
R E C E N Z J E I O MÓ WI E N I A 

F. Tr ie st, TOPOGRAPHISCHES HANDBUCH VON OBERSCHLESIEN, t. 1-
2, ss. XII, 1294, Sigmaringen 1984; A. M. Kos Ie r, DIE PREUSSISCHE VOLKSS
CHULPOLITIK IN O�ERSCHLESIEN, Sigmaringen 1984, ss. XII, 394 - Beitrage 
zur Geschichte und Landeskunde Oberschlesiens, t. 1/1-2, i 2. 

Inicjatorem i redaktorem serii Beitriioe jest Josef Joachim Menzel, mediewista 
i źródloznawca, którego najważniejsza praca Jura Ducalia. Die mittelatterlichen 

Grundlagen des Dominialverfassung in Schlesie11, recenzowana była i w Polsce. 
On sam zresztą także omawiał polskie wydawnictwa w periodykach historycznych 
RFN. Seria, wydawana z ramienia Stiftung' Haus Oberschlesien, mieszczącej się 
koło Dilsseldorfu, ma objąć ,.studia, prace zbiorowe, sprawozdania z badań i wy
dawnictwa źródłowe", które by poglc:biały i rozszerzały znajomość Górnego Sląska. 
Przed paroma laty, niezależnie od wspomnianej serii, wydano wznowienie znanej 
bibliografii Hansa Bellee i Leny Bellee-Vogt. Teraz ukazały si<: dwa nast<:pnc wzno
wienia prac Triesta i Koslera (ta ostatnia wyszła wcześniej, choć oznaczona jest 
jako t. Il). To odwoływanie się do dawnych opracowat'l jc�t charakterystyczne, wy
nika ono z faktu, że badania nad historią Górnego Śląska nie stanowią w RFN 
jakiegoś rzeczywiście poważnego nurtu. 

Omawianie książek. z których jedna ukazała si<: 120 lat temu, druga przed 
55 laty, nic może mieć, oczywiście, charakteru normalnej recenzji. Dobór tych 
właśnie pozycji tłumaczony jest ich trudną dostępnością w RFN i potrzebą do dal
sz.ych budu11. Fototypici.ny churuktcr wydc1wnictwa powotluje, żl:! obie wyclanc zo
stały bez zmian, z tym że, poza krótkimi przedmowami, do pierwszej dodano tylko 
wykaz pruskich jednostek pieniężnych, miar i wag z polowy XIX w. (s. VII), 
a do drugiej posłowie żyjącego jeszcze autora (s. 387-392). 

Praca Triesta wykorzystana była witdokrotnie w opracowaniach różnego rodzaju, 
zwłaszcza dotyczących historii gospodarczej i społecznej; zawiera zresztą m.\terial 
także do innych zagadnień. Przygotowana pod auspicjami rejencji opolskiej, w myśl 
przedmowy z 1864 r., miała służyć urzędom i osobom prywatnym. Na 1300 stronach 
zawiera materiał bogaty, w miaro:; możliwości ówczesnej administracji obiektywny. 
To rzeczy znane. Oceniając jednak reedycję ogromnego wydawnictwa nasuwa się 
pytanie, czy po Trieście przyjdzie kolej na inne podobne opracowania materiałowe. 
Od końca XVIII do połowy XIX w., począwszy od 13-tomowego Zimmermanna po 
różne Tabellen und amtliche Nachrichten, ukazał się spory zestaw wydawnictw 
mniej czy więcej przypominających Triestu. Dodać warto, że mimo zni�zczeń zaso
bów archiwalnych. w zespole Rejencji Opolskiej można znaleźć· materiały dające 
nieraz wartościowe uzupełnienia zestawień drukowanych. Choć więc nikt nie za
mierza negować walorów danych zawartych w pracy Triesta. do celów naukowych 
dane te bez uzupełnień nie wystarczają. 

Równie znana jest praca Koslera o polityce wobec szkól ludowych na Górnym 
Śląsku w pierwszym stuleciu rządów pruskich. Chodzi przy tym nie tylko o współ
czesne recenzje, ule i o jej pozytywne oceny, także w liternturze polskiej (por. np. 
St. Michalkiewicz, w Historii Śląska, t. II, cz. II, Wroclaw 1970, s. 11; J. Górecki 
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obszernie streszcza Koslcra. wysU\vając sporo uwag krytycznych, ale trudno ze 
wszystkimi się zgodzić, Walka o polsko.'ić szkoły ludowej na Górnym Sląsk-u w la
tach 1801-1872, Katowice 1974, s. 12-16). Tak wiqc wartość opracowania Koslera 
jest niewątpliwa. Reedycja jej nasuwa jednak pewne uwagi. 

Od czasu pojawienia siq książki uplync::!o. jak już wspomniano. ponad pól w;eku. 
Choć trudno stwierdzić. że historia szkolnictwa na Górnym .$1,p;ku opraco\\·ana 
została w sposób ostateczny, zrobiono przecież niejedno na tym polu. Dotyczy to 
także polskiej literatury historycznej. Już przed 1939 r. pojawiły siq takie prace. 
jak J. Bieńka (Szkoła katolicka na Górnym Ślągku w o.�wietlrmin historyczno
-prawnym, Katowice 1933) i L. Musioła (Dzieje szkól parafialnych w rl. dekanacie 

pszczy1iskim, Katowice 1938), a po 1945 r. nowe, jak J. Ender (Z dziejów szkoły 
ludowej na Śląsku, Kwart. Opolski, 1958 i 1960), J. !VIadei (Elementarze i na11ka 
elementarna czytaHia i pisania na Ślepka w wiekach XIX i XX, t. 1-2, Katowice 
1960 i 1965) czy J. Chlebowczyka (Szkolnictwo i oświata na Slqsku w piert<:szej 
połowie XIX w., Kwart. Opolski 1967). Co wiqccj, szereg kwestii sz�zególowych 
opracowany został lepiej niż poprzednio (oto przykłady: Kosler stwierdza, wbrew 
poprzednim ustaleniom literatury, że już przed 1740 r. musiał istnieć na Górnym 
Sląsku system szkolny; dziś wiemy na ten temat znacznie więcej, choć na podstawie 
pracy W. Ostrowskiego, Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku w drugiej po

łowie XVII w., Wrocław 1971; Autor wspomina o Bogedainie, napisał o nim także 
osobny artykulik, ,,Oberschlesier'', 1933, ale o Bogedainie pisali także Hierowski, 
Gospodarek, Marek i Pater). Tymczasem w posłowiu Autor pisze w ten sposób, 
jakby kwestię szkolną w pierwszym stuleciu rządów pruskich uznawał za opraco
waną ostatecznie własną rozprawą; szkicuje dalej, jak powinna wyglądać i na 
jakich opracowaniach i .i.ródłach (choćby tylko tych, które dostQpne są w RFN) 
powinna opierać sic; jej kontynuacja, sic;gająca do 1933 r. Podobnie jak trudno 
wznowioną rozprawę uznać za ostatnie słowo w sprawie dziejów szkolnictwa, tak 
w wic;kszym jeszcze stopniu budzi wqtpliwości podobny plan. Autor, jc1k si� wy
daje, całą literaturą polską. niezależnie od tego, że są w niej prace lepsze i gorsze, 
traktuje per non est. 

To prawda, że sama geneza jego rozprawy (ogólnikowo wspomniał o tym \\'e 
wstępie do niej, obszerniej w obecnie napisanym posłowiu) wzbudzi na pewno 
w polskim czytelniku opory - określa sam siebie jako zwolennika zniemczenia 
Górnego Śląska, choć przeciwnika metod H..ikaty; ważniejsze jest dla niego ustale
nie, dlaczego szkoła nie uczyniła z Górnośłąz.aków, niezależnie od ich ję,:yka, lojal
nych obywateli państwa pruskiego, do takich właśnie rozważaó. skłoniły go wyniki 
plebiscytu. Ale właśnie fakt, że rozprawa, napisana z takim nastawieniem, mogla 
być niejednokrotnie wyzyskiwana przez polskich autorów, że uznawana była z.a 
wartościową, świadczy, iż wyniki nie musz,1 być zależne od pn�yj1;tego założenia. 
Trudno zaś sobie wyobrazić postęp nauki, jeżeli przeprowadzi sic; ostry podział, 
hie Gwelf, hie Ghibellin, i choćby nie rezygnując ze swoich zasad, nie .spróbuje się 
poznać innych stanowisk i całego istniejącego dorobku. 

Adam Gałos 

GLUCK AUF, KAMERADEN! DIE BERGARBEITERORGANISATIONEN IN 
DEUTSCHLAND, wyd. H. Mommsen, U. Borsdorf, Koln 1979, ss. 456. 

Z okazji 90-Jecia górniczego ruchu zwi,1zkowego w Niemczech wydany został 
tom studiów, które mają dać obraz drogi, jaką przeszedł ruch zawodowy górników 
w największym ośrodku niemieckiego przemysłu węglowego. Poszczególne przyczyn
ki przedstawiają nie tylko problemy ruchu zawodowego tej grupy, ale sytuują 
ją w szerokim kontekście jej położenia materialnego i oczywiście procesów gospo-
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darczych zachodzących w niemieckim górnictwie węglowym, ,,a tym samym odtwa
rzają dobre półtora wieku niemieckiej historii społecznej na przykładzie rozwoju, 
jaki miał miejsce w Zagłębiu Nadreńska-Westfalskim - zauważa we wprowadzeniu 
H. Mommsen - Odmienne warunki w górnictwie górnośląskim tworzą zarazem tło
dla głębszego zrozumienia przełomu w kierunku nowoczesnego społecznego systemu
zarządzania" (s. 18)_ Sygnalizuje ponadto Momm�en współdziałanie Zjednoczenia
Zawodowego Polskiego (ZZP) z innymi organizacjami Ruhry (s. 13-14), choć
wcześniej podkreśla implikacje związane z odmiennością narodową części napły\vo
wej siły roboczej w Zagłębiu (s. 12). Rzecz tedy oczywista, że podjęte przez poszc.:ze
gólnycl:-;, autorów kwestie znajdują szereg punktów odniesienia w zjawiskach inte
gralnie związanych z polskimi dziejami społeczno-gospodarczymi, co czyni ten tom.
dla nas dodatkowo interesującym.

W recenzowanym tomie uczestniczy 18 autorów - w tym 11 Niemców, 5 Ame
rykanów oraz 2 Anglików: autorzy niemieccy reprezentują przeważnie młode poko
lenie badaczy, które wnosi nowe spojrzenie na ten fragment procesu dziejowego, 
a tak znaczący udział autorów nieniemieckich oznacza dodatkowo wyostrzenie 
spojrzenia z zewnątrz, tym bardziej wolnego od stereotypów stworzonych przez 
dawną historiografię i publicystykę niemiecką. 

Kształtowanie się grupy zawodowej górników (Vom Knappen zum Bergarbeiter: 

Die Entstehung der Bergarbeiterschaft an der Ruhr) przedstawia jeden z najbardziej 
kompetentnych badaczy problematyki historyczno-demograficznej Niemiec, jakim 
jest W. Kollmann: rozwój od „grzebania za węglem" do pracy gwarka, od gwarka 
do górnika ukazany został jako proces społeczny, a zarazem proces kształtowania 
i zmiany świadomości członków grupy, którzy powoli tracą swój szczególny status 
ze społecze11stwa stanowego na rzecz statusu robotnika przemysłowego, m. in. 
w procesie napływu niekwalifikowanej siły roboczej (tu na s. 34 instruktywna ana
logia z rozpływaniem się tradycyjnych struktur w USA pod wpływem masowej 
imigrncji) wnoszącego także nowe problemy narodowościowe do Zagłębia (s. 46). 
Autor zwraca uwagę, iż z Wałbrzyskiego notuje się napływ do Ruhry jeszcze przed 
1850 r. (s. 32); wydaje się. że mog'lo to tworzyć szczególną więź zamanifestowaną 
zbiórkami pieniężnymi wśród robotników Ruhry na rzecz strajkujących w Walbrzy
skiem w 1869 r. (s. 36). Niemniej napływ Polaków z Górnego Śląska to sprawa 
późniejszych dziesięcioleci, kiedy to robotnicy ci jako część napływu z ziem pol
skich pod panowaniem pruskim stworzyli punkt wyjścia dla znaczącego elementu 
w ruchu zawodowym Zagłębia, jakim było ZZP (liczebność poszczególnych związ
ków w 1911 r_ wynosiła: związek bochumski -- 120 tys. członków, związek chrześci
jaziski - 84 tys. członków. ZZP � 47 tys. członków; por. s. 47). 

S. Hickcy przedstawia warunki pracy w górnictwie Ruhry przed I wojną
światową zdeterminowane geologią, technologią. tradycją (8-godzinny dzień pracy 
stanowił dziedzictwo XVIII-wiecznego górnictwa 1), organizacją pracy (manipulacja 
między dniówkami dodatkowymi a „świętówkami" w zależności od koniunktury) 
itp. Zwraca też przy okazji analizy wypadkowości uwagę na to, iż mimo zatrudnia
nia robotników mówiących po polsku przepisy bezpieczeóstwa ogłaszane były je
dynie w języku niemieckim (s. 58); dokonuje porównar1 ze Śląskiem (tamże). Ana
lizuje różne aspekty okoliczności, iż płace w górnictwie Zagłębia Ruhry należały 
do najwyższych w �kali Niemiec. Próbuje wreszcie naświetlić dylemat, jakim jest 
istnienie w zespołach bezpośrednio przy wydobyciu solidarności, która jednak „nic 
wystarczała, by przezwyciężyć i1me sprzeczności wypływające z wyznania, tła 
etnicznego i motywacji politycznych" (s. 68). 

