
P r z e g l ą d  Z a c h o d n i ,  zesz. maj— czerwiec, 1949, poświę
cony jest w większości Śląskowi Opolskiemu, ściśle, zagad
nieniom mniejszości polskiej na tym terenie w dobie między
wojennej.
Inicjatywa miesięcznika poznańskiego nie tylko dlatego ży

wym echem odbić się musi we Wrocławiu, że dotyczy ona Śląska 
w jednym z najciekawszych, choć krótkich, okresów jego rozwoju 
i, że artykuły o jakich mowa pochodzą spod piór przedstawicieli 
ośrodka naukowego wrocławskiego. Nie mniej podkreślenia godne 
są i inne względy: „Przegląd" umożliwił bowiem ponadto pierw
szy poważny krok naukowy naukowcom młodym — spośród nich 
rekrutują się w większości autorowie omawianych artykułów — 
z drugiej zaś strony udostępnił ogółowi polskich historyków 
pierwsze wyniki badań nad źródłami, dotąd dla nich niedostęp
nymi i nieznanymi, bez których znajomości nie sposób sobie 
wprost wyobrazić zgłębienia dziejów mniejszości polskiej na Ślą
sku w dwudziestoleciu, mianowicie nad przebogatymi zbiorami 
akt b. regencji opolskiej zgromadzonymi obecnie w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu.

Kierownikiem i inicjatorem badań jest prof. Seweryn Wy
słouch; prace w „Przeglądzie Zachodnim" stanowią owoc poszu
kiwań i studiów członków Sekcji Dokumentacyjnej Instytutu Ślą
skiego we Wrocławiu (obecnie oddziału Instytutu Zachodniego). 
W wyniku zorganizowanej, zespołowej pracy Sekcji i po zazna
jomieniu się z materiałami źródłowymi w archiwum wrocławskim 
wyłonił się plan przeprowadzenia „dość silnie ze sobą powiąza
nych poszukiwań monograficznych" (art. prof. Wysłoucha,
s. 361). Należy więc spodziewać się, że za pierwszymi pracami 
pójdą dalsze, odkrywając coraz nowe tajniki polityki niemiec
kiej wobec Polaków na Śląsku, co — wnioskując po zamieszczo
nych publikacjach — na niejeden problem i niejeden utarty sąd 
naukowy rzucić może zupełnie nowe światło. Oto ich poczet:
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śląskiej.
Problem właściwego zaplanowania prac badawczych nad hi

storią Śląska skupia nad sobą uwagę historyków polskich nie od 
dzisiaj. Wystarczy przypomnieć oddźwięk, jaki wywołał referat 
prof. J. Dąbrowskiego na IV Zjeździe Historyków w Poznaniu 
w r. 1925 O oraz fakt ukazania się obszernego, podstawowego 
dzieła o stanie i potrzebach nauki polskiej na Śląsku pod redakcją 
dra R. Lutmana* 2). Spełnienie wszystkich postulatów badawczych, 
narzucających się historykowi pozostawało wszakże w sferze nie
możliwości wobec braku dostępu do archiwów w niemieckiej czę

D J. D ą b r o w s k i :  Pierwsze zasady badania dziejów Śląska (Pamięt
nik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 1925, Lwów 1925.

2) Stan i potrzeby nauki polskiej o Śląsku, praca zbiorowa pod red. 
R. L u t m a n a ,  Katowice 1936.



ści śląska jak  też ogólnej niemożności prowadzenia tam swobod
nych badań przez naukę polską.

Stan ten po wojnie uległ zasadniczej zmianie. To też histo
rycy polscy po II wojnie tym intensywniej przystąpili do rozwa
żań nad programem badawczym, zakrojonym na szeroką skalę. 
Wymienić tu należy np. referat, wygłoszony przez doc. K. Po- 
piołka („Potrzeby i zadania historiografii w zakresie dziejów 
Górnego Śląska") na jednym z posiedzeń Polskiego Tow. Histo
rycznego w Krakowie w r. 1948, we Wrocławiu zaś referat dr E. 
Maleczyńskiej („Organizacja i wyniki pracy badawczej nad prze
szłością Śląska w latach 1945— 48“ ) na połączonym posiedzeniu 
wrocławskich towarzystw naukowych, którego celem była stała 
koordynacja poczynań naukowych na polu zamierzeń i planów 
badawczych.

