl. Raczyńskich, sygn. 410, k. 176.



nieobliczalnych stratach” wywołanych germanizacyjną działalnością duchowieństwa 
w latach 1900—1910 (s. 246) pozostaje do udowodnienia i jest wątpliwe, nie upo
ważniają do niego dane w przypisie (w którym trzeba by dodać, że chodzi o naukę 
katechizmu w języku niemieckim), nie mówiąc o tym, że nic nie wiadomo o skut
kach zmian wprowadzanych przez księży. Wybory do Rady Miejskiej w Katowicach 
w 1909 r. (s. 247) trzeba by traktować ostrożniej. Innego sposobu dostania się do 
Rady, jak kompromis z Centrum, polskie ugrupowania mieszczańskie nie miały, a że 
posiadało to pewne znaczenie, dowodzi burza, jaką wybory wywołały w kołach 
rządowych, zastosowane represje, dyskusja parlamentarna itd.

Niezbyt zręczne jest częste operowanie w tekście skrótami, mniej wprowadzony 
czytelnik musi co chwilę sięgać do spisu skrótów na końcu pracy. W wyjątkowych 
wypadkach skróty stosowane są niejednolicie (np. Polskie Towarzystwo Demokra
tyczne raz oznaczane jest jako TPD, s. 254, a kiedy indziej — TDP, s. 270, przy 
czym skrótu tego nie ma w ogóle w spisie).

Jest też w pracy nieco pomyłek w pisowni nazwisk: a więc powinno być 
Zedlitz-Trützschler nie Zeydlitz und Trütschler (s. 167), Hatzfeldt nie Hatzfeld 
(s. 167), Windthorst nie Windhorst (s. 112 i 223), jest też kilkanaście nie dostrze
żonych błędów w korekcie i2.

Nie chcemy kończyć stereotypowo, że wszystkie nasze uwagi w niczym nie 
umniejszają wartości pracy. Poważna ich część ma jednak charakter dyskusyjny, 
a rozprawa przynosi tak wiele materiału, i to pierwszorzędnej wartości, oraz daje 
tak bogaty obraz dziejów polskiego ruchu mieszczańskiego na Górnym Śląsku 
na początku XX w., że ogólna ocena musi być jednoznacznie pozytywna. A że nad 
charakterem tego ruchu można i po ukazaniu się jej dalej dyskutować, to tym 
lepiej.

Adam Galos

R. B i e r z a n e k ,  PAŃSTWO POLSKIE W POLITYCZNYCH KONCEPCJACH 
MOCARSTW ZACHODNICH 1917—1919. Warszawa 1964, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, s. 129.

Polityka mocarstw zachodnich wobec sprawy polskiej w latach I wojny świa
towej i konferencji pokojowej była. już przedmiotem rozważań publicystycznych 
i naukowych wielu autorów. „Czy wobec tego stanu rzeczy nie należałoby uznać — 
zapytuje we wstępie Autor omawianej książki — że obecnie . . .  jest zbędne czy 
też mało użyteczne powracanie do zagadnień opracowanych i już wyjaśnionych” 
(s. 7). Po przeczytaniu pracy Bierzanka czytelnik nie ma żadnych wątpliwości, 
że temat podjęty przez niego jak najbardziej zasługiwał na ponowne opracowanie. 
W ostatnim okresie ukazało się wiele publikacji źródłowych, które zagadnienie to 
postawiły w nowym świetle. Ponadto „wiele tendencji ledwie dostrzegalnych dla 
ówczesnego poKolenia nabrała z dalszej perspektywy minionego czasu na wyrazi
stości i znaczeniu” (s. 7).

Pracę swą napisał Bierzanek głównie na podstawie zachodnioeuropejskich 
i amerykańskich źródeł drukowanych. Bardzo obficie czerpał również z najnowszych 
opracowań. Do źródeł archiwalnych sięgał rzadko. Archiwa zachodnie są jeszcze 
ciągle mało dostępne, w archiwach polskich natomiast niewiele mógł znaleźć 
potrzebnych mu materiałów.

12 Np. na s. 171 winno być „nie sposób” zamiast „jest sposób”; s. 233, przyp. 
228 — „Tit. 870”, a nie „Tit. 807”.



Książka Bierzanka składa się ze Wstępu (s. 7—9), czterech rozdziałów i Za
kończenia (s. 114—129). W rozdziale I (s. 10—40) omówił on perypetie sprawy pol
skiej na forum polityki zachodniej przed i po Rewolucji Październikowej. Szczegól
nie interesująco została potraktowana polityka Stanów Zjednoczonych. Autor zwraca 
uwagę, że w przeciwieństwie do zachodnich mocarstw europejskich, powiązanych 
sojuszem z rządem Rosji carskiej, sojuszem, który uniemożliwiał tym państwom 
wtrącanie się do „wewnętrznych” spraw RosjC polityka amerykańska wkraczała 
do Europy bez jakichkolwiek tego typu powiązań i zobowiązań (s. 19). W rozdziale 
tym Bierzanek stara się dać wyczerpującą odpowiedź na pytanie: czym wytłuma
czyć fakt szczególnego zainteresowania się Wilsona sprawą polską? Nie akceptuje 
twierdzenia tych, którzy utrzymują, że zmusiła do tego Wilsona chęć pozyskania 
sobie w wyborach głosów Polonii amerykańskiej1 (s. 20—22). Nie negując zasług 
I. J. Paderewskiego, J. Sosnowskiego i ich wpływu na politykę amerykańską wobec 
Polski, daleki jest od tego, aby tutaj tylko szukać motywów postępowania prezy
denta Stanów Zjednoczonych1 2 (s. 20). Stany Zjednoczone, zdaniem Bierzanka, 
przystępując do wojny miały przede wszystkim na względzie własne interesy.

Społeczeństwo amerykańskie, wychowane w tradycji izolacjonizmu, nakazującej 
Ameryce wystrzeganie się sojuszników z państwami europejskimi, z dużą rezerwą 
odnosiło się jednak do polityki mającej na celu pchnięcie USA w wir wojny. 
Polityka amerykańska zaczęła więc szukać argumentów, które by wykazały, że 
wojna z Niemcami ma charakter „wojny sprawiedliwej” (s. 23). Sprawa polska miała 
wszystkie dane ku temu, aby w argumentacji tej mogła być wyzyskana. Autor 
wyraźnie dostrzegł dwutorowość polityki amerykańskiej, najczęściej posługującej 
się zdaniami wieloznacznymi, dającymi się różnie interpretować.

Oceniając politykę europejskich mocarstw zachodnich wobec sprawy polskiej, 
Bierzanek słusznie pisze, że biegła ona po linii będącej wypadkową ich interesów. 
Po rosyjskiej rewolucji lutowej nie nastąpił jakiś zdecydowany zwrot w postępo
waniu mocarstw zachodnich (s. 18). Zwrot ten wyraźnie dostrzegalny jest dopiero 
po Rewolucji Październikowej, kiedy to . mocarstwa zachodnie stanęły przed ko
niecznością przelicytowania fali postępowych idei płynącej ze wschodu (s. 32—40).

Bardzo interesujące są też rozważania Autora w rozdziale II (s. 41—49), gdzie 
stara się on dać odpowiedź na pytanie: czym wytłumaczyć opracowanie przez 
zwycięską koalicję tak łagodnych dla Niemiec warunków rozejmowych.

Najwięcej miejsca poświęcił Bierzanek konferencji paryskiej. Po raz pierwszy 
w polskiej historiografii omówił dość szczegółowo wpływ zagadnienia rosyjskiego 
„na całokształt uregulowania problemów Europy Środkowej, a w tym także na 
decyzje w sprawach 'polskich” (s. 107). Problem znalezienia skutecznych metod 
walki z bolszewizmem rosyjskim był jednym z naczelnych zadań konferencji. 
Sprawa polska często też była rozpatrywana z punktu widzenia. przydatności 
Polski w walce z bolszewizmem.

Pewne wątpliwości budzi przeprowadzona przez Bierzanka periodyzacja polityki 
konferencji paryskiej wobec Rosji. Na s. 56 Autor w podrozdziale zatytułowanym 
„Przełom marcowy” stara się udowodnić tezę, że w marcu 1919 r. następuje rady
kalny zwrot w postawie mocarstw zachodnich wobec sprawy polskiej na jej nie

1 L. L. Ge r s o n ,  Woodrow Wilson and the Rebirth oj Poland 1914—1920, New 
Hawen 1953.

2 Por.: J. J. S o s n o w s k i ,  Prawda dziejowa 1914—1917, Warszawa 1925; 
J. K r a s u s k i ,  Zagadnienie polskie w polityce Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów 
Zjednoczonych w czasie I wojny Światowej. Problem polsko-niemiecki w traktacie 
wersalskim, Poznań 1963, s. 167—169.



korzyść, że w pracach konferencji w tym okresie następuje głęboki kryzys. Genezy 
tych zjawisk stara się szukać m. in. w ówczesnej sytuacji w Rosji, „skąd dochodziły 
informacje o pewnych sukcesach wojsk kontrrewolucyjnych”, oraz we wzroście fali 
rewolucyjnej w Niemczech. Na temat tzw. przełomu marcowego Bierzanek pisał 
już wcześniej3. Z tezą tą polemizował B. Perelmuter4.

Ze swej strony kilka słów chciałbym poświęcić zagadnieniu periodyzacji poli
tyki konferencji wobec Rosji. Zdaniem Bierzanka marcowe sukcesy Kołczaka 
wpłynęły na zmianę tej polityki. Wydaje się, iż mówiąc o sukcesach Kołczaka 
należy pamiętać, że ich główne nasilenie przypada na drugą połowę kwietnia5. 
W marcu Kołczak rozpoczął ofensywę. Od stycznia do końca marca konferencja 
nie miała sprecyzowanego stanowiska w sprawach rosyjskich. Na jej forum za- ■ 
stanawiano się, czy bolszewizm rosyjski można obalić przy pomocy interwencji 
zbrojnej. Świadczy o tym chęć zwołania konferencji przedstawicieli rządów rosyj
skich na Wyspach Książęcych. Na zwycięstwa Kołczaka prasa zachodnia zwróciła 
uwagę dopiero na przełomie marca i kwietnia. Konferencja wnikliwie omawiać 
je zaczęła w maju6. W końcu maja zdecydowała się ona wysłać pismo do Kołczaka, 
precyzujące warunki, od których przyjęcie uzależniła uznanie go za swego sojusz
nika. Twierdzenie, że „w zakresie wpływu zagadnienia rosyjskiego” na decyzje 
podejmowane na konferencji pokojowej w sprawach polskich wyodrębnia się dwa 
okresy: 1. styczeń—luty i 2. od marca do podpisania traktatu wersalskiego (s. 113), 
jest nieuzasadnione. Zmiana postępowania konferencji wobęc Rosji dokonała się 
dopiero na przełomie kwietnia i maja.

Pewien niedosyt odczuwa się przy czytaniu akapitu poświęconego sprawie 
Galicji Wschodniej. Autor milczeniem pomija działalność przedstawicieli „białej” 
Rosji w Paryżu, polemikę, jaką prowadziła Polska Delegacja na Kongres Pokojowy 
z działającą w Paryżu Conference Politique Russe 7, oraz wpływ na decyzje paryskie 
przedstawicieli kontrrewolucji rosyjskiej.

W Drący znaleźć można także pewne nieścisłości. Mianem dokumentu z Fon
tainebleau (s. 69) określa się w historiografii memoriał Lloyda George’a z 26 marca, 
a nie odpowiedź na ten memoriał Clemenceau. Na s. 89 Autorowi na pewno chodziło
0 avt z 5. a nie 15 listopada. Orędzie Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonvch, 
znane pod nazwą 14 punktów, wygłoszone zostało 8 I 1918 r., a nie — jak podaje 
Bierzanek (s. 35) — 22 stycznia.

Autor w niektórych wypadkach bez potrzeby dwukrotnie posługuje się tymi 
cytatami: na s. 51 i 91 cytuje ten sam fragment z książki Beriozkina, na s. 110
1 117 tę samą wypowiedź Wilsona. Są to powtórzenia, których można było uniknąć.

Każda książka, która podejmuje tak dyskusyjne, a zarazem często opracowy

3 R. B i e r z a n e k ,  Sprawa Gdańska w polityce wielkich mocarstw zachodnich 
w okresie konferencji pokojowej 1919 r. (Przegląd Zachodni, III, 1954. s. 14°—131).

4 B. P e r e l m u t e r ,  Sprawa granic polsko-niemieckich na posiedzeniach Rady 
Na'wvzszei Konferencji Pokoiowej w Paryżu (styczeń—kwiecień 1919) (Materiały 
i Sť dia WSNS, t. I, s. 164—165).

5 Szerzej na ten temat: A. J u z w e n k o ,  Sprawa uznania rządu Kołczaka 
w polskiej polityce zagranicznej (Studia z Najnowszych Dziejów Powszechnych, 
Warszawa 1963, z. 4, s. 195—219).

6 Zagadnieniom tym dużo miejsca poświęca T. K o m a r n i c k i ,  Rebirth of the 
Polish Republic, London 1957, s. 397—501; por. też: E. J. D i 11 on, Konferencja 
pokojowa w Paryżu w 1919 r., Warszawa 1921, s. 89 i 245—251.

7 Por.: S. K u t r z e b a ,  Kongres, traktat i Polska, Warszawa 1919, s. 186—198; 
A. N. M a n d e l s t a m .  Le principe des nationálités et la question polonaise, Paris 
1919; H. Gr a p  pin,  Mémoire sur U Application du Principe des Nationalités á la 
question russe. Réponse á Vopuscule de M. Mandelstam..., Paris 1919.



wane zagadnienia, budzi polemiczne uwagi. Uwagi te nie mogą jednak mieć 
decydującego wpływu na jej ogólną ocenę. Książka Bierzanka jest owocem bardzo 
wnikliwych i dociekliwych badań. Spotykamy się w niej z szeregiem nowych tez, 
przedstawionych czytelnikowi w sposób przekonywający, zwięzły i łatwy do 
odczytania.

Adolf Juzwenko

MATERIAŁY DO DZIEJÓW POLSKIEGO SZKOLNICTWA NA SLĄSKU 
OPOLSKIM W MIĘDZYWOJENNYM DWUDZIESTOLECIU, opr. K. O r z e c h o w 
s k i  (Documenta Silesiae, pod red. A. Galosa z. 3), Wrocław 1965, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskicn, s. 220.

Wydawnictwo jest pierwszym zbiorem materiałów archiwalnych, dotyczących 
polskiego szkolnictwa na Opolszczyźnie, a znajdujących się w Archiwum Państwo
wym Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego. Zawiera ono cenne akta 
b. Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu z lat 1918—1937. Siła dowodowa 
opublikowanych tekstów jest tym większa, że Wydawca podaje je w języku orygi
nalnym. Do tekstów niemieckich dołączony jest przekład polski.

Należy podkreślić trafny dobór materiałów archiwalnych. Z ogólnej liczby 
65 dokumentów 5 dotyczy polskiego szkolnictwa na Śląsku Opolskim w latach 
plebiscytu, 35 — polskiego publicznego szkolnictwa podstawowego, 17 — polskiego 
prywatnego szkolnictwa podstawowego i 5 — polskiego gimnazjum prywatnego 
w Bytomiu. Wartościowym uzupełnieniem pracy są tabele statystyczne, informujące 
czytelników o stanie liczbowym dzieci w szkołach powszechnych i prywatnych 
mniejszości polskiej oraz o liczbie dzieci ze szkół niemieckich, uczęszczających na 
naukę religii prowadzonej w języku polskim i na naukę języka polskiego. Tab. V 
podaje listę uczniów gimnazjum bytomskiego.

Wydanie poprzedził Wydawca krótkim wstępem, w którym odtwarza sytuację 
polityczną, w jakiej znalazła się ludność polska na Górnym Śląsku w czasie ple
biscytu, rządów Komisji Międzysojuszniczej i po przyłączeniu Śląska Opolskiego 
do Rzeszy niemieckiej. Jednocześnie naświetla działalność międzynarodowych insty
tucji, tj. Górnośląskiej Komisji Mieszanej w Katowicach i Górnośląskiego Trybunału 
Rejonowego w Bytomiu, w dziedzinie szkolnictwa polskiego.

Istotne i najbardziej rzeczowe informacje o polskim szkolnictwie na Śląsku 
Opolskim czerpie jednak czytelnik z samej treści książki, tj. z przytoczonych 
dokumentów. W nich odzwierciedla się różne ustosunkowanie się władz niemiec
kich do spraw polskich; od nagłej i usłużnej gotowości dogadzania ludności polskiej 
podczas plebiscytu dla pozyskania jej do swych celów, poprzez  ̂ otwarty i ukryty 
nacisk w okresie utworzenia publicznego szkolnictwa polskiego, do lekceważącego 
i niechętnego tolerowania prywatnych szkół polskich i brutalnej,* bezwzględnej 
polityki szkolnej po dojściu do władzy faszyzmu hitlerowskiego.

Bardzo znamienne jest np. w części I pismo prezydenta rejencji opolskiej do 
ministra oświaty w Berlinie w sprawie wprowadzenia nauki religii po polsku 
z 25 XI 1918 r., rzekomo dla podtrzymania wśród ludności po polsku mówiącej 
życzliwych nastrojów dla Niemiec, co wpłynęłoby korzystnie w sensie proniemiec
kim w czasie plebiscytu. Jak Niemcy „respektowali” regulamin Górnośląskiej 
Komisji Mieszanej, o tym świadczy m. in. memoriał prezydenta tej Komisji 
w sprawie polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Śląsku Opolskim z 20 X 
1923 r. Podkreśla on obojętny lub nawet negatywny stosunek nauczycieli uczących



w polskich szkołach mniejszościowych do ludności polskiej, która nie obdarza ich 
zaufaniem, tym bardziej że często nie posiadają oni dostatecznej znajomości języka 
polskiego (cz. II, nr 3).

O próbach zastraszania Polaków działających na rzecz polskiej szkoły Wydawca 
przytacza w tym samym rozdziale kilka ciekawych danych. Z zeznań rodziców 
wynika, że policja poddawała matkę czy ojca dziecka dokładnemu przesłuchaniu, 
grożąc ewentualnymi konsekwencjami w razie zapisania dzieci do szkoły polskiej. 
Nauczyciele posługiwali się metodą zastraszania dzieci polskich mających uczęszczać 
do polskiej szkoły, o czym świadczą protokoły (cz. II, nr 13, 14, 15). Potwierdza ten 
stan rzeczy również memoriał Związku Polaków w Niemczech z 1 VI 1926 r. 
Memoriał ten najlepiej charakteryzuje perfidną politykę i w ogóle stosunek 
władzy niemieckiej, nauczycieli i pruskich urzędników szkolnych do szkolnictwa 
polskiego i do tych wszystkich, którzy je popierali. Oczywiście władze niemieckie 
zaprzeczały wszystkim wydarzeniom, o jakich w memoriale mowa. Ciekawe są 
i pisma nadrzędnych władz niemieckich w sprawie polskich szkół mniejszościowych. 
Z nich wynika niedwuznacznie, że śledziły one wewnętrzne życie szkolne w szko
łach mniejszości polskiej, domagając się od nauczycieli realizacji obywatelskiego 
wychowania młodzieży polskiej w duchu niemieckim i zabraniając używania szkol
nych książek polskich, a nawet mapy Polski Romera z 1936 r.

