
A R T Y K U Ł Y R E C E N Z· Y J N E I R E C E N Z J E 

W SPRAWIE METOD BADAWCZYCH WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ 
DYPLOMATYKI ŚLĄSKIEJ* 

Praca badacza zachodnioniemieckiego oraz opracowanie Mularczyka skłaniają 
,do wspólnej oceny, ponieważ obu· autorom udało się zebrać dość ciekawe wyniki 
z zakresu ciągle jeszcze nie opracowanej średniowiecznej dyplomatyki Śląska. 
Przynoszą one sporo nieznan'ych ustaleń, które w wielu punktach dotyczą wspól
nego wycinkowego zagadnienia, jakim jest bardzo istotna w dyplomatyce strona 
historyczno-prawna dokumentu. 

Praca polska powstała na seminarium W. Korty, na którym, podobnie jak 
u jego poprzednika K. Maleczyńskiego, napisano już wiele prac magisterskich 
i doktorskich z zakresu dyplomatyki, sfragistyki i genealogii średniowiecznego• 
śląska. Praca Menzela była możliwa do zrealizowania dzięki zachowanym w RFN 
materfałom fotograficznym 1, pozostającym w znacznej części w posiadaniu His
torische Kommission fur Schlesi,en, a zgromadzonym we Wrocławiu Jeszcze przed 
wojną dla planowanych tomów kodeksu śląskiego. W znacznej też mierze ułatwiły 
temu Autorowi zadanie wydane już po wojnie 3 tomy kodeksu dyplomatycznego 
Śląska w opracowaniu pols.kim (K. Maleczyńskiego i A. Skowrońskiej) oraz osobne 
edycje niemieckich wydawców (Appelta i Irganga). 

Obserwowane ożywienie badań nad szeroko rozumianym średniowiecznym do
kumentem śląskim, tak w środowisku wrocławskim, jak również w RFN i Au
strii, pozwala żywić nadzieję, że istniejące dotąd w tym zakresie spore luki w ze
stawieniu z innymi historycznymi dzielnicami Polski zostaną wypełnione przynaj-
1':'miej do końca XIII w. 

/ Ponieważ każda z ukazujących się prac przybliża ostateczną realizację tak 
trudnego i oczekiwanego dzieła, jakim może być kompleksowo pojęta monografia 
wczesnośredniowiecznej dyplomatyki śląskiej, szczególnie celowa jest próba me
todycznej oceny każdej pracy szczegółowej z pogranicza lub bezpośrednio doty
czącej tego problemu. Owa krytyka wydaje się tym bardziej potrzebną obecnie, 
ponieważ nauki pomocnicze w ogóle, a zwłaszcza dyplomatyka, przechodzą 
w ostatnim okresie znaczną ewolucję metod badawczych, które najogólniej zmie
rzają ,io znacznie szerszego niż dotąd ujmowania dokumentu i innych źródeł 
średnio\viecznych oraz ich funkcji społecznych. 

Obif prace są tego najlepszym dowodem. Menzel interesował się dokumentami 
dotyczącymi lokacji do końca XIII w. nie tylko z punktu widzenia tradycyjnej 
dyplomatyki, uznającej je za produkty mniej lub bardziej ukształtowanych sy
stemów kancelaryjnych. Owe systemy traktuje jako element szeroko pojętej 
struktury administracyjno-ustawodawczej oraz stosunków ekonomicznych średnio
wiecznego Śląska .. Dokument był instrumentem, który pozwalał te stosunki two
rzyć i rozwijać. W związku z tym dla Menzela rodzaj i forma dokumentu nie 

• W związku z pracami: J. M u I a r c z  'y k a, Dobór i rola świadków w doku

mentach śląskich do końca XI.II w., Wrocław 1977, i J, M e  n ze I a, Die schlesi
schen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts, Wiirzburg 1977. 

1 W okresie wojny zaginęło 30 kopii fotograficznych dokumentów. 
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jest tylko ukształtowanym w ciągu dziesięcioleci efektem struktur kancelaryjnych, 
ale również jakby zwierciadłem aktualnych tendencji ustrojowo-ekonomicznych 
i społeczno-prawnych. Podobnie dla Mularczyka, istotna część protokołu końco
wego dokumentu, lista świadków, jest jakby czynnikiem pozwalającym zoriento
wać się w podziałach i pozycji określonych grup i jednostek ówczesnego wczes
nośredniowiecznego społeczeństwa śląskiego. Autor, dokonując próby oceny roli 
świadków w dokumentach średniowiecznych, dotknął bardzo ważnego, a zarazem 
dotychcza� kontrowersyjnego zagadnienia, mianowicie prawnego znaczenia doku
mentu we wczesnośredniowiecznej rzeczywistości społecznej. 

Zakres badań dyplomatycznych można rozszerzyć jeszcze bardziej, jeżeli za
stosujemy również kierunek odwrotny. Także na podstawie analizy urządzeń, zwy
czajów administracyjno-prawnych i elementów ustawodawstwa średniowiecznego 
można wnioskować o rozwoju w ówczesnej rzeczywistości, czqsto do dziś nie 
zachowanych, rodzajów dokumentacji, która kreowała owe zjawiska społeczne. 
W tym bowiem zakresie dokument spełniał od około polowy XIII w. rolę naj
bardziej przodującą. 

Przechodząc do zagadnień szczegółowych, jakie nasuwa lektura obu prac, 
pragnę na samym wstępie wskazać na jeden zasadniczy warunek determinujący 
wartość wyników osiąganych na podstawie analizy dokumentów konkretnej kan
celarii. Każdy badacz, budujący konstrukcję minionej rzeczywistości na podstawie 
mechanizmu funkcjonowania określonych .systemów koncelaryjnych oraz ich spuś
cizny dyplomatycznej, winien bezwzględnie dążyć do opierania wypowiadanych 
tez na kompletnej dokumentacji, o ile pozwala stan jej przetrwania w różnych 
nawet formach przekazu. Drugim warunkiem, decydującym o trafności wniosków 
wyciąganych na podstawie dokumentacji jakiejkolwiek kancelarii, jest koniecz
ność wydzielania z całego zasoóu takiej dokumentacji, firmowanej przez jakąś 
kancelarię, akt faktycznie wyprodukowanych w takiej instytucji z określeniem

konkretnych stadiów (w całości, tylko w czystopisie, koncepcie, opieczętowanie 
itd.) od pism wykazujących wystawcę w tytulaturze, ale faktycznie w części lub 
w całości wytworzonych przez odbiorcę. Wnioskowanie np. o rozwoju formularza 
w danej kancelarii na podstawie wszystkich zachowanych dokumentów przez nią 
firmowanych nie może odzwierciedlać w tej mierze faktycznej rzeczywistości, po
nieważ wiadomo, że jeszcze nawet w II poł. XIII w. znaczny procent dokumen
tów powstawał nieraz w bardzo odległych od wystawcy środowiskach odbiorców, 
którzy redagowali je niejednokrotnie według nieznanych zupełnie wystawcy reguł 
i stylów formularzowych. Menzel zawarł spory materiał na temat formularza oraz 
treści poszczególnych elementów składowych tekstów śląskich dokumentów loka
cyjnych. Jednakże dane te, bazujące na znacznej, ale tylko części produkcji ślą
skich kancelarii, bardziej będą przydatne do badań dyplomatycznych po uwzględ
nieniu reszty tej produkcji. Mimo że uczony ten w wielu wypadkach uwzględniał 
w studiach porównawczych również inne dokumenty, pozalokacyjne, to jednak jego 
informacje na temat zwyczajów stosowanych zwłaszcza w kancelariach książę
cych nie zawsze mogą być ścisłe, ponieważ ich ustalenie byłoby możliwe po do
kładnym wydzieleniu grup dyktatu tych dokumentów. W tym zakresię duże 
osiągnięcia ma szczególnie Institut fiir Osterreichische Geschichtsforschung, kie
rowany przez H. Fichtenau 2, autora doskonałych prac o wymowie, zwłaszcza ideo
wo-politycznej, areng, oraz ośrodek monachijski kierowany przez P. Achta a. 

Postulat wskazujący na potrzebę uprzedniego określenia produktów wystaw-

2 Znany jest przede wszystkim z pracy: Arenga, Spćitantike u. Mittelalter 
im Spiegel von Urkundenformeln, Graz 1957. 

3 Z licznych prac jego uczniów wymienię choćby tylko bardzo wartościowe 
studium L. S c h n u r  r e  r a, Kanzlei und Urkundenwesen der niederbayerischen 
Herzoge aus dem Hause Wittelsbach 1255-1340, Milnchen 1953. 
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-cy oraz odbiorców, nawet często przy badaniach zagadnień traktowanych na sty
ku dyplomatyki i historii w ogóle, w tej samej mierze jest zarzutem w odniesie
niu do pracy Mularczyka. Pragnę wskazać, iż wiadomość, do kogo należała inicja
tywa w zakresie zredagowania dokumentu lokacyjnego, czy do przedstawicieli roz
winiętej w Il poł. XIII w. kancelarii książęcej, czy mimo tych możliwości do od
biorcy, nie jest bez znaczenia np. dla oceny zainteresowania zjawiskiem lokacji 
jednej i drugiej strony. Informacje, wydawać by się mogło czysto dyplomatyczne, 
mają jednak znaczenie w rekonstruowaniu zjawisk szerszej natury społecznej, 
pozakancelaryjnej. 

Ważne jest wszechstronne uwzględnianie czynników, które mogły mieć wpływ 
na dobór świadków do dokumentów: Równie przydatne wydaje się uwzględnia
nie podziału dokumentów na pochodzące od odbiorców oraz wystawców. Zdarzało 
się często w XII, a także w XIII w. (zwłaszcza w I poł.), że książę występował 
w roli notariusza publicznego, uwierzytelniającego tylko swoją pieczęcią czyn
ności zdziałane w jego obecności, następnie zredagowane przez odbiorcę albo oso
by trzecie lub nawet już gotowe teksty przedstawiane mu do zatwierdzenia 
przez przywieszenie pieczęci. Zwłaszcza w tych ostatnich wypadkach odbiorca 
sam dobierał świadków'· Już zresztą dawniejsi badacze wskazywali, że „testato
rów" dobierano często spośród urzędników dworskich oraz sąsiadów i osób bli
skich odbiorcy, którzy włączani byli do akcji prawnej 5. Wpływ odbiorcy na do
bór świadków, zwłaszcza w jego pełnych bądź częściowych produktach, zaakcen
tował ostatnio badacz zachodnioniemiecki L. Schnurrer s. W badaniach, zmie
rzających do określenia świadków reprezentujących odbiorcę, konieczne jest moż
liwie dokładne uwzględnianie danych biograficznych, natury społeczno-ekonomicz
nej, powiązań politycznych i innych. Licznych przykładów wskazujących na to 
zjawisko dostarczają dokładnie przebadane wczesnośredniowieczne dokumenty za
chodniopomorskie 7• Z całej ich masy wymienię ze względu na brak miejsca tylko 
jeden ze sformułowanych w kancelarii biskupa kamieńskiego Hermana, a wy
stawiony przez księcia szczecińskiego Bogusława IV z 1281 r. s Choć dokument ten 
w niczym nie dotyczy Brandenburgii, na pierwszym planie zamieszcza margrabiego 
Alberta, pochodzącego z Turyngii, wypróbowanego przyjaciela biskupa Hermana 
von Gleichen, a wroga księcia. 

Sugestie odbiorcy co do osób świadkujących mogły być zawarte w petycjach 
o dokument, kierowanych do konkretnych kancelarii tak władców świeckich, jak
i kościelnych. Przypuszczenia takie wydają się potwierdzać liczne przykłady,
w których są oni jednocześnie interwenientami wymienionymi w narracji z za
znaczeniem, że działają „ad instantiam" lub „ad petitionem" odbiorcy v. W ten
sposób reprezentowali raczej interesy lokalne. Zdaniem Schnurrera w dyplomach
książęcych pojawiali się członkowie wykształcającej się rady feudalnej oraz oso
by z kręgu odbiorców 10. Statystyka jednych i drugich w dokumentach XIII-

' Patrz w tej sprawie E. S u c h  o d  o 1 s k a, Kancelarie na Mazowszu w la
tach 1248-1345. Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa 1977, s. 56 n. 

5 Por. Pommersches Urkundenbuch, t. I, wyd. R. Klempin, Szczecin 1868 (dalej 
skrót PU I), s. 380. 

, 1 L. S c  h n u r  r e  r, Urkundenwesen, Kanzlei u. Regierungssystem der Her
zoge von Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein, Kallmilntz 1967, s. 123, 349-351. 

7 Dokładne ich zestawienie obejmuje prżygotowywana monografia wczesno
średniowiecznej dyplomatyki zachodniopomorskiej w rozdziale poświęconym do
borowi i funkcjom świadków. 

8 PU II, nr 1210; patrz też na temat stosunku biskupów kamieńskich w II poi. 
XIII w. do margrabiów brandenburskich w: Historia Pomorza, t. I, pod red. 
G. Labudy, Poznań 1972, s. 132.

9 Por. M. T r o j a  n o w s k a, Dokument miejski lubelski od XIV do XVIII w.
Studia dyplomatyczne, Wrocław 1977, s. 29 n. 

10 S c  h n u r  re r, Urkundenwesen, s. 123-129. 
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-wiecznych z terenu ziem polskich ukazuje, że grupa ostatnia reprezentowana była
często w mniejszości w stosunku do przedstawicieli grupy pierwszej. Liczni ba
dacze niemieccy, a wśród nich również Menzel w omawianej pracy (s. 174), wska
zują, że zwłaszcza w dokumentach prywatnych świadkowie dobierani byli pod

, wpływem odbiorców i sił stojących na zewnątrz dworu książęcego 11. Istotnym 
przecież elementem zarządu jeszcze nawet w dobie Jagiełły, jak na to wskazuje 
ostatnio A. Gąsiorowski w oprac�wanym itinerarium tego władcy, były objazdy 
monarchy. Z władcą podróżowała raczej tylko część personelu dworu, jak m�
szałek, palatyn i przedniejsi „nobiles" jako członkowie wykształcającej się. 
w XIII w. rady feudalnej. Resztę dobierano najczęściej z otoczenia odbiorców, na 
co dość wyraźnie wskazują liczne przykłady z różnych ziem polskich 12• Należy 
uświadomić sobie fakt, że wymieniano świadków najważniejszych, częściej chyba 
pomijając osoby ze strony odbiorców aniżeli czynnika centralnego. Listy kończą, 
się przeważnie zwrotami typu: ,,et multis aliis", ,,et plures alii fide digni" itp.� 
które nie wydają się być czysto stereotypowym elementem formularza. 

Przyjmując wpływ na dobór świadków samego odbiorcy, kategorii sprawy, 
a także innych jeszcze sił, działających spoza dworu władcy, bardzo problema
tyczna staje się przyzwalająca funkcja świadków w średniowiecznych dokumen
tach śląskich, jak wyraźnie przyjmuje Mularczyk. Jeżeli tak, to należałoby po
stawić pytanie, czy istniała tylko taka funkcja i czy dotyczyła ona wszystkich 
z listy testacyjnej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że spełniali 
oni funkcje jakby wyrazicieli i kontrolerów w imieniu opinii społecznej, ograni
czonej oczywiście do warstwy rycerskiej i duchowieństwa, a do których od 
końca XIII w., zwłaszcza w ważnych aktach polityki zewnętrznej i wewnętrznej, 
dochodzą przedstawiciele innych stanów społecznych. M. in. Kolańczyk 11 przyj
mował, że książęta XIII-wieczni pod kontrolą opinii społecznej wykonywali znacz
ną część swoich aktów administracyjnych, zwłaszcza w zakresie rozporządzania,. 
majątkiem państwowym, jak udzielanie i potwierdzanie nadań przywilejów i im
munitetów, rejestracja i kontrola obrotów ziemią, w zakresie obrony państwa itd. 
Teza taka zgadzałaby się z poglądem R. Grodeckiego na temat wiecu, który zda
niem tego uczonego nie miał tylko charakteru urzędniczego, ale był reprezentacją, 
społeczną, organem współzarządców społeczeństwa z monarchą 14. 

Duża liczba świadków z udziałem też prominentów często podawana była ce
lowo do uświetnienia momentu wystawienia szczególnie ważnych dokumentów, 
podobnie jak wybierane nieraz miejsca dla tych czynności w kościołach przed' 
ołtarzem, w klasztorach itp. 15 Ceremonia darowizny kościoła św. Jakuba w Szcze
cm1e klasztorowi na Michelsbergu k. Bambergu, skąd pochodził pierwszy misjo
narz Pomorza Zachodniego, biskup Otto, dokonana została w obecności licznego 

u Tamże, s. 129. 
u Z licznych przykładów patrz śląski: Regesten zur schlesischen Geschichte,

wyd. C. Grlinhagen (Codex diplomaticus. Silesiae, t. 7, Wrocław 1875-1886) (dalej 
skrót - Reg.), nr 1447, w którym obok świadków wystawcy figuruje trzech raczej 
reprezentujących stronę odbiorcy; M. B i  e 1 i ń s k a, Kancelarie i dokumenty wiel
k.opolskie XIII wieku, Wrocław 1967, s. 346 n., nr 11 ·- dwu ostatnich świadków 
reprezentuje miasto Pyzdry, dla którego dokument został skierowany; Pommerel
lisches Urkundenbuch, wyd. M. Perlbach, Gdańsk 1882, nr 394, dokument księcia 
Mestwina dla klasztoru cystersów w Oliwie podający za świadków kilku członków 
konwentu. 

1, K. K o l a ń  c z y k, Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w naj
dawniejszej Polsce, Poznań 1950, s. 203. 

14 R. G r o d e c k  i, Instytucja Wieców w Polsce Piastowskiej (Sprawozdania
PAU, 1929). 

15 Patrz I. S u ł k o w s k a - K u r a si o w a, Polska kancelaria królewska w la
tach 1447-1506, Wrocław 1967, s. 20. 
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tłumu ludności 1e. Zdaniem Schnurrera 11, świadkowie w dokumencie prywatnym 
mogli spełniać funkcje poświadczycieli postanowień prawnych, co wydaje się cał

kiem możliwe, zważywszy, że legalność treści, zwłaszcza tego typu dyplomów, była 

często kwestionowana. Odmawianie przez Mularczyka liście testacyjnej funkcji 
środka uwierzytelniającego wydaje się zbyt daleko idącą generalizacją. Menzel 

przyjął w tym względzie tezę znacznie ostrożniejszą, stwierdzając, że byli oni 
zapewne i świadkami poręczycielami treści prawnej, jak również bardzo często 
poświadczali samo wystawienie dokumentu (s. 179). 

Legalizację treści prawnej przez świadków, obok pieczęci, potwierdza w kilku 
wypadkach w formule korroboracyjnej materiał śląski. Dla przykładu cytuję 

następujące brzmienie trzech dokumentów z 1252 r.: ,,Ut igitur hec nostra con
cessio firmitudinem debitam ab omni parte sua obtineat, presentem litteram te
stium appositione et sigilli nostri appensione fecimus communiri" 1e. Potrzeba 

umocnienia świadczeniem grona osób podkreślona również została w kilku aren
gach dokumentów śląskich 19. Jeszcze wyraźniej na taką właśnie rolę świadków 

wskazuje formuła uwierzytelniająca dokumentu Bogusława IV szczecińskiego dla 
Stargardu z 1291 r. 20, nie wymieniająca wśród środków uwierzytelniających pie
częci, lecz tylko świadków (,,Ut autem haec nostra collacio perpetua stabilis 
:perseveret, praesens scriptum super eo confectum ipsis dignati sumus elargiri 

nominibus testium subnotatis"). Wpis świadków łącznie z pieczęciami uwiązany

mi do dokumentu w obecności ważnych osób to środki umacniające treść innego 
dokumentu tego księcia z r. 1291 dla cystersów w Oliwie 21 (,,In huius igitur con
firmationis perhennem memoriam presentem paginam sigillo nostro et sigillo 
domini Mysciwgii ducis Pomeranie, gui huic ordinationi presentialiter interfuit, 
cum subscriptione testium fecimus roborari"). Dodam w tym miejscu, że często 
również rola utwierdzająca wpisanych do dokumentów świadków podkreślona 
jest w arengach. Trudno wobec tak licznych dowodów źródłowych, tu z braku 

miejsca przytoczonych tylko wyrywkowo, odmawiać świadkom funkcji potwier
dzających treść prawną, a przypisywać im przede wszystkim rolę przyzwalającą na 
wystawienie dokumentu. Są liczne dowody wskazujące na to, że zupełnie inne 
csoby udzielały wystawcy konsensu, a inne świadczyły. W licznych dyplomach 
książąt śląskich Menzel słusznie wskazuje przede wszystkim na konsens człon
ków rodziny władcy, jak synów, żony, matki, a gdy mowa w tej formule o ba
ronach, widzi w nich członków rady feudalnej, podobnie jak kapituł w dokumen
tach biskupów czy konwentów mnichów w aktach opatów klasztorów. A przecież 
listy świadków już w I poł. XIII w., zgodnie ze słusznymi obserwacjami Mular

czyka, tak często wymieniają także różnych przedstawicieli śląskiego rycerstwa 
nieurzędniczego, później nawet warstw dolnych. Czyżby oni wszyscy mogli wcho

dzić w skład rady feudalnej? 
Raz jeszcze wskazuję na konieczność wiązania obecności części świadków 

z odbiorcą, chyba jednak w charakterze poręczycieli i współgwarantów postano
wień dokumentów. Również w przebadanych XIII-wiecznych dyplomach zachod
niopomorskich i innych dzielnic jest sporo przykładów pozwalających rozdzielać 
grono przyzwalających od testatorów. Znaleźć można także przykłady spełniania 
przez te same osoby funkcji jednej i drugiej. Przykładowo cytuję następujący 
fragment dokumentu Barnima I szczecińskiego z 1261 r., ustanawiającego kole-

1G PU I, nr 109.
11 S c h n u r  r e  r, Urku.ndenwesen, s. 123, 349-355.
1s Reg., nry: 792, 793, 799 (wszystkie z r. 1252). 

19 Reg., nry: 1222, 2116, 2361. 
20 PU III, nr 1588 (1291 r.). 
21 Tamże, nr 1598. 
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gium kanoników przy kościele św. Piotra w Szczecinie: ,,de consensu et consilio 
venerabilis patris domini Hermanni Caminensis ecclesie episcopi necnon et ne
potis nostri domini Wartizlai Duminensis fundamus et instituimus" 23• W liście 
świadków tej fundacji na pierwszym planie wymienieni zostali opaci trzech znacz
niejszych zachodniopomorskich klasztorów, na dalszych zaś pozycjach kilku ryce
rzy i dworzan. Trudno przypuszczać, aby w liście świadczących rozumiano tak 
dostojne osoby wymienione w formułce przyzwolenia pod pojęciem zwrotu „et 

alii quam plures". 
Mimo więc umocnienia się dowodowej roli pieczęci w II poł. XIII w., nie 

można odmawiać takiej funkcji również świadkom. Wzrost świadczenia w tym 
okresie w porównaniu z epoką popr:rednią wydaje się wskazywać na umocnienie 
się funkcji poświadczeniowej zarówno jednego, jak i drugiego środka legalizacji. 
W okresie poprzednim, kiedy dla wielu spraw wystarczała nawet umowa ustna, 
dokument pieczętny mógł stanowić wystarczające zabezpieczenie określonych 
czynności prawnych. Samo ujęcie w formę pisemną budziło wówczas zaufanie 23• 
nadto często w tym okresie stosowana była formuła penalna, znikająca z doku
mentów (zwłaszcza wystawców świeckich) II poł. XIII w. 24 Wzrost ilościowy do
kumentacji czynności prawnych na przestrzeni XIII w. szedł w parze ze wzro
stem świadomości prawnej społeczeństwa. Logiczne więc jest przyjęcie, że w swej 
mentalności bardziej niż dawniej odczuwało ono potrzebę dostatecznego zabez
pieczenia czegoś, co nie miało tylko znaczenia symbolicznego. Na korzyść tej 
tezy wydają się świadczyć również dane, jakie uzys�ałem w wyniku drobiazgo
wych studiów nad formularzem zasadniczych części protokołu dokumentów ślą
skich oraz zachodniopomorskich 2s. W dyspozycji, arengach i korroboracji doku
mentu z ostatniej ćwierci XIII w. coraz częściej spotkać się można z dbałością 
koncypienta o precyzję w stosowaniu terminologii prawniczej, choćby na określe
nie rodzaju zdziałanej czynności prawnej czy dobranych środków uwierzytel
niających. Np. w korroboracji dokumentów zachodniopomorskich częściej nii 
w I poł. XIII w. da się stwierdzić zwrot informujący o poleceniu spisania i opie
czętowania wydanym przez wystawcę (..dari iussimus", ,,tradi iussimus"). Jed
nym słowem, nie sposób nie odczuć jakby większej aniżeli w poprzedniej epo
ce dbałości redagujących o formę. Chodziło o to, aby nie budziła ona żadnych 
wątpliwości pod względem formalno-prawnym. Do końca XII i na początku. 
XIII w. dokumenty na ziemiach polskich były bardziej dziełem literackim anizeli 
świadectwem zdziałanych czynności prawnych 2e. Bardziej sformalizowanym świa
dectwem prawnym stał się dokument polski na ogół dopiero od około lat 30-
40-tych XIII w. 21 

Z braku listy świadków na dokumencie nie należałoby również pochopnie
wyciągać wniosku, że w takich wypadkach obyło się w ogóle bez nich. W jednym 
dokumencie biskupa kamieńskiego Jaromira z 1292 r. czynność świadczenia zo
stała prawdopodobnie dokonana ustnie, ponieważ jest o tym mowa w formule 
korroboracyjnej, natomiast brak jest ich wykazu 28. 

