
ARTYKULY RECENZYJNE I RECENZJE 

Krzysztof Pa w 1 i k 
' 

W SPRAWIE NYSKIEJ BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ 

(Uwagi w związku z artykułami J. Mandziuka: 1. Biblioteka przy koście.le śu:. Ja

kuba w Nysie, ,,Roczniki Biblioteczne", R. 20, 1976 (druk 1977), z. 1-2, s. 2,-78; 
2. Księgozbiór prz11 ko,�ciele św. Jakuba w Nysie (analiza zawartości), ,,Roczniki
Biblioteczne", R. 20, 1976 (druk 1977), z. 3-4, s. 579-660; 3. Nysa jako ośrodek
kultury w XVI-XVll w., ,,Colloquium Salutis. Wrocławskie studia teologiczne",
t. 8, 1976 (druk 1977), s. 73-95)

Nysa - drugi po Wrocławiu na Śląsku· ośrodek ;1;ycia kulturalnego w śreónio
wieczu· i w czasach nowożytnych - doczekała się już sporo opracowań poświę
conych jej bibliotekom. Zwłaszcza po r. 1945 wzrosło zainteresowanie księgozbio
rami nyskimi, a okolicznością sprzyjającą podjęciu badań w tym zakresie był 
fakt, że dotrwała do dziś stosunkowo duża liczba książek dawniejszych bibliotek 
oraz imponująca wprost liczba ok. 20 inwentarzy i katalogów z XVII-XX w., 
w tym kilka drukowanych. 

Książnica kościoła Sw. Jakuba była ze wszech miar godna opracowania mo
nograficznego jako najwspanialsza wśród bibliotek parafialnych całego Sląska. 
Do opracowania jej dziejów i zasobu Mandziuk dysponował wyjątkowo bogatym 
materiałem źródłowym, bo zarówno księgozbiorem niemal w całości zachowanym, 
jak i 4 ,katalogami (inwentarzami) z lat 1681-19'52. Na tej podstawie, posil,rnjąc 
się dotychczasową literaturą przedmiotu, napisał dysertację doktorską Dzieje 

Biblioteki Parafialnej w Nysie, którą opublikował w formie trzech pokaźnej obję
tości artykułów. 

Artykuł I, składający się z kilku fragmentów, jest poświęcony przede wszyst
kim historii książnicy, której zręby stanowiły zbiory szkoły parafialnej (pocho
dzące głównie z darów profesorów, proboszczów nyskich, kanoników miejscowej 
kolegiaty i burmistrza Grussa), później doszedł jeszcze zasób seminarium diecezji 
wrocławskiej (ok. 2000 woluminów), po przeniesieniu tejże instytucji z Ny�y do 
Wrocławia, następnie zapis testamentalny proboszcza Pedewitza (ok. 1200 wal.) oraz 
dary jego następców i kanoników nyskich. Inny fragment tegoż artykułu przed
stawia charakter zewnętrzny biblioteki. Mandziuk omówił tu zachowane ks'ążki 
według rodzaju formalnego (102 rękopisy, 306 inkunabułów i 3886 druków 
z XVI-XIX w.), jak również ośrodki wydawnicze oraz język księgozbioru. Trzeci 
fragment stanowi nader trudną i w pełni udaną próbę odtworzenia czytelnictwa. 
Artykuł został zaopatrzony w aneks „Wykaz inkunabułów wyłączonych spośród 
nyskich starodruków". 

Artykuł II to omówienie treści księgozbioru według podziału na 10 g:·up. 
Co prawda Autor twierdzi, że uwzględni! klasyfikację dokonaną przez Pede\,·itza 
(II, s. 579), jednakże trudno dopatrzyć się zbieżności (por. I, s. 38). 

Artykuł III jest z pewnością rozdziałem wstępnym rozprawy. Wbrew tytułowi 1 

1 Może oświatę potraktował Autor jako jeden z ważniejszych elementów wcho
dzących w zakres pojęcia kultura (por. S. C z ar n o w ski, Kultura, Warszawa 
1958, !I. 5 nn.). 
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dotyczy on dziejów szkolnictwa w Nysie, konkretnie szkoły parafialnej przy 
kościele Sw. Jakuba, seminarium diecezji wrocławskiej (przeniesione do Nysy 
w związku z reformacją na okres lat 1575-1656) 2 oraz gimnazjum „Carolinum".

W badaniach swoich Mandziuk ominą!, podobnie jak inni współcześni dzie
jopisarze Nysy, nie wyłączając niżej podpisanego - cenny Zbiór Kastnera, prze
chowywany w WAP w Opolu, mimo że już przed laty starał się zainteresować 
badaczy tą kolekcją K. Różanowski 3• Tymczasem wśród akt owego Zbioru, do
tyczących parafii i kościoła Sw. Jakuba, znajduje się Catalogus Bibliothecae 
Pedewitzianae (sygn. K 94), rejestrujący 2159 woluminów. źródło warte przynaj-
mniej wzmianki w przedstawianej pracy. .

Nie udało się dotrzeć Autorowi do wszystkich zachowanych do dzisiaj książek 
nyskiej parafialnej proweniencji. Biblioteka UWr. posiada - prócz znanych, lecz 
w omówieniu treści (artykuł II) nie ujętych, rękopisów (o czym poniżej) 
kilka druków z XVI w., które zostały wykazane w katalogu proweniencji tej 
biblioteki (zob. niżej aneks, nr 13, 21, 25, 30, 32). Można przypuszczać, że w nie 
opracowanym jeszcze pod względem proweniencji zbiorze książek z XVII i XVIII w. 
znajdują się także pozycje pochodzące z książnicy parafii nyskiej. 

Do kolekcji Muzeum w Nysie trafił w okresie powojennym klocek introli
gatorski, zawierający 7 interesujących dzieł muzycznych z XVI w. (zob. aneks, 
nr 9, 16, 22, 28-29, 33, 37). 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie jest właścicielem 
3 rękopisów, w tym jednego pergaminowego (zob. aneks, nr 1-3), oraz druków 
XVI-XVIII w. (zob. aneks, passim), o których Autor nie mógł posiadać infor
macji, ponieważ księgozbiór tej biblioteki nie został jeszcze w pełni skata
logowany (po za inkunabułami). Nie wiadomo jednak, dlaczego pominął druki
XVI-wieczne, współoprawne z wspomnianym przez siebie inkunabułem (I, s. 54) -i.

Na uwagę zasługują także książki zawierające notatki proweniencyjne „Ad
fundationem Pedewitzianam" (zob. aneks, nr 10-12) oraz inne, przechowywane 
obecnie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu oraz w bi
bliotece W AP w Opolu (zob. aneks, nr 7, 36). 

Zapiski własnościowe, exlibrisy i pieczątki, figurujące w nowo odkrytych 
książkach, pozwoliłyby uzupełnić ni eco historię biblioteki. Z pracy Mandziuka moż
na wnosić, że zasoby książnicy wyłącznie wzrastały, brak natomiast wiadomości 
o ubytkach bądź zamianie z innymi instytucjami. Okazuje się, że w okresie do
1938 r. (tj. do momentu przeniesienia całego zbioru do Biblioteki Kapitulnej we
Wrocławiu) pewna liczba egzemplarzy znalazła się w Gimnazjum Katolickim
we Wrocławiu, Bibliotece UWr., Domu Księży Emerytów w Nysie oraz w parafii 
w Imbramowicach (zob. aneks, nr 1, 4, 7, 13, 17, 23-24, 42). Przypuszczalnie stało 
się to w ramach prowadzonej w XIX w. akcji wymiany dubletów między biblio
tekami na SI<1sku. 

� Ostatnio pojawiła się zupełnie uowa i zaskakująca informacja odnośnie do 
dat istnienia seminarium duchownego diecezji wrocławskiej. W. Dz ie w u Isk i 
w recenzji z: J. Kohler, Das Ringen um die Tridentinische Erneuerung im Bistum
Breslau vom Abschluss des Konzils bis zur Schlacht am Weissen Berg 1564-1620, 
Kain-Wien 1973 (Kwartalnik Opolski, R. 24, 1978, nr 4, s. 126-127) podaje, że
ów zakład dydaktyczno-wychowawczy założono w 1574 r., w 3 lata później został 
przeniesiony do Nysy, oraz że w 1605 r. zawieszono w nim zajęcia, co pozostaje 
w sprzeczności z ustalen iami M andziuka: erygowanie seminarium w 1565 r., prze
niesienie do Nysy na okres 1575-16'56, zaprzestanie nauczania po utworzeniu 
gimnazjum „Carolinum" (tj. ok. 1623 r.), do którego zaczęli uczęszczać alumni 
(III, s. 84 nn.). 

3 K. Róż a n owski, Zbiór Kastnera jako źródło badań historii nyskiego
regionu (Kwartalnik Opolski, R. 8, 1962, nr 2 s. 77-90).

� Zob. niżej, aneks, nr 5-6, 8, 18-20, 27, 31, 35, 38-43. 
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Trudno zorientować się, z jakiego okresu zasoby biblioteki parafialnej zo
stały objęte omówieniem treści. Z pewnością nie księgozbiór zgromadzony w cza-· 
sach Pedewitza, ponieważ zachowały się egzemplarze zawierające zapiski własnoś
ciowe książnicy, pominięte w pracy (są to książki z BU Wrocław i WSD Nysa, 
zob. aneks, passim). Nie jest to również zbiór z drugiej połowy XIX w., pon:cważ 
Katdiog Schuppego s wykazuje wiele pozycji, o których brak wzmianki w roz
prawie 8

• Odnosi się wrażenie, że Autor omó\vił treść księgozbioru przechowy
wanego obecnie w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu. W każdym razie pon,inqł 
wyraź.nie te rękopisy oraz 1 inkunabuł z Biblioteki WSD Nysa i z BU Wrocław, 
o których wspomniał ogólnikowo na kartach swojej publikacji (I, s. 50, 54) �-

Istnieją również rozbieżności w kwestii liczebności księgozbioru pomiędzy u,ta
ler, iami Mandziuka - prawie 4300 wo!. (I, s. 50-56), a danymi, które pochodzą 
z XIX w. - ok. 2800 wo!. a 

Aneks do artykułu I budzi pewne zastrzeżenia. Zauważa się bowiem, że 
w opisach bibliograficznych, opatrzonych numerami 45-49, zabrakło siglum CKI 9, 
co stwarza złudne wrażenie, iż są to jedyne egzemplarze w Polsce. Ponadto tytuły 
tych pozycji odbiegają od przyjętych w_ CKI; nie zawsze też zachodzi identycz
ność w datacji. 

W omawianych artykułach zabrakło \Vyjaśnienia fenomenu nyskiej biblioteki 
parafialnej, wyjaśnienia, które byłoby pnysłowiowym _ postawieniem kropki nad i. 
Być może znalazło się ono w tekście oryginalnym dysertacji doktorskiej. Na 
podstawie ogłoszonych fragmentów (wielka szkoda, że nie doszło do publikacji 
całości w postaci książkowej!) można wnosić, że istniały 3 istotne okoliczności, 
które pozwoliły utworzyć t,1k wspaniałą książnicę, bc;dącą zjawiskiem wyjątko
wym nie tylko na SJąsku, ale również poza granicami tego regionu 10• Pierwszą 
przesłanką było istnienie licznych księgozbiorów instytucji diecezjalnych w tak 
znacmym ośrodku katolicyzmu, drugą - szczęśliwy zbieg okoliczności, przeja
wiający się w tym, iż w Nysie pozostała biblioteka seminarium diecezji wrocław
skiej po przeniesieniu tego zakładu dydaktycznego z powrotem do Wrocławia. 
Nujwużnicj�,;q rolę odq;nll jcdn.\k prol:;,osz<:z Pcdcwilz, wyjqlkowy ,vśród k,cru 
parafialnego bibliofil. O tym, że w dziejach parafii była to postać \Vybitna, jeśli 
irlzie o sprawy duszpaster.,twa i biblioteki, świadczy dobitnie fakt, że jego na
stępcy nie przykładali już tak dużej wagi do rozpoczętego przezei1 dzieła, że 
w XIX w. zakradł się do książnicy nieporządek, później zaś w 1938 r. zo�tała 
przeniesiona do Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. 

Jedynie z obowiązku recenzenta wskażę kilka odrębnych uchybień. Otóż na
zwanie „germanikami" (od niem. Germaniker) studentów rzymskiego Collegium 
Germanicum (I, s. 31) jest po prostu lapsusem językowym. Termin germanicum, 

s F. Sc hu p p  e, Katalog der Bibliothek der katholischen Stadtpfarrei zu Neisse, 
Nysa 1865. 

a z działu „nauki przyrodnicze" (Naturwissenschaftcn) w Katalogu Schuppego 
brak wzmianki w omówieniu treści księgozbioru o n.i.st. pozycjach: 2676, 2678-
2679, 2701, 2713, 2734, 2740, 2i48, 2754, 2767, 2769, 2i70-2771. 2773, 2776, 2778. 

1 Są to: BU Wrocław, rkps I F 32 i IV Q 214; WSD Nysa, Inc. 27. 
8 F. Tr ie st, Topographisches Hand buch ron Oberschlesien, t. 2, Wrocla w 

J 865, s. 977, podaje: ,,die katholische Stadtpfarrei enihalt eine Bibliothek von 
2000 Banden", zaś Schuppe, Kainlog ... rejestruje 2778 pozycji (w tym 768 adli
gatów). 

o M. Boh o n os i E. Sza 11 d o ro wska, Incunabula quae in bibliothecis
Poloniae assen;antur. Centralny katalog inkunabułów, Wrocław 1970. 

10 Poparciem tezy o rzadko spotyknnym bogactwie zasobów biblioteki ny�kiej 
jest kolejny artykuł Ma n cl z i u k a, Erazmiana w Bibliotece Parafialnej w ]'-łysic 
(Roczniki Biblioteczne, R. 22, 1978, z. 3-4, s. 407-422), poświęcony omóv,,ieniu 
120 pozycji dziel Rotterdamczyka. 
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pl. germanica, rezerwujemy raczej dla przedmiotów. Co najwyżej w grę mogło
by wchodzić wyrażenie żargonowe „germanikerzy" na podobie11stwo „krakaue
rów". Trudno tukże zgodzić się z zastosowaniem dla niemieckiego Naturwissen
�chaften polskiego odpowiednika „nauki ścisłe" (I, s. 32). Chodzi tu o nauki 
przyrodnicze, chociaż do takiego działu zaliczył Schuppe · w cyt. Katalogu również 
nieliczne dz:iela matematyczne. Jednostka archiwalna Chara mea supellex sive 
catalogus librorum Joannis ... Pedewitz - to nie „mpis" (I, s. 32, przyp. 22 
i s. 46), lecz rękopis. Pewne zastrzeżenia budzi zdanie dot. kwestionowania władzy 
proboszcza nad biblioteką parafialną [!] (I, s. 41). Autor miał z pewnością na 
myśli bibliotekę seminaryjną, którą proboszcz Pedewitz starał się usilnie za
trzymać w Nysie 11• 

Jak po powyższych uwagach ocenić pracę doktorską Mandziuka na podsta
wie opublikowanych fragmentów? W części dotyczącej dziejów książnicy można 
skonstatować, że jest to materiał przeanalizowany, uzupełniony o znalezienie pod
czas szeroko zakrojonej kwerendy świeże przekazy żródlowe, ukazujący w no
wym świetle osiągnięcia dotychczasowej nauki i tym samym noszący cechy opra
cowania monograficznego. Wykazane zaś mankamenty sprawiają, że problem bi
blioteki parafialnej św. Jakuba w Nysie jest dla badaczy nadal otwarty. W omó
wieniu treści księgozbioru przejawiła się nieprzeciętna erudycja Autora, której 
dowiódł poruszając się swobodnie po tak rozległych obszarach historii poszcze
gólnych nauk, zwłaszcza teologii, prawa kanonicznego i filozofii, uwzględniając 
przy tym relacje zachodzące pomiędzy prądami umysłowymi epok i życiem co
dziennym oraz przemiany w świadomości społecznej i mentalności ludzi średnio
wiecza i czasów nowożytnych. 

Rozprawa Mandziuka jest zatem cenna z punktu wielu dyscyplin naukowych, 
nicn:adko zua:ębiujących się ze sobą, a mianowicie: bibliotekmmawstwa, historii 

kultury, dziejow Kościoła, dziejów Śląska i historii lokalnej. 
Obrazu książnicy doskonale dopełnia nadel· starannie dobrany aparat ikono

graficzny, który dodaje pracy wiele uroku. 

Nowo odkryte książki Biblioteki Parafii św. Jakuba w Nysie 

SKRÓTY NAZW BIBLIOTEK 

BU Wrocław 
Muz. Nysa 
WAP Opole 
WiMBP Opole 
WSD Nysa 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 
- Muzeum w Nysie
- Biblioteka Wojewódzkiego Archiwum Pa11Stwowego w Opolu
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
- Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego śląska Opol-

skiego w Nysie

I. RĘKOPISY

1. DE DIVERSIS bellis. [XV w.]. 4°.
Prow.: 1. Martini Grus Consulis Nissensis liber. 

11 Inne mniej znaczące błędy to umiejscowienie Freiburga im Breisgau w Ba
wari i orc1z przeinaczenie nazwy miasta Hagena u (II, s. 587 przyp. 82, s. 645 przyp. 
7tH). a także zniekształcenie nazwisk Sensenschmidta, Pelbarta de Temeswar, 
Catullusu, Mancinellusa (Il, s. 602, przyp. 256, s. 607, 650, 651), nadto literówki 
,,sy:!·,ger" miast eyfriger i „ouplex" w miejsce duplex (II, s. 611 przyp. 357, 
s. 039 przyp. 680).
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2. Bibliothecae Parochialis Ecclesiae S. Iacobi Nissae 1681. Z. 64.

3. Exlibris: Sigil: Zur Priesterhaus Bibliothek in Neisse.

WSD Nysa, b. sygn. 

2. MARGARITA Decretalium [seu] repertorium iuris canonici. [XV w.] Per

ga:nin. 8° . 

Prow.: Bibliothecae Ecclesiae Parochialis S. Iacobi Nissae. 1681. Z. 94. 

WSD Nysa, b. sygn. 

3. WIMPHELING Iacobus: Bonis Germaniae adolescentibus bonarumque lit

terarum studiosis salutem PD. 1511. 4°. 

Prow.: zob. nr 42. 

WSD Nysa. Inc. 38 ad!. 5[a] 

II. INKUNABUŁY

4. FICINUS Marsilius: Epistolae familiares. [Nurnberg]: A. Koberger 24 II 

1497. 4°. 
HC" 7062. IP 2182. 

Praw.: 1. Bibliothecae Ecclesiae Parochialis S. Iacobi Nissae. 1681. R. 17. 

2. Exlibris: Sigil: Zur Priesterhaus Bibliothek in Neisse.

WSD Nysa, Inc. 27 

5. POENITENTIONARIUS: Poeniteas cito. Koln: H. Quentell „VI Non. Febr."

H95.4°. 

13162. JP 4511 

Praw.: zob. nr 42. 

WSD Nysa, Inc. 38 ad!. 11 

III. STARODRUKI XVI-XVIII w.

6.ALBERTUS Magnus: De seci·etis mulierum et virorum. Leipzig: M. Lotter

1502. 4°. 
Pro w.: zob. nr 42. 

WSD Nysa, Inc. 38 ad!. 14 

'i. ALLOZA Ioannes de: Flores summarum, sive alphabetum morale omnium 

fere casuum conscientiae. Koln: I. W. Friessen iun. 1669. 4°. 

Pro,v.: 1. Ex libris Ioannis Felicis Pedewitz Canonici Archipresbyteri Parochi Nis

sensis 1701. 

2. Ad Inventarium Parochiae Irgrendorfensis [?]

WiMBP Opole, sygn. 1967 I st. 

8. ARISTOTELES: Problemata. B.m.dr.r. 4°.

Prow.: zob. nr 42.

WSD Nysa, Inc. 38 ad!. 13 

9. AVENARIUS Philippus: Cantiones sacrae quinque vocum accomodatae.
Nurnberg: U. Neuber 1572. 4° podł. Vagans. 

Prow.: zob. nr 22. 

Muz. Nysa, sygn. RA 58,7 

10. BARZIA Iosephus de: Christ-eyfriger Seelen-Wecker, oder lehrreiche

Predigen. T. 1-3. Augsburg - Dillingen: I. C. Bencard 1718. 2°. 

Prow.: Ad fundationem Pedewitzianam. 

WSD Nysa b. sygn. 
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11. BARZIA Iosephus de: Chr ist-eyfriger Seelen-Wecker, oder lehrreiche

Predigen. T. 2. Augsburg - Dillingen: I. C. Bencard 1718. 2°. 

Prow.: Ad fundationem Pedewitzianam. 

\VSD Nys,1, b. óygn. 

12. BARZIA Iosephus de: Christ-eyfriger Seelen-Wecker, oder lehrreiche

Predigen. T. 6. Augsburg - Dillingen: I. C. Bencard 1718. 2°. 

Praw.: Ad fundationem Pedewitzianarn. 

WSD Nysa, b. syg:1. 

13. BEROALDUS Philippus: Commentationes conditae a Philippa Beroaldo

adiecta paraphrastica M. Nat. Sabicellici interpreta tione in Sv eto ni urn Tranqui!lum 

additis et quamplurimis annotamentis ... 

Paris: L. Horken 1512. 2°. 

Praw.: 1. Ex libris Ioannis Felicis Pedewitz Canonici et Parochi Nissensis 1693. 

2. Pieczątka Ex bibliotheca Gymnasii Reg. Cathol. Wratislaw.

BU \Vroclaw, sygn. 464730 

14. FABER Matthaeus: Opus conc:ionum tripartitum. Anl\verpen: H. i I. B.

Verdussen 1663. 2°. 
Praw.: Ex libris Ioannis Felicis Pedewitz Canonici Archipresbyteri Parochi ::,,;:is

sensis. 1698. 

WSD Nysa. b. sygn. 

15. FABER Matthaeus: Opus concionum tripartitum. Antwerpen: H. i I. B.

Verdussen 1663. 'Z:'. 

Prow.: Ex libris Ioannis Felicis Pedewitz Canonici Archipresbyteri Parochi Xis

�ensis. 1698. 

WSD Nysa, b. sygn. 

16. GABRIELI Andreas: Sacrae cantiones (vulgo moteta appellatae) quinque

vocum, tum viva voce, tum omnis generis instrumentis cantatu commodissimae. 

Liber 1. Venezia: A. Gardano 1572. 4° pod!. Vox 5. 

Prow.: zob. nr 22. 

Muz. Nysa, sygn. RA 58,4 

17. GREGORIUS IX pap,1: Decretales epislolae summorum pontificum. Lyon;

G. Rouilli us 1555. 8°.

Prow.: l. Ex testamento R. D. Christophuri Gerstmanni Custodis Canonici Wrati-

sla viensis. 

2. Scminarii Nissensis.

3. Bibliothecae Ecclesiae Parochia!is S. Iacobi Nissae 1681. I. 85.

4. Exlibris: Sigil: Zur Priesterhaus Bibliothek in Neisse.

WSD Nysa, b .. ,ygn. 

18. HISTORIA mirabilis quattuor hercsiarcharum ordinis Praedic:atorum de

Observantia apud Bernen. combustorurn. Anno 1509. B.m.dr.r. 4°. 

Praw.: zob. nr 42. 

WSD Nysa, Inc. 38 ad!. 12 

19. HUTTEN Ulrid1: De arte \·er�ificandi liber unus. Leipzig: W. Monacemis

[1511]. 4° . 

Prow.: zob. nr 42. 

WSD Ny�a, Inc. 38 adl. 9 

20. HUTTEK Ulrich: Nemo. Erfurt: Scribilita b.r. 4°.

Prow.: zob. nr 42. 

\VSD Nysa, Inc. 38 ad!. 10 



Artykuły recenzyjne i recenzje 7>91 

21. INSTITUTIONES iuris civi!is in graecam linquam per Theophilum ...

traductae ac fuissime planissimeque explicatae ... cura et studio Viglii Zuichemi 

Phrysii primum in Juce editae. Paris: Ch. Wechelus 1�34. 8°. 

Prow: 1. Seminarii Nissensis. 

2. Bibliothecae Ecclesiae Parochialis S. Iacobi Nissae. 1681. I. 69.

BU Wrocław, sygn. 451967 

22. KERLE Iacobus de: Selectae quaedam cautiones sacrae modis rnusicis

quinque et sex vocum recens compositae. Nurnberg: T. Gerlach 157 l. 4° podł. P. ·5. 

Prow.: Pieczątka: Pfarrkirche ad St. Jacobum Neissc (XX w.?) 

Muz. Nysa, sygn. RA 58,1 

23. KEYSER Hcinrychs des vierdlcn Hertzogen zu Fram:ken und am Rhyn

funfftzigjarige historia. Zurich: Ch. Fraschouer 1556. 2°. 

Praw.: 1. Bib!iothecae Ecclesiae Parochialis S. Iacobi Nissae. 1681. O. 41. 

2. Exlibris: Sigil: Zur Priesterhaus Bibliothek in Neisse.

WSD Nysa, b. ,ygn. 

24. MANCINELL US Antoni us: Opera. Base]: :N. Kessler 1508. 4°.

Praw.: I. Bibliothecae Ecclesiae Parochialis S. Iacobi Nissae 1681. T. 19. 

2. Exlibris: Sigil: Zur Priesterhaus Bibliothek in Neisse.

WSD Nysa, b. ,ygn. 

25. l\IANTUANUS Paulus: Commentarius in epistolam !v!. Tullii Ciceron:, ad

L. Iunium Brutum et ad Q. Ciceronem fratrem. Venezia: Aldus 1557. 8°.

Prow.: z.ob. nr 26.

BU Wrocław, sygn. 457939 ad!. 

26. MANTUANUS Paulus: In epistolas Ciceronis ad Atticum commentarius.

Venezia: Aldus 1557. 8°. 

Prow.: 1. Seminarii Nissensis. 

2. Bibliothecae Ecclesiae Parochialis S. Iacobi Nissae 1681. R. 67. 

BU Wrocław, sygn. 457938 adl. 

27. MARGARITA facetiarum etc. Strasbourg: T. Gruninger 1509. 4°.

Praw.: zob. nr 42. 

WSD Nysa, Inc. 33 adl. 8 

28. MOXTE Philippa de: Il terzo libro de madrigali a sei voci no\·amente

stampati et dati in luce. Venezia: A. Gardan o 1576. 4° podł. P. 5. 

Pro w.: zob. nr 22. 

Muz. Nysa, sygn. RA 58,3 

29. PEU Martinus: Liber primus sacrarum cantionum quinque \·ocum, quae

vulgo moteta voeantur. Dusseldorf: I. Bathenius 1555. 4° padł. P. 5. 

Praw.: zob. nr 22. 

Muz. Nysa, sygn. RA 58,6 

:io. PLAUTUS: Ex Plauti comoediis 20, quorum carmina magna ex parte in 

mcnsum su urn restiluta sunt. Venezia: Ald us, A. Asulanus 1522. 4°. 

Prow.: 1. Col legii Wr,1 tislaviensis ex testa men to D. S. Schleupneri. 

2. Bibliothecae Ecclesiae Parochialis S. Iacobl Nissae 1681. S. 29.

BU Wroc.:law, sygn. 461914 

31. POL YDORIUS Vergilius: De inventoribus rerum libri tres. Strasbourg:

:VI. Schurerius 1509. 4°. 

Prow.: zob. nr 42. 

WSD Nysa. Inc. 33 ad!. 6 
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3�. PONTANUS Ioannes Iovianus: Opera. Venezia: Aldus, A. Asulanus 1513. 
an. 

Prow.: 1. Collegii Wratislaviensis ex testamenlo D. S. Schleupneri. 

2. Bibliothecae Ecclesiae Parochialis S. Jacobi Nissae 1681. S. 71.

BU Wrocław, sygn. 457971 

33. SERVINUS Ioannes: Psalmi Davidis a G. Buchanana versibus expressi.

Lyon: C. Pesnot 1579. 4° podl. P. 5. 

Praw.: zob. nr 22. 

Muz. Nysa, sygn. RA 58,5 

:H. RULANDUS Martinus: Dictionariolum et nomenclatura germanico-latino

graeca omnium rerum et locutionum usitaturum ... Augsburg: M. Manger 1586. 

ao. 

Prow.: 1. Ex testamento R. D. Christophori Gerstmanni Custodis Canonici Wra

tislaviensis. 

2. Seminarii Nissensis.

3. Bibliothecae Parochialis Ecclesiae S. Iacobi Nissae 1681. T. 41.

WSD Nysa, b. sygn. 

:J5. SCHOT Michael: Liber physionomiae tractans secreta naturae animalium 

et praecipue hominum complexiones. Koln: C. de Syrick 1508. 4° 

Praw.: zob. nr 42. 

WSD Nysa, Inc. 38 ad!. 15 

36. Der STADT Neys auffgesetzte Feuer-Ordnung, Anno 1678. Nysa: M. B.

Schubarthin [1678]. 2°. 
Prow.: l. Ioanne:; Felix Pedewitz Parochus ibidem manu� propria :Successoribus 

vult servatum 1680. 

2. Pro Parochiali domo Nissensi reconditum semper serventur intactum.

W AP Opole, sygn. 46 s 

37. LECHNER Leonard us: Sacrarum cantionum, quinque et sex vocum, liber

2. Ni.irnberg: C. Gerlachin 1581. 4° podł. Vox 5.

Praw.: zob. nr 22.

Muz. Nysa, sygn. RA 58,2 

'.38. VERCELLENSIS Lodovicus Helianus: De bello suscipiendo adversus Ve

netianos et Turcas oratio. [Augsburg b.dr. 1510]. 4°. 

Prow.: ?.ob. nr 42. 
WSD Ny�a, Inc. 38 ad!. 7 

:!9. WIMPHELING Iacobus: Ad Iulium II Pontificum Max. quaerulosa excusa

tio Iacobi Wimphelingi ad instantiam Fratrum Augustinensium ad Curiam Ro

manam citati. B.m.dr.r. 4°. 

Prow.: zob. nr 42. 
WSD Nysa, Inc. 3'8 ad!. 2 

40. WIMPHELING Iacobus: De hyrnnorum et sequentiarum auctoribus, ge

ncribusque carminum quae in hymnis inveniuntur. B.m.dr.r. 4'. 