Na takim tle D. F_ Crew analizuje postawy protestu w dwu grupach zawodo
wych Ruhry - górników i robotników przemysłu metalowego w Bochum_ Zwraca 
uwagQ na niski stopień zorganizowania robotników w hutnictwie oraz na to, że 
strajki są cechą charakterystyczną dla górnictwa, ale nie przemysłu metalowego 
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Ruhry, mimo iż „górnicy nie byli bynajmniej najgorzej opłacanymi robotnikami 
w Bochum" (s. 75); większą bojowość górników wyjaśnia się działaniami w kie
runku pogorszenia warunków pracy (przede wszystkim przedłużenie dnia robocze
go), z czym autor polemizuje. Rozważa dalej, w jakim stopniu znaczna liczebność 
napływowej. wyrwanej ze swych tradycyjnych struktur, siły roboczej rzutować 
mogła na większy radykalizm górników; również od tej interpretacji dystansuje się 
D. F. Crew (chociaż przytacza przykłady radykalizmu przybyszów - m. in. żon
górników polskich występujących rękoczynami przeciw łamistrajkom w 1912 r. -
s. 72). Główne źródło takich postaw upatruje Autor w solidarności grupy górniczej,
zdeterminowanej organizacją pracy (która - np. w przeciwieństwie do przemysłu
metalowego - wolna była od specjalizacji) czy formą osadnictwa (zintegrowane ko
lonie .górnicze).

Kolejne trzy pozycje dotyczą bezpośrednio spraw polskich: R. C. Murpy przed
stawia problemy górników polskich w Ruhrze na przykładzie Bottrop, gdy Christoph 
Klessmann daje szeroką panoramę problematyki tej grupy w całym Zagłębiu 
(koncentrując się na problemach organizacji zawodowej). Wreszcie L. Schofer pisze 
o górnikach na Górnym Śląsku.

Studium R. C. Murphy związane jest z jego dysertacją doktorską na University
of Iowa (1977) wydaną niedawno w tłumaczeniu na język niemiecki 1_ Zarówno 
w recenzowanym artykule jak i książce dziwi brak jakiegokolwiek śladu sięgnięcia 
do źródeł i opracowań w języku polskim! Zbiorowość polska w Bottrop (stanowiąca 
w przededniu I wojny światowej nieznaczną większość jego mieszkańców, jednak tak 
dalece, że rząd pruski w 1906 r. odmawiając nadania gminie praw miejskich argu
mentował to znaczną liczbą Polaków - s. 93) jest o tyle charakterystyczna, że 
w połowie pochodziła ona z Górnego śląska, gdy w skali całego Zagłębia Górno
ślązacy stanowili jedynie 70/o napływu z ziem polskich pod panowaniem pruskim 
(s. 92). Autor opisuje rekrutację górników na Górnym śląsku (powiaty rybnicki 
i raciborski). a z danych biura ewidencji ludności w Bottrop wyciąga wniosek, że 
nie byli to z pochodzenia chłopi (s. 95); Murphy ulega tu złudzeniu pod wpływem 
zapisu w odpowiednich rubrykach, gdzie jako zawód podawano „górnik", przy 
czym chodzi przecież o zawód wykonywany nie przed przyjazdem do Bottrop, 
a w momencie zameldowania. Trudno też zgodzić się z wypowiedzianą później 
opinią, iż przybysze „prawdopodobnie nie umieli ani czytać, ani pisać" (s. 108). 
Autor podnosi równość szans zawodowych przybyszów polskich i niemieckich 
w Bottrop, choć znane są mu dysproporcje w strukturze narodowościowej władz 
·kas brackich (s. 96). Murpy pisze o roli ZZP (który posiadał w Bottrop 3500 członków
na ogólną liczbę 50 tys. członków). Aczkolwiek początkowo nie zarysowywały sh;
konflikty w kościele, to jednak poczucie dyskryminacji (tu - niechęć biskupa
w Munster) rodziło takie konflikty w końcu XIX w., tym· bardziej że Polacy w wy
borach do kościelnych korporacji i organizacji okazują się większością. Dalej anali
zuje Murphy tendencje endo- i egzogamiczne w małżeństwach Polaków bottropskich
i sposób osadnictwa polskiego podkreślając, że enklawa polska nie miała charakteru
gettowego (s. 103), a nawet w warunkach mobilności geograficznej okresu między
wojennego na opuszczone przez Polaków miejsca wprowadzają się Polacy z innych
dzielnic. Autor przedstawia rozwój życia organizacyjnego (poczynając od założonego
w 1886 r. Górnośląskiego Związku św. Barbary do szczytu. jaki umiejscawia w la
tach bezpośrednio po 1918 r.). Spore sukcesy odnosili Polacy w dziedzinie komunal
nej (po I wojnie 17 miejsc na 54 miejsca w radzie miejskiej, w której utrzymali
się do 1933 r.). Cechą charakterystyczną spojrzenia Murphy jest próba oceny zbio
rowości polskiej w Bottrop jako jednej z „grup interesów" (s. 106) w procesie two-

1 R. C. Murp hy, Gastarbeiter im Deutsclien Reich, Pol en in Bottrop 1891-1933, 
Wuppertal 1982. 
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rzenia się nowoczesnego społeczeństwa i w tym ujęciu „doświadczenie Polaków 
w Bottrop nie jest bynajmniej tak różne od doświadczenia Polaków w Buffalo, 
Chicago albo Milwaukee, jak dotychczas przyjmowali to historycy" (s. 108).

Również Ch. Klessmann jest autorem książki poświęconej Polakom w Zagłębiu 
Ruhry, opartej zresztą na rozległej eksploracji także materiałów w języku pol
skim 2• W recenzowanym artykule Autor wychodzi od trzech biografii (m. in. Hansa 
Marchwitzy) i charakteryzuje podstawowe problemy grupy polskiej w Zagłębiu 
Ruhry: relacjonuje przebieg napływu Polaków (zapoczątkowany rekrutacją około 
1870-1971 r. w Rybnickiem), przy czym jako odn�bną grupę traktuje Mazurów•; 
charakteryzuje zmieniającą· się strukturę według· płci i wieku, zmiany mobilności 
społecznej (szanse awansu w górnictwie i brak możliwości przejścia do zawodów 
pozagórniczych); analizuje ambiwalentne oddziaływanie sposobu osiedlania się 
(utrudnianie kontaktów z niemiecką ludnością autochtoniczną z jednej strony oraz 
ograniczenie fluktuacji, a tym samym integracja w nowym środowisku- z drugiej); 
podkreśla jednak Ch'. Klessmann powolność procesu integracji widzianego w różnych 
jego płaszczyznach; sporo uwagi poświęca ruchowi organizacyjnemu i kontrakcji 
władz (niedopuszczanie duchownych polskich, nadzól' nad prasą, uwaga wobec dzieci 
polskich, dyskryminacja językowa w miejscu pl'acy). W ten sposób - jak ujmuje 
to Autor - miał miejsce „proces wtórnego tworzenia się mniejszości, dawny ro
botnik rolny . . . stal się świadomym narodowo Polakiem" (s. 118), przy czym 
Klessmann usiłuje znaleźć punkt odniesienia dla tego procesu również w sytuacji 
Irlandczyków w Nowym Jorku czy Czechó:'7 w Wiedniu. Z punktu widzenia proce
sów integracyjnych znamienne jest nikle wykorzystania możliwości reemigracji do 
Polski po 1918 r. Sporo miejsca poświęca Autor roli ZZP podkreślając, że pozor
nemu pogłębieniu rozbicia ruchu związkowego, jakie niosło ze sobą powstanie 
ZZP, towarzyszyła szansa włączenia do ruchu nowo przybywających Polaków, co 
np. uchroniło ich od tego, by stali się łamistrajkami; Klessmann charakteryzuje rolę 
ZZP w strajku 1905 r., a przede wszystkim jego dojrzałą samodzielność w 1912 r.; 
podnosi, iż w latach 1918/19 był ZZP zarówno przeciwko ruchowi rad, jak i prze
ciwko nacjonalizacji górnictwa (co oddałoby w ręce wrogiego państwa pruskiego 
ważny oręż gospodarczy), ale równocześnie współpracował z niemieckimi związka
mi zawodowymi nawet w niosącym dla Polaków wiele dylematów okresie francuskiej 
okupacji_ Ruhry (s. 128-129), chociaż wydaje mi się, że w takim toku trudno two
rzyć pewien wspólny mianownik dla postaw lat 1905-1912 oraz 1920-1923; przed
stawia wreszcie Autor procesy migracyjne po I wojnie (reemigracja do Polski i po
wroty do Ruhry - emigracja do Francji) oraz rozwiązanie ZZP w 1934 r. 

Podobnie wpisał siq w historiografię już wcześniej Schofer jako autor cennej 
monografii o robotnikach górnośląskich'· W recenzowanym artykule usiłuje dać 
odpowiedź na pytanie, dlaczego na Górnym śląsku ruch związkowy nabrał znaczenia 
dopiero po 1908 r., chociaż. w strajkach lat 1889 i 1905-1907 były elementy organi
zacji ruchu zawodowego. Zresztą również H. Mommsen we wstępie do recenzowa
nego tomu przypomina skuteczną blokadę ruchu związkowego na Górnym śląsku 
do lat I wojny światowej (s. 15). Schofer zauważa, iż istniały inne formy społecz-

2 Ch. K 1 es s ma n n, Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1870-1945, Soziale
Integration und nationale Subkultur einer Minderheit in der deutschen Industrie
gesellschaft, Gottingen 1978, por. rec. niżej podpisanego w „Sobótce", 1981, nr 2, 
s. 323-327.

a Por. w tej sprawie polemikę w recenzji cyt. w przypisie 2.
' L. S c h of er, The Formation of a Modern Labor Force, Upper Silesia,

1865-1914, Berkeley-Los Angeles-London 1975, por. m. in. rec. niżej podpisanego 
w „Kwartalniku Historycznym", 1977, nr L s. 219-222; W. Długoborskiego w „So
bótce", 1977, nr 1, s. 77-84; M. R. Hainesa w „The Journal of Economic History", 
t. 36, Wilmington 1976, No. 3, s. 790-792.
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nego zespolenia, które zaspokajały potrzeby, jakie mogłaby oferować organizacji;! 

zawodowa: osiedle górnicze (ale ono było i w Ruhrze oraz w innych okręgach!), 
paternalistyczny model stosunków pracy, kościół. przynależność do polskiego kręgu 
kulturowego (s. 132) - istniała po prostu lokalna subkultura (w tym sensie. w jakim 

w bismarckowskiej i wilhelmińskiej Rzeszy istniała niemiecka subkultura socjal
dcmokratyczn<1). Podkreśla Schofer fakt, iż na rozwój stosunków górnośląskich 
wpłynęła okoliczność, że nie był to obszar znaczniejszego napływu siły roboczej 
z zewn<1trz, a napływ z sąsiednich okolic rolniczych oznaczał pozostawanie w kręgu 

tej samej subkultury (s. 137). ,,Przede wszystkim jednak odrc.;bność górnośląskiej 

r;rupy górniczej wynikała z jej przynależności do narodu polskiego, która wiązała 
się z przynależnością do Kościoła katolickiego" (s. 142) - pny czym poznawczo 

mało płodna jest tamże igraszka nazwiskami i imionami z przykładem Hugo Bo.ni
kO\vskiego whicznic). Autor przedstawia podstawowe dane odnoszące się do procesu 
kształtowania polskiej świadomości narodowej (s. 142-145). Pojawiają się też nowe 
.,lruktury. takie jak Związek Wzajemnej Pomocy Robotników Górnośląskich {który 
według Autora nie był związkiem zawodowym. lecz zapomogowym - s. 145), 
pojawia sic; agitacja socjaldemokratycz.na, której słabość pogłębiła „nietolerancja 
w stosunku do ludności polskiej" (s. 146). Udało się natomiast Korfantemu wyko

rzystać zarówno nastroje narodowo-polskie jak i społeczno-radykalne. Równocześnie 
Zwią1.ek Wzajemnej Pomocy z organizacji samopomocowej przekształcał się coraz 
bardziej w organiwcję ruchu zawodowego. 

Dalsze przyczynki koncentrują się znów na Zaglc.;biu Ruhry. I tak F. J. Brilgge
meier przedstawia warunki mieszkaniowe. Dostrzega on m. in. podobieństwo między 
Zai;:łt;biem Ruhry i Górnym Śląskiem w znacznym odsetku dzieci w wieku szkol
nym w strukturze mieszkańców (s. 154). Dla przechwycenia części dochodów podat
kowych, którymi można byłoby m. in. pokryć wynikaj}JC'e st,1d potrzeby, gminy 
usiłują zyska<: status miast, przy czym w kontrargumentach władz podnosi się 
także zbyt wielką liczbę mieszkańców Polaków (s. 155). Od lat 90-tych zaczyna 
rozwijać się fabryczne budownictwo mieszkaniowe. które jednak problemu nie 
rozwiązuje, podobnie jak nie rozwiązują go ,.domy noclegowe"; w tę lukę wchodzi 
sy�tem wynajmu na rzecz tz,v .. ,Kostganger'', niosąc ze sobą mnóstwo rzeczywistych 
i urojonych problemów moralnych i kryminalnych (z którymi pojawiają się anty
polskie stereotypy - s. 165-166). Rozwija się sieć szynków (przy czym jej gęstość 
,,. Ruhi-ze ustępowah1 tylko ... Górnemu Śląskowi - s. 171 ). 

i\I. Kealey prezentuje rozważania związane z tematem swej dysertacji, w której 
porównuje reakcje kół państwowych i gospodarczych na strajk w Zagłębiu Ruhry 
w 1889 L i strajk w Pensylwai'lskim Zagłębiu Antracytowym w 1902 r.: tu kon
centruje się na zmianach w strategii przedsiębiorców w Ruhrze po 1889 r. Autorkę 
interesuje prawidłowość, że „w Ruhrze, jak w większości wielkich okręgów gór
niczych od Sląska po Kalifornię, znane masowe strajki ... przeplatały się z długimi 
latarni niezadowolenia", kiedy to wszystko, co miało zostać usunięte przez poprzednie 
zwycięstwo strajkowe, manifestowało się ponownie z narastającą siłą. Przyczyny 
tt!go Autorka dopatruje się w zmianach taktyki businessu wobec robotników: i tak 
narnstaj,1ccmu ruchowi związkowemu w Ruhrze w latach 1890-1905 (tu sprostowa
nie do s. 175: strajk 1905 r. nie był „Dreibundstreik" - tą !laZW<l określa się strajk 
z 1912 r. kierowany przez tzw. Stary Związek Bochumski. ZZP oraz związek hirsch
-dunckerowski) odpowiada łagodzenie sprzeczności międz�· właścicielami i dyrek
torami, gdzie powstaje sojusz, w którym .. naczelnym pra1.vem jest konfrontacja, 
a nie współpraca·· (s. 192) ze z\viązkarni zawodowymi. 

