
W aneksie zamieścił Autor 12 dokumentów w całości lub we fragmentach, 
które ilustrują Jego podstawowe tezy. Wybór ten można uważać za trafny, z wy
jątkiem dokumentu VI. Jest to odezwa KPRP do proletariatu Galicji i Śląska 
(Cieszyńskiego!) z lutego 1919 r., która znalazła się w książce przez nieporozu
mienie, gdyż odnosi się ona do zupełnie innego terenu o specyficznej problematyce. 
Cztery tablice -statystyczne, dotyczące płac, czasu pracy, fluktuacji cen oraz 
strajków, zamykają wraz z wykazem źródeł i literatury oraz indeksami omawia
ny tom.

Na jakich materiałach oparł Autor swą pracę? Wyzyskał intensywnie mate
riały Niemieckiego Archiwum Centralnego w Merseburgu (akta centralnych 
władz pruskich) i w Poczdamie (akta centralnych władz Rzeszy). Częściowo wy
zyskane zostały materiały w archiwach polskich, we Wrocławiu, Opolu, Katowi
cach, Gliwicach i Bytomiu. Z zespołów wrocławskich najwięcej materiału do
starczył autorowi zespół Volksrat zu Breslau. Słabo wyzyskana została prasa, 
gdyż na terenie NRD nie ma niemieckich gazet z terenu Górnego Śląska. Autor 
nie zna języka polskiego, toteż prawie zupełnie pominął polską prasę, również 
z opracowań polskich prawie nie korzystał; dostępnych było mu tylko kilka pol
skich artykułów (m. in. K. Popiołka, F. Ryszki, H. Zielińskiego), których nie
mieckie przekłady przechowywane są w instytutach historycznych w NRD. Po
minięcie źródeł, prasy i literatury w jeżyku polskim jest oczywiście sporym 
mankamentem omawianej książki.

Autor popełnił i ten błąd, że zlekceważył materiały archiwalne, wyproduko
wane przez władze niższego szczebla, które są zwykle bardziej szczegółowe niż 
akta władz centralnych. Omawiając sprawę powstania oleskiego w 1919 r. 
(s. 232) ograniczył się do materiałów merseburskich, gdy w archiwum Wrocław
skim znajdują się obfitsze materiały do tego zagadnienia4.

W sumie książka Schumanna posunęła naprzód naszą wiedzę o omawianym 
okresie, tak obfitym w skomplikowaną problematykę społeczną i narodowo- 
-wyzwoleńczą. Z tego względu zasługuje ona na uwagę i pozytywny osąd; fakt 
wydania takiej właśnie książki w zaprzyjaźnionej z nami republice niemieckiej 
i wśród narodu, którego spora część patrzy na sprawy walki ludu górnośląskiego 
oczyma reakcyjnych militarystów i rewizjonistów, wydaje się godny specjalnego 
podkreślenia. Niemniej istnieje konieczność dalszych intensywnych badań oma
wianej problematyki, a szczególnie węzłowej sprawy obiektywnych i subiektyw
nych warunków rewolucji społecznej na Górnym Śląsku.

Franciszek Hawranek

L. R ę g o r o w i c z ,  WYKONANIE POLSKO-NIEMIECKIEJ GÓRNOŚLĄSKIEJ 
KONWENCJI ZAWARTEJ W GENEWIE 15 MAJA 1922 ROKU W ZAKRESIE 
SZKOLNICTWA, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1961, Instytut Śląski w Opolu, 
s. 147.

Wśród ostatnich wydawnictw Instytutu Śląskiego w Opolu zasługuje na 
uwagę publikacja Ludwika Ręgowicza dotycząca wykonania konwencji genewskiej 
w zakresie szkolnictwa. Praca ta zwraca uwagę nie tylko z powodu swego te
matu, poruszanego raczej rzadko, lecz przede wszystkim przez osobę Autora, 
Ludwik Ręgorowicz jest bowiem człowiekiem, na którym spoczywał obowiązek 
wykonywania postanowień konwencji genewskiej w tzw. Śląsku Wojewódzkim.

4 AP Wrocław, Zespół Rejencji Opolskiej, Biuro Prezydialne, sygn. 305 
(t. „Rosenberger Aufstand”).



Będąc naczelnikiem Wydziału Oświecenia Publicznego w województwie śląskim 
sam stosował przepisy o szkolnictwie mniejszościowym i najwięcej w tej mierze 
powinien mieć do powiedzenia.