Pro w.: zob. nr 42. 

WSD Nysa, Inc. 38 ad!. 4 

H. WIMPHELING Iacobus: De inepta et superstua verborumque rcsolucione.
13.m.dr.r. 4°.
Prow.: zolJ. ur 42.

WSD Nysa, Inc. 38 ad!. 5 
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42. WIMPHELING Iacobus: De integritate libellus cum epistolis praestantis
simorum virorum hunc libellum approbantium �t confirmantium. Strasbourg: 
I. Knoblouch 1506. 4°.
Prow.: 1. Bibliothecae Parochialis Ecclesiae S. Jacobi Nissae 1681. X. 58.

2. Exlibris: Sigil: Zur Priesterhaus Bibliothek in Neisse.

WSD Nysa, Inc. 38 ad!. 1 

43. WIMPHELING Iacobus: Oratio de sancto Spiritu. Pforta: T. Anshelmus
1507. 4°. 
Pro,v.: zob. nr 42. 

WSD Nysa, Inc. 38 adl. 3 

Ryszard Ma j e w ski 

PROBLEMATYKA WALK O WYZWOLENIE DOLNEGO SLĄSKA 
W RADZIECKIEJ LITERATURZE HISTORYCZNEJ 1 

Walki Armii Radzieckiej o wyzwolenie Dolnego Śląska w 1945 r. stanowią 
istotny fragment działań bojowych ostatnich miesięcy II wojny światowej na 
jednym z· najważniejszych odcinków frontu wschodniego. Z różnym natężeniem 
trwały one od 20 I do 10 V 1945 r., a więc przez lll dni, angażując przeważającą 
część sil i środków jednego z dwóch najsilniejszych radzieckich strategiczno-ope
racyjnych, a mianowicie: 1 Frontu Ukraińskiego, dowodzonego przez marszałka 
I. Koniewa!. Z tego czasu, w ciągu 58 dni w „bitwie o Dolny Śląsk" uczestni
czyło około 800/o sił i środków 1 Frontu Ukraińskiego. W końcowej fazie operacji
wiślańsko-odrzańskiej (20-31 I 1945 r.), w czasie której na kierunku opolskim
i górnośląskim działała ponad połowa sił podległych marsz. I. Koniewowi (60, 59,
2L Armie, 5 Armia Gwardii, 3 Armia Pancerna Gwardii, 4 Korpus Pancerny
Gwardii, 31 Korpus Pancerny, l Korpus Kawalerii Gwardii)•, i w operacji opol
skiej (od 15 do 31 III 1945 r.), w której zaangażowane były: 60, 59, 21 Armie, 93
Korpus (z odwodu Frontu), 4 Armia Pancerna, 4 Korpus Pancerny Gwardii,
31 Korpus Pancerny i 152 Brygada Pancerna, uczestniczyło już tylko około 40°/o
sil Frontu 4•

' Próbę przedstawienia tej tematyki w odniesieniu do całego obszaru Śląska 
(tw. również Sląska Górnego i Opolskiego) do 1967 r. podjął A. K o  n ie cz n y  
w pracy Wyzwolenie Ś!qska w radzieckiej iiteraturze historycznej (Studia Śląskie, 
Seria nowa, t. XVII, 1970). Natomiast radziecką literaturę historyczną odnoszącą 
się do walk na Śląsku Opolskim przedstawił D. Tomc z yk, w pracy Bitwa 
o S!qsk Opolski w 1945 r. (Stan badań i postu.laty badawcze) (Studia Śląskie, Seria
nowa, t. XXXI, 1977).

2 W skład l Frontu Ukraińskiego wchodziły w dniu 12 I 1945 r. następujące 
armie i samdzielne korpusy: 3 Armia Gwardii, 5 Armia Gwardii, 6, 13, 21,52, 
'59 i 60 Armia, 3 Armia Pancerna Gwardii·, 4 Armia Pancerna, 2 Armia Lotnicza, 
4 Korpus Pancerny Gwardii, 25 i 31 Korpus Pancerny, 7 Korpus Zmechanizowany 
Gwardii, 1 Korpus Kawalerii Gwardii 7 i 10 Korpus Artylerii Przełamania. 
1 Front Ukraiński liczył w tym czasi� 1 083 OOO żołni€rzy, 3661 czołgów i dział 
pancernych, 6748 dział polowych, 4292 działa· przeciwpancerne i przeciwlotnicze 
7217 moździerzy i 1084 wyrzutnie rakietowe. Wg W. G u r k i  n, F. D a  n il o w, 
Wisło-odierskaja opieracya w cyfrach (Wojenno-istoriczeskij żurnal, 1965, nr 1, 
s. 71-72).

a B. Kr a w c z y k, Z genezy manewru górnoślqskiego (Zeszyty Naukowe WAP,
Seria historyczna, nr 14/44). 

4 D. Tom c z y k, Wyzwolenie śląska Opolskiego w 1945 r. (Studia śląskie,
Seria nowa, t. XXVII, 1975). 
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Jedynie w czasie operacji berlińskiej, trwającej od 16 IV, gdy punkt ciężkości 
przesunął się do rejonu na zachód od linii Nysy Łużyckiej, na Dolnym Sląsku 
pozostawiono niewielkie siły: 59 i 21 Armie oraz część sił (2 korpusy) 52 Armii, 
które, rozciągnięte na Pogórzu Sudeckim, osłaniały od południa główne zgrupo
wanie uderzeniowe wojsk radzieckich. Stanowiło to 18"/o (po przybyciu zaś 31 
Armii z Prus Wschodnich - 270/o) sił Frontu s. 

Bardzo duże znaczenie strategiczno-operacyjne Dolnego Sląska w 1945 r. ·,vy
nikało również z tego, że stanowił on wówczas jeden z ostatnich ośrodków prze
mysłu zbrojeniowego Trzeciej Rzeszy. Opanowanie tego obszaru umożliwiało po
nadto Armii Radzieckiej uderzenie w kierunku Drezna i Lipska oraz (od połud
nia) na Berlin. Mimo to przebieg walk o Dolny Sląsk znalazł jak dotąd jedynie 
:fragmentaryczne odzwierciedlenie w radzieckiej literaturze historycznej. 

Dla radzieckiej historiografii wojskowej problematyka ta pozostaje w cieniu 
wielkich 'operacji decydujących o losach wojny, takich jak Moskwa, Stalingrad, 
Kursk czy szturm Berlina. Nie ma stąd prac monograficznych omawiających ca
łościowo działania bojowe na Dolnym Sląsku. Uwzględniono je jedynie skróto
wo w wielkich syntezach przedstawiających udział ZSRR i rozwój radziec:kiej 
sztuki wojennej w II wojnie światowej. Do najlepszych prac tego typu należy 
opracowanie zespołu autorskiego radzieckiego wojskowego instytutu historyczne
go pod kierownictwem W. Płatonowa, pt. Wtoraja mirowaja wojna, 1939-1945, 

wydana w Moskwie w 1958 r. 8 Odznacza się ono przejrzystym wykładem, io
giczną konstrukcją oraz dużą dbałością o ścisłość i prawdę historyczną. Roz
winięciem tego nurtu radzieckiej historiografii wojskowej jest 6-tomowa lsrortja 

Wiehkoj Otieczestwiennoj Wojny Sowietskogo Sojuza, pod red. P. N. Pospiełowa. 
W tomie V tej pracy (rozdz. II i IV) przedstawione zostało wyzwolenie Slą,:ka 
w opracowaniu I. P. Barbaszina 1. W 1979 r. ukazał sie X tom dwuna�lntomoi.,:ej 
pracy Istorija wtoroj mirowoj wojny 1939-1945, pod red. A. A. Greczki. Znajdu
je się w nim omówienie walk o wyzwolenie Dolnego Sląska, zawierające jednak 
szereg uproszczeń oraz błędów faktograficznych, obniżających wartość pracy 8•

Stosunkowo wiele materiałów dotyczących ogólnych założeń i przebiegu ope
racji wiślańsko-odrzańskiej i dolnośląskiej 1 Frontu Ukraińskiego zawiera IV 

tom Opieracyi sowietskich woorużennych sil w Wielikoj Otieczestwiennoj Wojnie 

1941-1945 gg. 9; podobnie jak praca Sowietskoje wojennoje isskustwo w Wielikoj 
Otieczestwiennoj Wojnie 10. Wymienić należy również pracę zbiorową pod re
dakcją P. Żylina Ważniejszyje opieracyi Wielikoj Otieczestwiennoj Wojny 1941-

1945. Sbornik statiej 11• Znalazły się w nim m.in. rozpraw:r J. Parotkina i N. Fo-

s Berlinskaja opieracya, Moskwa 1950, s. 182. Do sił pozostawionych przez 
dowództwo 1 Frontu Ukraińskiego na Dolnym Sląsku w czasie operacji berliń
skiej doliczyć trzeba ponadto 6 Armię, która od l.6 II do 6 V 1945 r. oblegała 
,,Festung Breslau". 

6 Polski przekład tej pracy ukazał się pod tytułem: Druga wojna światowa
1939-1945. Zarys historyczno-wojskowy, pod red. generała-lejtnanta S. Płatonowa, 
generała-majora N. Pawlenki i pik. I. Parotkina, Warszawa 1961. 

7 Tom V wydany został w Moskwie w 1963 r. Polski przekład tej pracy ·wy
dany został pt. Historia Wielkiej Wojny Narodowej Zwiqzku Radzieckiego 1941-
1945, w 6 tomach, pod redakcją P. Pospielowa. Tom V: Zwycięskie zakończenie 
wojny z hitlerowskimi Niemcami. Klęska imperialistycznej Japonii (1945 r.), tom 
pod redakcją S. Roszczina, Warszawa 1965. 

s Istorija wtoroj mirowoj wojny 1939-1945, w dwanacati tomach, pod re
dakcją A. Greczki, t. X, Moskwa 1979. 

9 Opieracyi sowietskich woorużonnych sil w Wielikoj Otieczestwiennoj Wojnie 
1941-1945, pod red. S. Płatonowa, t. IV, Moskwa 1959. 

10 Sowietskoie wojennoje iskusstwo w Wielikoj Otieczestwiennoj Wojnie 1941-
1945, Moskwa 1962. 

u Ważniejszyje opieracyi Wielikoj Otieczestwiennoj Wojny 19-11-1945. Sbor-
nik statiej, pod red. P. Żylina, Moskwa 1956. 
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kina o operacji - wiślańsko-odrzańskiej i J. Barbaszina o operacji opolskiej. Na
tomiast w popularnej pracy Bojewoj put sowietskic!t, wooruźennych sił '2 wyzwo
le::ie Sląska zostało skwitowane kilkunastoma zdaniami. Pominięto je w powsta
łych na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych syntezach rozwoju ra
dz:eckiej sztuki wojennej okresu II \Vojny światowej u. 

:\Iateriałem pozornie wartościowym do odtworzenia przebiegu działań bojo
\\·y:::h na Śląsku ,vydają się komunikaty Radzieckiego Biura Informacyjnego, wy
dan2 w latach 1944--1945. Ostatni tom tego wydawnictwa zawiera radzieckie 
ko:-:,unikaty wojenne wydawane od 1 I do 15 V 1945 r. u, w których m.in. podane 
są i:1formacje o wyzwoleniu około 450 miejscowości na Śląsku (w tym ok. 230 
11E: terenie Dolnego Sląska, licząc w tym lewobrzeżną część dzisiejszego woje
wći,.twa zielonogórskiego). Przebieg działań bojowych, ze względu na koniecz
ność zachowania tajemnicy wojskowej, przedstawiony jest celowo w komunika
tad1 wojennych w sposób mało precyzyjny, daty zaś opanowania wielu miejsco
wości są bałamutne. W czasie większych operacji zaczepnych podawano je bo
w;err. zbiorczo za okres paru dni, i zasady z krótszym lub dłuższym opóźnieniem. 
O zdobyciu Oławy donosił np . radziecki komunikat wojenny 6 II 1945 r. (pod
czas gdy miasto zostało opanowane już 28 stycznia). 11 II 1945 r. komunikat 
woje:rny donosił m.in. o zdobyciu Scinawy, Lubina i Legnicy, w rzeczywistości 
jednak Scinawa została zdobyta 31 stycznia, Legnica zaś i Lubin 9 II 1945 r. 
D; podania błędnej dały doszło również w komunikacie o wyzwoleniu Wrocła
w:a. I11teres1Jjący nas fragment brzmi: ,,Wojska 1 Frontu Ukraińskiego, po dłu
got:-\l:a!ym oblężeniu, w dniu 7 maj:;i. opanowały miasto i twierdzi; Breslau (Wro
cla wł"". Jak wiadomo, wydarzenie to miało miejsce d7.iei1 wcześniej. Podobne 
pnykłady można mnożyć 1s_ 

Ogromne znaczenie dla historiografii radzieckiej, zajmującej się okresem 1941-
19;_5_ mają wydawane bezpośrednio po wojnie Sborniki matieriatow po izuczeniju 
opy'.a wojny, oraz publikowane w latach 1950-1953 Sborniki ·wojenno-istoricze
,1-;;ci1 matierialow Widikoj Otieczestwiennoj Wojny 17, przeznacwne nie tyle do 
ce'ó"· hi�toryc:mych, ile kształcenia operacyjnego wyż.szych dowódców i sztabów 
Ar.:::i Radzieckiej. Opracowania te, mające p1·zcz 20 lat charakter niejawny, 
opa:·te zostały na wojskowych dokumentach archiwalnych. Zawierają one do
kładne dane liczbowe dotyczące składu i uzbrojenia wojsk radzieckich i wojsk 
przeciwnika oraz rzeczową i krytyczną ocenę planów operacyjnych Armii Ra
dlieckiej i ich realizacji w toku walk na froncie wschodnim (z zasady odbie-

'2 Bojewoj put' sawieLskich woorużonnych sH, Moskwa l!:J60. Polski przekład: 
Szlak bojowy radzieckich sil zbrojnych, Warszawa 1962. Podobny zarzut bardzo 
skrótowego przedstawienia dzialai'! bojowych na Dolnym Sl�Jsku w 1945 r. posta
wić może również pracy: 50 let wooruźonnych sił SSSR, pod red. W. Zacharowa, 
Mo-;kwa 1968 (polski przekład: Radzieckie siły zbrojne 1918-1.968, Warszawa 1970). 

is ·wspomnieć tu można o pracach: W. Siemion o w, Kratkij oczerk razwitja
so tcietskogo operatiwnogo iskusst wa, Moskwa 1958 (polski przekład: Radziecka
sztu;.;a operacyjna, Warszawa 1961); Razwitje taktiki sowietskoj armii w gody 
\.\'ielikoj Otieczestwiennoj Wojny (1941-1945). Moskwa 1958 (polski przekład: 
Ro�1cój taktyki Armii Radzieckiej w latach Wielkiej W()jny Narodowej 1941-1945, 
\\\1r,1.awa 1960); Istorija wojn i wojennogo iskusstwa. Uczebnik, Moskwa 1970. 
W pracy A. Jam a n o w a, Wstriecznyj boj, Moskwa 1959 (polski przekład: Bój 
spot;_aniowu, Warszawa 1962, s. 266-271), znajduje się omówienie boju spotkanio
weg0 6 Korpusu Zmechanizowanego 4 Armii Pancernej z hitlerowskim X.XIV Kor
pu,em Pancernym w czasie operacji wiślańska-odrzańskiej. 

11 Soobszczenija Sowietskogo Informbiuro, t. 8, Moskwa 1945. 
:; Tamże. komunikat z 7 V 1945 r. 
'" Dlatego też w kwestii wartości komunikatów wojennych jako żródla do 

hi3torii działań wojennych pozwolę sobie nie zgodzić �ię z twierdzeniem A. K o
n i e c z n e g o, op. cit., s. 243-244. 

17 Łącznie w obu tych serii ukazało się 39 „sborników". 
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gającą, często dość znacznie, od tego, co przedstawiano w publikacjach ogóino
dostępnych). Ponadto wydawano również (z przeznaczeniem do użytku �łużbo
wego) zbiory doświadczeń taktycznych szczebla; kompania-batalion-pułk. ?od 
koniec lat pięćdziesiątych część z nich opublikowano jako wydawnictwa jaw:1e ,s. 

Z wymienionych powyżej publikacji SboTnik matieTialow po izłlczeniju opyw

wojny, nr 25; Wislo-odierskaja nastupatielnaja opieracya Sowietskoj Armii u: jan

warie 1945 g. u, omawia przebieg działań zaczepnych 1 Frontu Białoruskiego 
i l Frontu Ukraińskiego w styczniu 1945 r.; m. in. zaś wyzwolenie prawobrzeżnej 
części Dolnego Śląska w końcowej fazie operacji ;,Wisła-Odra", forsowanie Odry 
na północ od Wrocławia i utworzenie przyczółków mostowych w rejonie Chobieni, 
Ścinawy i Malczyc. W aneksach przedstawione zostały m.in. składy 1 Frontu 
Białoruskiego i 1 Frontu Ukraińsktego (do dywizji włącznie) oraz stany liczełJ:1e 
i uzbrojenie obu tych związków strategiczno-operacyjnych. 

Bardzo wartościowym źródłem do rekonstrukcji walk tol'.zonych na Do!:,ym 
Sląsku jest Sbornik wojenno-istoriczeskich matieria!ow ... , wypusk 10-11: Ni::nie

Silezskaja nastupatielnaja opieracya wojsk 1-go Ukraińskiego frontu (8-24 fieu;,

rala 1945 g.) 20• Opracowanie to przedstawia założenia operacji zaczepnej, która
wg pierwotnych planów doprowadzić miała do zdobycia Berlina i która :,a
stępnie, zgodnie z osiągniętymi rezultatami, przeszła do historii jako operacja 
dolnośląska. W jej toku Armia Radziecka zdobyła większość terenów Dol:1ego 
Sląska na lewym brzegu Odry (z wyjątkiem pasma górskiego Sudetów, Pogóna 
Sudeckiego i rejonu Zgorzelca) oraz okrążyła Wrocław i Głogów. Szczegó!nie 
cenna jest, przedstawiona na zakończenie, analiza przyczyn powodujących, że 
przyjęte poprzednio zamierzenie rozwinięl'.ia od południa, poprzez Nysę Łużycką, 
natarcia na Berlin okazało się nierealne, podobnie zresztą jak zadanie zdobycia 
Wrodawia w ci,1gu :ł-4 dni. W aneksach zamieszczona została propozycja Rady 
\Vojennej 1 Frontu Ukraińskiego, skierowana 28 I 1945 r. do naczelnego do
wództwa Armii Radzieckiej, w sprawie założeń planowanej operacji, dyrektywa 
operacyjna sztabu 1 Frontu Ukraińskiego z 31 I 1945 r. do podległych wojsk, pro
pozyl'.je Rady Wojennej Frontu skierowane 16 lutego do naczelnego dowództ\\"a 
w sprawie modyfikacji przyjętych poprzednio zadań i wreszcie zestawienie dz:a
łuń lotnictwa Frontu (2 Armii Lotniczej) w lutym 1945 r. 

Wymienione Sborniki stanowią obecnie podstawowy materiał źródłowy do 
,,bitwy o Dolny Śląsk", podobnie jak Sbornik wojenno-istoriczeskich materiacolr ... , 
wypusk 8 21; odnoszący się do operacji opolskiej. 

Wiele wartościowego materiału zawiera również Sbornik takticzeskich primie
row po opytu Otieczestwiennoj Wojny, nr lf;. Niekotoryje wywody po barbie za

gorod Breslau. (Po matieriałam 6 aTmii), pod red. płk. A. Bogdano\va 22• Przed
stawia on wybrane przykłady działań oddziałów i grup sztunno\vych w czE.�ie 
oblężenia „Festung Breslau", a także wnioski z wykorzystania w walkach �1:'.cz
nych artylerii, moździerzy, czołgów, dział pam:ernych, miotaczy ognia itd. 

Do wykorzystania doświadczeń minionej wojny dla współczesnego szko:e:�ia 
bojowego wojsk powracano w ZSRR parokrotnie. M.in. w drugiej połowie :at 
siedemdziesiątych wydano opracowania przykładów bojowych poszl'.zególnych ro
dz:ajów broni. W tomie poświęconym artylerii 23 znalazło się omówienie ·.,.-,-.,k 

19 Łącznie wyd.ino (do 1948 r.) 41 zbiorów przykładów taktyl'.znych. 
,s Sbornik materialow po izuc:z:eniju opyta wojny, nr 25, Moskwa 1947: TL.1-

maczenie polskie (z niewielkimi skrótami): Rozgromienie wojsk niemiecko-jc<·;:'J
stowskich w Polsce. Operacja wiślańsko-odrza11ska, Warszawa 1956. 

20 Moskwa 1953. 
21 Moskwa 1953. 
2" Moskwa 1945. 
2'1 R. Ba gr i ck i, N. Pop ie I n i ck i, !VI. Us ie n ko w, Tak tika art,ileri.i

w bojewych primieracli (Pocłrazc!ielenija i czasti), Moskwa 1977. 
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1248 pułku artylerii przeciwpancernej o osiedle Nowy Dwór na południowo-za
chodnim skraju Wrocławia, oraz 329 pułku artylerii przeciwpancernej, działają
cego w okrążeniu, w którym jednostki 3 Armii Pancernej Gwardii znalazły się 
przejściowo pod Lubaniem w lutym 1945 r. 

W przeciwieństwie do opracowań przeznaczonych dla celów szkoleniowych 
Armii Radzieckiej, prace ściśle historyczne, poświęcone walkom wchodzącym 
w skład 1 Frontu Ukraińskiego oraz omówieniu różnego rodzaju działań bojo
wych prowadzonych od 12 I do 16 IV 1945 r. (tj. do rozpoczęcia operacji berliń
skiej) przedstawiają się bardziej niż skromnie. Wymienić należy przede wszyst
kim pracę M. Kirjana: S sandomirskogo placdarma 2', ukazującą udział 5 Armii 
Gwardii w pierwszej fazie operacji wiś!ańsko-odrzańskiej. W „Wojenno-istori
czeskim żurnale", miesięczniku wydawanym przez radziecki Instytut Wojskowo
Historyczny, opublikowano szereg artykułów omawiających wycinkowo problemy 
związane z działaniami bojowymi na terenie Dolnego Sląska. Generał-lejtnanf 
J. Galicki, były dowódca wojsk inżynieryjno-saperskich 1 Frontu Ukraińskiego.
opublikował pracę maskowania przygotowań do operacji wiślańska-odrzańskiej i5

_ 

Problemy pracy polityczno-wychowawczej w czasie zdobywania dużych miast
{m. in. Wrocławia i Głogowa) były przedmiotem rozprawy J. Owczarowa 26, orga
nizacja zaś i przeprowadzanie szturmu miast-twierdz w końcowym okresie woj
ny tematem rozważań A. Sidorczuka 21. N. Kirijew pisał o forsowaniu Odry
w rejonie Sc inawy przez 4 Armię Pancerną 2s, a M. Radugin o działaniach pod
oddziałów rozpoznawczych 4 Armii Pancernej w tym rejonie 2g. Artykuły zwią
zane tematycznie z walkami na Dolnym Śląsku publikowane były sporadycznie
również i w innych radzieckich czasopismach wojskowych, m.in. w „Woje:mym
wiestniku" i w „Wiestniku protiwowozdusznoj oborany" 30•

Stosunkowo obszerne wzmianki o walkach na Dolnym Śląsku, znajdują się 
w wydanych drukiem historiach poszczególnych armii, korpusów, dywizji i bry
gad, które w 1945 r. znajdowały się w składzie l Frontu Ukraińskiego. 

Najpełniejszego opracowania ze wszystkich związków operacyjnych l Frontu 
Ukraińskiego doczekały się dzieje dowodzonej przez generała-pułkownika A. Ża
dowa 5 Armii Gwardii. Armia ta, która w operacji wiślańsko-odrzańskiej na
cierała w centrum ugrupowania 1 Frontu Ukraińskiego (m.in. zdobywając Często
chowę), w trzeciej dekadzie stycznia 1945 r. odegrała decydującą rolę w wyzwo
leniu prawobrzeżnej części Śląska Opolskiego (i samego Opola), zdobyciu sze
regu przyczółków mostowych na lewym brzegu Odry pomiędzy Wrocławiem a Opo-

24 M. Kir ja n, S sandomirskogo płacdarma. Nastupienije 5-j gwarrliejskoj 
armii w janwarie 1945 g., Moskwa 1960. Wymienić tu należy również pracę S. B 1 i
n o w a, Ot Wisły do Odiera, Bojewyje diejstwija 60-j armii w sandomirsko-silez
skoj opieracyi, Moskwa 1962. 60 Armia nie działała wprawdzie na Dolnym S!ąsku, 
Blinow przytacza jednak w swojej pracy parę dokumentów operacyjnych odno
szących się do całego Frontu, m.in. dyrektywę operacyjną z 18 I 1945 r. 

25 J. Ga I i ck i, Iz opyta opieratiwnoj maskirowski pri podgotowkie nastuple
nija franta (Wojenno-istoriczeskij żurnal, 1966, nr 5). 

l!G J. O c z  a ro w, Niekotoryje woprosy par:tijno-politiczeskoj raboty pri oztur
mie gorodow-krieposti w wisło-odierskoj opieracyi (Wojenno-istoriczeskij żurnal, 
1972, nr 3). -

27 A. Sido r cz u k, Bojewyie diejstwia po owtadieniJu krupnymi gorodami
(Wojenno-istoriczeskij żurnal, 1971, nr 10). 

2a N. K i r i je w, Forsirowanie Odiera 4-i tankowoj armiej (Wojenno-:�tori
czeskij żurnal, l 976, nr 4). 

2g M. Ra d u gin, Inicjatywnyje diejstwia razwiedkie (Wojenno-istoriczeskij 
żurnal, 1976, nr 2). 

80 Np. W. Szag i n, Forsirowanie Bobera 117-i striełkowoj diwizjej (Wojennyj 
wiestnik, 1970, nr 5) oraz P. Grec h n i e  w, Wozdusznaja błokada goroda Breslau 
(Wiestnik protiwowozdusznoj oborany, 1970, nr 1). 
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Iem. W lutym, w czasie operacji dolnośląskiej, zdobywała Brzeg i od południa 
zamknęła pierścień okrążenia wokół Wrocławia, następnie zaś od początków kwiet
nia osłaniała od południowego zachodu lewe skrzydło wojsk marszałka Koniewa. 
Jeden z korpusów tej armii (32 Korpus Gwardii) uczestniczył w operacji opol
skiej i 27 marca zdobył Strzelin. Wydarzenia te znalazły odbicie w historii 5 Armii 
Gwardii. opracowanej przez zespól w składzie: I. Samczuk. P. Skaczko. J. Ba
bikow i I. Gniedoj s1. 

Obok historii 5 Armii G\vardii ukazały się monografie pięciu dywizji pie
choty (z ogólnej liczby dziewięciu), które w l 945 r. wchodziły w jej skład. Opra
cowa11 doczekały się wszystkie dywizje 32 Korpusu Gwardii: 1,3 Dywbija Pie
choty Gwardii 82, oraz 9533 i 97 Dywizja Piechoty a�_ Wydany został również zarys
szlaku bojowego 9 Dywizji Powietrzno-Desantowej Gwardii a. (z 33 Korpusu 
Gwardii) oraz l;\ Dywizji Piechoty Gwardii SG (z 34 Korpusu Gwardii). 

Tak znaczny stopień opracowania dziejów jednego związku operacyjnego pn:y
pisać należy zarówno temu, że 5 Armia Gwardii należała do najlepszych w Armii 
Radzieckiej, jak też i temu, że od momentu sformowania w 1942 r. (początkowo 
pod nazwą 66 Armii) działała ona w tym �amym podstawowym składzie, do
wodzona niezmienie przez tego samego dowódcę. Po zakończeniu wojny jej dawn! 
żołnierze zorganizowali prężny i działający z dużym rozmachem środowiskowy 
Komitet Weteranów {odpov.1iednik polskich środowiskowych klubów ZBOWiD}. 

Drugim ze związków operacyjnych 1 Frontu Ukraińskiego, który uczestniczy! 
w walkach na Dolnym Śląsku i posiada wydaną historię swych działań bojo
wych, jest 13 Armia dowodzona przez generała-pułkownika N. Puchowa. W koii
cowej fazie operacji wiślańska-odrzańskiej przełamała ona linię Odry na północ 
od Wrocławia i odegrała ważną rolę w zdobyciu przyczółków w rejonie Chobieni 
i Ścinawy. W lutym 194.5 r., w czasie operacji dolnośląskiei, dżiała!a w centrum 
głównego zgrupow,mia uderzeniowego l Frontu Ukraińskiego. \Vyzwoli!a m.in. 
SzprotawG i Żagai1 i wyszła nad Nysę Łużycką. Autorzy zbiorowej pracy W pla
mieni srażenij s7 potraktowali jednak te wydarzenia jedynie jako krótki prze
ry\\·nik pomięd?.y zako1kzenicm operacji wiślańska-odrzańskiej a rozpoczGciem ope
racji berlińskiej. 

Trzecią wreszcie z armii 1 Frontu Ukraióskiego, której dzieje zostały wy
dane. jest 59 Armia (dowódca generał-pułkownik I. Korownikow); jednostki jej 
w ost,1tnich dniach wojny (7-10 V 1945 r.) wyzwoliły m.in. obszary Kotliny Kłodz
kiej. Praca poświGcona szlakowi bojowemu armii została opracowana przez ze
spół autorski z byłym dowódcą armii na czele 88• 

Pozostałe armie 1 Fran tu Ukraińskiego nie mają monografii 3G_ Ukarnly się 

si I. Sam cz u k, P. Skacz k o, ,J. Bab i ko w, I. Gnie d o  j, Ot Wołgi cło 
Elb!i i Pragi (Kratkij oczerk o bojewom 1mti 5-i gwardiejskoj armii), Moskwa 
1970. 

31 I. S am cz u k, Trinadcataja gwardzieJskaja_ Bojewoj put Trinacłcatoj g u;ar
diejskoJ... strielko woj cliwizii (19-11-1945). wyd. 1, Moskwa 1962; wyd. 2, Moskwa 
1971. 