Artykuł K. Tenfclde oznacza przejście od bloku tematycmego, który traktuje 
o okresie przed I wojną światową do kolejnych fragmentów rozwoju historycznego
Ruhry; Autor przedstawia aktywność radykalnej lewicy wśród robotników ZagłG
bi« \\" l<Ltach 1905-1919. Pojawia �ię ona, gdy ustabilizowany ruch związkowy
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w Ruhrze przechodzi od 1905 r. kryzys, wyrażający się stagnacją lub spadkiem 
liczby członków, jedynie ZZP nie zostało tym kryzysem dotknięte (s. 206-208). 
Kryzys wynikał ze starcia się dwu modeli reprezentacji interesów robotniczych -

pośredniego (dotychczasowe organizacje) i bezpośredniego. Narastająca opcja na 
rzecz tego ostatniego wiązała się także z rosnącą liczbą Polaków w Zagłębiu -
nie ustabilizowanych. bardziej podatnych na radykalne, żywiołowe wystąpienia, 
od których separowało się ustabilizowane, autochtoniczne środowisko niemieckie 
(s. 203-205) i w ich postawach widzi Autor prototypy późniejszych powszechnych 
form protestu (s. 221). Na marginesie tych wywodów trzeba jednak podnieść, że 
tak opisana przez Autora populacja była zapleczem, dzięki któremu bardzo trady
cyjna przecież struktura, jaką było ZZP, została uchroniona od owego organizacyj
nego kryzysu. W socjaldemokratycznym tzw. Starym Związku (Bochumskim) nara
stała radykalna opozycja bazy związkowej przeciwko kierownictwu, narastały 

tendencje syndykalistyczne i anarchistyczne. Wojna zaostrzyła tę sytuację poprzez 
pauperyzację i równoległe odmłodzenie załóg g·órniczych, gdy kierownictwo związków 
w ramach Burgfrieden coraz bardziej wyobcowywało się, a w wydarzeniach między 
grudniem 1918 a kwietniem 1919 r. zostało ono „wyprzedzone z lewej" (s. 222). 

Dalszy ciąg tych procesów referuje J. Tampke, który koncentruje się na ruchu 
na rzecz uspoł,ecznienia środków produkcji w górnictwie Ruhry. Spadek fali rewo
lucyjnej i obawy przed bolszewizacją w nastroju osiągniętego tuż przed rewolucją 
uznania związków zawodowych za partnera w roko\vaniach płacowych nie zlikwido
wały niezadowolenia spauperyzowanych wojną górników w Ruhrze. Dochodzi do 
rozruchów (grudzień 1918 - Hamborn, Gladbeck; konfrontacja z wojskiem i frei
korpsami) oraz strajków; powstaje w Essen komisja dla przygotowania uspołecz
nienia g-órnictwa (SPD, USP, KPD), gdzie sporą rolę odgrywał J. B. Marchlewski 
(s. 238, 244). Rząd w Berlinie w lutym 1919 r. nie musiał już być skłonny do kom
promisu - dochodzi do kolejnej konfrontacji z udziałem wojska i freikorpsów oraz 
cło strajku generalnego, który przeradza się w pełną determinacji wojnę domową 
(ratusz w Bottrop przechodzi z rąk do rąk). Wypadki te doprowadziły do upadku 
wpływów tzw. Starego Związku (Bochumskiego). 

Kolejny artykuł podejmuje jakby chronologicznie równoległy w,1tek odnoszący 
:,;ię do postulatów społecznych w walkach początku stulecia. H. Mommsen wyodręb
nia trzy motywy ruchu strajkowego tego okresu: skrócenie dnia roboczego, poprawa 
i zapewnienie płacy oraz wymuszenie bardziej ludzkich warunków pracy. Strajk 
1905 r. jest startem do walki o uznanie partnerstwa robotników w rokowaniach 
płacowych, gdy strajk 1912 r. ujawnia rosnącą radykalizację i emancypację masy 
związkowej w stosunku do kierownictwa; ta ostatnia tendencja zamanifestuje się 
w konfliktach lat 1916-1917 i 1918-1920. Równocześnie bowiem stosunki w prze
myśle ciężkim Ruhry pozo�tawały pod ciśnieniem mentalności patriarchalno-kon
serwatywnej właścicieli i menagerów aż do połowy naszego stulecia (a zdarzały 
się i wypadki chłosty - s. 255). Z drugiej strony mentalność napływających ro
botników z pruskich prowincji wschodnich nie była też wolna od trwania prze
żytków patriarchalnych; natomiast w zachodnioniemieckim rodzimym środowisku 
górniczym istniały jeszcze relikty przedkapitalistycżnej, więc patriarchalnej, men
talności. Wszystko to rzutowało na znaczenie, jakie przypisywano petycjom do 
władz ze skargami na przedsiębiorców, gdy tymczasem w dołach związkowych 
i wśród robotników niezorganizowanych rozwijały się w miat·ę upływu lat i wzro
stu masy niezintegrowanych przybyszów (w tym Polaków - s. 263) nastroje ra
dykalne. Dynamizacja tych nastrojów dała w efekcie wzrost roli organizacji komu

nistycznych po strajkach lat 1919-1920 (mimo pozornej konsolidacji tradycyjnego 
ruchu związkowego łącznie z jego polskim członem - s. 268). 

Dwa kolejne artykuły poświęcone są dwom czołowym związkom Zagłębia: 
I. Steinisch omawia Związek Chrześcijańskich Górników, a G. D. Feldman - tzw.
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Stary Związek (koncentrując się na jego programach gospodarczych w okresie 
republiki weimarskiej). 

I. Steinisch ocenia wprawdzie powołanie w 1894 r. międzywyznaniowego Związku
Chrześcijańskich Górników jako przekreślenie szans jedności ruchu związkowego, 
jednak stwierdza, że wśród przywiązanych do tradycji religijnych górników Ruhry 
istniała potrzeba rozwinięcia ruchu neutralnego, nie związaneg'O z socjaldemokracją 
(jak powołany w 1889 Związek Bochumski). Wzajemne stosunki między tymi dwoma 
związkami nacechowane były teraz nie przebierającymi w środkach polemikami. 
Związek chrześcijański skutecznie bronił się przeciwko infiltracji kleru oraz poli
tycznego katolicyzmu, ewoluując w kierunku modelu, który akceptował walkę 
strajkową: w 1905 r. wraz z tzw. Starym Związkiem (Bochumskim) i ZZP poparł 
strajk; zdystansował się jednak od strajku 1912 r., co walkę tę osłabiło, ale osłabiło 
i w najbliższej przyszłości cały ruch związkowy. Wybuch I wojny światowej zbli
żył wszystkie cztery nurty ruchu związkowego, a dodatkowym spoiwem była 
reakcja na dynamizację radykalnej lewicy w latach 1918/19. Wcześniej jeszcze -
przed rewolucją - współdziałanie związków z władzami wywołało protesty dołów 
związkowych i strajki nie tylko w Ruhrze, ale i na Górnym Sląsku (s. 285-286). 
W następnych latach dynamikę Związku paraliżowały centrowe powiązania nie
których ministrów republiki weimarskiej, ongiś aktywistów Związku (np. minister 
Rzeszy ds. Pracy Heinrich Braun), aż w maju 1933 r. Związek został wchłonięty 
przez narodowosocjalistyczny Deutscher Arbeitsfront. 

G. D. Feldman naświetla ewolucję programu gospodarczego tzw. Starego Związ
ku (Bochumskiego) w okresie od 1918 r. (kiedy Związek nie znalazł alternatywy 
dla ruchu rad) poprzez Iata ,,Erfiillungspolitik" i francuskiej okupacji Ruhry (kiedy 
w imię „interesów ogólnonarodowych" poświęcono zdobycze 1·obotników z okresu 
rewolucji) do dalszych zawodów i klęski 1933 r. Autor rozważa determinanty takiej 
polityki, wskazując nie tylko na naciski zewnętrzne, lecz na opozycję wewnątrz

związkową i ciążenie wielkich osobowości, jak Otto Hue i Hermann Sachse. Po
równuje G. D. Feldman sytuację w związku górników (związanym z SPD) i meta
lowców (ten ostatni - z lewicą USPD), a niepowodzenie obydwu związków przy
pisuje nie ich orientacji politycznej, lecz ogólnej sytuacji - kryzysowi społeczno
-ekonomicznemu oraz politycznemu republiki weimarskiej. Podkreśla jednak przy 
okazji, że współpraca Związku z organami gospodarczymi (Reichskohlenrat) po
zwoliła na zebranie pierwszych doświadczeó. dla późniejszej praktyki współdecyzji
Mit bestimm ung. 

Brak jest niestety w recenzowanym tomie tekstu, który podejmowałby kom
pleksowo okres lat 1933-1939 5; są dwie fotografie. Dopiero lata wojny znalazły 
prezentację w przyczynku J. Gillinghama. W okresie wojny - gdy górnictwo bry
tyjskie i amerykańskie przeżywało zahamowania - górnictwo Ruhry nie okazało 
się wąskim gardłem: w 1943 r. wydobycie osiągnęło poziom nigdy przedtem ani 
później nie notowany 135 mln ton, i to bez inwestycji, w warunkach zmniejszonego 
stanu zatrudnienia robotników niemieckich (przy zatrudnianiu cudzoziemskich ro
botników przymusowych) i przy dłuższym, bo 9,5-godzinnym dniu roboczym. Autor 
podnosi brak ruchu oporu (chociaż dawni działacze związkowi czynni byli w ruchu 
antyfaszystowskim poza Ruhrą), a ideologiczne oddziaływanie na robotników przy
nosiło produkcyjne efekty. Deutscher Arbeitsfront, który powołano w miejsce 
zlikwidowanych związków, włączył się w akcję propagandową, prowadził rekreację 
itp. Niełatwym natomiast orzechem do zgryzienia dla władz berlińskich okazała 

5 Są pewne wzmianki we wstępie p1ora H. Mommsena, gdzie wspomina się
o konspiracyjnych „Bergarbeiter-Mitteilungen" z lat 1936-1939, które - odno
tujmy - donosiły m. in. o nielegalnej akcji ulotkowej także na Górnym i Dolnym
Sląsku (s. 21).



Recenzje i omówienia 

się grupa menagerów, której uie udało się podporządkować żadnemu .,komisarzowi 
państwowemu·· (jak miało to miejsce w innych przemysłach). Robotnikom nato
miast zlecono nadzór nad niewykwalifikowaną przymusową siłą roboczą. �Vrimo 
tradycji zatrudniania w Ruhrze robotników nieniemieckich nie chciano początkowo 
sięgać do tego źródła (a nawet do zatrudniania robotników ze Śląska; zresztą 
przemieszczeni stąd obowiązkowo wiosną 1941 r. robotnicy skutecznie zrealizowali 
swoje dążenia powrotu na Śląsk z poparciem katowickiego Arbeitsamtu - s. 338). 
Opierano się zatrudnianiu nisko płatnych górników polskich (s. 339), musiano jednak 
wreszcie zgodzić się na zafrudnianie radzieckich jeńców \Vojennych (s. 339-341 ), 
brutalnie traktowanych przez niemieckie załogi, których postawa sprawiła, że 
Autorowi nie udało się zamieścić najmniejszej wzmianki o humanitarnych od
ruchach wobec tych jeńców. Dochodzi natomiast Gillingham do wniosku, :i:e „hi
storia górnictwa węglowego Ruhry uzasadnia ponowną weryfikację tezy, że polityka 
ekspansji Hitlera była utrudniana konfliktami klasowymi i że panowało nastawie
nie wrogie wobec reżimu·• (s. 342). 

Ostatnie cztery artykuły dotyczą okresu powojennego. U. Bm·sdorf analizuje 
kampanie na rzecz podniesienia produkcji w latach 1945-1947, W. Rudzio podej
muje zagadnienie uspołecznienia środków produkcji w górnictwie po II wojnie 
�wiatowej, M. Martiny referuje z·ealizację postulatu Mitbestimmung, a równoległy 
proces centralizacji produkcji węgla przedstawia W. Abelshauser. przy czym auto
rzy nie uchronili si<;;, niestety, od licznych powtórzeń 6• 

W \'.,arunkach katastrofalnej sytuacji gospodarczej okupowanych Niemiec uru
chomienie i rozwinięcie wydobycia węgla miało pierwszoplanowe znaczenie. Inte
resujące są na tym tle referowane przez Borsdorfa dylematy, jakie brytyjskim 
władzom okupacyjnym stwarzały oddolne inicjatywy posłusznych do niedawna 
hitlerowcom robotników: obawa przed odżyciem nazizmu, aktywizacja Wehrwolfu, 
gotowość KPD do współpracy z władzami, narastanie oporu przeciwko dostawom 
reparacyjnym w postaci węgla, napięcia z odbudowującymi się związkami zawodo
wymi (w górnictwie powstał jednolity związek Industriegewerkschaft Bergbau, 
później Industriegewerkschaft Bergbau-Energie) itp. W programach rozwiązywania 
z::io�tr,.:;,.jqcej sią dalej syh,c,cji {ko.t.:ist.-ofa z.aopatrz.cniowu wiu�llY 19-ł7 r. - s. 363-
364) coraz głośniejsze były postulaty polityczne (nacjonalizacja), których nosicielem
była prężna w bazie związkowej KPD (gdy w kierownictwie dominowała SPD),
niemniej wyjście z tej sytuacji dokonało się - jak wyraża to Autor - nie poprzez
uspołecznienie, a przez. .. słoninę (s. 366).

Niemniej idea uspołecznienia odgrywała po II wojnie poważną rol<;; w planach 
wobec Ruhry. Tu jednak ścierały się koncepcje brytyjskie (rządy Labour Party) 
z ameryka11skimi i francuskimi. Pojawiła się alternatywa umiędzynarodowienia 
przemysłu. Dochodząc do głosu czynniki niemieckie nie miały w kwestii uspołecz
nienia jednolitego stanowiska. I chociaż dla dynamiki wydobycia istotne znaczenie 
miały bodźce ekonomiczne, to jednak - jak zauważa Rudzio - gdy latem 1948 r. 
załamały się ostatecznie plany uspołecznienia, odbiło się to negatywnie na wydaj
ności w górnictwie (s. 379). 