Podobne wykrętne, a nawet wrogie stanowisko zajęły władze niemieckie wobec 
polskiego szkolnictwa prywatnego na Śląsku Opolskim. Starano się przede wszyst
kim o zakładanie niemieckich przedszkoli tam, gdzie Związek Polaków zamierzał 
je otworzyć, aby zmniejszyć nabór do polskich przedszkoli. Informuje nas o tym 
pismo starosty z Olesna z 8 I 1930 r. (cz. III, nr 2). Wszelkie poczynania Polaków 
w dziedzinie otwierania nowych szkół prywatnych stały dotąd w centrum uwagi 
władz policyjnych, powiatowych, a nawet rejencyjnych, które informowały skru
pulatnie władze centralne w Berlinie o powstawaniu polskich szkół prywatnych 
i metodach ich zwalczania. Najwięcej szykan władze niemieckie stosowały wobec 
polskich nauczycieli, jak wynika z memoriału Polskich Towarzystw Szkolnych 
w Niemczech z 30 I 1931 r. (cz. III, nr 7). Niestety, Wydawca nie umieścił odpo
wiedzi na powyższy memoriał. Z dalszych pism dowiadujemy się, że Związek 
Polaków rozwinął bardzo ożywioną działalność wokół utworzenia szkół, co zmusiło 
władze niemieckie do zwiększenia kredytów na zwalczanie polskiego szkolnictwa 
(cz. III, nr 8). Jakimi środkami starano się je zwalczać i jak władze niemieckie 
oceniły narastającą wciąż działalność Polskiego Towarzystwa Szkolnego, informują 
nas pozostałe dokumenty przytoczone w części III.

Ostatnia, IV część zawiera 5 dokumentów, które wybitnie świadczą o zastoso
waniu przez władze niemieckie krętej i bezwzględnej polityki szkolnej tym razem 
w stosunku do polskiego gimnazjum w Bytomiu. Garść tajnych informacji dostar
czonych przedstawicielom niemieckiej prasy w czasie ściśle poufnej konferencji 
odbytej u nadprezydenta prowincji górnośląskiej w sprawie utworzenia polskiego 
gimnazjum w Bytomiu 6 X 1932 r. porusza problem gimnazjum polskiego z punktu 
widzenia konferencji genewskiej, przyszłej obsady personalnej, podręczników, 
uprawnień maturalnych, porównując te zagadnienia ze stanem rzeczy istniejącym 
w województwie śląskim. Pomimo uznania słuszności postulatów polskich w sprawie 
utworzenia polskiego gimnazjum rozważano jednocześnie sposoby odwlekania ich 
realizacji.

Władze niemieckie obawiały się niebezpieczeństwa dla niemczyzny na Górnym 
Śląsku. Szukano środków zaradczych, proponując np. utworzenie internatów nie
mieckich w miastach, w których znajdowały się gimnazja niemieckie, przede



wszystkim w Opolu. Internat zamierzano oddać w ręce kleru mającego największy 
wpływ na ludność (cz. IV, nr 2). Zwrócono się do prezydenta policji w Gliwicach, 
polecając inwigilację uczniów polskiego gimnazjum (cz. IV, nr 3). Pod wpływem 
metod zastraszenia sporo wniosków zostało wycofanych przez polskich rodziców, 
o czym z zadowoleniem policja w Opolu doniosła nadprezydentowi (cz. IV, nr 4). 
W marcu 1937 r. zadano gimnazjum polskiemu ostatni cios, pozbawiając dyrektora 
Kozaneckiego i nauczyciela dra Schweda prawa nauczania, a tego ostatniego nawet 
prawa przemawiania. Książka Kazimierza Orzechowskiego zawiera niejeden do
kument zupełnie nowy, rzucający światło na mało dotychczas znane kwestie pol
skiego szkolnictwa mniejszościowego.

Józef Madeja

R. S t a n i e w i c z, MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
W LATACH 1922—1933, Katowice 1965„ Śląski Instytut Naukowy, s. 104.

Praca poświęcona jest jednemu z najtrudniejszych i jednocześnie najistotniej
szych problemów historii Górnego Śląska w okresie międzywojennym. Można śmiało 
stwierdzić, że jest pod wieloma względami książką nowatorską. Do tego czasu 
nie było całościowego opracowania dziejów mniejszości niemieckiej na Śląsku dla 
lat 1922—1933*. Omawiana praca wypełnia tę lukę, stanowi więc pozycję, którą 
wszyscy badacze tego problemu powitają z radością i zainteresowaniem.

Autor oparł się w przeważającej mierze na opublikowanej już literaturze 
przedmiotu, która w sposób wycinkowy omawiała poruszone problemy. Należy 
podkreślić, że postarał się wykorzystać najistotniejsze pozycje tej literatury, 
wykazując przy tym bardzo dobre rozeznanie1 2. W wielu wypadkach Staniewicz 
poparł swoje wywody cytatami z materiałów archiwalnych. Najczęściej cytuje 
dokumenty znajdujące się w Archiwum Zakładu Historii Partii w Warszawie 
i w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach. Nie są mu również obce 
materiały archiwum bydgoskiego. Bogactwo przytoczonej literatury oraz fragmenta
ryczne, ale istotne powoływanie się na materiały archiwalne świadczy o gruntownej 
znajomości tego zagadnienia. To z kolei budzi w czytelniku zaufanie do wniosków 
Autora.

Dużą zaletą pracy jest dążenie Autora do naszkicowania trudnych problemów 
mniejszości niemieckiej na Śląsku w sposób możliwie najprzystępniejszy. Książka 
Staniewicza ma charakter informacyjno-syntetyczny i przeznaczona jest dla szer
szego ogółu czytelników, a nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Warta podkreślenia jest chęć Autora do wyrobienia sobie możliwie najbardziej 
obiektywnego sądu o przytoczonych faktach lub wydarzeniach oraz krytycyzm 
w stosunku do opinii innych badaczy lub świadków.

Przechodząc obecnie do omówienia niektórych szczegółów książki, chciałem 
zatrzymać się na kilku zagadnieniach, które mnie uderzyły przy jej czytaniu.

1 W 1963 r. ukazała się praca K. G r u n b e r g a ,  Nazi-Front Schlesien. Nie
mieckie organizacje polityczne w województwie śląskim w latach 1933—1939, Śląski 
Instytut Naukowy, Katowice. Praca ta obejmowała okres 1933—1939, w połączeniu 
z omawianą pozycją R. Staniewicza powstała monografia dziejów mniejszości nie
mieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922—'1939.

2 Świadczy o tym ilość cytowanych pozycji. Zadałem sobie trud zliczenia 
cytowanych i przytoczonych pozycji i uzyskałem imponującą liczbę 114 prac. 
Książka zyskuje przez to dodatkową wartość kompendium bibliograficznego do 
dziejów mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym.



Pierwsze z nich to sprawa podziału okresu na dwa podokresy. Przyjęcie 1930 r. 
jako granicy tych podokresów jest sprawą bardzo dyskusyjną. R. Staniewicz nie
potrzebnie chyba zasugerował się początkiem wielkiego kryzysu gospodarczego 
w Polsce, który z natury rzeczy miał silny oddźwięk na Śląsku. Ten podział byłby 
uzasadniony przy omawianiu historii Górnego Śląska w ścisłym związku z historią 
reszty ziem polskich; temat pracy jednak był ściśle ograniczony do terenów ślą
skich i wobec tego należało się kierować wydarzeniami istotnymi dla dziejów 
mniejszości niemieckiej w tym regionie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 1930 r. 
nie wpłynął decydująco na zmianę położenia politycznego i gospodarczego mniej
szości niemieckiej na Górnym Śląsku. Kryzys gospodarczy z wszystkimi swoimi 
przejawami (zamykanie kopalń i hut, wzrost bezrobocia) dał się we znaki przede 
wszystkim ludności polskiej Górnego Śląska. Wynikało to ze struktury własno
ściowej przemysłu górnośląskiego, gdzie decydujący wpływ mieli jeszcze kapitaliści 
niemieccy. Kierując się solidarnością narodową, starali się przerzucić gros skutków 
kryzysu na ludność polską3. Wynikało to również ze struktury społecznej mniej
szości niemieckiej. Grupowała ona jednostki wykwalifikowane, które nie podlegały 
w tym stopniu co inni robotnicy redukcji. Robotnik wykwalifikowany przedstawiał 
większą wartość dla pracodawcy niż zwykły pracownik i niechętnie się go po
zbywano. Upraszczając nieco sprawę można stwierdzić, że ogólnie mniejszość nie
miecka odczuła w znacznie mniejszym stopniu skutki kryzysu niż ludność polska. 
Również sytuacja polityczna mniejszości niemieckiej nie uległa w tym czasie jakimś 
zasadniczym zmianom. Wręcz odwrotnie, na bazie ogólnego kryzysu zyskuje agitacja 
Volksbundu, który zwiększa swoje szeregi. Pewny jednakże motyw, który mógłby 
służyć za podstawę do takiego podziału chronologicznego, stanowiło nasilenie od 
1930 r. polityki rządu zmierzającej do spolszczenia administracji i dyrekcji po
szczególnych przedsiębiorstw. Reprezentantem tej koncepcji na terenie śląskim był 
wojewoda dr Michał Grażyński. Narodziła się ona jednak znacznie wc~eśniej, 
z chwilą wstąpienia Grażyńskiego na stanowisko wojewody, ale wobec olbrzymich 
wpływów ekonomicznych niemieckiego kapitału na Śląsku — i zresztą nie tylko 
tutaj — pozostawała od 1926 r. w sferze dezyderatów wojewody. Właśnie rok 1926, 
tj. rok wstąpienia na stanowisko wojewmdy śląskiego Grażyńskiego, stanowił istotną 
granicę chronologiczną dla dziejów niemczyzny na Górnym Śląsku w okresie 
międzywojennym. Po okresie stosunkowo dużego liberalizmu wojewody Bil
skiego nastąpił okres bardziej zdecydowanych rządów Grażyńskiego. Zresztą 
zmieniła się w tym czasie (od przewrotu majowego) sama polityka rządu wobec 
mniejszości narodowościowych4, przybierając bardziej zdecydowane formy. Należy 
oczywiście zaznaczyć, że działalność Grażyńskiego, jego nie przebierająca w formach 
walka z niemczyzną, niekiedy zupełnie nie przemyślane posunięcia przynosiły 
często w efekcie polskości na Górnym Śląsku straty.

Druga sprawa to zagadnienie stanu liczbowego mniejszości niemieckiej na 
Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. R. Staniewicz zestawił obliczenia 
innych autorów zajmujących się tym trudnym zagadnieniem (s. 22—23). Można by

3 Powszechnie znanym zjawiskiem było w tym czasie szykanowanie robotników 
Polaków i zwalnianie ich w pierwszej kolejności. Tak stało się na kopalni „Wirek” 
w Kochłowicach, zamkniętej w październiku 1933 r. Załogę narodowości niemieckiej 
przerzucono prawie w całości na inną kopalnię, a robotników polskich pozbawiono 
pracy, dając im niewielką odprawę. Zob. Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Katowicach, Dyrekcja Policji Katowice, teczka 140.

4 SprawĘ tą dokładnie zajął się ostatnio W. M i c h o w i e  z, Walka dyplomacji 
polskiej przeciwko traktatowi mniejszościowemu w Lidze Narodów w 1934 roku, 
Łódź 1963.



mieć pretensje, że Autor nie zajął określonego stanowiska wobec przytoczonych 
przez siebie obliczeń innych badaczy. W obecnej chwili trudno pokusić się o obiek
tywne stwierdzenie stanu liczbowego mniejszości niemieckiej na Śląsku w okresie 
międzywojennym. Wszyscy badacze zajmujący się tym problemem w przeszłości 
kierowali się pewnym kryterium, które — ich zdaniem — decydowało o przynależ
ności danego człowieka do jednej czy drugiej narodowości. Nie można zgodzić się 
ze stwierdzeniem Autora, iż „polski spis ludności z 1931 roku opierał się na obiek
tywnym kryterium przynależności narodowej, jakim jest język macierzysty” (s. 23). 
Otóż w specyficznych warunkach śląskich nawet to kryterium nie było w pełni 
obiektywne. Na specyfikę tego regionu obok wielu innych czynników wpłynął 
moment nie dokończonego procesu kształtowania się świadomości narodowej. Stąd 
każde obliczenie będzie miało charakter subiektywny. Autor mocno podkreślił 
chwiejne poczucie narodowości wśród Górnoślązaków w pierwszych latach po 
przyłączeniu do Polski (s. 7—8).

Trudno pogodzić się z dość mechanicznymi obliczeniami Autora wykazującymi 
spadek liczby zatrudnionych robotników, a tym samym wzrost ilości bezrobotnych. 
Jak wynika z przytoczonych zestawów (s. 28), w latach 1924—1926 w przemyśle 
ciężkim wzrosła liczba ludzi bez pracy o około 80—90 tys. Tymczasem wiadomo, 
że w okresie poważnego kryzysu gospodarczego w 1925 r. liczba wszystkich. bez
robotnych w województwie śląskim wahała się w granicach 55—60 tys., co już było 
poważnym problemem 5. Różnica jest dość zasadnicza. Wynikła ona prawdopodobnie 
stąd, że Staniewicz nie wziął pod uwagę ruchu emigracyjnego. Na te lata przy
pada nasilenie emigracji zarobkowej do Francji, Belgii oraz poważny odpływ 
ludności narodowości niemieckiej do Niemiec. Nie można chyba dla tego okresu 
obliczać liczby bezrobotnych na podstawie zestawów zatrudnionych robotników.

Kwestią sporną jest również sprawa obliczenia liczby głosów w plebiscycie 
z marca 1921 r. W literaturze polskiej przyjęto zasadę odliczania głosów emigracji, 
która w przeważającej mierze opowiedziała się po stronie niemieckiej. Stanowiska 
zupełnie uzasadnione. Nie daje to jednak jeszcze prawdziwego obrazu układu 
narodowościowego na Górnym Śląsku. Należy jeszcze odliczyć wyniki głosowania 
tych okręgów, do których Polska nie wysuwała żadnych pretensji przed plebiscy
tem, a które mocą decyzji Rady Ligi Narodów zostały uwzględnione. Chodzi tu 
o dwa okręgi położone na lewym brzegu Odry: Głubczyce i Prudnik. Głosowały 
one prawie w całości za Niemcami6. Po odliczeniu tych głosów, co również jest 
w pełni uzasadnione, wyniki plebiscytu byłyby korzystne dla Polski.

Na zakończenie tych krótkich uwag na marginesie pracy R. Staniewicza należy 
podkreślić konstrukcję książki. Autor omówił dzieje niemczyzny w województwie 
śląskim według zasadniczych pięciu punktów, które wymienił już na początku 
pracy (s. 24). Są to czynniki, które — według Autora — decydowały o przewadze 
ekonomicznej Niemców na tym terenie w okresie przedplebiscytowym i pozosta
wiły swój ślad w następnym czasie. Zaliczył do nich: 1. niemiecką wielką własność 
ziemską; 2. przeważające wpływy w przemyśle; 3. niemieckie szkolnictwo; 4. roz
winięte organizacje społeczno-polityczne; 5. decydujące wpływy w sprawach 
religijnych. Wyszczególnienie tych zasadniczych punktów na początku pracy skupia 
uwagę czytelnika na najważniejszych zagadnieniach odnoszących się do tego tematu.

B Zob. cotygodniowe zestawienie liczby bezrobotnych na łamach „Polonii”. 
Według tych zestawów szczyt bezrobocia przypadł na grudzień 1925 r. i wynosił 
około 60 tys.

6 Dokładnie tę sorawę omówił J. D o n n a d i e u ,  Les plébiscites (Cahiers Po- 
logne-Allemagne, 1962, nr 3, s. 31).



Kończąc te uwagi, chciałbym jeszcze raz podkreślić wielką przydatność pracy 
R. Staniewicza i trud włożony przezeń w wyczerpujące zestawienie najistotniejszych 
momentów dziejów niemczyzny na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym.

Jan Przewłocki

Z NAJNOWSZYCH BADAŃ NAD GENEZĄ GRANICY NA ODRZE I NYSIE 
ŁUŻYCKIEJ * *.

K. T. Kowalski podjął temat bynajmniej nienowy i od dawna już eksploato
wany przez historyków, prawników i socjologów, posiadający ogromną, wielo
języczną literaturę naukową i publicystyczną, a przez swą aktualność i wagę 
polityczną prowokujący do nowych ujęć i polemik. Wciąż pojawiają się — i jeszcze 
długo będą się pojawiać — dokumenty, wspomnienia i relacje rzucające nowe 
światło na genezę i rolę problemu polskich granic na zachodzie i północy w „wiel
kiej polityce” okresu drugiej wojny światowej. Praca Kowalskiego stanowi pierwszą 
próbę „monograficznego przedstawienia jednego z kluczowych problemów, który, 
stanowiąc integralny element historii Polski podczas drugiej wojny światowej, 
związany jest nierozerwalnie z dzisiejszą pozycją Polski w europejskim systemie 
politycznym. Przedmiotem pracy są ściśle ze sobą związane zagadnienia: walka 
dyplomatyczna o powrót do Polski jej historycznych ziem oraz kształtowanie się 
sojuszu polsko-radzieckiego” (s. 6), chociaż nie pretenduje ona do wymazania 
ciągle istniejących „białych plam”. W szczególności Autor starał się „możliwie grun
townie zbadać genezę, przesłanki i tło polityczne określonych koncepcji, projektów 
czy decyzji w sprawie zachodnich granic Polski, wskazać na motywy i intencje 
poszczególnych partnerów, których głos decydował na konferencji w Poczdamie" 
(s. 6—7). Nie jest to więc praca wyłącznie o stosunku Związku Radzieckiego do 
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Autor dał nam znacznie więcej, niż zapowiada 
tytuł jego dzieła, przedstawiając krok za krokiem genezę i rozwój koncepcji 
granicy na Odrze i Nysie na tle polityki Wielkiej Trójki, a siłą rzeczy także na tle 
polityki polskiego rządu emigracyjnego i opozycyjnej wobec niego lewicy polskiej 
w kraju i na emigracji.

Jednym z zasługujących na podkreślenie walorów pracy Kowalskiego jest jej 
polemiczny — w najlepszym tego słowa znaczeniu — charakter. Kowalski polemi
zuje z wieloma tezami, mitami, półprawdami i po prostu fałszami historyków 
amerykańskich, angielskich, a przede wszystkim zachodnioniemieckich. A więc 
z traktowaniem rozmów i decyzji wielkich mocarstw w sprawie kształtu granic 
zachodnich i północnych Polski w oderwaniu od rozmów i postanowień, „w sprawie 
wyboru konkretnych gwarancji powojennego bezpieczeństwa europejskiego oraz środ
ków zmierzających do położenia kresu niemieckiej agresji w przyszłości” (s. 8), z te
zą głoszącą, że postanowienia dotyczące granic zachodnich Polski stanowią wynik 
nacisku Związku Radzieckiego na sojuszników zachodnich, z oskarżaniem Polski 
i ZSRR o „samowolne” wysiedlenie ludności niemieckiej i uprawianie polityki 
faktów dokonanych. Kowalski przeciwstawia się także skutecznie niedocenianiu 
lub wręcz pomijaniu przez literaturę zachodnioniemiecką „wkładu polskiej myśli 
politycznej do ostatecznych rozstrzygnięć” kwestii terytorialnych, utożsamianiu 
programu PKWN, Rządu Tymczasowego i Rządu Jedności Narodowej z programem 
Związku Radzieckiego. Na podstawie bogatego materiału źródłowego wykazuje 
bezpodstawność sugestii, że to na „rozkaz Moskwy” polscy komuniści i przedsta

1965.
* W. T. K o w a l s k i ,  ZSRR a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej, Warszawa



wiciele innych postępowych ugrupowań politycznych w kraju i na emigracji sfor
mułowali postulat Odry i Nysy Łużyckiej, gdy „legalny rząd polski” w Londynie 
protestował przeciwko przyznaniu Polsce Wrocławia i Szczecina” (s. 10). Najwięcej 
jednak wysiłku włożył Autor w udokumentowanie bezzasadności szczególnie szeroko 
lansowanej teorii, według której przyłączenie do Polski ziem nad Odrą i Nysą 
Łużycką stanowiło rekompensatę za przekazanie Związkowi Radzieckiemu, ziem 
wschodnich po linię Curzona.