!3 A. Ole j n i k o w, Rożdiennaja na ziemlach zaJJorożskich, Kijew 1974.
si I. Sa m _c z u k, Gwardiejskaja Poltawskaja. Kratkij oczerk o bojewom puli

97-j gwardiejskoj I'ołtawskoj ... strielkowoj cłiwizii, Moskwa 1965.
3a I. Sam c z u k, I. S k a c  z e  n ko, Atakujut diesantniki. Bojo woj J)Ut 9-i

gwardiejskoJ ... Połiawskoj wozduszno-diesantnoj diwizii, Moskwa 1975. 
36 S. W as i I je w, A. Di k n a, Gwardiejcy Piatnadcatoj. Bojewoj put Piatnad

catoJ gwardiejskoj strzelkowoj diwizii, Moskwa 1960. 
s1 W plamieni srażenij. Bojewoj put 13-j armii, Moskwa 1973. 
ss I. Kor o w n i k o w, P. Le bie d i e  w, J. P ol a ko w, Na triech frontach.

Bojewoj put 59-j armii, Moskwa 1974. 
3' W wykazie bibliograficznym załączonym do pracy B. Dol at y i T . .Jurgi, 

Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-19-15, Warszawa 1977, s. 705, umieszczo
na została praca: Po prikazu Rodiny, Moskwa 1971, z objaśnieniem, że przedstawia 
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natomiast opracowania poświęcone szlakowi bojowemu 125 Dywizji Piechoty 21 
Armii 40, która w maju 1945 r. brała udział w wyzwalaniu rejonu Sobótki, a na
stępnie Wałbrzycha, oraz 1 Dywizji Kawalerii Gwardii, która w składzie 1 Kor
pusu Kawalerii Gwardii została w drugiej połowie lutego przerzucona ze Śląska 
Górnego na Dolny i wprowadzona do walki na południe od Złotoryi u_ Odrębnie 
nale1.y potraktować książkę poświęconą 359 Dywizji Piechoty ·12, która w składzie 
G Armii gener'ała Głuzdowskiego szturmowała „Festung Breslau". Poza wstępem, 
w którym przedstawiony został w dużym skrócie szlak bojowy dywizji, jest to 
zbiór relacji napisanych przez uczestników toczonych przez nią walk H_ 

Znacznie dokładniej opracowany został udział w walkach na Dolnym Sląsku 
radzieckich związków pancernych i zmechanizowanych niż jednostek ogólnowoj
skowych. Wartościową pozycją jest przede wszystkim zarys działań bojowych 
4 Samodzielnego Kantymirowskiego Korpusu Pancernego Gwardii 44. Korpus ten,
dowodzony przez generała-lejtnanta P. Połubojarowa, podporządkowany 5 Armii 
Gwardii, w czasie operacji dolnośląskiej nacierał z przyczółka mostowego pod 
Oławą, następnie zaś zamknął od południa pierścieii okrążenia wokół „Festung 
Breslau". 

Radzieckimi operacyjnymi związkami pancernymi, które odegrały najwięk
szą rolę w „bitwie o Dolny Śląsk", były dwie armie pancerne: 3 Armia Pancerna 
Gwardii pod dowództwem generała-pułkownika P. Rybałki i 4 Armia Pancerna 
(od 17 III 1945 r. przemianowana na 4 Armię Pancerną Gwardii), dowodzona 
przez generała-pułkownika D. Leluszenkę. 

Pierwsza z nich, w końcowej fazie operacji wiślańska-odrzańskiej, po osiągnię
ciu rejonu Kluczbork-Namysłów, na rozkaz dowódcy Frontu skierowana została 
na Opole, stamtąd zaś na tyły wojsk hitlerowskich broniących Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego. W lutym, w czasie operacji dolnośląskiej, jednostki ge
nerała Rybałki przełamały obronę niemiecką przed przyczółkiem ścinawskim, opa
nowały Bolesławiec i sforsowały Bóbr. W tym samym czasie, na lewym skrzydle 
głównego zgrupowania uderzeniowego Frontu, powstała skomplikowana sytuacja 
uniemożliwiająca okrążenie wojsk hitlerowskich w rejonie Wrocla wia. Dlatego 
też na rozkaz marsz. Koniewa dwa korpusy 3 APanc. Gw. (7 Korpus Pancerny 
Gw. i 9 Korpus Zmechanizowany Gw.) zawrócone zostały na południowy wschód 
,v celu zamknięcia pierścienia wokół „Festung Breslau". Następnie 3 Armia Pan
cerna Gw. całością swych sił podjęła nieudaną próbę zdobycia rejonu Zgorzelca. 

4 Armia Pancerna w styczniu 1945 r. nacierała w kierunku zakola Odry 
na północ od Wrocławia. Już 23 stycznia czołowe jednostki armii osiągnęły prawy 
brzeg Odry w rejonie Chobieni i Ścinawy i przystąpiły, początkowo samodzielnie, 
później zaś wspólnie z dywizjami 13 Armii, do forsowania rzeki i umocnienia 
przyczółków. W czasie operacji dolnośląskiej 4 Armia Pancerna, po przełamaniu 

una historię 6 Armii, która w składzie 1 Frontu Ukraińskiego w 1945 r. oblegała 
Wrocław. W rzeczywistości jest to historia nie 6 Armii, lecz 6 Armii Gwardii, 
która w 1945 r. w składzie 2 Frontu Białoruskiego walczyła na Łotwie . 

. rn J. A r  va s j a  v i c z  j u s, 1418 dniej w boju, Wilno 1975.
41 Stawropol.skaja imieni Blinowa. Wojenno-istoriczeskij oczerk o bojewom 

puti 1-j gwardiejskoj ... Stawropolskoj kawaierijskoj diwizii imieni Blinowa, Staw
ropol 1971. 

42 Ordiena Lenina. Strielkowaja. Sbornik pod red. I. Kondaurowa, Perm 
1967. 

''" Fragmenty wspomnień uczestników walk o Wrocław, zamieszczone w tej 
książce, zostały w przekładzie polskim wydane w zbiorze: Wrocławska epopeja. 
Wspomnienia z walk o wyzwolenie miasta w 1945 r., w wyborze i opracowaniu 
R. Majewskiego, Wrocław 1975.

H A. K u ż m i n, I. K r a s n o w, Kantiemirowcy. Bojewoj put 4-go gwadiej
skogo tankowogo Kcmtiemirowskogo korpusa, Moskwa 1971. 

7 - Sobólka 1/61 



600 Artykuły recenzyjne i recenzje 

obrony niemieckiej. sforsowała następnie Bóbr i po ciężkich \Valkach w rejonie 
Bieniowa, Lubska i Żar wyszła nad Nysę Łużycką. W marcu armia gen. Lelu
szenki wzięła udział w operacji opolskiej, w czasie której okrążono i zniszczo

no 5 dywizji hitlerowskich. 
Jak dotąd nie ukazały się histoi·ie obu armii pancernych 1 Frontu Ukrail'1-

skiego. Powstały natomiast opracowania poświęcone wchod.:ącym w ich skład 

korpusom i brygadom: 6 Korpusowi Pancernemu Gwardii 45 i 53 Brygadzie Pancer
nej Armii Gwardii 46 - z 3 Armii Pancernej Gwardii oraz 10 Korpusowi Pancer

nemu 47 i 63 Brygadzie Pancernej 48 - z 4 Armii Pancernej. W pewnym stopniu

częścią dziejów 4 Armii Pancernej jest również historia 5 Korpusu Zmechanizo
wanego Gwardii 49, który w skład armii gen,. Leluszenki został włączony w drugiej
połowie marca 1945 r. 

Osobny, stosunkowo najbogatszy dział radzieckiej literatury historycznej, mó
wiącej o walkach na Dolnym Sląsku, stanowią wspomnienia dowódców radziec
kich różnego szczebla, które w znacznym stopniu wypełniają lukę istniejącą w pra

cach naukowych na ten temat. 

Otwiera ten dział książka do"1ódcy 1 Frontu Ukrainskiego marsz. Koniewa 

pt. Czterdziesty piqty 5o, mówiąca o wydarzeniach od stycznia do maja 1945 r. 

Przez dłuższy czas, ze względu na trudności w dotarciu do radzieckich dokumen
tów archiwalnych oraz braku opracowań monograficznych, praca ta stanowiła 

jedno z najważniejszych źródeł radzieckich do walk na Dolnym Śląsku. Wiele 

z przypisywanych jej poprzednio wartości zachowała do dziś. Dotyczy to m.in. 
przedstawienia przesłanek wypracowania wielu decyzji i planów operacji, m.in. 
wiślańska-odrzańskiej, dolnośląskiej i opolskiej, przyczyn, z których powodu n:e 
starano się okrążyć do końca wojsk niemieckich w Górnośląskim Okręgu Prze
mysłowym, czy też powodów wpływających na przyspieszenie operacji berli,1-

skiej. Marszałek Koniew daje również wartościową charakterystykę. swoich naj
bliższych współpracowników i dowódców podległych armii. Dużym realizmem 
odznacza się również ocena wartości bojowej i działań przeciwnika. -Niektóre jed
nak z zawartych w książce stwierdzeń budzić muszą, w świetle ujawnionych 
w okresie póżniejszym dokumentów, pewne wątpliwości. Dotyczy to m.in. tzw. 
manewru górnośląskiego 3 Armii Pancernej Gwardii, który wbrew stwierdzeniu 
autora został początkowo zaplanowany jako płytkie uderzenie skrzydłowe na 
Opole i który dopiero 24 stycznia został wydłużony jako głęboki zagon pancerny 
na tyły zgrupowania niemieckiego na Górnym Sląsku. Przede wszystkim jednak 
trudno zgodzić się z tym, co marszałek Koniew podkreśla parokrotnie, jakoby 
dowództwo Frontu wręcz zabraniało 6 Armii oblegającej Wrocław szturmowania 
miasta, polecając jedynie blokowanie go i „trzymanie jego garnizonu na muszce". 

W rzeczywistości bowiem robiono wszystko, by jak najszybciej zdobyć „Festung 
Breslau", co było konieczne zarówno do odblokowania ważnego węzła komuni-

45 N. Ne r e s  j a n, Kijowsko-berlińskij. Boje woj put 6-go gwardiejskogo tanko
wogo korpusa, Moskwa 1974. 

·rn N. Ne r es ja n, Fastowskaja gwardiejskaja. Bojewoj put 53 gwardiejskoj
tankowoj brigady, Moskwa 1964. 

11 Dobrowolcy, Sbornik wospominanij o bojewom puti Uralskogo dobrowol
czeskogo tankowogo korpusa, pod red. S. Aleksandrowa. Jest to, podobnie jak 
Ordiena Lenina. Striełkowaja, zbiór relacji byłych żołnierzy 10 Korpusu pancer
nego, poprzedzony dość szerokim omówieniem szlaku bojowego tego związku ope
racyjnego. 

48 N. Ma t w i je w, Ogniennyj stjag. Stranicy bojewogo puti dobrowolczes
koj, czelabińskoj, tankowoj brigady i jeje kombriga M. Gomiczewa, Moskwa 1974. 

H A. R j a z a 11 s k i, W ognie tankowych srażenii, Moskwa 1975. 
so I. Ko n ie w, Sorok pi'.'tyj, Moskwa 1966; wyd. 2, Moskwa 1970 (przekład 

polski: Czterdziesty piqty, Warszawa 1968). 
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kacyjnego i przepraw przez Odrę, jak też wyprowadżenia 6 Armii do drugiego 
rzutu Frontu, który w tym czasie nie miał w praktyce odwodu operacyjnego. 
Ponadto okrążone we Wrocławiu silne zgrupowanie hitlerowskie, znajdujące �ię 
o 30-35 km od własnych si! głównych, mogło w poważnym stopniu zagroz:ć
liniom komunikacyjnym i tyłom głównego zgrupowania uderzeniowego Frontu,
które rozwinięte nad Nysą Łużycką przygotowywało się do operacji berlińskiej.
Pewne zastrzeżenia można m1ec również do przedstawienia w Czterclziest;/m
piątym walk 3 Armii Pancernej Gwardii w rejonie Lubania, pominiqda udziału
1 Korpusu Kawalerii Gwardii w działaniach na południe cd Złotoryi itd. D:2.
tego też, - mimo wielu niekwestionowanych pozytywów, książka nnrsz. Koniewa
wymaga konfrontacji z wynikami nowszych badań źródłowych.

Pozycją, która ma duże znaczenie dla omawianej problematyki, są wydc:::e 
przed paru Jaty wspomnienia generała-pułkownika Konstantina Krajniukowa :: , 
który w latach 1944-1945 był członkiem Rady Wojennej 1 Frontu Ukraińskiego, 
odpowiedzialnym za pracę polityczną w podległych wojskach (czyli w prakt�·ce 
7.astępcą marsz. Koniewa do �praw politycznych). Na treść książki składa ,ię 
jednak znacznie szerszy obraz wydarze11 tego okresu niż osobiste przeżycia ,,u
lora. Rzeczowe przedstawienie dzialai1 wojsk Frontu i ich analiza, prezental:ja 
nie ty115-o faktów, lecz i ludzi, z którymi autor spotykał się z racji zajmowanego 
stanowiska, i wreszcie dość częste powoływanie się nu źródła archiwalne, wszy!'t
ko to sprawia, że Orużije w znacznym stopniu wykracza poza literaturę wspom
nieniową, stając się w istocie rzetelnym opracowaniem wojskowo-historycznym. 
M.in. szczegółowo został przedstawiony przebieg ofensywy styczniowej w 1945 ,· ..
a wśród nich walki na Kielecczyżnie, zdobycie Piotrkowa, Częstochowy, Kluczbor
ka i Opola oraz forsowanie Odry przez wojska Frontu.

Ponad 100 stron książki Krajniukowa poświęcono wyzwoleniu lewobrzeż!1ej 
części Dolnego Sląska. Autor w swojej relacji skupia się zwłaszcza na dzia!ani::ich 
pięciu podległych marsz. Koniewowi armii: 6, 13, 52 i 3 Gwardii oraz 2 Lotni
czej, wnikliwie analizując warunki. w których każda z nich działała, i oceniając: 
osiagnide rezultaty. Szczególnie interesujący jest podrozdział nmawiainey pr,1-
blemy oblężenia miast-twierdz: Wrocławia i Głogowa. Stwierdzenia ,rntora, że 
marszałek Koniew „w przewidywaniu operacji berli11skiej postawił przed do
wódcami armii W. Głuzdowskim i W. Gordowem zadanie szybszego rozprawienia 
się z obleganymi twierdzar'ni i zwolnienia dzięki temu podległych im armii dl;-i 
wzięcia udziału w ostatniej, wielkiej operacji Wielkiej Wojny Ojczyźnianej" s2, 
potwierdzają m.in. tezę podnoszoną w odniesieniu do książki Czterdziesty piqry, 
że dowództwo Frontu nie tylko nie zabraniało dowódcy 6 Armii szturmu Wrocła
wia, lecz przeciwnie, wywierało nacisk na jego jak najszybsze zdobycie. W sun:ie 
Orużije osobogo goda w bardzo znacznym stopniu wzbogaca naszą wiedzę o wal
kach o S!ąsk. 

Z opublikowanych po wojnie wspomnie11 wyższych dowódców wojsk 1 Fro!1-
tu Ukraińskiego, poza relacjami Koniewa i Krajniukowa, wymienić należy w 
pierwszym rzędzie prace, które wyszły spod pióra dowódców armii. Jako pierw
sza ukazała się relacja przedwcześnie zmarłego generała-pułkownika Nikołaja 
Puchowa 53. Niestety, ciężko już chory w momencie jej spisywania, były dowód
ca 13 Armii ograniczył się do skrótowego, kronikarskiego nieomal odnotowania 
wydarze1i ze stycznia i lutego 1945 r. 

Dużą wartość mają wspomnienia byłego dowódcy 2 Armii Lotniczej marszałka 

si K. Kr a j n i u k o w, Orużije osobogo rod a, Moskwa 1977. 
'2 Tamże, s. 518. 
s8 N. Puc ho w, Gody i,pitaniJ, .l'.1oskwa 1959. 



60:l Artykuły recenzyjne recenzje 

Sllepana Krasowskiego "1. Autor przedstawia walki podległych sobie jednostek na 
szerokim tle dz.iałar'i \VOjsk lądowych, analizuje problemy wsparcia lotniczego 
w czasie ofensywy styczniowej i operacji dolnośląskiej, współdziałania lotników 
z dywizjami piechoty i związkami pancernymi, ich udział w szturmie Wrocławia 
i Gbgowa, wykorzystanie autostrady jako pasó\\' startowych dla samolotów itd. 
Inl.cresują(·ym fragmentem wspornnie11 jest opis zorganizowania w okolicach Wroc
ławia specjalnego lotniska-pułapki, na które ściągni<;lo kilka samolotów hitlerow
skich c,s, 

Bardzo cenne są, z punktu widzenia problematyki dolnośląskiej, wspomnienia 
byłego dowódcy 4 Armii Pancernej generała-pułkownika Dimitrija Leluszenki 56. 
Trzy rozdziały jego książki poświęcone są operacji wiślańska-odrzańskiej i dol
nośląskiej, czwarty zaś - operacji opolskiej . .Jest w nich mowa o wyjściu 4 Armii 
Pa!1cernej nad Odr<; na północ od Wrocławia, prowadzonej ze zmiennym szczęś
ciem walki o zdobycie i utrzymanie przyczółków na lewym brzegu, odparciu 
przeciwuderzenia hitlerow�kiego korpusu pancernego „Grossdeutschland" i zdo
byciu Scinawy. Dalsze fragmenty wspomnień dotycz,\ przełamania obrony nie
mieckiej przed przyczółkiem ścinawskim, sforsowania dolnego Bobru i wyjścia 
nad Xysę Lużyc;ką. 4 Armia Pancerna znalazła się wó\vczas przejściowo w okrą
żen:u i zo�tała odblokowana dopiero po kilku dniach. Wszystko to znajduje ob
szerne omówienie w książce gen. Leluszenki. 

'.\'a krótko przed śmiercią byłego dowódcy 5 Armii Gwardii generała Alekse
go Żadowa, ukazały się również i jego wspomnienia ,; 7, których fragmenty pu
blikowane były już wcześniej (m.in. w przekładzie po'tskim) 56. Wobec stosunkowo 
pełnego opracowania dziejów 5 Armii Gwardii (o czym była mowa powyżej) książ
ka Żadowa nie wnosi do nich wiele uowego materiału, stanowi jednak niewąt
pliwie cenną osobistą refleksję dowódcy tego świetnego związku operacyjnego. 

Nalomiasl opublikowane fragmenly wspom1 iie1'! byłego dowódcy 59 Armii 
generała-pułkownika Iwan,1 Korownikowa 5i ogranic1.ają się do walk toczonych 
przez podległe mu jednostki na terenie Dolnego Górnego i częściowo Opolskiego. 

Stosunkowo niewielkie wzmianki o walkach na Dolnym Śląsku zawierają 
wspomnienia zmarłego przed paru laty marszałka Iwana Jakubowskiego Go. W 1945 r. 
Ó\vczesny pułkownik Jakubowski był zastępcą do spraw liniowych dowódcy 
6 Korpusu Pancernego Gwardii (3 Armii Pancernej Gwardii). W czasie ofensy
wy styczniowej objął on dowództwo oddziału wydzielonego korpusu, który dzia-

5� S. Kr a s owski, Żyzn w awiacji, Moskwa 1960; wyd. 2, Moskwa 1968; 
por. także tegoż autora: Sowietskaja awiacja w boJach za oswobożdienije Pols::y, 
{Wojenno-istoric:zeskij żurnal, 1965, nr 1). 

55 Ten fragment wspomnień marsz. Krasowskiego opublikowany został w pol
skim przekładzie w: Wrodawska epopeja ... , s. 22-25. 

56 D. L cl usze n ko, Moskwa-Stalingrad-Berlin-Praga. Zapiski koman
d arma, Moskwa 1970; wyd. 2, Moskwa 1973. Fragmenty tej książki dotyczące walk 
na Dolnym Sląsku, pt. Mieżcłu Odierom a Neise, opublikował „Wojennyj wiestnik", 
1970, nr 2. 

,1 A. żad o w, Czetyrie goda wojny, Moskwa 1978.;;9 A. żad o w, Na czenstochowskom naprawlenii {Wojenno-istoriczeskij żur
nal, 1960, ur 7), polski przekład: Na częstochowskim kierunk1i operacyjnym (Woj
skowy Przegląd Historyczny, 1961, nr 4). Por. również tego autora O wyzwolenie 
Slqska, w: Wspomnienia radzieckich przyjaciół, Warszawtl 1965, s. 119-123. 

:;9 L Kor o w n i ko w, W bojach za Sileziju (Wojenno-istoriczeskij żurnal, 
1972. nr 2), polski przekład: Walki o Górny S!qsk, (\V sztabach i na frontach. 
\\'�pomnieni« marsz,tłków i generałów radzieckich z okresu drugiej wojny świa
to\\'ej, War�zawa 197:'i, s. 411-416). 

''' I. .Jak ub owski, Ziemia w ognie, Moskwa 1975; przekład polski Ziemia
11; ogniu, \Varszawa 1976. Fragmenty tej pracy, pt, Udar niebywacoj siły, druko
wał wcześniej „Wojenno-istoriczeskij żurnal", 1970, nr 2. Przekład polski Druzgo
cące uderzenie (W sztabach i na frontach ... , s. 3B9-407). 
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łając na kilkadziesiąt kilometrów przed silami głównymi jako pierwszy wdarł się 
do Opola, następnie zaś był „ostrzem klina" radzieckiego g,krąż.ającego od północy 

wojska niemieckie w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. W lutym 1945 r. płk Ja
kubowski dowoddł również oddziałem wydzielonym korpusu w czasie operacji 
dolnośląskiej. 

Swoje wspomnienia opublikował także inny z wyższych radzieckich dowód
ców wojsk pancernych, były dowódca 1 O Korpusu Pancernego (4 APanc.), gene
rał-lejtnant w stanie spoczynku J. Biełow 51. Zawierają one stosunkowo obszerne 
omówienie walk podległego mu korpusu na Dolnym Śląsku, zwłaszcza zaś for
s,1wanie Odry pod Scinawą oraz dramatycznych walk w rejonie Zar, Złotnik 

1 Lubska. 
z tą samą armią, co relacje generałów Leluszenki i Bielowa, choć obejmujące 

nieco inną problematykę, związane są wspomnienia pułkownika w stanie spoczyn
ku D. Koczetkowa 02• Autor, oficer polityczny, był w r. 1945 szefem jednego z od
działów Zarządu Politycznego 4 Armii Pancernej i w jej szeregach uczestniczył 
w walkach o wyzwolenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. 

Z innych pozycji wspomnieniowych dowódców wyższego szczebla, którzy 
w 1945 r. w szeregach 1 Frontu Ukraińskiego walczyli o wyzwolenie Śląska, wymie
nić trzeba przede wszystkim książkę słynnego radzieckiego pilota myśliwskiego, 
dziś marszałka lotnictwa Aleksandra Pokryszkina 53, który pod koniec wojny do
wodził dywizją lotniczą; dalej wspomnienia byłego dowódcy 73 Korpusu 52 Armii, 

generała-majora Saskie Martirosjana (omawiające m. in. zdobycie Oleśnicy) M 
i wreszcie pracę byłego dowódcy 34 Korpusu Gwardii (5 Armii Gwardii), gene
rała-pułkownika Gleba Bakłanowa M, Ta ostatnia przedstawia m.in. ciężkie walki 
34 Korpusu Gw. o zamknięcie pierścienia okrążenia wokół Wrocławia. 

Ukazały się również wspomnienia paru dowódców brygad 3 i 4 Armii Pan
cernych. Spośród nich w przekładzie polskim wydano jedynie Lata w pancerzu 

D. Draguńskiego, obecnego generała-pułkownika, w 1945 r. dowódcy 55 Brygady
Pancernej Gwardii (7 Korpusu Pancernego 3 Armii Pancernej Gwardii) 86. Nie
stety, dla walk na Dolnym Sląsku praca ta nie przedstawia większej wartości,
omawiając szerzej właściwie tylko jeden fragment toczonych tam działań bojo
wych, mianowicie walki o Bolesławiec. Wiele z ważnych wydarzeń zostało cał
kowicie pominiętych, np. zwrot 7 Korpusu Pancernego Gw. spod Bolesławca pod
Wrocław, walki w okrążeniu pod Lubaniem itp.

Znacznie szerzej i pełniej przedstawia wydarzenia stycznia i lutego 1945 r. 
w swojej książce były dowódca 63 brygady Pancernej 10 Korpusu Pancer:1ego 
4 Armii Pancernej, obecny generał-lejtnant M. Fomiczew 57. Jeden z rozdziałów 
(,,Ot Wisły do Odiera") poświęca on działaniom swojej brygady w ofensywie 
styczniowej, zakoóczunej wyjściem nad Odrę. W następnym (,,Na poslednich ru
bieżach") pisze o walkach na przyczółku ścinawskim i zdobyciu wioski Zaborowo, 
co ostatecznie przesądziło o całkowitym okrążeniu garnizonu hitlerowskiego w Sci
nawie, następnie relacjonuje operację dolnośląską, walki pod Szprotav.lą i Żarami, 
odcięcie 10 Korpusu Pancernego przez hitlerowskie przeciwuderzenie i przebija
nie się jednostek radzieckich z okrążenia. Relacja Fomiczewa wyróżnia się dużą 

Gt J. Bi e ł  o w, Syny Otczizny, Moskwa 1966. 
62 D. Ko c zet k o  w, S zakrytymi lukami, Moskwa 1962. 
53 A. Pok ry s z k i  n, Niebo wojny, Moskwa 1966, przekład polski pod iden

tycznym tytułem, Warszawa 1968. 
64 S. Ma rt i ros ja n, Działania 73 Korpu.5u Piechoty 52 Armii w operacji 

sandomiersko-ślqskiej (Wojskowy Przegląd Historyczny", 1968, nr 1). 
65 G. Bak ła n o w, Wietier wojennych let, Moskwa 1977. 
66 D. Dr ag u ós k i, Gody w bronie, Moskwa 1973; wyd. 2, Moskwa l 975; 

przekład polski Latu :,.- pancerzu, Warszawa 1979. 
67 M. Fo mi c z e  w, Put' naczinaisja s Urala, Moskwa 1976. 
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p�1.ejrzystością i w przeciwieństwie do książki Draguńskiego nie pomija żadnego 
ważnego wydarzenia. 

Podobnymi walorami odznaczają się także wspomnienia byłego dowódcy 53 bry
gady Pancernej Gwardii (6 Korpusu Pancernego Gw., 3 Armii Pancernej Gw.) 
pułkownika L. Kurista es. Szczególnie interesujący ich fragment, związany z ope
racją dolnośląską, dotyczy zdobycia przez 53 Brygadę mostu na rzeczce Zimnicy 
pod Osiekiem, co spowodowało powstanie wyłomu w obronie niemieckiej, w któ
ry generał Rybalko wprowadził bezzwłocznie cały 6 Korpus Pancerriy Gw. W cią
gu jednej doby radziecki :cagon pancerny dotarł do Bobru i natychmiast przy
stąpił do forsowania tej rzeki. Szybkiemu jednak kontynuowaniu natarcia na za
chód przeszkodziło opóźnienie się jednostek pontonowo-mostowych i trudności 
w przeprawie czołgów na lewy brzeg Bobru. Polem nastąpi! zwrot 6 Korpusu 
Pancernego na południe i dramatyczne walki w rejonie Nowogrodźca i Lubania, 
w wyniku których, jak pisze Kurist 89, pozostało mu w brygadzie zaledwie 20 czoł
gów, a więc mniej niż trzecia część stanu etatowego. 

Swoje wspomnieniu wydal również dowódca 56 Brygady Pancernej Gw. (7 Kor
pu.,;u Pancernego Gw., 3 APanc. Gw.) pik z. S!usarienko 70• Zostały one jednak
doprowadzone jedynie do walk pod Praszką (nad dawną granicą polsko-niemiecką), 
w czasie których autor został ninny i w wyniku tego ewakuowany do szpitala 
palowego w Częstochowie. 

Ostatnia z liczących się „śląskich" pozycji wspomnieniowych wyszła spod pió
r,\ sapera. Jej autor, pułkownik Niemczyński 71, był w 1945 r. szefem sztabu 20i 
,;amodzielnego batalionu saperów. Batalion ten w czasie ofensywy styczniowej 
zo.;tal podporządkowany dowódcy 3 Armii Pancernej Gw., który 7. kolei przy
dzielił go 6 Korpusowi Pancernemu. W składzie tego korpusu batalion działał 
1·ównież w operacji d0Inośl,1skiej, budował przeprawy na Bobne i walczy! w re
j0!1i� Lubania. 

Pomniejsze fragmenty wspomnień rad7.ieckich uczestników walk o Dolny Śląsk 
opublikowane zostały w zbiorach wydunych w ZSRR, jak również w przekładach 
p·>i:;kich 7!. 

Ważnym uzupełnieniem radzieckiej literatury na temat wyzwolenia Dolnego 
Sią:;ka jest opracowanie o dwu- i trzykrotnych Bohaterach Związku Radzieckie
g<J" i album Dważdy Gieroi Sowietskouo S0j1Lza 7t_ Z wojsk 1 Frontu Ukraińskiego 
wymieniają one jedno nazwisko trzykrotnego i 14 nazwisk dwukrotnych Boha
terów Związku Radzieckiego, omawiając zarazem szczegółowo ich życiorysy i czy
ny bojowe 75•

Na podstawie przytoczonych powy:i:ej danych, dotyczących radzieckich pu
b::;cacji historycznych wydanych do koóca !9i9 r., stwierdzić mo:i:na, że dość 
z::aczna liczba prac wycinkowych oraz stosunkowo bogata literatura wspomnie-

GS L. Ku r is t, Atakujut tankisty, Kijew 1977. 
6; Tam:i:e, s. 136. 
:o S. ś I us ar ie n k o, Poslednij wystriel, Moskwa 197:3. 
'' A. N iem czy 11 ski, Ostorożno miny, Moskwa 19i3. 
a Są to przede wszystkim: Pamiat ogniennych let, Moskwa 1975; O legendar

nych katiuszach, Kijew 1975; Liudi gieroiczeskoj profiesii, Moskwa 1977; Wspom
nienia radzi€cldch pr::yjaciót, Warszawa !9!i5: Oni walczyli na ziemi polskiej. 
\\"ar�zawa 1967 i Wrocławska epopeja ... 