Na tym tle �zezeg'ólnegu znaczenia nabiera koncepcja współdecyzji - :\Iit
bestimmung - która znalazła formalnoprawny wyraz już po powstaniu RFN 
w postaci ustawy z 10 IV 1951 r. uzupełnionej w 1956 r. Ruch związkowy stanął 
teraz wobec konieczności obsadzenia odpowiednich stanowisk w przemyśle; problem 
ten istnieje zresztą i w drugiej ,.generacji dyrektorów robotniczych··. W tym kon-

0 Zdarzyło się jednemu z autorów powtórzenie z przekłamaniem: nu s. -!30 
mowa o unieruchomieniu w 1961 r. 31 wielkich kopalń i 20 kopal11 mniejszych 
o łącznym wydobyciu 26 mln t, gdy na s. 431 mowa o zamknięciu wówczas 31 wiel
kich kopalń i 5 kopalń mniejszych o łącz.nym wydobyciu ... 26 mln t.
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tekście ogląd aneksu do artykułu Martiny'ego skłania do refleksji, iż wśród owych 
nazwisk dyrektorskich pojawiają się nazwiska polskobrzmiące, których nosiciele 
z pewnością nie wywodz;:i się z autochtonicznej ludności zachodnioniemieckiej. 
a może właśnie z imigracji polskiej (równie dobrze zresztą nosiciele nazwisk czysto 
niemieckich mogą wywodzić się z wcześniejszego napływu z ziem polskich!); fra
pującym zadaniem badawczym byłoby prześledzenie tego kanału mobilności spo
łecznej potomków imigrantów polskich w Zagl<;biu Ruhry. 

Równocześnie z roiwojem praktyki współdecyzji miał jednak miejsce poważny 
kryzys samego górnictwa wqglowego na skutek wzrostu roli ropy naftowej jako 
surowca energetyczneg·o, kryzys traktowany zresztą pierwotnie nie jako struktu
ralny, a koniunkturalny. Rozproszenie wlasnościowo-organizacyjne przemysłu wę
glowego okazywało si<; poważnym hamulcem w opanowanin tej sytuacji. Ruch 
zawodowy wysuwał od 1958 r. postulat centralizacji górnict\va w jednej korporacji, 
co w kontekście zasady współdecydowania traktowano jako alternatywq uspołecz
nienia. Ograniczanie produkcji i likwidacja kopalń (recesja w górnictwie przy 
Wirtschaftswunder w RFN) prowadziły do radykalizacji nastrojów (1959 - marsz 
na Bonn). W rezultacie długotrwałych przetargów doszło w okresie rządów koalicji 
CDU/CSU-SPD-FDP do powołania w 1968 r. spółki akcyjnej Ruhrkohl�. obej
mującej 80°',, wydobycia węgla; zrezygnowano z nilcjonalizacji (a tym samym obcią
żenia podatnika odszkodowaniami) zapewniając pracobiorcom ustawowy wpływ 
na gospodarkę tej scentralizowanej jednostki na odpowiednich szczeblach. 

W tomie zamieszczono 24 ilustracje (w tym reprodukcję fotograficzną sztandaru 
polskiego Towarzystwa św. Barbary), 2 mapy (pruskie prowincje wschodnie i re
jencja opolska), wybór piśmiennictwa, indeks osób oraz informację o autorach. 

Myślę, że materiały recenzowanego tomu zasługują na to, by funkcjonowały 
również w polskich naukach o przeszłości: dziwi iż mimo żywych wcale kontaktów 
naukowych polsko-zaehodnionlemieckicl1 nit' ma cłu tej µury :,n�nuló,v wcjkiu tych 
materiałów w polski obieg naukowy. 

Andrzej Bro:::ek 

B. Drew nia k, DAS THEATER IN NS-STAAT. SZENARIUM DEUTSCHER
ZEITGESCHICHTE 1933-1945, DUSSELDORF 1983. ss. 456. 

Bertolt Brecht, zastanawiając się na ogólnouiemieckim kongresie kultury w Lip
sku (1951) nad zadaniami odradzającego się życia teatralnego w Niemczech, na
wiązał do sytuacji, w jakiej teatr niemiecki znalazł się po rozgromieniu faszyzmu. 
Największą trudność dramatopisarz dostrzegł wówczas w tym, że zarówno ludzie 
sceny, jak i publiczność zdawali się nie dostrzegać ogromu spustoszeń w dziedzinie 
sztuki teatralnej. Liczne gmachy teatrów runęły w okresie agonii III Rzeszy, lecz 
degrengolada sztuki rozpoczęła się w sposób mniej dostrzegalny już w momencie 
instalowania się reżimu hitlero\vskiego. Widziano ruiny przybytków sztuki, nie 
zdawano sobie jednak sprawy z upadku samej sztuki, gdyż jej upadkowi towarzy
szył zanik zdolności do krytycznej oceny zjawisk artystycznych. Mówiono wiqc 
po wojnie np. o ,.olśniewającej technice" teatrów Goeringa i nie zamierzano z niej 
rezygnować, zwłaszcza przy wystawianiu dzieł klasyków. 

Na podstawie dość jednoznacznych opinii wielu nie związanych z faszyzmem 
kompetentnych obserwatorów tego wszystkiego, co działo się na scenach III Rze
szy, należy stwierdzić, że dla bogatych dziejów teatru niemieckiego tu fatalne 
intermedium 12-lecia hilleryzmu pozostanie kart,1 wstydliwą i okresem artystycznie 
jałowym. O tym, co jest sztuką, co i jak należało grać, w istocie nie decydowali 
artyści sceny i znawcy przedmiotu, lecz prymitywne gusta przywódców nazisto,\·-
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skich i ich cynicznych klakierów, traktujących sztukę teatralną, podobnie jak całą 
zgleichszaltowaną kulturę, czysto instrumentalnie, jako wygodne narzędzie indo'
ktrynacji społeczeństwa niemieckiego i propagandy ideologii narodowego socjalizmu 
za granicą. 

Jeśli chodzi o wartość poznawczą dokumentów teatrologicznych z tego czasu, 
to jest ona niewątpliwie odwrotnie proporcjonalna do wielkiej ich obfitości, doku
mentacja życia teatralnego podlegała bowiem takiej samej manipulacji, jak doku
mentacja innych dziedzin życia społecznego. Z przytoczonych powodów życie 
teatralne w Niemczech hitlerowskich � zdaniem recenzenta � nie zasługuje na 
głębsze zainteresowanie ze strony teatrologii, praktyków teatralnych, czy też mi
łośników Melpomeny, pragnących poznać prawdę o twórczych dokonaniach danej 
epoki, szkól, poszczególnych scen i ludzi. Natomiast jako kliniczny przypadek roz
kładu niegdyś tak zdrowego organizmu społecznego teatr niemiecki w III Rzeszy 
może intrygować historyka, politologa, socjologa ... 

W Polsce od dłuższego czasu tematem tym zajmuje się gdański historyk Bogu
sław Drewniak. W omawianej pracy, opierając się na bogatych zasobach archiwów, 
bibliotek i instytutów naukowych w Polsce, NRD, RFN, CSSR, źródłach publiko
wanych, licznych periodykach specjalistycznych i ogólnych z czasów hitlerowskich 
i powojennych, obszernej litei·aturze przedmiotu, pamiętnikach mężów stanu, arty
stów itp., Drewniak wprowadza czytelnika w gąszcz spraw związanych z kulturą 
niemiecką. a zwłaszcza z. teatrem w czasów Hitlera, kreśli dzieje teatrów drama
tycznych i muzycznych, informuje o tym, co grano na scenach i ujawnia, co działo 
się za kulisami, jak w praktyce wyglądał mecenat i sterowanie kulturą ze strony 
państwa faszystowskiego. W przedmowie Autor podkreśla wprawdzie, że nie chodzi 
mu o monografię teatru niemieckiego w latach 1933-1945. lecz o przedstawienie 
roli teatru w polityce i propagandzie systemu narodowosocjalistycznego, niemniej 
ogrom przekazywanych informacji sprawia, że praca pod wieloma względami na
brała charakteru monografii. Dla ukazania smutnej roli, jaką teatr miał do odegra
nia w III Rzeszy, Autor nie musiałby zgromadzić aż tak obfitej dokumentacji tea
tralnej. Pod naporem prezentowanych faktów, nazw, nazwisk, dat, liczb na drugi 
plan schodzą pr:i:ekonujące rozważania Autora na główny temat pracy, a brak w za
kończeniu książki syntezy dociekań Autora pog1ębia to - być może mylne - wra
żenie_. że pasja dokumentalisty zdominowała analityka. 

Książka składa się z 12 różnej objętości rozdziałów. We wstępnej części przed
stawione zostały organizacja, cele 1 metody hitlerowskiego aparatu sterowania 
kulturą. Całokształt spraw kulturalnych podporządkowany był w zasadzie Goebbel
sowi, od 1929 r. szefowi propagandy NSDAP, od 1933 r. również ministrowi propa
gandy, jednakże w praktyce dochodziło do sporów kompetencyjnych z głównym 
,,ideologiem" partii nazistowskiej. Alfredem Rosenbergiem, jak też z Gi:iringiem, 
który jako premier Prus zazdrośnie strzegł swych uprawnień na terenie podległego 
mu landu oraz Berlina. Rzecz oczywista, również w sprawach kultury ostatnie 
słowo należało do „Fiihrera". Drewniak szczegółowo informuje o poszczególnych 
centralnych i lokalnych organach państwowych i instancjach partyjnych, zajmu
jących się kulturą w Rzeszy oraz za granicą. W hierarchii władzy figurą mniej 
znaczącą, lecz w sprawach teatru wyposażoną w szeroki zakres kompetencji, był 
tHv. Reichsdramaturg, coś w rodzaju głównego kierownika literackiego i cenzora 
teatralnego w jednej osobie. Był nim przez niemal cały okres panowania faszyzmu 
dr Rainer Schlosser. Organizacją zawodową ludzi teatru była tzw. Reichstheater
kammer. Przynależność do niej była obowiązkowa, odmowa przyjęcia lub utrata 
członkostwa, np. z powodów rasowych, równoznaczne było z zakazem wykonywania 
zawodu. W podobnych „izbach" zrzeszone, a raczej nadzorowane były wszystkie 
inne grupy zawodowe twórców kultury. W miejsce licznych stowarzyszet'l kultu
ralnych stworzono jednolitą organizacjq masową „Kraft durch Freude", troszczącą 
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się o to, aby ludzie pracy wypoczywali i konsumowali kulturę wyłącznie w duchu 
narodowego socjalizmu. 

Rozdęty aparat partyjno-pai1stwowy zapewnił sobie totalny wpływ na życie 
teatralne odpowiednią polityką personalną, finansową i przede wszystkim reper
tuarową. Srodkami brutalnego przymusu i zastraszania, ale także zręczną perswazją 
i kokietowaniem bardzo szybko zdołano podporządkować sobie pozostałych w kraju 
ludzi teatru, w tym wielu znanych artystów, reżyserów, kompozytorów, dyrygen
tów itd. Bardzo wymowne są podane przez Drewniaka dane dotyczące dotacji 
i subwencji na rzecz teatrów, zwłaszcza reprezentacyjnych scen państwowych. Wy
datki te gwałtownie wzrastały na przestrzeni lat 1934--1944. W r. 1933 dopłaty 
państwa wynosiły - według Drewniaka - zaledwie 400 OOO marek, w 1934 już 
9 670 OOO marek, w 1942 r. aż 44 845 OOO marek. Przyczyn takiego wzrostu było kilka. 
Widząc w teatrze niezwykle wygodne narzędzie propagandowe i pragnąc zaspokoić 
swoje ciągoty do przepychu i blichtru, władcy III Rzeszy nie żałowali pieniędzy na 
imponujące widowiska i wysokie gaże dla wykonawców. Jednocześnie chodziło 
o przyciągnięcie do teatru milionowych rzesz ludności niezamożnej, trzeba więc
było utrzymywać ceny biletów na jak najniższym poziomie. tym bardziej że te
masy na co dzień nie garnęły się wcale do teatru, z którego zionęło nudą pro
pagandowych sztuczydeł. Wspomniana organizacja ,.Kraft durch Freude" miała pełne
ręce roboty, aby zapełnić widownie teatrów dramatycznych, zwłaszcza na prowincji.
Z chwilą rozpoczęcia podbojów cudzych terytoriów rozszerzył się również zakres
działania hitlerowskiej machiny propagandowej, wzrosły więc również wydatki na
teatry „nur fur Deutsche" w okupowanych krnjach. Same teatry w nikłym stopniu
pokrywały swoje wydatki z własnych wpływów, na których reżimowi zresztą
specjalnie nie zależało.