Tą samą troską o właściwą metodę i organizację tych poczy
nań przepojony jest artykuł prof. Wysłoucha. Zwróciwszy uwagę 
na niedostateczne zainteresowanie się historyków polskich XIX 
i XX wiekiem na Śląsku (s. 350), w szczególności zaś ich proble
matyką socjalną i gospodarczą, autor na przykładzie trzech prac 
naukowych o Śląsku (M. Tyrowicza, S. B. Kana i K. Popiołka) 
usiłuje wyśledzić źródła naukowych walorów, wzgl. niedomagań 
i braków, występujących w opracowaniach dziejów najnowszych 
Śląska. W związku z tym ze szczególnym naciskiem domaga się 
zajęcia przez historyka postawy socjologicznej (s. 351), w jej 
braku upatrując główne źródło nienaukowych uogólnień i gene- 
ralizacji ocen i sądów. Tym trudniej jest nie podpisać postulat po
wyższy, gdy ma się do czynienia z tak specjalnie skomplikowaną 
i trudną tematyką jak  zagadnienie świadomości narodowej czy 
klasowej (czym w związku z pracami Kana, Tyrowicza i Po
piołka autor głównie się zajm uje), zagadnienie jedno z tych, któ
rych trafne postawienie i rozwiązanie wymaga — jak  to jeden 
z najlepszych znawców spraw śląskich ks. E. Szramek za Foustel 
de Coulanges‘em powiada — „lat analizy dla jednego dnia syn
te z y "3). W toku dalszych rozważań, autor siłą rzeczy natrafia 
na problem treści pojęcia świadomości narodowej, żądając ustale
nia „ściślejszych kryteriów oceny „świadomości narodowej" 
w początkach XIX w. i stwierdzając, że spełnienie tego żądania 
stanowi warunek uniknięcia „błędu wartościowania zjawisk z po
czątkiem XIX w. wedle kryteriów dzisiejszych, co niepotrzebnie 
gmatwa całą sprawę i rzuca osąd na ówczesne społeczeństwo" 
(s. 355).

Powyższe uwagi i wątpliwości stanowią jeden z nielicznych 
w naszej literaturze przejawów tendencji do oczyszczenia je j 
z niesprecyzowanej i wieloznacznej terminologii, dotyczącej nie 
tylko zresztą początku w. XIX ale i — w tym większym stopniu —

3) Ks. E. S z r a m e k :  Śląsk jako problem socjologiczny, w „Rocznikach 
Tow. Przyjaciół Nauk na Śląsku", Katowice. 1934, s. 23.