Ze wspomnianymi wyżej twierdzeniami polemizowali wielokrotnie prawnicy 
polscy (Wiewiórka, Klafkowski, Skubiszewski, Kokot) i radzieccy (G. P. Żuków). 
Kowalski znacznie rozszerzył zespół argumentów, wzbogacił je o nowe, bardzo 
istotne elementy natury politycznej. "Wyzyskał obszerną literaturę naukową i pa
miętnikarską (pretensje można mieć jedynie za pominięcie kilku prac autorów 
polskich, dotyczących roli polskiej myśli .politycznej w kształtowaniu koncepcji 
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, oraz prac socjologicznych poświęconych pro
blematyce Recht auf die Heimat), oficjalne zbiory dokumentów dyplomatycznych 
(głównie angielskich i amerykańskich) oraz wiele nowych materiałów archiwalnych. 
Te ostatnie pochodzą w szczególności ze zbiorów polskich placówek dyplomatycz
nych w Bernie szwajcarskim, Brukseli, Londynie i Teheranie, z kolekcji Stefana 
Litauera (Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych), Delegatury Rządu na 
Kraj (Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR) oraz rządu londyńskiego 
(Archiwufti Instytutu Historycznego im. Gen. Sikorskiego w Londynie). Na mar
ginesie wypadnie poczynić uwagę, że Autor w ogóle nie określa, jakie materiały 
archiwalne wyzyskał, jaka jest ich wartość, które z nich zostały puszczone do 
obiegu po raz pierwszy itd. Po skonfrontowaniu publikowanych dotychczas prać 
ze studium Kowalskiego okazało się, że wiele wyzyskanych przezeń dokumentów 
cytowano już przed nim. Nasycenie poszczególnych części pracy materiałami źró
dłowymi nie jest jednolite. Zbyt uboga jest dokumentacja okresu przed napadem 
Niemiec na Związek Radziecki. W świetle jednostronnych, bo prawie wyłącznie 
polskich źródeł przedstawił Kowalski stosunki polsko-czechosłowackie na emigracji, 
wcale szeroko w pracy analizowane (ss. 38—45, 60—66). Dość skromnie i jedno
stronnie przedstawia się dokumentacja problemu tytułowego: ZSRR a granica 
na Odrze i Nysie Łużyckiej. Bez żadnej złośliwości trzeba stwierdzić, że w tej 
właśnie sprawie Autor miał najmniej do powiedzenia, bynajmniej zresztą nie 
z własnej winy. W przeciwieństwie bowiem do krajów zachodnich w Związku 
Radzieckim wydano dotychczas niezmiernie mało oficjalnych dokumentów dyplo
matycznych, wspomnień polityków, dyplomatów itd. Dopiero ostatnie miesiące 
przynoszą w tej materii zapowiedź poważniejszych zmian (m. in. opublikowanie 
latem 1965 r. materiałów radzieckich dotyczących konferencji jałtańskiej i pocz
damskiej oraz kilku interesujących wspomnień). Siłą rzeczy trzeba było sięgnąć po 
materiał z drugiej ręki (głównie USA Foreign Relations oj the United States, Wa
shington 1961, 1963, i Documents on Polish-Soviet Relations 1939—1945, London 
1961), częściowy, nie zawsze wiarygodny, często jawnie tendencyjny, nie dający 
wyobrażenia o dyskusjach wewnętrznych w łonie rządu radzieckiego i jego dele
gacji na konferencje międzynarodowe.

Jedną z bezsprzecznych zalet pracy jest to, iż Autor rzucił rozpatrywane przez 
siebie kwestie na szersze tło, wiążąc problematykę granic Polski z planami mo
carstw urządzenia powojennej Europy i zapewnienia jej narodom powszechnego 
bezpieczeństwa. Z drugiej jednak strony w tej właśnie sprawie lektura pracy 
wywołuje najwięcej wątpliwości, pozostawia jawny niedosyt. Jest chyba truizmem 
pogląd, że stanowisko rządów wielkich mocarstw było w jakiejś mierze (badania



właśnie winny wykazać, w jakiej) wypadkową różnych sprzecznych tendencji, 
poglądów, koncepcji i projektów. Rząd angielski musiał np. oscylować wokół nie 
zawsze zgodnych stanowisk reprezentowanych przez labourzystów, konserwatystów 
i liberałów. Rząd amerykański liczył się nie tylko z nastrojami i postawą paru 
milionów wyborców pochodzenia polskiego, lecz także z nastrojami i postawą 
kilkudziesięciu milionów wyborców pochodzenia niemieckiego, doskonale zorgani
zowanych, posiadających poważne wpływy, sięgające aż do Białego Domu. Wydaje 
się nie ulegać wątpliwości, że w pewnym okresie rząd Związku Radzieckiego 
zachowywał wyraźną powściągliwość w sprawie przyszłych granic Polski na za
chodzie i północy, biorąc pod uwagę działalność Komitetu Wolnych Niemiec i sku
pionych wokół niego niemieckich antyfasz-ystów. Wszystko to uchodzi jakby z pola 
widzenia Autora. Politykę rządów wielkich mocarstw wobec Polski oraz postawę 
rządu emigracyjnego w sprawie granic zachodnich rozpatruje on w jakiejś próżni 
społecznej i politycznej, jako coś wyizolowanego ze struktur klasowych i ścierania 
się przeciwstawnych interesów różnych grup i klas. Zupełnie marginalnie (s. 25, 
30, 47, 166—167) wspomina on o głosach publicystów zachodnich i „tzw. opinii na 
Zachodzie”, chociaż w tym właśnie kryje się największa szansa wzbogacenia wąt
ków treściowych pracy, pogłębienia i uściślenia wielu poruszanych w niej spraw. 
Dla ilustracji tej tezy posłużymy się kilkoma przykładami, dokumentując je szerzej 
pewnymi nowymi materiałami.

Na s. 25 Kowalski cytuje wypowiedź ambasadora polskiego w Londynie, 
Edwarda Raczyńskiego, o uderzającej zgodności różnych środowisk angielskich 
w kwestii przyznania Polsce Prus Wschodnich i Śląska Opolskiego. Wśród przed
stawicieli tych środowisk Raczyński wymienia m. in. labourzystę Daltona. I to 
jest wszystko, co na ten temat Autor ma do powiedzenia. Skądinąd wiadomo 
jednak, że Hugh Dalton, członek gabinetu Churchilla (minister gospodarki wojen
nej), opublikował w 1940 r. broszurę pt. Hitlers War — before and after, w której 
poruszył także kwestie szczególnie żywotne dla Polski. Jego stanowisko w sprawie 
przyszłych jej granic było nader umiarkowane i sprowadzało się do postulatu 
ewentualnego rozszerzenia dostępu Polski do morza oraz rozwiązania problemu 
mniejszości narodowych drogą planowych migracji. Głos Daltona nie był czymś 
wyjątkowym i odosobnionym. Stanowił on jedynie fragment szerszej dyskusji 
nad kwestią urządzenia powojennej Europy, jaka toczyła się w Anglii w 1940 r. 
i na początku 1941 r. W czasie tej dyskusji ujawniły się charakterystyczne stano
wiska — których wypadkową była, jak się wydaje, pozycja rządu angielskiego — 
w tej czy innej mierze i postaci dające o sobie znać aż do zakończenia wojny.

Labnurzyści, lewicujący intelektualiści (wśród nich był np. H. Lásky, H. G. 
Wells. N. Angell) wypowiadali się przeciwko kreśleniu nowych granic zgodnie 
z wyrroErami strategii oraz przeciwko koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego, chro
niącego narody Europy pmed możliwością nowej agresji niemieckiej. Mówili oni
0 jakimś „aliansie sił demokratycznych w Europie”, o stworzeniu wsDÓlnych euro
p e j s k i c h  instytucji ekonomicznych i politycznych, które będą służyć „notmebom 
wszystkich mieszkańców Europy: Polaków, Czechów, Francuzów, Brytyjczyków
1 Indów Bałkanów w nie mniejszym stopniu niż Niemców”. W tej koncencii nie 
było miejsca na poszerzoną na zachód Polskę, na odebranie Niemcom ich baz 
wypadowych na wschód Labourzysta R. Stokes pisał o odbudowaniu państwa 1

1 Por. H. L a s k y, Where do we go from here. The Need for a .European Re
volution, London 1940; H. G. We l l s ,  The Common Sense of War and Peace, Lon
don 1940; N. A n g e l l ,  Why Freedom Matters, London 1940; K. Ma r t i n ,  The 
Problem of Germany (The New Statesman and Nation, 22 III 1941).



polskiego „w granicach raczej etnograficznych niż wojskowych; Gdańsk i Korytarz 
powinny zostać przy Niemczech, ale Polska winna mieć wolny dostęp gospodarczy 
do morza [tj. kolej do Gdańska jako wolnego portu]”2. W. H. Dawson, doktor 
honoris causa Uniwersytetu Królewieckiego, pisał wiosną 1941 r., że „nowa Polska 
jest konieczna, lecz tym razem powinna być oparta na trwałych podstawach. 
W tym celu musi być porzucona idea Polski »grande et forte — tres forte«. Dekla
racja generała Sikorskiego, iż Polska nie ograniczy się w przyszłości do granic 
z 1919 r .3, jest ostrzeżeniem, którego nie można ignorować bez popełnienia nie
wybaczalnej lekkomyślności”. Dawson dowodził, że Poznańskie należy zwrócić 
Polsce, ale Gdańsk powinien pozostać przy Niemczech. O losach Górnego Śląska — 
tej jego części, która przed 1939 r. należała do Polski — miał rozstrzygnąć „uczciwy 
plebiscyt” 4.

Bardziej „propolskie” stanowisko reprezentowali liberałowie i nieznaczna część 
konserwatystów. Uznając wagę problemów terytorialnych i widząc konieczność 
likwidacji niemieckich baz w Prusach Wschodnich, proponowali oni rozwiązania, 
które generalnie były jednak bardzo dalekie od uwzględnienia rzeczywistych i ży
wotnych interesów Polski. Tak np. konserwatysta H. V. Raikes opowiadał się za 
przyznaniem Polsce Prus Wschodnich i Gdańska, ale jednocześnie proponował, aby 
Niemcy tytułem rekompensaty otrzymały część polskiego Pomorza i Wielkopolski 5. 
Podobnie liberał V. Cazalet wysuwał projekt przekazania Polsce Prus Wschodnich, 
za co Niemcy miały otrzymać część Pomorza z Gdańskiem i część polskiego Gór
nego Slas^a 6. K. G. Wanklyn, profesor geografii w Cambridge, widział dwie możli
wości rozwiązania problemu polskich granic zachodnich: zaakceptowanie wysiedle
nia Polaków z Pomorza, pozostawienie Niemcom Gdańska i Gdyni, za co Polska 
otrzymałaby rekompensatę w Prusach Wschodnich. Lecz tego rodzaju rozwiązanie 
łamie jedność polityczną i ekonomiczną basenu Wisły, zapoznaje i niweczy dorobek 
Polski na wyorzeżu, skazuje na degradację gospodarczą Gdynię i Gdańsk, a wresz
cie stanowi moralne usankcjonowanie gwałtów popełnianych przez hitlerowców na 
ludności Polski. Z tego też względu Wanklyn opowiadał się raczej za przyznaniem 
Polsce całych Prus Wschodnich, co musi pociągnąć „drastyczną migrację niemiec
kich chłopów i mieszkańców miast... do Niemiec”. Niemcy miały otrzymać re
kompensatę w postaci zachodniej części Wielkopolski7.

Stanowisko większości konserwatystów polegało na uznaniu konieczności przy
znania Polsce poważnych nabytków terytorialnych na zachodzie i północy oraz 
wysiedlenia ludności niemieckiej. Zakres tych nabytków widziano różnie: od Prus 
Wschodnich i Gdańska po szeroko rozumianą „linię Odry”. Najpełniej — jak się 
wydaje — sprecyzował koncepcję konserwatystów członek parlamentu brytyjskiego 
Alan Graham. „Z Gdańskiem jej zwróconym, jak to winno było nastąpić w r. 1918, 
z obywatelami niemieckimi, którym pozwoli się optować na rzecz powrotu do 
Reichu lub też na rzecz pozostania Polakami, z rzeczywistą kontrolą jej odżyw
czego kanału Wisły, z zachodnią granicą na Odrze i pełną kontrolą śląskiego rejonu 
przemysłowego Polska winna mieć zapewnioną odtąd trwałość”8. W dwa lata

3 After the War. A Symposium of Peace Aims, London 1940, s. 183.
9 Prawdopodobnie Autor ma na myśli stanowisko Sikorskiego w czasie jego 

wizyty w Londynie w dniach 14—20 XI 1939 r.
4 Germany after the War (Contemporary Review, kwiecień 1941).
5 After the War, s. 132.
6 Tamże, s. 72.
7 H. G. W a n k l y n ,  The Eastern Marshlands of Europe, London 1941.
B After the War, s. 67.



później tenże Alan Graham jeszcze wyraźniej, bardziej jednoznacznie zaprezentował 
swój pogląd na kształt terytorialny powojennej Polski. Postulował m. in., co za
sługuje na szczególną uwagę, całkowite zniszczenie państwa pruskiego, którego siła 
„powstała i wyrosła . . .  na organizmie Polski”. Krzywdy wyrządzone Polsce tylko 
częściowo zostały naprawione w 1919 r. „Cały ten wysiłek został zresztą unice
stwiony przez pozostawienie nietkniętej siły niemieckiej w Gdańsku i Prusach 
Wschodnich”. Bezpieczeństwo Europy i samej Polski wymaga bezwzględnie przy
wrócenia Polsce panowania „nad całym terytorium Pomorza i Śląska na wschód 
od Odry oraz przez okres lat 30 nad wszystkimi przyczółkami mostowymi tej rzeki”. 
Ze względu na to, że w niektórych okolicach na zachód od Odry „znaczna część 
ludności jest polska, trzeba będzie dokonać pewnych zmian polskiej granicy za
chodniej”. Ludność niemiecka z terenów przyznanych Polsce musi być przesiedlona 
do Niemiec, „do obszarów na zachód od Odry”9. Za całkowitym wysiedleniem 
Niemców z przyznanych Polsce Prus Wschodnich i części Pomorza opowiadał się 
kolega partyjny Grahama, H. Molson. „Oczywiście będzie to duże przedsięwzięcie: 
transferowanie i przesiedlenie 2 500 000 ludności, ale nie ma powodu, dla którego 
nie miałoby to być zrobione . . .  Jeżeli ktoś myśli, że taki środek zaradczy jest zbyt 
drastyczny, to niech przestudiuje mapę i zapyta siebie, czy kiedykolwiek Polska . . .  
będzie bezpieczną . . .  jak długo niemiecka enklawa w ciele Słowian nie zostanie 
zlikwidowana” 10 11. Zdecydowanie i konsekwentnie program odbudowy „silnej Polski” 
propagował Voigt, naczelny redaktor miesięcznika „Nineteenth Century and After”. 
W artykułach z marca—kwietnia 1941 r. stanowczo przeciwstawiał się on przyjęciu 
niemieckich propozycji pokojowych, przewidujących m. in. ewakuację Skandynawii, 
Holandii, Belgii, Francji oraz stworzenie nominalnie niepodległej, okrojonej tery
torialnie Polski. „Jeśli oferta nie zostanie odrzucona — pisał Voigt — zwycięstwo 
. . .  będzie przy Niemcach. Będą oni panami Europy. Zobowiązanie wobec Polski 
będzie złamane, gdyż jest to zobowiązanie do przywrócenia rzeczywistej, nie no
minalnej niepodległości . . .  Wszystko poza absolutnym zwycięstwem będzie klęską”. 
Dla utrwalenia konsekwencji całkowitego zwycięstwa nad Niemcami, „tak by nie 
zostało ono zdobyte na marne, by obdarzyć narody Europy, łącznie z narodem 
niemieckim, pokojem i bezpieczeństwem . . .  musi istnieć silna i niepodległa Pol
ska”. Musi być ona tak silna, aby mogła skutecznie bronić swej niepodległości 
i integralności terytorium. „Może to uczynić tylko wtedy, jeżeli będzie posiadała 
Prusy Wschodnie i Gdańsk, tak aby miała wybrzeże morskie oraz bazy morskie 
i powietrzne, z których mogłaby uderzyć z efektem na Niemcy. Musi mieć także 
Górny Śląsk” 11. W cytowanych tu wypowiedziach konserwatystów na szczególne 
podkreślenie zasługuje w pierwszym rzędzie uznanie linii Odry za przyszłą granicę 
polsko-niemiecką i zasady wysiedlenia Niemców za jedyne skuteczne rozwiązanie 
problemu mniejszości. Warto podkreślić, że stało się to jeszcze przed pojawieniem 
się koncepcji linii Odry i zasady wysiedlenia Niemców w oficjalnych wypowie
dziach i dokumentach rządu angielskiego oraz w rokowaniach międzynarodowych 
w sprawie polskiej.

Zreferowana wyżej dyskusja w tej czy innej formie kontynuowana była także 
w latach następnych. Warto więc wspomnieć o wystąpieniu pułkownika T. H. Min- 
shalla, który opowiadał się za oddaniem Polsce m. in. Prus Wschodnich i wysie
dleniem ludności niemieckiej. Według Minshalla „strata Prus Wschodnich jest drob
ną tylko karą, jaką należy narzucić Rzeszy w odpłacie za barbarzyństwa zadane

9 „Free Europe”, nr 54. 1942.
19 After the War, s. 102.
11 The Situation (Nineteenth Century and After, marzec, kwiecień 1941).



Polakom pod rządami generał-gubernatora dr Franka i za zniszczenie polskiego 
przemysłu”. Znamienne dla określonej szkoły myślenia politycznego w Anglii było 
akcentowanie przez Minshalla faktu, że Polska w nowych granicach, „wsparta na 
silnych tradycjach katolickich, da . . .  Rzeszy tę właśnie osłonę od bolszewizmu,
0 którą Rzesza tak woła, tak jak Polska Sobieskiego chroniła Europę przed Tur
kami” n. Warto także przypomnieć broszury publicysty i historyka Roberta Mach- 
raya, opublikowane w 1942 i 1943 r., w których szeroko i gruntownie, na podstawie 
argumentów historycznych, strategicznych, gospodarczych, demograficznych i ideo
logicznych, .wysuwał postulat przywrócenia Polsce Prus Wschodnich i Śląska, pod
kreślając równocześnie, że na szczegółowe wykreślenie linii granicznej jest jeszcze 
za wcześnie. Granica polsko-niemiecka musi jednak odpowiadać najżywotniejszym 
interesom narodu polskiego, a przede wszystkim gwarantować mu bezpieczeń
stwo 13. Podobny zasięg Polski na zachodzie oraz podobną argumentację zaprezen
tował w 1942 r. także konserwatywny poseł G. Lloyd. „Żądanie odnoszące się do 
Prus Wschodnich winno być uwzględnione przede wszystkim , . .  Argumenty polskie 
przemawiające za przyznaniem jej całego Górnego Śląska są prawie równie moc
ne” 14. W trakcie tej dyskusji i pod wpływem zmieniającej się sytuacji militarnej 
ewoluowało także stanowisko różnych grup politycznych w sprawie przyszłych 
granic Polski. TaK np. w czasie debaty jałtańskiej w parlamencie brytyjskim libe
rałowie z lordem W. Beveridge i grupa labourzystów z A. Greenwodem zgadzali 
się na przyznanie Polsce Prus Wschodnich i Gdańska, co było istotnym krokiem 
naprzód w porównaniu ze stanowiskiem z lat 1940—1942, ale stanowczo oponowali 
przeciwko dalej idącym projektom rozszerzenia Polski na zachodzie i północy15.