Polityką repertuarową Drewniak zajmuje się praktycznie we wszystkich roz
działach swojej pracy, we wstępie wskazuje jedynie na kilka zasad obowią:mjących 
w tej dziedzinie, ale czytelnik po zapoznaniu się z całą książką dochodzi do prze
konania, że w nazistowskiej polityce repertuarowej na co dzień panował niesamo
wity chaos, spowodowany mnogością konkurujących z sobą ośrodków dyspozycyj
nych, jak też ingerencją wpływowych postaci i grupek, narzucających swoje po
glądy i zwykłe kaprysy. Z urzędu za politykę repertuarową odpowiadał wspomniany 
Reichsdramaturg, działający z upoważnienia ministra propagandy. Do jego obo
wiązków należało zatwierdzanie repertuarów wszystkich teatrów na dany sezon 
i udzielanie zezwoleń na specjalne uroczystości. Teatry, zwłaszcza te znaczące, 
posiadały wprawdzie pewien margines swobody w zakresie układania sweg'o re
pertuaru, jednakże zwykły konformizm kazał im przeważnie pilnie wsłuchiwać się 
w głosy mocodawców, nie tylko realizować nakazy i respektować zakazy, lecz usłuż
nie wykonywać ogólnikowe zalecenia, zwykłe sugestie... Władze nie musiały więc 
na ogół bezpośrednio ingerować w te sprawy. Nie istniała jednolita „czarna lista" 
utworów scenicznych, na listach zaś proskrypcyjnych w dziedzinie literatury było 
stosunkowo mało nazwisk, a i te wykazy były poufne i nie zawsze znane dyrek
cjom teatrów. Zakazy, nakazy, zalecenia repertuarowe wydawano jednak stale. 
Specjalizował się w tym urząd Rosenberga. Reżim faszystowski nie tylko zdecy
dowanie odciął się od całego postępowego teatru światowego, ze szczególną zajad
łością zwalczając lewicowy nurt w teatrze współczesnym, lecz zakazał nawet upra
wiania krytyki teatralnej w j�j dotychczasowym rozumieniu. W miejsce ,.zażydzo
nej'', kierującej się „indywidualistycz.ną samowolą" krytyki artystycznej Goebbels 
nakazał w r. 1936 wprowadzenie „NS-Kunstbetrachtung" - narodowosocjalistycznej 
refleksji nad sztuką. Pisanie negatywnych recenzji było odtąd niewskazane, gdyż -
jak twierdzono - mogło to zrazić twórców, zaszkodzić sztuce faszystowskiej; kry
tykowanie konkretnych utworów traktowano jako napaść nn politykę kulturalną 
państwa! 
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Na „oczyszczonych" z obcego elementu scenach, obok pieczołowicie dobranych 
i odpowiednio spreparowanych dziel klasyków niemieckich i obcych oraz starych, 
grzecznych sztuk rozrywkowych, lansowano nową dramaturgię, nacjonalistyczny 
dramat historyczny i nazistowską sztukę współczesną. Nadzorcy kultury nie mieli 
jednak łatwego życia. Pomimo wszelkiego rodzaju zachęt i ułatwień dorobek arty
styczny tej „nowej dramaturgii" był żałosny. Nowi „twórcy" poza wielką chęcią 
służenia „Fiihrerowi" nie mieli nic do zaoferowania. Kłopoty repertuarowe po
głębiły się jeszcze bardziej z chwilą wybuchu wojny, kiedy wyl"Ugowano niemal do 
reszty dramaturgię światową. 

Dwa niewielkie rozdziały dają ogólny obraz sytuacji w teatrach Rzeszy w jej 
starych granicach oraz w Austrii po jej przyłączeniu do Reichu w 1938 r. Mowa 
jest też o życiu teatralnym na terenie okupowanych Czech i Moraw oraz „wolnej'' 
Słowacji. Z różnego rodzaju danych statystycznych wynika m.in., że po przejęciu 
władzy przez Hitlera przy minimalnym wzroście ilości budynków i przedsiębiorstw 
teatralnych nastąpi! bardzo znaczny wzrost zatrudnienia artystów sceny, zwielo
krotniła się liczba widzów. Wielką wagę przywiązywał reżim do festiwali teatral
nych. Przy okazji dowiadujemy się, że obywatelom pochodzenia żydowskiego po 
wielkim pogromie w 1938 r. zakazano również udziału w życiu kulturalnym. Bar
dziej szczegółowo Autor informuje o czołowych scenach dramatycznych i muzycz
nych Berlina i głównych ośrodków kulturalnych, przedstawia wielu głośnych dy
rektorów teatrów, reżyserów, scenografów, aktorów, dyrygentów itd. 

W obszernym rozdziale „Ekspansja teatru niemieckiego w latach wojny" Drew
niak omawia kolejno rolę „narodowosocjalistycznego teatru", działalność teatrzy
ków wojskowych, przejawy niemieckiego życia teatralnego w Wolnym Mieście 
Gdańsku, na przyłączonych do Rzeszy ziemiach polskich, w tzw. generalnej gu
berni, w okupowanych krajach skandynawskich i w Europie Zachodniej, na Bał
kanach, na okupowanych terenach ZSRR oraz w krajach zaprzyjaźn�onych z III Rze
szą i neutralnych. Można zrozumieć ambicję Autora do drobiazgowego udokumen
towania swoich wywodów na temat polityki kulturalnej III Rzeszy, albowiem 
rzetelnie udokumentowana analiza tego :Gjawiska pozwala lepiej zrozumieć istotę 
faszyzmu niemieckiego. Można Drewniakowi wybaczyć, że po czę:;ci kosztem tej 
analizy zapełnił swoją książkę materiałem czysto kronikarskim, materiałem skądinąd 
ciekawym; lecz na ogół mało ważnym i - jeśli dobrze odczytaliśmy założenia 
pracy - w tej książce w zasadzie zbędnym. Trudno natomiast zrozumieć, po co 
polski historyk zamienia się w skrupulatnego kronikarza hitlerowskich teatrzyków 
frontowych czy okupacyjnych teatrów objazdowych itp., skoro wystarczyłoby wska
zać na specyficzne zadania takich teatrów, a mianowicie podtrzymywanie morale 
w armii i wśród okupacyjnych służb cywilnych oraz propagowanie niemczyzny 
i faszyzmu na podbitych terenach. A ponadto Autor, korzystając przeważnie ze 
źródeł hitlerowskiego aparatu propagandy i nie mając zadnej możliwości zwery
fikowania zaczerpniętych danych, nie może mieć żadnej pewności, że przekazuje 
prawdziwe informacje o sukcesach, zwłaszcza ilościowych. Abstrahując od wiary
godności poszczególnych kategorii danych liczbowych i celowości ich uwzględnienia 
w książce, żałować należy, że Autor nie ·pokusił się o jakieś racjonalne kryteria 
ich doboru i przejrzysty układ ich prezentacji. 

Wysokimi gażami, przeróżnymi odznaczeniami, honorowymi tytułami, nagro
dami, a nawet „osobistymi" prezentami Hitlera dla głośnych artystów władze fa
szystowskie zapewniły sobie wiernopodda11czość środowiska artystycznego. W roz
dziale „Pozycja ludzi teatru w Trzeciej Rzeszy" Drewniak podaje wiele interesu
jących informacji na ten temat. Wobec wielkich korzyści, jak ie reżim osiągnął 
dzięki lojalnej współpracy znanych artystów, potrafiono puszczać w niepamięć 
rozne polityczne „grzeszki" z czasów przedhitlerowskich, a nawet tolerować za
warte wcześniej małżeństwa z „niearyjskim" partnerem. W tej ostatniej dziedzinie 
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było wiele żałosnych kapitulacji ze strony artystów, zdarzały się jednak również 
chlubne wyjątki. Drewniak przypomina tragedie; utalentowanego aktora Joachima 
Gottschalka, który wraz ze swą „niearyjską" żoną wybrał śmierć samobójczą. by 
uchronić żonę przed gehenną deportacji, a siebie przed haniebną rolą sprzedaw
c:,,:yka. W rozdzi_ale pt. ,,Wielcy i nie tylko ci wielcy niemieckiej literatury scenicz
nej'' Drewniak przedstawia pokrótce sceniczne losy klasyków niemieckich w okre
sie faszyzmu. Reżim chętnie posługiwał się klasykami do celów propagandowych, 
ale grano ich również z konieczności, tzn. z braku lepszych utworów współczesnych, 
często teatry wystawiały klasyków przez zwykłą ostrożność polityczną. Z utworów 
G. E. Lessinga duże powodzenie miała komedia Minna von Barnheim, niejednokrot
nie wykorzystywana - również w filmie - dla apoteozy prusactwa; wielkie hu
manistyczne dzieło Natan mędrzec było oczywiście zakazane, ponieważ głosi ono 
tolerancję i równouprawnienie wyznań: chrześcijańskiego, żydowskiego i muzuł
mańskiego. Największym oszustwem wobec całej tradycji kultury niemieckiej na
zwał Tomasz Mann zaanektowanie przez nazi5tów twórczości Goethego. Po prze
łamaniu początkowych oporów wobec wielkiego ;.masona" przystąpiono w drugiej 
połowie lat 30-tych do perfidnego eksploatowania dramatów Goethego celem pro
pagowania ideałów narodowego socjalizmu. Do szczytowych „osiągnięć" nazistow
skiej sztuki teatralnej zaliczyć należy żenujące popisy słynnego aktora Heinricha 
George w roli Gotza z Berlichingen. Najsmutniejszy był jednak los Fryderyka 
Schillera. Sam Hitler nazwał go ,.prekursorem narodowego socjalizmu" i w tym 
też kierunku szły usiłowania aparatu propagandowego, wspomaganego przez .,naukę". 

Jako ciekawostkę podaje Drewniak, że 3 VI 1941 r. Hitler nakazał zdjęcie ze 
scen, usunięcie z bibliotek i wykreślenie z programów szkolnych swej ulubionej 
sztuki Wilhelm TeH, cieszącej się dotąd nadzwyczajnym poparciem władz. Spra,vę 
traktowano jako bardzo poufną, jednak świat rychło dowiedział się o tym zdu
miewającym fakcie. Przypuszczano, że na decyzję Hitlera wpłynęła rzekoma zmiana 
polityki Szwajcarii wobec Niemiec. Później uważano, że sztukę zakazano z powodu 
ukrytej w niej krytyki dyktatury, natomiast Drewniak zakłada, że zawarte w tym 
dziele idee sprzeczne były :t: hitlerowskimi planami „nowego porządku" w Europie. 
Czego Drewniak nie zauważył: w 1976 r. Rolf Hochhuth wysunął oryginalną hipo
tezę, według której Hitler kazał wymazać z pamięci Niemców legendarną postać 
Wilhelma Tella w związku z ujawnioną kolejną próbą zamachu na jego życie, 
podjętą przez młodego Szwajcara Maurice Bavauda. Zamachowiec w ostatniej chwili 
zrezygnował z oddania strzału w stronę Hitlera w czasie pochodu przed mona
chijską Feldherrnhalle w dniu 9 XI 1938 r. Bavaud przez przypadek dostał się 
w ręce gestapo, osławiony Volksgerichtshof skazał go na karę śmierci, a wyrok 
wykonano 14 V 1941 r. ,,Filhrer" ponoć bardzo przejął się tą sprawą i widocznie 
skojarzył sobie osobę zamachowca z Wilhelmem Tellem (por. Rolf Hochhuth, Ten 38,

Rowohlt 1979). 
Równie bezceremonialnie, jak z Goethem czy Schillerem, obchodzono się z wie

loma innymi wybitnymi dramatopisarzami z przeszłości, Kleistem, Grabbem, Bi.ich
neren, Hebblem, Holderlinem, Grillparzerem i in. Gwoli sprawiedliwości należy za
znaczyć, że ta swoista „nazyfikacja" niemieckiego dziedzictwa kulturalnego nie 
znajdowała powszechnego poparcia i nie przebiegała bez oporów ze strony części 
środowiska teatralnego, jak o tym świadczą ciągłe skargi nazistowskich „kryty
ków" teatralnych i nalegania aparatu propagandowego. Spośród żyjących autorów 
starszego pokolenia przydatni dla reżimu okazali siG m.in. Max Dreyer, Otto Erler, 
Emil Strauss, a zwłaszcza utalentowany Erwin Guido Kolbenheyer; o względy 
nazistów zabiegał też Max Halhe, zaś największą „karierę" zrobił w III Rzeszy 
wywodzący się z nurtu ekspresjonistycznego Hanns Johst, m.in. autor dramatu 
,,rewolucji narodowosocjalistycznej" Sch[ageter, w której pada osławione zdanie: 
„Gdy słyszę słowo kultura, odbezpieczam rewolwer". Hitlerowcy powierzyli mu 
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prezydenturę Reichsschrifttumskammer akademii literatury. Długa jest lista dra

matopisarzy niemieckich i austriackich. których hvórczość w całości lub częsc1owo 

znalazła siq na indeksie! Drewniak wymienia najbardóej znane nazwiska - od 

Brechta po Zuckmayera. 

Słusznie postąpi! Drewniak poświqcając osobny nieduży rozdział sprawie Gcr

harta Hauptmanna. autora Tkaczy i t:zterdziestu kilku innych wybitnych dra

matów. wystawianych na całym świecie. Tytuł .. Gcrhart Hauptmann w narodo\',;o

socjalistyczncj maszynerii propagandowej" trafnie oddaje zarówno treść rozdziału, 

jak i rzeczywistą sytuację tego pisarza w tym okresie. Hitlerowcy przyjęli z wiel

kim zadowoleniem fakt pozostania w Rzeszy starzej,1cego się i mocno zdezoriento

wanego pisarza i na swój sposób wyrażali mu swą wdzięczność, schlebiając próż

ności artysty, preferuj,Jc jego utwory na �cenach. organizując z wielką pomp;1 

prapremiery najnowsz ych dzieł. urządzając uroczystości z okazji 75-lych i 80-tych 

urodzin itd. Drewniak podaje jednak też liczne fakty świadczące o tym, że pisarz 

nie utracił do końca trzeźwego osądu i niejednokrotnie oponował przeciwko nad

używaniu jego osoby i twórczości dla celów mu obcych, z drugiej strony reżim 

z czasem również dystansował się od Hauptmanna, czyniąc to zresztą dyskretnie. 

W rozdziale ,.'Współczesna scena dramatyczna. Tendencje - postacie - tematy'' 

Drewniak zajmuje si<; głównie nową. narodowosocjalistyczną twórt:zością drama
tyczną. Pomimo usilnych starań ze strony władz, odkrywanie ,.nowych talentów" 

jakoś nie wychodziło. Np. spośród 800 sztuk nadesłanych na konkurs pod koniec 

r. 1933 zaledwie trzem przyznano dyplomy uznaniu, pierwszej nagrody nie przy

znano. Nie lepiej było w następnych latach na innych tego rodzaju eliminacjach.