epoki tzw. odrodzenia narodowego na Śląsku, kiedy zagadnienie 
świadomości narodowej zaczęło się wysuwać coraz wyraźniej na 
czoło wszystkich innych. Tymczasem do dziś nie doczekało się ono 
bliższego sprecyzowania, podobnie jak  i wiele innych pokrew
nych, włącznie z ich wzajemnym do siebie stosunkiem i rozgrani
czeniem treściowym. Mam tu na myśli takie pojęcia jak  uświa
domienie narodowe, uświadomienie polityczne, (które przecież 
równie dobrze oznaczać może uświadomienie klasowe jak naro
dowe), „podświadomość narodowa", ich zakres i stosunek do „od
rodzenia narodowego", do poczucia samej tylko odrębności języ
kowej itp. niejasności. Zwielokrotniają się one, gdy z biegiem 
wrypadków politycznych tudzież ogólnym rozwojem problematyki 
narodowościowej to lub inne z używanych pojęć wymaga rewizji, 
ograniczenia lub rozszerzenia. Tak np. trudno by było nazwać 
w pełni narodowo uświadomionym Polaka ze śląska, który by 
w dobie plebiscytu nie domagał się przyłączenia tej ziemi do pań
stwa polskiego. Ale czy to ma oznaczać, że narodowo nieuświado
mionym był np. Napieralski, ponieważ w sytuacji politycznej na 
przełomie XIX i XX w. odżegnywał się wprost od myśli o nieza
leżnym państwie polskim obejmującym Ś lą sk ?4) Gdyby cofnąć 
się przed „Kulturkampf" należałoby pojęcie świadomości naro
dowej jeszcze bardziej zwęzić, odrzucając spośród je j elementów 
nie tylko myśl o samodzielnym bycie państwowym, ale i postulo
wane przez Napieralskiego i jego obóz dążności do pewnej auto
nomii politycznej w ramach monarchii niemieckiej i ograniczyć 
się — być może — wyłącznie do poczucia odrębności językowej. 
Wydaje się raczej, że w poszczególnych okresach dziejów Śląska 
mamy do czynienia nie tyle z „większą" lub „mniejszą" (pod 
względem intensywności) „świadomością narodową", ile z i n n ą  
(pod względem zakresu) treścią pojęcia „świadomości narodo
wej". W konsekwencji, ew. analogie i porównania co do jej natę
żenia można by przeprowadzać jedynie w ramach jednolitego, 
zwartego etapu historycznego; jakościowa różnica między tre
ścią świadomości narodowej w różnych okresach rozwoju histo
rycznego nakazywałaby z kolei operowanie różnymi terminami 
dla istotnie od siebie odbiegających treści w poszczególnych fa
zach rozwojowych.

Zatrzymałem się nieco dłużej nad wywodami w sprawie po
jęcia świadomości narodowej, widząc w nich — jak sądzę za au
torem (s. 354 i 5) — kwestię zarówno merytorycznie jak  i meto
dologicznie zasadniczej wagi dla właściwego wartościowania z ja
wisk natury politycznej, społeczno-kulturalnej i psychologicznej, 
zachodzących na Śląsku w XIX i XX wieku.

4) Por. jego wypowiedź na łamach * „Dziennika Śląskiego": „Stwierdzam, 
że państwowość polska teoretycznie do utrzymania narodu jest niepotrzebna, 
praktycznie zaś dla nas jest bezużyteczna" i „celem naszym jest utrwalenie 
bytu narodu polskiego, a nie państwowości." (cyt. dr A. Benisz: Górny Śląsk 
w walce o polskość, Katowice 1930, s. 54).



Nie znaczy to, by autor swe rozważania na temat metody ba
dania dziejów najnowszych Śląska ograniczał do przedstawienia 
błędności wniosków i uogólnień, wynikających z niedostatecznego 
socjologicznego zaplecza u niektórych autorów je wyciągających.

Inne niebezpieczeństwo, zagrażające gruntowności sądów 
naukowych o Polakach na Śląsku w XIX i XX w. upatruje autor 
w ich przedwczesności wobec niedostatecznej jeszcze znajomości 

odpowiednich materiałów archiwalnych, które winny zostać upo
rządkowane i wydane drukiem. Jako trzeci wreszcie ważny po
stulat wysuwa autor potrzebę pojawienia się opracowań mono
graficznych (s. 361), warunkujących syntezę historyczną.

S t e f a n  G o l a c h o w s k i :  Jawne i tajne statystyki językowo-
narodowościowe na Śląsku Opolskim.
Zdawałoby się, że po szeregu rozpraw na temat etnicznej pol

skości śląska Opolskiego i kłamliwości niemieckich statystyk na
rodowościowych nie wiele da się dorzucić do już zebranych do
wodów i uzupełnić ustalone w tej mierze sądy. Zaprzecza temu 
treściwy artykuł St. Golachowskiego, dający zarazem wyobraże
nie o możliwościach naukowo-badawczych, wynikających z udo
stępnienia archiwum b. regencji opolskiej.