Mimo iż praca L. Ręgorowicza ma postać rozprawy naukowej (aparat naukowy, 
dodatki źródłowe), nie można jej traktować i oceniać jako wypowiedzi uczonego. 
Wbrew wybranej przez Autora formie wypowiadania się i sposobowi narracji 
jest to bowiem przede wszystkim wypowiedź o charakterze pamiętnikarskim. 
I o tym — czytając książkę — należy pamiętać.

Ludwik Ręgorowicz zamyka swe wywody na bez mała 50 stronicach druku. 
Przede wszystkim przedstawia stosunki polityczne i szkolne na Górnym Śląsku 
w chwili przyłączenia go do Polski po plebiscycie i decyzji konferencji ambasa
dorów. Następnie mówi o konwencji górnośląskiej i jej przepisach dotyczących 
szkolnictwa, o publicznym szkolnictwie powszechnym, czyli tzw. szkołach mniej
szościowych, o ich powstawaniu i znoszeniu, o komisjach szkolnych, o szkolnictwie 
prywatnym powszechnym (podstawowym), o szkołach zawodowych, uzupełniają
cych, średnich i wyższych (te ostatnie w rozumieniu systemu szkolnego Prus 
odpowiadające polskiemu gimnazjum). Również wiele stosunkowo miejsca (dwa 
rozcftiały) poświęca kwestii nauczycielstwa szkół mniejszościowych wszystkich 
stopni. Na zakończenie pracy zostały umieszczone dwa rozdziały o charakterze 
przeważnie statystycznym: rozwój szkolnictwa mniejszościowego oraz wykona
nie konwecji genewskiej przez Niemców.

Wywody Autora są zwięzłe, lecz nie pozostawiają bez wzmianki żadnej 
z istotnych kwestii z dziedziny interesującej go problematyki. Są one formuło
wane według pewnego wyraźnego schematu. Przede wszystkim Autor referuje 
odpowiednie przepisy konwencji genewskiej, następnie przytacza poważniejsze spory 
i wydane w związku z nimi akty, obowiązujące obie strony konwencji (poglądy 
prezydenta Komisji Mieszanej, orzeczenia Trybunału Haskiego itd.), aby potem 
przejść do ogólnego przedstawienia faktów. Mimo powyższego schematu i dużej 
dyscypliny pisarskiej Autora wyrażonej w lakoniczności wywodów — czasem 
zbyt daleko posuniętej — praca jego ma przede wszystkim znaczenie jako relacja 
naocznego świadka i uczestnika realizacji pewnych postanowień konwencji na 
terenie Rzeczypospolitej.

Ostatni rozdział pracy (Wykonanie konwencji przez Niemców) dowodzi, że 
Autor zamierzał pozbawić dany przez siebie obraz koniecznej w jego ujęciu 
jednostronności. Łatwo zrozumieć, że zamysł ten nie przyniósł spodziewanego re
zultatu i rozdział ten czyni wrażenie dopisku do całości wywodów.

Trudno jest wyrażać się tu krytycznie czy pochlebnie o stronie źródłowej 
publikacji L. Ręgorowicza. Na wstępie już stwierdzono, że praca jego ma przede 
wszystkim (lub nawet wyłącznie) znaczenie jako wypowiedź o charakterze pa
miętnikarskim. W tej sytuacji niewątpliwa jednostronność i niekompletność po
woływanych przez niego źródeł jest sprawą bez znaczenia.

Bardzo cenne w publikacji L. Ręgorowicza są dodatki źródłowe, które za
wierają szereg nader interesujących tekstów i dokumentów. Na szczególne pod
kreślenie zasługuje wśród nich akt, zawierający notatki z uwagami wojewody 
śląskiego dotyczące skargi niemieckiej do Trybunału w Hadze. Zbyteczne na
tomiast zupełnie wydaje się dołączanie do publikacji tekstu odpowiednich roz
działów konwencji genewskiej. Zamieszczone tam przepisy zostały zreferowane 
w pracy, są prócz tego łatwo i ogólnie dostępne.

Jest dużą zasługą Instytutu Śląskiego w Opolu, że potrafił dojrzeć właściwe 
znaczenie pracy Ludwika Ręgorowicza i udostępnił ją szerzej publiczności. Szkoda 
jednak, że redakcja naukowa Instytutu nie pomyślała o tym, by skłonić Autora 
do pominięcia w jego pracy truizmów i do silniejszego przesycenia jej akcentami



pamiętnikarskimi. Tak samo dobrze byłoby się stało, gdyby odradzano Autorowi 
nadawanie jego pracy postaci rozprawy naukowej. Może ona wprowadzać w błąd 
i prowokować do niezasłużenie surowych ocen i wypowiedzi.