A jednak sceny zapełniły siq tymi nowymi sztukami, doliczono siq około 2 tys.

prapremier! Znaczna liczba utworów zakończyła swój sceniczny żywot bardzo

szybko, bo już po pierwszym przedstav.:icniu. Kilkadziesiąt sztuk, głównie komedii,

osiągnqło pewne sukcesy, niektóre zostały przeniesione na ekran. Niceo bliżej przed

stawia Drewniak utwory i ich zmienne losy sceniczne oraz sylwetki nazistowskich
,,prominentów literatury dramatyc7..ncj" - Dietricha Eckerta, Friedricha Bcthge,

Curta Langenbecka, E. Wolfganga Moliera, Augusta Hinrichsa, Richarda Billignera,

H. Heinza Ortnera ...
Efemerydą w życiu teatralnym III Rzeszy były tzw. Thingspiele, nazistowskie

misteria. przeznaczone dla specjalnych scen na wolnym powietrzu, grywane rów

nież przez amatorów. Nie cieszyły siq też szczególnym poparciem władz od dawna 

popularne w Niemczech teatry, posługujące się jednym z licznych żywych dialek
tów niemieckich, gdyż uważano to za sz.kodliwe dla idei jedności narodu i spoistości 

Reichu. 

W nstalniej czqści rozdziału Drewniak omawia tematykę nazistowskiej „dra

maturgii użytkowej". Autorzy - przeważnie świadomie - przetwal"Zali w swych 
tltworach poszczególne hasła ideologii faszystowskiej, jak rasizm. ekspansjonizm 

terytorialny, kult wodza i elity; gloryfikowali pruską myśl pai1stwową i pruski 

militaryzm. zaciekle zwalczali idee socjalistyczne, komunizm, marksizm, ,,bolsze

wizm"... Znacwa liczba sztuk poświęcona była aktualnościom dnia, szczególnym 

poparciem władz cieszyły się dramaty historyczne, których zadaniem było nie tylko 

propagowanie mitów o wielkiej przeszłości Niemiec, lecz również wspieranie do
raźnych celów polityki państwa. Sztandarową postacićJ „dramatów pruskich" był 

oczywiście Fryde1·yk II, zwany też wielkim, chętnie portretowano na faszystowską 
modłq popularnych cesarzy i chociaż jednego z twórców takich dramatów histo
rycznych - Hansa Rehberga - pewien naukowiec hitlerowski przyrównał do 
samego Szekspira, reżim nie doczekał siq takowego. Do chwili wejścia na jawną 

drogę agresji kierownictwo polityczne hamowało zapędy nadgorliwych autorów 

i dyrektorów teatrów, pragnących wystawiać utwory ziejące pogardą, niena,viścią 
i chęcią rozpra,vienia sic; z innymi narodami, później takich ograniczeń już nic 



1,G Recenzje omówienia 

było. Zarnilo się więc na scenach od sztuk o tendencji antyslowiańskiej. antycze

skiej. antypolskiej. antyangielskiej. antyradzieckiej itd. Z drugiej strony sojusze 

Rzeszy, np. z Japonią, znalazły również swe odbicie w dramatach o odpowiedniej 

tendencji i tematyce. Meandry polityki repertuarowej, bezpośrednio uzależnionej 
od polityki wewnętrznej, a zwłaszcza zagranicznej państwa. prześledzić można 

również na podstawie losów autorów obcych na scenach III Rzeszy. Drewniak 

zajmuje się tym zagadnieniem w osobnym rozdziale. Reguły postępowania były 

w istocie bardzo proste: jeśli to leżało w interesie paóstwa, jego prestiżu za granicą, 
tolerowano nawet utwory niewygodne i dokładano starań, aby dramaturgia tego 

czy innego kraju była reprezentowana na scenach niemieckich. Do wybuchu wojny 

wystawiano więc stosunkowo wiele dramatów obcych, chociaż bardziej radykalni 

propagandyści przeciwko temu oponowali. W czasie wojny wszystko się zmieniło. 

Dramaturgię krajów, które zostały napadnięte, lub też opowiedziały się po stronie 

koalicji antyfaszystowskiej, wyeliminowano z repertuaru scen Rzeszy. Zaostrzone 

kryteria ideologiczne i polityczne oraz trudności dewizowe sprawiły, że ograniczono 
znacznie wystawianie autorów z wszystkich innych krajów. sprzymierzonych. 

neutralnych ... 

\V obszernym rozdziale pt. ,,Scena muzyczna" Drewniak zapoznaje czytelnika 

z nazistowską polityką kulturalną na odcinku teatru muzycznego, tj. opery i ope

retki. form muzycznych w Niemczech tradycyjnie bardzo popularnych. Fakt, że 

Drewniak w ogóle zajmuje się w swojej książce muzyką, może budzić pewne zdzi
wienie. Ponieważ jednak Autor i tak nie wychodzi poza ogólne problemy polityki 

repeduarowej, uwzględnienie teatru muzycznego wydaje się być usprawiedliwione. 
tym bardziej że w tradycyjnej strukturze niemieckich przedsiębiorstw teatralnych. 

zwłaszcza na prowincji, scena dramatyczna, operowa i operetka tworzyły na ogół 
wspólnotę organizacyjną. Nacjonalistyczna megalomania kazała nazistom uznawać 

muzykę niemiecką za najlepszą w świecie i dlatego przyznawano jej absolutne pier
wszeństwo również w repertuarze operowym i operetkowym, pomimo rozlicznych 
kłopotów z lepiej lub gorzej pasującymi do „nowej rzeczywistości" librettami. któ
rych autorami byli - na domiar złego � nierzadko Żydzi. Podobnie jak w od
niesieniu do teatru dramatycznego naziści rozpoczęli gleichszaltowanie teatru mu
zycznego od wyrugowania z repertuaru utworów autorów „niearyjskich" oraz 
muzyki „zdegenerowanej". jak np. atonalnej muzyki Albana Berga (Wozzeck). 

W 1935 r. na .,czarnej liście" dzieł niepożądanych znalazło się 108 kompozytoró,v 
z obszaru niemieckiego. Lista z czasem była coraz dłuższa, a i tak nie obejmowała 
wszystkich autorów. których w praktyce eliminowano ze scen. Walce z „bolsze
wizmem muzycznym" służyć miała m.in. wystawa „Muzyki zdegenerowanej" w 1938 r .. 
w 1940 r. wydano Leksykon Żydów w muzyce z wykazem tytułów dzie! żydowskich. 

W ostatnim rozdziale, ,,Teatr niemiecki a wojna totalna•·, Drewniak opisuje 

niemieckie życie teatralne w obliczu zbliżającej się katastrofy. Jeszcze w 1943 r„ 

po upadku Stalingradu, Goebbels buńczucznie zapowiadał, że również w warunkach 
ogłoszonej „wojny totalnej" teatry pozostaną otwarte. I rzeczywiście. pomimo cięż

kich nalotów, demolujących także liczne gmachy teatralne. pomimo niedostatków 
życie teatralne „kwitło". Znękana wojną ludność garnęła się do teatru, szukała 
krótkiego wytchnienia i ucieczki od ponurej rzeczywistości. Jednak już 20 VIII

1944 r. Goebbels musiał ogłosić upadłość swego imperium. Z dniem I IX 1944 

jego teatry przestały istnieć. Zamknięto również wszystkie szkoły artystyczne, 
wydawnictwa itd., a ludzi pognano do fabryk zbrojeniowych i na front. W ocala

łych salach teatralnych wyświetlano filmy. 
Pożytecznym uzupełnieniem wywodów Drewniaka jest 62-stronicowy indeks 

nazwisk, zawierający krótkie notki biograficzne uwzględnionych postaci. 

Konrad Gajek 
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P. Ma t us a k, RUCH OPORU W PRZEMYSLE WOJENNYM OKUPANTA
HITLEROWSKIEGO NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1939-1945, War
szawa 1983, ss. 412. 

Książka P. Matusaka podejmuje trudne problemy ruchu oporu w przemyśle 
wojennym na ziemiach polskich, zarządzanym przez hitlerowskie władze okupa
cyjne. Recenzowana praca, wydana w sposób staranny pod względem graficznym 
i posiadająca bogatą bibliografię źródłową, w tym przede wszystkim archiwalną, 
zasługuje na szczególne zainteresowanie. Jest bowiem pierwszym opracowaniem 
naukowym w historiografii polskiej. obejmującym w sposób kompleksowy tak 
specyficzną formę walki społeczeństwa polskiego z okupantem. 

Praca składająca się ze wstępu. sześciu rozdziałów merytorycznych i zakoń
czenia, nie jest łatwa w odbiorze i wymaga w czasie studiowania dużej koncen
tracji. Ze względu na styl autora i sposób prezentacji poszczególnych problemów, 
przeznaczona jest przede wszystkim dla czytelnika przygotowanego. 

We wstępie zostały omówione formy walki gospodarczej z okupantem i jej 
znaczenie w polskim ruchu oporu. Autor dokonał tutaj analitycznej oceny i ki·y
tyki wykorzystanych w pracy materiałów i literatury. 

W rozdz. I w sposób opisowy i statystyczny przedstawiono potencjał przemy
słowy Polski międzywojennej na tle porównawczym najbardziej rozwiniętych państw 
europejskich. Słuszne są tutaj wnioski Autora, iż ekonomika Polski w Jatach 
30-tych pozostawała w zainteresowaniu władz hitlerowskich. Szczególne rozpozna
nie przemysłu metalowego i wydobywczego zajmowało w planach wojennych
III Rzeszy miejsce specjalne. Hitlerowska teoria ,.Blitzkriegu" zakładała bowiem,
iż główną płaszczyzną przewidywanych sukcesów militarnych Wehrmachtu miała
być jego przewaga techniczna. Stąd cala organizacja przemysłu w okupowanych
krajach europejskich, w tym i w Polsce, oraz sposób zarządzania nim przez Mi
nisterstwo Uzbrojenia i Amunicji oraz Inspekcję Zbrojną i Komendę Uzbrojenia 
Rzeszy, zostały podporządkowane temu celowi. 

Rozdz. II przedstawia struktur� organizacyjną i formy ddalania polsl<iego 
ruchu oporu .. Walka polskiej klasy robotniczej z dominacjq ekonomiczną okupanta
narastała stopniowo. Od stosowania żyw iołowego oporu indywidualnego w latach 
1939-1940, którego cechą charakterystyczną był świadomy sabotaż i bojkot za
rządze,i okupanta, przechodzono do konspiracji zorganizowanej. Tę formę dzia
łalności cechowało powiązanie dywersji ekonomicznej z bezpośrednim sabotażem 
w przemyśle zbrojeniowym okupanta, organizowanym i kierowanym przez ogniwa 
Armii Krajowej i Delegatury, oraz inne organizacje polityczno-wojskowe. Stoso
wane początkowo proste sposohy niszczenia urządzeń technicznych i gotowej pro-. 
dukcji, zostały zastąpione złożonymi metodami sabotażu, Obejmowały one procesy
produkcyjne i technologię nic tylko poszczególnych fabryk. ale również całych 
branż przemysłu. 

Formy sabotażu stosowane w go;;podarce surowcowe-energetycznej okupanta 
są prezentowane w rozdz. III. Sabotaż dokonywany w kopalniach, elektrowniach 
i przemyśle naftowym wydatnie obniżał poziom produkcji w gałęziac h mających 
bezpośredni wpływ na sprawność wytwórczą całej gospodarki III Rzeszy, a szcze
gólnie przemysłu zbrojeniowego. 

Przedmiotem rozważań Autora w rozdz. IV jest ruch oporu w hutnictwie. 
Sabotaż. w fabrykach broni, przemyśle czołgowym, lotniczym i stoczniowym, oma
wiany jest w rozdz.. V i VI. 

Słuszne są wnioski Autora, iż musowy sabotaż w przemyśle wydobywczym 
i energetycznym pogłębia! dezorganizację i obniżał produkcjG zbrojeniową. Węgiel,
energia elektryczna, żelazo i stal stanowiły bowiem podstawowy surowiec strate
giczny gospodarki wojennej III Rzeszy. Ograniczenie wydobycia i produkcji tych 
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surowców i materiałów, jak pokazał końcowy okres wojny, miało decydujący 
wpływ na ostateczne rezultaty zmagań koalicji antyhitlerowskiej z. III Rzeszą. 
Walka ekonomiczna w okupowanym kraju była więc ważną płaszczyzną ogólnego 
oporu Polaków. 

Liczne ilustracje, tabele i zestawienia statystyczne, wykresy oraz indeks osób 
i nazw geograficznych shmowią uzupełnienie tej ciekawej i potrzebn ej książki. 

Bronisław Gralak 

A. Bas a k, T. Marc z ak, WYBÓR TEKSTÓW ŻRÓDŁOWYCH DO HISTORII
POWSZECHNEJ PO II WOJNIE SWIATOWEJ, t. 1: 1945-1955, Wrocław 1984, 
SS. 781. 

Ostatnia wojna, jak żadne inne wydarzenie w historii, dala światu tak wiele 
:Lmian ilościowych i jakościowych. W kilkadziesiąt lat po jej zakończeniu coraz 
bardziej konieczne staje się dokonanie bilansu zjawisk, które tak bardzo od
mieniły oblicze polityczne świata. Brak dostępu do bazy źródłowej sprawia, że 
historykom trudno pokusić się o pełną ocenę faktów, o próbę syntezy, ale jeszcze 
trudniej wyrzec się potrzeby jak najgłębszego ich poznania i zrozumienia. Historio
grafia polska dysponuje w tej dziedzinie wyjątkowo szczupłą literaturą. Istniejące 
opracowania o l:harakterze przeglądowym i monografie l, często w formie pu
blicystycznej, nie zaspokajają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza potrzeb dydak
tycznych. Luka ta może być w pewnym stopniu wypełniona przez opublikowany 
Wybór tekstów źróclłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej, efekt 
pracy historyków wrocławskich A. Basaka i T. Marczaka. Autorom, jak zaznaczają 
w przedmowie, przyświecała klea przygotowania pomocy dydaktycznej dla stu
dentów zaocznych. Jednakże ten skromny cel został znacznie pr2ekroc1..ony. Wśród 
wydawnictw polskich jest to największy i najbogatszy zasób tekstów źródłowych 
do dziejów powszechnych po II wojnie �wiatowej. Łączy znane dokumenty ze 
zbioru L. Gelberga 2 (w formie odsyłaczy) i Zbioru dokumentów PISM 3 z nowymi
materiałami, dotychczas w języku polskim nie opublikowanymi. Do nich należą 
fragmenty wspomniet't K. Adenauera 4, H. Trumana s, R. Schumana 6, H. Ripki 7 · 
i A. Malraux s. Jest to wynik dążeń autorów do zaprezentowania stanowisk anta
gonistycznych stron konfliktów politycznych lat powojennych. Przykładem moie 
być sprawa powojennyl:h Niemiec, która zasadniczo poróżniła koalicję antyhitle
rowską. I tutaj wspomnienia K. Adenauera. podnoszące ten prolJlem, nabierajq 
szczególnego znaczenia. W efekcie w Wyborze znalazło się 29 pozycji tłumaczonych 
i- drukowanych w Polsce po raz pierwszy. Praca zyskuje także na znaczeniu poprzez
fakt odrzucenia przez autorów europocentrycznego patrzenia na historię i uwzględ-

1 Takie prace jak: R. Fr e Ie k, Historia zimnej wojny, Warszawa 1971; G. Ja
s zu ń s ki, Swiat zdaje egzamin, Warszawa 1967; M. Tur Ie j s k a, Zapis pierwszej 
dekady 1945-1954, Warszawa 1972; J. Stef a n o w i c z, Swiat w trzydziestu odsło
nach, Warszawa 1971; M. W o jciec ho w ski, Węzłowe zagadnienia historii po
wszechnej po roku 1939, cz.. 2: 1945-1954, Warszawa 1976. 