Nie będę się tu zajmował kwestią kłamliwości statystyki nie
mieckiej : przekonanie o tym z dawien dawna silnie jest utwier
dzone; rozprawa autora niejako i formalnie je potwierdza, wy
kazując istnienie w niemieckich kołach urzędowych statystyki 
jawnej i — na użytek wewnętrzny — tajnej, innymi słowy „po
dwójnej buchalterii44 (s. 385).

Nie budziła także wątpliwości etniczna polskość Śląska Opol
skiego zwłaszcza od czasu, gdy uczeni niemieccy naukowo to po
świadczyli (Spett, Weber i inni). Niemniej jednak trudno było 
obronić się przed wrażeniem, że polskość ta jest w stanie odwrotu 
n a  c a ł e j  l i ni i ,  odwrotu, którego tempo w okresie międzywo
jennym przybrało zgoła niepokojące rozmiary. Wywody autora 
(a właściwie przytoczone przez niego niemieckie dokumenty) 
wrażenie to b. poważnie osłabiają. Okazuje się bowiem, że stwier
dzenie spadku ogólnej liczby mówiących wyłącznie po polsku
0 z górą 51.000 osób w latach 1925— 33, jak  to przedstawiają ofi
cjalne statystyki z tych lat, jest tylko częścią prawdy. Druga jej 
część kryje się w statystykach nieoficjalnych, tajnych, a polega 
na tym, że 1/3 część gmin Śl. Op. wykazała we wspomnianym 
okresie absolutny wzrost jednojęzycznych Polaków. Zjawisko to 
wystąpiło m. in. wyraźnie w przykładowo przez autora wybra
nym pow. oleskim (trzeba tu wyrazić żal, iż autor poza pow. ole
skim choć najogólniej nie określił, czy owe gminy stanowią mniej 
lub więcej geograficznie zwarty rejon, a jeśli tak, to w jakich oko
licach były one skoncentrowane).

W prostej zależności od liczby jednojęzycznych Polaków
1 Niemców stojąca masa tzw. dwujęzycznych zwykła być trakto



wana jako łup wojującej niemczyzny w bliższej lub dalszej przy
szłości. Autor przytacza wszakże w swym artykule m. in. wyjątki 
z dokumentów (memoriały Rogmanna i landrata opolskiego, 
s. 386— 7), rzucające ciekawe światło na prawdziwy pogląd urzę
dowych czynników niemieckich na tę tak ważną na śl. Op. sprawę. 
Pogląd ten można by streścić w stwierdzeniu, iż dwujęzyczni Po
lacy na Śląsku są nie tyle szansą, ile ciężkim balastem politycz
nym („źródło niebezpieczeństwa powiatu leży w jego szerokiej 
narodowo-politycznie obojętnej warstwie pośredniej"), s. 387. 
Znamienny to przyczynek dla oceny postawy dwujęzycznych.

Przytaczając i komentując wspomniane dwa dokumenty au
tor dotyka najbardziej bodaj skomplikowanej kwestii w proble
mie narodowościowym Śląska Op., jaką stanowi sprawa świado
mości narodowej tamtejszych Polaków. Nasuwa się tu myśl wy
zyskania niemieckiej statystyki językowej i w tym kierunku — 
bez tradycyjnego ograniczania się do traktowania ich jako świa
dectw własnej fałszywości (jeśli chodzi o nowsze), lub też jako 
dowodów etnicznej polskości Śląska (jeśli chodzi o starsze). Au
tor sam w jednym ze swych wcześniejszych artykułów5) na tę 
drogę wszedł, zestawiając cyfry głosów polskich w plebiscycie 
oraz w późniejszych wyborach i dochodząc do interesujących, 
choć fragmentarycznych, wniosków. Dalsze badania pozwolą 
z pewnością wnioski te rozszerzyć.

