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

C. M adajczyk

ARCHIWUM PRZEKŁADÓW ZACHODNIEJ AGENCJI PRASOWEJ

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Adam, G alos