· W okresie słabego jeszcze upowszechnienia się dokumentu większą wagę.

22 Tamże, II, nr 710. 
2s Patrz w tej sprawie np. H. H i  r s c h, Gotik und Renaissance in der Ent

wicklung unserer Schrift (Mittelalterliche Urkundenforschung, hrsg. v. T. Mayer. 
Koln-Graz 1965, s. 276 n.). 

24 Patrz np. z literatury polskiej - Ko 1 a ń c z y  k, op. cit., s. 87. 
25 Patrz przyp. 7 (w części dotyczącej analizy formularza). 
26 Patrz w tej sprawie S uch o d o 1 s ka, op. cit., s. 50 nn., gdzie jest podana 

dalsza literatura. 
21 Patrz ·przyp. 25. 
18 PU III, nr 1623 (dok. biskupa kamieńskiego Jaromira, 1292 r.). 
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w oczach środowisk kształtujących i odbierających go przywiązywano do wy
kwintnej pod względem literackim arengi, aniżeli do precyzji i kompletności ele
mentów formularzowych dotyczących umocnienia treści środkami prawnymi. 

Autorzy są sprzeczni w kwestii przestrzegania w listach świadków określo
nego porządku hierarchicznego. Menzel ogólnie przyjmuje zasadę zachowywa
nia pewnego porządku, zgodnie z którym w dokumentach książęcych najpierw 
wymieniani byli członkowie linii książęcej, dalej biskupi, pozostały ·wyższy kler, 
rycerstwo, w biskupich i klasztornych - członkowie kapituł i konwentów orai; 
ich wasale. Mularczyk opowiedział się za nieprzestrzeganiem, poza dokumentem 
biskupim i klasztornym, owej hierarchizacji. Zachowany materiał, również ślą
ski, nie wydaje się upoważniać do generalizowania na rzecz jednej lub drugiej 
tezy, nawet w odniesieniu do dokumentów książęcych. Sprawa ta wymaga skru
pulatnego uwzględniania literatury specjalistycznej bądź prowadzenia dodatko
wych studiów nad faktycznym w danym okresie i terytorium znaczeniem róż
nych tytułów, określających niektóre zwłaszcza godności, a, także nad konkretną 
pozycją danych osób na tle innych, nawet hierarchicznie wyższych. Podane przez 
Mularczyka przykłady, mające uzasadnić jego tezę przeciw hierarchizacji w do
kumentach książęcych (s. 58), są niezbyt liczne i nie zawsze ją umacniają, jeśli 
się ma na uwadze podaną tu propozycję metodyczną. Dotyczy to przykładu 
z Reg. nr. 541 (przyp. 173, s. 58), w którym listę otwiera sędzia dworski Przed
bor z tytułem komesa, a za nim dwie księżne. Otóż Bogucki 29 ostatnio udowodnił,
że zwłaszcza na początku XIII w. tytuł komesa oznaczał ogólny tytuł najwyż
szych urzędników i możnych nie piastujących urzędu. 

Wnioski autora pracy o doborze świadków w niektórych wypadkach mo
głyby być chyba nieco odmienne, gdyby uwzględniał on również wpływ odbiorcy 
oraz konkretnej sprawy stanowiącej przedmiot dokumentacji, jak również inne 
jeszcze siły, które stały na zewnątrz kancelarii wystawcy. M. in. pisze on: 
„Urzędnicy często przechodzili z list świadków dokumentów jednych książąt do 
drugich . . . wraz z objęciem tronu nowy władca zachowywał świadków poprzed
nika" (s. 28). Autor wyra:tnle zdaje się dostrzegać tylko w Instytucji wystawcy wy
łączny czynnik doboru. A wydaje się, że zjawisko świadczenia przez te same oso
by, jeden raz w dokumentach Rogatki, innym znowu razem Henryka III, można 
po dokładnej analizie poszczególnych dokumentów jednego i drugiego wystawcy 
oraz biogramów ich testatorów wytłumaczyć związkami tychże świadkujących 
z określonymi odbiorcami. To, że świadkowie również ze względu na odbiorcę 
nierzadko trafiali do określonych list testacyjnych, popiera dla przykładu inny 
fragment pracy Mularczyka: ,,Dokumenty ... Henryka Pobożnego [z r. 1238 -
K. B.] dla wojewody krakowskiego Teodora uświetnili swą obecnością członko
wie rodów rycerskich Małopolski ... Towarzyszyli im duchowni: Andrzej Gryfita,
proboszcz kościoła św. Michała w Krakowie" (s. 30). Mimo pobytu w latach
1228-1229 jego ojca w Krakowie w roli seniora trudno tak liczny udział świad
ków małopolskich dla wojewody krakowskiego tłumaczyć tym, że wszyscy oni
trafili na listę tego dyplomu jako dawni stronnicy jego ojca. Raczej pewniejsze
były ich związki w r. 1238 z wojewodą Teodorem. W tym wypadku należało po
przez dokumenty małopolskie ustalić kontakty tych świadków z odbiorcą lub je
wykluczyć. Tylko ta druga ewentualność upoważniałaby autora do wiązania ich
ze śląskim wystawcą. Również ze względu na odbiorcę, tj. klasztor kamieniecki
i miasto Ziębice, oraz sprawę, a nie wystawcę, trafili do dokumentu Henryka IV 
zatwierdzającego „konwentowi kamienieckiemu kupno wsi Piłce ząbkowickie,

211 A. B o g u c k  i, Komes w polskich źródłach fredniowiecznych, Warszawa 
1972, s. 18. 
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stanowiącej własność ziębicką . . . mieszczanie tamtejsi z wójtem Konradem na 
czele" (s. 52 i przyp. 131). 

Masowe pojawianie się rycerstwa, a nawet sołtysów wsi w II poł. XIII w., 

akcentowane w pracy Mularczyka, nie jest tylko specyfiką $ląska, ale potwier
dzają to również dokumenty innych dzielnic i krajów. Zjawisko to ·nie tylko 
odzwierciedla zachodzące wówczas procesy społeczne i polityczne, jak słusznie 
zresztą pisze autor. Można tu dodać, że było ono również wynikiem zwielokrotnie
nia się produkcji dokumentów w stosunku do okresu I poł. XIII y.,. (116 w I i 572 
w II połowie). Upowszechnienie się dokumentu, głównie w związku z niebywałym 
obrotem ziemią i innymi dochodami oraz rozwojem kolonizacji, jest logicznym 
wytłumaczeniem tak często spotykanych w charakterze świadków przedstawicieli 
niższych warstw społecznych jako gwarantów licznych nadań i immunitetów dla 
sporej rzeszy odbiorców. 

Z kolei pragnę się jeszcze ustosunkować do niektórych innych specjalistycz
nych zagadnień przed�tawionych już tylko w pracy Menzela. 

W części dotyczącej cech wewnętrznych przebadanych przez Autora doku
mentów śląskich uwagę zwraca zwłaszcza analiza takich elementów formularza, 
jak arenga, intytulacja oraz narracja, które dostarczyły najciekawszych spo
strzeżeń. Wzorem H. Fichtenau udowodnił Autor dużą przydatność arengi do 
badań średniowiecznych doktryn prawnych i społecznych, szeroko pojętej ideolo
gii, kultury prawniczej zarówno elity społecznej, jak i szerszych środowisk od
biorców itp. Badania tego typu, liczniejsze wśród uczonych niemieckich, austriac
kich, szwajcarskich niż u nas, dowodzą, że tej zwłaszcza formuły, a w znacznej 
mierze również innych, nie można, jak się to nieraz jeszcze sądzi, traktować jako 
skostniałych, stereotypowych i bezmyślnie powtarzanych zwrotów, czerpanych 
najcz�ścicj z Biblii. Pr.lgnę dorzucić do zestawu pytań badawczych nad arengą, 
jakim posłużył się Menzel, jeszcze punkt pozwalający uchwycić stopień dosto
sowania poszczególnych zwrotów do konkretnej treści dyplomów. W badaniach 
na materiale zachodniopomorskim z II poł. XIII w. w licznych wypadkach udało 
się stwierdzić ścisłe korespondowanie myśli areng z treścią prawną dokumentów, 
co świadczy o świadomej i twórczej roli układających je urzędników kancela
ryjnych. 

Mniejszą wartość poznawczą wydają się natomiast mieć zwroty narracji typu: 
,,ob remedium anime nostre", ,,pro remissione peccaminum", ,,ad laudem dei" itp. 
Na ich podstawie Menzel przesadnie chyba skonstruował zestaw pobudek ideo
wych (sława, wielkość, nagroda wieczna), które m. in. mogły stanowić motywację 
dla działalności kolonizacyjnej. Tego typu zwroty powszechnie figurują na dyplo
mach o bardzo zróżnicowanej treści, czasie i miejscu wystawienia. Były one 
raczej daleko bardziej aniżeli arenga lub korroboracja stereotypowymi składnika
mi formularzowymi, odbijającymi zasadnicze pryncypia epoki. Motywacje decy
dujące dla poczynań kolonizacyjnych książąt, biskupów opatów itd. stanowiły 
podkreślane przez Autora cele głównie ekonomiczne. 

W fragmencie dotyczącym tytulatury na śląskich dokumentach książęcych 
trudno zgodzić się z sądem Autora, że tytuł „dux Polonie" za następców Henryka 
Brodatego był tylko historyczną reminiscencją po fakcie zasiadania tego księcia 
w Krakowie w latach 1228-1229 (s. 170). W ten przecież sposób syn i wnukowie, 
twórcy państwa Henryków śląskich, świadomie przedstawiali swoje konkretne 

� cele polityczne, które w latach 1288-1290 ponownie zostały uwieńczone sukce
sem i ów tytuł odzwierciedlał już stan faktyczny. 

Na sam wreszcie koniec pozostawiłem jeden z istotniejszych dla dyplomatyki 
problemów, jakim jest znaczenie w poszczególnych kancelariach ciągle zagad
kowej dotąd formuły eschatokołu typu „datum per manus", złączonej na ogół 
z urzędnikiem kancelaryjnym. W literaturze wysuwane są różne propozycje jej 
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rozumienia. Wszyscy są dotąd zgodni, że uwidaczniała ona udział podpisanej 
osoby w jakimś stadium produkcji dokumentu (dyktowanie, sporządzenie czy
stopisu itd.). 

Menzel, bliżej nie analizując materiału nią oznaczonego, wysunął szereg cie
kawych sugestii, które najogólniej wskazują na różne jej znaczenie w poszczegól
nych wypadkach. Podkreślił również przykłady, w których uwidoczniony w tej 
formule urzędnik.nic był ani pisarzem, ani dyktatorem. 

Pragnę w tym miejscu zaakcentować, że wyniki opracowanego już wczesno
średniowiecznego materiału dyplomatycznego, zarówno polskiego (Wielkopolska, 
Małopolska, Mazowsze, Kujawy, Sląsk, Pomorze Zachodnie) 30, jak i obcego '1• 
wydają się przeczyć tezie, jakoby formuła ta mogła mieć różne znaczenie na 
poszczególnych terytoriach czy państwach w różnych ośrodkach produkcji doku
mentów. · Zaczęto ją stosować w dokumencie papieskim już od XI w., w którym 
figuruje wyłącznie na bullach uroczystych, a więc ·dokumentach nadań wieczy
stych. Również w żadnej dzielnicy ziem polskich nie oznaczała ona w każdym wy
padku pisarza, dyktatora lub sigillatora. W badaniach systematycznych blisko 
półtora tysiąca dokumentów różnych wczesnośredniowiecznych wystawców za
chodniopomorskich i rugijskich oraz w dużej mierze meklemburskich i innych 
sąsiednich ziem udało się wykryć dowodne przykłady, w których ani pisma, ani 
dyktatu nie można wiązać z podpisanymi w tej formułce urzędnikami, chociaż 
są również liczne wypadki odwrotne 3a, Z faktu, że często podpisywał ją wyższej 
kategorii urzędnik, podczas gdy dyktat-pismo były dziełem urzędników niższej 
rangi, wnoszę, iż oznaczać ona mogła szczególnie ważne stadium pracy nad 
ostateczną, gotową do wręczenia postacią dokumentu, jak np. sprawdzenie legal
ności treści, wzięcie pod odpowiedzialność osobistą, prowadzenie całego przewo
du postępowania nad dokumentem itd. Wniosek ten umacniają sporadyczne wy
padki złączenia „per manum" w materiale zachodniopomorskim z końca XIII w. 
:ze zwrotem „Actum et placitatum" 33. W jednym wypadku z terenu Pomorza Za
chodniego „Datum" złączone z „per manum" poprzedziło o 6 dni czynność określo
ną przez „Acta sunt hec" sugerującą moment akcji prawnej 34• Nie może więc 
w tym wypadku „Daturo" oznaczać ani spisania, ani dyktowania, ani też spraw
dzenia czystopisu. Być może jest określeniem jakichś czynności przygotowaw-
czych w związku ze sprawą przed akcją prawną. Oczywiście „Daturo" może rów
nież w tym wypadku oznaczać moment akcji prawnej, a późniejsze o 6 dni 

,,Acta sunt hec' czynność wygotowania dokumentu, ponieważ terminów „Daturo" 
i „Actum" używano również zamiennie, chociaż w wypadku „Acta sunt hec" wy
daje się to z filologicznego punktu widzenia mało prawdopodobne. 

Przeciw różnorodnemu znaczeniu tej klauzuli kancelaryjnej na określonych 
terytoriach i w różnych kancelariach świ;idczy nie tylko to, że wszędzie dotych
czas osiągano w związku z tą zagadką wyniki podobne lub identyczne, ale również 
fakt i świadomość, że dokumenty średniowieczne różnych, nawet bardzo odleg
łych sobie kancelarii kształtowane były mimo wszystko na wspólnym wzorze, 
tj. na dokumencie papieskim i cesarskim, w których „datum per manus" lub 
formuła rekognicyjna, wskazywały przede wszystkim członka kancelarii odpo
wiedzialnego za treść i cały przewód przygotowawczy, nazwijmy go techniczno-

:10 W pracach M. Bielińskiej, F. Sikory, J. Mitkowskiego, Z. Mazura, K. Mieszr
kowskiego, K. Bobowskiego, E. Suchodolskiej itd. 

31 Patrz np. S. Du� k o  va, ,,Confectum per manum" v listincich Vaclava I
(Sbornik praci filosof. kakul. brnenske university, t. 5,. 1958, s. 40-59).

32 Patrz przyp. 7 (rozdział dotyczący organizacji i funkcjonowania kancelarii 
zachodniopomorskich). 

33 Patrz np. PU III, nr 1953 (1300 r.). 
34 Tamże II, nr 710 (1261 r.). 

6 - Sobótka 3/80 
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-prawnym (zebranie informacji, ewentualne sprawdzenie warunków prawnych,
jak np. autentyczność zatwierdzanych dokumentów, akcja prawna, zredagowanier 

spisanie i opieczętowanie).
Wydaje się, że XIV-XV-wieczne klauzule, które zastąpiły dawne „datum 

per manus", dla przykładu na brandenburskich dokumentach typu: ,,Relator do
minus per se", ,,Relator dcminus per se et examinauit" as itp., dość jednoznacznie 
oznaczające kontrolę legalności treści oraz przedstawienie sprawy podczas akcji 
prawnej. musiały ukształtować się na tradycji dawnego „datum per manus", które 
zastąpiły. 

Reasumując rozważania związane z obydwoma książkami, pragnę podkreślić 
raz jeszcze ciekawe i w wielu punktach odkrywcze ustalenia obydwu Autorów. 
które stanowiły podnietę do podjęcia dyskusji w niniejszym szkicu krytyczno-me
todycznym. W tym m. in. tkwi ich duża wartość naukowa. 

Kazimierz Bobowski 

H. Br a c h m  a n n, SLA WISCHE STAMME AN ELBE UND SAALE. ZU 
IHRER GESCHICHTE UND KULTUR IM 6. BIS 10. JAHRHUNDERT - AUF 
GRUND ARCHA.OLOGISCHER QUELLEN (Akademie der Wissenschaflen der 
DDR. Zentralinstitut filr alte Geschichte und Archiiologie. Schriften zur Ur- und 
Frilhgeschichte, 32), Berlin 1978, ss. 316 + 2 mapy. 

Jest to od dawna oczekiwana dysertacja z 1970 r. na uniwersytecie Halle
Wittenberg 1, której wyniki znane były dotąd jedynie z autoreferatu oraz drob
niejszych prac Autora 2

• W najdokładniejszym dotąd katalogowym zestawieniu 
i kartograficznym przedstawieniu słowiańskiego materiału archeologicznego z ob
S:1'aru NRD, w monografii J. Herrmanna z 1968 r. 3, obszar międzyrzecza Sali i Ła
by został pominięty, choć sama monografia uwzględnia szeroko także te tereny. 
Nie objął ich jeszcze publikowany obecnie w NRD „korpus" wczesnośredniowiecz-

35 Por. dla przykładu: Codex dipiomaticus Brandenburgensis, t. 1/3, bearb. 
A. F. Riedel, Berlin 1843, s. 439 - dok. margrabiego Fryderyka z 1441 r., s. 442, 
r. 1442 i 1443; t. 1/12, Berlin 1857, s. 250 n. - dok. margrabiego Jana z 1435 r.

1 H. B r  a c h m a  n n, Zur Geschichte der siawen des Mitteieib-Saaie-Gebie
tes im 6. bis 10. Jh. (auf Grund archći.oiogischer Queilen), Diss. Halle-Wittenberg. 

1969; zob. autoreferat pod tym samym tytułem w „Ethnographisch-Archaologische 
Zeitschrift", 11 (1970), s. 555-568. 

2 siawische PokaŁe aus dem Gebiet der DDR (Bodendenkmalpflege in Meck
lenburg, 1964 (,1965), s. 265-272); MitteiaiterŁiche Siedlungsfunde aus Dabrun, 
Kr. Wittenberg (Jahresschrift f. mitteldeutsche Vorgeschichte, 49 (1965), s. 145-204): 
Zur spćitsiawischen Zeit im Mittelelb-Saaie-Gebiet (Ein Beitrag zur archiiolo
gisch-kuitureUen GŁiederung) (Zeitschrift filr Archiiologie, 2 (1968), s. 23-49); 

Die WaUburg „Der Kessei'' von Kretzschau-Groitzschen, Kr. Zeitz-Vorort eines 
sorbischen Burgbezirkes des 9. Jahrhunderts. (Siedlung, B-.rrg und Stadt, Berlin 
1969, s. 342-360); Zur Soziaistruktur der siawischen Stćimme des Eibe-Saaie-Ge
bietes im 6. bis 10. Jh. (Berichte uber den II. Internat Kongress f. Sław. Archaol.. 
t. II; Berlin 1973, s. 405-412); Erste Ergebnisse dP.r Ausgrabungen im siawische'>'l,
BurgwaU von Cositz, Kr. Kothen (Ethn.-Arch. Zeitschr., 16 (1975) s. 409-422);
Cositz-Kesigesburch. Zur Geschichte der Hauptburg des sorbischen Stammes der
CoZodici (Symbolae praehistoricae, Berlin 1975, s. 211-226); Serimunt-Zitice. Rc
konstruktion einer frilhgeschichtHchen AZtlandschaft mit Hiife archćiologischer,
namenkundlicher und historischer QueUen (Namenkunde und Nachbardisziplinen,
Berlin 1975); Ein slawischer Burgwall in Cositz, Kr. Kothen. Vorbericht uber die
Grabungen 1972-1975 (Ausgrabungen 1:1nd Funde, 21 (1976), s. 244--247).

3 J. H e r  r m a  n n, Siedlung, Wirtschaft und geseUschaftliche Verhćiltnisse 
der siawischen Stćimme zwischen Oder/Neisse und Eibe, Berlin 1968. 
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nych zabytków archeologicznych', tak że mimo istnienia opracowań poszczególnych, 
nawet ważnych, kategorii zabytków z tej epoki dziejów interesującego nas ob
szaru - mam na myśli przede wszystkim monografie P. Grimma o grodach 
wczesnośredniowiecznych dawnej Saksonii-Anhaltu, oraz H. Rempla o cmen
tarzyskach rzędowych Niemiec Srodkowych s - znajomość procesów społecznych 
rozgrywających się we wczesnym średniowieczu nad środkową Łabą oraz w do
rzeczu Sali-Muldy i Łaby była dość powierzchowna. Szczególnie dotkliwie da
wał się we znaki brak nowoczesnego i wyczerpującego opracowania podstawo
wej kategorii znalezisk wczesnośredniowiecznych, jaką jest ceramika. Ona też 
stanowi główny obiekt zainteresowań badawczych H. Brachmanna. 

Prezentowana tu monografia składa się, w części konstrukcyjnej, z czterech 
części i zakończenia. Ponad połowę jej objętości zajmuje część I, ,,Archeologiczno
-kulturowy podział obszaru nad Łabą i Salą w czasach słowiańskich" {s. 7-160). 
Stanowi ona w istocie prezentację materiału archeologicznego, bardzo obszerną 
i szczegółową w wypadku ceramiki, znacznie bardziej zwięzłą w wypadku bu, 
downictwa, obrządku pogrzebowego i budownictwa grodowego. Część II (s. 161-
174) rozpada się na dwie grupy zagadnień: poprzedzony krótkim rysem warunków
naturalnych przegląd jednostek osadniczych badanego obszaru (sprowadzony
w praktyce do zreferowania zasięgu i położenia poszczególnych „okręgów" sło
wiańskich znanych ze źródeł pisanych, głównie z X w.; zob. mapka na s. 164)
oraz próba dynamicznego przedstawienia procesu zasiedlania terenów nad środ
kową Łabą i w międzyrzeczu Łaby i Sali przez ludność słowiańską. W części Ilf
(s. 175-239) przedstawił Brachmann obszernie stosunki gospodarcze panujące u Sło
wian badanego terenu (według poszczególnych gałęzi produkcji: rolnictwo i ho
dowla, myślistwo, rybołówstwo, bartnictwo, zbieractwo, rzemiosła - metalurgia
żelaza, kamieniarstwo, zwłaszcza wyrób żaren, produkcja soli, garncarstwo, prze
róbka drewna, kości i poroża, skóry, wyrób odzieży, szklarstwo, metalurgia me
tali nieżelaznych i złotnictwo; wreszcie - wymiana i handel oraz warunki ko
munikacyjne), a następnie - znacznie bardziej skrótowo - stosunki społeczne.
Na uwagę zasługuje w tej części pracy widoczna wprawdzie także gdzie indziej
tendencja do szerokiego uwzględniania oprócz źródeł archeologicznych również
świadectw pisanych oraz danych dostarczonych przez językoznawstwo, a także -
przy uwzględnianiu szerokiej perspektywy ogólnopołabskiej (w wielu wypadkach
nawet zachodniosłowiańskiej) - ostrożność w stosowaniu metody porównawczej,
tak że dokumentacja i wnioski pracy dotyczą zawsze wyłącznie badanego obszaru.
W części IV (s. 241-248), ,,Jedność etniczna i związek (Verband) historyczno-po
lityczny", przechodzi Autor do zagadnień etnicznych i politycznych, zbierając
i rozbudowując obserwacje poczynione już po części w poprzednich rozdziałach
pracy. Krótkie podsumowanie wyników pracy (s. 249-250) zamyka konstrukcyjną
jej część. Następują wykazy wykorzystanych źródeł (autorzy i zbiory źródeł pisa
nych) i litera tury przedmiotu {s. 251-272) oraz ogólny rejestr znalezisk wczesno
średniowiecznych na obszarze dorzecza środkowej Łaby i Sali w granicach czaso
wych VII-X w. (s. 273-316). Jest on ujęty w sposób bardzo syntetyczny, co jest
wszakże o tyle usprawiedliwione i zrozumiale, że w niedalekiej przyszłości ma
się przecież ukazać odpowiedni tom wspomnianego Corpus G; dla okręgu Magde-

4 Corpus archćiologischer Quellen zur Frii.hgeschichte auf dem Gebiet der Deut
schen Demokratischen Republik. 1. Liefernng: Bezirke Rostock (Westteil), Schwe
rin und Magdeburg, Text- und Tafelband, Berlin 1973. 

6 P. G r i m m, Die vor- und frii.hgeschichtlichen Burgwćille der Bezirke Halle
und Magdeburg, Berlin 1958; H. R e m  p e  1, Reihengrćiberfriedhofe des 8.-11.Jhs
aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thilringen, Berlin 1966. 

6 Zob. przyp. 4. 
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burg można było już czytelnika odesłać do I tomu tego dzieła 7• Praca jest za
opatrzona w ponad 70 ilustracji, przede wszystkim reprodukcji cenniejszych za
bytków, także w sporo wykresów i map; jako załącznik dodano dwie barwne 
mapy rozkładowe (wraz z oleatami), z których pierwsza przedstawia w sposób 
syntetyczny wszystkie uchwytne w materiale archeologicznym elementy wczesno
średniowiecznego osadnictwa badanego obszaru, a druga ilustruje rozprzestrzenie
nie grup ceramicznych. Na oleacie przedstawiono granice badanego obszaru, po
dział na okręgi i powiaty oraz numery wszystkich zlokalizowanych stanowisk ar
cheologicznych uwzględnionych w ogólnym wykazie. 