A l e k s a n d e r  M a ł a c h o w s k i :  Kontrasty narodowościowo-
agrarne na Śląsku Op.
Zagadnienie, jakie w powyższym artykule przedsięwziął so

bie przedstawić autor, należy, podobnie jak  uwarstwienie so
cjalne w okręgu przemysłowym, do kwestii węzłowych dla zrozu
mienia układu sił w walce narodowościowej na Śląsku Opolskim. 
Rzecz oczywista, że tego rodzaju obszernego problemu nie spo
sób należycie przedstawić na 11 stronach druku; zdaje sobie 
z tego sprawę autor, zaznaczając na samym wstępie, iż artykuł 
jego stanowi tylko fragment zamierzonej większej pracy. Ale 
z tego właśnie powodu, oraz ze względu na wagę zagadnienia 
tym uważniej należy się przyjrzeć merytorycznej i zwłaszcza 
metodologicznej stronie pracy.

Uderza w pierwszym rzędzie w pracy członka sekcji doku
mentacyjnej niemal zupełnie pominięcie źródeł archiwalnych. 
Trudno przypuścić, by wśród obfitego zbioru akt, dotyczących 
mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim nie dało się znaleźć ni
czego, co by na sprawę podziału ziemi na tym terenie nie rzucało 
nowego św iatła0). Jeśli zaś nie, co jest wysoce niewiarygodne,

5) St. G o l a c h o w s k i :  Od statystyki do problematyki narodowościowej 
Śląska, Zaranie Śląskie, r. 1946, s. 27.

8) Na podstawie osobistych, dopiero wstępnych badań archiwalnych mogę 
np. już teraz zwrócić uwagę na sprawozdanie landrata opolskiego z 16. 3. 1939, 
teczka 19946, karta 38.



lub autor nie zdążył akt tych dokładniej przejrzeć —  dobrze by 
było to zaznaczyć. Albowiem ukazanie wszystkich kontrastów 
narodowościowo-agramych nie może się ograniczyć do stwierdze
nia posiadania wielkiej własności ziemskiej przez nieliczne nie
mieckie rodziny magnackie, ani do uwag o gospodarstwach kar
łowatych jako ,,przywileju okolic polskich" (s. 401), ani wreszcie 
do spostrzeżeń o zamieszkiwaniu przez Polaków uboższych czę
ści Opolszczyzny (s. 400). Wbrew bowiem twierdzeniu autora, 
że wielkość obszaru ziemi, należącego do Polaków „...nie jest 
zresztą dla nas zagadnieniem specjalnie ważnym" (s. 401), trzeba 
podnieść zasadnicze znaczenie tej sprawy dla wyśledzenia kon
trastów narodowościowo-agrarnych na Śląsku. Abstrahując w tej 
chwili od tego, czy materiały archiwum wrocławskiego pozwolą 
tego dokonać w sposób bardziej szczegółowy —  trzeba się za
strzec, że przyjęcie takiego założenia z góry skazuje badania na 
tym polu na przetasowywanie wyników prac uczonych niemiec
kich, czy oficjalnych statystyk urzędowych (w dodatku przeważ
nie przedwojennych, jak  to zresztą wskazuje artykuł, oparty 
w swej części statystycznej wyłącznie na publikacjach sprzed 
I wojny: Weber, Ziekursch, Sering, Stat. Jahrbuch 1912), z któ
rych cytatami autor bardzo często się posługuje. W każdym zaś 
razie takie założenie nie pozwoli „na jasne wyodrębnienie kwe
stii własności ziemskiej polskiej z całości zagadnień, dotyczących 
Śl. Opolskiego" —  które to zamierzenie przyświeca autorowi we 
wstępie do jego artykułu (s. 390). Obok bowiem dysproporcji 
między wielkoobszarniczą- własnością niemiecką a przeważnie 
małorolną polską, badacza stosunków agrarnych na Śląsku zain
teresować muszą także różnice w stanie posiadania chłopa pol
skiego i kolonisty niemieckiego, dalej dysproporcje w ramach sa
mej polskiej własności rolnej, udział proletariatu wśród polskiej 
i niemieckiej ludności rolnej itd. Te i inne postulaty są niewątpli
wie b. obszerne i trudne, ale nie sposób ich pominąć prawie zu
pełnie (autor wspomina na s. 400 o polskiej służbie folwarcznej), 
zwłaszcza gdy to obiecuje szeroko sformułowany tytuł pracy.