Abstrahujemy w tej chwili od kwestii, dlaczego właśnie labourzyści, lewicujący 
intelektualiści i liberałowie opowiadali się przeciwko rozszerzeniu Polski i za inte
gralnością terytorium niemieckiego, chociaż problem zasługuje bez wątpienia na 
uwagę. Chcemy tu tylko podkreślić, że analiza opinii angielskiej w sprawach 
przyszłego ukształtowania granic Polski godna jest baczniejszej uwagi. W jej 
świetle staje się bardziej zrozumiałe to czy inne pociągnięcie rządu, jego postawa 
w czasie rozmów dyplomatycznych, konferencji międzynarodowych itd. To samo 
można zresztą powiedzieć o polityce rządu USA.

Na s. 67—69 Kowalski referuje m. in. wypowiedzi podsekretarza stanu USA 
Sumner Wellesa w sprawie polskiej i powołuje się na jego broszurę16. Warto było 
jednak wspomnieć, że w tejże broszurze Welles wypowiedział się przeciwko tery
torialnemu okrojeniu Niemiec. Prusy Wschodnie i Gdańsk powinny należeć do 
Polski, ale Niemcom należy dać tytułem rekompensaty część polskiego Pomorza
1 Wielkopolski. Opracowana przez Wellesa mapa powojennej Polski wskazuje, że 
jej granica biegnie tuż na zachód od Gdyni (reszta wybrzeża należy do Niemiec), 
dalej na południe linią kolejową Gdynia—Czersk, koło Torunia granica dotyka 
najdalej na zachód wysuniętego kolana Wisły (Bydgoszcz pozostaje po stronie 
niemieckiej), stąd biegnie lukiem ku zachodowi, prawie zachodnimi rubieżami 
Poznania, następnie lukiem opada w kierunku Leszna (z mapy wynika, że należy 
ono do Niemiec). Nie bez racji komentator „Biuletynu Informacyjnego Klubu Pol-

n T. H. Mi ns ha l l ,  What to do with Germany?- London 1941.
13 R. Ma c h r a y ,  The Polish-German, Problem. Polans Western Provlnces 

are the Condition of her Independenęe, London 1942; tenże, East Prussia. Menace 
to Poland of Peace, London 1943.

14 G. L l o y d ,  Our Allies War Aims (Free Europę, 23 X 1942).
15 „Jutro Polski”, [Londyn] 11 III 1945.
í6 S. We l l e s ,  The Time for Decision, New-York 1944. Kowalski powołuje się 

na francuskie wydanie z 1946 r.



skich Ziem Zachodnich” w Anglii zauważył na marginesie projektów Wellesa: 
„Wynika z powyższego, że są nie tylko amatorzy »przesuwania« Polski na zachód. 
Nie brak i takich, którzy szukając »sprawiedliwości« dla Niemiec gotowi byliby 
Polskę amputować na jej zachodniej granicy z roku 1939. I o tym należy wie
dzieć” 17. Głos Wellesa był jednym z wielu. Dyskusja nad przyszłością powojennej 
Europy, a tym samym i Polski, została sprowokowana latem 1940 r. deklaracją 
jednego z przywódców izolacjonistów amerykańskich, senatora Wheelera, który 
wypowiedział się m. in. za „sprawiedliwym pokojem” z Niemcami. Oznaczać to 
miało przywrócenie Niemcom granic z 1914 r., oddanie im kolonii, powrót Alzacji 
i Lotaryngii do Francji oraz przekształcenie Czech i Polski w autonomiczne części 
III Rzeszy. Deklaracja Wheelera wywołała wiele replik, m. in. ze strony Eleonory 
Roosevelt, Waltera Lippmana, pisarki Doroty Thompson, kongresmenów E. Lind
leya, J. Stricklanda i wielu innych. W specjalnym oświadczeniu emigracyjna Polska 
Rada Narodowa głosiła, że „sprawiedliwy pokój nie może być oparty na sytuacji 
utrwalającej dziejową niesprawiedliwość. Odtworzenie granic z 1914 r. byłoby 
równoznaczne z zepchnięciem narodów o tak wysokich dla całego świata walorach 
moralnych, jak Polska, Czechosłowacja i inne, do roli niewolników” 18.

Nie można zrozumieć w pełni stanowiska rządu amerykańskiego w sprawie 
polskiej bez uwzględnienia walki między izolacjonistami i antyizolacjonistami, bez 
prześledzenia kampanii antyizolacjonistycznych prowadzonych na łamach np. „Chi
cago Sun” — pierwszego chyba pisma amerykańskiego, które w maju 1942 r. wy
powiedziało się za „linią Odry” 19 — bez analizy wypowiedzi prasowych Sulzber- 
gera20, W. Lippmana, akcji memoriałowej i rezolucyjnej organizacji polonijnych 
i organizacji Niemców amerykańskich21.

Stosunkowo najmniej dałoby się w tej chwili powiedzieć o stanowisku ra
dzieckiej opinii publicznej i jej wpływie na kształtowanie się pozycji rządu ra
dzieckiego w sprawie przyszłej granicy polsko-niemieckiej. Warto było jednak 
wspomnieć przynajmniej o Kongresach Wszechsłowiańskich w Moskwie, swoistym 
renesansie idei słowiańskiej, charakterystycznym zainteresowaniu historyków i pu
blicystów radzieckich stosunkami polsko-niemieckimi i niemiecko-słowiańskimi 
w ogóle, problematyką niemieckiego „Drang nach Osten” itd.

Szeroko analizując koncepcje ośrodków lewicowych w kraju i na emigracji, 
Kowalski pominął prawie całkowicie stanowisko partii i grup politycznych wcho
dzących w skład koalicji rządowej lub aprobującej jej program i działalność. Suge
rować by to mogło, że stanowisko rządu i stanowisko partii koalicji rządowej było 
identyczne. W rzeczywistości było jednak inaczej. Projekty i propozycje rządu 
emigracyjnego były również w poważnym stopniu jakąś wypadkową różnorod
nych stanowisk, postaw i koncepcji, często diametralnie przeciwstawnych. Po
wściągliwość rządu w kwestii Prus Wschodnich w końcu 1939 r. (ich demilitary-

17 R. F e n g 1 fi r, Granice (Biuletyn Informacyjny Klubu Polskich Ziem Zachod
nich, nr 11, 1944).

18 Tak myślą Stany Zjednoczone (Dziennik Polski, 21 I 1941).
19 Por. E. H a r t r i c k, Poles, often Defeated but Neuer Beaten, Figt jor 

Free Home (Chicago Sun, 3 V 1942).
20 Post-War Borders in Europe Studied (New-York Times, 20 I 1943). Sulzber- 

ger wypowiedział się w tym artykule za przyznaniem Polsce Prus Wschodnich, 
Gdańska oraz ziem „po Odrę”. Na wschodzie granica miała przebiegać linią Curzo
na, chociaż Sulzberger sugerował, że Związek Radziecki zgodzi się pozostawić przy 
Polsce Lwów i Wilno.

21 Por. M. O r z e c h o w s k i ,  Emigracja niemiecka wobec polskich granic za
chodnich w czasie drugiej wojny światowej (Zaranie Śląskie, 1961, nr 3).



zacja, a nie inkorporacja) bynajmniej nie była wyrazem poglądów poważnej 
części tworzącego się w kraju podziemia. Prawie wszystkie organizacje podziemne 
szły znacznie dalej. Np. wchodzące w skład koalicji rządowej Stronnictwo Ludo
we — ROCh postulowało linię Odry i Nysy Łużyckiej jeszcze w 1943 r. i zrezygno
wało z niej dopiero w 1944 r. Skądinąd wiadomo, że rząd londyński uczynił to 
znacznie wcześniej, właściwie nigdy nie opowiadając się za granicą na Odrze 
i Nysie Łużyckiej. Podobnych przykładów można przytoczyć znacznie więcej. 
Oderwanie stanowiska rządu londyńskiego od stanowiska wchodzących w jego 
skład partii, od pozycji i projektów podziemia jest jednym z istotnych manka
mentów pracy Kowalskiego.

Nie wszystkie sądy, sugestie i oceny Autora są w jednakowej mierze prze
konywające, nie wszystkie uwzględniają całą złożoność problematyki, jej wielo
stronne uwikłania polityczne i ideowe. Przyznaje on zresztą lojalnie, że formuło
wane przezeń „hipotezy robocze” będą korygowane i uzupełniane, bez „podwa
żenia ich zasadniczego kształtu” (s. 16). I tak np. nie wydaje się przekonywać 
pogląd, że w 1939—1940 r. „pewna nieufność” do Anglii i brak „dokładnego roze
znania” jej polityki zagranicznej „wstrzymywały polityków emigracyjnych przed 
jednoznacznym postulatem włączenia do Polski Prus Wschodnich” (s. 23). To samo 
można powiedzieć o stwierdzeniu, iż Sikorski, „nie mając rozeznania w polityce 
neutralnych wówczas Stanów Zjednoczonych, nie wysuwał postulatu bezwarunko
wego włączenia do Polski Prus Wschodnich i Śląska Opolskiego” (s. 26—27). Zbyt 
werbalna jest opinia — na marginesie rozmów polsko-radzieckich w grudniu 
1941 r. — iż „ZSRR był pierwszym z wielkich mocarstw, które wypowiedziało się 
za odbudową silnej i niepodległej Polski oraz sprecyzowało wstępnie swój program 
zmierzający do realizacji tego celu” (s. 35), zwłaszcza po jej skonfrontowaniu 
z fragmentem pracy dotyczącym rozmów polsko-brytyjskich w październiku 1939 r. 
(s. 20—21). Jednym z elementów kryzysu stosunków polsko-czechosłowackich były 
także obawy Czechów przed hegemonialnymi dążeniami Polaków — o czym można 
było się dowiedzieć z wielu enuncjacji polityków polskich i wypowiedzi pra
sowych — oraz dążenie strony polskiej do nadania przyszłej konfederacji jawnie 
antyradzieckiego, a nie tylko antykomunistycznego ostrza. Warto było wyjaśnić, 
dlaczego w czasie rokowań brytyjsko-radzieckich w 1942 r. „stopień konkretyzacji 
radzieckich propozycji” w sprawie zachodnich granic Polski był „mniej precyzyjny 
niż poprzednio” (s. 46). Czy sprawa nie polega przypadkiem po prostu na niedo
kładności czy tendencyjności relacji Edena? Przesadne jest chyba sformułowanie, 
że już deklaracja Polskiej Partii Robotniczej ze stycznia 1942 r., mówiąca o Polsce 
bez ucisku narodowego, zapowiadała „uregulowanie sporu o granice wschodnie” 
w oparciu o zasadę prawa narodów do samostanowienia. Istnieje przecież wyraźna 
rozpiętość między tą tezą Kowalskiego a przytoczonym w pracy materiałem dowo
dowym. W istocie rzeczy dopiero deklaracja z marca 1943 r. formułowała expressis 
verbis w sposób bardzo ogólny zasadę samostanowienia narodów. W rozwiniętej 
postaci formuła samostanowienia pojawia się w deklaracji z listopada 1943 r .22 
W zniekształconej postaci cytuje Kowalski deklarację Polskiej Partii Robotniczej 
z 1943 r., pomija bowiem tylko w niej sformułowaną i później zarzuconą zasadę, 
iż „na ziemiach spornych decyduje wola ludności”23. Mocno wątpliwe z punktu 
widzenia prawa międzynarodowego jest stwierdzenie, że w czasie konferencji pocz

22 Kształtowanie się podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w la
tach 1942—1945 (Wybór materiałów i dokumentów), Warszawa 1958, s. 145, 164—167.

23 Tamże, s. 94.



damskiej Polska była „czwartą stroną” (s. 242), chociaż działalność delegacji pol
skiej istotnie wzbogaciła argumentację przedstawicieli Związku Radzieckiego 
i umocniła ich pozycję „w walce o uzyskanie przez Polskę granicy na Odrze 
i Nysie Łużyckiej”.

Powyższe zastrzeżenia i pretensje pod adresem pracy Kowalskiego nie pod
ważają jednak opinii, iż jest to cenne studium jednego z najważniejszych i naj
bardziej skomplikowanych problemów najnowszej historii Polski, a zarazem sto
sunków międzynarodowych.

Marian Orzechowski

N. K o ł o m e j c z y k ,  PPR 1944—1945 (STUDIA NAD ROZWOJEM ORGANI
ZACYJNYM PARTII), Warszawa 1965, ss. 338.

„Kierownicza rola PPR w państwie ludowym i przeobrażeniach rewolucyj
nych sprawiała, że kierunki jej rozwoju organizacyjnego i życia wewnątrzpartyj
nego stawały się, jak nigdy dotąd, integralną częścią ogólnych tendencji społeczno- 
-politycznych i gospodarczych . . .  Polska Partia Robotnicza przeżywała w tych 
latach okres przejścia do szerokiej, masowej działalności politycznej, przekształcenia 
się w partię, która dźwigała główny ciężar odpowiedzialności za losy państwa lu
dowego i narodu” (s. 7). Jest to 'myśl przewodnia pracy N. Kołomejczyka. Rozwój 
organizacyjny, skład społeczny członków, zmiany w strukturze organizacyjnej w la
tach 1944—1945 oraz funkcjonowanie P partii — oto. główny przedmiot rozważań 
Autora. Recenzowana praca stanowi podsumowanie jego wieloletnich studiów nad 
tymi zagadnieniami.

W pierwszej części pracy Autor omawia przejście organizacji partyjnych do 
działalności legalnej (s. 12—87). Szczególnie interesujące są rozważania dotyczące 
stanu organizacyjnego PPR w przededniu wyzwolenia Polski. Autor stwierdza, że 
„struktura organizacyjna podziemnej PPR kształtowała się stopniowo. Jej podsta
wowe założenia wynikające z leninowskich zasad budowy partii nowego typu 
konkretyzowały się i doskonaliły zgodnie z zadaniami walki narodowowyzwoleń
cze! oraz z wymogami konspiracji” (s. 13). W swej budowie organizacyjnej PPR 
nawiązywała do doświadczeń KPP i działalności konspiracyjnej komunistów pol
skich. W tym kontekście Kołomejczyk omawia podstawowe człony organizacyjne, 
zasięg terytorialny tzw. okręgów (podając bardzo dyskusyjną liczbę członków partii 
w poszczególnych obwodach) i przechodzi następnie do momentu wyzwolenia 
części Polski (21 VII 1944 r.), kiedy to zasadniczo zmienił się „zakres i kierunki 
działania partii” (s. 18). W tym przełomowym okresie — stwierdza Autor — trzeba 
było przebudować organizacyjnie partię, aby objąć oddziaływaniem cały kraj. 
Przejście to dokonało sie w trzech zasadniczych etapach. Pierwszy — to kształto
wanie się organizacji PPR na ziemiach wyzwolonych w 1944 r. Drugi — to 
działalność partii na ziemiach wyzwolonych zimą 1945 r. (nie bardzo zrozumiały jest 
tytuł podrozdziału: „PPR na ziemiach okupowanych. Przejście do działalności le
galnej na ziemiach dawnych, wyzwolonych zimą 1945 r.”, s. 46). Wreszcie ostatni 
etaD — to powstanie organizacji PPR na Ziemiach Odzyskanych (s. 64—8̂ ). Można 
dyskutować, czy Autor wyczerpał problematykę działalności partyjnej na tych tere
nach, czy tylko ją zasygnalizował. Poza omówieniem powstawania polskiej admini
stracji w poszczególnych okręgach administracyjnych, roli partii w akcji Drzesiedleń- 
czej nie wspomniał nic o rozwoju o r g a n i z a c y j n y m .  Okręgowi Dolnego Śląska 
poświęcił dosłownie dwa zdania (na s. 78 i 79). Przesadna oszczędność wypływała



zapewne stąd, że Autor chciał uniknąć ewentualnych powtórzeń l. „Ogólne wyniki” 
to zbędne raczej powtórzenie poprzednich wywodów Autora.

Druga część pracy Kołomejeżyka dotyczy już merytorycznie zagadnienia budo
wy partii masowej. Autor prowadzi rozważania chronologicznie, od stycznia do 
kwietnia 1945 r. (s. 88—102), następnie omawia Plenum majowe KC PPR i proces 
zmniejszania się liczby członków partii latem 1945 r. (s. 102—123). Kołomejczyk 
podkreśla, że z chwilą kiedy zjednoczenie ziem polskich stało się faktem doko
nanym, przed partią stanęło nowe zadanie. Sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna 
postawiła przed narodem i partią zadanie budowy bloku d e m o k r a t y c z n e g o ,  
składającego się ze wszystkich ugrupowań demokratycznych. Właśnie tym sprawom 
poświęcone było Plenum majowe partii w 1945 r., które ponadto nakreśliło nową 
linię postępowania w sprawach organizacyjnych. Miała ona polegać na przejściu 
od „żywiołowego w swej masie rozwoju partii do polityki regulowania napływu 
i jego organizacyjnego uchwycenia” (s. 104). Plenum nawiązywało w ten sposób 
do postanowień Sekretariatu KC PPR z kwietnia 1945 r. Chodziło przecież o to, 
aby uregulować zasadę przynależności do partii, powołując komisje kontroli par
tyjnej „z zadaniem systematycznego oczyszczania organizacji partyjnych od karie
rowiczów, zdemoralizowanych, obcych lub wrogich ideologicznie elementów” (s. 105). 
Wspomniane Plenum majowe sformułowało podstawowe zadania organizacyjne 
i miało decydujące znaczenie dla rozwoju partii. Kołomejczyk, uzasadniając ten 
etap działalności partii, pisze: „Był to niezbędny etap na drodze normalizacji 
stosunków w partii, umocnienia jej zwartości, dyscypliny i sprawności, a co za tym 
idzie, zdolności mobilizacyjnej PPR i jej oddziaływania na masy” (s. 107).

Niestety, wyniki liczbowe tzw. o c z y s z c z a n i a  partii nie są możliwe do 
uchwycenia, a przynajmniej nie we wszystkich województwach. Przyczyny tego 
zjawiska, które niekiedy nazywano „kryzysami politycznymi” partii, dadzą się 
sprowadzić do następujących czynników. W pierwszym okresie w ewidencji istniał 
chaos, część członków partii wyjechała na Ziemie Odzyskane, wielu powołano do 
wojska, do szkół oficerskich; po drodze „zgubili się”. Część zarejestrowanych człon
ków nie została z różnych przyczyn przyjęta do partii, a część nie zgłosiła się. 
Sporo dotychczasowych członków usunięto za różne przewinienia. Niektórzy z nich 
przeszli do PPS i SL, a niektórzy po prostu rezygnowali z członkostwa i — trzeba 
także wspomnieć o słabej działalności PPR na wsi — oddawali legitymacje (trud
ności pierwszego okresu albo nacisk ze strony podziemia, reakcji itp.). Poważne 
zmniejszenie się liczby członków partii nie osłabiło bynajmniej wewnętrznej zwar
tości jej organizacji. Wręcz przeciwnie, „zaczęło kształtować się pojęcie peperowca 
nie jako biernej »zarejestrowanej« jednostki, ale jako członka komórki partyjnej, 
konkretnego określonego zespołu” (s. 116). Należy tylko żałować, że Kołomejczyk 
pominął całkowicie ten problem na Ziemiach Odzyskanych. Czyżby partia na tym 
terenie nie przeżywała trudności organizacyjnych?

Z chwilą utworzenia Rządu Jedności Narodowej sytuacja w partii poważnie 
się zmieniła. Kierownictwo partii na kolejnych plenarnych posiedzeniach (lipiec, 
październik 1945 r.) zastanawiało się nad koniecznością wzrostu liczbowego szeregów 
partyjnych. Chodziło o wciągnięcie do partii „najlepszego elementu robotniczego, 
chłopskiego i inteligenckiego” (s. 124).