7s Liudi bies8miertnogo podwiga .. Oczerki 1> clważdy i triżdy Gierojaclt So
teietskogo Sojltza, t. l-2, wyd. 4. Moskwa 1975. 

•1 Wyd. Moskwa 19i:l.
,s Wśród żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego trzykrotnym bohaterem Związku

Radzieckiego był płk (w 19-!5 r.) Aleksander Pokryszkin, dwukrotnymi: pik W. Ar
ch:p,,w, mjr S. Chochriakow, pik D. Dragui'1ski, pik M. Fomiczew, pik. A. Golo
waczew, kpt. N. Goriuszkin, pik I. .Jakubowski, marsz. I. Koniew, generał-puł
kownik D. Leluszenko, generał-major I. Polbin, generał-lejtnant A. Rodimcew, 
g�t!eral-lejtnant W. Riawnow, generał-pułkownik P. Rybalko, pik Z. ślusarienko. 
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niowa związana z wyzwalaniem Dolnego Sląska w pewnym stopniu (choć oczy
\visc1e nie w pełni) rekompensują, sygnalizowany na wstępie niniejszych rozwa
żań, brak opracowań całościowych. Formułują też zarazem wyraźny postulat ba
dawczy - podejmowania pogłębionych prac nad stroną wojskową wydarzeń 
pierwszych miesięcy pamiętnego r. 1945, kiedy to w rezultacie krwawych i za
ciętych walk ziemia dolnośląska po wiekach oderwania powróciła do Macierzy. 

W. M ars c h a  11, S CHLESIEN AUF DEM KONZIL VON BASEL (Annua
rium historiae conciliorum. Internaziona!e Zeitschrift fiir Konziliengeschichtsfor
schung, t. 8, 1976, s. 294-325); t e  n że, SCHLESIER AUF DEM KONZIL VON 
KONSTANZ (1414-1418) (Festschrift fur Bernhard Stasiewski, Beitrage zur Ost
deutschen und osteuropaische Kirchengeschichte, wyd. G. Adrianyi, J. Gottschalk, 
Kohl-Wien 1975). 

Autor obu prac wypełnia dotkliwą lukę w historiografii śląskiej, która już 
od dłuższego czasu nie interesuje się udziałem Slązaków w soborach powszech
nych 1

• Stwierdzić trzeba to nie bez ubolewania, bo problematyka owa ze względu 
na swoją ważność zasługuje na większą uwagę. Nie trzeba bowiem dowodzić, że 
ruch soborowy był ruchem intelektualnym, w którym uniwersytety odegrały wio
dącą rolę, a obecność w nim Slązaków stwarza szansę zebrania dodatkowych in
formacji na temat miejsca Sląska w życiu intelektualnym średniowiecznej Europy 
oraz wkładu jego mieszkańców do skarbnicy myśli europejskiej. Historiografia 
polska częściej i, co ważniejsze, wnikliwiej analizowała kontakty Polski z wiel
kimi soborami powszechnymi, od Pizy po Bazyleę, niż analogiczne kontakty Slą
ska. 

Omawiana praca o Ślązakach na soborze bazylejskim podzielona została przez 
Autora na trzy wyraźnie oddzielone części. Pierwsza (s. 295-298) powraca do 
rozważań na temat stosunku biskupa wrocławskiego i diecezji do soboru; druga 
b. 298-322), najohszerniejsza, identyfikuje nazwiska 15 Slązaków, uczestników
soboru bazylejskiego, starając się nie tyle zaprezentować ich biografie, ile zebrać
maksimum informacji o ich soborowej działalności; trzecia (s. 322-323) składa
się wyłącznie z ujętych w punkty wniosków.

Taka konstrukcja nie budzi zastrzeżeń, nasuwa jednak wątpliwości, czy część 
pierwsza ze względu na zbytnią skrótowość spełnia swoją funkcję, skoro nie 
przypomina nawet wszystkich dotychczasowych ustaleń w tym względzie. Jeśli 
zadecydowała o tym objętość, należało raczej z niej zrezygnować na rzecz rozsze
rzenia wniosków końcowych. 

Centrum rozprawy stanowi, rzecz oczywista, część druga. Obiektem zainte
resowań Autora jest lu soborowa bytność wszystkich Ślązaków: nie tylko tych, 
którzy się na Sląsku urodzili bądź tu pracowali, ale i tych, którzy ze Sląskiem 
z,viąwni byli jedynie przez posiadanie beneficjum kapitulnego we Wrocławiu 
bez obowiązku rezydencji. Na przeszło dwudziestu stronicach mowu jest więc ko
lejno o miśnie11skim biskupie Janie Hoffmannie ze Świdnicy, biskupie ołomu
nieckim Konradzie Zwoli, Mikołaju Magni z Jawora (na soborze reprezentował 
uniwersytet heidelberski, którego był profesorem, a wcześniej rektorem), o Mi-

1 L. Sc hu I t e, BischoJ Konrad von Breslau in seinem Verhiiltnis zum Ro
mi:;chen St uhle und zu dem Baseler Konzile, Rom-Freiburg 191,3; H. Er mis c h, 
?<Tittel-und Niederschlesien wiihrend der koniglosen Zeit 1440-1452 (Zeitschrift 
des Vereins fiir Geschichte Schlesiens, 13, (1876-'77, s. 31-49). Po artykule 
\\'. Marschala została opublikowana rozprawa J. Dr a bi n y, Stosunek biskupów 
u:raclawskich do koncyliaryzmu w dobie soboru bazylejskiego (1431-1449) (Wroc
ławskie Studia Teologiczne „Colloquium Salutis", 9, 1977, s. 105,-120). 
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kolaju Stocku 7. Głogowa (do Bazylei wyruszył jako pełnomocnik Zygmunta L,1k
semburc7.yka), o kanonikach \\,TOcławskich, Mikołaju Wenke z Nysy, Mikołaju 
Gramisie 7. Osłoblogi, Janie Sneschiczu z Wrocławia, Mikołaju Czeysilmeistcr, 
Mikołaju Weigelu z Osieku, Henryku Fleckelu z Kitzbiihel profesorze uniwersy
tetu wiedeńskiego, o przeorach, Janie z Ząbkowic z klasztoru wrocławskich do
minikanów, Bernardzie Fabri z klasztoru żagańskich augustianów chórowych, 
o Andrzeju Dolinie, Konradzie Wolfie i Piotrze Kalerze.

Autor, choć wykorzystał wszystkie ź.ródla drukowane (i do nich się ogra:1i
czyl), nic dostrzegł w nich nazwisk dwóch dalszych kanoników wrocławskich, 

Mikołaja Lobina i Mikołaja Amici, a także $Jązaka z urodzenia, znanego profe
sora krakowskiej wszechnicy, Jana Elgota. Pierwszy, pochodzący najpewniej 
z Lubina, był kolektorem soborowym w Polsce i kolporterem bulli soborowej 
o depozycji Eugeniusza IV�- Drugi, jako profesor teologii na Sorbonie, pełnił
na soborze newralgiczną funkcję promotora fidei, uczestnicząc czynnie w :·eda
gowaniu wszystkich najważniejszych dekretów bazylejskich 3. 

Z faktu, iż Autor w całej rozprawie nie zacytował ani jednej pracy hiqr>ry
ków polskich, trudno wyciągać daleko idące wnioski, bo jak powiedziano wyżej, 
tematyka ta nie stanowiła przedmiotu ich badań. Niemniej jednak zaskakuje lmik 
wzmi.inki o pracy Wincentego Urbana, omawiającej dzieje die<.:ezji wroclaw�kiej 
w pierwszej połowie XV w., w której jest osobny podrozdział o stosunku bi,ku
pa i kleru do Stolicy Apostolskiej i soboru bazylejskiego'· 

Warto też, korzystając z okazji, zwrócić uwagę na periodyk, w którym opu
blikowany został artykuł Autora. Czynię to przekonawszy się, że w bibliotekath 
krajowych jest on nieosiągalny. Żadna ze znanych mi placówek naukowych nie 
prenumeruje go systematycznie, a przecież problematyka soborowa traktowana 
wielostronnie winna zainteresować nie tylko ośrodki teologiczne. Dla przykładu. 
w tomie obok recenzowanego artykułu i w tomie poprzednim (obydwa poświ�cone 
zasłużonemu badaczowi problematyki soboru trydenckiego i wnikliwemu zn„wcy 
problematyki śląskiej, Hubertowi Jedinowi) znalazły się artykuły o kardynałach 
protektorach Zakonu krzyżackiego w dobie soboru bazylejskiego 5 oraz o i'.011-
cyliarystach uniwersytetu wiedet'lskiego s_ 

Periodyk ów (pó!rocznik) wyda wany jest w Paderborn, pod redakcją '"'altera 
Brandmlillera z Augsburga i Remigiusza Biiumera z Freiburga, przy współpracy 
naukowców z Bonn, Berkeley i Londynu, w oficynie Ferdynanda Schoningh,1. 

Jan Drabinc. 

E. N em e c, E. Se f ci k, LISTINAfl TES1NSKA. SB!RKA LISTINX.f:HO
MATERIAŁU K D.E:JINAM KNIŻECTV! TES1NSKEHO 1571-1600, ć:esky Te�in 
1978, SS. 73. 

Wśród edycji żródlowych dotyczących Sląska, a przede wszystkim Sląska Cie
szyńskiego, warto zwrócić uwagę na wychod1.ący od 1955 r. w częściach kodeks 
dyplomatyczny dotyczący tych ziem, wydawany obecnie (od r. 1978) przez dwóch 

� Acta Nicolai Gramis (Codex Diplomatic:us Silesiae, t. 15, wyd. W. Altma:m, 
Wrcclaw 1890, nr 70). 

� Protokolle des Concils (Concilium Basileiense, t. 2, wyd. J. Haller, Bazel 
1896, s. :J05 n., 313, 325, 390, 426, 442, 483 n., 502, 506 n., 510 n.). 

' W. Urb a n, Stu.clia nad dziejami wrocławskiej diecezji w I połowie X\' tł' .• 
Wrocław 1959, s. 203-216. 

• H. Ko e pp en, Das Kardinalprotektorat des Deutsdum Ordens zur Zeit
des Baseler Konzils (Annuarium historiae conciliorum, t. 7, s. 257-271). 

6 I. W. Fr a n k. Thomas E;;endorfes Obodienzansprache. Ein Beitrag =um
Konziliarismu.s des Wiener Theologen (tamże, t. 7, s. 314-353). 
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czechosłowackich badaczy, E. Nemea i E. Sefcika. Poprzednie sześć części, obej
mujące lata od 1155 r. aż do r. 1570, opracował wspomniany E. Nemec. Bardzo 
dokładnie omówiła je w swojej recenzji B. Trelińska 1. Ostatnio, w r. 1978, oby
dwaj historycy wydali już siódmy zeszyt pod patronatem Sekcji Historycznej Po
wiatowego Instytutu Badań Regionalnych Karwina z siedzibą w Czeskim Cieszy
nie, jako dodatek do komunikatów Muzeum Powiatowego, kontynuujący w dal
szym ciągu poprzednie prace edytorskie związane z kompletowaniem źródeł do
tyczących tych terenów. Wspomniana część obejmuje 30 lat XVI stulecia dziejów 
Sląska Cieszyńskiego, od 1571 do 1600 r. Jest to okres panowania ostatnich Pia
stowiczów cieszyńskich, który w kancelariach wspomnianych książąt charaktery
zuje się m.in. gwałtownym wzrostem liczby wystawianych dokumentów i ,vycho
dzących listów. Ten wzrost pisemnej produkcji widać też w kancelariach miast 
księstwa cieszyńskiego, jak też u szlachty i mieszczan tej ziemi, co wyraźnie obra
zuje nam właśnie wspomniany Listinaf. 

W niniejszej części w 98 odpisach źródłowych ujęte zostały teksty dokumen
tów poprzedzone ich regestami, ewentualnie tylko regesty; wystawcami są przede 
wszystkim piastowscy książęta cieszyńscy Adam Wacław (29) i Wacław (26) oraz 
księżne cieszyńskie Katarzyna Sydonia (18) i Anna (2). Wystawcami pozostałych 
dokumentów są cesarze rzymscy będący też królami czeskimi (5), miasta śląskie
Wrocław i Cieszyn (4), sąd miasta Cieszyna oraz wielcy feudałowie, szlachta 
i mieszczanie księstwa cieszyńskiego (14). Dokumenty, jak też ich regesty, :iapi
sane zostały przeważnie w języku czeskim, tylko 3 z nich (książęce) w języku nie
mieckim. Każdy z nich ponadto poprzedzony jest regestem w języku czeskim, dla 
przejrzystości drukowanym kursywą. Oprócz wyraźnej liczby kolejnej dokumen
tu, cytowanego w Listinafe, wyróżnionej półgrubym drukiem, i daty dokumentu 

nad regestem poprzedzającym właściwy jego tekst, na samym końcu znajduje się 
metryczka wyszczególniająca (również kursywą) przede wszystkim opis dokumen
tu, miejsce przechowywania, literaturę, i, co ważne dla sfragistyka, wiadomość 
o zachowaniu pieczęci i jej właścicielu. W tym wypadku edytorom należałoby
zwrócić uwagę na fakt. iż wartość ich pracy znacznie by wzrosła, gdyby przy
informacji o dokumencie uwzględnili jeszcze kształt i typ pieczęci występującej
przy nim oraz kolor wosku i sposób jej umocowania, w ten sposób bowiem mo
gliby przekazać badaczom zajmującym się tego typu źródłem dane orientacyjne
niezbędne do ,informacji wstępnej. Zresztą autorzy niniejszej edycji zdają sobie
sprawę z jej niekompletności w pewnych punktach, chociaż starali się odtworzyć
maksymalny poczet dokumentów w pełnym brzmieniu; w niektórych jednak wy
padkach, z powodów technicznych, musieli ograniczyć się, jak piszą w s\vym
wprowadzeniu, tylko do zwięzłych regestów. Trzeba zaznaczyć, że autorom cho
dziło tutaj raczej o wychwycenie najstarszego zachowanego materiału, a �pośród
niego i niezachowanych dokumentów, którego gromadzenie dla przygotowywania
dalszych edycji sprawia coraz większe trudności. Jak nam wiadomo, produkcja
późniejszej kancelarii książęcej, oraz napływające do niej dokumenty są coraz
liczniejsze.

Na zakończenie należy stwierdzić, że chociaż autorzy Listinafa Tiisinsko nie 
roszczą sobie pretensji, by określać go mianem kodeksu dyplomatycznego w peł
nym tego słowa znaczeniu, to jednak wydawnictwo tego typu stanowi wielce po
żyteczną pomoc dla badaczy regionu. Wiadomo, że dzięki temu nie potrzebują oni 
bezpośrednio korzystać z wielu tekstów oryginałów przechowywanych w archi
wach, ponieważ taka edycja jest szerzej dostępna, ułatwia im pracę i oszczędza 

1 „Przegląd Historyczny", 1974, t. LXV, z. 1, s. 196--------199.
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tak cenny czas. Ten żmudny wysiłek i podstawową pracę, dla usprawnienia ba
dań naukowych, podjęli właśnie wspomniani autorzy Listindfa Tesinska, za który, 
uważam, należy się im nie tylko uznanie. 

Władysław Fabijański 

DER BERLINER KONGRESS 1878. PROTOKOLLE UND MATERIALIEN, 
wyd. Imanuel Geiss (Schriften des Bundesarchivs, 27, Boppard am Rhein 1978, 
SS. XXV, 428. 

Okazją do opublikowania tomu była setna rocznica kongresu berlińskiego. 
Ka zawartość wydawnictwa składają się: wstęp, zestawienie dat wydarzeń waż
nych dla problematyki kongresu (od XVIII w. do I wojny światowej), wyciąg 
z traktatu w San Stefano, zestawienie uczestników kongresu; protokoły posiedzeń 
w oryginalnej wersji francuskiej, ich tłumaczenie niemieckie oraz tekst traktatu 
berlińskiego. Są to wszystko rzeczy znane, choć drukowane były w całości tylko 
współcześnie (zresztą kilkakrotnie), a teksty dostępne były tylko specjalistom. 
Wyzyskiwali je, oczywiście, autorzy prac o kongresie berlińskim. Większość waż
niejszych opracowań na ten temat powstała dawniej; książki Medlicotta i Langera 
ukazały się przed wojną (wznawiane były jednak i później, W. N. Medlicott, The 

Congress of Berlin and After, wyd. 2, 1963; W. L. Langer, European Alliances 

and Alignments 1871-1890, wyd. 2, 1S'50, wyd. 3, 1963), ostatnio wyszła jednak 
książka Bismarcks Aussenpoiitik und der Berliner Kongress von 1878, wyd. 
K. O. von Aretin, Wiesbaden 1978. Przed ćwierćwiekiem opublikowano ostatnie 
ważne wydawnictwo źródłowe-A. Novotny, Quellen und Studien zur Geschichte 
cles Berliner Kongregses 1878, t. I, Graz-Ki:iln 195'7. Swiadczy to chyba, że trudno 
się spodziewać w tym zakresie nowych poważnych dokumentów. 

Nie zawiera ich też wydawnictwo, przygotowane przez I. Geissa, historyka 
z:,anego także w Polsce jako autora pracy poświęconej ważnemu zagadnieniu 
z dziejów polityki państw centralnych wobec Polski w czasie I wojny światowej 
(L Geiss, Der polnische Grenzstreifen 1914-1918, Liibeck und Hamburg. 1960, 
tłum. polskie Tzw. polski pas graniczny 1914-1918, Warszawa 1964). Wiele frag
mentów wstępu, zamieszczenie obok oryginału także tłumaczenia protokołów oraz 
sporo odsyłaczy wskazuje na zamiar udostępnienia tych źródeł szerszemu kręgowi 
czytelników. Jest to popularyzacja na wysokim poziomie. 

Protokoły z posiedzeń sporządzane były dość skrótowo, wielu rzeczy nie uka
zt.;ją i dla wyjaśnienia różnych spraw odwoływać się trzeba do innych źródeł. 
Toteż wartość tych oficjalnych dokumentów jest względna, choć Geiss broni ich 
p:zed lekceważącym poglądem Langera (s. XXVII).

Cżytając je. napotykamy co krok fragmenty, stanowiące jakby ilustracje 
zagadnień znanych z historiografii, a więc np. spory angielsko-rosyjskie, stano
wbko Austro-Węgier targujących się o Bośnię i Hercegowinę czy nieco lawirująca 
polityka Francji. ,,Uczciwy makler", Bismarck, w sposób niekiedy wręcz apodyk
tyczny narzucał uczestnikom swoje zdanie, przy czym najbardziej nalegał na szyb
kie załatwianie spraw; pertraktacjami bywał czasami wręcz zniecierpliwiony. Nie 
pozwalają natomiast protokoły na sprawdzenie oskarżeń Gorczakowa, obwiniają
cego kanclerza Rzeszy o przyczynienie się do niepowodzeń dyplomatycznych Pe
te:-,;burga, czy potwierdzenie stopnia zaangażowania Berlina w kwestię wschod
nią w czasie, gdy rzekomi) ,,Konstantynopol nie by! wart kości jednego grenadie
r2. pomorskiego". Do tego potrzebne są inne źródła. 

Niemniej jednak lektura protokołów jest ciekawa, są one znakomitym przy
kładem XIX-wiecznej dyplomacji. Chodzi przecież o jedną z najważniejszych 
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konferencji międzynarodowych tego stule<:ia i o grono znanych polityków. Spo
sób stawiania wniosków, argumentacji, nawet dobierania określeń jest typowy 
i wydawnictwo może posłużyć jako ważny wzorzec podobnych wydarzeń. 

Kryzys wschodni lat 1·875-1878 odegrał także pewną rolę w dziejach pol
�kich. Widoczne poróżnienie się państw rozbiorowych spowodowało sporo reper
kusji w społeczeństwie polskim. Rezultatem, jak wiadomo, było kilka memoriałów, 
przesłanych z różnych środowisk na kongres, a mających skłonić jego uczestników 
do poruszenia sprawy polskiej. Choć memoria! Romanowicza spowodowany został 
sugestią angielską, nawet on, ani zresztą żaden inny, nie dał najmniejszego re
zultatu. Wszystkie petycje nie były dyskutowane na posiedzeniach, ale można 
takie stwierdzić, że charakter zebrań, rzec można by ich styl, czynił całkowicie 
bezpodstawnymi wszelkie nadzieje polskie. 

Przygotowanie tekstów jest bardzo staranne, choć trafiają się tu i ówdzie 
d:·obne usterki (np. s. 177 - brak odsyłacza i błąd korektorski). 

Adam Galas 

S. W i er z cho s la ws k i, POLSKI RUCH NARODOWY W PRUSACH ZA
CHODNICH W LATACH 1860-1914, Wrocław 1980, ss. 255 (mała poligrafia). 

Autor wyzyskał wiele różnorodnych źródeł, przede wszystkim prasę zarówno 
polską (z niej wykorzystał według spisu 18 gazet reprezentowanych przez 86 rocz
ników), jak i niemiecką (8 gazet i l7 roczników). Mimo znacznej liczby roczników 
zestawienie wykazuje pewną fragmentaryczność kwerendy; nie zawsze jasne jest, 
dlaczego Autor wybrał te właśnie lata. Może lepiej byłoby sięgnąć do kompletu 
paru głównych czasopism (zwłaszcza „Gazety Toruńskiej", ,,Pielgrzyma", ,,Przy
jaciela Ludu", ewentualnie „Gazety Grudziądzkiej" i „Gdańskiej"), po czym ma
teriał ten uzupełniać w miarę potrzeby innymi organami prasowymi. W dużej 
ilości wyzy�kane zostały w 
w NRD i z 9 w Polsce), też 
jeszcze wiele innych teczek), 
literaturą przedmiotu, której 
ostatniego 3'5-lecia. Wszelkich 
najważniejszą, bo 
bardzo szeroko. 

przekazów 

pracy także materiały archiwalne (z: 3 archiwów 
zresztą niekompletne (zwłaszcza w Merseburgu jest 
inne źródła publicystyczne poza prasą oraz obfitą 
nazbierało się bardzo wiele, szczególnie w ciągu 
braków źródłowych nie uważam zresztą za sprawę 
jest niezmiernie wiele, a temat zakreślony został 

Właśnie dobór tematu, sposób jego potraktowania i płynące z tego konsek-
·wencje uważam za kwestię istotniejszą. Chodzi o dzieje ponad półwiecza, a poję
cie ruchu polskiego mieści w sobie różne jego formy, aby przypomnieć parę naj
ważniejszych - akcje wyborcze, prasa, różnego rodzaju organizacje, czy zebrania
i wiece. W sumie jest tego rzeczywiście bardzo wiele i wiele o tych sprawach
napisano. Autor nie wprowadził ograniczenia chronologicznego ani tematycznego,
i�asuwała się więc chyba, jak mi się wydaje, konieczność dokonania selekcji nie
tylko źródeł, ale i tego, co się pisze. Dobrze byłoby bardzo obfity materiał - praca
zawiera go rzeczywiście wiele, należy to wyraźnie podkreślić - podporządkować
<.vybranyin problemom. Obecnie wspomniany materiał panuje nad całą narracją
2'.aden z nurtów czy form ruchu polskiego nie jest, i nie mógł być, przedstawiony
gruntownie (niech za przykład posłuży to, co w pracy napisano o polskiej akcji
p,·zedwyborczej, a do czego dodać można jeszcze sporo), a nie ma także w spo
�ób wystarczający postawionych zasadniczych problemów. Większość wnioskóv,;
w poszczególnych rozd7.iałach i uwagi zamieszczone w krótkim zakoóczeniu nie
wiele wychodzą poza to, co o ruchu polskim na Pomorzu wiadomo z literatury
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przedmiotu. Praca robi wrażenie, jakby Autor chciał powiedzieć za wiele i w 0po

sób nie dość przemyślany. 

Zagadnienie drugie to konstrukcja pracy. •Podzielona jest ona na rozdz;ały 

obejmujące kolejno cztery okresy (do 1870 r., do połowy lat siedemdziesiątych, d(, c,k. 

1900 r. i do 1914 r.). W każdym z nich Autor omawia różne formy ruchu polskie

go. Przy podobnym układzie należało, moim zdaniem, dążyć do jak najściślej,zego 

połączenia ruchu polskiego w poszczególnych okresach w pewną całość. Sądzę. że 

nie zostało to dokonane w dostatecznej mierze i w rezultacie w ramach każdego 

okresu materiał dotyczący np. prasy czy organizacji odseparowany jest od s'eo;e 

i nie tworzy czytelnego obrazu. Za to po kilka razy wraca się do podobnych Zci

gadnień, a trafiają się także powtórzenia. 

Terytorialnie praca obejmuje obszar prowincji pruskiej. Ma to zalety, gdy 

chodzi o wyzyskiwanie różnego rodzaju materiałów urzędowych, ale nie zc1v;,ze 

„przystaje" do ruchu polskiego. Część rejencji bydgoskiej bliższa była pod tym 

względem Pomorzu niż Wielkopolsce. W rezultacie tu i ówdzie Autor n-.L:�·iał 

wykraczać poza granice administracyjne (gdy np. pisał o „Dzienniku Bydgo,kl:·n • 

i o działalności Teski). 

Pomorze Gdańskie pod względem rozwoju narodowego nie było terenem jed

nolitym, zwłas„cza odrębne były Kaszuby. Autor o tym wspomina, ale rz,.dko 

wysnuwa z tego wnioski. Ruch kaszubski omawia dopiero w jego stadium !�,. po

czątku XX w., (s. 159 nn.). zniknęli Ceynowa i Derdowski. 

Praca nasuwa także pewne uwagi bardziej szczegółowe. W wielu frag:T.E:!1-

tach wspomniany obfity materiał szczegółowy podawany jest w sposób nic dość 

uporządkowany. Nie wiem dlaczego o liczbie Polaków i Niemców Autor pi;ze 

więcej w okresie wcześniejszym, gdy ustalenia te są mniej dokładne i uzyskiwane 

na drodze pośredniej, niż w późniejszym, gdy istniejące spisy ludności (to praw
da, że tendencyjne) pozwalają na bliższą analiz<; danych. Wyniki wyborów p!·zy

taczane są za publicystyczną broszurą Rzepeckiego; dysponując tak licznymi p,ze

kazami źródłowymi. można było je sprawdzić. Analiza tych wyników (por. :;p. 

s. 74) jest dość powierzchowna. Wyzyskując materiały władz Autor nie dość kon

sekwentnie wybiera między wydobywaniem z nich danych faktycznych o ,�:chu

polskim a referowaniem opinii. Te same akty niekiedy referowane są dość :--:,e

chanicznie (por. np. s. I 09, 114). Zjawiska, jak mi się wydaje, charakterystyczne

dla ruchu polskiego na Pomorzu wspomniane są ogólnikowo albo jakby przypad

kowo (np. o związkach z Westfalią, s. 109: oddziaływanie na Warmię i Mazury,

s. 116, 141). Gdy chodzi o dzieje prasy, ważna jest tendencja do tworzenia czegoś

w rodzaju koncernów prasowych (Kulerski, Brejscy), a także organizowania

w oparciu o gazety ugrupowaó politycznyc::h (podobnie było na Górnym Sią,ku,

inaezej w Wielkopolsce).

Trafiają się takte w pracy pomyłki (np. ustawa o wywłaszczeniu nie pcd,o

dziła z 1912 r., s. 195; trudno Wielopolskiego stawiać na czele konsenvaty<ów, 

s. 35), w tym występujące także wówczas, gdy Autor wspomina o stosu:,;.:«c::h

w Niemczech (np. lat pięćdziesiątych nie sposób określić jako .,okresu więk,2.ej

liberalizacji", s. 26, gdyż mówić o niej można dopiero w końcu tego dziesięc:::o,e

cia; nie wspomniał Autor o polityce Centrum, które około 1910 r. podjęło ofe,,y

wę na Pomorze; trafiają się błędy w pisowni nnzwisk, np. nie Schultze, ale Schul-

7.e, nie Reiffessen, lecz Raiffeisen). Częściej napotkać można zdania nieprecyzyjne,

nawet robiące wrażenie nielogicznych (np. z urywka na s. 32-33 wynikałoby,

że okres manifestacji w Królestwie wywołał zahamowanie ruchu polskiego w Pru

sach Zachodnich; dlaczego kontakty z Krakowem miałyby spowodować ,:t:-,:tę
hegemonii nad ludem'? �. 92; nie wiem, co wynika ze stwierdzenia, że proc:esy p�a
sowe prowadziły „do osłabienia aktywności pos„ezególnych gazet, lecz równoc�eś

nie" wyzwalały „więcej zapału i �tanowczości ich wydawców i redaktorów", �- 201),
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a tc1kże sformułowań niejasnych (np. s. 128, nie wiadomo, o jakie chodzi wybory: 

s. 1:38, trzeba było wyjaśnić, co to była Hebugspolilik, w Prusach Zachodnich nie
co odmienna niż w Pozna11skiem, bo polegająca także na próbach rozwoju prze
mysłu; s. 157, .. od tego czasu" - z kontekstu nie wynika odkąd). Szwankuje nie
kiedy precyzja słowa (np. s. 77 zamiast ,.precedens" winno być .. pretekst"; nie 
,.w�zechstronne". ale ,,różnorodne", s. 100; s. 205, nic „predestynowały", lecz „pre
tendowały"), trafiają 5ię na wet błędy gramatyczne (.,wpływ na atmosferę ... od
grywały", s. 123), znalazłem i zdanie, w którym brak słowa (s. 121-122, brakuje
„w porównaniu"). \,Vspominam o tych drobiazgach, choć errare humanum est, bo
usterek takich jest w pracy, niestety, za dużo; wymienić moglem tylko niektóre,
a le sądzę, że pozwala to iw stwierdzenie, że nic dostaje monografii starannego
wykor1czenia.