Ciężar poznawczy pracy spoczywa na rozdziałach I i III, zwłaszcza na pierw
szym z nich. Najogólniej stwierdz�ć należy, · że prezentowana tu książka stanowi 
obszerne uzasadnienie wysuwanego już wcześniej przez Brachmanna twierdze
nia o istnieniu we wczesnej fazie słowiańskich dziejów południowego Połabia 
kilku nurtów osadniczo-etnicznych, przy czym - wbrew opinii większości bada
czy - historycznych Serbów połabskich (po raz pierwszy wymienionych w I poŁ 
VII w., w sposób bardziej ciągły zaś począwszy od czasów karolińskich) nie należy 
identyfikować z ludnością posługującą się tzw. praskim typem ceramiki. Zda
niem Brachmanna ludność ceramiki typu praskiego, przybywająca z obszaru 
Czech i Moraw i penetrująca Połabie wzdłuż biegu Łaby, osiedlała się wyłącznie 
wzdłuż niej (w górnym i środkowym biegu) oraz nad dolną Salą. Jest to zresztą 
wniosek oczywisty z analizy rozprzestrzenienia cech kultury materialnej charak
terystycznych dla tej homogenicznej postaci wczesnego osadnictwa słowiańskiego 
<?raz skąpych, niestety, danych chronologizujących s. Novum stanowi dalszy ciąg 
wywodów Brachmanna. Twórcy ceramik,i typu praskiego mieliby wkrótce ulec 
wpływom idącym od Północy, reprezentowanym przez ludność wytwarzającą 
starszą faze ceramiki tzw. typu sukowskiego (Sukow). Rezultatem zmieszania sie 
było ukształtowanie się nad Hawelą i środkową Łabą do w. VIII rozległego ob
szaru, wyróżniającego się od sąsiednich zespołem cech kulturowych, duchowych, 
gospodarczych i społecznych. Najłatwiej uchwytne są cechy odrębności w za
kresie ceramiki - ceramika tego zespołu otrzymała nazwę od osady w Utz pow. 
Tangerhiltte (Utzer Gruppe). W ten sposób znalazło wytł�maczenie niepokojące 
niektórych badaczy zagadnienie zaniku czy górnej granicy chronologicznej cera
miki typu praskiego. Zasługuje na uwagę „konserwatyzm" ceramiki grupy Utz, 
która przez kilka wieków istnienia nie wykazała jakiejkolwiek uchwytnej ewo
lucji aż do momentu zastąpienia ją przez ceramikę niemiecką XI i XII w. 
W przeciwieństwie do „brunatnej", niezbyt wyszukanej pod względem technolo
giczpym i zastygłej w rozwoju ceramiki grupy Utz, ceramika o barwie szarej, 
pojawiająca się niewiele później od praskiej w międzyrzeczu Łaby-Sali, wyka
zuje · wyraźną ewolucję. Dotąd nazywano ten typ ceramiki bądź gr'upą merse
burską (H. J. Vogt) bądź rilsseńską (od m. Rilssen pow. Borna - tak sam Brach
mann we wcześniejszych pracach 9), obecnie Brachmann dokonał zróżnicowania 
w obrębie tego drugiego - oprócz grupy Utz - zespołu ceramiki ,,środkowosło
wiańskiej", reprezentowanego na obszarze środkowej Łaby i Sali, nazwanego 

1 Według oświadczenia Autora (s. 273), znaleziska z powiatów Delitzsch, Eilen
burg i Torgau zostały uwzględnione w pracy i zestawieniu w sposób niepełny, nie 
podano wszakże przyczyn tego ograniczenia. 

a Zob. choćby J. Str z e  1 czy k, Słowianie i Germanie w Niemczech środko

wych we wczesnym średniowieczu, Poznań 1976, s. 141 nn. 
9 J. Z a k, Migracje Słowian w kierunku zachodnim w V NI-VII w. n. e. 

(Studia Historica Slavo-Germanica, 6(1977), s. 18 nn.), zaproponował dla ceramiki 
„brunatnej", czyli grupy -Otz według nowej nomenklatury Bracfimanna, nazwę 
ceramiki grupy Dessau {od stanowiska w Dessau-Mosigkau). W rozważaniach 
żaka na uwagę zasługują supozycje na t.emat kierunków i punktów wyjścia migra
cji poszczególnych grup słowiańskich na Połabiu (zob. zwłas:zczu s. 23). 
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ogólnie grupą lipską. Pojawiła się � jej obrębie wczesna „faza Riissen", z meJ 
wywodzą się naczynia rozwiniętej grupy lipskiej, z których z kolei wyłoniły 
się formy późnosłowiańskie. Brachmann kładzie nacisk na rozłączność zakresów 
występowania obu zasadniczych typów ceramiki „środkowosłowiańskiej" badanego 
obszaru - Utz i lipskiej. Pomijając pojedyncze znaleziska, występujące na tery
torium drugiej grupy, obszar zwartego występowania ceramiki grupy Utz nie prze-· 
kracza na południu linii rzek Fuhne-Wipper/Eine, podczas gdy grupa lipska nie
mal wyłącznie panuje na południe od linii rzek Ziethe i Bode. Obszar położony 
pomiędzy tymi rubieżami jest obszarem przejściowym, gdzie formy obu grup 
występują obok siebie. Na uwagę zasługuje, że na obszarach położonych na 
zachód od Łaby i Sali, które w zasadzie nie należały do niepodległej Połabszczy
zny, podział na wspomniane prowincje ceramiczne także zaznacza się dość wyraź
nie. 

Interesujące są także obserwacje poczynione przez Brachmanna nad innymi 
rodzajami ceramiki występującymi we wczE:snym średnio.wieczu na mieszanym 
etnicznie obszarze położonym na zachód od Łany-Sali. Oprócz typowo nie
mieckiej ceramiki (Kugeltopfkeramik), omówił Autor trudne i sporne w nauce 
zagadnienie różnych odmian ceramiki o ornamencie falistym (Wellenbandke
ramik), występującej, jak wiadomo, nawet na obszarach znacznie oddalonych od 
obszarów dowodnie słowiańskich i niekiedy (np. przez Ch. Albrechta) mecha
nicznie przypisywanej ludności słowiańskiej. Zdaniem Brachmanna, ceramika ta 
jest prawdopodobnie „materialnym odbiciem konkretnego rozwoju historycznego, 
obejmującego zarówno słowiańskie, jak i germańska-niemieckie elementy", miano
wicie - procesu ujednolicania kulturowego obu elementów etnicznych. Wydaje 
się, że ta interesująca teza wymaga jeszcze dalszych badań i weryfikacji na pod
stawie analizy pozaceramicznych elementów kulturowych (jaką w swoim czasie 
przedstawił już zresztą H. Rempel). 

W ramach krótkiej recenzji nie jest możliwe przedstawienie wszystkich osiąg
nięć szczegółowych monografii Brachmanna. O ile fakt niejednorodności wczesne
go osadnictwa słowiańskiego nad Salą i środkovvą Łabą po przedstawieniu tak

przekonywającej dokumentacji nie powinien raczej budzić odtąd zastrzeżeń (dys
kusyjne mogą być najwyżej kierunki migracji; Brachmann zdaje się przeceniać 
„czeski" kierunek migracji w odniesieniu do ludności posługującej się ceramiką 
tak typu praskiego, jak i lipskiego), o tyle zastrzeżenia może budzić kategoryczne 
wyłączanie obszaru rozprze3trzeni<.:nia ceramiki typu praskiego (i grupy trtzl z are:.i
łu zasiedlonego przez historycznych Serbów połabskich. Zdaniem Brachmanna 
archeologicznym odbiciem Serbów jest ceramika grupy lipskiej. Otóż wydaje nam 
się, że przytaczane przez Autora na poparcie tej tezy dane źródeł pisanych 
bynajmniej nie popierają jednoznacznie tak kategorycznego twierdzenia. Zdaje 
się natomiast nie ulegać wątpliwości, że jeżeli w ogóle możliwa będzie miarodajna 
odpowiedź w tej kwestii, to oczekiwać jej można jedynie ze strony językoznaw
stwa słowiańskiego. Praca Brachmanna rozwiązując szereg kwestii, postawiła 
jednocześnie wiele nowych. Historyk, zr:nierzający do możliwie adekwatnej re
konstrukcji dziejów połabskich, będzie za to wdzięczny Autorowi. Przedstawiona 
tu monografia, należy do najważniejszych publikacji z dziedziny archeologii sło
wiańskiej w NRD i do najważniejszych z lat ostatnich w skali ogólnosłowiań
skiej 10. 

Jerzy Strzelczyk. 

11 Do krytyki zwłaszcza serbołużyckich podziałów plemiennych przez Brach
manna oraz jego pojmowania pojęcia Serbowie, zob. recenzję Lecha A. Tyszkie
wicza, która ukaże się na łamach „Studia Historica Slavo-Germanica", t. 10. 
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P. V y sn y, NEO-SLA VISM AND THE CZECHS (1898-1914), Cambridge 1977,
SS. 287. 

Geneza oraz dzieje neoslawizmu były dotychczas w głównej mierze przedmio
tem zainteresowań historyka czeskiego K. Hermana 1. Jego prace nie wyczerpują 
jednakże całości problematyki. Koncentrują się one bowiem przede wszystkim 

na stanowisku czeskich ugrupowań burżuazyjnych wobec ruchu neosłowiańskiego, 
a opierają się tylko na źródłach czeskich. 

Nową próbę przedstawienia genezy i dziejów tej koncepcji współpracy sło
wiańskiej jest recenzowana praca historyka brytyjskiego, Vysnego. Jak wynika 
z jej tytułu, Autor, podobnie jak Herman, wiele miejsca poświęcił stosunkowi 
stronnictw czeskich do ruchu neosłowiańskiego. Niemniej przeprowadził on bar
dziej dogłębną niż historyk czeski analizę genezy tej koncepcji oraz wykazał 
jt:j rolę w stosunkach austro-węgiersko-rosyjskirh w ostatnich latach przed wy
buchem I wojny światowej. Przedstawienie tej drugiej kwestii było możliwe 
w dużym stopniu dzięki wykorzystaniu materiałów archiwalnych austro-węgierskie
go i brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych oraz publicystyki i prasy 
rosyjskiej. 

Doszukując się genezy ruchu neosłowiańskiego, Vyśny jako punkt wyjściowy 
bierze 1898 r., kiedy w Pradze odbyły się uroczystości związane z setną rocznicą 
urodzin Frantiska Palackiego. Zapoczątkowały one bowiem inne podobne imprezy 
z udziałem przedstawicieli narodów słowiańskich, jak zjazdy dziennikarzy czy 
też organizacji sokolskich. Wprawdzie były one pozbawione charakteru politycz
nego, ale ze strony czeskiej starano się im nadać taki charakter. Liczono, iż tego 
rodzaju imprezy doprówadzą nie tylko do kulturalnego, lecz także politycznego 
zbliżenia narodów słowiańskich, zwłaszcza w monarchii hab3burnkiej. Miało to 
w przyszłości umożliwić utworzenie większości posłów słowiańskich w austriackiej 
Radzie Państwa, aby w ten sposób powstały warunki do urzeczywistnienia pod
stawowego czeskiego celu politycznego, mianowicie utworzenia z krajów Korony 
św. Wacława odrębnej jednostki polityczno-prawnej w ramach Przedlitawii. Dru
gim faktem przemawiającym za tym, aby 1898 r. przyjąć jako cezurę chronolo
giczną dla początków neoslawizmu, była zdaniem Autora nieudana próba rozwią
zania kwestii czeskiej przez rząd Kazimierza Badeniego w 1897 r. Zmusiło to 
przywódców czeskich do tego, aby Europę zainteresować kwestią czeską. 

Uznanie 1898 r. jako cezury chronologicznej dla początków ruchu neosłowiań
. skiego wydaje się kwestią dyskusyjną. Dążenia czeskie w kierunku utworzenia koa
licji słowiańskiej w Radzie Państwa ujawniły się bowiem nieco wcześniej. Przy
wódcy umia�kowanego odłamu głównego czeskiego stronnictwa politycznego, mło
doczechów, taki cel stawiali sobie od czasu swego zwycięstwa w wyborach do Rady 
Państwa w 1891 r. Także i na początku lat dziewięćdziesiątych widoczne były 
próby zainteresowania Europy kwestią czeską. Niezależnie od tego historyk bry
tyjski pomija dość istotny fakt, jakim było zainteresowanie polityków czeskich 
u schyłku XIX w. stanem stosunków polsko-rosyjskich. Ich poprawę traktowa
no wtedy, podobnie jak w okresie powstania ruchu neosłowiańskiego, jako wa
runek, który może przyczynić się do zmiany polityki posłów polskich z Galicji 
w Radzie Państwa. Od tego uzależnione były przecież wszelkie dążenia w kie-
runku utworzenia koalicji słowiańskiej. 

1 
Na powstanie neoslawizmu, oprócz koncepcji polityków czeskich, złożyła się 

zmiana w polityce zagranicznej Rosji w wyniku klęski na Dalekim Wschodzie 

1 K. H e r m  a n, Novoslovanstvi a ceska bu.rzoasie. Kapitały .z dejin narod·u. 
CSR-a SSSR, Praha 1959; K. H e r m  a n, Z. S 1 a d  e k, Slovanska · politika Karela 
Kramafe (Rozpravy Ceskoslovenske Akademe Ved, R. 81, 1971, s. 2). 

' 
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oraz dążenia Narodowej Demokracji, a zwłaszcza jej przywódcy, Romana Dmow
skiego, do uzyskania ustępstw ze strony caratu, a w dalszej perspektywie wysunię
cia sprawy polskiej na arenę międzynarodową. Zmiana stanowiska rosyjskich 
ugrupowań burżuazyjnych w kwestii słowiańskiej wynikała ze wzrostu świado
mości narodowej Słowian bałkańskich i austro-węgierskich. W takiej sytuacji 
idea panslawizmu na początku X.X w. -stała się anachronizmem. Stąd też rewizja 
dotychczasowego stanowiska w kwestii słowiańskiej stawała się koniecznością 
i neoslawizm, akcentujący odrębność poszczególnych narodów słowiańskich, mu
siał siłą ueczy zastąpić dawny panslawizm. Bardziej natomiast skomplikowaną 
kwestią są przyczyny, które złożyły się na to, że rząd carski Piotra Stołypina 
nie dystansował się, przynajmniej oficjalnie, od założeń neoslawizmu i nie prze
ciwdziałał akcji na rzecz zwołania zjazdu neosłowiańskiego w Pradze w 1908 r. 
Fakt, iż nie wykorzystano dotychczas. archiwaliów radzieckich, powoduje, że trud
no jest na ten temat udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej Vysny na pod
stawie analizy archiwaliów wiedeńskich oraz opinii wyrażanych w prasie rosyj
skiej, związanej z kołami rządowymi, stawia dość przekonywającą tezę, iż dyplo
macja carska oczekiwała, że politycy słowiańscy z monarchii habsburskiej przy
czynią się w pewnym stopniu do uregulowania kwestii bałkańskiej w porozumie
niu z Austro-Węgrami (s. 117). 

Aneksja Bośni i Hercegowiny oraz pogorszenie się stosunków austro-węgier
sko-rosyjskich miało, zdaniem Autora, decydujące znaczenie dla dalszych losów 
ruchu neosłowiańskiego. Rosyjscy działacze słowiańscy zaczęli bowiem po aneksji 
wyrażać sceptycyzm wobec neoslawizmu. Nie można jednak zmiany stanowiska 
Rosjan sprowadzać wyłącz� do konsekwencji politycznych kryzysu bośniackiego. 
Wydaje się, że wpływ na to miało również solidaryzowanie się polityków sło
wiańskich, a szczególnie Karela Kramafa, z niektórymi postulatami polskimi. 
Stawiało to polityków rosyjskich w niewygodnej sytuacji. Swiadczyć może o tym 
opinia wyrażona na ten temat przez Dmowskiego: ,,kwestya ta [polska - J. G.] 
nie tylko pozostała na dominującym stanowisku wśród spraw słowiańskich, ale 
stała się jeszcze bardziej na front wysunięta. Stary panslawizm, który przy okazji 
obecnego zjazdu chciał swoją pieczeń upiec, wyszedł z niego pobity" 2• 

Nie przeceniając jednakże znaczenia sprawy polskiej dla ruchu neosłowiań
skiego, należy zwrócić uwagę na dość istotny fakt, który zupełnie pominięto 
w rozprawie. Przywódcy Narodowej Demokracji bowiem nie tylko wyrazili apro
batę dla haseł neoslawizmu i idei zwołania zjazdu w Pradze, ale i odegrali czyn
ną rolę w tym zakresie. Dmowski za pośrednictwem jednego z polityków galicyj
skich skłonił Kramara, aby zainicjował akcję na rzecz zwołania zjazdu a. 

Jak wspomniano wyżej, Vysny decydujące znaczenie dla losów neoslawizmu 
przypisuje stosunkom austro-węgiersko-rosyjskim, a w ich pogorszeniu się widzi 
zasadniczą przyczynę upadku tego nurtu. Nie można w pełni pogodzić się z tym 
poglądem. Przyczyn należy szukać także w układzie stosunk-Sw wewne:trznych w Ro
sji i monarchii habsburskiej. Mając to na uwadze siłą rzeczy nasuwa się wniosek, 

że próby wykorzystania neoslawizmu do urzeczywistnienia polskich i czeskich 
celów politycznych z góry skazane były na niepowodzenie. 

Czytelnik polski może również mieć do Autora pretensje, że potraktował 
marginesowo stosunek polityków polskich z Galicji do neoslawizmu. Wynika to 
stąd, że w minimalnym stopniu wykorzystał on źródła polskie, na co pozwalała 

2 „Głos Warszawski", 3 VI 1909, nr rl50; nie publikowane artykuły A. Dmow
skiego, Archiwum PAN w Krakowie, sygn. 7807. 

' R. D m  o w s k i, Polityka polska i odbudowanie państwa (Pisma, t. 5, Czę
stochowa 1.937); zob. Z. Łu k a w s k i, Kolo Polskie w rosyjskiej Dumie Państwo
wej w latach 1906-1909, Wrocław 1967, s. 151. 
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mu znajomość języków słowiańskich, fakt niezwykle rzadki wśród badaczy zachod
nioeuropejskich. 

Uwagi nasuwające się przy lekturze pracy Vysnego nie pomniejszają jej war
tości. Wydobywa ona bowiem szereg nowych szczegółów na temat neoslawizmu, 
stąd też powinna zainteresować historyków polskich, zwłaszcza wobec braku 
opracowania polskiego poświęconego tej problematyce. 

Janusz Gruchała 

BRONISŁAW KORASZEWSKI 1864-1924. MATERIAŁY Z SESJI ZORGANI
ZOWANEJ W OPOLU 14 LUTEGO 1978, Opole 1979, ss. 151, ilustracje*. 

Jest to zbiór prac przedstawionych na sesji popularnonaukowej 14 I 1978 r. 
w Opolu, poświęconej Bronisławowi Koraszewskiemu, jednemu z najwybitniejszych 

i najbardziej zasłużonych polskich działaczy narodowych na Górnym Sląsku 
w końcu XIX i na początku XX w. Nie licząc krótkiego wstępu Jana Seredyki 
i równie krótkiego podsumowania Edwarda Mendla, redaktora całego tomu, pu
blikacja zawiera cztery artykuły i dwa· wspomnienia. Na końcu książki znajdu
jemy 15 bardzo ciekawych, w większości dotąd nie publikowanych fotogramów. 

Pierwszą ocenę sesji i zawartych w książce tekstów dał E. Mendel w podsu
mowaniu: ,,Do dotychczasowej wiedzy o Bronisławie Koraszewskim wniosła [se
sja] sporo nowych wiadomoś/:i i ustaleń. W trakcie jej trwania odnotowano braki 
i luki, rozbieżności w opiniach, ustaleniach i interpretacj�ch" (s. 151). Ocena ta 
jest mocno przesadzona. Wskazuje ona raczej na cele, jakie stawiali sobie orga
nizatorzy sesji, a których autorzy artykułów na ogół nie osiągnęli. Wydaje się, 
że książka nie spełniła również swego celu popularyzatorskiego, gdyż sylwetka 
Koraszewskiego i jego działalność rysuje się w niej mglisto. Łatwo o tym prze
konuje lektura wprowadzającego artykułu Wkład Bronisława Koraszewskiego

w walkę o polskość w Opolskiem, pióra E. Mendla. ów „wkład" można określić 
przez znalezienie jakichś punktów odniesienia, porównawczo. Inaczej bowiem trze
ba tylko stwierdzić, ·na czym ów wkład polegał, a nie (co jest znacznie ważniej
sze, ale i trudniejsze), jak był on wielki. Na to pytanie Autor nie daje odpo
wiedzi. Ponadto trudno w tekście odczytać jakąś koncepcję czy to naukową, czy 
też popularnonaukową. Artykuł zaczyna się w sposób zapowiadający syntetyczne 
omówienie życia i działalności Koraszewskiego. W dalszej jednak cŻęści tok wykła
du rozwija się chaotycznie, w sposób nie przemyślany, a dobór wątków problemo
wych ma charakter przypadkowy. Po lekturze nie bardzo można się zorientować, 
na czym polegał „wkład" Koraszewskiego „w walkę o polskość", jak należy 
oceniać jego rozmiary w porównaniu z innymi współczesnymi działaczami polski
mi na Górnym Sląsku, co Autor chciał powiedzieć popularnemu odbiorcy. 

Artykuł Mendla ponadto zawiera nie całkiem wyważone, nieścisłe lub błędne 
twierdzenia, stawiające w krz�·wym zwierciadle postać Koraszewskiego. Nieściałe 
jest np. twierdzenie, jakoby od początku drugiej dekady XX ·w. mnożyły się fak
ty, że wielu Polaków rozmawiało w urzędach, sklepach po niemiecku. Fakty tego 
rodzaju źródła ukazują znacznie wcześniej, a jeśli przed I wojną światową pol
ska gazeta pisała na ten temat więcej niż poprzednio, to dlatego, że było to 
dla większości Polaków rażące. Stawia to w całkiem innym świetle problem 
poruszony przez Autora (s. 10). Przesadą jest mówić o „katolickiej doktrynie filo-

* Recenzja, przygotowana na zamowienie Redakcji „Zeszytów Prasoznawczych"r 

została przez nią odrzucona ze względu na zawartą w niej „miażdżącą krytykę", 
której Redakcja „Zeszytów" nie podziela. 
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zoficznej" jako podstawie ideowych założeń partii Centrum. Chodziło raczej o pew
ną koncepcję społeczno-polityczną (s. 10). W świetle dążenia ludności polskiej· 
do pozyskania np. inteligencji do własnych organizacji nieścisłe jest twierdzenie 
o jej zaufaniu do Centrum, zdobytym obietnicami tej partii (s. 10). Od 1890 r.,
a nawet wcześniej, zaufanie to gwałtownie malało. Nie można też sądzić, jakoby
,,Centrum było narzędziem pruskiej polityki wynaradawiającej" (s. 11). Owszem,
od końca Kulturkampfu, czasami nawet i wcześniej, centrowcy opowiadali się
za germanizacją, ale bronili się przeciw użyciu ich jako narzędzia „pruskiej poli
tyki wynaradawiania", bo to mogło zagrażać wpływom społecznym tej partii
wśród ludności polskiej. Ponadto Centrum zawsze broniło swej niezależności od'
czynników państwowych.

Stosunek „Gazety Opolskiej" do duchowieństwa katolickiego przedstawia 
E. Mendel w sposób uproszczony. Koraszewski zabiegał o jego względy nie tylko,
a nawet nie tyle ze względu na pokrewieństwo wyznaniowe i pokrewieństwo
poglądów społecznych, ale także starał się je pozyskać (na ogół bezskutecznie, po
dobnie jak inne pisma polskie na Górnym Śląsku) dla polskich dążeń (s. 11). W ar
tykule zwraca się uwagę na krytykę germanizatorskich postaw księży ze strony
Koraszewskiego, pomija się zaś zwalczanie przez niego wszelkich przejawów ger
manizacji i dążeń antypolskich ze strony pruskich czynników państwowych i na
cjonalistycznych kół niemieckich (s. 11 i nn.). Czynniki te odegrały nieporówna
nie większą rolę germanizacyjną niż duchowieństwo i one przede wszystkim były
przedmiotem ataków i krytyki „Gazety Opolskiej". Fragment artykułu poświęco
ny wojnie światowej dotyczy raczej stanowiska Koraszewskiego wobec sprawy pol
skiej aniżeli jego walce o polskość.