� L. Ge Iber g, Prctwo międzynarodowe i historia dyplomatyczna, t. 3, War
szawa 1960. 

s Zbiór dokumentów 1946-1955, PISM. 
4 K. Adenauer, Erinnerungen 1945-1953, Frankfurt a. M. 1967; Erinneru11gełł 

1954-1955, Frankfurt a.M. 1968. 
5 H. Trum a n, The Memoirs, t. II: Years of Trial and Hope 1946-1953, Lon-

don 1965. 
8 R. Sc h uman, Pour l'Europe, Paris 1963. 
7 H. R i p k a, Le coup de Prague. Une revolution prefabriquee ... , Paris 1949.
8 A. M a 1 r a u x, Antimemoires, t. I, Pari, 1967.
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nicnia problematyki pozostałych kontynentów. Burzliwe lata powojenne udowod
ni!y, że Europa powoli przestaje być .,pępkiem" świata i ig,1orowanic clziejów 

krajów pozaeuropejskich stanowiłoby poważny błąd. 

Pierwszy tom Wyboru (przewidzianego dla całego powojennego trzydziesto
lecia) obejmuje okres dziesic;ciu lat - 1945-1955. PnyjQcie takiego pncclzialu 

czasowego nic budzi w,1tpliwo�t:i. Okres ten cechuje zmrożenie stosunków mic;cli:y
narodowych i odcina sic; od lat póź.niejsz.ych, po 1955 r., kiedy górc; wzic;la potrzeba 
dialogu i odprc;żenia. Przy doborze tekstów. obok dokumentów o charakterze ofi
cjalnym. autorzy posłużyli sic; szeroko literaturą pamic;tnikarską. Biegunowo�ć tych 
relacji (np. Montgomery, Truman - Castro, Putrament) daje możliwość różnorodnej 
interpretacji i pomaga lepiej zrozumieć klimat polityczny pierwszej powoje11nej 

dekady. Same zaś teksty zostały zaopatrzone w tytuły pozwalające cloklc1d11iej 
zorientow,1ć się w ich treści. Tak,\ samą funkcję przyznali autorzy wic;ksznści 

·przypisom. S,) one często dopowiedzeniem czy uzupełnieniem do materiału czyni<]C

go przez to bardziej czytelnym. Przy opracowywaniu kolejności dokumentów przy

jęto układ chronologiczny. I chn-: sqsiuclują ze sobą teksty o różnej problcmatyec,
nadaje to jednak pracy wi<;kszy porz<]dek aniżeli w wypadku przyjęcia układu
rzeczowego. Trudno byłoby WÓ\VCza, kwalifikować t1·eści o charakterze wielo
wątkowym. Po;ia tym w obu czc;ściach tego tomu dokumenty poprzedzone są szCZ\'

gólowym wykazem zam'e�zczonych tekstów. ulatwiaj,1cym korzystanie z nich.

Bardzo istotn�rm elementem Wyboru są skorowidze. Pierwszy z nich to .. Skoro
widz osób wystQpuj,)cych w tekst:tch i przypisach". Wszystkie osoby w nim wy
�tc;pujqce m,1j,i swoje noty biogrnficzne. To �amo clo!yc,.,· .. Skorowidzu instytucji, 
organizacji i partii politycznych''. gdzie każde hasło jest wopairzone w krótki szkic 
clzialalno�ci clnnej organizacji. 

Wszystko to. a więc nad,111ie dokumentom tytułów merytorycznych, uzupdni:·11it• 

treści dokumentów poprzez przypisy oraz opracowanie not biograficznych i szk:c,iw 
historycznych w obu skorowidzach, sprawia. że teksty W11bom nie stanowi;) .. mart
wej litery" i S<l lat\\'iejsze \\' odczytaniu i korzystaniu. A to ;,: kolei jest najwi<;ksz,! 

zalet<] tej pozycji. 
Rcnsumujqc należy .-twierdzić. że praca w tej ln!ś<.:i i formie pr;c.yczyni" ,-il: 

znacznie cło poznania dziejów wspólczesnego Ś\\·iata . .Jc,-t pozycją dość trudn,). bo 
pozbawioną elementu badawczego. Nic zawiera komenU1.i-zy i interpretacji wycla
r..eń, a jedynie ich relacje; .. ustami·, dokumentu. Taka rola przypada zbiorowi do
kumentów. Mimo to jest publikacj,J udan,J i potrzebmt, gdyż stały i powszechny 
clostQp do materiałów clokumentuj,1cych wydarzenia lat 1945-1955 najlepiej pozwoli 
wyrobić sobie s,Jd o tych za�ad11ic11;nch. zwlas,.cza stutlcntom historii, do których 
niniejsz�· Wybór jl'�t adrc,()wany. 

:'11iroslai,: D.!Jmnrski 

.. GŁOS OLESNA", R. 13. 1981. [wyd.] Stowarzysz0nic Miłośników Olesna. Red. 
nauk. W. Lesiuk, Olesno 1981. ss. 120.

W corocznym już cyklu \Vyd.iwniczym ukazał sh; nowy tom „G!osu Olesna". 
trzeci z koki pod redakcją W. Lesiuka. Obok stałych sześciu działów, jakie z,1wicrn 
(,.Z przeszłości''. ,.Nasza wieś .

.
. .. Etnografia i folklor'', ,.W Polsce Ludowej''. ,,Syl

wetki'' i ,.Kronika") . ..  aszla .,mutna konieczność wprowadzenia nowego - ,,Odeszli 

od nas .
.
. W 1981 r. zmarły bowiem trzy osoby bezpo�rednio związane z wydawa

niem rocznika. wśród nich nieodż.ilowancj pamięci twórca i długoletni redaktor 
,.Głosu Olesna··. Franciszek Hawranek. Odszedł również zasluż.ony członek zespołu
redakcyjnego Bt'rnard Krnpa oraz działaczka Stowarzyszenia Jadwiga Łojczyk. 
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Ich sylwetki prezentują w dziale pierwszym Wiesław Lesiuk, Władysław Łuczkie
wicz oraz Mieczysław Kuś j Andrzej Zak-Mensah; im też dedykowany jest cały 
tomik. 

W najwartościowszym dziale „Z przeszłości" zamieszczono cztery artykuły. 
D. Tomczyk, w solidnie źródłowo udokumentowanym opracowaniu, przedstawia
Dzieje cechu. rzeźniczego w Oleśnie do polowy XIX wieku. Przy okazji ukazuje
rzecz doskonale znaną historykom zagadnień społeczno-gospodarczych, a niedoce
nianą nieraz przez badaczy innych zagadnień: jakim to nieocenionym źródłem
mogą być księgi metrykalne. Wartościowy materiał prezentuje B. Zajączkowska
w artykule pt. Pamiątki po Janie Nikodemie Jaroniu w zbiorach Biblioteki Sląskiej
w Katowicach. Od paru numerów redakcja konsekwentnie realizuje zamysł po
szerzania na lamach rocznika problematyki dotyczącej dawnego pogranicza oles
kiego również o materiały związane z dziejami ziem ościennych. Ilustruje to arty
kuł A. Gąski, J. Gburka i J. Soporka Oficjalne i tajne formy nauczania na terenie
Krzepic w latach 1939-1945.

Wyraźnie in minus od wyżej omówionych odbiega czwarty artykuł, B. Paczuły 
Przyczynek do dawnego hutnictwa oleskiego. Poza niewielkimi walorami poznaw
czymi zawiera, niestety, błędy merytoryczne. Autor, wymieniając trzy ośrodki hut
nictwa, nie wiadomo dlaczego kuźnicę w Krzyżanowicach (nad Prosną) lokalizuje 
w ośrodku drugim w okolicach Szumiradu, Tuł i Leśnej (nad Budkowiczanką). 
Podobnie błędnie zalicza do ośrodka pierwszego kuźnicę w Wytoce. Wytoka, to 
dzisiaj. część Kościelisk, również w okolicach Prosny, a nie dorzecza Łomnicy. Tym 
sposobem Autor zapomniał o jeszcze jednym ośrodku kuźniczym, jaki zapewne 
istniał, a ciągnącym się od okolic Praszki do Kościelisk 1. Również nie można zgo· 
dzić się z zaliczeniem Kucob do ośrodka trzeciego. Aż prosi się, żeby je włączyć 
do ośrodka pierwszego, tzn. Bodzanowic, Borek Wielkich (a nie Barek, jak podano) 
itd.; zamieszczona mapa nie zawi�ra zresz:tą tego blt;du, n.ltomiast posiada inne 
,,walory": informuje nas o przebiegu linii kolejowych i usytuowaniu Jeziora Turaw
skiego - w XVI w.!

Dział trzeci „Nasza wieś" zawiera jedno opracowanie: niestrudzony R. Piech 
przedstawia dzieje dziewiątej już miejscowości, tym razem rodzinnej wsi Jana 
Nikodema Jaronia - Jastrzygowic 2

• Podobnie cenny poznawczo jest artykuł G. Ko
strzewy-Sołtysiak, Dziecko w wierzeniach i obrzędach ludowych ziemi oleskiej 
wypełniający zarazem dział pn. ,,Etnografia i folklor". 

Dział zatytulowan? ,,W Polsce Ludowej" wypada, co jest już niestety Tegułą, 
najsłabiej. Oprócz przedstawienia najważniejszych wydarzeń z dziejów szkoły 
w artykule W. Fierli, Szkol.a rolnicza w Paw/.owicacli, sensacyjnej niemal historii 
poszukiwa1\ w okolicach Olesna przestępcy rozkręcającego szyny kolejowe i pod
palającego stodoły - w materiale Mariana Kotarskiego Kryptonim „KLIN", zawiera 
omówienie najczęściej spotykanych przestępstw w Oleskiem w artykule H. Marek 
i W. Balińskiego, Przestępczość na terenie Olesna i najbliższej okolicy w latach 
1979-1981. Kończy dział artykuł? komunikat? S. Kostrzewy pt. Rodzima iudność 
w Oleskiem w 1977 roku. Nie wiem, czym kierowała się redakcja kwalifikując ten 
materiał do druku. Prócz przestarzałej terminologii demograficznej, jaką stosuje 
autor, nie udokumentowanych wniosków odnośnie do zmian w liczbie i strukturze 
ludności autochtonicznej, nie podaje nawet źródeł, na jakich opierał się przytaczając 

1 Por. L. Mus i o ł. S. Płu s z cze w s k i, Wykaz zakładów dawnego hutnictwa
żelaza na Górnym Ślqsku od XIV do poi.. XIX wieku (Studia z dziejów górnictwa 
i hutnictwa, pod red. J. Pazdura, t. V, Warszawa-Wrocław 1960, s. 35-56); F. Ha
wr a n e k, O dawnym hutnictwie oleskim (Głos Olesna, R. 5, 1970, s. 35). 

2 Do tej pory w poszczególnych rocznikach przedstawiono już dzieje: Borek 
Wielkich, Chocianowic, Gorzowa Sląskiego, Kadłuba Wolnego, Olesna, Radawia, 
Starego Olesna i Zębowic. 
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obfite dane statystyczne. Nie wzbudzają również zaufania dane przytoczone w ta
beli, a mówiące, że w trzech malutkich wioskach mieszkała ludność wyłącznie· 
rodzima. Na tle tycb mankamentów nie powinien więc dziwić końcowy wniosek 
autora, mający w swym założeniu charakter konstatacji, a faktycznie jedynie wy
miar postulatywny: ,,Nowy podział administracyjny kraju, którego rezultatem jest. 
połączenie wschodniej części badanego obszaru z województwem częstochowskim. 
oraz dynamiczny rozwój ośrodka przemysłowego Praszki, zmienił stosunki lud
nościowe na dawnym pograniczu i p r z y c z y n ił s i ę d o z a t ar c i a s t  a r e j 
granic y pols ko-n i emi e c k i e j  z 1939 ro k u" (podkr. W.P.).

W dziale szóstym „Sylwetki" w materiale zatytułowanym Oni walczyli o wol

ność ziemi oleskiej D. Tomczyk przedstawia sylwetki trzech zasłużonych dla re
gionu: Ludwika Kurpiela, Józefa Szwarcfitera z Krzepic i starszyny Jakuba Jar
czewskiego wsławionego rajdem czołgowym z Częstochowy do Byczyny w styczniu 
1945 r. 

Kończą rocznik dwa działy: ,,Varia" i „Kronika", które jak się wydaje, mogłyby 
z powodzeniem stanowić całość. W. Baliński omawia Dzialalno1ć oleskiej Temidy 
z perspektywy 36-lecia, a R. Antkowiak za pomocą fragmentów publikacji i listów 
dokumentuje działalność oleskich różdżkarzy. W „Kronice" - informacje o kon
taktach zagranicznych Stowarzyszenia, obchodach 6 rocznicy powstań śląskich 
i działających zespołach muzycznych. 

Ponadto tomik zawiera ilustracje (nie związane z tekstem) B. Zelawskiej i re
produkcje ekslibrisów autorstwa M. Tkacza i A. Chyrka (o którym nie wspomniano 
wymieniając ilustratorów rocznika). 