W sumie Autor postawił sobie zadanie ambitne, zgromadził znaczną liczbę 
faktó\v (choć S<J także 
r,,n:e sporo wątpliwości. 

luki), natomiast opi:acowanie materiału wzbudziło we 

Ac/am Galas 

.J. R. Węd ro wski, STANY ZJEDNOCZONE A ODRODZENIE POLSKI. 
POLITYKA STANÓ\\! ZJEDNOCZONYCH WOBEC SPRAWY POLSKIEJ I POL
SKI'\',' LATACH 1916-1919, Wrocław 1980, ss.'208. 

Polityka dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
T. W. Wilsona (1913-1921) i F. D. Roosevelta (1933-1945) w określonym stopniu 
zaważyła na losach Polski w bieżącym stuleciu. Chociaż rządy ich dzieli okres 
zaledwie kilkunastu lat, to przecie;i; działalność obu prezydentów wypadła w tak 
odmiennej sytuacji międzynarodowej, że zainteresowanie polskich historyków tymi 
indywidualnościami wydaje się zupełnie zrozumiałe. Tym bardziej że opinia pu
bliczna w Polsce międzywojennej przeceniała rolę \Vilsona w odzyskaniu niepod-
1eg!ośc1 przez nasz kraj. podcza5 zaś II ,,mjny światowej zbyt długo wierzono 
wzniosłym frazesom (..Polska - natchnieniem narodów") Roosevelta. który w cy
nicz:1y sposób frymarczy! losem sprzymierzeńca. 

Dobrze się więc dzieje, że pojawiają się coraz nowe opracowania dotyczące 
historii kraju za „Wielką Wodą", i to pióra nowych autorów. Ich warsztat ba
da\t,.·czy prezentuje się \\.'cale obiecująco, zwłaszcza że dysponują wciąż narasta
jącymi materiałami źródłowymi udostępnianymi przez rozmaite instytucje lub 
urzędy czy archiwa 1

• 

J. R. Wędrowski śmiało podjął skomplikowany problem stosunku dwóch na
rodów w momencie historycznie dla nich obu wyjątkowo ważnym. Z jednej 
strc-ny - dynamiczne i potQżnc, wielonarodowościowe mocarstwo śmi.iło i zdecydo
wanie sięgające po pierwszeństwo w skali światowej, z drugiej -- naród o świetnej 
ongiś przeszłości, który jednak od prawie półtora wieku ponosił ciągłe klęski 
w rozpaczliwie ponawianych próbach wyzwolenia się spod panowania trzech za
borców. Co ciekawsze, emigracja wywodząca się z uciemiężonego narodu t\vorzy 
niernalą społeczność na ziemi dalekiego mocarstwa. 

Autor umiejętnie rozwinął ten nielal\vy wątek i konsekwentnie go ujął w dwa 
rozdziały (o 23 podrozdziałach): pierwszy pt. ,,Stany Zjednoczone a sprawa polska 
w latach 1916-1918" (s. 16-97) i drugi pt. ,,Polityka Stanó,v Zjednoczonych wobec 
Polski na konferencji pokojowej w Paryżu" (s. 98-164). Poprzedza je nieco raz-

1 Por. P. Grud z i 11 s k ', Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roo
sevelta (1933-1945), Wrocław 1980, ss. 213. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

wlekły wstęp omawiający bazę źród!ow,1 oraz literaturę przedmiotu. Ze�tawienie 
ich (s. 185-204), jakkolwiek obszerne, pomija sporo ważnych pozycji, zwlaszcz;,. 
wydanych po 1970 r. Wreszcie przydługie zakończenie zyskałoby niewątpliwie :1a 
wysunięciu na plan pierwszy głównych wniosków Autora zamiast rekapitulowa
nia treści książki. Trudno również zrozumieć motywy, jakimi kierował się Wę
drowski, rozbudowują<.: w zakończeniu 'kwestie ledwie muśnięte we właściwym 
tekśde (np. koncepcje Józefa Piłsudskiego w stosunku do rewolucyjnej Rosji\. 
Inna rzecz. że autor - z paroma może wyjątkami - właściwie ustalił proporcje 
mięązy wydarzeniami i 1ch sprawcami. Dzięki temu unikną! niepotrzebneg() ekspo
nowania drugorzędnych osobistości, jakit:h nigdy nie brak w kręgach politycznyt:h 
czy wojskowych. 

Przekonywająco \vypadly te fragmenty pierwszego rozdziału, w których po
kazany został �tosunek amerykańskich Poh1ków do idei odrodzenia niepodległej 
Polski. Wbrew pozorom nie była to prosta sprawa przede wszystkim dlatego. że 
emigracyjna społeczność polska za „Wielką Wodą" nie posiadała takiej wewnętrz
nej spoistości, jak np. Irlandczycy lub Niemcy, nie prO\vad:li!a też szerszej dz:,1-
łalności politycznej, skupiając się przesadnie na problemach lokalno-bytowych. 
Podobnie jak wśród mniej zwartych grup narodowych, także i w kręgach pol
skich spotykały się z pozytywnym echem asymilacyjne tendencje usilnie propa
gowane przez gabinet prezydenta Wilsona. 

Podobna sytuacja w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, iż Polonia 
amerykańska na ogół życzliwie odniosła się do działalności na jej terenie polskich 
organizacji niepodległościowych powstaly<.:h na kontynencie europejskim. Przy
nosiły one bowiem ze sobą dokladniejszq znajomość nie tylko wydarzeń na fron
tach wojennych, ale również walki Polaków „o broń i orły narodowe". 

Ju:i: pod koniec 1015 r. przybył do St"nów Zjcdnoczony�h Ignucy J..111 Pade

rewski wyposażony w mandat Komitetu Narodowego Polskiego. 12 XI 1915 r. 
spotkał się z pułkownikiem Edwardem �- House, bliskim doradcą ,vihona, po 
czterech zaś miesiącach (12 III 1916 r.) zo,t,d przyjęty przez prezydenta. 

Jakkolwiek Wędrowski starannie - może nawet zbyt drobiazgowo - przedsta
wił różnorodne akcje Paderewskiego zakoi1czone pomyślnym wynikiem, to jednak 
nie pominqł i trudności, z jakimi spotykał się znakomity pianista 111. in. wśród 
społeczności ... polskiej. Uważam. że to spostrzeżenie należy specjalnie zapisać na 
konto Autora, ponieważ zbyt często jest jeszcze powtarzany dawny stereotyp 
o jednolicie proalianckiej orientacji amerykańskich Polaków w latach I wojny
światowej. A tymczasem ciqgle żywa pamięć ucisku narodowego i spo!eczneg0
w zaborze rosyjskim - doznanego osobiście lub opisywanego w rodzinnej trady
cji - powodowała. iż teza o Rosji, jako zawziętym wr0gu niepodległości polskiej,
zyskiwała stopniowo coraz nowych zwolenników. Dosadnym wyrazem takiej orien
tacji było utworzenie w 1915 r. Komitetu Obrony Narodowej. Lecz nieuniknione
przy takim założeniu pozytywne nastawienie do dwóch pozostałych zaborców -
Niemiec i Austrii przewodzących wrogiemu obozowi państw centralnych - szybko
zepchnęło poczynania KON na mało znaczący margines.

Przyst,Jpienie Stanów Zjednoczonych w 19!7 r. do wojny po stronie aliantów 
pociągnęło za sobą zasadnicze zmiany w dotychczasowej polityce Białego Domu, 
najbardziej widoczne w jego projektach odnośnie do powojennej Europy. Dlatego 
też pokojowe propozycje. z którymi delegacja amerykańska przybywała na kon
ferencję pokojową w Paryżu, wyraźnie odbiegały od planów układanych przed 
1917 r. przez Wilsona i jego doradców. Teraz od pienvszych dni pertraktacji pa
ryskich zacz�ła wysuwać się rosnąca rozbieżność interesów trzech głównych zwy
cięzców: Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Aby zapobiec nie
pożądanym skutkom tego zjawiska, zastosowana została wypróbowana metoda 
nowoczesnej dyplomacji: kompromis między potęgami kosztem słabszych państw 
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lub narodów. Przypomnijmy przy okazji, że w Paryżu wyjątkową serię brutal
nych nacisków i nieoczekiwanych propozycji zaprezentował premier brytyj,ki 
David Lloyd George, typowy przedstawiciel kolonialnej polityki Albionu. 

Zagadnienie przyszłości państw powstających na terytorium rozgromionych 
Niemiec i Austrii było polem ostrego współzawodnictwa Francji i Anglii, które 
pragnęły zapewnić tam sobie odpowiednie wpływy polityczne. Stąd liczne za
drażnienia i spory, m.in. na temat Polski. Sprawa przyszłych jej granic była do
datkowo skomplikowana faktem formalnej przynależności części ziem polskich 
do carskiej Rosji. Wprawdzie w październiku 1917 r. dynastia Romanowów została 
obalona przez zwycięską rewolucję proletariacką i oficjalnie nie była czlonk;em 
konferencji paryskiej, a le zakulisowe wpływy przedstawicie li tzw. białej Rooji
nieustannie dawały znać o sobie, wykorzystując chociażby wspomniane już sprzecz
ności między Paryżem i Londynem. Szczególnie Wielka Brytania podejmo\vala 
demonstracyjne akcje na rzecz „białych", prowadząc jednocześnie potajemne za
biegi c pozyskanie przychylności Rady Komisarzy Ludowych w Moskwie 2

• 

Wędrowski obronną ręką wybrną! z gmatwaniny dyskusji, opinii oraz wn:os
ków dotyczących kwestii polskiej na konferencji paryskiej. Konsekwentnie utrzy
mał zasadniczą linię swych wywodów: ustalenie ogólnej taktyki Waszyngto:rn 
i okreś,enie jego stanowisku wobec terytoriów mających tworzyć kształt przyoz
łej Polski - Gdańska, Prus Zachodnich, Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego,
Galicji Wschodniej. Ponadto naszkicował Autcr problem sporu polsko-litewskiego 
(chyba najsłabszy ustęp pracy) oraz kwestię granicy wschodniej i tzw. traktatu 
o mniejszościach. Nie mogąc uniknąć pewnych nawrotów i powtórzeń, Wędro,v,ki
potrafił je ograniczyć do niezbędnego minimum, cho:::iaż może zbyt wiele miej"ca 
poświęcił działalności delegacji niemieckiej, nb. bardzo aktywnej.

29 I 1919 r. na posiedzeniu tzw. Rady Dziesięciu R. Dmowski . ,v imieniu de
legacji polskiej przedstawił jej postulaty terytorialne. Jakkolwiek skierowane do 
niego pytania były nader liczne, zebrani nie podjęli jeszcze dyskusji merytory2z
nej. Za to już w najbliższych dniach utworzone zostały dwie komisje: Między
sojusznicza Komisja z przewod-niczncym .Josephem Noulensem (F,·ancja) udała �ie 
do Polski, Komisja zaś ds. polskich z pn:ewodniczącym Julesem Cambonem (Frn:1-
cja) miała przygotować raport o p_rzyszłych granicach Rzeczypospolitej. 

Jedno�ześnie prezydent Wilson i jego doradcy pod wpływem zręcznie wy
olbrzymionych obaw, jakoby zbyt twarde warunki pokojowe muszą doprowadzić 
do całkowitej radykalizacji Niemiec, stopniowo zaczęli łagodzić swe pierwotne 
żądania - także i w kwestii polskiej. Uwidoczniło się to w przyjęciu amerykańskiej 
koncepcji utworzenia wolnego miasta Gdańska, którego egzystencja miała być za
gwarantO\vana przez przyszłą Ligę Narodów. Jeszcze dosadniej ustępliwość Bia
łego Domu· zaznaczyła się w pertraktacjach odnośnie do przyszłości Górnego 
ślc1ska. 

Początkowo Paryż, Londyn i Waszyngton przyznawały go Polsce bez żadnych 
zastrzeżei1 i taka właśnie decyzja znalazła się w projekcie traktatu pokojowego 
z Niem�ami z 7 V 1919 r. Przeciwko niej wyjątkowo mocno zaprotestowała de
legacja Berlina w swoich Uwagach o wariinkach pokoju. Natychmiast poparła 
ten protest Wielka Brytania, proponując przeprowadzenie plebiscytu, w którym 
ludność Górnego Śląska wypowiedziałaby się za przynależnością do Polski albo 
do Niemiec. Prezydent amerykański parokrotnie wyraził wątpliwości co do roz
,viązania plebiscytowego, ale ustąpił przed bezwzględnością Lloyda George'a. Dro
biazgowa analiza dyskusji (s. 127-134) w sprawie Górnego Śląska należy do naj
lepszych fragmentów pracy Wędrowskiego. 

2 Por. A. Juzwenko, Polska a „biała" Rosja (od listopada 1918 do kwie,
-11ia 1920 r.), Wrocław 1973, ss. 296; por. recenzję niżej podpisanego w „Acta Balti
c o-Stavit.:a", XI, 1977, ss. 364-367. 
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I wreszcie p,trę słów o stylu i języku omówionej książki. .Jej twardy i suchy 
styl zbyt często przypomina urzędowe sprawozdanie ożywione z rzadka niespo

dzia:1kami w rodzaju „nota ... wywarła ... całą mozaikę skutków w stolicach eu
ropejskich" (s. 180). Język pracy niepotrzebnie chyba tworzy wymyślne neologizmy 
(np. ,.globalistyczny" s. 3, 97, 180; ,,globalizm", s. 29, 79, 18:3) lub wyrażenia w ro
dzaju „w szeregu stwierdzeniach" (s. 28) czy „ulegała szeregu istotnym pn:emia

non;" (�. 183). Manlwmenty te utrudniaj,1 lekturę monografii, zwłaszcza wobec 
licznych błędów druku czi;ściowo jedynie uwzględnionych w erracie. Ta ost,1tnia 

pominęła np. ,,cenzuralnych" (s. 14) zamiast „cezuralnych" (różnica nader istot

na!) albo .,Oliwa-Organy" (s. 142) zamiast ,.Olita-Orany" (stacje na szerokotoro

wej linii kolejowej z Oran do Grodna). Wymyślne omyłki w tytułach obcojęzycz
nych pomit"1my raczej milczeniem. 

Paweł de Lava! 

AKTEN DER REICHSKAKZLEI WEIMARER REPUBLIK, pod red. K. D. Erd
mcmna i H. Boomsa, DAS KABINETT BAUER 21 JUN! 1919 BIS 2, ,vIARZ 1920, 
przygotow,il A. Gołecki. Boppard am Rhein 1980, ss. C -i- 889. 

Zanim przejdę do omówienia tego tomu, warto poświęcić nieco miejsca całe
mu wydawnictwu, juk się wydaje, mało znanemu historykom polskim. 

W wydaniu źródeł do dziejów Niemiec okresu międzywojennego w RFN naj
pierw sięgnięto do przekazów dotyczących polityki zagranicznej (wielotomowa seria 
A.ku:n ::ur deutschen auswartigen Politik), później do źródeł związanych ze sto

sunkami wewnętrznymi. Na uwagę zasługują dwa ośrodki edytorskie. Komisja
HistorL Parlamentaryzmu i Partii Politycznych publikuje dwie serie pt. Quellf'n
zur Geschichte cles Parlamentarismus und cler politischen Parteien (seria I obej
muje okres do 1918 r., II po tej dacie; np. Protokolle der Reichstagsfraktion und

des Fraktionsi:orstandes der Deutschen Zentnimspartei, 1926-1931, pod red.
R. :\Ir,r$eya, f,,fainz 1969), a zajmuje się glów!lie materiałami do dziejów partii
nie:r,ieckich, choć wydala także protokoły posiedze11 rządu Maksymiliana Badeń
skiego (Die Regierung des Prin::en Max rnn Haden, pod red. E. Matthiasa i R. Mor
seya, D(isseldorf 1962) i zajęła się okresem rządów Rady Pełnomocników Ludo
wych. 1918-1919. Natomiast Komisja Historyczna Bawarskiej Akademii Nauk
(przy wspóludzia le Bundesarchiv) wydaje protokoły posiedze11 poszczególnych rzą
dów. Z lat dwudziestych. do końcowego kryzysu republiki weimarskiej, ukazały
się dotqd protokoły posiedzei1 następujących rządów: Scheidemanna, 13 II-21 VI 
1919 (opracował H. Schulze, 19"il), pierwszego rządu Mlillera, 27 III-21 VI 1920
(M. Vogt, 1971), Fehrenbacha, 21 VI 1920-10 V 1921 (P. Wulf, 1971), pierwszego
i drugiego gabi11ctu Wirlha, 10 V-26 X 1921, 26 X 1921-22 X 1922 (Schulze-Bidn
lingmaier, t. l-2, 1973), gabinetu Cuno, 22 XI 1922-13 VIII 1923 (K.-H. Harbeck,
1968), pierwszego i drugiego gabinetu Marxa, 30 XI 1923-3 VI 1924 i 3 VI 
1924-15 I 1925 (G. Abramowski, t. 1-2, 1973), pierwszy i drugi gabinet Luthera,
15 I 1925-20 I 1926 i 20 I-17 V 1926 (K. Minuth, 1977), drugi gabinet Mullera,
29 VI 1928-30 III 19:JO (M. Vogt, 1970). Jak wynika z tego zestawienia, brakuje
jeszcze protokołów dwóch gabinetów Stresemanna (13 VIII-6 X 1923 i 6 X:-
30 XI 1923) - tu brak ważny - oraz dwóch gabinetów Marxa (17 V 1926-29 I
1927 ; 29 I !927-29 VI 1928). Cała seria zaczyna się od lutego 1919 r., a tom
oma,viany chronologicznie jest drugi.

Protokoły posiedze11 gabinetu Rzeszy na dobr;:i spr a W(;; nie majq odpowiednika 
w OK i·�,ic ,przed 1913 r., ze względu na fakt, że w Niemczech cesarskich rząd 

for:1,al!lie tv.:orzyl kanclerz. Porównywuć je można najbardziej z protokołami po-
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siedzeń rządu pruskiego, przechowywanymi w archiwum w Merseburgu (Staats

Mi,1isteriums-Protokolle, Rep. 90a, Kgl. Staats-Ministerium), od tych ostatnich 

�ą jednak ciekawsze, już choćby ze względu na parlamentaryzację ustroju pań

stwa. 
Wydawnictwo nie zawiera zresztą wyłącznie protokołów posiedzei'1 rządu; 

na 210 dokumentów tych ostatnich jest 115, pozostałe to różne inne źródła, jak 
notatki z dzienników uczestników posiedzeń, notatki o rozmowach, różne pisma, 
telegramy, projekty i podobne dokumenty, związane z posiedzeniami gabinetu. 
·w poważnej części uzupełnienia takie były konieczne, gdyż w paru waźnych

okresach, a to w dniach ratyfikacji traktatu wersalskiego, w styczniu 1920 r.

i w czasie puczu Kappa, protokołów z posiedzeń rządu nie sporządzano albo też

zaginęły. Wobec przekroczenia zasady publikowania wyłącznie samych protoko

łów dobór innych źródeł może być zawsze dyskusyjny, wydaje się jednak, że

selekcja była szczęśliwa i wszystkie dokumenty tworzą dość zwartą całość.

Jak wszystkie poprzednie tomy, także i ten zawiera przedmowę wydawcy, 
w której poza krótkimi uwagami edytorskimi wiele miejsca poświęcono szkicowi 
historii rządów Bauera. Praca ta oparta jest nie tylko na publikowanych do

kumentach, lecz także na innych nie drukowanych źródłach. Bodaj w jeszcze więk
szym stopniu źródła te wyzyskane zostały w przypisach, nieraz bardzo obszer
nych, a wyjaśniających szczegółowo różne fragmenty ogłaszanych dokumentów; 

wystarczy wspomnieć, że wykaz zespołów archiwalnych wykorzystanych we wstę

pie i w odnośnikach, obejmuje 37 pozycji z 9 archiwów (o walorach wstępu, 

a zwłaszcza aparatu wydawniczego, wręcz o akrybii, wspomina w każdym omó
wieniu kolejnych tomów wydawnictwa „etatowy" jego recenzent na łamach 

,,H:storische Zeitschrift", B.-J. Wendt). 
Znaczenie podobnego przedsięwz.ięcia wydawniczego nie ulega wątpliwości, ale 

zawartość protokołów w wielu wypadkach rozczarowuje. Sprawozdania te mają 
charakter bardzo skrótowy, z reguły nie zawierają dyskusji, a tylko ostateczne 

uchwały (ponadto opuszczono mniej waźne fragmenty, ale to było chyba ko
nieczne), nie pozwalają więc na uchwycenie różnego rodzaju rozgrywek. jakie 
miały miejsce niemal stale w koalicyjnych rządach. 

\V ciągu ponad 9 miesięcy urzędowania Gustava Adolfa Bauera na czele 
rządu SPD i Centrum (trzeci uczestnik koalicji weimarskiej, Partia Demokratycz
na, początkowo nie wzięła udziału w tym gabinecie, wróciła doń dopiero 3 X 
1919) zaszło w Niemczech bardzo wiele. Najważniejsze wypadki i zagadnienia to: 
podpisanie traktatu wersalskiego, reforma finansowa Erzbergera, początek dzia
łalności specjalnego wydziału, badającego przyczyny klęski, uchwalenie konsty

tucji, kłopoty z oddziałami von der Goltza na Łotwie, liczne strajki i zaburzenia 
(choć główna fala walk już się skończyła), w tym krwawe starcia przed Reich
stagiem 13 I 1920 r., proces Erzbergera przeciw Helfferichowi i zapowiedź póź
niejszych „mordów kapturowych" w postaci zamachu na tego pierwszego, spra
wa przestępców wojennych i rezygnacja Ententy z ich wydania, pucz Kappa, 
rząd Kahra w Bawarii, walki z czerwoną armią w Zagłębiu Ruhry i starcia 
ze związkami zawodowymi. W stosunkach polsko-niemieckich na czele znajdo
wała się kwestia Górnego Sląska, projekty przyznania ze względów taktycznych 
autonomii tej prowincji, drugie powstanie śląskie, wybory samorządowe z 9 li
stopada, ponadto polsko-niemieckie obrady w Berlinie 11-20 VIII 1919, prowizo
ryczny układ gospodarczy z 23 października i układ z 24 października (zestawie
nie sporządzone na podstawie Schultltess' Europćiischer Geschichts-KaZender, 1919/I 
i 1920/I, Mi.inchen 1923 i 1924 oraz C. Horkenbach, Das Deutsche Reich von 1918 

bis heute, Berlin 1930). 
\Vszystkie te zagadnienia znajdują swoje odbicie na kartach wydawnictwa, 

w sposób jednak nierównomierny. Ogólnie można stwierdzić, że ilościowo prze-

S - Sobótka �/Sł 
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\Vaź.aj,J dokumenty dotyczące raczej „urządzania" pa11stwa, szczególnie związa

ne z sytuacj,J gospodarczą (np. raporty o położeniu ekonomicznym w poszczegól

nych miesiącach), a także z rozbudową aparatu państwowego Rzeszy, nad dr2-
matycznymi spięciami politycznymi. Gdy o te ostatnie zaś chodzi, protokoły po

siedzeń rządu w stosunku do istniejącej literatury monograficznej, niezwykle bo

gatej, dorzucają tylko pewne szczegóły, obrazu nie zmieniają, nieco go tylko 

wzbogacają (przykładem mogą być dokumenty z okresu puczu Kappa, stosu!1ko

wo liczne - z marca 1920 r. pochodzi największa liczba pozycji - gdy porówr:a 

się je z pracą J. Ergera, Der Kapp-Liittwitz-Putsch, Di.isseldorf 1967; niemniej 

na uwagc; zasługuje rnport z 16 IV, nr 216). Niewiele jest o początkowych re
akcjach na Wersal, także o konstytucji, więcej o takich sprawach, jak kwestia ,e
paratyzmu w Nadrenii, jeszcze więcej o kłopotach związanych z oddziałami YG:� 

der Goltza (w tym i ciekawostka o wypowiedzeniu wojny przez Łotwę 26 XI 

1919, po którym nastąpiło zresztą natychmiastowe zawieszenie broni). 
Trafiai<) sic; ciekawsze fragmenty dotyczące zwalczania radykalnej lewicy. :·.'e 

ma ich jednak wiele; chyba więcej jest o stosunku do niebezpieczeństwa grożące

go młodej republice z prawicy (np. raport pruskiego komisarza państwowego ,io 

�praw pilnowania porządku publicznego o dążeniach antyrewolucyjnych z 2 X 

1919, nr 71). Już w tym czasie pojawiła się rywulizacja dawnej flagi cesar3k:ej 
z republikazi�ką, zjawisko ważne w kilka lat później. Ciekawy jest fakt u�ta:e. 

ni;i święta państwowego w dniu uchwalenia konstytucji, co natychmiast po,llo 
w niepamięć. 

Ze spraw polskich najwięcej miejsca zajmują zdecydowanie sprawy Gómego 
Sląska, a więc kontrowersje wokół projektu autonomii, popieranego przez Ce::
trum, a zwalczanego przez Horsinga. Najciekawszym dokumentem wydaje ,ię 
być protokół posiedzenia gabinetu z 28 VIJI 1919 (d()k_ 55} z głównym punktem 
,,środki przeciw zagrożeniu granicy śląskiej przez oddziały polskie i czeskie", 
choć nad zawartym w nim materiałem faktycznym przeważają raczej opi:11e 
polityków niemieckich o sytuacji na Górnym Sląsku. Trafiaj,J się także drobne 
fragmenty na temat utworzenia „państwa wschodniego", walczącego z Polską, jc1:<:0 
wyr,uu protestu przeciw warunkom \\'ersalu: wzmianki te nie wykraczają jed!12k 
poza to, co wiadomo o całej sprawie z innych źródeł i z literatury naukowe:. 

Stwierdziłem wyż.ej, że wartość materiału źródłowego, zawartego w omawi2-

nym tomie, ma wyraźne granice (podobnie o innych tomach pisał w:;pomniany już 

recenzent niemiecki) i że, oczywiście, konieczne jest konfrontowanie ich z inny,1:i 
źródłami. Niemniej jednak imponujący szereg woluminów, który w niedługim 

czasie da kompletny obraz kilkunastu lat funkcjonowania gabinetów Rzeszy, j'ćst 
osiągnięciem niebagatelnym. 

Adam Galos 

S. S r o k o w s k i, Z KRAINY CZARNEGO KRZYŻA, wyd. M. Szostakow,k2.,

Olsztyn 1980, ss. 98; A. U ziem bł o, WALKA O MAZURY, op1·. M. Szostakowska, 
Olsztyn 1981, �s. 108. 

Zasłużone d!i.l popularyzacji Warmii i Mazur wydawnictwo „Pojezierze", z s:c:
dzib,1 w Ols„Lynie, od kilku lat wykazuje duże zainteresowanie w przyswaj2:.:u 
współczesnemu czytelnikowi piśmiennictwa polskiego dotycząc�go tego obsz,,l'C:. 

Nic ograniczając się do jednego okresu i wydaj<Jc w krytycznym opracowa:·,: �1 
prace publikowane już wcześniej, w ostatnich latach .:wraca większą uwagę na p·J
blikacje wydawnictw związanych z historią najnowszą. Sięga do prac pojeciy:1-

czych, równocześnie podejmując starania o przedstawienie całego dorobku n:e-
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których pisarzy politycznych, odnoszącego się do owych ziem. Publikując wy
bór pism lub też pojedyncze, ważniejsze prace, Wydawnictwo zabiega zaw�ze, 
aby druk owych rozpraw był połączony z charakterystyką jej autora i ukaza
niem realiów danej epoki. Przykładem takich działań „Pojezierza" mogą być 
dwie niewielkie książki opracowane i przygotowane do druku przez wykazującą 
dużą żywotność we współpracy z tym wydawnictwem Małgorzatę Szostakowską. 
Obie podobne w generalnym wmierzeniu - przedstawienia dorobku polskiego 
piśmiennictwa i publicystyki w zakresie poznawania i popularyzowania proble
mów Mazur i Warmii - przygotowane i opracowane w sposób nieco odmienny, 
dostosowany do charakteru i treści wydawnictw, a i również odpowiadające ran
dze autorów tych prac. 

Książka zawiera wybór artykułów i frngmentów rozpraw S. Srokowskiego, 
stanowi próbę przedstawienia całokształtu jego dorobku pisarskiego dotyczącego 
Warmii i Mazur czy też szerzej - całych Prus Wschodnich. Srokowski w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego by! niewątpliwie jednym z najpoważniejszych 
pisany politycznych, który przedstawiając różnorodne problemy gospodarki, geo
grafii i polityki Prus Wschodnich wywierał wpływ na kształtowanie opinii pu
blicznej w sprawach tej prowincji i oddziaływał na podejmowane decyzje pol
skiej służby zagranicznej. Ten uczony nauczyciel, polityk i pracownik polskiej 
służby zagranicznej w licznych artykułach i rozprawach formułował komplekso
wy program polityki polskiej wobec Prus Wschodnich. Program, w którym z jed
nej strony uznawał postanowienia \versalskie, a z drugiej podtrzymywał koniecz
ność walki o rozluźnienie zależności prowincji od rządu berlińskiego, ale w taki 
sposób, aby nie narazić się na oskarżenie o dążenie do rewizji traktatu pokojo
wego. Srokowski był uważnym obserwatorem. Potrafił wnioski formułować sa
modzielnie, niezależnie od obiegowych poglądów. To zdecydowało o ostatecznych 
kształtach jego koncepcji w sprawach Prus Wschodnich. Realistycznym ocenom 
konsekwencji politycznych, gospodarczych i narodowych istnienia Prus Wschod
nich jako prowincji niemieckiej, groźby dla bytu niepodległego Polski, nie odpo
wiadały propozycje działań, które by 1nogly zmienić ten stan rzeezy. Srokowski 
miał złudzenia, że o ile Polska ukaże społeczności wschodniopruskiej możliwości 
rozwoju we współdziałaniu z nią, a później ujemne skutki braku współprac:,, to 
doprowadzi do zmiany postawy społeczności niemieckiej i uzyska zbliżenie do 
Rzeczypospolitej. Taki program, wypracowany przez Srokowskiego w wyniku ob
serwacji poczynionych w czasie wypełniania obowiązków konsula general:,ego 
w Królewcu. był nie tylko przedmiotem wielu rozpraw i artykułów, ale stanowił 
podstawę szczegółowych instrukcji, które miały określać zasady polityki pol
skiej wobec Prus Wschodnich. Nie mógł jednak przynieść zamierzonych rezulta
tów. Nie brał pod uwag� rozmiarów niemieckich sił i środków obliczonych na 
utrzymywanie Prus Wschodnich w granicach Rzeszy. Opierał się na niewystar
czających środkach strony polskiej, które miały być zewnętrznym wyrazem boj� 
kotowania gospodarki wschodniopruskiej. 