Artykuł zawiera więcej tez i twierdzeń dyskusyjnych, nieścisłych, błędnych, 
a przy tym nieraz sformułowanych nieprecyzyjnie, niejasno, a nawet niepoprawnych 
językowo. Trudno np. domyślić się, co Autor chciał powiedzieć, pisząc o wydarze
niach 1893 r. w Opolu (,,rola »Gazety Opolskiej« była ogromna, owszem, ale, 
i o tym trzeba pamiętać, padała na podatny grunt" - s. 14). Nie wiadomo, o co 
chodzi w zdaniu: ,,Państwa europejskie . . . prowadziły . . . na szeroką skalę
zorganizowaną akcję polityczną i propagandową" (s. 15). Fragment zaczyna
jący się od słów: ,,Udział pisma ... " (s. 15) jest całkiem bałamutny. Chyba 
tylko bardzo wprawny czytelnik może się domyśleć, fe ;,siostry germanizatorki" to po 
prostu niemieckie zakonnice (s. 12) Razi słowo „brutalizm" (ideologia brutalno=
ści?), podobnie jak np. zwrot „rozwijano różne przewidywania" (s. 14, 16). Nie
stety, również w innych artykułach zamieszczonych w tym tomiku zdarzają się 
nieraz rażące niedociągnięcia językowe: ,,wydawanych zostaje 7 pism polskich" 
is. 28), ,,krystalizowanie się przynależności świadomóści narodowej" (s. 45), ,,ma
teriał kulturalno-relaksowy" (s. 94), ,,uderzyła na Śląsk silna ekspansja" (s. 95), 
,,totalny solidaryzm społeczny" (?) (s. 103), ,,warunki śląskie, gdzie" (s. 103), ,,mę
żowi zdołającemu" (3. 132), ,,dcnoszą o wiadomościarh" (s. 102) i in. 

W sumie artykuł E. Mendla nie spełnia postulatów wypowiedzi ani nauko
wej, ani popularnej. Znacznie lepiej prezentuje się artykuł H. Mycki „Gazeta. 
Opolska" w walce plebiscytowe{ i powstańczej 1919-1921. Sposób ujęcia tema�u 
jednak nie zadowala, jest on nie dopracowany, a nawet nie jest wstępnie nale
życie sprecyzowany i pozbawiony odpowiednich odniesień źródłowych. Dotyczy 
nie tyle udziału ;,Gazety Opolskiej" w plebiscycie i powstaniach śląskich, jak 
sugerowałby tytuł, ale narodowego, polskiego stanowiska gazety w tym czasie, 
przy czym Autorka ograniczyła się jedynie do ogólnej i niepełnej charakterysty
ki tego stanowiska. Brak natomiast wystarczającego porównania ze stanowiskiem 
innych pism polskich w tej sprawie. Te formy organizowania życia polskiego, 
obrony przed atakami nacjonalistów niemieckich, o których pisze Autorka, są bar
dzo podobne do tych, ja'kie obserwujemy w XIX w. 
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W całym zbiorku bezsprzecznie najlepszy jest artykuł T. Koniecznej Popu

laryzacja literatury pięknej na lamach „Gazety Opolskiej" w XIX wieku. Więk

sze zastrzeżenia budzi tylko część początkowa (prawie 6 stron), w której znajdu
jemy charakterystykę tekstów literackich w innych pismach polskich na Sląsku. 
Tę część można było ująć zwięźlej, zwłaszcza że sposób, w jaki została napisa
na, nie stanowi jakiegoś odniesienia do „Gazety Opolskiej". W każdym razie 
odniesienie takie nie jest widoczne. Poza ,tym artykuł jest świetnym naukowym 
ujęciem tematu, zawiera wnikliwą i trafną analizę literackich tekstów „Gazety 
Opolskiej" i ich wartości publicystycznych, propagandowych, politycznych itp. 
Bardzo ciekawe aneksy do artykułu stwarzają możliwość interesujących refleksji 
naukowych. Szkoda, że praca ta obejmuje tylko historię początkowych 11 lat 
,,Gazety Opolskiej". 

Najwięcej wątpliwości budzi artykuł J. Glenska pt. ,,Gazeta Opolska" na tle 

prasy śląskiej, w równym stopniu pseudonaukowy, co pseudopopularny. Trudno 
się zorientować, co Autor w ogóle w nim chciał powiedzieć. Dlatego niemal 
każdy wątek odstręcza od dyskusji i polemiki, i, niestety, trzeba to powiedzieć, na 
dyskusję i polemikę nie zasługuje. Zdumiewające, w jaki sposób taki tekst mógł 
się znaleźć na sesji, a tym bardziej w recenzowanej publikacji. Jeśli Autor pisze 
o „demagogicznym pustosłowiu i beztreściwym bełkocie" (s. 102), choć nie wia
domo o czyim, to kto wie, czy nie można by tych słów odnieść do jego artyku
łu. Jest to tym bardziej rażące, że wiele zdań jest sformułowanych nonszalancko,
apodyktycznie i arbitralnie. Ujęte w tym tonie zarzuty zadziwiają tym bardzie;,
że nie zawsze i nie całkiem lub wcale nie wiadomo, na czym polegają, a przede
wszystkim pod czyim adresem są skierowane (w całej książce tylko ten artykuł
pozbawiony jest przypisów). Ten sposób pisania zaznacza się już w pierwszym
zdaniu: ,,Nazbyt schematyczne traktowanie zjawisk historycznych [tzn. jakich
i przez kogo?], dokonywanie łatwych uogólnień [jakich i przez kogo?] lub - prze
ciwnie - mimowolne [?] przesłanianie [?] doniosłych wydarzeń [jakich i 12rzez
kogo?] misternym [?], aczkolwiek utkanym z mało znaczących fakcików [?] pa
rawanem [?] - uderza szczególnie przy charakteryzowaniu gazet [jakich?], które
przytłaczają badacza nie tyle może ciężarem gatunkowym zawartości problemowej
[?] artykułów, ile matuzalowym trwaniem periodyku". Dlaczego owo „matuzalowe
trwanie" ma przytłaczać (i kogo?), a nie budzić podziw, nie rozumiem.

Wspomnienia S. Koraszewskiej-Zuwal oraz W. Weber-Koraszewskiej, w wie
lu szczegółach udokumentowane, przynoszą ciekawe dane do działalności Broni
sława Koraszewskiego i dziejów „Gazety Opolskiej". 

Można by zatem ubolewać, że wartości poznawcze publikacji przesłaniają 
rażące niedociągnięcia, wypływające, jak sądzę, m.in. :: nie dość wnikliwego prze,
myślenia jej założeń. 

Mieczysław Pater 

R. D ą b r  o w s k i, POŁOZEN[E EKONOMICZNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNEGO DWUDZIESTOLECIA 

(1918-1939), Szczecin 1977, ss. 313. 

Dzieje mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej były przedmiotem wielu 
studiów, prowadzonych zarówno przez historyków polskich, jak i niemieckich. 
Jednakże jak dotąd wśród prac opublikowanych przeważały studia szczegółowe, 
wycinkowe, ukazujące różnorodne fragmenty z dziejów tej ludności. Do nielicz
nych należą prace o charakterze syntetycznym, a pełnego i wyczerpującego obrazu 
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dziejów tej grupy obywateli państwa polskiego nie posiadamy po dziś dzień 
Niemal każde studium szczegółowe poświęcone sprawom mniejszości niemieckiej 
zwracało w mniejszym lub większym stopniu uwagę na wpływ położenia ekono
micznego tej grupy, jej sytuację polityczną, na funkcję procesów gospodarczych 
w całokształcie stosunków polsko-niemieckich. Dla rozważań Autora omawianej 
książki zasadnicze znaczenie miało stwierdzenie, że „określone czynniki działa
nia gospodarczego ze strony Niemiec wywarły doniosły wpływ na taktykę nie
mieckiej walki dyplomatycznej oraz stworzyły podstawy do penetracji ideologicz
nej wśród mniejszości niemieckiej w Polsce" (s. 11). Traktując to twierdzenie jako 
aksjomat, nie czuł się zobowiązany do jego udowodnienia. W całej książce nie 
doceniał wpływu tradycji i zorganizowanej świadomości, odgrywających, jak wy
daje się, większą rolę w ukształtowaniu postaw ideowych mniejszości niemieckiej 
w II Rzeczypospolitej. Toteż pisząc o aktywności, działalności i stanie zorganizo
wania mniejszości niemieckiej, ukształtowanych tak tradycją, jak i całokształtem 
sytuacji politycznej nie tylko w Polsce, często zarC'jestrowany stan wiązał z bier

nością społeczeństwa polskiego, dużą tolerancją władz państwowych oraz liberal
nym ustawodawstwem Rzeczypospolitej (por. np. charakterystykę warunków dzia
łania społeczności niemieckiej i jej poczynań antypolskich, s. 202). 

Podejmując się próby przedstawienia całokształtu problemów związanych 
z położeniem ekonomicznym mniejszości niemieckiej w Il Rzeczypospolitej, Autor 
przeprowadził szeroko zakrojoną kwerendę źródłową. Badaniami objął archiwa 
i zbiory biblioteczne w Polsce i NRD, nie dotarł do archiwów RFN. Zdołał zebrać 
materiały pozwalające na przedstawienie wielu zagadnień, które w dotychczaso
wej literaturze nie były w pełni wyjaśnione. Toteż studium Dąbrowskiego, wyda
ne przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie, dotąd wśród historyków mało 
znaną na rynku wydawniczym, było przyjęte z zainteresowaniem. Niestety, lektura 
sprawia, że oczekiwania, jakie łączyły się z książką, nie zostały spełnione. 

Książka składa się z sześciu rozdziałów, w których Autor omówił założenia 
polityki ekonomicznej władz polskich wobec mniejszości niemiecki�j, jej liczeb
ność, rozmieszczenie i strukturę społeczną, potencjał gospodarczy, organizację 
mniejszości i jej rolę w umacnianiu niemieckiego stanu posiadania, i wreszcie po
moc finansową Rzeszy i niemieckich organizacji kredytowych dla tych skupisk. 
Trudno się powstrzymać od uwagi, iż niezrozumiałe staje się, dlaczego przy wy
kazanym szczególnym znaczeniu dla losów całej mniejszości niemieckiej w Polsce 
warstw chłopskich w książce została wyodrębniona w postaci odrębnego rozdzia
łu analiza klasy robotniczej. Wydaje się, że potrzebniejsza dla zrozumienia rze
czywistego układu stosunków klasowych wśród mniejszości niemieckiej była 
szczegółowa analiza chłopstwa czy też klasy kapitalistów. Tego jednak zabrakło. 
Ustalenia Dąbrowskiego mają charakter fragmentaryczny, a najwięcc>j krytycznych 
uwag budzą próby zarysowania szerszego tła czy też własnych syntez, tak często 
odbiegających od stanu badań, uproszczone i nie mające pokrycia w studiach 
źródłowych. Warstwa syntetyczna omawianej książki nie idzie w parze z wnio
skami analitycznymi. 

Przed właściwymi rozdziałami Autor nieco m1eJsca poświęcił przedstawieniu 
stanu badań. Doszedł do wniosku, że w PRL obserwujemy „nadal znaczne zainte
resowanie badaczy kwestią mniejszości niemieckiej lat międzywojennych" (s. 7). 
Tymczasem wydaje się, że ostatnie lata wśród historyków polskich przyniosły 
wyraźny spadek zainteresowań tymi problemami, chociaż wiele zagadnień nie jest 
dotychczas wyjaśnionych w sposób wystarczający. Charakteryzując stan badań histo
riografii polskiej i niemieckiej Autor nie stosował takich samych kryteriów 
oceny. 

Wiele zastrzeżeń budzi sposób SP,Orządzania przypisów. Często w przypisach 
jest podana nazwa archiwum, ale cez zespołu akt, z którego pochodzi cytowany 
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tom i dokument, będący podstawą twierdzenia (por. np. s. 52, przypisy 72-74;. 
s. 140, przypis 30; s. 142, przypis 31-33). Zdarzają się przy tym wypadki, że
prakuje przypisów w najbardziej newralgicznych, dyskusyjnych miejscach pracyr
gdzie niezbędne jest przecież bardzo precyzyjne określenie podstawy, która pro
wadzi do formułowania takiej właśnie tezy. I tak np. przy omawianiu zatrud
nienia w niemieckich zakładach przemysłowych w Polsce „ogromnej" liczby
oficerów niemieckich Autor atwierdza, iż zapewne trudnili się „w dużej mierze
i szpiegostwem" (s. 173), ale bez poparcia tego przypuszczenia jakimkolwiek dowo
dem. Podejmując niekiedy polemikę z tezami historiografii niemieckiej, w przy
pisa.ch ujawnia źródła stanowisk niemieckich, ale bez analogicznej podstawy dla
twierdzeń polskich. I tak np. podważając twierdzenie niemieckie w sprawie liczby
ucieczek ze śląska do Niemiec wskazuje jedynie źródła, na których opierali się
Niemcy, określając ich wysokość (s. 116), a podając ocenę strony polskiej ograni
czył się do stwierdzenia, iż tak jest „w świetle sprawozdań śląskich władz woje
wódzkich", bez podania jakich i gdzie one się znajdują. Przy cytatach dokumen
tów zdarzają się przypisy, w których nie ma podanej daty wystawienia doku
mentów (s. 48-49, przypisy 62-64). Dat tych nie znajdziemy również w tekście_
Niezbyt dokładna korekta przyniosła w efekcie różnice w podawanych tytułach
w przypisach i zestawieniu bibliograficznym (por. np. s. 144, przypis 36 i s. 291,
s. 193, przypis 8 i s. 193). Zdarzają się pomyłki przy podawaniu nazwisk: np.
zamiast Barczewski jest Baczewski (s. 191), zamiast Krasuski jest Krasucki c�. 32

i 290), a zamiast Szefer jest Szefler (s. 57). Wymieniam tylko przykładowo nie
które błędy. Podawane są też nazwiska bez imion. To ostatnie powoduje, że czy
telnik np. nie wie, czy E. Neuman, były landrat Neumann (s. 191) i wreszcie Eugen
Neumann poseł do sejmu (s. 192) to jedna i ta sama osoba, czy też może trzy
różne. Wiele jest nie poprawionych błędów literowych. Na jednej stronie w od
stępie kilku wierszy jest podane Hollandschen Buitenbank i Hollendschen Buiten
bank (s. 238), a na następnej stronie Holandsche Buitenbank. Zamiast Deutsche
Stiftung jest Deutsche Etiftung (s. 244). Błędne są najczęściej zapisy w języku
niemieckim (por. także s. 139), ale dość przykre pomyłki są i przy określeniach.
w języku polskim, jak np. zamiast polityka eksterminacyjna jest polityka ekstre
mistyczna (s. 107).

Również wiele uwag krytycznych musi budzić język wykładu. Ograniczę się
jedynie do dwu, w moim przekonaniu, charakterystycznych przykładów: ,,Drugim 
terenem na Pomorzu o silniejszym występowaniu niemieckiej własności były ob
szary ... " (s. 123) oraz „Na wzajemnych stosunkach polsko-niemieckich dominował 
0bustronny nacjonalizm" (s. 278). Autor, jakby nie był historykiem, nie wykazuje 
większej troski o dokładne określenie dat opisywanych wydarzeń. Niejednokrotnie 
powoduje to daleko idące spłaszczenie relacji o całym okresie, nie pozwala na 
przed�tawienie bardzo ważnych zmian zachodzących w polityce wobec mniejszo
ści niemieckiej. I tym razem także odwołuję się do przykładu z książki. Autor 
zwraca uwagę na zmieniające się zasady polityki władz niemieckich wobec mniej
szości niemieckiej w Polsce, które wyrażały się początkowo w nawoływaniu do, 
wyjazdów do Niemiec, a później do pozostania na miejscu. Mamy podane różne 
szczegóły ilustrujące zmienność owej polityki, przyczyny, ale brak dokładnych 
dat (s. 58), chociaż są one znane nawet w literaturze. I co więcej, niektóre 
sformułowania w tej sprawie są iak niejasne, że czytelnik jest całkowicie zde
zorientowany. Jest się np. skazanym na domysły, kiedy czytamy o kolonistach nie
mieckich, którzy zostali „anulowani na podstawie ustawy polskiej" (s. 58). Niepo
rozumieniem jest stwierdzenie apelu o „przyjmowanie opcji" (s. 58), kiedy prze
cież możemy mieć do czynienia z optowaniem. 

Duże znaczenie dla wywodów Autora miały różnego rodzaju informacje sta
tystyczne. Przy powtarzanych już wielokrotnie w literaturze polskiej zastrzeże-

>
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niach, dotyczących spisów ludności w odniesieniu do spraw narodowościowych, 
wydaje się jednak chyba konieczne zaznaczyć, że stwierdzenia te winny odnosić 
się przede wszystkim do ludności słowiańskiej, a w mniejszym stopniu -do mniej
szości niemieckiej (s. 79). Charakter bowiem świadomości narodowej tej ludności, 
jej wyrobienie polityczne decydowało, że trudniej było członków mniejszości nie
mieckiej niż innych zaliczać do nieniemieckich grup narodowych. A co więcej, 
znane były wypadki, że 1 ność pochodzenia polsldego zamieszkała na terenach 

_przygranicznych, a nie po dająca dostatecznego wyrobienia przynależności na
rodowej, deklarowała się ja Niemcy. Wypadki takie miały miejsce· najczęściej, 
ale nie wyłącznie, na terenie órnego Śląska. Porównując strukturę narodowościo
wą II Rzeczypospolitej z inn , · krajami europejskimi Autor podjął polemikę ma-

jącą na celu wskazanie „bez odstawności zarzutów niemieckich, dotyczących rze-
komo nadmiernej wysokości; odsetka mniejszości narodowych w Polsce" (s. 76). 

-Czyżby odsetek mniejszości narodowych ,w Polsce międzywojennej nie był nad
mierny?· Trudno zgłaszać takie wątpliwości nie tylko przy znajomości skutków
struktury narodowościowej II Rzeczypospolitej, ale i również w świetle znajomo
ści realiów sytuacji wewnętrznej tego państwa. Przy podaniu informacji staty
stycznych Dąbrowski często dokonywał obliczeń procentowych, co dopiero zezwa
lało na wyciągnięcie wniosków. Szkoda, że nie była to zasada, której by przestrze
gał przy wszystkich zestawieniach (por. np. s. 98), gdzie zabrakło obliczeń odsetka
bezrobotnych robotników polskich i niemieckich, co mogło pozwolić na wyprowa
dzenie rzeczywistych wniosków i ważnych ustaleń).

Książka została zaopatrzona w wiele tabel i wykresó'w, które czynią tezy
bardziej czytelne. Ale i w tym wypadku nie wszystkie zostały dokładnie i sta
rannie opracowane. Wykresy na mapach nie są dostatecznie czytelne, jeżeli chodzi
-0 informacje w liczbach bezwzględnych., i nie zastępują podawanych odrębnie
zestawień. Czasami proste sumowania nie zgadzają się (por. s. 137, tab. 35). Cza
sami inny jest tytuł, a co innego zawiera tabela. I tak np. w tytule wykresu
nr 5 jest podane „Mniejszość niemiecka miejska w powiatach w 1931 roku" (s. 66),

gdy naniesione mamy jedynie powiaty. Inna tabela (s. 70, :tabela nr 6) nosi tytuł:
. .,Mniejszość niemiecka w miastach województw zachodnich", gdy tymczasem są
to tylko niektóre miasta. Wykres nr 6 (wklejka po s. 6), który chociaż jest zaty
tułowany „Mniejszość niemiecka w miastach w latach 1921-1931", dotyczy jednak
liczby ludności polskiej i niemieckiej w odsetkach. Zdarzają się niekiedy stwier
-dzenia formułowane na zupełnie niewiadomych informacjach, jak np. o ostrym
kryzysie gospodarczym w Polsce w pażdzierniku i listopadzie 1938 r., czy o roz
patrywanym wówczas projekcie ustawy o reformie rolnej (s. 261).

Autor starał. się łączyć problemy położenia ekonomicznego mniejszości nie
mieckiej z szerszym tłem ogólnoeuropejskich wydarzeń politycznych po I wojni�
światowej. Uwagi te odbiegają bardzo poważnie od obecnych poglądów historio
grafii polskiej, i nie tylko jej. Charakterystyczne dla tych poglądów są np.
:idealistyczne przekonania o znaczeniu celów politycznych walczących stron, przy
niedocenianiu rzeczywistych sprzecznosc1 państw imperialistycznych, czy też
niedocenianiu rzeczywistych źródeł haseł o prawie narodów do samookreślenia.
Trudno przy tym nie zwrócić uwagi na pewną przesadę przy charakterystyce
świadomości celów politycznych państw centralnych, przy równoczesnym nied:>
,cenianiu ich przeciwników. W charakteryzowaniu sytuacji międzynarodowej cał
kowicie zostały pominięte konsekwencje rewolucji w Rosji. Toteż nieprzekony
wająca jest próba charakterystyki przyczyn decydujących o niedostatecznej trwa
łości współdziałania aliantów .. Wiele ogólników nie związanych z tematem, które
.są próbą scharakteryzowania tysiąclecia stosunków polsko-niemieckich, jest w za
kończeniu pracy. Trudno np. zgodzić się z twierdzeniem o ·spontanicznym kształto
waniu się struktury społecznej w każdej zbiorowości ludzkiej (s. 78) bądź też
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'l twierdzeniem, że zmiany ustrojowe zawsze zmieniają strukturę „klasowo-war
stwową społeczeństwa" (s. 78). 

Położenie mniejszości niemieckiej w Polsce było zależne od wielu czynników. 
Autor dostrzega je, wskazując na zróżnicowanie w poszczególnych regionach. 
Wiąże to nie tylko z polityką władz lokalnych, ale i z różnicami w strukturze 
klasowej i stanie zorganizowania politycznego. Wiele miejsca, i to przy różnych 
okazjach, poświęca ukazaniu nadmiernego, jego zda

ł:
· , liberalizmu władz pol

skich w postępowaniu z mniejszością niemiecką. D ka w tym miejscu spraw 
bardzo ważnych, dyskusyjnych, które, w moim pr1 naniu, dotąd w badaniach 
nie zostały w pełni wyjaśnione. Trudno się jedna zgodzić z twierdzeniem, że 
,,jedynie kola postępowe i opinia publiczna stron . tw demokratycznych doma
gała się od władz polskich nie tylko ograniczenia lziałalności irredentystycznej, 
lecz żądania nawet rozwiązania hitlerowskich organiż�cji i zerwania paktu [chodzi 
o deklarację o nieagresji - W. W.] z Niemcami" (s. 49). Znane są przecież
wystąpienia w tym duchu niektórych ugrupowań prawicowych. A zresztą i sam
Autor w następnym wierszu pisze o wystąpieniach przeciwko rosnącemu niebez
pieczeństwu niemieckiemu czynników wojskowych, które trudno byłoby zaliczyć do
obozu demokratycznych sil w ówczesnej Polsce. Szczególnie dyskusyjne wydaje
�ię stawianie zarzutu wład�om śląskim, że „z niezrozumiałą i zgubną pobłażliwo
ścią" przypatrywały się polityce niemieckich fideikomisów na tym terenie (s. 133).
Interesujące było zasygnalizowanie różnic w polityce mniejszościowej władz tere
nowych i centralnych (s. 43). Sprawy te wymagają dalszych badań i czekają na
pełne wyjaśnienie.

Ale czasami przy twierdzeniach dotyczących problemów regionalnych możemy 
spotkać twierdzenia, z którymi trudno jest się zgodzić w świetle badań szczegóło
wych. Tak np. wbrew wynikom badań szczegółowych Autor formułuje wnioski 
o poprawie sprawy polskiej na terenie Działdowszczyzny w ostatnich latach przed
wybuchem wojny (s. 61), gdy akurat było zupełnie odwrotnie. Doceniając zróżni
cowanie regionalne realia jednego obszaru niekiedy służą mu jako egzemplifika
cja dla obszaru całego państwa. I tak np. charakterystyka rzemiosła mniejszości
niemieckiej jest egzemplifikowana informacjami źródłowymi dotyczącymi Pomo
rza i Wołynia (s. 176 i n.), chociaż w innych regionach problemy kształtowały się
zupełnie inaczej. Dyskusję musi wywoływać próba określenia przyczyn i stopnia
demoralizacji społecznej na Śląsku (s. 156), jakże daleka od współczesnych wymo
gów stawianych w rozważanich naukowych takim wyjaśnieniom.

Lektura pracy ukazuje wyraźnie, jak potrzebna jest przed opublikowaniem 
książki krytyczna i wszechstronna jej ocena w gronie znających problematykę 
innych badaczy. 

Wojciech Wrzesiński 

S. Łu k o w s k i, ZBRODNIE HITLEROWSKIE NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
W LATACH 1933-1945, Wrocław 1978, ss. 204. 