I Zjazd Polskiej Partii Robotniczej, oceniając efekty organizacyjne, wska
zywał na niedociągnięcia pracy wśród chłopstwa, robotników rolnych, jak też nie

1 Por. niektóre problemy rozwoju partii politycznych na ziemiach zachodnich 
w latach 1945—1946 w: „Z pola walki”, 1964, nr 2, s. 155—175.



dostateczną działalność wśród kobiet. Uchwała Zjazdu uznała za najważniejsze za
danie „przeprowadzenie przez całą partię szerokiej akcji werbunkowej i rozsze
rzenie stanu liczebnego partii” (s. 141).

Wraz ze wzrostem ilościowym partii zachodziły w niej również przemiany spo
łeczne. „O właściwym procesie kształtowania się struktury społecznej całej par
tii — pisze Kołomejczyk — możemy mówić dopiero w chwili wyzwolenia i zjed
noczenia wszystkich ziem polskich” (s. 141). W tym czasie (kwiecień 1945 r.) z ogól
nej liczby objętych statystyką 149 tys. członków partii 56% stanowili robotnicy, 
około 37% chłopi, a pracownicy umysłowi 6,3% (a nie — jak podaje Autor — 
63,3%, s. 142).

Trzecią część pracy Kołomejeżyka stanowią rozważania nad aktywem i apa
ratem partyjnym (s. 158—205). Weszły tu obok „Uwag wstępnych” takie problemy, 
jak powstanie aparatu partyjnego (zarówno centralnego, jak i wojewódzkiego), li
czebność i skład aktywu PPR, jego funkcjonowanie, propaganda wewnątrzpartyjna 
i szkoły partyjne.

Ostatnią część Autor zatytułował „Rozwój podstaw organizacyjnych Polskiej 
Partii Robotniczej” (s. 206—243). Omówił w niej ogólne kierunki rozwoju, człon
kostwo partii, obowiązki członka partii i zadania organizacji partyjnych oraz de
mokratyzację życia partyjnego. Praca zawiera 31 tabel oraz aneksy podające skład 
centralnych instancji partyjnych, wykaz odbytych konferencji wojewódzkich PPR, 
wykaz sekretarzy Komitetów Wojewódzkich w latach 1944—1945 oraz daty rozpo
częcia legalnej działalności przez komitety Polskiej Partii Robotniczej. Pracę za
myka zestawienie podstawowych źródeł i bibliografia, jak również indeksy na
zwisk i miejscowości. Ta część pracy obejmuje łącznie V3 całości opracowania Ko- 
łomejczyka.

Rzecz oczywista, że przy tak bogatej problematyce poruszanej przez Autora 
znalazło się wiele spraw nie dopowiedzianych czy budzących wątpliwości. Nie 
sposób ich omówić, ograniczymy się jedynie do wyliczenia niektórych.

1. Rola partii wśród chłopów jest bardzo dyskusyjna. Trudno zrozumieć pogląd 
Autora na ten temat. W jednym miejscu pisze, że reforma rolna miała zyskać 
zwolenników partii wśród chłopstwa (s. 151), a kilka stron dalej spotykamy nie
dwuznaczne stwierdzenie, że „PPR ukształtowała się w 1945 r. jako partia skupia
jąca w swych szeregach przede wszystkim p r o l e t a r i a t  m i e j s k i ” (s. 155, 
podkr. moje — B. P.).

2. Zbytnie przecenianie roli reakcji polskiej. Autor pisze, że „wyjątkowa 
ostrość walki politycznej i klasowej w Polsce, walki w obronie władzy ludu, o jej 
umocnienie i utrwalenie, m u s i a ł a  o g r a n i c z y ć  w dużej mierze z a s i ę g  
u m a s o w i e n i a  p a r t i i ” (s. 156, podkr. moje — B. P.). Naszym zdaniem, było 
inaczej. Za dowód niech posłuży stwierdzenie samego Kołomejczyka. W wyniku 
walki z reakcją następowała „polaryzacja sił związana z koniecznością określenia 
swej postawy i stosunku wobec nowego, rodzącego się ustroju demokracji ludo
wej, opowiedzenie się za lub przeciw niemu” (s. 152). I dalej: „Układ sił politycz
nych, który skrystalizował się w tym czasie, ewoluował na korzyść obozu demo
kratycznego, na korzyść PPR i jej linii politycznej” (s. 152). Jedynie taki sąd jest 
do przyjęcia.

3. Dyskusyjny jest problem tzw. konkurencji z bratnią PPS. Kołomejczyk 
ogranicza się do werbalnego stwierdzenia, że PPR nie przyjmowała do partii człon
ków PPS ze względu na „interesy jedności działania obu partii” (s. 157).

4. Budzi sprzeciw beztroskie operowanie liczbami. Zgodnie z tab. 5 liczba 
członków partii na Dolnym Śląsku wynosiła 31 VII 1945 r. 2 tys. Tymczasem,



zgodnie z danymi statystycznymi, 15 VII 1945 r. było tu 945 członków. Trudno 
uwierzyć, by w ciągu 15 dni nastąpił tak gwałtowny wzrost2. Z tego wynika ko
lejny zarzut, że nie należy lekceważyć przy tego rodzaju opracowaniach archiwa
liów terenowych.

Przytoczone tu niedociągnięcia pracy Kołomejczyka w niczym nie mogą rzucić 
cienia na całość pracy. Należy stwierdzić, że jest to praca bardzo potrzebna i wy
soce pożyteczna. Winna trafić do rąk historyka oraz działacza partyjnego i społecz
nego.

Bronisław Pasierb

Z. D u l c z e w s k i ,  SPOŁECZNE ASPEKTY MIGRACJI NA ZIEMIACH ZA
CHODNICH, Poznań 1964, Instytut Zachodni, s. 172.

Studium Z. Dulczewskiego stanowi pewne novum w dotychczasowej dość już 
bogatej literaturze socjologicznej poświęconej ziemiom zachodnim i północnym. 
Polega ono głównie na próbie syntetycznego ujęcia aspektów społecznych cało
kształtu ruchów migracyjnych „przed drugą wojną światową (Ostflucht), w okresie 
drugiej wojny światowej (»wielka przemiana«), w okresie administracji wojennej, 
sprawowanej przez Armię Czerwoną (»zona wojenna« — okres pionierski) oraz 
w okresie po umowie poczdamskiej (osadnictwo masowe)” (s. 14). Na tle kolejnych 
fal ruchów migracyjnych przedstawia Autor proces powstawania „nowych spo
łeczności terytorialnych” na ziemiach zachodnich i północnych. Według niego jest 
to proces podstawowy, stanowiący treść tego, co nazywa „nowym schematem 
migracyjnym”, a więc migracjami dokonywanymi w celu zasiedlenia od nowa pew
nych terenów. Wynikiem takich migracji jest powstäwanie nowych społeczności te
rytorialnych (miejskich i wiejskich) „w procesie wzajemnego przystosowywania się 
i integracji migrantów, składających się wyłącznie z przybyszów” (s. 12).

Rozważania swe oparł Dulczewski na materiałach z badań socjograficznych 
(prowadzonych pod jego kierownictwem w województwie zielonogórskim i kosza
lińskim w latach 1957—1959), z przeprowadzonych przezeń rozmów, wywiadów 
i obserwacji, które w sumie „złożyły się na osobiste doświadczenie, tak przydatne 
w formułowaniu zagadnień i wyciąganiu wniosków” (s. 15). W niewielkim tylko 
zakresie sięgnął po materiał archiwalny, zebrany w związku z badaniami nad udzia
łem społeczeństwa wielkopolskiego w przejęciu i zasiedleniu ziem odzyskanych, 
w znacznie większym stopniu wyzyskał 205 autobiografii osadników. Najpo
ważniejszym chyba źródłem informacji o faktach i procesach społecznych stano
wiących przedmiot pracy były dla Autora publikowane wyniki dotychczasowych 
badań socjograficznych. Z uznaniem odnotowując nie tak przecież częste w dotych
czasowej literaturze socjologicznej poświęconej ziemiom zachodnim dążenie do 
formułowania wniosków na podstawie możliwie gruntownej bazy źródłowej, nie 
możemy jednakże nie zauważyć, że w gruncie rzeczy jest ona ograniczona, że nie 
zawsze zachęca, a jeszcze w mniejszym stopniu uprawnia do formułowania szer
szych uogólnień. Zadziwiające jest przede wszystkim idealne prawie pominięcie 
dorobku historyków, wcale już przecież bogatego i mogącego doskonale wzbogacić 
syntezę socjologa, a w wielu wypadkach dostarczyć jej nieodzownych elementów. 
Nie sięgnął więc Dulczewski do kilku interesujących studiów K. Kersten, do prac
S. Banasiaka o działalności osadniczej Państwowego Urzędu Repatriacyjnego i orga-

3 Archiwum KW PZPR,' Wrocław, sygn. 1/VI/12.



nizacji akcji wysiedlania Niemców, do prac Jońcy i Koniecznego o upadku twierdzy 
wrocławskiej, zawierających wiele materiału o istotnych elementach masowych ru
chów migracyjnych w okresie „wielkiej przemiany”, doskonale współbrzmiącego 
z wyzyskanymi przez Autora relacjami Rosenowa, do artykułów Cz. Gołąbka 
i R. Tryca o Werwolfie i A. J. Kamińskiego o wysiedlaniu Niemców. Z literatury 
obcej rzuca się w oczy brak prac J. Kapsa, Schechtmana czy Proudfoota. Zresztą 
rejestr ten można znacznie powiększyć ó wiele innych studiów i przyczynków bez
pośrednio dotyczących kwestii analizowanych przez Dulczewskiego. Z niezrozumia
łych względów pominął on także kilka publikowanych zbiorów wspomnień, że 
przykładowo wymienimy tylko Trudne dni czy Taki był początek. W konsekwencji 
szereg zagadnień nie znalazło prawie żadnego odbicia w pracy pretendującej do 
miana syntezy (np. osadnictwo wojskowe — dość dobrze znane z publikacji histo
ryków i stanowiące interesujący i wdzięczny przedmiot rozważań socjologicznych) 
albo też uległo spłyceniu. Całe partie studium są często zwykłym powtórzeniem 
lub streszczeniem jednej czy w najlepszym wypadku kilku prac socjologicznych 
lub demograficznych. Tak np. rozdz. II „Migracje na ziemiach zachodnich w okre
sie przed drugą wojną światową” (s. 18—34) — to w istocie rzeczy powtórzenie tez 
i faktów zawartych w opracowaniach W. Webera, H. Rogmanna, F. Rossa, J. Ko
kota, B. Drewniaka, B. Dopierały. Rozważania o stosunkach polsko-niemieckich 
w okresie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu (s. 44—60) mają za 
podstawę wyłącznie pracę W. Rusińskiego i pamiętniki osadników. Podrozdział 
„Ugrupowania pionierów” (s. 70—92) — to powtórzenie wcześniej publikowanej 
rozprawy Autora i A. Kwileckiego Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie ziem 
zachodnich (Poznań 1962). Ubogi materiałowo jest również rozdział główny, zaty
tułowany „Tworzenie się nowych społeczności terytorialnych na ziemiach zachod
nich” (s. 94—164), zbudowany w zasadzie na podstawie kilku ważniejszych pozycji 
literatury socjologicznej (Nowakowski, Żygulski, Markiewicz).

Stosunek Autora do wyzyskiwanej literatury — zwłaszcza zachodniej o cha
rakterze metodologicznym — razi niekiedy brakiem krytycyzmu. Prawie nigdy 
Dulczewski nie określa swego do niej stosunku, nie próbuje podjąć polemiki, 
chociaż w wielu wypadkach wydaje się to wręcz konieczne. Dotyczy to np. teorii 
ruchliwości społecznej w wydaniu P. Sorokina, S. M. Lipseta i R. Benedixa, teorii 
struktur społecznych w ujęciu socjologii amerykańskiej. Rezygnacja z konfron
tacji tych teorii z założeniami socjologii marksistowskiej i dysponowanym przez 
Autora materiałem faktograficznym nie wydaje się być uzasadniona.

Istotnym mankamentem recenzowanej pracy, wypływającym po części z po
minięcia dorobku historyków, jest ograniczony terytorialnie charakter rozważań 
Autora. Wbrew zapowiedzi, iż ma to być studium zagadnień związanych z mi
gracjami „na polskich ziemiach zachodnich” (s. 13), Autor sięgnął przede -wszyst
kim po najlepiej znany mu materiał dotyczący Pomorza Zachodniego. Analizy 
oparte na materiałach pomorskich w zbyt skromnym zakresie zostały uzupełnione 
informacjami dotyczącymi Śląska (zwłaszcza Dolnego), Warmii czy Mazur.

Analizując ruchy migracyjne na ziemiach zachodnich i północnych — od Ost- 
fluchtu po masowe osadnictwo polskie po drugiej wojnie światowej — Dulczewski 
traktuje je jako swego rodzaju wewnętrznie powiązany ciąg jednorodnych zjawisk. 
Pisze on np., iż „można sformułować uzasadnione twierdzenie, że tzw. odwrót 
niemiecki ze wschodu, dokonujący się w drodze ewolucji od połowy XIX w. miał 
swą kontynuację także w czasie drugiej wojny światowej” (s. 37). Mało jednak 
przekonywające są przytoczone na poparcie tej tezy stwierdzenia, że czynniki mili
tarne, stanowiące źródło masowych migracji w czasie drugiej wojny światowej,



„występują w związku ze społecznym stosunkiem walki, mieszczącym się w ramach 
stosunków społecznych ogólniejszego rodzaju, zwanych antagonizmami między- 
grupowjrmi” (s. 38). Dulczewski skłonny jest zbyt dosłownie przyjmować tezy nie
mieckich uczonych i publicystów na temat genezy, rozmiarów i dalekosiężnych 
skutków Ostfluchtu i tzw. niebezpieczeństwa polskiego. Abstrahuje od ich ów
czesnego kontekstu społeczno-politycznego (kształtowanie się i rozwój świadomości 
narodowej ludności etnicznie polskiej, umasowienie zorganizowanych form ruchu 
narodowego, wzrost tendencji szowinistycznych w społeczeństwie niemieckim) i jaw
nie nie dostrzega przesady w formułowanym np. przez siebie wniosku, iż „badania 
M. Webera zwróciły uwagę, że na tzw. niemieckim wschodzie we wszystkich jego 
prowincjach . . .  dokonuje się we wzrastających stale rozmiarach proces odwrotu 
niemczyzny, który niweczy owoc kilkusetletniej niemieckiej kolonizacji i zdobyczy 
militarnych” (s. 25). Przecenianiu rozmiarów i konsekwencji Ostfluchtu towarzyszy 
przecenianie rozmiarów i konsekwencji napływu ludności polskiej. Dulczewski pi
sze więc, że równolegle ze zjawiskiem odpływu ludności niemieckiej „dokonywało 
się . . .  przenikanie na te tereny ludności słowiańskiej, zwłaszcza polskiej” (s. 25), 
że „obok Ostfluchtu zarysowało się jednak wyraźnie także paralelné zjawisko prze
mieszczania się na te tereny ludności z sąsiednich ziem polskich” (s. 28), że 
wreszcie „znaczna część robotników sezonowych, zwłaszcza pochodzących z sąsied
nich terenów polskich, osiedlała się na stałe” (s. 25). Daremnie jednak szukać 
będziemy w pracy jakichkolwiek konkretów potwierdzających te daleko idące 
i ważkie politycznie stwierdzenia. Z tego też powodu zawisła w próżni najistot
niejsza bodaj że konkluzja Dulczewskiego, iż „można sądzić, że gdyby omawiane 
zjawiska demograficzne dokonywały się w dalszym ciągu całkowicie żywiołowo 
i nie były przez Niemców świadomie hamowane, to repolonizacja etniczna obecnych 
ziem zachodnich nastąpiłaby faktycznie o wiele wcześniej i bez gwałtownych środ
ków narzuconych rozstrzygnięciami wojennymi, zwłaszcza rezultatem drugiej wojny 
światowej” (s. 34). Konkluzja ta jest rezultatem dopasowywania konkretnego ma
teriału do a priori przyjętych schematów, a nie tworzenia ich na podstawie wszech
stronnej i obiektywnej analizy procesów, jakie miały miejsce na ziemiach zachod
nich i północnych w okresie ostatniego stulecia.

Znaczna część pracy Dulczewskiego poświęcona jest tworzeniu się nowych 
społeczności terytorialnych, które było „chronologicznie pierwszym, a zarazem ko
niecznym ogniwem rozwojowym nowego życia społecznego na ziemiach zachod
nich” (s. 97). Autor analizuje kilka tylko wybranych problemów, najwszechstron
niej reprezentowanych w dotychczasowych badaniach socjograficznych (zależności 
między pochodzeniem terytorialnym migrantów, ich wiekiem, działalnością insty
tucji społecznych — szkoła, zakłady pracy — procesami urbanizacji i industriali
zacji a kształtowaniem się nowych społeczności terytorialnych). Być może, z tego 
właśnie względu analiza ta nie wnosi zasadniczo nic nowego w porównaniu z tym, 
co znamy ze wcześniejszych prac Nowakowskiego, Żygulskiego, Markiewicza i in
nych. Na uwagę zasługują jednakże propozycje w sprawie periodyzacji procesów 
integracyjnych. Dulczewski wyróżnia trzy podstawowe fazy: 1. rozproszenia indy
widualnego, kiedy nawet ludność jednorodna terytorialnie „jest dla siebie obca”, 
a jednostki występują w roli „atomu społecznego”; 2. skupiania się w grupach re
gionalnych, powstawania izolacjonizmu grupowego oraz antagonizmów międzygru- 
powych; 3. powtórnego rozpraszania się grup regionalnych poprzez kontakty w in
stytucjach społecznych, małżeństwa mieszane itd. (s. 163). Nie wdając się tu w pole
mikę z Autorem, warto jednakże zauważyć, że w sposób zbyt uproszczony widzi 
on podstawowe elementy kształtowania się nowych społeczności terytorialnych.



W szczególności konkretne materiały socjologiczne i historyczne nie potwierdzają 
tezy o istnieniu fazy „rozproszenia indywidualnego”, kiedy jednostki występowały 
w roli „atomu społecznego”. Społeczeństwo polskie na ziemiach zachodnich było 
zawsze w swoisty sposób zintegrowane, zdolne do masowych i solidarnych wystą
pień w obronie zasadniczych dla siebie i narodu kwestii.