·wybór prac Srokowskiego, dokonany przez Małgorzatę Szostakowską, zmie
rzał do ukazania najważniejszych poglądów tego pisarza. Przeprowadzając wy
bór Redaktorka zrezygnowała z publikowania całych rozpraw, decydując się na 
zamieszczanie fragmentów. Założenie takie było celowe, tym bardziej że Sro
kowski należał do pisarzy, którzy chętnie wracali w kolejnych publikacjach do 
raz sformułowanych tez, przy niewielkich tylko zmianach zasadniczej narracji. 
Wydaje się jednak, że mimo generalnie słusznego założenia Wydawca był zbyt 
oszczędny i obraz myśli i koncepcji Srokowskiego został nieco zubożony. Tom tych 
pism winien być o kilka arkuszy wydawniczych powiększony. Najbardziej od
czuwa się br,ik w tym tomie całości rozprawki Srokowskiego, której tytuł posłu
żył Szostakowskiej, i słusznie, dla tytułu całej książki. Szkoda też, że zrezygnowano 
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z zamieszczenia w tym tomie całości lub fragmentów memoriałów Srokowskiego 
pisanych dla potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które oddziaływały na 
tezy rozpraw i artykułów, ale były jednak odrębne. Memoriały te w większości 
były już wcześniej publikowane w wydawnictwach źródłowych. 

\Vybór prac Srokowskiego został poprzedzony stosunkowo obszernym rysem 
biograficznym oraz charakterystyką głównych poglądów autora. Ta interesująca 
rozprawka przechodzi jednak do porządku dziennego nad polityczną orientacją 
Srokowskiego. Uwagi, które dotyczą tych spraw, nie wyczerpują problemu. Szko
da, bo jednak powiązania polityczne Srokowskiego rzutowały na charakter jego 
twierdzeń i ocen. Dyskusyjna jest ocena stanowiska Srokowskiego wobec Targów 
Królewieckich. Przy pierwszych Targach Srokowski nie był zwolennikiem ich 
bojkotu. Zgodnie z własnymi koncepcjami politycznymi, które niebawem miały 
się spotkać z aprobatą kierownictwa polskiej polityki zagranicznej, w Targach 
widziano możliwość ukazania szerszej opinii wschodniopruskiej pozytywnych kon
sekwencji płynących z utrzymywania przez prowincję wschodniopruską stosun
ków z Rzeczypospolitą. I dopiero póż.niej miał nadejść okres negatywnej poli
tyk:, która by ukazała skutki zerwania tych stosunków. Nie umiem znaleźć wy
jaśnienia dla posługiwania się terminem „Mazurszczyzna" (s. XXI). Brakuje mi 
ana lizy stanowiska Srokowskiego w sprawie oceny stosunków radziecko-niemiec
kich, szczególnie w okresie wojny 1920 r. i ich konsekwencji dla Polski. W spo
sób zagadkowy, bez pokazania istotnych przyczyn związanych z ówczesnymi za
sadami polityki kadrowej, zostały przedstawione trudne lata w życiu Stanisława 
Srokowskiego po r. 1948. Wprawdzie badacz interesujący się sprawami, o któ
rych pisał Srokowski, będzie sięgał do pełnych prac, ale wydaje się, ze tom ów 
przybliży problematykę Prus Wschodnich niejednemu czytelnikowi. 

Druga z omawhinych książek zawien1 przedruk wspomnień Adama Uziembly, 
opublikowanych w 193'8 r. w czasopiśmie „Niepodległość", a przedstawiających 
okres zmagań plebiscytowych w 1920 r. Adam Uziembło, wyrosły w kręgach 
socjalistycznych, był aktywnym . uczestnikiem polskich działań plebiscytowych 
w Olsztynie. Pracował po stronie polskiej, uczestnicząc w podejmowaniu wielu 
decyzji również i wcześniej w Warszawie. Decyzje te miały duży wpływ na roz
wój wydarze11 na terenach objętych glosowaniem. Wspomnienia Uziembły, na co 
zwraca uwagę Szostakowska, wśród- badaczy interesujących się tymi sprawami nie 
miały dotąd należytego uznania, czasami uchodziły ich uwagi. Wspomnienia zo
stały poprzedzone przedmową, w której Autorka zwróciła uwagę głównie na 
scharakteryzowanie przyczyn przegranej plebiscytowej, posługując się analizą do
ko!1aną już wcześniej przez innych. W mniejszym stopniu scharakteryzowała po
stać Uziembly. Nieco więcej miejsca poświęciła omówieniu samych wspomnień. 
W trafnej charakterystyce treści wspomnień Autorka przeszła do porządku dzien
nego nad jedną sprawą, w moim przekonaniu bardzo ważną. Uziembło pisał swo
je wspomnieniu, jak można przypuszczać, na podstawie analizy ich treści, w kilka
naście lat po tych wydarzeniach, kiedy szczegóły zatarły się nieco w pamięci. 
Nie posługiwał się, tak należy przypuszczać, żadnymi dodatkowymi żródłami czy 
pomocami w rekonstrukcji owych wydarzeń. Toteż przedstawiając dość wiernie 
klimat łych wydarzeń miał ogromne trudności z umieszczeniem ich w czasie. Zna
jąc dokładnie chronologię owych wydarzeń, można by bez trudu wykazać wiele 
sprzeczności w toku narracji Uziembły. Wspomnienia, jeżeli chodzi o warstwę 
faktograficzną, dla współczesnego czytelnika są nieprzydatne, a czasami mogą 
prowadzić do błędnych wniosków. 

Wydając wspomnienia M. Szostakowska nie podjęła się próby ustalenia chro
nologii opisywanych wydarzeń. Wspomnienia nie zostały zaopatrzone w żadne 
przypisy. Jeśli uściśliłoby się datację, twierdzenia Uziembły nabierają zupełnie 
im:ej wymowy. Szkoda, że nie uczyniono tego przy publikowaniu wspomnień. 
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W przedmowie zostały zamieszczone interesujące listy do Uz.iembly, zabrakło Jed
nak jakiegokolwiek wyjaśnienia odnośnie do ich pochodzenia. Wydawnictwo �;zu
pełnia słowniczek osób, które występują na kartach wspomnień. Sam por:�ysł 
bardzo dobry. S,kodn tylko, że treść tego słowniczka jest zdawkowa. 

Lektura obu interesujących wydawnictw wskazuje na potnebę utrzymy,,·a
nia tych serii. Jednakże zmusza do zastanowienia się nad zasc1dami edycji, tak 
aby nie tylko odpowiadały zainteresowaniom, ale by można było je_ lepiej wyko
rzystać do dals,ych badm'i. Wiąże si(; to z koniecznością wypracowania �tn:10-
wiska w sprawie zasad publikacji źródeł dotyczących historii najnowszej. 

Wojciech \Vrzesii"1sJ.;i 

,.KLASA ROBOTNICZA NA ŚLĄSKU", t. V, Opole 1980, ss. 404. 

Tradycyjnie omawiając kolejny tom wydawnictwa zacznę od kilku u·,•:ag 
ogólnych. Przy objętości niemal równej poprzedniemu o 50°,'n wzrosła liczba :.:a
mieszczonych prac (z 12 na 18), co świadczy o zmniejszeniu przeciętnej objętoki. 
Sądzę, że wyszło to na dobre całości. Zespól autorski 8 artykułów. 9 prac :1�a
terialowych i bibliografii składa się z 17 hi�toryków, wśród których zdecydowa:1ie 
prym wiodą ośrodki opolski (7 autorów) i katowicki (6). Odmiennie niż w t. IV 
przeważa tematyka historii po 1945 r. (7 prac). po niej kolejne miejsca zajmują: 
czasy przed 1914 r., okres międzyw·ojenny, II i I wojny światowej. Natomiast po
dobnie jak w tomach poprzednich, dominuje Śląsk Górny i Opolski nad kolejno 
Zagłębiem Dąbrowskim, Sląskiem Cieszyńskim i Dolnym. Tak samo identyczna, 
jak dotąd, jest przewaga ruchu robotniczego, zwłaszcza dziejów partii, nad struk
turą społeczną i położeniem proletariatu. Dlatego też pewne uwagi z poprzed
nich omówień odnieść można i do tego tomu. 

Cechą całego wydawnic:twa jest zamieszczanie kolejnych artykułów tych sa
mych autorów na podobne tematy; i tak L. Balicki nie pierwszy raz pisze o Za
głębiu Dąbrowskim przecl 1914 r., J. Rymnn:zyk: o okrc;gu wulbrt.y:;him w XX "'·• 
C. Sputek o PPR i PPS w województwie śląsko-dąbrow.',kim po 194,5 r., a J. Po.
pera o PZPR n.i Sl,v-ku Opolskim. Są to chyba fragmenty większych prac :1a
te tematy.

W dziale artykułów A. !VIrowiec zajął �ię P()c::ątkami ]Jr::emysln cię:):icoo 

i klasy robotnic:::ej na :::iemi rybnickiej w okresie pr:ed pierwszą wojną śtrinto,cą. 
Trudno było w krótkim artykule ująć zagadnienia głębiej. stąd przeważa \\. :1i:n 
opis nad amdizą. B,irdziej problemowy, napisany prawie bez. aparatu nauko,,·ego, 
jest artykuł B,lli<:kicgo, Tendencje rozwoju zatrudnienia w dąbrowskim górnictu:ie 
węgla kamiennego w okresie kapitaiistycznej industrializacji (1879-1913); Auto
rowi chodzi w nim o przedstawienie stosunku między zatrudnieniem a róż:1ymi 
czynnikami, jak koniunktura cq koncentracja. A. Zając, pisząc: o Klasie robotni

czej na Sląsku Ciesz11iiskim tv latach 1914-1920, zajął się istotnym fragmentem 
dziejów tego nit'wielkiego, ale złożonego regionu. Wykazał wzrost zaintere�o,\·a
nia robotników sprawami narodowymi i brak wpływów lewicy. I. Sroka w arty
kule Organizacja ry11ku pracy w rejencji katowickiej w początkach okupacji hi

tlerowskiej obszernie zreferowała akty dotyczące działalności urzc;dów p:·acy 
(w każdym, kto pami<;la czasy wojny, pozostało niezbyt przyjemne w�ponmicnie 
terminu Arb<>itsamt); w prncy dominuje opis nad analizą (nawet w drobiazgach, 
bo np. autorka nie wyjaśniła pojęcia zasiłek główny) i trafiają się powtórze:1ia. 
Dane faktyczne dominujq w pracach C. Sputek {artykuł Z wgaclnie?°1 rozicoju 

organizacyjnego l'l'R i PPS u: województwie śląsko-dąbrowskim te latach 1945--., 

1948 i pozycja w dziale m�itcriałów); w obu głównym c:elem jest i,a podstawie 
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materiałów z archiwum partyjnego przytoczenie danych liczbowych. W!. Josiek 
w Postępou;uch aspektach działalności mniejszości polskiej w Czechosłowacji w la

tncl1 1945-19-JS ukazał wcale ostre nasilenie konfliktów narodowych, wyraźne an
typoiskie nastawienie partii czeskich, od czego uwalnia tylko partię komunistycz
ną. St. Senft w artykule Załoga zaklaclów przemysłu metalowego w Nysie-śred

niej Wsi 19-15-1955 oparł się na materiałach archiwalnych, oceniając rozwój du
żego zakładu przemysło\vego niemal entuzjastycznie: bez znajomości źródeł trud
no ,prawdzić te \Vnioski. 

Z działu materiałów wymienię tylkrJ część pozyc.:ji. Dwie z nich poświęcone 
5ą berlińskiemu okresowi, ,,Gazety Robotniczej". J. Glensk zajął się jej procesa
mi prasowymi; materiał, co prawdc1 zebrany wyłącznie i samej gazety, ma swoją 
wartość; wniosków jest mniej. niektóre z nich można uznać za dyskusyjne (np., 
że :iasilenie prześladowai1 rosło z usamodzielnieniem PPSzp od SPD), czasem brak 
tei. precyzji słowa (np. autor pisze o delegalizacji, gdy chodziło o legaliz;ację, 
s. 201; zdanie na s. 226---227 jest pretensjonalne). St. Ł. Łuczko zebrał utwory
poetyckie, opublikowane w „Gazecie Robotniczej" w latach 1891-1901. W. Le
siuk przedrukował i omówił przemówienie działacza USPD, W. Zieglera, wyglo
s;,;one w 1920 r. w sejmie pruskim (z drobiazgów Deutschland, Deutschland iiber
alles nie była oficjalnym hymnem pa11stwowym Niemiec cesarskich, s. 282). Ry
marczyk przedstawił warunki pracy w obozach pracy przymusowej w okręgu
wałbrzyska-noworudzkim w latach II wojny światowej.

Prace pisane były przed ostatnimi zmianami. Łatwizną bylol.Jy podkreślanie, 
że np. artykuły Sputek i ?opery opierają się na jednostronnych źródłach, po
traktowanyc.:h bezkrytycznie. Zwłaszcza widoczne jest to w artykule Popery, który 
dotyczy zbierania podpisó,v pod apelem sztokholmskim w 1951 r., dyskusji nad. 
projektem konstytucji i wyborami do sejmu w 1952 r. Wiadomo, jaki to był 
okres i j"ki�h u�ywuuo wówu:a� mclod. Na pewno Leż prace podobne IJie roz
wieją wątpliwości odnośnie do tego, czy możliwe jest rzetelne opracowani2 hi
�torii PRL. Ale to już sprawa przyszłej polityki redakcyjnej skądinąd pożytccznc
i:(O wydawnict\V,t. 

Adam Galas 

WYDARZENIA CZERWCO\VE W POZKANIU 1956. l\'IATERIAŁY Z KONFE
RENCJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ IH UAM W DNIU 4 V 1981 R., red. E. Ma
k(Jwski, Pozna11 1981, ss. 122; POZNAŃSKI CZERWIEC 1956, pod red. J. Macie
jewskiego i Z. Trojanowiczowej, Poznat'i !981, ss. 348. 

Wydaiiic tych książek w przededniu obchodów 25 rocznicy wydarzeń e7.erwco
wych 1956 r. w Poznaniu jest ewenementem, godnym uwagi z wielu względów. 
Po licznych krytycznych wypowiedziach o stanie bada11 nad dziejami PRL książki 
stanowią pierwszy przypadek ukazania się wydawnictw poświęconych kartom 
naszej hi,lorii, które dotąd nie były przedmiotem dostatecznej uwagi, a wcześniej 
byly niemal?.e całkowicie przemilczane, bez względu na ich rzeczywiste znaczenie 
w historii. Poznańskie środowisko naukO\ve jest znane ze swoich zainteresowaii 
historią najnowszą, z d,1że11 do formułowania własnych ocen i opinii na temat 
\11ydarzeń bieżących, ale o szczególnej randze historycznej. Jednakże nawet w syn
lP!.ie hisim:i Polski przygotowanej w środowisku poznaóskim owym wydarze
n io:1� czerwco„vym poświęc.:ono tylko kilka zdawkowych sformułowań. A trzeba 
p:·:ypomnic(:, że przed Jaty, zaledwie \\" PozEanlu ucichły strzały i przeprowadzo-
1,�· ·,_ostały dochodzenia władz sądowych i służb bezpieczeństwa, poznai1skie środo
wis!:o naulrnwc podjęło trud zbierania dokumentacji owych wydarzeń. Doku-
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1::e:1tac.:ja ta miała się �tać podstawą do bada1\ i sformułowania oceny naukowej 
o źródłach, przebiegu i znaczeniu tych wydarzeń. Decyzje, podjęte w wyniku
sta:1owiska Gomułki. zmusiły do przerwania podjętych prac. Wokół wydarzeń
poznańskich iapadla cisza nie tylko w wystąpieniach publicznych, lecz również
\•: warsztatach badawczych. Cisza, jak dzisiaj przyznaje się wielokrotnie, była
szkodliwa zarówno z uwagi na konsekwencje poznawcze, jak ,i ze względów
pragmatycznych, dla polityków.

Uczeni pomańscy dopiero prwd kilku miesiącami przystąpili do organizo
wania prac badawczych z myślą o szybkim ich owocowaniu, lecz nie zakończeniu. 
Przeprowadzili kwerendę źródłową, zebrali wiele wspomnień i relacji, odkryli 
z kurzu zapomnienia dokumentację wcześniej zgromadzoną, dotarli do zbiorów, 
które mimo trudnych warunków zdołały zebrać niektóre osoby prywatne. Po
_.,zukiwania źródłowe przyniosły zaskakujące rezultaty. Przede wszystkim poka
zały, że zbiory archiwum państwowego w tym zakresie są całkowicie puste, że 
archiwa sądowe nie mogą być pomocne w badaniach, gdyż wszystkie dokumenty 
dotyczące przewodów sądowych przeciwko uczestnikom zajść c.:zerwcowych w Po
znaniu zostały zniszczone. Decyzję podjęto na podstawie przepisów, które prze
widują przekazywanie na makulaturę po upływie określonej liczby akt dokumen
tów, które nie mają trwalej wartości historycznej. Stąd siciególną rolę odegrały 
zachowane nagnmin radiowe z rozpraw sądowych, wykorzystane przy przygo
towaniu obu książek. Pewne materiały są przechowywane w archiwach partyj
nych i one również zostały wyzyskane przy przygotowywaniu pierwszej z oma
wianych książek (referat A. Choniawki, znany także autorom drugiej książki). 
Nie zostały natomiast wykorzystane materiały znajdujące się w archiwach władz 
centralnych, co zapewne jest też przyczyną, że wszelkie próby oceny znaczenia 
wydarzeń poznańskich dla całego kraju opierają się na publikowanych materia
łach, noszą charakter ogólny, nie są tak pogłębione jak relacje o wydarzeniach 
w �amym Poznaniu. Zawierają one szczególnie dużą liczbę znaków zapytania, nie
,viadomych, które być może zostaną wypełnione w wyniku dalszych badaó. Au
torzy obu książek, napotykając trudności materiałowe, stawiali wiele znaków za
pytania, unikali formułow,1nia s,1ctow jectnoznac:rnych CLY też hiputct. 1J!e popar
tych dostatecznymi dowodami, zostawiając ich wyjaśnienie dalszym badaniom. 

Badania przeprowadzone szybko zaowocowały stosunkowo poważnymi ustale
nia:ni. Przyniosły obraz wydarze11 bogaty. Ich wyniki stały się podstawą dwu 
sesji naukowych oraz dwu omawianych wydawnictw. W niektórych sprawach 
wydawnictwa siq uzupełniają, a w części powtarzają. Można nawet dostrzec, że 
książki zawierają niekiedy sądy i oceny sprzeczne, polemizujące ze sobą, wyraźne 
przy omawianiu pnebiegu wydane11. Wynika to z charakteru fródeł, które wy
warły decydują;:y wpływ na obie książki. O ile w książce pod redakcją E. Ma
kowskiego, a przede wszystkim w referacie A. Choniawki do rekonstrukcji wy
darzeń decydujące znaczenie miały źródła pochodzące z regbtratur urzqdowych, 
to w książce pod redakcją J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej funkcję taką · 
;;pełnialy relacje. W tym tkwi zasadnicza różnica mi�dzy szczegółowymi ocenami 
i wnioskami. Porównanie obu książek, mimo niewątpliwych powtórze11, nieunik
ni(my;;h przy tak przygotowywanych wydawnictwach, dostarcza jednak interesu
jących wniosków· w �pr.i wie clalszyc.:h badai1. 

Pierwsza z omawianych książek zawiera materiały z konferencjl naukowej, 
któ;-ą zorganizował III UAM w Poznaniu. Składają się na nią refem ty: E. Ma
kowskiego o �ene7.ic wydarzc11, A. Choniawki ·o ich przebiegu, J. Sandorskiego 
o procesach przeciwko uczestnikom, ze szczególnym zwróceuiem uwagi na tezy
obrony i oskarżenia. KsiążkQ uzupełniają glosy w dy:;kusji. Makowski opierając
się na charakterystyce ;;ytuacji politycznej w t:ałym kraju, usiłował wskazać na
szersze przyczyny wy:ia:-,.ci1 w poznai1skich zakładach pracy, ,1 przede wszystkim
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w Zakładach Cegielskiego. Najważniejszy w tym tomie jest jed.nak referat Cho

niawki, zawierający podstawowe informacje o rozwoju wydarzeń w Poznaniu 

i o ich bezpośrednich skutkach, ale tylko dla tego miasta. Szkoda jednak, że Autor 

wykorzystując materiały niedostępne innym badaczom nie poświęcił nieco miejsca 

ich charakterystyce ani też nie wyposażył swojej wypowiedzi w przypisy. Czy

telnik może przypuszczać, że dalsze studia na podstawie wykorzystanych przez 

niego materiałów mogą wzbogacić ustalenia, wyjaśnić istniejące jeszcze różnorakie 

wątpliwości. Czy jednak te ustalenia mogą zmienić główne tezy? Raczej należy 

w to wątpić. Interesujący jest referat Sandorskiego, prawnika z UAM. Jak się 

wydaje, jest to fragment jego szerszych badań, których ciąg dalszy jest w drugiej 

książce. Sandorski nie ograniczy! się tylko do zreferowania informacji o proce
sach przeciwko uczestnikom zajść w Poznaniu w czerwcu 1956 r., ale starał się 

zrekonstruować zasadnicze tezy oskarżycieli i obrońców, które ilustrowały znako

micie różnice postaw politycznych polskich władz politycznych i państwowych, 

jakie w tym czasie się uwidoczniały. Autor wiele uwagi poświęci! ukazaniu �zcze

gólnej roli w tych procesach socjologów (przede wszystkim prof. J. Chałasińskie

go), występujących w roli rzeczoznawców, przy analizie zachowania i reakcji tłu

mu. Uk�uuje, jak wielka była ich rola dla przebiegu rozpraw, chociaż zasadnicze 
decyzje w tych sprawach były podejmowane przez czynniki polityczne. Głosy w dys

kusji zamieszczone w owym tomie uzupełniają xeferaty. Na uwagę zasługuje 

wystąpienie Z. K. Nowakowskiego, który wprowadził korekty do twierdze11 za

wartych w referacie Choniawki o reakcji poznańskiego środowiska uniwersyteckie

go n:1 zajścia, ukazując na podstawie własnych doświadczeń postawy uczonych 

pozmtńskich. W tomie tym, podobnie jak w drugim, czytelnik odczuwa brak do

statecznie pogłębionej, źródłowej analizy reakcji całego społeczeństwa polskiego 
na wydarzenia poznańskie. Całkowicie milczeniem pokryte zostały odgłosy mię
dt:ynilrodowe owych wydarzeń, chociaż było przecież ich wiele. Podjęte przy okazJi 

rysowania tła próby ukazania funkcji wydarzeń poznańskich dla sytuacji we
wnętrznej w Polsce w obu wydawnictwach noszą charakter marginalny i nie 
wyczerpują problemów. 

Druga książka wydana pod redakcją J. Maciejewskiego i Z. Trojanowicz po
wstała, jak można przypuszczać, przede wszystkim w kręgu filologów. Zawiera 
obraz o wiele bogatszy, wykorzystując ustalenia Choniawki. Jednakże charakter 
warsztatu badawczego filologów spowodował, że więcej starań wydawcy poświęcili 
odtworzeniu klimatu wydarzeń niż dokładnemu określeniu szczegółowych info!·

macji w czasie i przestrzeni, na co historycy są przecież o wiele bardziej uczu

leni. Rekonstrukcja wydarzeń poznańskich, zawarta w tej książce, jest bardzo 

dokładna, kronikarska, co jednak nie oznacza, że we wszystkich rozważaniach 

jednakowo analityczna. Na książkę składają się opracowania J. Maciejewskiego 
będące próbą rekonstrukcji wydarzeń i ich oceną w rocznicę zajść, W. Markiewi
cza o przesłankach społeczno-politycznych wypadków poznańskich, L. Łukaste

wicz o podłożu strajku w Zakładach Cegielskiego, J. Sandorskiego o procernch 
pozna11skich wytoczonych uczestnikom zajść. Opracowania owe uzupełniają st:.i
dia A. Ziemkowskiego nad próbą szczegółowej, godzinowej chronologii wydarze11 
oraz listą zabitych, A. Bergera kalendarium procesów. Część materiałową poprze

dza dokumentacja fotograficzna, w części z przedruków, a w części składająca 
się 1.e zdjęć dotąd nie publikowanych, opracowana przez P. Czartołomnego. Dru
gą część książki stanowią materiały zgrupowane w dwu częściach: wspomnienia 

oraz oficjalne dokumenty, opracowane przez Z. Trojanowicz. Redaktorzy traktują 
książkę jako dzieło otwarte, które może zostać wzbogacone relacjami, wspomnie
niami i szczegółowymi uwagami. Wydawcy napotkali poważne kłopoty przy zbie
raniu źródeł, stąd najważniejsze znaczenie dla zarysowania obrazu wydarzeń 
miały relacje uczestników zajść, w stopniu poważnym, bliżej to ni<! zostało wy-
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jaśnione, zebrane nie przed 25 laty, lecz obecnie. Zabrakło jakichkolwiek r-e:acji 

ówczesnych funkcjo11ariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, podobnie jak w czasie pro

cesów nie było też zeznań tych funkcjonariuszy, które przecież mogły wnieść \>,,·ie

le ważnych wyjaśnień, usunąć występujące znaki zapytania czy też sprzeczności. 

Szczególnie wiele sprzecznych informacji w książce dotyczy okoliczności śmierci 

13-letniego Romana Strzałkowskiego, która miała tak wielki wpływ na roz.wój

wydarzeń w Poznaniu. Wydaje się jednak, że wydawcy postąpili dobrze za:1,iesz

czając różnorodne wersje, pokazując wszystkie spory wokół tej sprawy, a u:1ika

li wyboru jednej tylko wersji, która w toku dalszych badań może okazać się

nieprawdziwa. O ile bowiem weźmie się pod ·uwagę dalsze relacje, które zostały

opublikowane na łamach różnych gazet i czasopism w okresie popn:edzającyrr. ob

chody, a których wydawcy już nie mogli uwzględnić, to można żywić nadz:eję,

iż ustalenia zostaną wzbogacone i obraz zarysowany na kartach omawianej książ

ki stanie się jeszcze bardziej pełny i wiarygodny.

Podobnie jak w pierwszej książce, również w tej wydawcy starali się ukazać 

zajścia w Poznaniu na tle szerszych przemian zachodzących w całym kraju, przy 
przedstawianiu antycedencji poznańskich. Ale właśnie przy charakterystyce sy

tuacji ogólnej widać, jak wiele jest do zbadania i wyjaśnienia, jak autorzy :irn

sieli opierać się na ocenach politycznych, a na jakie trudności natrafiali przy 

szczegółowym wyjaśnianiu źródłowym owych zjawisk. Widać po prostu, jak wiele 

tutaj ma do zrobienia badacz, który będzie chciał przeprowadzić studia źródłowe. 

Przy charakterystyce wydarzei1 w Poznaniu wystąpiła wyraźna koncentracja za

interesowań v.-ydawców na sytuacji w Zakładach Cegielskiego. Rozumiejąc funkcję 
tych Zakładów w Poznaniu, trudno jednak nie wyrazić żalu, że z pola U\\·agi 
wyda wców uszła sytuacja w innych zakładach produkcyjnych, które przecież 

aktywnie uczestniczyły w wydarzeniach. 

Wielki wysiłek uczynił Ziemkowski w celu rekonstrukcji wydarzeń, a przede 

wszystkim sporządzenia listy zabitych, uznając, że lista oficjalna sporządzona 

przez władze była niepełna. Podając imienną listę zabitych (w tym 3 osoby o naz
wiskach niezidentyfikowanych) potwierdził te wątpliwości. Ziemkowski ustalił 74 
osoby zabite, lecz przedstawił czytelnikom informacje, które wskazują, że nie 
jest to jeszcze lista pełna. Czy nie znane dotąd badaczom dokumenty pozwolą na 

jednoznaczne ustalenie listy zabitych'> Trudno na to pytanie dać odpowiedź. Bar
dzo interesujący i w tej książce jest artykuł Sandorskiego. Z wielką wnikli\vośdą 
analizuje on przebieg rozpraw sądowych wytoczonych uczestnikom zajść w Po

znaniu i przypomina spory, jakie im towarzyszyły, a dotyczyły takich spraw, jak 
chociażby okoliczności pierwszego strzału i jego znaczenie,: mechanizmów rzą

dzących zachowaniem tłumów czy też kwalifikacji prawnych. Można powiedzieć, 
że dopiero analiza przewodów sądowych pozwala czytelnikowi zrozumieć \V pełni 

dramatyzm wydarzeń poznańskich. 

·51 zdjęć zamieszczonych w książce stanowi jej integralną część. Ukazują róż

ne, najbardziej drama tyczne fazy zajść poznańskich. Zdjęcia pochodzą z różnych 

zbiorów i wydawnictw. Drugą część książki wypełniają relacje, wspomnienia : do

kumenty. Wydawcy zamieścili tylko część zebranych wspomnień. Dotyczą one nie 
tylko wydarzeń czerwcowych, ale i późniejszych losów jego uczestników. Wśród 

opublikowanych dokumentów są: komunikat PAP o wydarzeniach w Poznaniu, 

przemówienie J. Cyrankiewicza, ocena sytuacji na posiedzeniu Prezydium WRN, 

fragment przemówienia E. Ochaba, listy z więzienia, skarga J. Strzałkowskiego do 
Prokuratury Generalnej w sprawie rozpatrzenia okoliczności śmierci jego �yna, 

fragmenty protokołu posiedzeń sądu w Poznaniu, wystąpienie prof. J. Cha!asJ11-
skiego w czasie przewodu sądowego. Dokumenty publikowano bez uwzględnienia 

zasad określających wymogi krytycznego opracowania, jakie winny być stoso,.,·ane 

przy ogłaszaniu drukiem źródeł do historii najnowszej. 
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K,iążka została napisana, jak informują redaktorzy, w ciągu 3 miesięcy. Trud
no :::e wyrazić uznania dla wykonanej pracy. Wydanie obu książek ukazuje, jak 
poważne są możliwości w badaniach nawet najbardziej dramatycznych wydarzeń 
z naszych dziejów najnowszych. Pokazuje ponadto, że w warunkach szczególnie 
waż:1ych istnieją jednak możliwości niesłychanego wprost skrócenia okresu prze
znaczonego na drukowanie książki. Wystarczy tutaj wskazać, że książkę o obję
tośc: 22,4 arku�zy wydawniczych oddano do składania w połowie maja, a w czerw
cu :ego samego 1981 r. książka została wydrukowana. 