Mechanizmowi działania reżimu faszystowskiego na śląsku Opolskim posw1ę
cono dotychczas wiele autentycznego trudu badawczego: analizowano zarówno 
hitlerowską politykę w stosunku do mieszkańców tej ziemi - poczynając od 1933 r. -
(np. K. Jonca, F. Połomski), jak i w szczególności zbrodnie lat wojny (A. Koniecz
ny, J. Sawczuk, J. Senft i in.). Ostatnio otrzymaliśmy książkę, której intencją 
i ambicją - jak pisze Autor - jest „dokonanie pewnej syntezy problemu" 
(s. 11) zawartego w tytule. Stan badań na taką syntezę pozwala, a pers.pek,tywa 
35-lecia od zakończenia tych wydarzeń ułatwia naukowe podejście. Ale obok
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tych celów czysto poznawczych jeszcze jeden motyw podnosi pilny charakter takiej 
syntezy: słusznie zauważa Autor, że „procesy normalizacyjne w Europie w żadnym 
wypadku nie zdejmują z nas obowiązku pamięci o zbrodniach faszyzmu ... Pamięć 
o rtym i wiedza o faszyźmie muszą być stale żywym ostrzeżeniem i mobilizacją
czujności . . . muszą być stałym elementem wychowania pokoleń dla pokoju"
(s. 11). Takie też były niektóre powody, które składały się na zainteresowanie,
z jakim przyjąłem wiadomość o pojawieniu się książki S. Łukowskiego. Dla
mnie osobiście zbrodnie hitlerowskie na Opolszczyźnie, a przede wszystkim naj
bardziej drastyczny ich przykład, Łambinowice, posiadają znaczenie nie tylko
z punktu widzenia czysto poznawczego jako dla historyka, który dziejom naj
nowszym Sląska poświęcił gros swego wysiłku badawczego: ów pozapoznawczy
moment wynika stąd, że tragiczną jesienią 1939 r. ojciec mój znalazł się wśród
osadzonych w Lamsdorf jeńców polskich, którzy jako pierwsi w tej wojnie
doświadczyli na sobie tego, co było udziałem milionów żołnierzy koalicji antyhitle
rowskiej, jacy w latach 1939-1945 znaleźli się w niewoli niemieckiej. Stąd też
moje szczególne uczulenie nie tylko, gdy hasło „Lamsdorf" pojawia się w moich
kontaktach z ludźmi nad Renem i Labą 1, ale także uczulenie na walory polskie
go trudu badawczego, jakim winniśmy spłacać niemożliwy i tak do wyrównama
dług wobec owych ofiar faszyzmu: zasłużyły one na oddanie im hołdu naszym
maksymalnym wysiłkiem - takim, którego rezultat nie może dawać powodu do
zażenowania. I choć - jak pozwoliłem sobie to zauważyć przy innej okazji -
niechętnie recenzowane bywają prace legitymujące się cechami negatywnymi 2, po
stanowiłem wypowiedzieć moje uwagi na temat zaprezentowanej przez doc. S. Łu
kowskiego książki. Mam jeszcze inny moralny tytuł do tego, by wypowiedziec
się na temat owej publikacji: podziękowania Autora pod moim adresem (s. 12)
stawiają mnie do pewnego stopnia w roli współodpowiedzialnego za ostateczny
kształt dzieła. Byłem recenzentem w przewodzie doktorskim Lukowskiego
w 1972 r. i po wielu wahaniach na dziesiątej stronie mojej opinii zdecydowałem
się wówczas na klauzulę dopuszczającą pracę do przewodu doktorskiego. Re
cenzowana dziś książka nie jest bynajmniej udoskon::tloną wersją tamtej dyserta

cji. Myślałem, że po książce z 1965 r. a i rozprawie doktorskiej z 1972 r. nowa
publikacja Lukowskiego będzie rzeczywiście czymś zasadniczo nowym. Tymczasem
Autor nie tylko przeszedł do porządku dziennego nad wieloma uwagami kry
tycznymi formułowanymi w związku z doktoratem, ale w recenzowanym tu dziele
oferuje w wielu fragmentach w 1978 r. czytelnikowi tekst, jaki publikował
w 1965 r.: z tamtej, liczącej 157 stron druku książki o Łambinowicach i Sławię
cicach przedrukował teraz Lukowski w sposób dosłowny lub z nieznacznymi zmia
nami stylistycznymi co najmniej 40. stron, tj. 250/o objętości tamtego dzieła'·

1 Pisałem o tym m. in. w kontekście reporterskiej relacji Między Opolem 
a Kiionią (Opole, 1977, nr 10, s. 9). 

2 Nie kto, lecz co pisze (Polityka, 9 II 1980, nr 6, s. 6). 
• S. L u k o w s k i, Zbrodnie hitlerowskie w Łambinowicach i Slawięcicach na

Opolszczyźnie w latach 1939-1945, Katowice 1965. 
4 Podane niżej kolejne szpalty zawierają paginy książki z 1965 r. oraz odpo

wiadające im paginy recenzowanego dzieła z 1978 r. z tymi tekstami. 
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Recenzowana książka - gubiąc się w mikrografii - jest wszystkim innym, 
tylko nie zapowiadaną ambitnie syntezą. Wykazuje nieporadności konstrukcyjne. 
Nie jest wolna od podstawowych usterek warsztatowych. 

Na przeszkodzie stworzeniu przez Łukowskiego syntezy stanął szereg czyn
ników. Podstawą syntezy jest znajomość dorobku naukowego odnoszącego się 
do danego problemu. Autor taką znajomością się nie legitymuje. Jeszcze w toku 
,przewodu doktorskiego zarzucałem Łukowskiemu niedostrzeżenie takich funda
mentalnych wprost z punktu widzenia zbrodni hitlerowskich na Opolszczyźnie 
publikacji, jak F. Białego, Ruch komunistyczny na Opolszczyźnie w 'pierwszych 

tygodniach rządów hitlerowskich (,,Sobótka", 1966), A. Grobelnego, Postaveni so
'l:etskych zajatcii. a civilnkh delnikii. na Hornim Slezsku (,,Slezsky sbornik", 1967), 
K. Joncy, Areszt ochronny - pozasądowym środkiem walki z opozycją antyhitte
rowską na śląsku Opolskim (1933-1934), (,,Studia Śląskie", 1967), tegoż autora,
Udział opolskiej SS w przygotowaniu agresji hitlerowskiej na Polskę w 1939 r.
(,,Kwartalnik Opolski", 1967), A. Koniecznego, Zagraniczni robotnicy przymusowi

i obozy pracy na Górnym Śląsku w 1944 r. (,,Studia Śląskie'', '1967), tegoż autora,
Zwalczanie zbiegostwa polskich robotników przymusowych przez policję hitlerow
ską na Śląsku w latach II wojny światowej (,,Studia śląskie", 1967), F. Pipera,
Podobóz „Blechhammer" (,,Zeszyty Oświęcimskie", 1967), F. Połomskiego, Spór
o stosowanie hitlerowskiego. ustawodawstwa sterylizacyjnego do Polaków na te
renie Opolszczyzny (,,Studia Śląskie", 1960), książki Robotnicy przymusowi w fa
szystowskiej gospodarce wojennej, której autorką jest E. Seeber (1972), jedynego
w swoim rodzaju Sprawozdania z budowy Zakładów Kędzierzyńskich w 1940 r.,
wydanego przez J. Deresiewicza (,,Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hit
lerowskich w Polsce", t. 20) czy prace H. Szurgacza, Likwidacja organizacji pol
.skich i ich placówek na Opolszczyźnie w latach 1939-1941 (,,Studia Sląskie",
1965) i Nadzór policyjny wobec polskich robotników przymusowych na śląsku
w latach 1939-1945 (tamże, 1966). Skoro od tamtego momentu Autor - pracu
jąc kilka lat - nie skorzysta! z ,moich. wskazówek bibliograficznych (a było ich
znacznie więcej· - m. in. w zakresie nie wykorzystanych źródeł pamiętnikarskich)
nie dziwi brak rozeznania Łukowskiego w dorobku ostatnich lat: czytelnik daru
je mi cytowanie przykładów, gdyż szczupłość miejsca recenzji nie pozwala na 

to w warunkach, gdy Autor po prostu ignoruje ten dorobek. Daruje mi też
czytelnik analizę warsztatu bibliograficznego, dla k>tórego charakterystyczne są
takie przykłady, jak przypisywanie rozprawy E. Kleina w t. 4 „Studiów Śląskich"
(1961) A. Koniecznemu (s. 1191), mistyfikacje (książka K. Popiołka Geneza III po
wstania śląskiego - s. 192), nieudolne wprowadzenie pewnych tytułów jako ozdob
ników (Convention Germano-Polonaise relative a la Haute Silesie faite a genere
[!] Ze 15 Mai 1922 - s. 189) czy zabawne (choć w gruncie rzeczy żałosne) przekrę
canie nazwisk (wiadomo, że wojewodę Michała Grażyńskiego określano na śląsku
potocznie „Grażyna", ale nie upoważnia to 'do stosowania tego przezw,iska w opisie
bibliograficznym książki, która ukazała się pod właściwym nazwiskiem - s. 190) 5•
Dochodzi do tego brak staranności bibliograficznej w przypisach: przytoczę tylko
jeden przykład dotyczący przypisu 3 na s. 24, który bynajmniej nie dokumentuje
informacji z s. 13-14, że w 1867 r. jedynie w miastach spotykało się w użyciu
język niemiecki, gdyż - po pierwsze - w miejscu, do którego odsyła przypis,
mowa o 1800 r., a - po drugie - owa informacja zdaje się odnosić do pobytu
Rudolfa Virchowa na Śląsku, tj. 1848 r. o

s Brakło doc. S. Łukowskiemu erudycji, by rozwiązać pseudonim Komar 
'(na s. 191 zresztą błędnie Komor) jako S. M. Korowicz, E. Kuroński (tamże) jako 
E. Kaczmarek czy W. Junosza (tamże) jako E. Zdrojewski.

0 Ow brak staranności dotyczy nie tylko bibliografii: 15 VI 1937 nie jest tęr
minem wy_gaśnięcia konwencji genewskiei is. 17). 
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Nieznajomość dotychczasowych ustaleń poznawczych dotyczy zresztą nie 
tylko bezpośredniego kręgu objętego tytułem pracy. Sporo zastrzeżeń wzbudzają 
wypowiedzi doc. Łukowskiego �względniające szerszy kontekst historyczny, gdy 
np. w związku z przygotowaniem traktatu pokojowego w Niemcami w 1919 r. pi
sze o „wielomilionowym »funduszu pomocy wschodniej«, przeznaczony[m] »na 
wzmocnienie stanu posiadania«" (s. 16), gdzie zdaje się mieszać Besitzbefestigung 
sprzed I wojny �wiatowej 0raz Osthilfe z późniejszych lat republiki weimar
skiej 7• 

Jest. jeszcze jeden ważny czynnik przekreślający możliwość stworzenia przez 
Autora syntezy, która dotyczyłaby zbrodni hitlerowskich na śląsku Opolskim. 
Otóż stwierdziwszy na marginesie przewodu doktorskiego zupełny brak znajomo
ści języka niemieckiego u Łukowskiego, dziwiłem się jego odwadze w podjęciu 
takiego tematu. Teraz okazuje się, że osoby udzielające Autorowi pomocy w po
staci tłumaczenia tekstów niemieckich nie potrafiły ich odczytać i tym samym 
postawione zostały pod znakiem zapytania podstawy całego przedsięwzięcia badaw
czego. Do takiego wniosku skłaniają mnie próbki tłumaczeń ujawnione w aneksi':? 
6, 7, 8, 9 i 10 (gdzie zestawiopo fotokopie i polskie tłumaczenia źródeł). Dla 

ilustracji przytoczę przykłady dwóch aneksów. 
Tłumaczenie dokumentu reprodukowanego w aneksie 6 (s. 158-160) zawiera 

poważne zniekształcenia: 

27 IX 1941 r. na trasie Częstochowa
Kreuzburg (Kluczbork) z pociągu nr 
188098 uciekło 120 radzieckich jeńców 
wojennych. 

Urzednio komunikowano telefonicz
nie odpowiednim placówkom lub pisem
nie kryminalnej policji w Opolu, że: 
a) 23 IX 1941 r. na trasie Częstochowa -
Kreuzburg (Kluczbork) z jednego pociągu
uciekło 93 jeńców.
b) 26 IX 1941 r. między godz. 10.15
a 13.30 przy wyładowywaniu jednego
transportu w Lamsdorf (Łambinowi
ce) uciekło 4 jeńców radzieckich.

Dotąd z tej liczby 48 znowu ujęto 
lub rozstrzelano. Pozostali zbiegli. 

Zbiegli jeńcy radzieccy jako nosiciele 
komunistycznego światopoglądu oraz ja
ko osoby o mniejszej wartości stanowią 
duźe niebezpieczeństwo dla społeczeń
stwa, proszę więc ścigać ich z całą bez
względnością i bieżąco informować mnie 
na temat wyników tego przedsięwzięcia. 
Wszelkie okoliczności rozstrzelania zbieg
łych jeńców radzieckich oraz tych jeń
ców, którzy będą rozstrzelani proszę opi
sać mi w skrócie. 
Am 27. 9. 41' sind auf der Strecke 
Tschenstochau Kreuz[burg] aus dem 

Transportzug 188098 etwa 120 sowjetrus
sische Kriegsgefangene entwichen. Var
her sind, wie einem Teil der im Ver
teiler aufgefilhrten Dienststellen von 
hier aus berei[ts] fernmi.indlich oder 
durch die Kriminalpolizeistelle Oppeln 
schriftlich mitgeteilt worden ist, 
a) am 23. 9. 41 auf der Strecke Tschen
stochau-Kreuzburg aus einem Trans
portzug insgesamt 93 und
b) am 26. 9. 41 zwischen 10 15 und 13so Uhr
beim Entladen eines Transportzuges in
Lamsdorf, Krs. Falkenberg, 4 sowjetrus
sische Kriegsgefangene gefliichtet. Davon
sind zu a) bisher 48 wieder festgenom
men oder wegen Widerstandes bei der
Festnahme erschos[sen] worden. Die zu
b) aufgefi.ihrten Gefangenen sind nach
fliichtig.

Da fli.ichtige sowjetrussische Kriegs
gefangene als Trager der kommunisti
schen Weltanschauung und wegen ihrer 
allgemeinen rassischen und charakterli
chen Minderwertigkeit eine besonders 
akute Gefahr fiir die offentliche Sicher
heit bedeuten, bitte ich die Fahndung 
nach ihnen mit aller Entschiedenheit zu 
betreiben und mir den Erfolg laufend 

7 Pomijam takie braki erudycyjne, jak Rada Najwyższa Traktatu w odnie
sieniu do •paryskiej konferencji pokojowej (s. 16). 

7 - Sobótka 3/80 

' 
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mitzuteilen. Soweit bei der Fahndungs
aktion flilchtige sowjetrussiche Kriegs
gefangene wegen Widerstandes erschos
sen worden sind, bzw. noch erschossen 
werden, bitte ich mir filr jeden Einzelfal! 
eine kurze Schilderung der Umstande 
zukommen zu lassen und dabei zugleich 
die Erkennungsmarke des Toten (Papp
marke mit Kennzeichen und Nr. der 
Feldposteinheit die den betreffenden 
Sowjetrussen gefangen genommen hat) 
zu ilbersenden. 

Aneks 8 (s. 162-163) zdradza nie tylko niew.iarygodny brak umiejętności od-
czytania źródła, lecz także beztroskę w jego prezentacji: "'

Ciała rozstrzelanych jeńców radziec
kich należy grzebać w lesie i możliwie 
w miejscach mało dostępnych, na głę
bokości co najmrueJ dwóch metrów. 
Odebrane dOW(?dY tożsamości oraz blasz
ki rozpoznawcze należy przekazać prze
łożonym. 

Przy wyładowywaniu jeńców z pocią
gu zachować należy wszelkie środki 

ostrożności, obsadzając niezbędne odcin
ki wojskiem będącym do naszej dyspo
zycji. 

Zapewnić trzeba stalą łączność z po
sterunkami policji oraz stały kontakt z 
szefami żandarmerii, kierownikami ich 
wydziałów w miejscu służby oraz w 
mieszkaniach prywatnych. 

Z u Z i f f. 4 d e s E r l. 

Ich verweise auf Ziff. 2-4 des Erl. 
[ ... ] wozu bemerkt wird, dass bei Aus
brechen von russ. Kriegsgefa_!lgenen an 
anderen Eisenbahnstrecken der ortL 
Stoa. die i n  s e i n e m  B e r e i c h  
liegenden Truppenteile einsetzte. Die 
Verbindung zwischen Stoa. und Ord
nungspolizei ist durch die standige Be
setzung der Polizei-Wachen in den Stad
ten und die Moglichkeit die Gendarme
rie-Kreisfilhrer · und ihre Abteilungs
fiihrer auch in den Wohnungen fern
milndlich zu erreichen, gegeben. 
Z u Z i ff. 5 d e s E r 1. 

Die Leichen erschossener russ. Kr,iegs
gefangener sind unauffallig, nach Mo
glichkeit in • geeigneten Stellen im 
Walde, in mindestens 2 Meter tiefen 
Gruben zu vergraben. Urn spa.teren 
Schwierigkeiten zu entgehen erscheint 
es zweckmassig, dass diese Stellen bei 
den Dienststellen der Ordnungspolizei 
aktenmassig festgelegt werden. Abgenom-· 
mene Ausweispapier, Erkennungs
marken pp. sind gegen Empfangsbestati
gung beim zustli.ndigen Standortaltesten 
abzugeben. 

W świetle powyższego inne ujawnione w tekście wadliwe tłumaczenia spra
wiają wrażenie nieznacznych potknięć s. 

e Niemniej tłumacząc Rat der Volksbeauftragten (s. 15) jako Rada Pełnomoc
ników zdradza doc. S. Lukowski brak znajomości polskiej terminologii historycz
nej; Freie Vereinigung zum Schutze Oberschlesiens (s. 15) to nie Niezależne 
Zjednoczenie dla Obrony Górnego Sląska; w wypadku Gesetz ilber die Sicherun� 
der Vergeltungsmassnahmen (s. 21) Autor opuścił istotny człon w tytule aktu, któ
!:Y tłumaczy jako ustawę o zabezpieczeniu granic Rzeszy i środkach odwetoWYch; 
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Sygnalizowałem wyżej nieporadności konstrukcyjne. Książka składa się z sied
miu rozdziałów, ale rozdz. I liczy 4 strony druku, a rozdz. III - 4,5 strony. Nie 

chodzi zresztą o objętość. ów rozdz. III traktuje o aresztowaniach i wysiedle
niach pierwszego okresu wojny: to nic, że wśród serii pojedynczych przykładów 
referowanych czytelnikowi nie dostrzegł Autor akcji 11 IX 1939 (owego ,.dnia 
pogromu Polaków w Niemczech", jak nazwała go M. Kwoczkowa w t. I Wspom

nień Opolan, których lekturę zalecałem swego czasu bezskutecznie Łukowskiemu 
w recenzji doktoratu). O aresztowaniach i terrorze 1939 r. pisze Autor zresztą 
w rozdz. I (,, Sląsk Opo'lski po pierwszej wojnie światowej", gdzie też na 
s. 23-24 znalazła się wzmianka o instrukcji z 1944 r.). Ale równocześnie w owym
poświęconym pierwszemu okresowi wojny rozdz. II mamy nie umiejscowione
w czasie aresztowania „żołnierzy konspiracji polskiej" w związku z akcją sabo
tażową w Wołczynie (s. 33), wzmiankę o nie umiejscowionym w czasie zamordo
waniu polskiego robotnika w Pielgrzymowicach w trakcie zatargu z bauerem
(s. 34), mamy przykład napadu na polską świetlicę (wprawdzie w 1939 r., ale
przykład niezrozumiały w kontekście rozważań o aresztowaniach - s. 33).
Rozdział kończy się enigmatycznym odesłaniem do literatury bez jakiejkolwiek
informacji bibliograficznej. Podobnie nie umiejscowione w czasie lub merytorycznie
z kontekstem rozdziałów nie wiążące się informacje faktograficzne nie są rzadko
ścią. W rozdz. VII, podejmującym końcowy etap hitlerowskich zbrodni, mamy nie
tylko nie osadzone w czasie informacje o zbrodniach w Oleśnie i Radawiu (s. 102),
ale informacje o zbrodniach w Kucobach z lutego 1942 (s. 103), o „zastrzelonych
po załamaniu się i kapitulacji Włoch" żołnierzach włoskich (tamże), przy czym
zdaje się chodzić o 1943 r. (bo chyba nie o kapitulację wojsk niemieckich we
Włoszech w 1945 r.), o zbrodni popełnionej wiosną 1944 w Zużeli (s. 102).
W rozdz. V traktującym o wyniszczeniu przez pracę oferuje Autor m. in. infor
mację o wzroście używania języka polskiego (s. 44-45).

Czytelnik przytłoczony jest faktografią - wiele przykładów zbrodni hitlerow
sich zostało przez Autora po raz pierwszy zaprezentowanych w druku. I na tym_ 
polega jego zasługa. Ale to przytłoczenie mikrografią oddala Autora od syntezy: 
nie zdobył się doc. S. Łukowski nawet na podsumowanie w postaci zakończenia 
swojej książki (nie mówiąc o tym, że we wstępie poskąpił np. określenia przed
miotu swoich badań i zdefiniowania tego, co rozumie pod pojęciem zbrodni hit
lerowskich). 

Wśród usterek konstrukcyjnych niech mi wolno będzie podnieść jeszcze dwa 
zastrzeżenia dotyczące aneksów. Myślę, że publikowana w przypisie 95 na s. 91-94 
obszępna eksperytza sądowo-lekarska powinna była stanowić jeden z aneksów 
(jako taki drukował ją Autor w swej książce z 1965 r.). Gdy chodzi o aneks 1 
(,,Komanda pracy je11ców wojennych"), co do którego niekompletności Autor za
strzega się, to aneks ten mógłby być bardziej kompletny, gdyby doc. S. Łukowski 
potrafił spożytkować przy jego konstrukcji informacje, z których korzystał w trak
cie narracji w swojej książce: w aneksie brak komand, o których pisze na s. 56 
(Dębska Kuźnia, Ligota Prószkowska), 58 (Żędowice) i 60 (Ligota Górna) 0• W tym 
też miejscu niech mi wolno będzie odnotować następującą wątpliwość: na s. 32 

przytaczając gliwicki Ernahrungsamt i szefa powiatowego NSDAP jako przykład 
,,landratów" (s. 77) doc. S. Łukowski zdradza brak znajomości ustroju admini
stracyjnego III Rzeszy, która jest tematem jego zainteresowań. Nie mógł też 
Autor z uwagi na ów brak znajomości języka niemieckiego zapobiec niemałej 
ilości chochlików drukarskich w rodzaju Katschar (s. 37), Betriebseinzatz (s. 45)., 
'Iiichtigkeitsbericht (s. 61), Landarbeitsamt (s. 47), Darlchensvertrag (s. 62), Klein 
Streich jako niemiecka nazwa Strzeleczek (s. 58), Sonderbechandlung (s. 155) itp. 

9 Pomijam oczywiście błędy korekty, jak dwukrotny zapis Piotrowice (s. 60, 
107, recte: Pietrowice - poprawnie na s. 137). 
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Autor pisze o obozie w Korfantowie oraz o więzieniu w tym mieście: w ostatnim 
wypadku chodzi o areszt, a nie więzienie (subtelność, której w pracy o zbrodniach 
można wymagać), w pierwszym natomiast dowiadujemy się na s. 38, że Polenlager 
zorganizowano w Korfantowie w 1940 r. (fakich sprzecznych .ze sobą informacji jest 
7nacznie w.ięcej); a skądinąd wiadomo, że Polen'lager w Korfantowie. istniał od 
1942 r. do października 1943 r. 10 Takiego typu wątpliwości nasuwają się dziesiąt
kami. Twierdzę z całą odpowiedzialnością, że rzadko która stronica recenzowanego 
dzieła nie skłania do y.rypowiedzenia uwag polemicznych, a w powyższym tekście 
wykorzystałem jedynie drobną część notatek, jakie spisałem w trakcie lektury 
tej książ,ki. 

&tarałem się w niniejszej recenzji używać jak najmniej przymiotników zabar
wionych emocjonalnie (w sprzeciwieństwie do doc. S. Łukowskiego, który często 
tego rodzaju przymiotnikami zastępuje w sposób werbalny rzeczową, merytorycz
ną analizę zjawisk będących przedmiotem jego prezentacji). Niemniej muszę 
w tym miejscu stwierdzić, że wprost boleśnie odczułem fakt, iż tak ostre krytycz
ne uwagi odnoszą się do książki, która ukazała się w zasłużonej i znakomicie 
realizowanej serii „Monografii Sląskich Ossolineum" (sam ogromnie cenię sobie 
zaszczyt, że moglem w tej serii drukować jedną z moich pierwszych książek i liczę 
na to, że znów uda mi się dostąpić podobnego zaszczytu). Rychło jednak uświa
domiłem sobie, że w tak długiej serii zdarzyć się może pomyłka - że ten pecho
wy trzydziesty (nie trzynasty!) tom serii w niczym nie narusza tak solidnie prze
cież ugruntowanej renomy „Monografii Sląskich", a przykre w tym wypadku 
doświadczenie zaowocuje w jeszcze większym wzmożeniu kryteriów stawianych 
książkom włączonym do tej ser.ii. 

Andrzej Brożek. 

B. P a  s i  e r  b, ŻYCIE POLITYCZNE DOLNEGO SLĄSKA 1945-1950, War
szawa 1979, ss. 300. 

Badania nad historią Polski po II woJme światowej rozwinęły się stosunko
wo późno. Złożyło się na to wiele przyczyn wynikających, ogólnie rzecz biorąc, 
z braku odpowiedniego dystansu czasowego między współczesnością a niedawną 
przeszłością, będącą przedmiotem historycznej analizy. Wydaje się jednak, iż ·rea
lizowana aktualnie koncepcja badań komparatystycznych i interdyscyplinarnych· 
pozwoli na uzyskapie w niedługim czasie oczekiwanych efektów. Publikowane od 
kilku lat prace naukowe wskazują na szeroki zakres inicjatyw badawczych doty
czących całego kraju i poszczególnych regionów, podejmowanie tematyki szcze
gółowej) próby rekonstrukcji całości procesu historycznego. 

W konsekwencji tej mieszczą się również prace nad powojenną historią Dol
nego Sląska. Ich dotychczasowym efektem jest spory rejestr artykułów i komuni
katów oraz kilka monografii na temat działalności partii i ruchów politycznych. 
Problematyka tych prac objęta jest ramami chronologicznymi pierwszego pięcio
lecia (1945-1950). W zestawie tym niewątpliwie główną pozycję zajmuje książka 
B. Pasierba Życie polityczne Dolnego Śląska 1945-1950.