Sporo w pracy Dulczewskiego uproszczeń, powierzchownych sądów i opinii 
oraz zwykłych wreszcie pomyłek. Uproszczeniem jest chyba ujmowanie stosunków 
między ludnością polską a niemiecką w okresie drugiej wojny światowej i po 
przejęciu ziem zachodnich przez władze polskie wyłącznie w kategoriach antago
nizmu, czy też sprowadzanie podziałów wewnętrznych w łonie ludności niemiec
kiej tylko do dwóch postaw (Autor nie dostrzega np. działalności antyfaszystów 
niemieckich czy roli fachowców niemieckich w uruchomieniu i prowadzeniu wielu 
zakładów przemysłowych). Przesadne jest twierdzenie o „nagminnym” rozszerzaniu 
się prostytucji wśród Niemek (s. 56) i kwitowanie złożonej przecież kwestii po
wołaniem się na fakt, że „osadnicy polscy w Szczecinie podkreślali, że kobiety 
niemieckie, wychowane w kulcie rasowym, tak mało dbały o swą godność osobistą” 
(s. 56). Zbyt optymistyczny i oparty na nikłej podstawie źródłowej jest wniosek, 
że Polacy przebywający na robotach przymusowych w Niemczech posiadali roze
znanie w sytuacji politycznej „jeszcze przed nadejściem frontu”, że byli poinfor
mowani „o postanowieniach konferencji jałtańskiej, dotyczących przyznania Polsce 
nabytków terytorialnych na zachodzie” (s. 56). Przesadne wydaje się stwierdzenie, 
że każda z grup terytorialnych (autochtoni, repatrianci, reemigranci itd.) wyka
zywała m. in. swoisty „stosunek do nowej rzeczywistości, nowego ustroju społecz
no-politycznego” (s. 100, 113—114). Zróżnicowanie tego rodzaju przebiegało przecież 
nie między grupami, lecz wewnątrz nich, zgodnie z podziałami klasowymi i spo
łecznymi. Nie wydaje się, aby odpowiadało prawdzie, że „autochtoni byli na ogół 
niechętni, zwłaszcza w pierwszym okresie powojennym, bliższym kontaktom i stycz- 
nościom społecznym z ludnością napływową” (s. 100). Zadziwiające jest stwierdze
nie, że „katolicka ludność Warmii wykazywała np. znacznie więcej powściągliwości 
w stosunkach z przybyszami niż protestanccy mieszkańcy Mazur” (s. 104). W rze
czywistości było akurat odwrotnie. Autor nie w pełni zdaje sobie sprawę, kim 
byli tzw. przesiedleńcy z akcji „W”, gdyż raz pisze o „ludności ukraińsko-łemkow- 
skiej”, a raz po prostu o Łemkach (s. 111—112). W rzeczywistości Łemkowie, 
grupa regionalna narodu ukraińskiego o wysoko rozwiniętym poczuciu własnej 
odrębności, stanowili tylko nieznaczną część przesiedleńców z akcji „Wisła”. Nie
zupełnie chyba odpowiada prawdzie, iż ludność polska za Bugiem była „rozsiana 
wśród elementów etnicznie obcych” (113), ponieważ w wielu okręgach stanowiła 
ona zwarte, wielotysięczne większości. Jawnie jednostronne jest stwierdzenie, że 
w wypadku repatriantów z ZSRR „rozbudzona świadomość narodowa i patriotyzm 
były głównymi motywami podjęcia decyzji migracji do Polski w jej obecnych 
granicach i przysłużenia się sprawie repolonizacji nowych kresów zachodnich” 
(s. 114). W jednym miejscu Autor pisze o gorącym patriotyzmie repatriantów, 
który „zazwyczaj cechuje ludność kresową, żyjącą na styku odmiennych narodo
wości i kultur” (s. 114), a na następnej stronie wspomina o ich wybujałym nacjo
nalizmie i „pańskości”. Rejestr tego rodzaju zastrzeżeń i wątpliwości można bez 
trudu pomnożyć.

W sumie wypada więc stwierdzić, że studium Dulczewskiego nie stało się tym, 
czym mogło być i czym miało być według zapowiedzi Autora. Jego wartość polega 
przede wszystkim na podsumowaniu dotychczasowego dorobku socjologii polskiej,



uporządkowaniu go, a w ten sposób ułatwieniu następnych prób — być może 
bardziej udanych — syntetycznego ujęcia aspektów społecznych migracji na zie
miach zachodnich i północnych.

Marian Orzechowski

S. B a n a s i a k, DZIAŁALNOŚĆ OSADNICZA PAŃSTWOWEGO URZĘDU RE
PATRIACYJNEGO NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH W LATACH 1945—1947, 
Poznań 1263, Instytut Zachodni, s. 243.

Charakterystyczną cechą sytuacji powojennej Polski była potężna w swych 
rozmiarach akcja zasiedlania i zagospodarowywania Ziem Odzyskanych. Proces 
ich obejmowania oraz pełnej integracji z pozostałym obszarem Polski to wydarze
nia bez precedensu w historii naszego narodu. Ruchy migracyjne, zapoczątkowane 
jeszcze w okresie wojny, nabrały szczególnego rozmachu w pierwszych latach po
wojennych i zadecydowały o polskim charakterze ziem nad Odrą i Nysą Łużycką. 
Zasiedlanie tych ziem musiało dokonać się szybko, zarówno ze względów gospodar
czych, jak i politycznych.

Problematyka tych procesów łączy się z wielu skomplikowanymi i różnorod
nymi kwestiami z dziedziny prawa międzynarodowego, socjologii i ekonomii. Jest 
to również zagadnienie o wielkim znaczeniu politycznym, niezmiernie dzisiaj 
aktualnym, ale także i naukowym. Niezbyt chętnie brał ją i bierze na „warsztat” 
historyk, zdając sobie sprawę, iż „musi przebrnąć przez wiele dziesiątków metrów 
bieżących zupełnie nie uporządkowanych materiałów źródłowych, których najczęś
ciej nigdy nie dotknęła ręka zawodowego archiwisty” Tym bardziej więc zasłu
guje na uwagę podjęta przez S. Banasiaka pionierska próba naukowego zbadania 
działalności osadniczej Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR). Omawiana 
monografia w istocie swej odnosi się nie tyle do osadniczej działalności PUR-u, 
co do historii samego procesu osiedlania i polityki osadniczej państwa. Jest to 
próba naukowej syntezy dziejów przejęcia i zagospodarowania Ziem Odzyskanych 
w pierwszych trzech latach powojennych.

Podstawę źródłową pracy Banasiaka stanowiły akta Zarządu Centralnego PUR 
(przechowywane w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Łodzi, obecnie w Ar
chiwum Akt Nowych w Warszawie), wojewódzkiego Oddziału PUR w Łodń, Gene
ralnego Pełnomocnika do Soraw ReDPtriacji, jak również akta prywatne byłego 
dyrektora ZC PUR dra Mścisława Olechnowicza. Ponadto Autor wyzyskał sora- 
wozd^nia stenograficzne z posiedzeń KRN, „Dzienniki Ustaw”, „Dzienniki Urzę
dowe” poszczególnych ministerstw i PUR-u, biuletyny, wycinki prasowe. Uwzględnił 
także polską literaturę naukową, pominął natomiast całkowicie prasę wsnółczesną, 
jak również szereg publikacji zagranicznych. Nie sięgnął też do akt oddziałów Wo- 
jewód-drich PTTR-u na terenie ziem zachodnich, choćby do celów porównawczych.

Działalności samego PUR-u poświecił Autor jedynie II rozdział, pt. „Zadania 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w procesie zaludnienia Ziem Odzyskanych” 
(s. 29—63V Pozostałe rozdziały pracv odnoszą się raczej do zagadnień związanych 
pośredn?o z działalnością osadniczą. Banasiak przedstawia kolejno kształtowanie się 
polskiej administracji na Ziemiach Odzyskanych (s. 10—29), jej działalność osadni
czą i*. f4—9°). ogólny przebieg osadnictwa w latach 1945—1947 (s. 90—171) 0raz 
osadnictwo miejskie (s. 172—190). Specjalny rozdział traktuje o polskiej ludności 1

1 K. K e r s t e n ,  Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na ziemie 
zachodnie w 1945 r. (Kwartalnik Historyczny, 1960, s. 682).



rodzimej (s. 191—215)), natomiast ostatni o przebiegu nadawania osadnikom praw 
własności (s. 216^231).

Akcja przesiedleńcza na Ziemie Odzyskane rozpoczęła się bardzo wcześnie. 
Obejmowanie tych ziem przez polską administrację i ich zagospodarowywanie było 
„bez przesady kwestią życia i śmierci”. Zniszczone miasta, wsie i osiedla nie 
mogły przyjąć i wyżywić całej ludności. Sytuacja aprowizacyjna kraju była ka
tastrofalna. Z każdym dniem przybywało na Ziemie Odzyskane tysiące osadników 
z różnych stron Polski. Obejmowali oni opuszczone przez Niemców tereny, na 
wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Równolegle z osadnictwem istniała konieczność 
wysiedlania pozostałej tu jeszcze ludności niemieckiej. Sprawę tę ostatecznie roz
strzygnęła konferencja poczdamska, sankcjonując nasze wcześniejsze akcje. Doty
czyło to szczególnie kwestii wysiedlania Niemców przez wojsko w okresie czerwca 
i lipca 1945 r. Problemowi temu Autor, niestety, nie poświęcił więcej miejsca, 
ograniczając się jedynie do omówienia ucieczki i r e p a t r i a c j i  (podkr. moje — 
B. P.) ludności niemieckiej (s. 73—83). Pomijając tu pewne pomieszanie pojęć (czy 
to była repatriacja Niemców?), chciałbym zwrócić uwagę na trafne stwierdzenie 
Autora, że chociaż wysiedlanie Niemców odbywało się w „trudnych i prymitywnych 
warunkach, to jednak w porównaniu z repatriacją Polaków w 1945 r. Niemcy mieli 
zapewnioną o wiele lepszą opiekę w zakresie wyżywienia i pomocy lekarskiej” 
(s. 79). Dokumentacja tego stwierdzenia jest bardzo wymowna.

Pewnej rewizji należy poddać sąd Banasiaka dotyczący motywu wyjazdu Niem
ców z terenu Ziem Odzyskanych. Jest prawdą, że w licznych wypadkach ludność ta 
zgłaszała się dobrowolnie na wyjazd, ale równocześnie nie należy zapominać, co ją 
do tego skłaniało. Prawdą jest — jak pisze Banasiak — że w lipcu 1946 r. we 
Wrocławiu „zgromadziły się tłumy Niemców pragnących repatriować się i zale
gały przez kilka dni ulice oraz podwórza pobliskich posesji” (s. 82), ale świadczy 
to nie o masowości dobrowolnego wyjazdu, lecz o nieudolności organów przepro
wadzających wysiedlanie, w tej liczbie PUR-u.

Również nieporozumieniem jest stwierdzenie Autora, jakoby do władz PUR-u 
napływały liczne informacje o tym, że „Niemcy usiłowali przekupić strzegących 
punktu zbornego funkcjonariuszy ORMO, by w ten sposób p r z e d o s t a ć  s i ę  do  
p o d s t a w i o n y c h  w a g o n ó w  i w y j e c h a ć  do N i e m i e c ” (s. 82, podkr. 
moje — B. P.). Nie podaję w wątpliwość tych faktów, ale sądzę, że wymagają one 
innej interpretacji. W danym wypadku chodziło bowiem nie o p r z y s p i e s z e n i e  
wyjazdu do Niemiec, ale o ominięcie kontroli bagażowo-dewizowej na punkcie 
zbornym albo przemycenie złota czy innych kosztowności. Dobrowolny wyjazd 
Niemców był bardzo ograniczony, a istniał dlatego, że złożyły się na to ogólne 
warunki określane jako p r z y m u s  s y t u a c y j n y 2.

Trudno mieć zastrzeżenia do Autora, że potraktował ten temat zbyt dowolnie, 
ogólnie, nie można bowiem zapominać, że stanowił on tylko margines w pracy Ba
nasiaka. Autor odróżnia formy osadnictwa rolniczego i miejskiego. Osadnictwo rol
nicze dzieli na osadnictwo na gospodarstwach indywidualnych, na ziemi należącej 
do folwarków podlegających parcelacji, w państwowych gospodarstwach rolnych 
i osadnictwo wojskowe.

Akcja osadnicza prowadzona była przez różne urzędy i władze, co powodowało 
z kolei „brak rozgraniczenia kompetencji” (s. 9). Jaskrawym przykładem te?o było 
dysponowanie mieniem poniemieckim. Jak podaje Autor, 10 różnych instytucji, 
a ponadto jednostki wojskowe, zjednoczenia przemysłowe, władze szkolne i inne

2 K. K er sten , Migracje powojenne w Polsce (Polska Ludowa, t. II, 1963, s. 4).



występowały o przyznanie im obiektów poniemieckich (s. 91). Prowadziło to natu
ralnie do tego, że „zamiast przyspieszyć proces zasiedlania, ułatwić zagospodaro
wanie się osadnikom itp., wszyscy skupili uwagę wyłącznie na możliwości rozpo
rządzania obiektami poniemieckimi” (s. 94). Momenty te wystąpiły w pierwszych 
miesiącach 194o r. Z chwilą powstania Ministerstwa Ziem Odzyskanych (13 XI 
1945) przejęło ono zadania przeprowadzenia planowej akcji osiedleńczej i zarząd 
mieniem poniemieckim. Ministerstwo przejęło również placówki PUR-u. W ten 
sposób stworzono jeden ośrodek planowej, zorganizowanej akcji osadniczej. Naj
ważniejszą też rolę od tej pory w działalności osadniczej ma do zanotowania PUR. 
Faktycznie ekipy PUR-u prowadziły już swoją działalność od 1944 r., tj. od chwili 
powstania (dekret PKWN z 7 X 1944 r.).

Historię PUR-u Banasiak przedstawił w rozdziale o jego powstaniu, strukturze 
organizacyjnej punktach etapowych, służbie zdrowia, transporcie oraz działających 
ludziach. W trzech powojennych latach 1945—1947 (PUR istniał do 1950) PUR 
przesiedlił na Ziemie Odzyskane przeszło 4 min. osób. Do jego podstawowych zadań 
należało: organizowanie transportów dla reemigrantów i przesiedleńców, sprawo
wanie nad nimi opieki sanitarnej, zapewnienie im wyżywienia oraz planowe ich 
rozmieszczenie. W codziennej działalności PUR znacznie wykraczał poza swoje 
uprawnienia, zajmując się repatriantem od chwili powitania na granicy do momentu 
osadzenia na gospodarstwie, wywierając w ten sposób istotny wpływ na politykę 
osadniczą w skali krajowej. Obraz PUR-u, jaki przedstawił nam Banasiak, jest 
zbyt wyidealizowany. Na obrazie tym zaciążył zbyt duży wpływ osobowości byłego 
dyrektora ZC PUR, dra M. Olechnowicza, za mały natomiast samych repatriantów 
i przesiedleńców3. Po lekturze pracy Banasiaka chciałoby się postawić generalny 
zarzut, że przedstawił on jedną prawdę o PUR-ze, a druga czeka na opracowanie. 
Nie umniejsza to jednak niewątpliwego znaczenia PUR-u. Fakt, że dzisiaj na 
Ziemiach Odzyskanych mieszkają miliony ludzi, jest oczywistym dowodem osta
tecznych i nieodwracalnych przemian, jakie zaszły na tych ziemiach w.latach  
1945—1947, co jest m. in. zasługą Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

Bronisław Pasierb

„JAHRBUCH DER SCHLESISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT 
ZU BRESLAU”, wyd.: Der Göttinger Arbeitskreis, pod red. H. Jessena, t. IX, 
Würzburg/Main 1964, Holzner-Verlag, s. 419.

Świadectwem podtrzymywania i kultywowania tendencji rewizjonistycznych 
w życiu społeczeństwa i w nauce Niemieckiej Republiki Federalnej jest między 
innymi wydawanie dziś w tym kraju „Roczników” dawnych uniwersytetów nie
mieckich znajdujących się na terenach, które obecnie wchodzą w skład państwa 
polskiego lub Związku Radzieckiego* 1. Wydawanie tych roczników ma stworzyć 
wrażenie, że dawne środowiska naukowe z dala od swej „Heimat” kontynuują 
działalność, że egzystują jako środowiska twórcze i prowadzą w dalszym ciągu 
badania. Na tendencje i charakter tej publikacji poważnie rzutuje fakt, że jej 
wydawcą jest Göttinger Arbeitskreis, jedna z bardziej znanych placówek „náuko-

3 Wyzyskanie pamiętników osadników bardzo ograniczone, a powoływanie się 
niewłaściwe, jak np. s. 62 — mylny cytat.

1 Terenu Związku Radzieckiego dotyczy „Jahrbuch der Albertus Universität 
zu Königsberg/Pr.”, wydawany również przez Göttinger Arbeitskreis.



wego” rewizjonizmu w NRF, która została już dobitnie scharakteryzowana jako 
ośrodek jawnego zniekształcania prawdy historycznej 2.

Z artykułów historycznych zamieszczonych w omawianym roczniku na uwagę 
zasługuje opracowanie Margot Krohn3 z Londynu, analizujące odbicie spraw 
śląskich na łamach „Timesa” w płatach 1848—1870. Autorka rok za rokiem śledzi 
problematykę śląską na łamach tego organu. Ten przegląd, pominąwszy tendencję 
do wykazywania niemieckości Śląska i przywiązywania ludności tego terenu do 
państwa pruskiego, może stanowić ważny przyczynek dla badacza historii Śląska, 
dając nie tylKo informacje o wielu faktach z życia Śląska, lecz także odbicie 
zainteresowań sprawami śląskimi za granicą. Autorka podaje np. relację z wy
darzeń w 1848 r. na Śląsku; w korespondencjach z 1849 r. Śląsk został przedsta
wiony jako kraj najbardziej rewolucyjny, najbardziej dotknięty biedą. Informacje 
z 1851 r. przyniosły przegląd statystyczny prasy pruskiej z roku ubiegłego, w 1854 r. 
dużo miejsca zajęły opisy wylewu Odry i trudnej sytuacji ludności dotkniętej 
klęską powodzi. W 1863 r., kiedy to wzrosło zainteresowanie Śląskiem, na łamach 
„Timesa” informowano m. in. o wstrzymaniu w związku z powstaniem stycznio
wym dowozu towarów pruskich do Polski (s. 223), o działaniu powstańców w Kró
lestwie. Artykuł zawiera też wiele faktów z życia Śląska w okresie wojny prusko- 
-austriackiej w 1866 r.

Z historią militarną Śląska związany jest artykuł Immo Franke4 na temat 
wcielenia Śląska po 1741 r. w system organizacji wojskowej Prus. Tendencje tego 
artykułu występują bardziej wyraźnie. Wniosek końcowy, do którego dochodzi 
Autor, to sąd, że mimo dostrzegalnych oporów różnych grup ludności i pogorszenia 
się sytuacji ludności obciążonej powinnościami związanymi z obronnością kraju 
zamierzenia władz pruskich w kierunku pozyskania wpływów na ludność śląską 
poprzez rozciągnięcie na nią pruskiego systemu organizacji obronności kraju udały 
się, a „najpiękniejsze dowody tego, że Ślązacy stali się prawdziwymi Prusakami, 
dali oni w latach wojny wyzwoleńczej” (s. 139 — chodzi o walki z okresu napoleoń
skiego — P. D.). W artykule tym charakterystyczne jest pomniejszanie wartości 
informacji o faktach masowej dezercji Polaków ze Śląska z armii pruskiej, po
minięcie milczeniem zanotowanych wtedy tendencji irredentystycznych itp.

Podobne tendencje do wykazywania związków pomiędzy Śląskiem a Niemcami, 
do wyolbrzymiania pomocy, jakiej Niemcy udzielały ziemiom wschodnim, reprezen
tuje artykuł Wilhelma Liihrsa5 6 na temat pomocy Bremy dla miast leżących dziś 
na terenie NRD i zachodnich ziem Polski w okresie XVII—XX w. Autor twierdzi, 
że  zainteresowanie Bremy miastami leżącymi na terenie Turyngii, Saksonii, Bran
denburgii, Pomorza i Śląska nie było tylko spowodowane czynnikami natury 
handlowej i gospodarczej, ale „opierało się bardziej na ciągle żywym poczuciu 
wspólnoty losowej wewnątrz wielkiego narodu” (s. 23). Autor podaje przykłady 
udzielania pomocy przez Bremę miastom zniszczonym przez pożar, dotkniętym 
przez klęski żywiołowe. Podkreśla, że pomoc ta, udzielana bezinteresownie, była

2 Por. Achtung Fälschungen. Ein Beitrag zu den Methoden des Göttinger 
Arbeitskreis vom Redaktionsgremium der Zachodnia Agencja Prasowa, Poznań— 
Warszawa 1959.

3 M. Kr o h n ,  Zwei Jahrzehnte schlesischer Geschichte — in den Spalten der 
„Times” von 1848 bis 1870 (Jahrbuch der Schlesischen. Friedrich-Wilhelms Univer
sität zu Breslau — dalej skrót: Jahrbuch — s. 207—261).

4 I. F r a n k e ,  Die militärische Eingliederung Schlesiens in den Preußischen
Staat seit dem Jahre 1741 (Jahrbuch, s. 106—141).

6 W. Lühr s ,  Vor der Hilfe Bremens für mittel- und ostdeutsche Städte in 
vergangenen Jahrhunderten (Jahrbuch, s. 22—49).



przykładem „serdecznej przyjaźni” z miastami środkowo-wschodniej Europy. Jest 
to typowy przykiad dopasowywania wybranych faktów do aktualnych potrzeb 
politycznych.

