
z niemieckich opracowań tej epoki szkolnej, ale i z a r 
chiwów polskich oraz, co ważniejsza, z Tajnego P ru 
skiego Archiwum Państwowego w Berlinie. Ta jej 
rozprawa, podobnie jak poprzednie, stanowi mocną 
pozycję w dziejach naszego szkolnictwa.

Trochę przykro razi niezbyt staranna korekta: Nie 
wiem, czy jej, czy niedopatrzeniu trzeba przypisać ta 
kie błędne brzmienie nazw miejscowości, jak: Birn- 
baum (w Wielkopolsce) zam. Międzychód, Pszasnycz 
zam. Przasnysz, Skąpce i Skąpe zam. Skępe; nazwiska: 
Kalumella zam. Kolumella, Gravegand zam. Gravesand 
(str. 55) i in. pomniejsze omyłki jak np. str. 94, 

przyp. 40, str. 118, 164 (askulanci?) i in. drobne.
Stanisław Tync

K a z i»m i e r z  P o p i o ł e k ,  Śląsk w oczach Gestapo. 
W ydawnictwa Instylutu Śląskiego. Polski Śląsk. Se
ria II, nr. 8, Katowice 1948, s. 96.
W pracy pod tak dość niewinnym tytułem zobrazo

wał autor życie Ślązaków w ściśle określonych latach 
okupacji hitlerowskiej. Równie dobrze mógł dać inny 
tytuł, bo i tak zaraz na wstępie swych wywodów m u
siał wyjaśnić założenie tematowe i omówić organiza
cję komórek policyjnych, oplątających Śląsk mackami 
swego podsłuchu dla dobra Rzeszy Niemieckiej. Nie 
tylko Gestapo, ale też Sicherheitsdienst i Kriminalpo- 
lizei miały czuwać nad niemiecką prawomyślnością 
mieszkańców Śląska, tych mieszkańców, którzy wedle 
twierdzeń propagandy hitlerowskiej z niebywałym en
tuzjazmem powitali fakt powrotu Śląka do niem iec
kiej narodowej wspólnoty.

Już samo zajęcie się demaskowaniem fałszów oku
panta przez doc. Popiołka jest godne uznania, tym bar
dziej, że równocześnie wywody jego stanowią frag
ment materiału dla przyszłego opracowania dziejów 
Śląska pod zaborem Hitlera. Tu dochodzimy do najbar
dziej interesującego nas problemu użyteczności oma
wianej pracy dla dalszych studiów naukowych. Jest bo
wiem rzeczą widoczną, że podobnie jak nikt nie będzie 
opracowywał dziejów działań bojowych na podstawie 
komunikatów zamieszczanych w prasie, a wydawanych



przez nie wiedzieć jaką Naczelną Komendę i użyje ich 
tylko dla kontroli innych źródeł lub oddania ogólnego 
tła przebiegu operacyj, tak i w naszym wypadku trzeba 
ustosunkować się bardzo krytycznie do meldunków 
i materiałów policyjnych, jako źródła poznania życia 
i działalności oraz nastrojów ludności konkretnego 
rejonu.

Zdaje sobie z tego sprawę autor pisząc: ,,W pracy 
niniejszej nie chodzi o danie syntetycznego obrazu rze
czywistości śląskiej w interesującym nas tu okresie 
czasu. Chodzi tu jedynie o pokazanie śląskiej rzeczy
wistości w takim świetle, jak ją widzieli niemieccy 
obserwatorzy'* (s. 13). Ponieważ jest to jedyny m a
teriał, na którym oparł autor swe wywody i sądy (ibi
dem ), więc też wysunąć musimy jedyny właściwie za
rzut, że nie przeprowadził jawnej analizy tych policyj
nych sprawozdań. Ich specjalny charakter, a tfiadto 
okres czasu, do którego się odnoszą (lata 1942—1943) 
wymagały odrębnego ustosunkowania się psycholo
gicznego badacza do wiadomości i opinii w nich za
wartych, przy równoczesnym uwzględnieniu oddzia
ływania sytuacji na frontach bojowych na mentalność 
niemieckich informatorów i ich policyjnych zwierzch
ników. Jednym słowem można kwestionować zgodność 
treści meldunków z istotnymi zapatrywaniami choćby 
poszczególnych jednostek niemieckich, nie mówiąc 
już o błednej ocenie poczynań obserwowanych ośrod
ków, możliwej przy znanym braku znajomości psycho
logii u Niemców. A przecież autor sam powiada: 
.....świadectwa ich (konfidentów i policjantów) mają 
dla nas ogromna wage“ (s. 12) ) .  Mogły też sprawozda
nia być specjalnie preparowane dla celów kariery oso- 
bistei lub ze względów natury policyjnej.