Zamierzeniem Autora było ukazanie faktów i zjawisk politycznych związa
nych z walką o utrwalenie władzy ludowej oraz funkcji organizatorskich ruchów 
politycznych w szczególnym dla kraju i regionu okresie, jakim 1;,yło pierwsze po
wojenne pięciolecie. Stwierdzi� należy, iż zamierzenie to zostało w pełni zreali-

10 Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-,1945, Warszawa 1979, s. 242; 
podobnie powielane materiały rozsyłane przez Główną Komisję Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce zainteresowanym w trakcie przygotowywania cyt. tomu. 
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zowane. Na podstawie bogatego materiału empirycznego Autor odtworzył proces 
przemian w sferze ideologii i świadomości politycznej środowisk społecznych, ru
chów politycznych, instytucji kształtujących życie polityczne regionu. Wypełnia
jąca treść książki analiza podstaw, kierunków i efektów ewolucji ideowo-poli
tycznej. partii i stronnictw tworzących rządzącą większość, a także uczestniczącyó 
w rządzeniu opozycyjnych, została zespolona z tłem wydarzeń ogólnokrajowych, 
co ułatwia czytelnikowi zrozumienie określonych zjawisk i procesów zarówno 
w skali ogólnej, jak i regionalnej (takich np., jak fiasko rozmów przedwybor
czych partii Bloku Demokratycznego z PSL, działalność opozycji antymikołaj
czykowskiej w PSL w kraju i na Dolnym śląsku itp.). Innym walorem pracy 
jest właściwe kojarzenie treści idiograficznych z uogólnieniami i syntetycznymi 
wnioskami, co oznacza, iż spełnia ona wymogi rozprawy o charakterze empirycz
nym i teoretycznym. Szczególnie ta cecha powoduje jej wysoką naukową ocenę. 

Omawiana publikacja składa !>ię z sześciu rozdziałów ułożonych zgodnie z za
sadą chronologiczną i te,matyczną. Konstrukcja pracy jest przejrzysta, co ułatwia 
percepcję zawartych w niej treści. Rozdz. I (,,Przejęcie Dolnego Śląska i warunki 
działalności politycznej osadników") zawiera informacje na temat kształtowania 
się nowego układu społecznego na Dolnym śląsku po wyzwoleniu w 1945 r. Pro
ces ten dokonywał się niejako dwoma torami - w sposób żywiołowy poprzez 
osiedlanie się głównie ludności z Polski centralnej oraz w wyniku działań różnego 
rodzaju instytucji i organizacji, przede wszystkim specjalnie do spraw osadni
czych powołanego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Na tle wyjątkowo trud
nej sytuacji gospodarczej regionu bezpośrednio po wyzwoleniu, skomplikowanych 
stosunków ludnościowych, Autor charakteryzuje zadania i inicjatywy tworzą
cej się administracji polskiej, w szczególności w zakresie zasiedlania i wstępnego 
zagospodarowania Dolnego Śląska. Rejestr omawianych w tym rozdziale zagad
nień jest bardzo szeroki. Nie wszystkie można było przedstawić w sposób wyczer-. 
pujący (choćby ze względu na wymogi objętościowe pracy). Nie ulega jednak 
wątpliwości, iż niektóre z nich, szczególnie istotne, należało potraktować sze
rzej lub wskazać czytelnikowi i odpowiednią literaturę. Dotyczy to głównie dwu 
kwestii - przygotowań do przejęcia i zagospodarowania Dolnego Śląska i roli 
osadników wojskowych. 

Problematyce kształtowania się partii, stronnictw, organizacji społecznych i in
stytucji poświęcony jest rozdz. II (,,Budowa ośrodków życia politycznego"). Autor 
przeprowadził w nim analizę sytuacji politycznej na Dolnym śląsku od wiosny do 
jesieni 1945 r., rozpoczynając od badania okoliczności i przesłanek organizowania 
się partii, stronnictw i organizacji społecznych. Z lektury pracy wynika, iż wszy
stkie ruchy polityczne kształtowały się według względnie ujednoliconych zasad. 
Istotne znaczenie miało funkcjonowanie tymczasowych władz administracyjnych, 
których inicjatywy wywierały wpływ na procesy rozwojowe partii i stronnictw. 
Fakt, iż wojewódzkim pełnomocnikiem oraz prezydentem Wrocławia byli działa
cze PPS, przybyli - pierwszy z Kielc, drugi z Krakowa, ułatwiał start i rozwój 
organizacyjny tej partii na nowym terenie. Z podobnych preferencji w okresie 
kształtowania się struktur organizacyjnych partii i stronnictw korzystała oprócz 
PPS głównie PSL. 

W omawianym rozdziale zawarte zostały informacje dotyczące genezy i wstęp
nego okresu działalno!ci wszystkich ruchów politycznych i organizacji społeci
nych. Komplementarność ujęcia. tematu stanowi niewątpliwie istotny walor tego 
rozdziału. 

Rozdz. II i IV (,,Walka o charakter przeobrażeń ustrojowych" i „Zasadnicze 
rozstrzygnięcia") dotyczą faktów i wydarzeń o przełomowym znaczeniu w proce
sie walki o utrwalenie władzy ludowej - mobilizacji sił politycznych przed „za
sadniczymi rozstrzygnięciami" i konfrontacji (referendum, wybory). Obydwa roz-
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działy cechuje jasny i precyzyjny tok narracji, co ułatwia czytelnikowi przyswo
jenie sobie bogatego materiału i zrozumienie istoty zjawisk i problemów związa
nych z realizacją zadań zasadniczego etapu walki o utrwalenie władzy ludowej. 
Oceniając te rozdziały podkreślić należy oryginalność interpretacji programów 
i działań przeciwstawnych sobie obozów, wystrzeganie się wszelkiego schematyz
mu i uproszczonej dychotomii. Obraz życia politycznego Dolnego Sląska w. okresie 
przełomowym (od początku 1946 r. do wyborów w 1947 r.) przedstawiony został 
w całej pełni jako barwny i skomplikowany, o powikłanych liniach podziałów 
wewnętrznych (dotyczy to w szczególności stronnictw opozycyjnych), a równo
cześnie prosty, pozwalający na zrozumienie istoty różnic zwalczających się obo
zów. 

Te same uwagi można odnieść do dwu ostatnich rozdziałów (,,Zycie polityczne 
w okresie normalizacji", ,,Konsolidacja ośrodków politycznych"). Autor dokonał 
w nich analizy sytuacji politycznej na Dolnym Sląsku po zwycięstwie wyborczym 
Bloku Demokratycznego. W ścisłym powiązaniu z ogólnokrajowymi procesami poli
tycznymi i na ich tle scharakteryzował kierunki przemian ideowych zarówno 
stronnictw byłej opozycji, jak i partii i stronnictw „zblokowanych". Godnym 
zwrócenia uwagi jest fakt, iż Autor zdołał wyszczególnić cechy oryginalne życia 
politycznego na Dolnym Sląsku w „okresie normalizacji" i starał się odszukać 
ich podstawy. Rozdziały te stanowią dobry przykład integralnej analizy procesu 
historycznego, traktowania zjawisk politycznych w ich układzie wzajemnych za
leżności i powiązań. 

Omawiany fragment książki dotyczy wyjątkowego okresu w historii Polski 
i Dolnego Sląska, okresu, którego istotą było podjęcie zadań budowy podstaw so
cjalizmu i mobilizowanie sił całego narodu do ich realizacji. Dokonała się wów
czas konsolidacja ideowa i „organiczna" ruchów politycznych, które działały 
opierając się na określonych środowiskach społecznych. Ukształtował się socjali
styczny system partyjny. Tego samego rodzaju zmiany nastąpiły w systemie or
ganizacji społecznych, w pierwszej kolejności w ruchu młodzieżowym (w książ
ce brak, niestety, wzmianki o zjednoczeniu organizacji młodzieżowych w środo
wisku akademickim i utworzeniu wrocławskiego ZAMP). 

Związane z procesami integracyjnymi wydarzenia miały, jak wiadomo, głę
boką motywację ideologiczną, dokonywały się w warunkach wewnętrznego obra
chunku, bilansowania osiągnięć i błędów poszczególnych partii i stronnictw. 
Problemy te - jakże skomplikowane - udało się Autorowi przedstawić w spo-
sób zwięzły i precyzyjny. 

Wyszczególnione walory książki mają związek z jej generalnym wątkiem 
tematycznym - charakterystyką procesu politycznego, jego motywów i efektów. 
Decydują więc o jej wartości. Nie mają natomiast zasadniczego wpływu na jej 
ogólną ocenę mankamenty (chociaż liczne i różnorodne). Dotyczą one kilku spraw 
merytorycznych ogólnych i wielu szczegółowych. Odrębną grupę stanowią prob
lemy dyskusyjne, które również zasługują na zwrócenie uwagi. Do takich należy 
m.in. kwestia zasięgu działalności polskiego ruchu oporu na Dolnym Sląsku
· i Wrocławiu w latach wojny i okupacji. Słusznie Autor stwierdza, iż działalność
ta z przyczyn oczywistych nie mogła rozwinąć się na szerszą skalę. Nie należy
jednak zawężać jej do inicjatyw grup lewicowych (s. 51). Z tematem tym wiąże
się informacja Autora, o masowym napływie do Wrocławia z Wielkopolski, po
powstaniu i z Warszawy różnych grup ludności. Fragment ten może sugerować,
iż odbył się jakiś powszechny, dobrowolny exodus ludności polskiej z okupowa

nej Wielkopolski na Dolny Sląsk. Bezdyskusyjne jest natomiast stwierdzenie Au
tora, iż Polacy na Dolnym Sląsku „byli potencjalnymi kandydatami do konspira
cji, choć warunki tu były szczególnie trudne" (s. 51).

Powyższa uwaga dotyczy również polskiej organizacji harcerskiej we Wro-
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cławiu. W mieście tym jeszcze na początku wojny działała drużyna ZH;P w Niem
<:zech (drużynowy W. Porębowicz). Powojenny ZHP nie był więc pierwszą tego 
typu organizacją we Wrocławiu. 

Uściślenia wymaga treść podrozdziału zatytułowanego „Komisje społeczne" 
(s. 109-112). Dyskusyjna jest sama nazwa tych instytucji, gdyż faktycznie były 
to komisje porozumiewawcze partii i stronnictw, nie zaś ciała kolegialne organów 
przedstawicielskich czy samorządowych, chociaż spełniały niektóre funkcje komi
sji społecznych sensu stricto. 

Kontrowersje budzą wypowiedzi na temat Tymczasowego Rządu Jedności Na
Todowej i genezy PSL (s. 120). Nie ma chyba powodu do sceptycznej oceny faktu 
powstania TRJN. Nic też nie wskazuje na to, że w trakcie konferencji moskiew
skiej w 1945 r. ,,siły zachowawcze" uznały skłonność do kompromisu ze strony 
„obozu demokratycznego" za wyraz jego słabości. Bardziej, niż przedstawia t.o 
Autor, skomplikowane były okoliczności utworzenia PSL. Wydaje się, iż słuszniej
sze byłoby nie poruszanie tej sprawy (skądinąd w ogólności znanej), odesłanie 
natomiast czytelnika do odpowiedniej literatury. 

Niejasna jest wypowiedź dotycząca funkcjonowania opozycji. Na Dolnym 
śląsku miała ona szczególne warunki działania. Autor charakteryzuje je dokład
nie i wyczerpująco. Z jego wywodów, opartych na materiale źródłowym i rela
cjach byłych działaczy, wynika, że główna siła opozycji, PSL, w okresie inten
sywnej kampanii wyborczej (grudzień 1946 - styczeń 1947) była w stanie dezor
ganizacji. Słuszna więc, a nie błędna (jak uważa Autor) była ocena sekretarza 
KW PPR J. Gutmana, iż „PSL znajdowało się w rozkładzie organizacyjnym" 

<{s. 201). 
Powyższe uwagi wskazują na kontrowersyjność niektórych opinii Autora. 

Nie mają charakteru polemicznego, zawierają natomiast postulat dokładniejszego 
zbadania lub bardziej precyzyjnego omówienia zasygnalizowanych problemów. 

Polemicznie nastrajają natomiast niektóre zawarte w pracy uogólnienia i ge
neralne wnioski. Oto niektóre z nich: Nie wydaje się słusznym twierdzenie, jakoby 
„PSL nigdy nie reprezentowała zwartego ruchu politycznego" i w okresie jego 
„istnienia brały górę raz odłamy prawicowe. raz lewicowe" (s. 119). Tego typu 

wahań nie obserwowało się ani w skali krajowej, ani dolnośląskiej. O obliczu 
politycznym ruchu decydowało właśnie kierownictwo zarówno w okresie, kiedy 
funkcję prezesa NKW pełnił S. Mikołajczyk, jak i po jego ucieczce. Stąd też 
-partie Bloku Demokratycznego, głównie PPR, atakowały centralne kierownictwo,
szczególnie Mikołajczyka, wskazując równocześnie na fakt, iż szeregi stronnictwa
wypełniają zwłaszcza chłopi, w tym również mało- i średniorolni, którzy mogą
i powinni odnaleźć drogę współdziałania z partiami robotniczymi. Po ucieczce
Mikołajczyka program i polityka Centralnego Komitetu Lewicy PSL zyskały
powszechną aprobatę w szeregach (zredukowanego liczebnie) stronnictwa. Nowemu
kierownictwu (z J. Niećką, W. Kiernikiem i Cz. Wycechem na czele) podporząd- .
kawały się instytucje i ośrodki propagandowe, prasa, organizacje filialne. Nowe
kierownictwo decydowało w głównej mierze o kierunkach przeobrażeń politycznych
odrodzonego PSL.

W wielu__..publikacjach, również w niniejszej, zbyt schematycznie, szablonowo
kwalifikuje się i ocenia politykę i propagandę PSL (s. 124). Konwencję taką auto
rzy prac naukowych przejęli od polemistów i demaskatorów polityki i działalności
PSL z lat 1945-1947. Stwierdza się więc (z oczywistą słusznością), że stronnictwo to
było antykomunistyczne, w sposób demagogiczny prezentowało się jako obrońca
rzekomo zagrożonej niepodległości narodu. Podkreślić jednak należy, iż nie ujaw- ·
nialo ono w sposób ostentacyjny swojej postawy. W prasie PSL nie znajdujemy
artykułów o treści antyradzieckiej nie tylko dlatego, że nie pozwalały na to od
powiednie przepisy ówczesnych instytucji kontroli wydawnictw. Przede wszystkim

\ 
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wynikało to z taktyki politycznej kierownictwa PSL. Znany i charakterystyczny 
jest nakaz prezesa NKW PSL, przypominany ustawicznie redaktorom pism na 
wszystkich wewnętrznych konferencjach dziennikarskich - ,,atakować komuni
stów, pisać w tonie umiarkowanie· sympatycznym o Związku Radzieckim". Nie 
było warunków na pisanie o „17 republice", ,,kołchozach jako imporcie radzieckim"' 
czy innych „straszakach". Również skonfiskowane artykuły (znajdujące się w ar
chiwach) nie zawierają treści antyradzieckiej. 

Pozostałe uwagi krytyczne dotyczą spraw drobnych, konkretnych, bynajmniej 
nie wymagających głębszych rozważań. Uwagi te mają związek głównie z sui 
generis „sprawami personalnymi". Książka zawiera ogromny rejestr osób (zob. 
skorowidz), ich charakterystyki, oceny itp. W kilku wypadkach charakterystyki 
su jednak nieścisłe, trafiają się też zniekształcenia nazwisk oraz liczne zmiany 
imion. Są to uchybienia zapewne nie najistotniejsze i łatwo mogą być usunięte, 
np. w trakcie przygotowywania pracy do następnego wydania. W związku z tym 
należy je skrupulatnie wynotować: na s. 73 Autor następująco charakteryzuje 
pionierów ruchu ludowego na Dolnym Sląsku: ,,Nierzadko byli to działacze poli
tyczni z okresu międzywojennego (F. Korga, J. Moskal), bądź z doświadczeniem 
roboty konspiracyjnej (W. Ryś, P. Szymczyk, A. Strojny, J. Drewnowski, a'le
tych ciągle było za mało". W istocie dwaj pierwsi mieli za sobą długi stai; 
działaczy z lat międzywojennych i z okresu konspiracji (J. Moskal - organizator 
strajku chłopskiego z 1937 r. w powiecie kałuskim, w okresie okupacji komendant 
podokręgu stanisławowskiego BCh, F. Korga - działacz Stronnictwa Chłopskiego 
i SL, współorganizator strajku chłopskiego na Rzeszowszczyźnie, w okresie okupa
cji delegat powiatowy w Tarnobrzegu). Niewiele wiemy o pracy konspiracyjnej 
trzech następnych, wiemy natomiast, że żadnym doświadczeniem nie dysponował 
J. Drewnowski, który w okresie wojny przebywał w Związku Radzieckim, wcześniej
nigdy nie był związany z ruchem ludowym, przed samą wojną miał kontakty
z Klubem Demokratycznym. S. 186 - z ramienia PSL P. Szymczyk, a następ

nie S. Jurzyk (w tekście mylnie Jurczyk) pełnili funkcje wicewojewodów, a nie
wojewodów. S. 160 - W. Churchill na początku 1946 r. nie był premierem
W. Brytanii, ale szefem parlamentarnej opozycji. Dalsze sprostowania nazwisk
i imion w kolejności alfabetycznej: Chorążyna Hanna (mylnie Halina), Dąbrowski.
Konstanty (mylnie Krzysztof), Gadzalanka-Bojarowa Anna (mylnie Gadzalanka-Bo
janowa), Jakuszko Antoni (mylnie Jakuszka), Kapa-Książeski Robert (mylnie Ka
pa-Książkiewicz), Radkiewicz Stanisław (mylnie Władysław), Schumacher Kurt (myl
nie Karl). W notach biograficznych i skorowidzu nazwisk nazwiska zaopatrzone
są w imiona, inicjały imion lub pozostają bez inicjałów i imion. Zdarzają się-
inicjały mylne (np. Kancewicz I. zamiast Jan). Uporządkowania wymaga
ją też noty biograficzne. Wiadomo, iż odpowiednio wyselekcjonowane i skru
pulatnie zredagowane podnoszą wartość każdej pozycji bibliograficznej. Nie ulega
wątpliwości, że omawiana publikacja wyposażona w obszerny rejestr nazwisk po
winna zawierać bardziej szczegółowe charakterystyki wybitniejszych postaci. Umie
szczono w niej jedynie (w przypisach) siedem not (w kolejności: Stanisław Koło
óziej, Antoni Galiński, Stanisław Piaskowski, Bolesław Drobner, Stanisław Kul
czyński, Jan Karst, Jerzy Drewnowski). Sądzę, iż winny znaleźć się noty bio
graficzne m.in. Jana Dębskiego, Michała Pałgana, Kazimierza Giecewicza (wszyscy

nie żyją). 
Ostatnia z drobnych uwag dotyczy nazewnictwa ulic Wrocławia. Należy zde

cydować się na używanie nazw z lat 1945-1950 lub późniejszych. Wymieniane 
są bowiem nazwy: Ogrodowa, Szuberta, Jedności Narodowej, Stalina (czytelnik 
może odnieść wrażenie, iż dwie ostatnie dotyczą dwu różnych ulic). 

Praca B. Pasierba należy'. do szczególnej kategorii wydawnictw historycznych. 
Spełnia (w szerokim zakresie) funkcje poznawcze (ukazuje panoramiczny obraz: 
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historii politycznej Dolnego Sląska w latach 1945-1950). Przeprowadzony przez 
Autora staranny dobór i selekcja faktów w myśl zasady ich hierarchicznej ważno
ści ułatwia percepcję materiału i zrozumienie idei przewodniej książki. Jej funkcje 
poznawcze łączą się z kształcącymi, które pojmować należy w dwu aspektach -
jako kształtowanie postawy czy.telnika (aspekt polityczno-wychowawczy) oraz 
rozwijanie kultury czytelniczej (Autor wystrzega się apriorycznych sądów, skła
nia czytelnika do refleksji i rozważań, niejako uczestniczenia w dziele odtwarzania 

minionego procesu historycznego). 
Aspekty poznawcze i kształcące omawianej publikacji zasługują na dokładniej

szą analizę zarówno ze względu na ich niejako obiektywne znaczenie, jak i na 
wagę, jaką do nich przywiązuje Autor. Forma i sposób narracji wskazują, iż 

nie traktuje on materiału empirycznego jako wartości samoistnej. Odpowiedni do
bór materiału, logiczny układ, komplementarność tez, właściwa konstrukcja prze
słanek i wniosków służą zasadniczemu celowi (wynikającemu z założeń metodolo
gicznych) - ukazaniu procesu historycznego w jego złożoności i logiczności, ciągu 
wydarzeń decydujących o perspektywicznych kierunkach rozwojowych państwa 
(w jego składzie również regionu dolnośląskiego). Praca B. Pasierba jest dokumen
tacją generalnej tezy, iż twórcą programu dalekosiężnych przeobrażeń była lewica 
demokratyczna z PPR na czele. Jej konsekwentna polityka zmierzała do umacnia
nia jedności narodu w urzeczywistnianiu wspólnych bieżących i perspektywicz
ny�h celów i zadań. Przełomowym wydarzeniem w realizacji tej polityki było 
, ednoczenie ruchu robotniczego oraz ukształtowanie się nowej struktury życia 
politycznego w kraju i na Dolnym Sląsku w latach 1948-1950. 

Stanisław Dąbrowski 

Z. Ł e m p i ń s k i, PRZESIEDLENIE LUDNOSCI NIEMIECKIEJ Z WOJE
WÓDZTWA SLĄSKO-DĄBROWSKIEGO W LATACH 1945--1950, Katowice 1979, 
SS. 276. 

Prezentowana publikacja Łempińskiego powinna wypełnić lukę w bibliografii 
naukowej omawiającej przesiedlenia ludności niemieckiej po II wojnie świato
wej. Dysponujemy już ujęciem problemu w skali wszystkich ziem polskich (S. Ba

nasiak, Przesiedlenia Niemców z Polski w latach 1945-1950, Łódź 1968), na ,Dol
nym Sląsku (B. Pasierb, Migracja ludności niemieckiej z Dolnego Sląska w la
tach 1944-1947, Wrocław 1969) i na Pomorzu Zachodnim (T. Białecki, Przesiedle
nie ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego po Il wojnie światowej, Poznań 
1969). Natomiast opuszczenie ziem woj. śląsko-dąbrowskiego przez Niemców nie
znalazło do tej pory szerszego odbicia w literaturze naukowej. Podejmowane pró
by, w tym i przez Autora omawianej pracy (Stan badań w historiografii polskiej 
i zachodnioniemieckiej nad problematyką przesiedienia ludności niemieckiej z wo
jewództwa śląsko-dąbrowskiego w latach 1945-1950, w: Studia i materiały z dzie

jów województwa katowickiego w Polsce Ludowej, pod red. H. Rechowicza, t. IX, 
Katowice 1975, s. 123-148), choć cenne, miały przede wszystkim przyczynkarski 
charakter. 

Celem przedstawianej tu publikacji jest, jak podkreśla sam Autor we wstę
pie (s. 9, 10), pokazanie na przykładzie woj. śląsko-dąbrowskiego sytuacji material
no-prawnej ludności niemieckiej, jej nastrojów, postawy politycznej oraz organi
zacji, przebiegu i wyników przesiedlenia. W konsekwencji Autor próbuje również 
znaleźć odpowiedź na pytanie, czy tzw. kwestia niemiecka na interesujący� 
go obszarze została do r. 1950 ostatecznie rozwiązana. Nieograniczenie s'ię do scha-
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rakteryzowania przesiedleń tylko od strony prawneJ 1 organizacyjnej, a podania 
liczbowych wyników procesu, wymagało od Łempińskiego dodatkowych wysiłków, 

.przede wszystkim przeprowadzenia analizy skomplikowanej sytuacji narodowościo-
wej w jej aspekcie historycznym i różnorakich uwarunkowaniach już po zakończe

niu działań wojennych. Wyżej wymienionym zadaniom podporządkował Autor 
układ książki, poświęcając ich omówieniu trzy pierwsze rozdziały (,,Geneza prze
siedlenia ludności niemieckiej", ,,Stan liczbowy, postawa i położenie ludności nie
mieckiej w województwie śląsko-dąbrowskim w roku 1945", ,,Selekcja narodowo
ściowa w województwie śląsko-dąbrowskim"). Natomiast trzy kolejne rozdziały 
przedstawiają chronologiczny przebieg przesiedleń i ich liczbowe rezultaty. 

Nasuwa się w tym miejscu ogólna uwaga, dotycząca terminologii stosowanej 
przy charakterystyce poszczególnych rodzajów ruchów migracyjnych. Budziła ona 
i budzi nadal sporo kontrowersji. Jeżeli jednak zrozumieć można różnorodność 
określeń używanych w okresie tuż powojennym, to trudno znaleźć usprawiedliwienie 
dla stosowanej do tej pory mozaiki. Na jej skutki zwraca uwagę m.in. K. Kersten (Mi

gracje powojenne w Polsce. Próba klasyfikacji i ogólna' charakterystyka zewnętrz

nych ruchów hidności, ,,Polska Ludowa. Materiały i Studia", 1963, t. II, s. 6 
i n.). Określenie przemieszczeń ludności niemieckiej mianem transferu (także przez 
naukę światową i klasyfikacje ONZ) wprowadza wyraźne i potrzebne rozgranicze
nie od repatriacji, jako procesu powrotu po wojnie do kraju mieszkańców Polski 
w granicach sprzed 1 IX 1939 r., przymusowo przesiedlonych na terytorium in
nego państwa. Nie wdając się w szczegóły, wydaje się, że uzgodnienie i stosowa
nie jednolitej terminologii przy omawianiu typów ruchów migracyjnych jest 
chyba jednym z podstawowych postulatów dla podejmujących badania w tym za
kresie. Konieczność taką zauważa i Łempiński we wstępie (s. 12, 13), ale dalej, 
mimo podkreślanej przez siebie niekonsekwencji takiej systematyzacji, w celu 
,,uniknięcia nieporozumień, wszystkie ruchy migro.cyjne ludności niemieckiej . .. 
mające charakter zorganizowany" sprowadził do ruchów transferowych (z wyjąt
kiem wyjazdów indywidualnych i repatriacji jeńców wojennych). 