Nieco odmienna jest tematyka artykułu Kurta Koszyka6, który zajmuje się 
działalnością znanego działacza rewolucyjnego ze Śląska F. W. Wolffa. Jest to 
dosyć szczegółowa biografia Wolffa. Autor w przedstawianiu życia Wolffa w latach 
1809—1846 oparł się na dysertacji W. Schmidta 7 8, historyka z NRD. Późniejszy okres 
działalności (lata 1847—1864) przedstawił opierając się również na istniejących już 
opracowaniach, ale wykorzystał także materiały archiwalne z archiwów pruskich, 
obejmujące nie opublikowane listy Wolffa. Szczególnie interesujące może być 
omówienie korespondencji Wolffa z Engelsem po 1849 r. Artykuł zawiera też wiele 
szczegółów dotyczących współpracy Wolffa z Marksem, wpływu Wolffa na po
wstanie tkaczy śląskich, jego działalności publicystycznej.

Zainteresowanie specjalisty wzbudzą też artykuły Eberhardta Jeschala3 i Kurta 
Eisterta9, którzy zajmują się problemami związanymi z wczesnymi dziejami Śląska. 
E. Jeschala interesuje pochodzenie imion i nazwisk, w których występował pier
wiastek Jesco, a K. Eisterta postać rycerza noszącego przydomek Podusca.

Z nowszą problematyką historyczną Śląska związane są szkice biograficzne, 
których autorami są J. Greiff 10 11 i Gerhard Webersinn 11. J. Greiff przedstawia syl
wetkę Maxa Greiff a. Max Greiff urodził się 14 II 1862 r. we Wrocławiu. Autor 
opisuje jego lata studenckie, a szczególnie działalność na Śląsku w latach 1918—1927. 
Greiff po 1918 r. należał do Mieszanej Komisji Rozjemczej, na której czele stał 
Calonder, zajmował się problematyką prawno-gospodarczą, wynikłą z podziału 
Górnego Śląska po plebiscycie, a przede wszystkim organizacją sądownictwa na 
Śląsku. G. Webersinn przedstawia — opierając się na dotychczasowej literaturze — 
sylwetkę K. G. v. Treutlera, urodzonego 9 IV 1858 r. w Wałbrzychu, syna posia
dacza ziemskiego, który dzięki zyskaniu sobie przychylności Wilhelma II zrobił 
karierę jako dyplomata. Autor opisuje jego działalność na poszczególnych pla
cówkach dyplomatycznych, najpierw w Brukseli jako attache, potem w Aus
wärtiges Amt, w Tokio i Brazylii. Omawia też próby Treutlera powstrzymania 
Włoch i Stanów Zjednoczonych przed przystąpieniem do pierwszej wojny światowej, 
pisze o sporze z admirałem Tirpitzem na temat prowadzenia nieograniczonej walki 
łodziami podwodnymi. Przedstawia również działalność v. Treutlera jako komisarza 
Rzeszy w polsko-niemieckiej komisji granicznej w latach 1920—1923.

Z nowszą problematyką nie tylko śląską, ale także ogólnoniemiecką związana 
jest publikacja Guido Kischa 12 zawierająca zbiór materiałów źródłowych dotyczą
cych nazyfikacji badań historyczno-prawnych w latach 1935—1941 w Niemczech.

6 K. K o s z y k ,  Der schlesische Revolutionär Friedrich Wilhelm Wolff (1809— 
1864) (Jahrbuch, s. 187—206).

7 W. S c h m i d t ,  Wilhelm Wolff. Sein Weg zum Proletarischen Kommunisten 
(1809—1846), Berlin 1961. Por. także: t e nż e ,  Działalność polityczna Wilhelma 
Wolffa na Śląsku do roku 1846 (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, pod red. 
K. Popiołka, t. V. Katowice 1963, s. 347—402.

8 E. J e s c h a l ,  Über die Entstehung, Verbreitung und Veränderung des Namens 
Jesco in Schlesien (Jahrbuch, s. 7—14).

9 E. Ei s t e r t ,  Die Ritter Podusca (Jahrbuch, s. 14—22).
10 J. Gr e i f f ,  Ein Ehrendoktor der Breslauer Universität: Dr. jur. h.c. Max 

Greiff, Oberlandesgerichtspräsident in Breslau 1918—1927 (Jahrbuch, s.' 344̂ —351).
11 G. W e b e r s i n n ,  Karl Georg von Treutier. Ein deutscher Diplomat aus 

Schlesien (Jahrbuch, s. 352—380).
12 G. Ki s c h ,  Deutsche Rechtsgeschichtsforschung zur Nazizeit. Ein Briefwachsei 

aus den Jahren 1935—1941 (Jahrbuch, s. 401—419).



Sporo miejsca zajmują w omawianym roczniku artykuły i publikacje materia
łowe z dziedziny historii literatury. Kurt Schulz13 jest autorem szkicu biograficz
nego poświęconego poecie Hermanowi Allmersowi, znanemu twórcy marszów, 
urodzonemu 11 II 1821 r. w Rechtenfleth nad Wezerą, i jego biografowi Theodo
rowi Siebsowi14, profesorowi germanistyki na uniwersytecie wrocławskim w latach 
1902—1933. Szkic ten — według zapewnień Autora — jest oparty na “nie znanych 
i nie opublikowanych dotąd materiałach. Podobny charakter ma szkic biograficzny 
Giinthera Schulza15, poświęcony poecie śląskiemu i tłumaczowi obcej literatury 
S. G. Biirtowi, urodzonemu 7 XII 1753 r. we Wrocławiu, i jego kontaktom ze 
znanymi wówczas poetami i pisarzami niemieckimi. G. Schulz analizuje utwory 
S. G. Bürda, ubolewa nad jego zapomnieniem, analizuje korespondencję Biirda 
z Schillerem i Goethem, stara się wyciągnąć z niej szersze wnioski o życiu ducho
wym i umysłowym w tamtych czasach, a także o stosunkach pomiędzy poetami. 
Podkreśla wartość historycznopoznawczą jego opisów podróży, czy też np. opisu 
wylewu Odry w okolicy Brzegu w 1785 r. Winfried v. Borell16 przedstawia syl
wetkę mało znanego poety śląskiego Georga Christiana Lehmsa, urodzonego 
w 1684 r. w Legnicy. Z tej grupy publikacji należy jeszcze wymienić analizę noweli 
Gerharta Hauptmanna Der Katzer von Saona, którą przeprowadził Wolfgang 
Grothe 17, oraz artykuł Friedricha Gläbe 18 na temat kontaktów Carla Hauptmanna, 
brata Gerharta, z grupą tzw. starej Worpswede, którą stanowiło pięciu malarzy. 
W przedstawieniu kontaktów z tą'grupą Autor oparł się głównie na korespondencji 
C. Hauptmanna z poszczególnymi artykułami, przede wszystkim z O. Modersohnem, 
częściowo już opublikowanej19. Niektóre materiały zostały wydane drukiem po raz 
pierwszy.

Historyka sztuki może zainteresować artykuł Rudolfa Steina20 na temat prac 
restauratorskich przy wrocławskim ratuszu, przeprowadzonych w latach 1924—1939.

W sumie można stwierdzić, że poszczególne artykuły mają różną wartość po
znawczą i naukową. Niektóre oparte są na dostępnej literaturze, nie wnoszą więc 
wiele nowego, niektóre są równocześnie wyraźnie tendencyjne i jednostronne. 
Interesujące zaś mogą być artykuły oparte na nowych, nie znanych źródłach, 
przynoszące nowe fakty.

Piotr Dobrowolski

„ZARANIE ŚLĄSKIE”, r . XXVIII, (1965), z. I, poświęcony rozwojowi życia 
kulturalnego w woj. katowickim w latach 1945—1964, s. 270.

Jakiekolwiek były zamiary i ambicje redakcji tego wydawnictwa — przy
gotowany na jubileusz dwudziestolecia zeszyt specjalny „Zarania Śląskiego”

13 K. S c h u l z ,  Der Marschendichter Hermann Allmers und sein Biograph 
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14 T. S i e b s  jest autorem pracy: Hermann Allmers. Sein Leben und Dichten, 
Berlin 1915, s. 373.
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17 W. Gr o t h e ,  Gerhart Hauptmanns Novelle „Der Katzer von Saona” — Ein 

antikischer Wurf? (Jahrbuch, s. 286—302).
18 F. Gl ä be ,  Carl Hauptmann und Worpswede (Jahrbuch, s. 302—344).
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20 R. S t e i n, Wiederherstellungsarbeiten am Breslauer Rathaus von 1924 bis 
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odczytywany będzie i oceniany nie tylko jako pożyteczny zbiór informacji o roz
woju kultury w województwie katowickim, ale także ze stanowiska ogólniejszych 
potrzeb w zakresie badań nad kulturą współczesną, jako opracowanie jednego 
wyodrębnionego geograficznie fragmentu dziejów kultury w Polsce Ludowej, czyli 
jako rozdział ogólnej syntezy tych dziejów, a wreszcie — jako przykład mono
graficznego opracowania całokształtu życia kulturalnego jednego województwa. 
Te trzy wyróżnione aspekty ma też na względzie niniejsze sprawozdanie.

Zawarty w zeszycie obraz dziejów i osiągnięć kultury śląskiej składa się 
z osobnych opracowań ważniejszych dziedzin życia kulturalnego. W porządku, 
w jakim następują po sobie poszczególne prace, czytelnik skłonny jest doszukiwać 
się myśli hierarchizującej. Jeśli ów zabieg kompozycyjny potraktować jako wyraz 
porównawczego szacunku osiągnięć różnych dziedzin kultury artystycznej w mi
nionym dwudziestoleciu, to wolno stwierdzić, że wyrażona w ten sposób opinia 
bliska jest temu, co się powszechnie sądzi o stanie i osiągnięciach współczesnej 
kultury Śląska na tle innych regionów. Zarówno pod względem zasięgu i znaczenia 
w swoim województwie, jak i od strony udziału w kulturze ogólnonarodowej za 
dziedziny na Śląsku przodujące uznaje się powszechnie muzykę i sztuki plastyczne. 
Należy też wyrazić zadowolenie, że te właśnie dziedziny otrzymały w zeszycie 
szczególnie dobre opracowania: artykuły A. Ligockiego i L. Markiewicza wyróż
niają się swoją wnikliwością i rzeczowością.

Zalety te docenia się zwłaszcza wtedy, gdy autorzy podejmują rozważanie 
związków twórczości artystycznej z regionem. W tym zakresie interesujące są 
uwagi Ligockiego o pejzażu śląskim w twórczości niektórych malarzy młodszego 
pokolenia. Zjawisko regionalizmu pokazano tu niejako od wewnątrz, w jego 
konkretyzacjach, a zarazem z uwzględnieniem jego historycznej zmienności; na ten 
ostatni aspekt zwracają naszą uwagę spostrzeżenia Autora o związku pomiędzy 
stosunkiem młodych malarzy śląskich do rodzimego pejzażu regionalnego a nową 
estetyką, która w miejsce naturalistycznej „zgody” na widzialną rzeczywistość 
proponuje wizję wyprowadzoną z twórczego oporu wobec obserwowanej postaci 
świata. Interesująco także zaznaczył Ligocki — wbrew częstej w podobnych 
wypadkach tendencji do oddzielnego traktowania twórców „regionalnych” i twór
ców, którzy osiągnęli rangę i popularność krajową — związki oryginalnej, nowa
torskiej sztuki Stefana Suberlaka, wybitnego artysty o sławie już i zagranicznej, 
z życiem i kulturą wsi śląskiej.

W zarysie historii katowickiego środowiska plastycznego, podobnie zresztą jak 
i w innych szkicach, uwzględniono taką samą wewnętrzną periodyzację po
wojennego dwudziestolecia, jaka przyjęła się już powszechnie w zastosowaniu 
do ogólnych dziejów kultury w Polsce Ludowej, a więc: 1945—1949, 1950—1955 
i od 1956. Jest jednak godne podkreślenia, że także w odchyleniach od tego 
schematu szukał Autor swoistych rysów rozwoju kultury na Śląsku; mógł też 
wskazać charakterystyczny dowód takiej odrębności w przykładzie stosunkowo 
wcześnie obudzonego w opisywanym środowisku ruchu nowatorstwa plastycznego 
(grupa St 53), który manifestował się już na dwa lata przed głośną ekspozycją 
warszawską młodych w Arsenale.

Charakterystyka rozwoju kultury muzycznej na Śląsku w większym jeszcze 
stopniu obudowana została informacją i komentarzem na temat warunków spo
łecznych, organizacyjnych i materialnych. Autor szkicu, L. Markiewicz, przy
pomniał na początku specyficzne motywy geograficzne, demograficzne i ekono
miczne, decydujące o odrębnym charakterze życia kulturalnego na Śląsku; przy
pomnienie to w tym właśnie miejscu było o tyle celowe, że niezwykła w swojej



powszechności popularność muzyki w tym regionie jest wyjątkowym fenomenem 
socjologicznym, niezrozumiałym bez uwzględnienia szerszego tła społeczno-histo- 
rycznego. Ponadto zaś twórczość muzyczna, muzykowanie i formy upowszechnienia 
tej sztuki wymagają — jak wiadomo- — poważniejszych środków materialnych 
i większego wysiłKu organizacyjnego. Słusznie też w tym szkicu szczególnie mocno 
podkreślono rolę państwa i władzy terenowej jako nowego mecenasa kultury.

Charakterystykę dokonanego postępu i wysoce dodatni bilans osiągnięć kończy 
Autor konkluzją dość zaskakującą: wyrazami niepokoju o dalszy rozwój kultury 
muzycznej na opisywanym terenie. Oto — wskazuje Markiewicz — równocześnie 
ze wzrostem liczby placówek, twórców, wykonawców oraz poziomu twórczości 
i wykonania maleje zainteresowanie publiczności, obserwuje się stopniowy 
spadeK frekwencji na wszystkich poważniejszych imprezach muzycznych. O ile 
w każdym innym województwie proces taki można by uważać za przejaw ogólniej
szej prawidłowości, związanej z przeobrażeniami w dziedzinie kultury masowej, 
o tyle na Śląsku może on wyglądać rzeczywiście na zjawisko paradoksalne. Nie 
negując tych jego przyczyn, na które wskazuje Autor szkicu, wydaje się, że opisane 
wyżej kłopoty są nieuchronną ceną, jaką przychodzi płacić katowickiemu środo
wisku muzycznemu za jego szybki awans do krajowej czołówki pod względem 
poziomu i nowatorstwa artystycznego.

Szkic Markiewicza przy swej rzeczowości sprawozdawczo-historycznej posiada 
pokaźną warstwę publicystyczną; jest to zrozumiałe i naturalne w pracach o współ
czesności, w opisie zjawisk żywych, procesów jeszcze nie zakończonych; historyk 
czuje się tu nieraz działaczem, chce nie tylko opisywać, ale i wpływać na dalszy 
rozwój. Nie szkodzi to wartościom historycznopoznawczym, byle tylko zachować 
właściwe proporcje. Niestety, nie zachował tych proporcji Z. Hierowski w swoim 
szkicu o teatrach. Z pracy tej znacznie więcej dowiadujemy się, jaki teatr śląski 
być powinien, niż jaki był czy też jest aktualnie; opinie krytyczne i postulaty 
przytłaczają opis faktów.

Autor zdaje się przyjmować, że fakty są na tyle znane, iż wystarczy je tylko 
osądzić. Tak więc osądza np. działalność dyrektora teatru częstochowskiego Augusta 
Kowalczyka, który podjął interesującą próbę oparcia repertuaru na polskiej drama
turgii współczesnej. Czytelnik byłby oczywiście ciekawy opinii znanego krytyka 
o owym tzw. częstochowskim eksperymencie, miałby jednak prawo oczekiwać, 
że w pracy o charakterze historycznym znajdzie na ten temat więcej informacji 
niż jedno zdanie (wobec dwóch stronic polemicznego komentarza).

Autor niemal wyłącznie skupił uwagę na repertuarze; takie np. zagadnienie 
scenografii (a była ona mocną stroną wielu spektakli w teatrach śląskich) jedynie 
skwitował wyliczeniem nazwisk angażowanych scenoplastyków. Podobnie za mało 
dowiadujemy się o aktorstwie, a przecież w dwudziestoleciu przez sceny śląskie 
przewinęło się wielu interesujących artystów; może tu właśnie wypadły im życiowe 
role, może tu ukształtowali decydująco swoją sztukę aktorską? Pracował w swoim 
czasie na Śląsku Gustaw Holoubek (a interesują się nim przecież nie tylko 
pensjonarki), któremu należało chyba poświęcić nieco więcej niż tylko krótką 
opinię, że był złym dyrektorem. Ważniejsze wydarzenia z życia literackiego i tea
tralnego wymienia umieszczona po artykułach kronika kulturalna lat 1945—1963, 
ograniczona tylko do tych dziedzin.

W. Nawrocki, autor szkicu o katowickim środowisku literackim, nie miał 
wdzięcznego zadania, jako że twórczość tego środowiska prezentuje się raczej 
skromnie i w stosunku do rangi regionu, i w porównaniu (jeśli w ogóle jest ono 
możliwe) z przodującymi w województwie dziedzinami twórczości artystycznej.



W każdym razie przeświadczenie takie narzuca czytelnikowi szkic Nawrockiego. 
Wbrew utartemu zwyczajowi kumoterskiego lakierowania i schlebiania w podob
nych środowiskowych obrachunkach Autor nie okazuje żadnej pobłażliwości wobec 
swojego środowiska i jego dorobku. Nie stosuje ulgowej taryfy, nie premiuje za 
samo podejmowanie regionalnego tematu, ale i nie poczytuje ucieczki od tematu 
za dowód literacKiej dojrzałości i osiągnięcia wyższej, ogólnokrajowej rangi.

Swoje stanowisko w bardzo kontrowersyjnej sprawie współczesnego regiona
lizmu określa Autor najwyraźniej przy okazji charakterystyki sytuacji po 1956 r., 
kiedy to zaczęto uważać tematyczne związki twórczości z własnym regionem za 
dowód prowincjonalizmu, braku ambicji, a może i oportunizmu politycznego, za 
anachroniczne podtrzymywanie skompromitowanego modelu literatury produkcyj
nej; wyprowadzane wówczas z takich opinii eskapistyczne wnioski ocenia Nawrocki 
jako perspektywę „zdrady miejscowej tradycji literackiej” i „niewypełnienia 
rozumnie pojętego i sercem uznanego obowiązku” (s. 93).

Jak można z tego sądzić, Autor przyjmuje istnienie odrębnego modelu litera
tury śląskiej, określonego przez tradycję literacką i specyfikę społeczną tego 
regionu; w każdym razie bierze parokrotnie taki model za podstawę swoich sądów 
wartościujących. Gdyby tę postawę zajął konsekwentnie w stosunku do wszystkich 
ocenianych zjawisk, dorobek katowickiego środowiska literackiego, w przeważającej 
części mieszczący się znakomicie w skonstruowanym przez Nawrockiego modelu, 
musiałby otrzymać ogólną ocenę znacznie wyższą od tej, jaką ze szkicu odczytu
jemy. Ta wyższa ocena wynikałaby i z tego jeszcze, że biorąc za jej podstawę 
nie rozwój artystyczny, lecz społeczną postawę i rolę literatury musiałby Autor 
zrezygnować z koncentrowania uwagi na tzw. literaturze pięknej i potraktowałby 
równorzędnie inne działy piśmiennictwa śląskiego. A wtedy w rejestrze historyka 
szereg wybitnych osiągnięć opisywanego środowiska literackiego pomnożyłby się 
przede wszystkim o niektóre pozycje śląskiej publicystyki, takie jak znakomita 
książka E. Osmańczyka Sprawy Polaków, która w swoim czasie głęboko poruszyła 
opinię całego Kraju i chociaż po spełnieniu swej roli społecznej poszła w za
pomnienie — ma swoje zasłużone miejsce w historii powojennej literatury.