Wojciech Wrzesiński 

P. D o  b r  o w o l s ki, ZACHODNIONIEMIECKA MY$L POLITYCZNA A PO
KOJOWE WSPÓŁISTNIENIE I ODPRĘŻENIE, Warszawa 1980, ss. 236 

Polskie piśmiennictwo politologiczne, traktujące o zachodnioniemieckich kon
cepcjach pokojowego współistnienia między Wschodem a Zachodem, wzbogaciło 
się o nową monografię. Jest nią praca Piotra Dobrowolskiego wykonana w Ślą
skin; Instytucie Naukowym w Katowicach. Przedstawia genezę Republiki Fe
deralnej Niemiec oraz główne uwarunkowania polityki wewnętrznej i zagranicz
nej tego państwa w kontekście strategii globalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Piśmiennictwo monograficzne i przyczy,nkarskie w tej dziedzinie w Pol
sce jest niezwykle bogate. Niewiele jednak jest pozycji, które ze względu nµ 
metodologiczne potraktowanie tematu, oceniane są jako oryginalne. Zdecydowana 
\Vi(;kszość prac z tego zakresu ujmuje temat pubiicystycznie. 

Praca P. Dobrowolskiego, mimo iż nie jest nowatorska pod względem meto
dologicznym, odbiega od stosowanego często schematu. :szerokie tło porówna wc:w 
kierunków i tendencji w naukach politologicznych RFN w poszczególnych eta
pach swego rozwoju oraz wykorzystanie ponad 300 pozycji monograficznych i przy
czynkarskich, z których ok. 80 °.10 to opracowania zachodnioniemieckie, stanowią 
o jej walorach poznawczych. W całym wykładzie dominuje metoda analizy i nad
rzędność szczegółów nad uogólnieniami i wiążącą syntezą. Ze względu na anali
tyczne przedstawienie różnorodnych problemów, znaczną dysproporcję w układzie
kon,;trukcyjnym trzyrozdziałowej pracy, w której pierwszy liczy 120 stron, tj.
ponud polewę całości, zdarzające się powtórzenia, zacieranie się uchwytnego po
działu merytorycznego pomiędzy poszczególnymi rozdziałami oraz ograniczoną moż
liv,.·ość dostępu do publikacji zachodnioniemieckich podanych przez Autora w przy
pisach, książka mimo pozorów przystępności jest trudna w odbiorze, szczególnie
dla ezytelnika nic przygotowanego z zakresu nauk politycznych.

Praca składa się ze wstępu mającego charakter analizy historyczno-politycz
nej, trzech rozdziałów, zakończenia i spisu wykorzystanych źródeł. Rozdział I 
traktuje o etapach rozwoju i przyczynach ewolucji w stosunkach zachodnionie
mieckiej myśli politycznej wobec pokojowego współistnienia. Autor przedstawia 
tutaJ rozwój poszczególnych koncepcji i kierunków politologicznych w RFN w kon
tek;cie międzynarodowych uwarunkowań powstania tego państwa, począwszy od 
ut woi·zenia stref okupacyjnych do końca lat siedemdziesiątych. Analiza ta jest 
zgodna z melodologicznymi za!oże,niami Autora, głoszącymi związek między roz
\voje:n zachodnioniemieckiej myśli politycznej RFN a wzrostem możliwości jej 
pral�tycznego wykorzystania w .NATO, jako stałego składnika w konfrontacji ideu
log,cznej ze Wschodem. Stąd zbieżność i akceptacja koncepcji polityczno-mili
tarnych USA przez organizacje polityczne, społeczne, paramilitarne, środowiska 
inteir·\:tuai1,e oraz czynniki rządowe RFN. W poszczególnych częściach pierwsze.;o 
roz:izb!u prc,c:y Autor pokazuje ewolucje politycznych założeń teoretycznych RFN, 
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o.,;cylujących między agresywnym rewizjonizmem (K. Adenauer, H. Brentano) 
a umiarkowanymi koncepcjami częściowej współpracy ze Wschodem w płaszczyź
:1:e gospodarczej i kulturalnej (W. Brandt, E. Bahr), do szukania nowych form 
\\·spółistnienia ze Wschodem od polowy lat siedemdziesiątych, po załamaniu siQ 
,,teorii ofensywnego posłannictwa Zachodu", opartego głównie na czynniku mili
tarnym (H. Schmidt, W. Schell). 

W rozdziale II została wyjaśniona interpretacja pokojowego współistnienia 
lansowana na Zachodzie i rozwijana w poszczególnych środowiskach społecznych 
oraz popieranych przez oficjalne czynniki rządowe RFN. Zgodnie z założeniami 
zmodyfikowanej teorii konwergencji postulowano, aby w stosunkach z państwa
mi socjalistycznymi w szerszym stopniu niż do polowy lat siedemdziesiątych wy
korzystać procesy technologiczne obok równoległego oddziaływania ideologiczne
go, politycznego, kulturalnego a nawet militarnego. Czynniki te, zdaniem teorety
ków zachodnich, mają' i będą miały decydujący wpływ na tworzenie się w pań
stwach socjalistycznych „transnarodowego społeczeństwa globalnej modernizacji", 
z szeroką nadbudową ideologii zachodniej. Cel głoszonych teorii, konsekwentnie 
realizowanych przez Zachód, w praktyce był jednoznaczny. Poprzez przemycanie 
na grunt państw socjalistycznych swojej ideologii i technologii miały tutaj powstać 
warunki sprzyjające do nieskrępowanego stosowania polityki „otwartych drzwi". 
Jak się wyraził jeden z czołowych politologów zachodnioniemieckich, A. von 
Schach: ,,ludzie w państwach komunistycznych staną się . . . świadomymi lub nie
świadomymi nosicielami zachodnich idei i stworzony zostanie nastrój ogólnej 
niepewności, który będzie przesłanką dla rozwijających się bez użycia siły we
wnętrznych przemian i przewrotów państwowych" (s. 160). 

Przedmiotem analizy rozdziału III, podejmującego problemy od końca lat 
siedemdziesiątych do chwili obecnej, są zachodnioniemieckie koncepcje odpn;żenia 
głoszone w minionym dziesięcioleciu. W opracowaniach naukowych i publicystyce 
zachodnioniemieckiej tego okresu coraz częściej podejmowany by! problem wy
pracowania form, które by skuteczniej oddziaływały na społeczeństwo państw 
socjalistycznych. Parawanem, za którym RFN stara się ukryć prawdziwe cele, 
�ą postanowienia KBWE z Helsinek, a szczególnie trzecia część pn::yklego do
kumentu. .Swiadczą o tym chociażby słowa innego politologa zachodnioniemiec
kiego M. Womera stwierdzającego wprost, że „naszą najsilniejszą bronią w bitwie 
o świadomość są wolność, demokracja i prawa człowieka. Renesans jednostki i jej
prawa odegrają misjonarską rolę, przyczyniając się do zachwiania świata ko
munistycznego" (s. 210). W ten sposób repre7.entanci współczesnego nacjonalizmu
niemieckiego, gwałcącego . przez setki lat prawo innych narodów do samoistnie
nia, chętnie wykorzystują hasła ,volności do osiągania swoich politycznych i re
wizjonistycznych celów. Silne akcenty antykomunistyczne i rewizjonistyczne sta
nowiły w przeszłości i stanowią do dzisiaj przewodni kierunek myśli politycznej
RFN. W opracowaniach politologicznych i historycznych, opiniach głoszonych przez
działaczy partyjnych i oficjalnych przedstawicieli czynników rządowych tego pań
stwa uwidaczniają się tendencje negujące podstawy prawne i zasadność porozu
mienia z Polsk,1 zawartego 7 XII 1970 r. oraz postanowienia aktu koi'icowego 
KBWE z r. 1975. 

\V zakończeniu Autor wskazuje, iż współistnienie dwóch przeciwstawnych sy
stemów społeczno-politycznych w dobie możliwości wzajemnego wyniszczenia jest 
zjawiskiem' obiektywnym, które - niezależnie od spektakularnych sformułowań 
głoszonych przez zachodnioniemiecką myśl polityczną - jest jedynym realnym 
uwarunkowaniem status quo, mogącym kształtować stosunki międzynarodowe. 

Z lektury książki nasuwa się generalny ,vniosek, iż Autor nie dokonał w swej 
pracy ocen syntetycznych, do czego upoważniał go temat pracy, mnogość p:idno
�zonych problemów tak charakterystycznych dla zachodnioniemieckiej myśli po-
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litycznej i jej destrukcyjnego wpływu na osiągnięcie oczekiwanej stabiliz.;c:j� 
w stosunkach Wschód-Zachód, w tym również normalizacji wielu spornych pro
blemów pomiędzy RFN i Polską. Z podtekstu wnikliwie prezentowanych fok1ó,v 
i analiz można wnioskować, iż w odniesieniu do Polski począwszy od połowy :at 
siedemdziesiątych zachodnie teorie politologiczne znalazły sprzyjający klimat, cze
go Autor prawdopodobnie z powodu uwarunkowań cenzuralnych nie mógł '-','Y
raźnie podkreślić. 

W sumie wymienione uwagi nie ummeJszają wartości poznawczej pracy, 
traktującej o trudnej i ciągle aktualnej problematyce. 

Bronisław Gral[1k 

PROCESY NORMALIZACJI STOSUNKÓW PRL-RFN W LATACH 19,'.?-
1974. Praca zbiorowa pod red. Sz. Wysoc:kiego, Katowice 1980, ss. 318. 

Układ warszawski z 7 XII 1970 r. jest dokumentem zwięzłym i krótkim. a,e 
jego znaczenie dla ustanowienia nowych, wzajemnych stosunków pomiędzy PRL 
a RFN jest olbrzymie. Stanowi on pod względem politycznym jedną całość z pod
pisanym nieco wcześniej układem między ZSRR a RFN. Trudno obecnie wy
obrazić sobie przebieg procesu rozładowania napięcia w skali międzynarodo-.\·ej 
i rokowań nad utworzeniem systemu bezpieczeństwa zbiorowego i wspólprucy 
w Europie bez tych układów. Układ między Polską a RFN wszedł w życie z chw;'.ą 
wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpiła w Bonn 3 VI 1972 r. 
Patrząc na to wydarzenie z szerszej perspektywy można zauważyć, iż po okre,:e 
zmagań narodu polskiego z bronią w ręku i trudnym okresie napięcia politycz:,e
go po wojnie przyszedł najbardziej chyba oczekiwany okres negocjacji dyplo:Y.a
tycznych, których efektem był wspomniany układ. Zapoczątkowany wówczas pro
ces normalizacji między cbu państwami i społeczeóstwami by! i jest trudny. �,,:
większe jednak przeszkody w urzeczywistnianiu pcrozumień musi pokonywać ,ttG
na zachodnioniemiecka zarówno w sferze świadomości swego społeczeństwa, dz;,1-
lania jego instytucji politycznych, jak i sposobu pojmowania treści pokojo,Yego 
współżycia narodów. Do takich m.in. wniosków prowadzi lektura omawianej k,:ąż
ki, w której podjęto próbę ukazania całej złożoności procesu normulizacyjnego .,::a 
tle strategicznych założeń i rozbieżnośc:i polityki zagranicznej obu państw" (s. ,\. 

W rozdziule 1 pt. ,,Nowy etap stosunków międzynarodowych: konfrontacja
negocjacja-kooperacja" (S. Wysocki) przedstawiono w dużym zarysie kszta!io
wanie się sH politycznych w RFN i ich stosunek d0 procesu ogólnoeuropejskiego 
odprężenia. 

„Cele strategiczne i założenia taktyczne polityki wschodniej RFN a interesy 
polityczne państw socjalistycznych" to tytuł rozdziału II (S. Wysocki, H. Wuttkel. 
Omówiono tu krystalizowanie się stanowiska SPD wobec polityki wschodniej RF� 
w okresie powojennym, podkreślając, iż „generalne założenia SPD w odniesieniu 
do problematyki pokojowego współistnienia na nowym etapie, ze szczególnym 
uwzględnieniem stosunków z państwami socjalistycznymi, opierają się między in� 
nymi na przemyśleniach i wnioskach Willy Brandta, ówczesnego kanclerza RFN, 
a zarazem przewodniczącego SPD" (s. 45). Za znamienne dla stanowiska SPD 
wobec procesu normalizacji uznano ustalenia z dwóch zjazdów partii: nadzwy
czajnego w 1972 r., który odbył się przed wyborami do Bundestagu, oraz w 1973 r. 
po zwycięskich dla partii wyborach. Omówiono następnie bardziej szczegółowo 
tematykę tychże zjazdów, które skoncentrowuly się m.in. 11a zagadnieniach po
lityki pokoju i współistnienia, pro2esu normalizacji z państwami socjalistycz::y
mi i problematyce niemieckiej. Tymczasem w latach 1972-1973 obserwuje :::ę 
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stagnację procesu normalizacyjnego z winy rządu koalicyjnego w Bonn, co było 
do,voderu rozbieżności między praktyką a deklaracjami politycznymi głoszonymi 
na zjazdach SPD. Niemałą w tym zasługę miała także FDP, która różniąc się ze 
\\'�pólrządzącą SPD w kwestii polityki wschodniej, także na swym zjeździe w 1973 r. 
:1'.e wykazała rzeczywistego zainteresowania procesem normalizacji. 

Dość obszernie proces normalizacji stosunków między PRL a RFN przedsta
w>mo w rozdziale III (,,Normalizacja stosunków między PRL a RFN"), omawiając 
,:,, wstępie „Rozbieżność stanowisk PRL i RFN wobec normalizacji wzajemnych 
s:o,unków". Ograniczenie (do 1973 r.) ze strony zachodnioniemieckiej realizacji po
.:oZ'Jmier'l do problemów gospodarczych i wyjazdów z Polski określanych jako 
,.r . ..1:nanitarnych" przy jednoczesnym tolerowaniu działalności organizacji i pól
r,fi:·jalnych instytucji propagandowych afirmujących politykę rewizjonizmu, prze
j:,.·.\·iających tendencje neohitlerowskie o wyraźnie antypolskim nastawieniu, mu
sic1:o w konsekwencji doprowadzić do poważnej różnicy stanowisk. Na kartach 
ks :ążki przedstawiono zmagania rządu i partii koalicyjnych SPD-FDP z propa
g:i.i:dą opozycji CDU/CSU, wspieranej przez ugrupowania ziomkowskie z H. Cza
ją : H. Hupką na czele. Walka polityczna była tym ostrzejsza, że opozycja od 
sa:!:f:go początku była przeciwna normalizacji z Polską. Jednocześnie wskazano 
bk±e na przejawy działalności w RFN zmierzające do poprawy stosunków z PRL, 
,1 ::nwet pojednania między Polakami a Niemcami (np. Pax Christi, 1973). Pro
c;;, odprężenia politycznego sprzyjał współpracy gospodarczej i naukowo-tech
ni: �nej, która oprócz Polski objęła swym zasięgiem i inne kraje socjalistyczne, 
,,t•.•:>rząc materialne zabezpieczenie przed regresem w polityce pokojowego wspól
:�t::ienia" (s. 195). 

W ogólnej ocenie okres do 1973 r. był jednak okresem stagnacji procesu nor
n:·3'.::zacyjnego między RFN a państwami socjalistycznymi, co uwidoczniło się w nie 
c,tj :epszych stosunkach z ZSRR, odwlekaniu podpisania układu normalizacyjne
go z Czechosłowacją, zadrażnieniach w kontaktach z NRD i pogorszeniu atmosfe
ry ·x stosunkach z Polską. Dopiero z początkiem 1974 r. dają się zauważyć ten
d::::cje „odnowy" polityki wschodniej RFN, zasygnalizowane zarówno w wypo
wiedziach czołowych polityków boóskich, jak i prasy zachodnioniemieckiej. 
Vi :..:westii stosunków z Polską pozostawało jednak wiele spraw wymagających 
1 ... :: :,:·mowania. Debata Bundestagu (21 III 1974) poświęcona polityce wobec Polski 
by\c1 kolejną próbą sil między koalicją rządową a opozycją, której stanowisko 
w wielu kwestiach (m.in. kredytów, akcji łączenia rodzin i wyjazdów) nie mogło 
.;pr�yjać procesowi normalizacji. 

W rozdziale IV, pt. ,,Ewolucja polityki RFN wobec Polski w okresie zmiany 
ek:py rządowej w maju 1974 roku" (H. Wuttke, S. Wysocki), poświęcono uwagę 
P·JClynaniom rządu H. Schmidta i H. D. Genschera po ustąpieniu ze stanowiska 
ka:1clerza W. Brandta. Deklaracja rządowa nowej ekipy najogólniej mówiąc dużą 
U'No.gę skupiała na problematyce wewnętrznej, w polityce zagranicznej priorytet 
sta:10wiły stosunki z Zachodem, polityka wschodnia zaś znalazła się na dalszym 
miejscu, przy czym podkreślano potrzebę konl;xpuacji polityki odprężenia z ZSRR, 
w:dząc w tym klucz do odprężenia europejskiego i światowego, normalizacji sto
su:-:.ków i ostatecznego pojednania. W dalszej części IV rozdziału dokonano „Bi
lat,:,u polityki wschodniej między RFN w okresie VI i VII kadencji Bundestagu 
ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Polską". Następnie .podjęto próbę 
ct:·c>ślenia „Nieodzownych wymogów konstruktywnego przebiegu procesu norma
!lz·,,�ji" pomięd7.y Polską a RFN, procesu, który zdaniem Autorów winien opie
rać się w „głównej mierze nadal na tych realistycznych przesłankach poi i tyki 
ws:hodniej ekipy Brandta-Scheela, które zadecydowały o jej dynamicznym roz
wJju 'W pierwszym okresie, jak też na wyzwalaniu się rządu z dylematów i nie
konsekwencji ograniczających efekty tej polityki" (s. 258). 
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\V ostatnlm, V rozdziale: ,,CDUICSU wobec problematyki międzynarodJv:ej 
w drugiej fazie rządów W. Brandta (1972-1974)", R. Buchała i Z. Łempi11ski przed
stawili w miarę szczegółowo stanowisko opozycji parlamentarnej CDU/CSU w za
kresie polityki międzynarodowej, a przede wszystkim wschodniej. Kryzys we
wnętrzny opozycji w wyniku klęski poniesionej w wyborach do Bundestag,1 
w 1972 r., walka o utrzymanie jedności frakcji parlamentarnej, spnnvy personal

ne, ,,. zwłaszcza aspiracje polityczne F. J. Straussa ciążyły na działalności opo
qcji. Wobec wejścia w życie układów RFN z ZSRR i Polską, a także w atmosft
rze przygotowai1 do Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opo
zycja musiała, w myśl klasycznej formuły prawa międzynarodowego: pacta ,,i:: t 

servanda, uznać ważność tych układów, co nie znaczyło: ich pełnej aprob;;;:y. 
Wręcz przeciwnie, uznano je za błąd polityczny koalicji rządowej SPD-FDP. 

\Vydaje się, iż wobec braku jasnej polityki wschodniej reprezentowanej p�zez 
opozycję, wzrostu sił rewizjonistycznych i prób powrotu do adenauerowskiej pr;
lityki zagranicznej można wysnuć dość pesymistyczne wnioski z lektury ostatnie
go rozdziału co do przyszłości procesu normalizacji. Mając jednak w pamięci 
c:ałą batalię na rzecz tej normalizacji, a także wydarzenia, które miały miej,ce 
w RFN po 1974 r., można mieć nadzieję, iż „zrozumienie wagi tych porozurn:t!1 
dla obu państw i dla odprężenia będzie w RFN c:oraz ,viększe" (s. 11). 

Omawianą książkę należy uznać za wielce potrzebną, tym bardziej że prcce-s 
normalizacji nadal się toczy, a jego dalszy rozwój śledzony jest w naszym kr2.j� 
z dużą uwagą. Prezentowana praca pozwala na bliższe poznanie zdan:c11 i faktó·.�· 
również w świetle źródeł zachodnioniemieckich, co podnosi jej wa lor poznawczy. 
Ponadto szereg ustaleó i wniosków w niej zawartych nic nie straciło na aktc;a'.
ności. 

Janusz lH. Kttpczak 

PZPR NA SLĄSKU OPOLSKilVL Opole 1981, ss. 326. 

Wydany przez Instytut Sląski w Opolu zbiór artykułów o PZPR na Slq,;,;�, 
Opolskim pod red. Z. Kowalskiego składa się z dziesięciu referatów i komunikz,
tów oraz jednego zbioru dokumentów opracowanego przez S. Ziarkę. Prace :e 
przedstawiane były na sesji popularnonaukowej z okazji 30 rocznicy powsta:,ia 
PZPR, która odbyła się w Opolu 12 XII 1978 r. Rangę sesji podnosił udział w niej 
dwóch historyków WSNS z Warszawy, którzy poświęcili swoje wystąpienia ogól,:c
krajowym problemom w działalności PZPR. 

Recenzent pracy zbiorowej staje zawsze przed tym samym problemem, jak 
poh1czyć swoją rolę informatora, nakładającą obowiązek relacji, z rolą krytyka 
oceniającego formalne i merytoryczne walory książki, która z kolei narzuca ge
neralizacje i ujęcia wybiórcze. Przyjmiemy do pewnego stopnia rozwiązanie ko:r,
promisowe: większość uwagi poświęcimy tekstom związanym z tematem książki, 
tam też znajdzie się relacja ważniejszych treści, pozostałe odnotujemy, o ile wy

wołały jakieś refleksje polemiczne. Trzy prace spośród dziesięciu podjęły pro
blematykę ponadregionaln,1: N. Kołomejczyk, Problemy rozwoju organizacyjnego 

PZPR (1948-1975); J. W. Gołębiowski, Strategia rozwoju. gospoclarczo-spolec,ne

fJO Polski w programach i działaniu. PZPR i B. Reiner, Polityka wyz11aniowa PZPR. 

Należy żałować w tym ostatnim wypadku, że znawca polityki wyznaniowej i p!',,
cownik naukowy z Opola ograniczył się do problematyki ogólnokrajowej, : :o 
podanej zresztą bardzo lakonicznie, nie kwapiąc się podjąć specyfikacji funkcjo
nowania tej problematyki na Opolszczyźnie. Wzbogaciłoby to niepomiernie te:,:2-
tykę sesji. Uprzedzając późniejsze wnioski, powiedzmy zresztą już na wstępie, ±e 
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sprawa regionalnych uwarunkowa11 działalności PZPR została poza kilkoma :1ie

licznymi wyjątkami potraktowana w tych materiałach w sposób niezadowalający. 

Ponieważ znajdujemy siG w okresie gwałtownych przewartościowań wielu 

poglądów na nasze najnowsze dzieje, można byłoby spojrzeć pod tym kątem na 
wiele tez artykułów Kołomejczyka, Gołębiowskiego i pozostałych autorów. Byłby 
to jednak zabieg nieuczdwy, dlatego, choć jest on kuszący, rezygnujemy z mego, 

niemniej jednak konfrontacja obiegowych kiedyś i obiegowych dzisiaj pogl,1dów 
na marginesie tez wygłoszonych na sesji w Opolu wydaje się uprawniona. 

Refleksja pierwsza: słyszymy dziś, że jedną z przyczyn kryzysu PZPR b�:ł

zbytni wzrost liczbowy partii, oparty na nieracjonalnej i błędnej z punkt,, wi

dzenia społecznego polityce przyjęć. Pogoń za masowością zagroziła spolecz:,emu 

charakterowi PZPR oraz jej zwartości ideowej. Przekonujące, moim zdanie1�:. :n

formacje Kołomejczyka w sprawie polityki naboru nie potwierdzają tej diag::o7.y. 

Dowodzi on bowiem, że w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły korzystne zn,:any 
w strukturze społecznej członków partii, a nowe kierownictwo z Edwardem G:er
kiem miało na początku kadencji pełną świadomość zaostrzenia kryterióv.- p:·zy
jęć. Odsetek robotni.ków wzrósł przykładowo z 40,3°/o w 1970 r. do 45,9°/o w 19,8 r., 

a spadł odsetek inteligencji i chłopstwa. Czyżby informacje te miały podważyć '. eLG 
o demoralizacji i rozstroju ideowym PZPR? Oczywiście nie, są one argume:::em
przeciw łatwym i powierzchownym tłumaczeniom. Kryzys bowiem jest oczy\•::-1y,

ale nie tutaj należałoby upatrywać jego źródeł.

Innego rodzaju refleksję budzi tekst Gołębiowskiego, który zresztą nie p�zy
nosi nowych myśli. Zaprezentowana przez niego perspektywa rozwoju gospodar
czo-społecznego Polski Ludowej otrzymuje zdecydowanie racjonalistyczne uzasad
nienie w różnorodnym materiale empirycznym oraz ocenach politycznych, że była 

to koncepcja rozwoju słuszna i właściwie jedyna. Stąd jego optymizm. Autor '.vi
dzi cczywiście błędy programowe i realizacyjne w rozwoju gospodarczym, a :e są 
one dla niego nieuniknionym marginesem, jak w każdej działalności. Myślt;:. że 
taka perspektywa musi ulec przewartościowaniom, jeśli przestaniemy zapoznawać 
fakt, że w ponad trzydziestoletnich dziejach PRL były okresy. kiedy powstawały 
propozycje alternalywnyc:h rozwiązań, odrzucane przez centralistyczne i biurok:-a
tyczne kierownictwo kraju i partii. 

Problematykę regionalną działalności PZPR podejmują pozostałe ref era ty : ko
munikaty z wyjątkiem tekstu Hawranka i Lesiuka. Należą tu obszerny wpr(,wa
dzający referat Z. Kowalskiego, Kształtowanie się jedności ruchu robotniczego na 
Siqsku (1945-1948); S. Jaroszewskiego, Z zagadnień rozwoju. organizacyjnego PZPR 
w województwie opolskim ( 1950-1!!78); J. Kroszela, St. Senfta, Kierowniczn roia 
PZPR w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa opolskiego ( 1949-1978); 

M. Lisa, Powstania śląskie w ocenie PPR i PZPR; R. Paculta, Działalność PZPR 

w środowisku nauczycietskim w latach 1948-1954; .J. Popera, Główne zalo:cnia 
PZPR wobec polskiej ludności rodzimej na Śląsku Opolskim w latach 1950-1953. 
Wachlarz tematyczny, jak widać, szeroki i nader obiecujący. Co z tego, .,kom
trzy ostatnie tematy zapowiadające bardzo ciekawą problematykę są tylko ko
munikatami raczej formułującymi pewne tezy wyjściowe do tematów n;ż :eh
opracowanie. Poza tym niektóre z nich (Pacułt) przyjmują perspektywę bad2',\Tz,1
ograniczoną wyłącznie do perspektywy wyłaniającej się z dokumentów partyj1:ych,
jakby nie istniały inne uzupełniające źródła wiedzy.

W referacie Kowalskiego na plan pierwszy wysuwa się nowe fakty i wyda
rzenia, a nie interpretacje. Umiejętnie łącząc procesy regionalne z procesami ogól
nokrajowymi nadal autor swemu spojrzeniu szerszy oddech, pozbawił go cz��:ego 
w takich wypadkach widzenia oddzielnego. 

Sam problem zjednoczenia sic; ruchu robotniczego pod koniec lat czte� ::;:ie
stych w krajach demokracji ludowej może wywołać pytania. Czy można z 1!:a-
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tego:·;, jedności czynić ostateczne kryterium wartościowania polityki partii, tak 
jak to czyni Autor? Oczywiście jedność ruchu robo_tniczego jest wysoko noto
wan,1 wartością i w sen�ie ideologicznym, i w sensie organizacyjnym, po!itycz
nyn:. Ale wydaje się, że widząc w tym ogromne korzyści mobilizacyjno-organiza
cyjne winniśmy widzieć, że nie chodzi o mechaniczne konsolidowanie sB wbrew 
i pomimo różnic między partiami politycznymi. Tak rozumiana jedność nie może 

być kryterium ocen, tym bardziej jeśli zapoznaje się u warunkowania wewnętrz
ne i zewnętrzne, które deformowały proces konsolidacji. 

W referacie F. Hawranka i W. Lesiuka. poświęconym tradycjom rewolucyj

nyn: 1 patriotycznym w działalności PZPR, zwraca uwagę rozległość spojrzenia 
badawczego. Autorzy sięgnęli głęboko w prehistorię problemu, a zakoi1czyli na 
analizie ddała!ności ideowo-wychowawczej partii w latach siedemdziesiątych. Tok 
ich rozumowania wychodził z założenia. że konkurencyjne kiedyś tradycje patrio

tycz:,e i internacjonalistyczne nie znalazły się obok siebie we właściwych pro
por('jach po powstaniu PPR i PZPR. PPR wytyczyła w tym zakresie kierunek 
uję('ici rcl,1cji, natomiast ich właściwe proporcje, oparte na zasadzie złotego środ

ka, przyjęte zostały - według Autorów - dopiero po VI Zjeździe PZPR. Wcześ
niej między V i VI Zjazdami następowała ich zdaniem „stopniowa ewolucja 
w proporcjach między godną przywoływania i ugruntowania tradycją patrio
tycz:1ą i internacjonali5tyczną, na korzyść pierwszej" (s. 149). Mimo kompromi
tacj: wielu stanowisk programowych kierownictwa Gierkn z tą pozytywną oceną 
problematyki patriotyzmu byłbym skłonny się zgodzić. Wiele mieliśmy przecież 
pięk:1ych haseł, które pozostały pusto brzmiącymi frazesami, co nie znc1czy, że 
były błędne z założenia. 