Książka oparta została na materiałach źródłowych znajdujących się w Archi
wum Akt Nowych w Warszawie i zwłaszcza w Wojewódzkim Archiwum Państwo
wym oraz Archiwum KW PZPR w Katowicach. Szczególnie pomocne okazały się 
sprawozdania sytuacyjne, instrukcje, okólniki i zarządzenia władz centralnych i, te
renowych ze zbioru Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Oddziału PUR. Na
tomiast wykorzystanie bazy źródłowej AAN umożliwiło Autorowi powiązanie prob
lt':mu przesiedleń z woj. śląsko-dąbrowskiego z przebiegiem tego procesu w całej 
Polsce. Wynikiem poszukiwań jęst także zaprezentowanie bogatego materiału sta
tystycznego (m.in. 19 tablic - brakuje jednak ich spisu na końcu książki), ilustru
jącego ogólne rozmiary akcji i jej przeprowadzenie w poszczególnych jednostkach 
administracyjnych i na przestrzeni kolejnych etapów. Na marginesie warto dodać, 
że tekst układu zawartego 5 V 1946 r. między przedstawicielami radzieckimi i pol
skimi w Połączonej Egzekutywie Repatriacyjnej przy Sojuszniczej Radzie Kontro
li w sprawie przesiedlenia ludności niemieckiej z Polski do strefy okupacyjnej 
radzieckiej w Niemczech znajduje się w Archiwum MSZ (Zespól akt Biura Prac 
Kongresowych), a przedrukował go A. Skowroński - (,,Spra,vy Międzynarodowe··, 
1970, nr 7). W tym samym miejscu Skowroński omówił interesujące kształtowa
nie się zasad transferu ludności niemieckiej z Polski. Jest on zresztą autorem wy
danej w 1967 r. pracy pt. Polska a problem Niemiec 1945-1965. Zabrakło tych 
pozycji w bogatej bibliografii pracy. 

Ważny jej fragment poświęcony jest okresowi przedpoczdamskiemu, w którym 
problem opuszczenia ziem polskich przez Niemców regulowały zarządzenia i in
strukcje władz okręgowych. Bardzo szybko odpowiednie działania podjęto i w woj. 
śląsko-dąbrowskim. Szczególnie skomplikowane były te kwestie na terenie Sląska 
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Opolskiego. Ledwo rozpoczęta akcja weryfikacyjna nakazywała dużą ostrożność, 
powstające dopiero władze administracji polskiej borykały się z wieloma kłopotami 
organizacyjnymi, nie uregulowane były jeszcze stosunki graniczne. M. in. te właś
nie utrudnienia spowodowały, że wysiedleniami w okresie przed konferencją zwy
cięskich mocarstw objęto zaledwie kilka powiatów. Radykalniejsze formy można 
było zastosować na terenie tzw. ziem dawnych województwa. Zarządzenia wojewo
dy, gen. Aleksandra Zawadzkiego, kładły duży nacisk na szybkie tempo akcji i jej 
masowy charakter. Niemcy mieli wyjeżdżać w zorganizowanych transportach i, po
dobnie jak w innych regionach ziem zachodnich, na podstawie indywidualnych 
zezwoleń. W praktyce wielu wyjechało bez tego dokumentu, stąd też ich liczby 
nie znalazły odbicia w polskiej ewidencji. Nasilenie zgłoszeń notowano zwłaszcza 
po decyzjach poczdamskich, które oznaczały upadek ostatnich nadziei na pozosta
nie ziem nad Odrą i Bałtykiem w granicach przedwojennych. Na Opolszczyźnie 
zjawisko to, na co zwraca uwagę Autor (s. 160), miało jednak krótkotrwały cha
rakter. W wyniku wzmożonej działalności propagandy pohitlerowskiej np. w sta
rostwie gliwickim liczba chętnych do wyjazdu już w drugiej połowie sierpnia spad
ła o 600/o. Podobnie było w okręgu opolskim. Przytoczone przykładowo przez Łem
pińskiego formy i metody działalności niemieckiego podziemia dowodzą raz jesz
<:ze, że choć zjawisko to nie miało masowego charakteru i nie mogło stanowić 
poważnego zagrożenia, to jednak w atmosferze 1945 r. działania tego rodzaju 
odbijały się zwielokrotnionym echem, negatywnie wpływając na nastroje polskie
go społeczeństwa i stabilizację sytuacji wewnętrznej. 

Sporo miejsca poświęca Łempiński problemowi selekcji narodowościowej. Spra
wy polskiej ludności rodzimej znajdowały się od początku w centrum uwagi gen. 
A. Zawadzkiego i grona współpracujących z nim osób. Mimo braku wykrystalizo
wanej koncepcji regulującej te kwestie, właśnie na Śląsku Opolskim najszybciej
{już w marcu 1945 r.) zapoczątkowano akcję weryfikacyjną, a inicjatywa wojewo

dy śląsko-dąbrowskiego zatwierdzona rozporządzeniem Ministerstwa Administracji
Publicznej z 20 VI, rozciągała postanowienia obowiązujące na Opolszczyźnie na
pozostałe okręgi ziem odzyskanych. Przedstawiając przebieg akcji, Autor omawia
trudności jej towarzyszące, m. in. nieprzygotowanie odpowiedniej kadry admi
nistracji polskiej (czy zresztą w warunkach pierwszych miesięcy niepodległości
było to w ogóle możliwe?), niezrozumienie miejscowych stosunków przez ludność
napływową, spośród której wiele osób znalazło się w komisjach weryfikacyjnych,
konflikty na tle nie uregulowanej kwestii własności prywatnej. Brakowało dobrze
zorganizowanego aparatu propagandowego, który mógłby przeprowadzić na
szeroką skalę mądrą, skuteczną pracę . uświadamiającą. Dla wielu grup
polskiej ludnośei rodzimej, które brały w przeszłości czynny udział w wal
ce o utrzymanie polskości, żądanie, by ubiegały się o obywatelstwo polskie, było
niezrozumiałe, często wręcz godzące w ich własne poczucie świa.domości narodo
wej. Trzeba było wielu wszechstronnych zabiegów, by przyoblec w czyn pragnie
nie Arki Bożka wyrażające się w słowach: ,,Naszym obowiązkiem jest zwrócić
tych ludzi Polsce" (,,Dziennik Zachodni" z 11 X 1945). Łempiński szeroko omawia
te sprawy. Wyeliminowanie ze społeczeństwa miejscowego elementu niemieckiego
było przecież podstawowym warunkiem przyspieszenia przesiedleń. Ostateczne za
kończenie selekcji narodowościowej na śląsku Opolskim nastąpiło w 1951 r.

Na mocy wydanej wówczas ustawy obywatelstwo polskie mogły uzyskać osoby
narodowości polskiej, które do tej pory nie podjęły jeszcze odpowiednich starań.
Ponadto, w zw.iązku z zakończeniem przesiedleń, możność pozostania w Polsce

. i uzyskania obywatelstwa polskiego otrzymały osoby narodowości niemieckiej po
zostałe na ziemiach polskich. Autor przypomina jednak, że w zdecydowanej więk
szości nie skorzystano z tej możliwości. Spośród 180 tys. Niemców, przebywających 
w 1951 r. na terenie Polski, da 1959 r. wyjechało 177 tys. (s. 138). 
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Analizując przebieg przesiedleń Łempiński podkreśla mocno, że strona polska 
w pełni wykonała zadania wynikające z uchwał poczdamskich. Żadne z wielkich 
mocarstw nie zgłosiło do Polski zastrzeżeń co do zakresu i sposobu przeprowadze
nia akcji. Objęci nią mieli zagwarantowane takie warunki transportu, aprowizacji 
czy opieki lekarskiej, jak wracający do kraju Polacy. Autor przytacza wiele przy
kładów humanitarnego traktowania Niemców. Pisząc natomiast o niedociągnię
ciach, zwraca uwagę, że nie można ich traktować w oderwaniu od ogólnej sytua
cji powojennej w Polsce i od rozmiarów tej akcji. Wprawdzie Autor nie podejmu
je polemiki z wyraźnie tendencyjnymi opracowaniami zachodnioniemieckimi (nie 
stawiał sobie takiego celu), jednak wystarczająco ostro przedstawia na łamach 
książki cele i zasady rewizjonistycznej kampanii, zwłaszcza w odniesieniu do pol
skiej ludności rodzimej, a jednocześnie konsekwentne i jednoznaczne w tej spra
wie stanowisko polskie. 

Swoje rozważania kończy na roku 1950. Cenzura ta uzasadniona jest m.in. 
faktem, że z końcem tego roku dobiegła kresu selekcja narodowościowa, a o wy
jazdach Niemców z Polski rozstrzygać zaczęły inne zasady. Słusznie jednak Autor 
zauważa w zakończeniu, że w odniesieniu do interesującego go terenu rozwiąza
nie problemu ludności niemieckiej nie mogło być jeszcze jednoznaczne z likwi
dacją tzw. kwestii niemieckiej, albowiem: ,,pojęcie to jest przecież znacznie szer
sze i obejmuje nie tylko problem ludności niemieckiej, ale także problem likwi
dacji śladów wielowiekowej germanizacji miejscowej ludności, niejednokrotnie głę

boko tkwiących w psychice jednostki, jak również w splocie powiązań rodzinnych 
tej ludności" (s. 261). 

Na ponad 3155 tys. Niemców przesiedlonych, według obliczeń S. Banasiaka, 
z Polski w latach 1945-1950 - blisko 309 tys. (9,80/o) pochodziło z woj. śląsko-dą
browskiego. Podobnie jak na innych obszarach, tak i tutaj największe rozmiary 
akcji zanotowano w pi<lrwszych dwóch latach, kiedy to wyjechało około 280 tys. 
osób. Od tempa i sprawnego przebiegu przesiedleń zależała w dużej mierze reali
zacja zadań odbudowy powojennej, spośród których na czoło wysuwało się prze
J<:cie przez Polskę ziem zachodnich i północnych i pełne ich zintegrowanie z resz

tą ziem polskich. Problemy te wykraczają poza ramy omawianej pracy, ale 
wspomniana współzależność przewija się ciągle przez jej karty. 

Książka Łempu'lskiego, którą wydano chyba w zbyt małym nakładzie (1000 
egz.). stanowi ważny przyczynek do przedstawienia rozwiązania jednego z najbar
dziej istotnych problemów powojennej Polski, jakim była obecność na jej tere
nie (w chwili zakończenia działań wojennych) jeszcze ponad 3 mln Niemców. 
Przedstawiona publikacja wzbudzi zainteresowanie nie tylko ludzi zawodowo zaj
mujących się dziejami Polski Ludowej, ale z pewnością sięgną po nią uczestnicy 
i świadkowie przedstawionych wydarzeń, a także ci, dla których stają ,się one 
już tylko historią. 

Anna Magierska 

BIBLIOGRAFIA POMORZA ZACHODNIEGO - PISMIENNICTWO ZAGRA
NICZNE, t. I, 1945-1956, materiały zebrała i op;acowała C. Z. Gałczyńska, Szcze

cin 1978, ss. 693. 

Pozycja ta zapoczątkowuje drugą serię bibliografii Pomorza Zachodniego obok 
wydawanej od wielu już lat przez WiMBP w Szczecinie, rejestrującej tylko pol
skie piśmiennictwo powojenne. O wiele lepszym rozwiązaniem byłaby coroczna 
edycja zeszytów jednocześnie mniej lub bardziej selektywnie zestawiających pozy
cje polskie i zagraniczne o tym regionie. Za wzór może służyć Bibliografia historii 

Śląska w opracowaniu R. Gellesa (wydawana w zeszytach rocznych). Proponowany 
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model bibliografii regionalnej jest ze względów praktycznych bardziej przydatny do 
procesu badawczego nad dziejami Pomorza Zachodniego. Prezentowany tom obej
muje tylko materiał za dwunastolecie 1945-1956. Pomijając kwestię dość obszer
nej zawartości i celowości doboru poszczególnych pozycji (ponad 4000), można mieć 
obawy, że kolejny tom, mający również objąć okres wieloletni, ukaże się dopiero 
-za kilka lat. Zeszyty coroczne, rejestrujące nie tylko dorobek nauki polskiej, lecz 
także co najmniej ważniejsze pozycje zagraniczne, są rozwiązaniem ze wszech miar 
lepszym. 

Rzecz zrozumiała, że również osobne publikowanie opisów bibliograficznych 
piśmiennictwa zagranicznego o Pomorzu Zachodnim, obok bibliografii rejestru
jącej tylko pozycje polskie, należy powitać z uznaniem, ponieważ znajomość dorob
ku obcego o 'tym regionie (zwłaszcza niemieckojęzycznego) jest nieodzowna przy 
opracowywaniu różnych aspektów jego dziejów na przestrzeni całego 1000-lecia. 
Należy jednak zrobić wszystko, aby tego typu informacje były integralnymi człon
kami jednej serii wydawniczej i aby były pogrupowane według jednolitego sche
matu, a nade wszystko, aby badacz nie czekał na nie zbyt długo. 

Bibliografia obejmuje piśmiennictwo z zakresu różnych zagadnień historycz
nych, społeczno-ekonomicznych, politycznych, nauki, kultury i oświaty, zagadnienia 
literatury i sztuki, osadnictwa, demografii i środowiska geograficznego, które zo
stały podzielone aż na 15 różnych działów tematycznych. Działy główne rozdzie
lono jeszcze na różne szczegółowe zagadnienia i poddziały, co łącznie z indeksem, 
uszeregowanym według haseł autorskich i przedmiotowych, poważnie ułatwia ko
rzystanie z publikacji. 

Ze względu na ogromną liczbę odnotowanych prac. (głównie zachodnioniemiec
kich) poświęconych stosunkom polsko-niemieckim, historii całości ziem zachodnich 
'i północnych, wreszcie ·także z racji opisów bibliograficznych licznych prac ściśle 
śląskoznawczych (zamieszczonych ze względu na informacje dotyczące całego by
łego państwa pruskiego), pozycja ta będzie również przydatna dla badaczy Śląska, 
Niemiec i szeroko rozumianego problemu polsko-niemieckiego na całej przestrzeni 
dziejów. Warte �ą podkreślenia dane dotyczące miejsca przechowyW"ania danej , 

pozycji w określonej bibliotece krajowej bądż zagranicznej, jeżeli brakuje jej 
w kraju (łącznie z sygnaturą). 

Mimo dużego rozmiaru dzieła i licznych kwerend w biblioteka.eh polskich 
i zagranicznych Autorka nie ustrzegła się istotnych nieraz pominięć. Przykładowo 
wymienić można ważne również dla dziejów Pomorza Zachodniego w dzisiejszych 
_granicach administracyjno-politycznych czasopismo kwartalne „Greifswalder-Stral-
sunder Jahrbuch", wydawane w Stralsundzie (Strzałów w NRD). Mankamentem 
są także niektóre niezręczne i mało komunikatywne sformułowania, jak np. tytuł 
poddziału na str. 7: ,,Bibliografie dziedzin i tematów". Rażą również skróty 
tytułów niektórych ważniejszych i bardziej znanych w Polsce czasopism. Przy
najmniej część z nich z racji ustalonej pozycji, a zatem dość częstego cytowania, 
zyskały sobie stałe sygle, przestrzegane w literaturze zagranicznej oraz polskiej, 
ale niestety nie zastosowane przez Autorkę niniejszej bibliografii. Tak np. ,,Zeit
schrift fiir Ostforschung" (wyd. w Marburgu/L) od lat przyjęło się skracać zarów
no w RFN, Austrii, jak i Polsce syglem „ZFO", podczas gdy Autorka stosuje 
skrót : ,,Z. Ostforsch", podobnie „Archiv fiir schlesische Kirchengeschichte" (Hil- / 
desheim) skraca „Arch. Schles, Kirch", zamiast powszechnie stosowanego „AfSK". 
_Jeszcze dłuższym skrótem „Arch. Dipl. Schrgesch. Siegel-Wappenk." oznaczone 
zostało czasopismo „Archiv fur Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappen
kunde" (wydawane nie w Graz, jak podała Autorka, lecz w Marburgu/L), które 
.skraca się konsekwentnie skrótem „AfD". 

Kazimierz Bobowski 
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Z DZIEJÓW KĘT, oprac. W. Droździk, Kraków ·1979, ss. 136, ilustr. 

W 1977 r. Kęty obchodziły jubileusz 700-lecia. Z tej okazji przygotowany zo
stał z�rys dziejów miasta, który jest pierwszym drukowanym opracowaniem dzie
jów miasta, ważnego niegdyś ośrodka rzemieślniczo-handlowego w Małopolsce, le
żącego na pograniczu śląskim. Omawiane wydawnictwo zapełniło jeszcze jedną lukę 
w dziejach regionu. Dało też możliwość zapoznania się mieszkańców Kęt i okolicy 
z własną przeszłością, z chwilami chwały i klęsk ich miasta. 

Praca obejmuje szeroki wachlarz problemów, a więc dzieje rzemiosła i handlu, 
szkolnictwa i kultury oraz ważniejsze wydarzenia polityczne. Autor stara się wy
jaśnić nazwę miasta, omawia herb i jego genezę, wspomina o zabytkach. Pisze 
też o licznych pożarach i innych klęskach żywiołowych. W osobnych podrozdzia
łach wyodrębniony został okres międzywojenny i lata okupacji. Szerzej potrakto
wano rozwój miasta po II wojnie światowej i perspektywy rozwoju. Wszystko 
to stanowi zasadniczą część pracy zatytułowaną „Dzieje miasta". Poprzedza ją, 
wstęp i rozdział omawiający geograficzne położenie Kęt. W pracy znajdziemy 
również zestawienie ludności miasta w różnych okresach dziejów, następnie naj
ważniejsze daty z przeszłości Kęt. Cenne uzupełnienie stanowią liczne zdjęcia za
bytków, fotokopie dokumentów, fotografie ludzi zasłużonych. Szereg ilustracji 
prezentuje współczesny wygląd oraz życie miasta, a także przypomina czasy mi
nione. Wydawnictwo pretenduje do miana naukowego, o czym świadczą m.in
przypisy. Autor stawia też własne hipotezy. 

Ta cenna skądinąd pozycja posiada jednak sporo niedostatków. Wynikają one 
w znacznym stopniu z braku przygotowania historycznego Autora tekstu, cenio
nego w mieście pedagoga polonisty. Wysuwa�e przez Autora hipotezy często nie 
mają żadnych podstaw i z punktu widzeniQ historyko. są nic do przyjęcia, Odnosi 
się to ro.in. do twierdzenia, że Kęty początkami swymi sięgać mogą czasów rzym
skich (s. 5), czy do wywodzenia nazwy miasta od pogańskich świątyń zwanych 
kontynami (s. 18). Na błędnych przesłankach opiera się obszerny wywód heraldycz
ny godła herbowego miasta (ss. 21 nn.). Na gruncie polskim herb oznaczał godło
rodu, a nie rodziny, jak twierdzi Autor. Wcale też nie jest rzeczą pewną, czy orzeł 
pojawia się jako „znak-godło" (określenie W. Droździka) na denarach władców, po
cząwszy od Bolesława Chrobrego. Literatura nie jest w tej sprawie zgodna, a now
sze badania heraldyków przeczą dawnej tezie H. Polaczkówny, traktującej orła ja
ko prastary znak rodowy Piastów. Nie są też ścisłe wywody Autora odnoszące się do 
barwy i symboliki herbowej. Najstarszy herb miasta był nieco inny, niż przed
stawia to Autor (s. 22). Sprawy te omawia szczegółowo W. Budka (Pieczęcie daw

nych miast księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego, ,,Wiadomości Numizamtycz
no-Archeologiczne", t. XVI, 1934, ss. 87 nn.). Szkoda, że ta cenna pozycja nie zo
stała należycie wykorzystana, choć Autor powołuje się na nią w innym miejscu 
(s. 23). Ponadto twierdzenie W. Droździka, źe herb miastu nadał książę Władysław 
opolski, nie ma żadnego uzasadnienia. 

W omawianej pracy stosunkowo często pojawiają się twierdzenia, nie posia
dające oparcia w źródłach. I tak źródła nie wspominają o spaleniu Kęt w 1241 r. 
przez Tatarów (s. 78) lub że w Kętach był kiedyś gród (s. 36). Nie jest też 
.wcale sprawą pewną, czy informacje z lat 1238-1260. odnoszą się do Kęt, czy 
do innej miejscowości o podobnej nazwie (s. 13), co nawet bardziej prawdopodob
ne. Nie wiadomo, na jakiej podstawie wyszczególnione zostały miejscowości, które 
należeć miały do parafii kęckiej w 1260 r. (s. 25). Bezzasadne jest posługiwanie 
się w aspekcie historycznym pojęciem „ziemia kęcka" (ss. 23, 36, 37, 41 i inne). 

Razi czytelnika bezkrytyczne przejmowanie różnych informacji. Wręcz sensacyj
nie brzmi np. wiadomość zaczerpnięta z dzieła J. Łepkowskiego o organach w Kę
tach, mających pochodzić jakoby z 1381 r. (s. 47). 
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Szereg wiadomości zawartych w pracy wymaga uś'Ciślenia. Dokument księcia 
opolskiego Władysława z r. 1277 posiada wyłącznie datę roczną. Skąd więc wzięła 
się data dzienna - 1 grudnia? (ss. 13, 25). Zbyt współcześnie przy tym dla ucha 
historyka brzmi zdanie: ,,Pierwszego grudnia 1277 r. podpisany został w Raci
borzu przez Władysława Opolskiego dokument" (s. 25). Ks. Władysław był wy
stawcą dokumentu, a wiadomo, że podpis wystawcy na dokumencie średnio
wiecznym pojawia się wyjątkowo. Całkowicie błędna jest informacja, że wspom
niany książe „podzielił miasta na obronne . .. oraz handlowe" (s. 27). Nie jest też 
ścisłe twierdzenie Autora, że pierwszym ławnikiem kęckim znanym z nazwiska 
by! Mikołaj Makowski, pojawiający się w r. 1639 (s. 33). Znacznie wcześniejsze 
księgi miejskie (w tym również księgi wójtowsko-ławnicze zachowane od r. 
1607) zawierają szereg nazwisk ławników sprzed 1639 r. Zbędne wydaje się 
też przypadkowe wyliczanie nazwisk wójtów, ławników i burmistrzów, osób ani 
zasłużonych, ani godnych szczególnego traktowania. Niemiecka nazwa miasta, 
Libenwerde, występuje przede wszystkim w księgach przyjęć do prawa miej
skiego w Krakowie, a nie tylko w kancelarii książęcej i w działalności urzędu 
miejskiego (s. 17). Wspomniany już dokument ks. Władysława z r. 1277 wcale nie 
zawiera wzmianki, że mistrz rzeźnicki płaci wójtowi 12 groszy i kamień wosku 
(s. 63). 

Błędnych informacji w omawianej pracy jest więcej, a odnoszą się one nie 
tylko do przeszłości Kęt. W wielu wypadkach dotyczą podstawowych faktów z na
szych dziejów. I tak np. statuty solne Kazimierza Wielkiego wydane zostały 
w 1368, a nie w 1328 r. (s. 127). Ostatni męski potomek Piastów, ks. Jerzy Wil
helm zmarł 21 XI 1675 r., a nie w r. 1676 (s. 131, przyp. 48). Jako datę nadania 
Mieszkowi Plątonogiemu części Małopolski przez Kazimierza Sprawiedliwego przyj
muje się raczej rok 1177, a nie 1179 (s. 35). Sławny „diabeł łańcucki" nazywał się 
Stadnicki, a nie Stanicki (s. 38). Autor pisze o jakimś polsko-czeskim układzie 
w Trenczynie z r. 1335 (s. 36), gdzie Kazimierz Wielki zrezygnować miał oficjal
nie z praw do Sląska. 

Przy lekturze omawianej pozycji zaznacza się wyraźnie przewaga okresu śred
niowiecznego nad okresem nowożytnym dziejów miasta, potraktowanym, poza 
pewnymi sprawami (wyjątkowo obszernie omówione zostały statuty cechowe) ra
czej ogólnie. Kęty przecież począwszy od końca XVI w. dysponują bogatym ma
teriałem źródłowym. Do naszych czasów dochowały się księgi miejskie - ra
dzieckie, ławniczo-wójtowskie i cechowe; te pierwsze niemal -w komplecie. Za
chowały się też liczne dokumenty. 

W omawianej pracy spotkać można pewne niekonsekwencje i sprzeczności 
w prezentowanym stanowisku. Tak np. Autor jako datę włączenia księstw Oświę
cimskiego i Zatorskiego do Polski raz przyjmuje r. 1563 (s. 30), a kiedy indziej 
lfi64 (s. 36). Występują też powtórzenia i wtłaczanie w tok narracji informacji 
przypadkowych i mało istotnych. 