Z drugiej strony samo jego sformułowanie wskazuje, że au
tor nie traktuje sprawy agrarnej w oderwaniu od najważniejszej 
na Śląsku kwestii walki narodowościowej. Zauważyć to można 
zresztą i w toku samych wywodów, kiedy zwraca uwagę na ścisłą 
współzależność między stanem posiadania ziemi a szansami pro
cesu germanizacyjnego. Takie podejście, uzupełnione statystyką 
szkolną, spisową, wyborczą może dać ciekawy obraz wpływu 
czynników gospodarczych na rozwój wzgl. zanik polskości na po
szczególnych terenach.

K a z i m i e r z  O r z e c h o w s k i :  Zagadnienie asymilacji mniej
szości na tle szkolnictwa polskiego na Górnym Śląsku.
Słowom potępienia Stresemanna na forum Ligi Narodów pod 

adresem haseł asymilacji narodowej przeciwstawia autor w swym



b. przekonywającym i doskonale udokumentowanym artykule 
praktykę życia na Śląsku Opolskim w postaci stosunku władz nie
mieckich do polskiego szkolnictwa. Stosunek ten ilustruje zesta
wieniami cyfr, dotyczących frekwencji dzieci w szkołach pol
skich. Ich wymowa jest przygnębiająca: tak np. w publ. szko
łach polskich w r. 1923 uczyło się jeszcze 1438 dzieci, w r. 1938 
już tylko 51; na naukę religii w jęz. polskim uczęszczało w r. 1922 
20.330 dzieci, w r. 1938 — 9. Autor, który swymi szczegółowymi 
danymi co do całości okresu międzywojennego zapełnił dotkliwą 
lukę w odpowiednich statystykach Zdrojewskiego i Fischera (do
prowadzonych do r. 1934), przechodzi z kolei do meritum posta
wionego przez siebie zagadnienia: czy ten stan rzeczy przypisać 
należy rezygnacji dobrowolnej, czy przymusowej (s. 414) ; w ten 
sposób sformułowany, lecz na szerszą płaszczyznę przeniesiony 
problem odpowiada zagadnieniu tzw. asymilacji naturalnej 
i sztucznej (przymusowej). W związku z tym wiele miejsca po
święca autor rozważaniom nad przyczynami upadku polskiego 
szkolnictwa, powołując się przy tym na opinie, zaczerpnięte z li
teratury naukowej, jak  też zawarte w wypowiedziach ludzi naj
bardziej bezpośrednio zainteresowanych, np. Prez. Calondra, Zw. 
Polaków w Niemczech, nadprezydenta Proskego i innych, chodzi 
bowiem o to, aby z tych oświadczeń i sądów wywnioskować, czy 
niemiecka teza o dobrowolnej rezygnacji ze szkolnictwa polskiego 
na Śląsku Opolskim jest do utrzymania. Konkluzja autora jest 
negatywna. Niezależnie bowiem od powszechnie znanych warun
ków gospodarczego bytu mniejszości polskiej i presji na niej wy
wieranej, niezależnie od świadectwa złożonego przez Ślązaków 
w czasie powstań, świadczą o tym i tajne opinie najwyższych 
przedstawicieli władzy niemieckiej na Śląsku, w szczególności zaś 
jednego z pierwszych prezydentów regencji opolskiej, Brauwei- 
lera. Nie zajmuje się on co prawda bezpośrednio zagadnieniem 
frekwencji w szkołach polskich, gdyż za jego urzędowania je 
szcze one nie istniały, ale jako znawca stosunków śląskich daje 
charakterystykę tamtejszego społeczeństwa, zaprzeczając istnie
jącej jakoby zdaniem Proskego historycznej jednolitości społe
czeństwa górnośląskiego, tłumaczącej małe jego zainteresowanie 
szkołą polską (s. 420). Skoro więc — rozumuje autor — odręb
ność narodowa a nawet wrogość w łonie tego społeczeństwa była 
niezaprzeczonym faktem, jedynym wyjaśnieniem „rezygnacji" ze 
szkolnictwa polskiego może być tylko jej przymusowość (s. 414). 
Rozumowanie powyższe, jakkolwiek logicznie nie do zaatakowa
nia, wydaje się grzeszyć zbytnią generalizacją zagadnienia tu
dzież teoretycznością, nie uwzględniającą istnienia tego, co wy
daje mi się być osią problematyki narodowościowej na Śląsku, 
manowicie tzw. warstwy pośredniej, u której pewna, dość za
awansowana „wspólnota stylu życia" (Proske, s. 419) z Niem
cami niewątpliwie silnie występowała. Mogło to być wynikiem 
przyzwyczajenia, nie sympatii, ale było faktem. Oddajmy tu głos