Wynika stad, że materiały zużyte przez doc. Po- 
piołka, jak i jego praca mogą sie stać tylko jednym 
z elementów odtwarzania rzeczywistości Śląska w la
tach 1942—1943 i to elementem wcale nie najważ
niejszym. Jaka wiec konkretna wartość posiada oma
wiana praca? Zdaie sie nam, że przede wszystkim te, 
iż zaznajamia czytelnika z żywotnością elementu pol
skiego na terenie Śląską i obok prac innych badaczy 
rozprasza resztki nieufności do Ślązaków, wypływają



cej z problemu Volkslisty, dzięki której ,,Śląsk przy
brał jednolitą barw ę“ (s. 20).

Ponieważ jedynie Śląsk, obok Pomorza, miał „spo
sobność do otwartego, publicznego manifestowania 
swego prawdziwego stosunku do okupanta44 (s. 50), 
zbudziła się i u autora wątpliwość, czy wystąpienia 
i akty manifestacyjne propolskie w latach omawianych 
nie były jedynie nową maską Ślązaków, lub choćby 
tylko czynem ekspiacyjnym za masowe przyjęcie Volks- 
listy. Sprawozdania niemieckiej policji przekonały go, 
że „większość ludności śląskiej mimo wpisu do DVL 
nie zmieniła swych narodowych (polskich) przekonań 
i że bynajmniej nie kryła się z nim i44 (s. 88). Śląsk 
w oczach niemieckich niczym nie różnił się od reszty 
ziem polskich.

Omawiana praca doc. Popiołka winna znaleść się we 
wszystkich bibliotekach szkolnych i świetlicowych czy
telniach nie tylko województw śląskich, ale i reszty 
kraju. Czyta się ją jednym tchem, a w części omawia
jącej dowcipy okupacyjne z prawdziwą radością zna- 
chodzi się i te. które podtrzymywały nas na duchu 
w tak zwanej Generalnej Guberni.

Bronisław Kocowski

K a n  S. B.: Dwa powstania tkaczy śląskich (Dwa wos- 
stanija silezskich tkaczej). Moskwa—Leningrad 
1948, Wyd. Ak. Nauk Z. S.'R. R. s . 482.
Rozprawa niniejsza ma stanowić, w myśl założeń 

autora, jedną z odpowiedzi radzieckiej literatury h i
storycznej na podejmowane niejednokrotnie przez nau
kę burżuazyjną próby rozwiązania problemu genezy 
kapitalizmu. Autor poddaje analizie zamierzenia h i
storyków i ekonomistów zachodnio - europejskich, 
a w szczególności niemjeekich, podkreślając zależność 
wszystkich tych teoryj od pewnego klasowo uw arun
kowanego schematu, jaki uporczywie stosowano w ba
daniach. Płynęło to stąd, że pomyślne rezultaty dzia
łalności zjednoczeniowej, zwycięstwa Prus nad Au
stria i Francją i otrzymana na nodstawie pokoiu frank
furckiego kontrybucja nadawały silnego uroku tronowi 
Hohenzollernów, a wydarzenia, we Francji w czerwcu
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