W sumie pomimo uchybień, które zdarzyć się mogą zawsze, z zadowoleniem 
należy odnotować fakt regularnego ukazania się periodyku, który redagowany przez 
młody i ambitny zespół, pomimo różnych przeszkód (pozaredakcyjnych nieraz) wno�i 
trwały wkład w dzieło poznania przeszłości i współczesności ziemi oleskiej. 

Waldemar Pasieka 

HISTORICKA GEOGRAFIE nr 21, sbornik k sedmdesatinam univ. prof. MUDr. 
Ervina Cerneho, CSc., Praha 1983, ss. 391. 

Książka poświęcona jest 70-leciu urodzin. znanego czechosłowackiego historyka, 
prof. dr. E. Cerneho. Jest on cenionym specjalistą z zakresu geografii historycznej, 
a duże zasługi położył przede wszystkim w pracy nad odtwarzaniem sieci osad
niczej wsi i grodów zanikłych w średniowieczu w Czechach. 

Czołową pozycję w tym tomie zajmuje artykuł Z. Bohaca o miejscu wsi w struk
turze osadniczej przedhusyckich Czech. Autor rozważa pojęcie wsi jako jednostki 
osadniczej, bada też liczbę zagród przypadających na osadę wiejską. Jest on zda
nia, że w latach 1150-1400 na dawnym obszarze osadniczym wielkość wsi (10-15 
zagród) wzrosła trzykrotnie. Ustala on równocześnie przeciętną liczbę domostw 
we wsiach niektórych rejonów Czech. Na przełomie XIV i XV w. osady leżące 
na najwcześniej zamieszkałych terenach posiadały od 13 do 27 zagród. W okolicy 
Bechyny, Netolic i Pilz_iia liczba ich sięgała 15-24. Na wyżej położonych obszarach 
we wsi znajdowało się 10-23 domów. Do 30 obiektów liczyły natomiast osady 
leśno-łanowe, powstające w drugiej połowie XIII w. 

Wiele miejsca poświęcono w książce zagadnieniu rekonstrukcji sieci osad za
nikłych w średniowieczu. W kontekście tym interesujące wydają siQ być wyniki 
badawcze przedstawione przez J. Panaceka i F. Gabriela. Wykorzystując źródła 
pisane, częściowo też archeologiczne, wyszczególniają oni wsie zanikłe w rejonie 
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Czeskiej Lipy. Z. Mefinsky, który śledzi te zagadnienia na terenie południowo-za
chodnich Mora\v, dzieli sic; równocześnie swoim krytycznym stosunkiem do ma
teriałów pisanych i kartograficznych, głównie katastralnych. Rejonu południowych 
Moraw, dokładnie obwodu Brechovskiego, dotyczą także ustalenia zawarte w arty
kule J. Ungera. Zwraca on szczególną uwagę na badania archeologiczne. Pozwoliły 
one odtworzyć rozmieszczenie jednej trzeciej spośród 52 wsi zaginionych w XIII
XV w. ,v rejonie Bi'eclavia. Ciekawym przyczynkiem do badań nad lokalizacją osad 
'\\' okolicy Taboru i Pragi jest praca V. Rumla. Pokaz.uje ona m.in. związki istnie
jące międ:,:y małymi siedzibami feudalnymi a sąsiadującymi chłopskimi wsiami. 

Rekonstrukcją dawnego położenia pojedynczych miejscowości zajmują się w 
swoich artykułach V. Navratil, J. Skutil i A. Hcjna. Pierwszy z pomocą metod 
archeologicznych bada lokalizację wsi Dasowice zanikłej w XV w. Drugi stara się 
ustalić miejsce 'klasztoru i grodu Rajhrad po,vsta!ych w XI w. w pobliżu Brna. 
Trzeci wreszcie, publikując wyniki wykopalisk archeologicznych w Nowym Sedlo 
nad Biliną, śledzi losy XIII-wiecznej osady. O jej istnieniu świadczą pozostałości 
po romaóskim kościele. Podobne pod wzglc;dem tematyki są rozważania R. Turka, 
poszukującego pierwotnych śladów osad Brudek i Zdemily, czy P. Beliny, który 
próbuje odtworzyć obraz miasta Hradec Kralowe \V okresie przedhusyckim. Obaj 
autorzy twierdzą zgodnie, że w pokazaniu dav,rncgo charakteru tych miejscowości 
przeszkadzają późniejsze ich zmiany przestrzenne i urbanistyczne. 

Wśród pozostałych publikacji wymienić trzeba rozprnwę P. Bohaca o terytorium 
wyszehradskieg'o probostwa w Prachaticach w XIII i XIV w., artykuł J. Żemlicki 
o królewskim podczaszym Zbrasławie i jego testamencie oraz prace; J. Purfa o hi
stomctrii w Czechosłowacji, tj. o nowych metodach zbierania. gromadzenia i udo
stępniania informacji w naukach historycznych. W dziale recenzji uwage;- zwraca
omówienie artykułu J. Piaseckiej Pierwsza geografia Po1ski. 

Janv.s;.; [{ościk 

ROCZNIK JELENIOGÓRSKI, t. XXI, 1983 r .. ss. 216. 

Kolejny tom Rocznika Jcleniogó1·s]dego jest s;:czególnie bogaty w artykuły 
o treści historycznej.

Na szczególną uwagę zasługują artyklily E. Szczcpat1,kiego o podziałach admi
nistracyjno-terytorialnych ziemi województwa jeleniogórskiego do 1975 r. oraz 
druga czc;ść pracy T. Bugaja o reemigracji Polaków z Jugo;;lawii w latach 1946-
1947. Obie publikacje wyróżniają się starnnnym warsztatem naukowym. Artykuł 
Szczcpaiiskiego jest obszernym zestawieniem zmian adminisb'acyjnych i terytorial
nych zachodzących w regionie jeleniogórskim od średniowiecza począwszy po re
fonrn; administracyjną, w wyniku której z podziału dawnego województwa wroc
hnvskiego wyłoniono m.in. województwo jeleniogórskie. 

Praca Bugaja oparta jest przede ,vszystkim na materiale źródłowym. bogato 
ilustrowana. Autor wykorzystał materiały archiwalne z 'i.Vojewódzkiego Archiwum 
Państ\vowego oraz Archiwum KW PZPR we Wrocławiu. a tukże z Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie. Bugaj charakteryzuje środowisko i sytuację reemigrantów 
w Jugosławii zwracając uwagę na motywy, jakimi kierowc:li się oni przy podej
mowaniu decyzji o wyjeździe do Polski. Sporo miejsca poświęca także nowemu 
środowisku, w jakim znaleźli sic;, oraz procesom integracyjnym, którym zostali 
poddani, tak zresztą jak wszyscy osadnicy na ziemiach odzyskanych. 

w rzeczywistości sprawa osadnictwa reemigrantów była bardziej skompliko
wana, niż to można wnosić z treści omawianego artykułu. Komplikacje te wynikały 
z tempa osadnictwa migrantów wewnętrznych (z Polski centralnej) i przesiedleń-
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ców ze Związku Radzieckiego. Gminy w powiecie zgorzeleckim, luba11skim lwó
weckim wytypowane na osadnictwo rcemigrantó,v z Jugosławii były już zajęte. 
Kolejna koncepcja przewidywała osiedlenie ich w powiecie szprotawskim i złoto
ryjskim. Ciągle ważyła się sprawa usuwania bądź pozostawienia osadników, którzy 
zajęli gospodarstwa przeznaczone dla reemigrantów. 

Pierwszych lat powojennych dotyczy artykuł Z. Kulika o organizacji komuni
kacji samochodowej w regionie jeleniogórskim. Region ten. z uwagi na brak znisz

czeń ,vojennych. zachował s,•,;ą infrastrukturę ekonomiczną. Nie było jednak rzeczą 
łatwą sprostać ówczesnym zapotrzebowaniom w zakresie transportu i komunikacji. 
,zczególnie z powodu braku taboru samochodowego. Artykuł pozwala uświadomić 
sobie rozmiary tych trudności w powiatach, przez które nie przetoczyły się dzia
łania wojenne. 

Praca H. Szoki jest także poświęcona problematyce osadniczej i zagospodaro
\\·aniu regionu jeleniogórskiego. Jedyną jej zaletą jest materiał zdjęciowy. Zarówno 
dane statystyczne. jak i cytaty czy dokumenty zamieszczone w tekście nic zostały 
opatrzone przypisami wskazującymi na źródło ich pochodzenia. Sama treść artykułu 
miejscami jest wprost naiwna, sugerująca, że najważniejszym świadectwem obec
ności Polaków w Jeleniej Górze były udekorowane flagami domy i lokale (s. 67). 
Z tekstu na s. 71 wrqcz wynika, że udział kraju w odbudowie Europy polegał m.in. 
i na tym iż: ,.Tysi4ce przybywających ludzi na ziemie powiatu i miasta Jeleniej 
Góry sprawiły, że pola zakwitły Ianami zbóż, fabryki zawrzały gorączkow,i pracą. 
kominy zadymiły. kształtując ll'gendę realnych cudów''. Je,t w art.vkuh• .ie,·�cze 
kiika fragmentów z podobną porcj,\ emfazy. O osi,1gnięciach ludzi w tamtych 
latach należy pisać widząc ich ciężką pracę. która, jak wiadomo, z żadnymi na wet 
realnymi cudami nic ma nic wspólnego. Należy pisać poza tym konkretnie. Źle 
została obmyślona koncepcja artykułu. Jest w nim wszy,tkiego po trochu łącznie 
z rozprawą z rewizjonistami zachodnioniemieckimi i w rzeczywistości brakuje 
jakiejkolwiek myśli przewodniej. 

Inną tematykq. choć również obejmuj,Jcą lata powojenne. pnecbtawia L. Millei· 
pisząc o pru�ie regionu w latach 19·!.�-1958. 

Ka uwagc; za.s ługuje praca czt,choslowackicgo Autora B. S inutncgo o zwi,gkach 
go,;podarczycil oluqgów lniarskich polskich i czeskich po obu stronach Karkonoszy 
\\' XIX w. oraz A. Andrejewa o Polakach odwiedzaj,1cych cieplickie uzdrowisko 
riel XVI do XIX w. Nic tylko kolekcjonerów zaintere.,ujq dzieje pieni,Jclza zasl(:p
czcgo emitowanego w regionie jeleniogórskim w latach H>l4-1927. R. K. l\fazurski 
przedstawia portret i swoje wspomnieni,1 o zmarłym 4 hita temu znanym j(']enio
górzaninie S. Bernacie. od 1964 r. redaktorze ,.Rocznika Jeleniogórskiego". 

Tom zan1,,·ka kronika województwa jeleniogó1·,;kiego za 1982 r. oraz indeks 
publikacji dwudziestu numerów „Rocznika" zestawione przez M. Jarmolukowq. 

Szkoda, że Redakcja nie widzi potrzeby ujednolicenia sposobu przedstawiania 
dokumentacji naukowej zamieszczanych prac. Spotykamy bowiem w niektórych 
,1dykułach przypi�y u dołu każdej strony. innym razL'lll tylko wykaz litoratury 
E,\ koi'lcu pracy. 

Elżbieta Ko.�cik 

STUDL\. I ;1IATERIAŁ Y Z DZIE.JÓ\V SLĄSKA. t. I :1, Katowice 1983. s.,. 494. 

Po przerwie. tnvajqcej od 197:3 r„ wznowiono „Stud ia i materiały" redagowane 
pncz S. Michalkiewicza jako ,vyc!awnictwo Śląskiego Instytutu Naukowego w Ka
tO\vicach. Zmniejszono dotychczasowq objętość poszc.:zeg-ólnych tomów cło około 
20 arkuszy autor�kich. 1\,fają byt rnw wydawane malq poligrafią, po jednym tomie 
,,., roku. Kcl��;ium 1·l'clakcyjue planuiL' zamieszczanie tl'kslów o objętości 1-3 ar-
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kuszy. Stwarza to szansę druku obszerniejszych materiałów źródłowych oraz więk
szych rozpraw, które trudno było publikować w czasopismach śląskich. W kręgu 
zainteresowania Kolegium znajdują się materiały i rozprawy dotyczące różnych 
dziedzin dziejów Sląska oraz jego roli i kontaktów z ziemiami sąsiednimi. Kolegium 

redakcyjne ma nadzieję, że „Studia i materiały" staną się czynnikiem integrują

cym śląskie badania historyczne (s. 5-7). 

Omawiany tom składa się z 8 pozycji; 3 w dziale studia oraz 5 w materiałach. 

Jedna praca dotyczy XIX, a pozostałe XX w., w tym jedna okresu okupacji oraz 

dwie pierwszych lat po II wojnie światowej. 
W studiach znalazły się opracowania M. Górnego (Ruch naturalny ludności 

Tarnowskich Gór w latach 1801-1870), M. Wenatowicz (Z zagadnień awansu spo
łecznego Górnoś[qzaków w Polsce niepodległej) oraz J. Ciągwy (Giówne upraw
nienia poWyczne ślqskich organów autonomicznych w Latach 1922-1939). Trady

cyjną już problematykę wzbogacono więc o temat z zakresu demografii historycz

nej. Zaprezentowano po raz pierwszy w historiografii· śląskiej wyniki badań do
tyczące ludności miejskiej, oparte na księgach metrykalnych. 

W materiałach obok pracy E. Długajczyka (Spór o „Godzinę Po[ski" Adama 
Napieralskiego i Cezarego Zawiłowskiego) znalazły się obszerne opracowania D. Sie

radzkiej (Z badań nad strukturą organizacyjnq i składem społeczno-zawodowym 
członków Volksbundu), I. Sroki i A. Szefera (Zycie społeczno-polityczne w rejencji 
katowickiej w świetle „Kattowitzer Zeitung" i „Oberschlesische Zeitung" w latach 
1939-1945), H. Roli (Przemysł metali nieżelaznych w okresie odbudowy, 1945-1949) 

oraz G. Szpor (Problemy zatrudnienia w przemyśle ciężkim w ·iatach 1950-1955). 

Wymienione prace zawierają sporo nowych danych do dziejów śląska w XX w. 
Niektóre z nich wychodzą jak gdyby na przeciw prowadzonym badaniom nad ko
lejnym tomem Historii $lqska. 

Zbigniew Kwaśny 