Kazimierz Orzechowski

OPAVSKO A SEVERNÍ MORAVA ZA OKUPACE, zpracoval Josef Orlik, 
Ostrava 1961, s. 216.

W ramach wydawnictw Instytutu Śląskiego (Slezsky Ustav) w Opawie wy
szła w roku 1961 publikacja, zawierająca szereg tajnych raportów hitlerowskich 
władz okupacyjnych z terenu ówczesnej tak zwanej rejencji opawskiej z lat 
1940—1943. Wydawnictwem tym, jak czytamy w przedmowie, Instytut zapocząt
kował serię wydawnictw materiałowych i studiów, które poświęcone być mają 
okresowi okupacji hitlerowskiej. W omawianej — pierwszej z tej serii — publi
kacji zamieszczono 23 miesięczne sprawozdania prezydenta rejencji opawskiej, 
wysyłane do Konrada Henleina jako namiestnika „Kraju Sudeckiego”, 4 kwar
talne sprawozdania tegoż prezydenta dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Rzeszy oraz jedno kwartalne, dotyczące tylko spraw gospodarczych, przeznaczone 
również dla namiestnika Rzeszy.

Publikacji tej — jak wynika z przedmowy redaktora wydawnictwa, dra Ande- 
lina Grobelnego .— postawiono wyraźny cel, cel przede wszystkim polityczno- 
-wychowawczy. Chodzi mianowicie o przypomnienie, a młodszemu pokoleniu 
o pokazanie poprzez dokumenty, które wyszły z rąk okupanta, sytuacji, jaka 
panowała na tym terenie w czasie hitlerowskiej okupacji, aby w ten sposób przed
stawić z jednej strony obraz działalności okupanta, zmierzającej do eksterminacji 
czeskiego narodu, a z drugiej strony dać świadectwo bohaterstwu czeskiego na
rodu, jego walce z najeźdźcą toczonej na różnych polach. W przedmowie zwró
cono uwagę również na aktualne znaczenie polityczne wydawnictwa, wynikające 
z tego, że obecnie w Niemieckiej Republice Federalnej coraz silniej odżywają 
tendencje rewizjonistyczne, skierowane przeciwko innym narodom, przy udziale 
często tych samych ludzi, którzy w czasach okupacji realizowali eksterminacyjne 
plany hitlerowskiego okupanta na tym i innych terenach.

To polityczno-wychowawcze, popularyzacyjne w pierwszym rzędzie przezna
czenie wydanego zbioru sprawozdań prezydenta rejencji zadecydowało o do
borze, a przede wszystkim sposobie ich opublikowania. A więc przede wszyst
kim wszystkie sprawozdania opublikowano nie w oryginalnym, niemieckim 
brzmieniu, ale w tłumaczeniu na język czeski, co oczywiście umożliwia zapozna
nie się z nimi najszerszym kołom czytelników. Tylko te części sprawozdań, 
które dotyczą ludności czeskiej, opublikowane zostały w pełnym brzmieniu, 
wszystkie pozostałe zostały streszczone w pewnego rodzaju regestach, w których 
podaje się najistotniejsze myśli. Celem ułatwienia rozumienia poruszanych w spra
wozdaniach spraw zaopatrzono je licznymi, nieraz wcale obszernymi przypisami, 
w których wyjaśnia się poruszane wydarzenia, występujące nazwy itp. W uwa
gach wstępnych omówił Wydawca istniejący w okresie okupacji podział admini
stracyjny, strukturę aparatu administracyjnego, zachodzące w nim zmiany.

Sprawozdania nie obejmują całego okresu okupacji, pierwsze, pochodzące 
z początków grudnia 1940, dotyczy miesiąca listopada tego roku, ostatnie, z grud
nia 1943, charakteryzuje sytuację w listopadzie tego roku. Prócz tego nie docho
wały się sprawozdania za wszystkie miesiące czy kwartały; i tak dla roku 1940 są 
jedynie dwa miesięczne sprawozdania, dla roku 1941 — 4 miesięczne i jedno 
kwartalne, wypełniające częściowo lukę, dla roku 1942 — 5 sprawozdań miesięcz