nauce najbardziej kompetentnej: socjologii. Oto co mówi na ten 
temat prof. Ossowski; analizując postawę polskiej ludności wiej
skiej, gdy po odejściu Niemców, a przybyciu Polaków z central
nej Polski, mogła ona na podstawie życiowej praktyki umiejsco
wić się między jednymi i drugimi: „...obcowanie z repatriantami 
osłabiło ślązakom poczucie dystansu społecznego względem 
Niemców, sprawiło, że Niemcy we wspomnieniach poczęli'ukazy
wać się jako ludzie t e j  s a m e j  k u 11 u r y (podkr. wł.), jako 
bardziej swoi, niż te „Poloki" mówiące z ukraińska a nazywa
jące ślązaków Niemcami7)" . Sąd wydany po doświadczeniach 
pierwszych chwil po wojnie może być zbyt pesymistyczny — ale 
i Niemców znali Ślązacy z ich zachowania się podczas wojny 
i ucieczki.
J ó z e f  P o p k i e w i c z :  Geneza Gimnazjum Bytomskiego.

Z wysokości stawki, jaką stanowiło wytworzenie młodej inte
ligencji polskiej na Śląsku, zdawała sobie dobrze sprawę tak 
strona polska, jak  i niemiecka. Trudno o bardziej wymowną 
w tym względzie ilustrację, niż ponad 100 interwencyj8) Zwią
zku Polaków w Niemczech w sprawie założenia polskiego liceum 
żeńskiego w Raciborzu —  i pięć lat konsekwentnych utrudnień 
i odmowy ze strony niemieckiej. Tak było w Niemczech hitlerow
skich. Ale i w „demokratycznej" republice weimarskiej postawa 
władz nie była inna, choć bardziej zamaskowana. Gorączkowe 
konferencje przedstawicieli aż 3 ministerstw usiłowały znaleźć 
sposoby na utrudnienie otwarcia pierwszego polskiego gimnazjum 
w Bytomiu. Autor nie ograniczył się wszakże do przytoczenia 
i skomentowania tych czy innych charakterystycznych dla cało
kształtu sprawy dokumentów, lecz pokusił się również o nakre
ślenie szerszego obrazu wysiłków polskich w kierunku wykształ
cenia sobie młodej inteligencji. Drogi do tego wiodące istniały, 
zdaniem autora, tylko dwie: posyłanie młodzieży do szkół śred
nich w Polsce, lub założenie polskiej szkoły średniej w Niemczech 
(s. 429). (Od r. 1930 do 1938 istniał także wydział polski przy 
Akademii Pedagogicznej w Bytomiu 9) — autor wspomina tylko, 
s. 432, o obietnicy jego założenia). -Pogląd, że pierwsze wyjście 
było „połowiczne" (s. 430) wydaje się zbyt optymistyczny, zwa
żywszy, iż na mocy zarządzeń z 13. 11. 33 i 7. 4. 36 10) absol
wenci seminariów nauczycielskich w Polsce (mimo obywatelstwa 
niemieckiego) nie mogli otrzymać prawa nauczania w Niemczech. 
Tak więc pozostawało już tylko założenie własnej szkoły śred
niej. Tutaj trudności polegały nie tylko na stanowisku władz nie
mieckich ale i pewnej obojętności społeczeństwa polskiego 
(s. 430), obok oczywiście innych znanych czynników, m. in. także

7) St. O s s o w s k i :  Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na. 
Śląsku Opolskim, Przegląd Socjologiczny, r. 1947, s. 114.