Tworzenie obrazu działalności PZPR na S!ąsku Opolskim na podstawie re
cenzowanego zbioru materiałów z sesii, dodajmy zbioru niekompletnego z nie
ja,rn� koncepcją tematyczną, byłoby niewskazane. Potraktujemy więc ten tom 
jako wydawnictwo okolicznościowe, świadczące raczej dobrze o zainteresowaniach 
i an-,b:cjach naukowych środowiska opolskich historyków. 

C::esłau; Leicandotc,ki 

O KSZTAŁCENIU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNYM. Z DOŚWIADCZEŃ 
FILII UNIWERSYTETU SLĄSKIEGO W CIESZYNIE 197i-1980. Pod red. B. Mróz
ka, P:-a<.:e Nauko\ve Uniwersytetu Śląskiego nr 396, Katowice 1980, ss. 167. 

Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego w Filii Uniwersytetu 
Sląskiego w Cieszynie odbyła się 4 X 1971 r. Uroczysto�ć tę poprzedziło kilka 
wydane11: w grudniu 1970 r. ówczesny doc. dr hab. J. Chlebowczyk został powo
ł,rny na organizatora Filii, następnie zarządzeniem ministra oświaty i szkolnictwa 
wyż,zego z dnia 15 V zostaje formalnie utworzone w Cieszynie WSN, które miało 
działać właśnie jako Filia US, 4 VI zaś zarządzeniem kuratora Okręgu Szkolnego 
w Katowicach z dniem :n XII 1971 zostaje ostatecznie zlikwidowane cieszyńskie 
SK, działające w tym mieście od 1 IX 1!}60 r. Studia w nowo założonej placówce, 
pod kierunkiem 14 nauczycieli akademickich (1 prof. nadzw., 1 docent, l starszy 
wykładowca, 7 wykładowców, 2 starszych asystentów), w większości byłych pra
cow:,ików SN, rozpoczęło - na studiach dziennych - 124 studentów. W per
spektywie mieli oni trzyletnie studia zawodowe, dające dyplom ukończenia stu
diów bez tytułu magisterskiego, do wyboru zaś trzy specjalności: filologię polską 
(wybt·,\lo 64 osoby), historię z wychowaniem obywatelskim (31) oraz nauczm1ie po
czątkowe z wychowaniem muzycznym (29). W r. akad. 197:l/i4 przekształcono WSN 
w uc:zelnię o 4-letnim kształceniu magisterskim, przy jednoczesnej zmianie profilu: 
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z dawnych kierunków pozostawiono jedynie wychowanie muzyczne (z naboru na 
nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym zrezygnowano już w drugim 
roku istnienia Filii), powołano pedagogikę pracy kulturalno-oświatowej, wychowa
nie plastyczne, od r. akad. 1976/77 rozpoczęto zaś rekrutację na wychowanie przed
szkolne. We wrześniu 1977 r. utworzono w ramach Filii Wydział Pedagogiczno
-/utystyczny, w którego obrębie powołano dwa instytuty: Wychowania Przedszkol
nego i Kulturalno-Oświatowego oraz Wychowania Muzycznego i Plastycznego, i Sa
modzielny Zakład Nauk Społeczno-Politycznych.· Ta struktura, wraz z czterema 
kierunkami kształcenia, jest aktualna do chwili obecnej. Uzupełniając trzeba do
dać, że od r. akad. 1973/74 rozpoczęto nabór na studia zaoczne. 

Dziesięciolecie istnienia jakiejś instytucji - zdaniem Redaktora i Autorów 
tomu - ,,nie stanowi - wbręw potocznym sądom oraz tu i ówdzie utrwalonym 
przyzwyczajeniom - żadnej podstawy do jubileuszowego świętowania. Może nato

miast stanowić wystarczająco umotywowaną od strony określonych dokonań podsta
wę niepowszedniej, bo wzbogaconej poczuciem odpowiedniego dystansu do przed� 
miotu rozważań, refleksji nad trybem, jakością i efektami podejmowanych w owym 
dziesięcioleciu działań indywidualnych i zbiorowych". Taką właśnie refleksją chce 
być omawiany tom. Jego Autorzy rekonstruują tradycje szkolnictwa cieszyńskiego, 
których spadkobiercą czuje się Filia, a także analizują dziesięcioletnie doświadcze
nia uczelni, zarówno w odniesieniu do jej zadań dydaktycznych, jak i funkcji śro
dowiskowych. Nie wszystkie ich ustalenia oraz kierunki analizy mogą być dla 
czytelnika tej publikacji zadowalające; nie zadowolą one zwłaszcza uczestnika spo
ru o sens powstawania i funkcję tzw. małych uczelni. Wprawdzie Redaktor w Sło
wie wstępnym pisze, iż taki punkt widzenia był wstępnie· przyjęty, ale też przy
znaje, że „nie wszyscy autorzy uwzględnionych w tomie artykułów wspomniany 
zamysł w pełni potwierdzili w swych propozycjach publikacyjnych". Szczególnie 
brak· tutaj - najbardziej dyskusyjnych we wspomnianym sporze - analizy ja
kości kadry nauczającej oraz zbiorczego, analitycznego opracowania kontaktów 
uczelni z najbliższym środowiskiem, choć wiele informacji, dotyczących tego ostat
niego zagadnienia, rozproszonych jest w części drugiej tomu, ,,z doświadczeń nau
kowo-dydaktycznych". 

Tradycje Filii widzą autorzy części pierwszej tomu (E. Kopeć, A. Zając) w au
str:ackim szkolnictwie średnim, walce o szkolnictwo polskie na tych terenach, 
działalności założonej w 1885 r. Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. 
E. Kopeć przypomina fakt założenia w r. 189·5 Polskiego Gimnazjum Prywatnego
·w Cieszynie, co dało w konsekwencji odwrócenie kierunków wyjazdów na studia
uniwersyteckie: z najbardziej uczęszczanego kierunku Ołomuniec (katolicy), Presz
burg (Bratysława; ewangelicy) przekształcił się on w kierunek Kraków, Lwów,
oraz głód wiedzy o Polsce, narastający stopniowo od 1848 r. Głód ten, poza wie
loma innymi instytucjami, jak prasa, Czytelnia Ludowa w Cieszynie itp., starano
się złagodzić przez organizowanie różnych form kształcenia: kursów uniwersytec
kich w Cieszynie (1904, 1905, 1919-1923), obsługiwanych przez wybitnych uczonych
polskich (m.in. filozof K. Twardowski, poeta i historyk literatury J. Kasprowicz,
historycy F. Bujak i A Szelągowski, przyrodnik O. Bujwid, historyk W. Tokarz);
kursy te przekształciły się w jednoroczny Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski.
Na początku lat dwudziestych umieszczono w Cieszynie Wyższą Szkołę Gospodar
stwa Wiejskiego, która powstała w r. 1919 jako dwuletnie studium przy Wydziale
Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego i przez kilka lat błąkała się po kraju
,,.. poszukiwaniu lokum. Z dniem 1 IX WSGW w Cieszynie połączono z analogiczną
w Łodzi i obie przeniesiono do Olsztyna, gdzie dały początek olsztyńskiej Akademii
Rolniczej. Cieszyńska WSGW wykształciła w latach międzywojennych około 1000
wysoko kwalifikowanych pracowników. Druga linia tradycji to polskie szkolnictwo
pedagogiczne Cieszyna, którego rozwój przypomina A. Zając: powołanie w r. 1896

9 - Sobólka 4/81 
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w całej Austrii szkól ludowych z polskim językiem wykładowym, w których mogli 
uczyć tylko nauczyciele władający tym językiem, spowodowało koniec:.mość po� 
wołania placówki kształcącej nauczycieli do polskich szkół ludowych. Nie po
wiodły się plany założenia polskiego Seminarium Nauczycielskiego; władze nie
mieckie zezwoliły jedynie na otwarcie od r. szk. 1904/05 równoległych klas polsk:c:h 
przy niemieckim seminarium nauczycielskim w Cieszynie, do których nabór od
bywać się miał co drugi rok � na nabór coroczny zezwolono od r. 1907/08. Od!q
czenie klas polskich od zakładu niemieckiego nastąpiło l IX 1910 r. Seminarium to 
istniało do r. szk. 1935/36, od r. 1937/38 rozpoczęło działalność, ówcześnie trzy
letnie, Państwowe Liceum Pedagogiczne, które wypuściło ostatnich absolwcntÓ',\' 
w r. 1963. Tymczasem w r. 1917 z inicjatywy Macierzy Szkolnej otwarto w Ce
szynie Prywatny Kurs Seminarialny Żeński, przekształcony po dwóch latach w pań
stwowe seminarium żeńskie. W r. szk. 193,5/36 przeniesiono je do seminarium mc:
skiego. Wspomnieć też trzeba o dwu, zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo 
Pedagogiczne, wyższych kursach nauczycielskich w Cieszynie: w r. 1923 i 1928. 
Etap następny to Studium Nauczycielskie, które istniało w latach 1960-1971. 

Cechą charakterystyczną przywołanej wyżej tradycji było działanie na rzecz 
najbliższego środowiska, przede wszystkim kształcenie kadr dla szkolnictwa pud
stawowego. Działania te są w cieszyńskiej Filii US kontynuowane: z jednej stro!1y 
zaspokaja ona w ezęści potrzebę posiadania wyższego wykształcenia przez mie,z
ka11ców regionu (studenci cieszyńskiej Filii pochodzą także z innych miejscowości 
całej Polski, a jednocześnie cieszyniacy ksztalc:ą się w innych uczelniach w Polsce), 
z drugiej strony kształci - w prowadzonych przez siebie specjalnościach - c:z�ść 
kadr dla regionu. Ale wraz z powstaniem tego typu uc:zelni doszła inna jeszcze 
forma zorganizowanej działalności: region stał się, z jednej strony, przedmiotem 
zorganizowanych oddziaływań kulturotwórczych pracowników i studentów, z dru
giej strony obicl�tcm, również zorganizowanych, bada11 jednych i drugich. Do dzi;1-
łań pierwszego rodzaju zaliczyć można np. wystawy prac plastycznych studentów, 
połączone ze spotkaniami (m.in. zakłady pracy i kluby w Cieszynie, Rybniku, Wo
dzisławiu, Katowicach, Bielsku-Białej, Lublinie), organizowane na podobnych a.

sadach koncerty studentów v.-ychowania muzycznego oraz chóru Filii, przekazywanie 
zakładom pracy obrazów i grafik, prace na rzecz estetyzacji miasta Cieszyna 
(kolorystyka architektonicznych zespołów zabytkowych, ,,humanizacja przestne:1i 
otwartych i zamkniętych Szpitala Sląskiego" itp.), projekt graficzny i nadzór arty
styczny nad wyposażeniem statku „Uniwersytet Sląski". Ze strony pracowników 
wspomnieć trzeba m.in. o czterech tomach „Pedagogiki Pracy Kulturalno-OŚ\\'ia
towej", przygotowanych przez filię, na których lamach publikowali specjaliści 
w tej dziedzinie z innych uczelni w kraju. Do działa11 drugiego rodzaju (udział 
w badaniach regionu) zaliczyć trzeba badania studentów nad kulturą ludow,J 
w regionie, folklorem muzycznym (Rybnicki Okręg Węglowy, Beskid Sląski, Zy
wieckie). Wyniki badail opracowywane są z reguły w pracach dyplomowych, a .,am 
udział w badaniach jest dodatkowym elementem przygotowującym ctudenta do 
przyszłej pracy, dającym mu pogłębione poznanie przedmiotu przyszłego oddz:a
lywania. Ale dorobek w tej dziedzinie, a tym samym kulturotwórcza fllnkeja 
Filli nie został poddany analizie, a zaledwie naszkicowano jego obraz i zasięg. 

W ciągu dziesięciu lat istnienia może się ciesz.yilska Filia US poszczycić sp()
rymi osiągnięciami ilościowymi: r. akad. 1971/72 zaczynało 124 studentów, r. 1979.80-
1075 (w tym 552 na studiach zaocznych); kadra pedagogiczna powiększyła sit:; do 
108 osób (1 prof. zwycz., 1 prof. nadzw., 6 docentów, 26 adiunktów. 10 starszych 
wykładowców, 7 wykładowców, 30 st. asystentów, 16 asystentów) � niestety, 
w opracowaniu nie podan,p, ilu z nich podniosło swe kwalifikacje w trakc:ie pr.,cy 
w Cieszynie, ilu „importowano" z innych ośrodków, ilu podjęło pracę w Filii za
raz po stiidiach jako swoją pierwszą pracę itp. Dane takie wydają się ważne do 



Artykuły recenzyjne i recenzje G33 
··----··--·---··-----······--·-· .. -------

pełnej oceny poziomu placówki, zwłaszcza wobec pojawiającej się często opinii 
o swoistej słabości regionalnych ośrodków akademickich. Podobnej precyzacji wy
magałyby dane o studentach - tu bowiem często spotykamy się z opinią, że
regionalne ośrodki akademickie wybierają kandydaci słabsi, którzy nie mieliby
wielkich szans w innych, większych ośrodkach. Wzrost dotyczy także bazy ma
terialnej Filii: ponad dwukrotny wzrost księgozbioru głównego, oddanie do użytku
budynków dla wychowania plastycznego (1975) i muzycznego (1978), akademika
żeńskiego (197.3; w r. akad. 1979/80 na 523 studentów studiów dziennych w dwóch
akademikach, w pokojach dwu- i trzyosobowych mieszkało 379 studentów}, dla
nauczycieli akademickich zbudowano dwa bloki, zawierające po 6 mieszkań.

Bogusław Sławomir Kundn 

„INFORMATIONES", BIULETYN PAPIESKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW 
KOSCIELNYCH W RZYMIE, nr 2, Rzym-Warszawa 1980. 

Kolejny numer .,Informo.tiones", podobnie jak numer 1 1 , zawiera ciek,,we 
pozycje treściowe, które z pewnością zainteresują historyków polskich, przede 
wszystkim zaś badaczy dziejów Kościoła. 

Zeszyt otwiera bardzo instruktywny artykuł H. Fokcińskiego i T. Zdziech pt. 
Biblioteca Apostolica Vaticana, w którym Autorzy przedstawiają kolejno dzieje 
znanej na cały świat i tłumnie odwiedzanej przez naukowców Biblioteki \\'aty
kańskiej, jej zasoby i podział na fondy, oraz podają cenne informacje o stanie 
poszukiwań poloników, prowadzonych tam najpierw przez ekspedycję polską na 
przełomie XIX i XX w., a obecnie przez pracowników Papieskiego Imtytutu Stu
diów Kościelnych w Rzymie, a także o udostępnieniu tych materiałów polskim ba
daczom za pośrednictwem Punktu Informacyjnego przy ul. Rakowieckiej 61 w War
szawie. Artykuł ten, będący podsumowaniem dotychczasowych opracowań pOŚ\vię
conych Bibliotece Watykańskiej, dzięki zwięzłości i zawartym w nim informacjom 
stanowić bedzie cenną pomoc w kwerendach naukowych. 

Drugą pozycję w dziale .J.rtykulów stanowi drobna praca A. Karlowskiej-K«m
zowej pt. Swięty Stanisław czy św. Mau.relius? Problem identyfikacji malo1ddla 

ściennego w dolnym kościele św. Franciszka w Asyżu, będąca uzupełnieniem jej 
wcześniejszych prac poświęconych plastycznym przedstawieniom męczeństwa 
św. Stanisława. Autorka podważa dotychczasowe poglądy o związkach tego zabytku 
ze św. Stanisławem i łączy go z kultem św. Maureliusza. Teza ta ma niewątpli
wie charakter dyskusyjny, musi jednak być brana pod uwagę przy dalszych ba
daniach zarówno historyków sztuki, jak i badaczy factum św. Stanisława 2• 

W dziale publikacji źródeł G. Płatania publikuje Instrukcje dworu. polskiego 

w związku z konklave po śmierci papieża Klemensa XIV (1774), rzucające pewien 
snop światła na politykę dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec Kurii 
rzymskiej. Specjaliści znajdą tu także wykaz ważniejszych zespołów źródłowych 
oraz nowszej literatury, zwłaszcza włoskiej, dotyczącej dziejów Polski w drugiej 
połowie XVIII w. 

Omówienia i informacje zawierają tn:y pozycje. H. Fokciński w ,irtykule ,e
cenzyjnym pt. Udział kardynała protektora w nadawaniu wyższych godności /cościel

nych w Kurii rzymskiej w XVI w. uzupełnia i prostuje niektóre stwierdzenia na 

' Rec. W. Ko r ta, ,,Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 1979 nr 2 s. 326--
327; R. Karp ińs k i, ,,Przegląd Historyczny", 1980, nr 2, s. 409. 

' 

2 Z tradycyjną interpretacją fresku z kościoła w Asy:i:u jako źródła do sprawy 
św. Stanisława wystąpił ostatnio M. Ple z i a, Dookoła sprawy św. Stanislaii,a 
(Annalecta Cracoviensia, XI, 1979, s. 278�281). 
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ten temat zawarte w książce H. D. Wojtyski, poświęconej stosunkom papieska
-polskim w XVI w. 

H. Łukasiewicz-Bianciardi w krótkim szkicu pt. Unione internazionale degii
istitu.ti di archeologia, storia e storia dell' arte in Roma kreśli historię międzyna
rodowej federacji instytutów archeologii, historii i historii sztuki, działających 
w Rzymie, w tym takie Stacji Naukowej PAN, omawia jej działalność naukową 
i wydawniczą z podaniem najważniejszych publikacji za Iata 1959-1978. 

Jedną z takich zjednoczonych placówek działających w Rzymie jest L'ecole 
Fran�aise de Rome, której dzieje, działalność i dorobek naukowy w okresie 1875-
19i5 omawia autor występujący pod syglami T.S. 

W dziale recenzji sprawozdawczych znalazły omówienie cztery pozycje, dwa 
wydawnictwa źródłowe Le Saint Siege et la situation religieuse en Pologne et 

dans les Pays Baltes 1939-1945, Citta del Vaticano 1967, oraz E. Gatza, Acta zur 
preussischen Kirchenpolitik in, den Bistiimern Gnesen-Posen, Kulm und Ermland

1885-1914, Mainz 1977, ponadto dwa czasopisma: ,,Archivum Historiae Pontifi
ciae", t. XIV, 1977, i „Rivista di Storia delle Chiesa in Italia", R. XXXII, 1978, 
t. 1-2.

Numer zamyka sprawozdanie z działalności Papieskiego Instytutu Studiów
Kościelnych w Rzymie za lata 1976----1979. Była ona wielokierunkowa i bardzo 
owocna. A więc: pomnożono materiały mikrofilmowe w Punkcie Informacyjnym 
w Warszawie o dalsze 200 tys. jednostek, wzbogacono bibliotekę podręczną Punktu 
o nowe pozycje i pomoce archiwalne, prowadzono systematyczne kwerendy po
loników w Archiwum Watykańskim i Bibliotece Watykańskiej, w wydawnictwach
źródłowych, opracowywano odszukane materiały archiwalne, przygotowano do
druku tom regestów Documenti liturgici relativi alla Polon-ia dal 1588 al 1632 

dell'Arcltivio della Congregazione dei Riti, oraz obszerne opracowanie procedury
zbierania informucji pri;ez Kurię rzymsk:ą przed nadaniem wyższych godności
kościelnych. W przygotowaniu do publikacji znajduje się tom regestów dokumen
tów polskich z Archiwum Watykańskiego z drugiej połowy XVI w., a także zbiór
tekstów źródłowych do działalności kardynała St. Hozjusza na konsystorzach pa
pieskich w latach 1569-1579. Do tego wszystkiego należy jeszcze dodać różne
prace usługowe, działalność Biblioteki Instytutu, indywidualne prace naukowe pra
cowników Instytutu, współpracę z innymi instytucjami i wydawnictwami, dzia-
łalność odczytową i inne.

Dziwić więc muszą trudności, jakie napotyka działalność Punktu Informacyj
nego w Warszawie (przetrzymywanie przesyłek mikrofilmów, utrudnianie publi
kacji niezbędnych informacji o zawartości gromadzonych zbiorów). Należy jednak 
żywić nadzieję, że na gruncie korzystnych przemian w naszym kraju praca ofiar
nych Polaków z Instytutu dla dobra nauki i kultury polskiej spotka się rychło 
z należytym zrozumieniem i pomocą ze strony odpowiednich władz. 

Wacław Korta 

GOSPODARKA SUROWCAMI SKAŁ LITYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU. MA
TERIAŁY PO KONFERENCJI, Wydawca: Polska Akademia ;Nauk. Oddział we 
\Vrocła wiu, Wrocław 1980, ss. 212. 

Ukazanie się pracy o gospodarce surowcami skal litych na Dolnym Śląsku 
należy powitać z zadowoleniem. Rzecz bowiem dotyczy fragmentu ogromnego te
matu, jakim jest niewątpliwie stan gospodarki narodowej. Książka ukazała się 
staraniem Komisji Nauk o Ziemi działającej przy Oddziale PAN we Wrocławiu. 

Tytuł publikacji zainteresuje, jak należy sądzić, badaczy zajmujących się 
historią gospodarczą. Z pewnością przydatne im będą nie tyle dane o materiale 
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skalnym, lecz problem jego wykorzystania. Wiele interesujących spostrzeżer'l p:·z.y
niesie zapewne konfrontacja tego, co wiemy o składzie mineralnym skal D0l:1ego 
Sląska, z tym, co uczyniono dla efektywnego zagospodarowania surowca. a szcze
gólnie jego najcenniejszych odmian. 

Praca składa się z trzech grllp tematycznych, z referatów wygłoszonych na 
sesji, z tytułów stanowiących podstawowe opracowania najważniejszych suro,•:ców 
oraz z omówienia dyskusji. Znaczną część opracowania poświęcono takim zagad
nieniom jak: baza surowcowa skał litych (1a tle budowy i historii gcolog'.cz.ncj 
Dolnego �ląska, rozpoznanie i przydatność surowców skalnych, górnictwo ,kal 
litych, organizacja górnictwa, zagospodarowanie wyrobisk i ich rekultywacj,t oraz 
problematyka organiz,1cyjno-prawna gospodarki surowcami skalnymi. 

Zdarza się, że lektura dzieła nasuwa pewne wątpliwości. Nie wszędzie zadbano 
o odpowiedni materiał ilustracyjny pokazujący zaleganie złóż oraz rozmieszczenie
zakładów wydobywczych. Nie zadowalajq zbyt ogólnikowe miejscami inforn:acje
zarówno na temat lokalizacji surowców, jak i ich wydobycia. Trudno si� ;:go
dzić z pomijaniem spraw drażliwych, jak np. gospodarka złożami, która ,,·ed!ug
dyskutanta wola o pomstę ... (s. 209).

Część druga książki, pt. ,,Referaty przygotowane na sesję", zawiera opraco
wania najważniejszych surowców skał litych. Znalcżć tu można sporo ba:·d;;:o 
ciekawych informacji, które zostan,1 zapewne \1.;yzyskane do badań dziejÓ\\. go
�podarczych. 

Zdawałoby si�. że dyskt1sja stanowić bGdzie n,1jcenniejsze źródło wiadomości 
o gospodarce surowcami skalnymi. Tymczasem to, co otrzymaliśmy, 1.upelnie za
wodzi nasze oczekiwania.

Mimo to w sumie rzec:z interesująca i godna polecenia. 
Krzysztof Grygajtis 

HISTORIOGRAFIE V CESKOSLOVENSKU 1970-1980. V�"BEROVA BIBLIO
GRAFJE, SOSIO.\·i!i: B. H<>ubOYil, M. Kudi:libek, ::V!. ;\J;ituro\·a, V. My/łka, L. NC�Ycld
bik, A. Skorupova, Praha 1980, ss. XXXII -'- 387, t:Mav ceskoslovenskych a ,,·eto
v)·ch dejin (:SA V (tytuł, pnedmowa, wstęp metodyc:rny, spis treści - również 
w j. rosyjskim i angielskim). 

Opracowanie, przygotowane przez zespól dośv,·iadczonych bibliografów z ::1-
stytutów historycznych Czechosłowackiej : Słowacki'j Akademii Nauk wyda:1e 
zostało z okazji XV Międzynarodowego Kongresu N;;uk Historycznych 'w B�1ka
reszcie. Stanowić ma ,,.,·ięc niejako oficjalną wizytówkę czechosłowackiej r.auki 
historycznej na arenie międzynarodowej, a zarazem - wedle sformułowania 
J. Pursa w przedmowie (s. I) - ,,bilans pracy za lata siedemdziesiąte".

Zarówno samą inicjatywę, jak i jej realizację tn.eba ocenić bardzo pozytyw
nie. Czechoslowackn bieżącn bibliografia historyczna ukazuje się z wielkim opóź
nieniem, kończąc jak dotąd systematyczną serię na r. 1965 (Bibliografie ceskoslo

i;enske historie za rok 1965, sestavili: V. Myska, L. Nesvadbik, A. Skorupova. P:·aha 
1972, ss. 561). Ostatnio wydano tom za 1971 r. (Bibliografie clejin Ceskoslore118ka. 
.::a rok 1971, sestavili: ciź, Praha 1979, ss. 391), jako znś dodatek do rocznika uno

czasopisma „Ceskoslovenski· ćasopis Historicky" ukazała się Bibliografie l-eske

historie za rok 1968 {sestavili: V. Myska, L. Nesvadbik, s�. 120). W tej sytuacji 
omawiane wydawnictwo jest jedynym iródłem bibliograficznej orienh1cji w do-· 
robku historiografii czechosłowackiej za ostatnie dziesięciolecie. Szkoda w:ęc -
formułujemy tę uwagę z pełną świadomością, jak bardzo utrudniłoby to reali
zację całego przed�ięwzięci<. - że wydawca i ze�pól ;rntorski :,ie poku�i!: ,:ię 
o objęcie swym wysiłkiem całego piętnastolecia 1966-1980.
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Cel i charakter wydawnictwa przedstawia zwięzła przedmowa dyrektora In
stytutu Dziejów Czechosłowackich i Powszechnych ćSAV J. Pursa oraz wstęp me
todycrny. W założeniu bibliografia stanowić ma obszerny wybór (w sumie .6307 po
zycji) prac autorów czeskich i słowackich. również publikowanych za granicą. Nie 

uwzględniono natomiast prac autorów zagranicznych, nawet jeśli chodzi o publi� 
kacje na terenie Czechosłowacji dotyczące dziejów tego kraju. Kryteriów selekcji 
bliżej nie określono, stwierdzając jedynie, że proporcje produkcji wydawniczej 
w ostatnim okresie odbijają „świadomą koncentrację badań na najważniejszych 
problemach z nowszych i najnowszych okresów dziejów czeskich i słowackich, 
priede wsiystkim na tematyce \valk narodowowyzwolei1czych podczas drugiej woj
ny światowej i budowy socjalizmu" (s. I). 

Konstrukcja bibliografii jest przejrzysta, a korzystanie z niej ułatwia „graficzna 
organizacja" strony i poszczególnych zapisów. Część ogólna (451 pozycji) zawiera 
prace z zakresu teoretyczno-metodologicznych podstaw warsztatu historycznego, 
organizacji pracy badawczej (archiwistyka, muzealnictwo, bibliotekoznawstwo, to
warzystwa i instytucje itd.), nauk pomocniczych historii i pokrewnych dyscyplin 
(m. in. regionalistyka, etnografia, dzieje przedsiębiorstw). Najobszerniejsza jest część 
druga, poświęcona dziejom czechosłowackim (4867 pozycji). Wyodrębnione tu prace 
syntetyczne, prace szczegółowe uporządkowano chronologicznie z podziałem na 
f.iemie czeskie i Słowację (podział ten nie obowiązuje dla okresu po 1918 r.), 
umieazczono ponadto dziu!y poświęcone posz_czcgólnym postaciom oraz regionom 
i miejscowościom w układzie alfabetycznym. W części trzeciej znalazły się po
zycje z zakresu dziejów powszechnych (989 pozycji). Prace ogólniejsze ułożono tu 
chronologicinie, natomiast dotyczące poszczególnych państw - alfabetycznie w ra
mach kontynentów. Trzeba zauważyć, że przy korzystaniu z tej części czytelnik 
n:e tylko pobki bt;cl-.ic nieco .:.dczoricntOW:llly :rn�zeregow:miem prJ'l.ycji sięgaj<1-
cych swym zakresem chronologicznym do polowy XVII w. pod paragraf „średnio
wiecze" (s. 294-295, 308-:309). Budzić może również wątpliwości umieszczenie 
�zeregu pozycji na temat dziejów niemieckich okresu 1945-1949 pod hasłem 
.,NRD" (s. 319), kiedy istnieje hasło „Niemcy". 

Pewną niekonsekwencję konstrukcyjną wydaje się stanowić rozrzucenie po
zycji bibliograficznych po różnych działach wszystkich części, kiedy w części I 
(ogólnej) umieszczono paragraf „Bibliografia historyczna", zawierający jednak wy
łącznie opracowania na temat teorii i historii prac bibliograficznych o charakte
rze historycznym. 

Na treść tomu składają się ponadto: wyka:i: skrótów (pełnić on może jedno
cze�nie funkcję zestawienia czechosłowackiego czasopiśmiennictwa historycznego), 
indeks autorów i indeks tytułów (wyłącznie tytuły prac zbiorowych, wydawnictw 
seryjnych itp.). Indeksy te opracowane zostały bardzo rzetelnie. Zdarzają się jed
nak wypadki, kiedy nie rozszyfrowano imienia. Prowadz:ć to może do umieszcza
nia jednego autora pod kilkoma hasłami i przynajmniej jeden taki wypadek zda
rzył się rzeczywiście: obok hasła „Fi ser, Rudolf" (poz. 88, 2175-2177, ,5300) mamy 
hasło „Fiser, R." (poz. 5710) - oba odnoszące się do tego samego historyka czasów 
nowożytnych z Brna. 

Recepcję tego bardzo starannie wydanego i pożytecznego także dla polskiego 
śrudowiska historycznego przedsięwzięcia ogranicza okoliczność, że jako ,,wewnętrz
na publikacja" Instytutu Dziejów Czechosłowackich i P0\'7szechnych Czechosło
\\·,ickicj Akademii Nauk w Pradze nic je�t dostępna ona w powszechnej sieci 
k<ęgarskiej. 

Ryszard Gladkiewicz 