Wiele do życzenia pozostawia redakcyjna strona. pracy, zarówno tekstu, jak 
i przypisów. Te ostatnie nie są sporządzone poprawnie i zazwyczaj nie spełnia
ją swoich funkcji. Panuje tu całkowita dowolność. Przy wymienianych pozycjach 
brak albo tomu, albo roku i miejsca wydania. Przy nazwisku raz pojawia się 
imię, innym razem tylko inicjał imienia, a często imię w ogóle jest pominięte. 
Ponadto przypisy zaznaczane są całkiem przypadkowo. Np. przyp. 3 odnosi się 
do spraw omówionych wcześniej, a nie do Długosza, jak sugerowałoby to jego 
umieszczenie. Autor powołuje się na wyniki badań poszczególnych historyków, 
ale jedynie przy niektórych zaznacza to odpowiednim przypisem (por. np. s. 53). 
Zazwyczaj brak przypisu tam, gdzie należałoby się go spodziewać. W ten sposób 
znalazłoby udokumentowanie szereg ciekawych informacji podanych przez Auto
ra - np. w jakich dokumentach pojawia się inna nazwa miasta - Miłocin (s. 18), 
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,czy też skąd zaczerpnięta została informacja, że husyci zajmowali kilkakrotnie 
miasto w latach 1425-1430 (s. 37). 

Mało staranna korekta przyczyniła się do szeregu nieporozumień i niejasno
ści. I tak np. Grabowski stał się Grazowskim (s. 132, przyp. 63), Kornicze Karni
czami (s. 37), a Reibing Reilungiem (s. 18). Poprawny tytuł pracy M. Wolańskiego, 
a nie jak błędnie podano Walewskiego, winien brzmieć Zwiqzki handlowe Sląska 

z Rzecząpospolitą w XVII wieku ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia (por. 
s. 58). Mieszkańcy Kęt - kęczanie raz pisani są dużą literą (ss. 40, 65), innym
razem małą (ss. 49, 55), podobnie książęta - opolski dużą (s. 25), oświęcimski

małą (ss. 14, 28).
W omawianej pracy znaleźć można, niestety, więcej błędnych bądź nieścisłych 

informacji. Wskazałem jedynie na · te istotniejsze i bardziej typowe. Pomimo tego 
omawiana pozycja zasługuje na uwagę również historyków profesjonalistów. Przed
stawia bowiem dzieje jednego ze znaczniejszych ośrodków produkcji rzemieślniczej 

w Polsce przedrozbiorowej. 

Antoni Barciak 

STUDIA NIEMCOZNAWCZE - STUDIE� ZUR DEUTSCHKUNDE. 1 Tom -

1 Band. Aktualne problemy Republiki Federalnej Niemiec - Aktuelle Probleme 
der Bundesrepublik Deutschland. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1979, 

$5. 223. 

Omawianie prezentowanego wydawnictwa rozpoczniemy w sposób dość niety
powy, ale i okazja ku temu jest wyjątkowa. Jesteśmy bowiem świadkami naro
cizin nowego, seryjnego wydawnictwa naukowego pt. Studia Niemcoznawcze. Za

c1nijmy więc od krótkiej prezentacji inicjatorów niniejszego tomu. 
W ramach Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego działa Zakład 

Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego, z którego to inicjatywy powołano 
w 1976 r. Interdyscyplinarny Niemcoznawczy Zespól Badawczy. Stało się to 

możliwe dlatego, że ośrodek warszawski rozszerzył swój zakres badań poza dyscyp
liny czysto filologiczne. Zakład skupia pracowników z różnych dyscyplin nauko
wych i spośród nich utworzono wspomniany Zespól. Współpraca z historykami, 
prawnikami, politologami, socjologami i prasoznawcami, wzajemna wymiana ich 

7. germanistami ma prowadzić do pewnych syntez o „narodzie niemieckim, jego
.życiu i poglądach politycznych i kulturze w ogóle". .,Zespół ześrodkował swoje
zainteresowania badawcze głównie na aktualnych problemach współczesności i bie
żących zjawiskach życia społecznego, "nie pomijając przeszłości dziejowej i histo

rycznego uzasadnienia pewnych faktów".
Inicjatywa tego typu badań, podobnie jak samego WYdawania „Studiów Niem

coznawczych", jest ze wszech miar pożądana i odpowiada zapotrzebowaniu spo
łecznemu. Jak słusznie zauważa prof. dr M. Cieśla, przewodniczący Komitet..i 
Redakcyjnego, intensyfikowanie badań „wschodoznawczych" w RFN, działanie tam 

wielu placówek, których celem jest wszechstronne przebadanie współczesnej rze

czywistości, zwłaszcza krajów wspólnoty socjalistycznej, oraz nie zawsze obiek
tywna interpretacja, nie mogą być dla nas obojętne. 

Autorzy przewidują wydawanie kolejnych tomów poświęconych oprócz RFN 

również innym krajom obszaru języka niemieckiego. Planują także poruszyć za

gadnienia z przeszłości dotyczące sprawy stosunków polsko-niemieckich i szerzej 
słowiańsko-niemieckich. Wypada im życzyć realizacji wszystkich zamierzeń. 
W oczekiwaniu na kolejne tomy omówimy pokrótce zawartość pierwszego z nich. 

W dziale Rozprawy T. Filipiak, w artykule: W kręgu nowych interpretacji 
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społeczno-politycznej doktryny faszyzmu (cz. I) zwraca uwagę na fakt utrzymy
wani.a się w literaturze niemieckiej poglądu, że „faszyzm uznać należy za pra
widłowość rozwoju społecznego" (koncepcje A. Kuhna, E. Nolte). w związku 
z czym przez tę fazę rozwoju ekonomicznego i społecznego przejdą z konieczno
ści wszystkie społeczeńst�a burżuazyjne „łącznie z tymi, które kroczą drogą przy
spieszonej industrializacji". Autor zapoznaje nas z różnymi sposobami interpreta
cji zjawiska faszyzmu w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. oraz po II 
wojnie światowej. Teza, że „faszyzm jest zjawiskiem powiązanym z ogólną sytua
cją epoki kapitalizmu światowego XX w.", każe widzieć źródła zła nie w faszyzmie 
n�emieckim i tradycjach, na których on wyrósł, ale w ogólnych warunkach ka
pitalizmu przeżywającego „chorobę moralną". Taki sposób rozważania ma dopro
wadzić do usprawiedliwienia krzywd wyrządzonych przez hitlerowski faszyzm 
zarówno w Polsce, jak i innych okupowanych krajach. Z taką interpretacją T. Fili
piak nie zgadza się, i słusznie, pisząc o potrzebie interpretacji faszyzmu z uwzględ
nieniem tradycji, cech narodowych i sytuacji danego kraju, zgodnie z wymogami 
metodologii marksistowskiej. 

W. M. Góralski omawia Miejsce i funkcje związków zawodowych w strukturze
społeczno-politycznej Republiki Federalnej Niemiec. W związku z ważną rolą 
polityczno-ustrojową, jaką odgrywają związki zawodowe we współczesnych, zaa
,vansowanych państwach kapitalistycznych, Autor podjął próbę analizy „miejsca 
i funkcji związków zawodowych w systemie grup interesów", podkreślając fakt 
pomijania tego zagadnienia w dotychczasowych badaniach nad strukturą społecz
no-polityczną RFN. Po wprowadzeniu do teorii grup interesów zachodnioniemiec
kiego pluralizmu, zaprezentowaniu poglądów C. Schmitta, E. Fronkela, E. Vogeli
na i G. Biefsa, Autor analizuje doktrynalne i polityczno-ustrojowe podstawy funk
cjonowania grup interesów w RFN. Pisze o pojęciu (G. Wittkampera) i systematy
zacji grup interesów (klasyfikacja S. Laufera-Heydenreicha). Dość szczegółowo 
zajmuje się analizą statusu związków zawodowych zarówno w ujęciu teoretycznym, 
jak i formalnoprawnym „w celu przedstawienia jeiio integr::icyjno-koopcr:icyjncj 
funkcji na tle aktualnej wersji pluralizmu . : . w RFN"'. Z uwagą śledzimy sta
nowiska i różnice poglądów teoretyków niemieckich (G. Briefsa, E. Benda, R. Da
hrendorfa) na temat roli i miejsca związków zawodowych w RFN. 

R. Dyoniziak przedstawia Obraz spraw polskich w świadomości ludności RFN .
.J\rtykuł stanowi relację z badań Instytutu Demoskopii w Allensbach. Badania 
na temat opinii i postaw wobec spraw polskich odnoszą się do całej ludności 
i powtarzane są co pewien czas, dając możliwości porównywania odpowiedzi na 
podobne pytania. Jak wynika z badań między r. 1959 a 1972, ,,zdecydowanie spa
da liczba krytycznych ocen dotyczących Polaków, wzrasta natomiast liczba opinii 
ambiwalentnych (a więc bardziej zróżnicowanych, pod pewnym względem dodat
nich, a pod innym ujemnych)". Okazuje się, co zresztą nie jest dla nas 

zaskoczeniem, że najbardziej krytycznie oceniają Polaków osoby powyżej 60 lat. 
Daje się także zauważyć zależność między poziomem wykształcenia a pozytywny
mi i krytycznymi opiniami o Polakach. W miarę wzrostu wykształcenia opinie 
pozytywne wzrastają, a negatywne maleją przeciętnie o 100/o. Interesujące wydają 
się być opinie o problemach pojednania z Polską, podróży do Polski oraz ukła
dzie Polska-RFN. W tej ostatniej kwestii Autor podaje dość zaskakujące wyniki. 
z których widać, że przesiedleńcy z Polski w nieco wyższym stopniu (450/o) oce
niają pozytywnie układ niż ludność miejscowa (420/o). 

W kolejnym artykule pt. Stereotyp Niemca - Próba sięQnięcia ku historyc::
?,ej Qenezie T. Jaworski zajął się pewnym aspektem antagonizmu polsko-niemiec
kiego, próbując ,,ustalić genezę współczesnych wyobrażeń o Niemcach, jakie funkcjo
nują w świadomości narodu polskiego". W pierwszej części artykułu Autor zasta
nawia się nad właściwym rozumieniem pojęć: obrazy (images), stereotypy i uprze-

a - Sobótka 3/30 
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dzenia. Wobec występujących licznie interpretacyjnych sprzeczności i nieporozumień 
narosłych wokół pojęcia stereotypu podaje definicję własną. Dalej proponuje używa
nie terminu stereotyp Niemca, który „zawierać będzie ze�pół wyobrażeń o tej 
nacji". Autor widzi potrzebę podkreślenia „językowego charakteru stereotypów i do
strzeganie w językoznawstwie drogi do ich głębszego poznania", dlatego przyta
cza niektóre badania językoznawców. Dalej przypuszcza, że „nawet w odniesie
niu do czasów znacznie poprzedzających okres zaborów możemy mówić o w pełni 
ukształtowanym stereotypie Niemca, który zawiera zdecydowanie lekceważąco-nie
chętne nastawienie emocjonalne z pewną dozą uznania dla ekonomicznych sukce
sów tej nacji". Okres zaborów, potrzeba przeciwstawiania się obcemu zagrożeniu 
oraz polska literatura tego okresu - zdaniem Autora - ukształtowały stereotyp 
Niemca-Krzyżaka, wyrażający lęk i obawę. Z takim to stereotypem Niemca spo
łeczeństwo polskie wkroczyło w XX w., doświadczając potem najgorszego w okre
sie II wojny światowej. Obok wielu pytań o kierunek przeobrażeń stereotypu 
Niemca Autor sygnalizuje dokonywanie się pewnych zmian, zwłaszcza wśród mło
dego pokolenia, i przypuszcza, iż być może idą one w kierunku najstarszej po
staci stereotypu: Niemca pracowitego, gospodarnego, zdyscyplinowanego itd. 

J. Centkowski kreśli Obraz dziejów Polski i Polaków w podręcznikach. szkol

nych RFN. Prowadzone w RFN od lat badania nad świadomością historyczną mło
dzieży, w tym także z wiedzy o Polsce współczesnej i dawnej, wykazują niesły
chanie niski jej poziom. Edukacja zaś była prowadzona w duchu nieprzyjaznym 
Polsce i Polakom. Zawarcie układu o podstawach normalizacji między PRL a RFN 
oraz działalność Komisji UNESCO PRL i RFN do Spraw Podręczników Szkolnych 
w Zakresie Geografii i Historii wpłynęły na pewne pozytywne zmiany w ujęciu 
spraw polskich. Zarówno analiza wielu podręczników do nauczania historii, jak i opra
cowań historycznych wydanych w RFN skłania Autora do niezbyt optymistycznych 
stwierdzeń. Uczniowie nadal zdobywają o dawnej Polsce wiadomości fragmenta
ryczne, często nieobiektywne i jednostronne. ,,Odczuwa siQ absolutny brak infor
macji o dorobku kultury polskiej. Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja 
w zakresie wiedzy o Polsce współczesnej, gdyż o wiele większą rolę niż w od
niesieniu do przeszłości odgrywają czynniki polityczne i ideologiczne, zwłaszcza 
antykomunizm". Optymistyczne może być jednak to, że od przeszło 20 lat działa 
na terenie RFN grupa uczonych, którzy głoszą potrzebę przedstawiania dziejów 
Polski i stosunków niemiecko-polskich rzetelnie i zgodnie z prawdą historyczn�. 

W dziale Studia i Materiały B. Mikulska-Góralska omawia Historię reformy 

walutowej w Niemczech w 1948 r. w świetle najnowszych materiałów źródłowych. 

Opierając się na interesujących materiałach Autorka wskazuje na ścisły związek 
najważniejszych wydarzeń politycznych ówczesnych Niemiec z przebiegiem roko
wań nad reformą walutową. Ich przebieg nie pozostawiał złudzeń co do kierunku 
polityki mocarstw zachodnich wobec Niemiec. Próby Związku Radzieckiego roz
wiązania kwestii niemieckiej w duchu Uchwał Poczdamskich nie dały rezultatów. 
„Ostatni okres rokowań na temat niemieckiej reformy walutowej (jes.ień 1947-18 

czerwiec 1948) pokrywa się historycznie z ostatnim okresem formalnej cztero
stronnej kontroli Niemiec". W tym to czasie dokonał się definitywny rozłam mię

dzy sojusznikami z okresu wojny. 
E. Trzonkowska-Makulska podejmuje problem Znajomości dorobku naukowego

Maxa Webera w Polsce. Niejako pretekstem do tych rozważań stało się opubli
kowanie książki R. Bendixa pt. Max Weber. Portret uczonego (w tłum. polskim 
K. Jakubowicza). Artykuł jest próbą odpowiedzi na wątpliwości i pewne zastrze
żenia nasuwające się podczas lektury pracy Bendixa, tym bardziej że, jak pisze
Autorka, ,,w piśmiennictwie polskim istnieje stosunkowo pełny obraz wkładu
Webera do nauki światowej". Do publikacji załączono bibliografię prac w języku
polskim traktujących o dorobku naukowym M. Webera.
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· W dziale Sprawozdania i recenzje M. Cieśla pisze o Działalności „Studienkreis

fur Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa w Luneburgu. Nie zinstytu
cjonalizowany zespół pod powyższą nazwą postawił sobie za cel informowanie 
społeczeństwa RFN o badaniach w krajach środkowej, wschodniej i południo
wo-wschodniej Europy w zakresie stosunków kulturalnych między wschodem 
a zachodem w XVIII i XIX w. Organizowane konferencje są miejscem spotkań i wy
miany myśli uczonych z kilkunastu krajów Europy i USA. Autor jako uczestnik 
wielu takich konferencji w latach 1971-1976 prezentuje ich tematykę. 

J. Centkowski w sprawozdaniu Historyczne konfrontacje nad Renem donosi
o zorganizowanej przez Ostkolleg w Kolonii (1976) w ramach tradycyjnych już
spotkań historyków niemieckich i polskich, konferencji na temat niemiecko-pol
skich stosunków w nauce historycznej i nauczaniu historii.

Kilka recenzji oraz krótkie notki o Autorach kończą ten interesujący tom 
Studiów Niemcoznawczych. Warto dodać, że publikacje w działach: Rozprawy, stu
dia i materiały zostały zaopatrzone w obszerne streszczenia w języku niemieckim, 
podobnie jak każdy tytuł zamieszczonej pozycji obok polskiego został podany w ję
zyku niemieckim. 

Janusz M. Kupczak 

T. W a 1 i c h n o w s  k i, KIERUNKI ROZWOJU ARCHIWISTYKI POLSKIEJ,
Warszawa 1979, ss. 212 + 24 nlb. 

Z okazji obchodzonego w ubiegłym roku V Tygodnia· Archiwów Polskich 
.(3-9 XII), tudzież 60-lecia polskiej państwowej służby archiwalnej, w całym kra
ju zorganizowano wiele różnych konferencji naukowych oraz specjalnych wystaw 
dokumentów archiwalnych, przeprowadzono szereg wywiadów prasowych, nadano 
sporo audycji .radiowych i telewizyjnych 1. 

Ukoronowaniem wszystkich tych imprez była III Krajowa Konferencja Pracow
ników Naukowo-Badawczych Archiwów Państwowych, która odbyła się 6 XII 
1979 r. w Warszawie. Tematem przewodnim konferencji były ideowo-wychowaw
cze i patriotyczne treści archiwistyki polskiej. Referat o Patriotycznych treściach 

zasobu nadodrzańskiego wygłosił dyrektor WAP we Wrocławiu dr Jerzy Pabisz 2. 
Nawiasem mówiąc, spotkanie warszawskie stanowiło też nader istotny krok na 
drodze do szybszej miniaturyzacji naszych archiwaliów (techniką laserowo-holo
graficzną) 8• 

Niektórym z powyższych konferencji towarzyszyły nowe publikacje, przewa�
nie o tematyce archiwalnej. Część z nich jest poważnym wkładem w archiwistycz
ne dociekania naukowe i jeszcze długo będzie służyć badaczom, m. in. jako po
moc w swobodniejszym poruszaniu się po zbiorach archiwalnych. Do opracowań 
takich należy niewątpliwie także książka T. Walichnowskiego. Opublikowało ją 
w nakładzie 2 tys. egz. PWN na zlecenie coraz płodniejszego ostatnio Zakładu 
Naukowo-Badawczego Archiwistyki przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwo
wych. 

Autor podzielił książkę na cztery rozdziały. W pierwszym omówił funkcje 
użytkowe archiwaliów, tkwiące w nich wartości patriotyczne, ich wcale niem�łe 

1 Zob. np.: ,,Gazeta Robotnicza", nr 279 (9658), z 12 XII 1979; ,,Wieczór Wrocła
wia", nr 277 (3807), z 12 XII 1979. 

2 Szerzej zob. np.: ,,Biuletyn Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych", 
1979, nr 4, s. 6-11, 16-17. 

• Por:-tamże, s. 13-14.
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znaczenie dla dzisiejszej gospodarki narodowej oraz dla wszechstronnych badań nau
kowych; w osobnym punkcie przedstawił możliwości korzystania z polskiego za.: 
sobu archiwalnego. W drugim opisał rozwój naszej teorii i praktyki archiwistycz
nej, w szczególności zaś dotychczasowy wzrost kadry - naukowej i działainości 
podstawowej - w archiwach, kształtowanie w nich aktualnego i przyszłego war
sztatu badawczego; w końcu poddał ciekawej analizie polskie słownictwo archi
wistyczne. W rozdziale trzecim scharakteryzował kontakty zagraniczne archiwistów 
polskich, m. in. ich żywy i owocny udział w międzynarodowej współpracy nau
kowej, zwłaszcza z krajami socjalistycznymi, oraz niełatwe do rozwiązania proble
my rewindykacji archiwaliów. Wreszcie w rozdziale czwartym Autor przybliżył 
czytelnikom sprawy organizacyjno-prawne archiwów, omawiając sieć i zasoby 
placówek państwowych, zabezpieczenie archiwaliów przed bezpowrotnym zniszcze
niem na wypadek kataklizmu tudzież zagadnienie reformy polskiego prawa archi
walnego. 

Publikację wzbogaca obszerny załącznik z ilustracjami. Zamieszczone w nim 
materiały ikonograficzne (53 zdjęcia) zostały bardzo trafnie dobrane i dają odbior
cy właściwe pojęcie o podstawowych i godnych upamiętnienia p:r;zedsięwzięciach 
i jakże przy tym bogatych osiągnięciach państwowej służby archiwalnej w kilku 
ostatnich latach. Dużym plusem książki jest aż pięć obcojęzycznych streszczeń 
(rosyjskie, angielskie, francuskie, niemieckie i hiszpańskie)', które uprzystępnią 
ją badaczom zagranicznym. 

Walichnowski wysunął' w swej pracy szereg postulatów bardzo ii,totnych 
dla dalszego właściwego funkcjonowania państwowej służby archiwalnej. Wśród 
nich na baczniejszą uwagę zasługuje niewątpliwie propozycja powołania do życia 

\ odrębnego resortowego Instytutu Atchiwistyki. Jego utworzenie z pewnością poz
woli wzmóc i postawić na jeszcze lepszym poz.iomie badania z zakresu archi
wistyki. Ale Instytut taki - moim skromnym zdaniem - powinien skupiać także 
specjalną kadrę archiwistów, którzy będą w stanie realizować wszelkie świadcze
nia na potrzeby gospodarki narodowej. Przeprowadzenie bowiem fachowych kwe
rend przez poszczególne wojewódzkie archiwa państwowe jest o tyle utrudnione, 
że nie można przecież w każdym z nich zatrudniać archiwistów znających się 
na najróżnorodniejszych dziedzinach życia gospodarczego. Dzięki zaś wysoce wy
specjalizowanej kadrze świadczone na rzecz gospodarki narodowej poprzez Insty
tut Archiwistyki usługi będą i lepsze, i dużo ekonomiczniejsze, co nie jest znowu 
zupełnie b.ez znaczenia. 

Wydaje się również, że Autor bardzo słusznie tak namiętnie zwalcza jakżeż 
niekiedy „udziwnioną" terminologię fachową stosowaną w naszych archiwach, 
apeluje o jej logiczne i uzasadnione spolszczenie. Niektórzy bowiem ciągle jeszcze 
uważają, że von Bock zawsze brzmi ładniej niż Kozioł, ale chyba nie mają racji. 
Aliści wszelkie poczynania w kierunku polszczenia terminologii archiwalnej mu
szą być prowadzone ostrożnie i z ogromną rozwagą, tak aby dawnych, przesta
rzałych, a dla dzisiejszego Polaka często już wręcz niezrozumiałych terminów nie 
zastępować tworzonymi na siłę noworodkami-potworkami, jak na przykład kom
paturka czy obiegnik. 

Walichnowski porusza także problem brakowania materiałów archiwalnych 

przed ich złożeniem na magazynowych półkach, gdzie mają tkwić po wsze czasy s. 

• Od czasu do czasu w streszczeniach tych potykamy się o drobne błędy lite
rowe (zjawisko zresztą częste w naszych wydawnictwach). Dla polskiego czytel
nika są one dość obojętne (ale w żadnym wypadku nie dla edytora!), natomiast 
odbiorca zagraniczny z pewnością zdobędzie się na wyrozumiałość. 

s Zob. s. 163, 165. 
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Z grubsza rzecz biorąc, zaszczytu trafienia na te półki dostępują jedynie źródła 
wyższej wartości, i bardzo słusznie, nie ma bowiem żadnej potrzeby przechowy
wania stosów biurowego śmiecia. Jednak jako historyka trochę niepokoi mnie 

. przestrzeganie tych jak najbardziej sensownych zasad z żelazną konsekwencją. 
Bo przecież wystarczy tylko uzmysłowić sobie, ileż materiałów źródłowych z XIX 
w., nie wspominając już o okresie staropolskim, stanowią właśnie archiwalia tzw. 
grupy „B" (dziś zwykle likwidowane). Co więcej, są one często znacznie ciekawsze 
od źródeł „wagi państwowej", mówią nam wszak bezpośrednio o dawnym czło
wieku, o jego szarym, codziennym życiu, o jego pracy. Gdyby zatem ode mnie to 
zależało, zostawiłbym od czasu do czasu tytułem egzemplifikacji bądź to cały, 
bądź to trochę tylko zmakulaturyzowany zespól (rzecz jasna, raczej jakiś mniej
szy), aby przekazać potomnym świadectwo o tym, jak funkcjonowała i czym zym 
na co dzień nasza przykładowa instytucja; mniejsza o to wzorowa czy nie. Jak 
wytypować takie zespoły, to już zagadnienie odrębne. W · każdym razie ma
teriały literackie, prasowe, radiowe, telewizyjne czy filmowe sprawy nie załatwią, 
nie zawsze bowiem codzienne, mozolne życie obywateli znajduje w nich wierne, 
wszechstronne odbicie, gdyż ich spojrzenie na poszczególne wydarzenia jest celo
wo uogólniane, przejaskrawiane czy też pomniejszane, co zresztą wynika chyba 
z samej ich natury. 

Na kartach recenzowanej pracy można także znaleźć wiele interesujących 
i ważnych wiadomości o najnowszych, powojennych już dziejach archiwów 
śląskich, o zgromadzonych tam zasobach i tkwiących w nich możliwościach ba
dawczych, co z pewnością zaciekawi czytelników „Sobótki". 

Julian Janczak 