Ale Nawrocki uważa tego rodzaju książki za margines literatury prawdziwej. 
Nie bierze też pod uwagę, że wiele pozycji katowickiej krytyki literackiej, jak 
książki Hierowskiego o pisarzach śląskich czy Szewczyka o literaturze niemieckiej, 
są czymś więcej niż krytyką czy historią literatury, że spełniają one funkcje 
przypisane przez Nawrockiego modelowi literatury śląskiej ambitnej i lepiej niż 
liczne wymienione w szkicu powieści, wiersze i dramaty.

Nawrocki stara się w swej charakterystyce stosować także kryteria ponad
regionalne, chce widzieć i oceniać środowisko katowickie w kontekście literatury 
krajowej. Gdyby jednak chciał w tym być konsekwentny, nie sprowadzałby takiej 
postawy do stosowania krajowej normy poziomu wobec pisarzy katowickich czy 
do rejestracji refleksów literackich mód warszawskich na Śląsku, lecz pisałby na 
pierwszym miejscu, nie na końcu, o poecie, który bardem ziemi śląskiej w tra
dycyjnym rozumieniu wprawdzie nie jest i w życiu katowickiego środowiska 
literackiego w sposób typowy nie uczestniczy, jest jednak mimo to najwybitniej
szym reprezentantem tego środowiska w literaturze krajowej. Jednakże niepełne 
pół strony o Różewiczu na końcu szkicu, poświęcone zresztą tylko związkom tema
tycznym twórczości tego autora ze Śląskiem, sygnalizuje słabości koncepcji całego 
obrazu.

Praca A. Gładysza i M. Fazana o amatorskim ruchu artystycznym poza swym 
zadaniem tytułowym spełnia przy okazji funkcję istotnego dopełnienia obrazu



kultury śląskiej przez obszerniejsze niż w innych szkicach potraktowanie zagadnień 
polityki kulturalnej i organizacji życia kulturalnego. Wprowadzenie tutaj szeregu 
informacji także natury ekonomicznej było konieczne, jako że — co może wyglądać 
na paradoks — ruch amatorski nastręcza bodaj więcej problemów tej natury niż 
praca placówek służących sztuce profesjonalnej. Spotykamy się tu też z obserwa
cjami na temat zjawiska dobrze znanego i w innych województwach, równie też 
jak i tam kłopotliwego — rozdziału życia kulturalnego na dwa piony: rad narodo
wych i związków zawodowych. Wskazane przez Autorów dysproporcje w dotacjach 
na działalność kulturalną przez różne związki, a nawet różne placówki związkowe 
w tej samej branży (1000 zł na członka klubu przy jednej kopalni, a 177 zł — 
przy drugiej), mówią o możliwościach funduszu związkowego. A także o pil
nej — niestety wciąż od lat pilnej — potrzebie koordynacji.

W opisie samych zjawisk rozległego, wielokierunkowego artystycznego ruchu 
amatorskiego Autorzy borykali się z niedostatkiem dokumentacji; raz jeszcze 
przypomina to o konieczności bardziej niż dotąd skrupulatnego sporządzania, 
gromadzenia i opracowywania dokumentacji tych zjawisk tak zmiennych i o tak 
masowej skali.

Dobrze, że mimo niepełnych podstaw materiałowych Autorzy zaryzykowali 
próby uogólnień, uchwycenia tendencji rozwojowych ruchu amatorskiego w dwu
dziestoleciu. Jedną z najważniejszych byłoby — jak wskazują — stopniowe prze
obrażanie się samej istoty tego ruchu,' zmiana podstawowej jego funkcji z patrio- 
tyczno-wychowawczej, odziedziczonej po okresie narodowego oporu pod obcym 
panowaniem, na oświatową, wychowawczo-estetyczną i rozrywkową. Wydaje się, 
że Autorzy nie zauważyli, iż ta właśnie ewolucja prowadzi do kryzysu niektórych 
tradycyjnych form, jak np. w ruchu śpiewaczym (co z niepokojem stwierdzają), 
w którym współczesny amator widzi raczej formę organizacyjną dla artystycznego 
wyżycia się (na tej zasadzie tworzą się spontanicznie zespoły młodzieżowe), a nie 
formę uprawy i przekazu określonego repertuaru, który w przeszłości bywał czyn
nikiem często tutaj najistotniejszym.

Nie zatrzymuję się nad artykułami o twórczości ludowej i o badaniach nad 
literaturą ludową, ponieważ pierwszy nastawiony jest na historię raczej odleglejszą 
niż współczesną, drugi zaś dość wyraźnie odstaje specjalnością swego tematu od 
problematyki pozostałych materiałów. Ostatni, krótki, ale interesujący artykuł
J. Ligęzy w zajmującym Autora zakresie działalności muzeów przedstawia ważną 
dziedzinę pracy oświatowej, trochę w całości obrazu w zeszycie „Zarania” kom
ponowanego zlekceważoną.

Jak obraz ten przedstawia się na tle szerszym, w perspektywie życia kultural
nego całego kraju? Jak już się wyżej wspomniało, przy całej odrębności warun
ków, treści i form życie kulturalne na Śląsku rozwijało się w tych latach zgodnie 
z ogólną dynamiką, w rytmie i kierunkach obserwowanych w całym kraju. 
Z niewielkimi ‘odchyleniami do historii poszczególnych dziedzin kultury w tym 
regionie zastosować się daje ogólna periodyzacja dziejów kultury w Polsce Ludowej 
z cezurami około lat 1949 i 1956. Jak się zdaje, tylko w okresie pierwszym zazna
czała się większa odrębność śląskiego życia kulturalnego, chociaż i wtedy tutejsze 
środowisko artystyczne podchwytywało niektóre typowe a modne problemy kra-̂  
jowe o mniejszym związku z życiem regionu. Okres 1950—1955, charakteryzujący 
się wprowadzeniem monopolu państwowej doktryny estetycznej i metod adminU 
strowania kulturą, już z samej natury tych cech swoich niosący ogólną uniformi
zację życia kulturalnego, maksymalnie upodobnił tak sztukę, jak i formy jej 
upowszechnienia do powszechnego wzorca krajowego.



Specyfika tego procesu na Śląsku polegała — jak podkreśla większość Autorów 
zeszytu — na wyjątkowo łatwym jego tu przebiegu, co wynikało już z tego, że 
temat człowieka w jego działalności produkcyjnej miał stosunkowo bogate na 
Śląsku własne tradycje autentycznych, nie inspirowanych sztucznie doświadczeń 
twórczych. Co więcej, skoro Śląsk był najpotężniejszym regionem przemysłowym 
kraju i prawie modelowym terenem życia i działalności klasy robotniczej, rychło 
stał się głównym poligonem dla pierwszych krajowych prób powstającej tzw. 
sztuki produkcyjnej. Obok tego w innym jeszcze punkcie tradycje regionu spo
tykały się z postulatami doktryny realizmu socjalistycznego. Oto ludowość sztuki 
śląskiej, po poddaniu jej „impregnowaniu ideologią socjalistyczną” (bardzo po
mysłowe wyrażenie Wilhelma Szewczyka z artykułu wstępnego), czyniła tę sztukę 
bardzo bliską wspomnianej doktrynie. W każdym razie dla wielu śląskich artystów 
z tą tradycją związanych realizm socjalistyczny ze swym postulatem ludowości nie 
był perspektywą ani trudną, ani straszną. Dla innych zaś, o odmiennych doświad
czeniach i zainteresowaniach (jak w muzyce B. Szabelskiego), wprowadzenie mo
tywów śląskiego folkloru było — samo już — wyrazem i dowodem próby realizmu 
soc j alisty cznego.

Procesom reakcji przeciwko schematycznemu uniformowi kultury po 1956 r. 
towarzyszyły na Śląsku specyficzne motywy lokalne przyspieszające, ale — obok 
nich — również hamujące. Oto źródłem objawionych wtedy przez artystów nowych 
dążności w sztuce, aż po skrajne wypadki unowocześniania i „europeizacji” za 
wszelką cenę, był nie tylko kryzys tzw. socrealizmu, ale i kryzys regionalizmu we 
wszelkich postaciach, bunt przeciwko sumującym się w świadomości tradycjom 
regionalnych ograniczeń i obowiązków zarówno z lat niedawnych, jak i z wcze
śniejszej historii kultury śląskiej. Równocześnie jednak te same połączone tradycje 
nie mogły nie przeciwdziałać rozległości i gwałtowności procesu ucieczki od tak 
mocno w środowisku zakorzenionego modelu sztuki. Nie wiemy tylko, w jakim 
stopniu ore to same wpłynęły hamująco na te procesy, a w jakim stopniu było to 
efektem przeciwdziałań polityki i administracji kulturalnej. Jak długo nasza 
historia kultury współczesnej zbywać będzie ogólnikami udział polityki i czyn
ników administracyjnych (w jego konkretnym przebiegu) w kształtowaniu życia 
kulturalnego, otrzymywać będziemy jedynie kronikarskie opisy faktów, ograniczone 
w wyjaśnianiu procesu rozwojowego do przyczyn najbardziej zewnętrznych 
i w większości wtórnych.

Oytelnik, który zechce ocenić rozwój i osiągnięcia życia kulturalnego na Śląsku 
na tle krajowym, musi zwrócić uwagę na odmienne tutaj niż w innych regionach 
warunki ekonomiczno-organizacyjne działalności kulturalnej. Wyjątkowość woje
wództwa katowickiego pod tym względem polega m. in. na tym, że życie kultu
ralne tego mocno zurbanizowanego i wysoce uprzemysłowionego terenu opiera się 
głównie na placówkach przyzakładowych, podległych organizacyjnie i finansowo 
związkom zawodowym. Według informacji zawartych w artykule Gładysza i Fazana 
placówki związkowe stanowią blisko 70% wszystkich placówek kulturalnych na 
S’ąsku, a w niektórych kategoriach procent jest jeszcze wyższy (domy kultury — 
77%, kluby — prawie 100%). Podajmy dla porównania, że w woj. wrocławskim 
piony związkowy i rad narodowych dzielą między sobą sumę wszystkich placówek 
mniej więcej po połowie (przy czym w kategorii klubów, licząc wiejskie placówki 
„Ruchu” i GS, a w pionie związkowym świetlice, udział rad narodowych w opiece 
nad życiem kulturalnym przedstawia się jeszcze poważniej). Podobne porównania 
chciałoby się znaleźć w materiałach zawartych w omawńanym zeszycie, pamiętając 
bowiem o głębszym znaczeniu tych liczb (większy udział związków — to wielo



krotnie wyższe środki materialne), otrzymalibyśmy pełniejszy pogląd na warunki 
rozwoju życia kulturalnego w prezentowanym regionie.

Poprzez tę uwagę dochodzimy do sprawy tu ostatniej, do oceny zbiorowej 
pracy Autorów omawianego zeszytu jako modelu monograficznego opracowania 
rozwoju życia kulturalnego w jednym województwie. Pierwsza narzucająca się 
z tego punktu widzenia obserwacja sprowadzałaby się do stwierdzenia wyraźnie 
odczuwalnego braku jednego jeszcze, ogólnego opracowania, które podjęłoby próbę 
ogarnięcia całości, uchwycenia cech wspólnych różnym dziedzinom kultury, opisania 
zjawisk i procesów wymykających się uwadze w konsekwencji zastosowanego 
podziału, a przecież ważnych i dla pełności obrazu koniecznych. Oto, przykładowo, 
problem tzw. chałtury; termin to nieelegancki, ale nazywa zjawisko o tak poważ
nym społecznie wymiarze, iż godzi się go użyć i w krytyce naukowej. Zauważa go 
na swym odcinku Autor pracy o kulturze muzycznej, ale czy tylko w tej dziedzinie 
zjawisko to występuje?

Upomnieć by się też chciało o niektóre pominięte obszary z. zakresu najszerszego 
pojęcia kultury, a są takie, których ważność w stosunku do opisywanego regionu 
kultury jest szczególnie duża. Chodzi tu zwłaszcza o cały zespół ciągle jeszcze 
wyróżniających ludność Śląska cech obyczajowych, sfery ideałów życiowych, kul
tury języka. Trudno rozstrzygnąć, czy powinien to być temat osobnego opracowania, 
czy też może właśnie część ogólnej problematyki postulowanego opracowania 
syntetycznego.

Funkcje takiego opracowania redakcja wyznaczyła — jak się zdaje — artyku
łowi W. Szewczyka pt. Dojrzała młodość dwudziestołecia, rzecz jednak pełni głównie 
funkcje etykietowo-okolicznościowego słowa wstępnego.

Być może, do opracowania owego ogólnego obrazu kultury śląskiej należałoby 
desygnować socjologa, który by potrafił nie tylko powiązać opisywane tu oddzielnie 
procesy w kulturze przy pomocy kategorii swojej dyscypliny, ale także spojrzałby 
na temat ze stanowiska teorii kultury masowej. Bez takiego spojrzenia trudno 
już obecnie wyobrazić sobie nowoczesne opracowanie naukowe życia kulturalnego.

Redakcja zeszytu, jak o tym informuje w krótkiej nocie, zdawała sobie sprawę 
z niepełności przedstawionego obrazu, uznając w szczególności za niedostatek 
dotkliwy brak artykułu o czytelnictwie. Wydaje się, że w stopniu przynajmniej 
równym przydałyby się np. prace o architekturze i urbanistyce, o czasopiśmien
nictwie, o receocji filmu, radia i telewizji, o towarzystwach regionalnych, wreszcie
0 placówkach i formach pracy oświatowej (pozaszkolnej). Szerszego uwzględnienia 
tej ostatniej dziedziny domagać by się należało nie tylko ze względu na jej obiek
tywną ważność, ale i dla uzyskania bardziej prawidłowych proporcji w obrazie 
życia kulturalnego, którego nie wypełniają przecież wyłącznie zjawiska kultury 
artystycznej.

Ostatnie uwagi, poczynione ze stanowiska nieco idealnego wyobrażenia zakresu 
pracy na podobny temat, nie mają oczywiście intencji krytycznej. Po prostu 
rezultat wysiłku zespołu Autorów zeszytu chce się także traktować jako przykład
1 zachętę do nowych badań historycznych nad kulturą współczesną. Życzyć by <?obie 
należało, żeby każde województwo doczekało się równie ambitnej i bogatej syntezy 
swych dziejów kulturalnych w Polsce Ludowej.

Stanisław Pietraszka



WOKÓŁ PROBLEMÓW NAUCZANIA HISTORII W DWÓCH PAŃSTWACH 
NIEMIECKICH.

Komisja Niemcoznawcza Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach zajęła 
się w 1964 r. szerzej problemami szkolnictwa w Niemieckiej Republice Federalnej. 
Punktem wyjścia zainteresowań były programy oraz zasady nauczania, w szcze
gólności tych przedmiotów, w których możliwe jest wprowadzenie elementów 
wiedzy o Wschodzie, tzn. Ostkunde. Opracowanie tego zagadnienia przez W. Sznaj
dera 1 daje jasny obraz interesujących nas problemów. Autor stwierdza, że naczel
nym zadaniem Ostkunde w NRF jest wychowanie młodzieży w duchu nacjonalizmu 
niemieckiego, ekspansji na Wschód, roli kultury i cywilizacji niemieckiej w roz
woju kultury Europy środkowo-wschodniej. Metody realizacji tych celów na lek
cjach historii polegają na odpowiednim doborze tematyki i faktów, a następnie 
nagięciu materiału faktograficznego do własnych potrzeb; dotyczy to tak stosunków 
niemiecko-czeskich, jak i niemiecko-polskich.

W najbardziej nas interesującej dziedzinie, a więc stosunków niemiecko-pol
skich, zniekształcanie faktów historycznych i ich interpretacja w oparciu o na
cjonalistyczną, tendencyjną historiografię niemiecką spotykana jest na porządku 
dziennym, dotyczy to tak faktów z historii dawnej, jak i najnowszej. Pretensje 
Niemiec do wschodniej Europy są uzasadniane w programie Ostkunde wielo
wiekowym wysiłkiem i pracą narodu niemieckiego na tych terenach. Wpaja się 
w młodzież przekonanie, że Niemcy odegrali tu decydującą rolę w kształtowaniu 
kyltury i rozwoju gospodarki, a ponieważ po drugiej wojnie światowej zostali 
stąd przepędzeni, doznając największej krzywdy i niesprawiedliwości, daje to 
podstawę do roszczeń NRF do obszarów na wschód od Odry i Nysy. Przekazywanie 
młodzieży fałszowanych faktów uważane jest za rzecz naturalną, zalecaną przez 
pispaa metodyczne i podręczniki szkolne. Przy omawianiu zagadnień współczesnych 
szczególnie ostro atakuje się Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej, cho
ciaż nie szczędzi się gorzkich słów i sojusznikom za ich nieudolność i słabość 
militarną oraz wydanie Europy wschodniej Związkowi Radzieckiemu, co w kon
sekwencji doprowadziło do podziału Niemiec.

Zasady Ostkunde stosowane są także w nauczaniu w klasach młodszych, gdzie 
zalecają systematyczne polityczne oddziaływanie na dzieci prostymi formami 
w oparciu o najbliższe otoczenie, o rzeczy znane, aż do coraz trudniejszych, dal
szych i nieznanych.

W Niemieckiej Republice Demokratycznej natomiast zainteresowanie władz 
oświatowych zasadami nauczania historii w szkołach znalazło swoje odbicie w dys
kusji prowadzonej na łamach „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft’"1 2 3. Obszerna 
dyskusja — zdawać by się mogło — winna dokładnie ustalić miejsce historii 
w szkole NRD i rolę w kształtowaniu politycznych poglądów ucznia. Podstawą 
nauczania historii w NRD winno być w jej świetle oparcie programów nauczania 
na faktach historycznych i przekazywanie wiadomości uczniom w sposób rzetelny 
i zgodny z prawdą historyczną. Dotychczasowe podręczniki historii nie zawsze do
statecznie i w wystarczającym stopniu dawały młodzieży możność sięgnięcia do

1 W. S z n a j d e r ,  Ostkunde w szkołach Niemieckiej Republiki Federalnej
(Śląski Instytut Naukowy. Biuletyn nr 42). Katowice 1964.

3 „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”, 1963, nr 8; 1964, nr 1, 2, 3 i inne. 
Wypowiedzi: Günter Heidorn, Günter Benser, Herbert Schwab, Fritz Stande, 
Gerhard Zschabitz, Peter Bollhagen, Kurt Potzold, Wolfgang Dick i irini.



źródeł, stąd postulaty zmierzające do uzupełnienia podręczników zbiorem doku
mentów dających uczniom konkretny materiał rzeczowy i potwierdzający ich ogólną 
wiedzę.

W przeciwieństwie do nacjonalistycznych zasad nauczania i programowych 
haseł historii w NRF dużą wagę w nauczaniu historii w NRD przywiązuje się do 
wychowania młodzieży w duchu internacjonalizmu w oparciu o naukowe podstawy 
marksizmu-leninizmu. Ale właśnie tu ogólnikowe sformułowania nie konkretyzują 
dostatecznie stanowiska władz oświatowych i poglądów pracowników nauki na 
zasadnicze problemy nauczania historii. Sami dyskutanci zwracają uwagę, że gło
szenie haseł internacjonalistycznych w abstrakcyjnym ujęciu nie wystarcza. Polski 
obserwator wspomnianej dyskusji w NRD, doceniając w pełni olbrzymią różnicę 
celów wychowawczych w NRF i NRD, odczuwa niemniej pewien niedosyt, 
jeśli chodzi o konkretne i jasne stawianie szeregu spraw w zakresie stosunków 
polsko-niemieckich przed nauczycielem i szkołą.

Franciszek Szafrański