8) „Polak w Niemczech", organ Zw. Pol. w N., nr. 2/1939, s. 10—20.
D) Polak w Niemczech, nr. 1/1939, s. 18.

10) 1. c.



braku polskiej tradycji szkolnej i szerszej bazy młodzieżowej 
w postaci odpowiedniej ilości kandydatów ze szkół powszechnych, 
ów brak tradycji odgrywać musiał dużą rolę, skoro jednocześnie 
w gimnazjach niemieckich kształciło się prawie 1500 młodych 
Polaków, jak  to wykazuje poufna statystyka, którą autor cytuje 
(s. 435 i 6). Statystyka ta należy do ciekawszych świadectw kie
runków i możliwości rozwojowych społeczeństwa polskiego na 
Śląsku.

Obok omówionych powyżej prac, w nr. 5/6 „Przeglądu Za
chodniego" znajdują się jeszcze artykuły dwóch innych człon
ków sekcji dokumentacyjnej, mianowicie F. Ryszki („Ustawa
0 ochronie granic Rzeszy z 1937 r. jako narzędzie ucisku robot
nika polskiego na G. Śląsku") oraz A. Maruszczakówny („W ad
liwość postanowień Konwencji Gen. w rozstrzyganiu skarg mniej
szościowych"). Ze względu na ich przeważnie prawniczy charak
ter zostały one w niniejszych uwagach pominięte, jakkolwiek i. te 
artykuły zawierają przyczynki, mogące zainteresować także hi
storyka. Henryk Zieliński

S e m k o w i c z  W ł . : Góra Sobótka i je j zabytki polskie. Biblio
teka Przeglądu Zachodniego zesz. V. Poznań—Wrocław. In
stytut Zachodni 1949, str. 35 +  16 il. +  l  tabl.
Wydana pośmiertnie praca prof. Semkowicza jest przedru

kiem jego artykułu zamieszczonego w nr. 6— 7 miesięcznika 
„Śląsk". Autor, który już dawniej zajmował się Sobótką w swym 
artykule w „Historii śląska od najdawniejszych czasów do 
r. 1400" wyd. P. A. U: Kraków 1933 i w rozprawie „Zabytki ro
mańskie na górze Sobótce" (Przegląd Historii Sztuki, rocz. I. 
Kraków 1929), postanowił zebrać wyniki swych dotychczaso
wych badań i wyłożyć je w sposób popularno-naukowy. Taki 
właśnie charakter ma jego praca, której w celach łatwiejszej po
pularyzacji nie zaopatrywał w przypisy. Dołączone przez wy
dawców, nader skąpe przypisy nie są w stanie zastąpić potrzeb
nego rozprawie aparatu naukowego i dlatego nie zmieniają cha
rakteru jaki nadał jej autor. Jasny zrozumiały wykład, lekki
1 prosty styl czynią z niej książkę dostępną dla każdego. Mimo 
popularnego ujęcia praca nie traci nic ze swej wartości nauko
wej. Zagadnienie Sobótki ma duże znaczenie dla historii począt
ków państwa polskiego. Niestety jak  dotąd dorobek historiografii 
polskiej jest w tej dziedzinie bardzo skromny. Tłumaczyło się to 
niemożliwością przeprowadzania badań na miejscu. Sobótka po
siada natomiast dość bogatą literaturę niemiecką.

W oparciu o wyniki tej literatury rozwija autor swój pogląd 
na zabytki góry. Znalezione w jej okręgu rzeźby dzieli prof. Sem
kowicz na trzy grupy, z których pierwsza nie ma nic wspólnego 
z górą, druga pochodzi niewątpliwie z klasztoru augustianów, 
a trzecia to zabytki czasów pogańskich. Podobne zadania o rzeź
bach góry spotykamy w starszej nauce niemieckiej, która rozróż
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