
ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE 

MODERNE PREUSSISCHE GESCHICHTE. EINE ANTHOLOGIE, wyd. O. Bilsch 
W. Neugebauer, t. 1-3, Veroffentlichungen der Historischen Kommission zu Ber

lin, t. 52/1-3, Berlin-New York 1981, ss. 1764.

Potężne rozmiary wydawnictwa uniemożliwiają choćby nieco dokładniejsze 
przedstawienie jego treści. Jednocześnie fakt, że mamy do czynienia z antologią, 
niecelową, a w każdym razie w ramach omówienia niezmiernie trudną, czyni po
lemikę z przedstawionymi w wydawnictwie treściami. Pozostaje jego zasygnalizo
wanie i ogólna charakterystyka. 

Wydawcy, tzn. przede wszystkim przewodniczący berlińskiej Komisji Histo
rycznej, prof. Bi.isch, zgromadzili około 60 prac, które wyszły spod pióra 53 auto
rów i właśnie od tych autorów zamierzam zacząć. Charakterystyczne może być 
zestawienie: ich dat urodzin. Najstarszy urodzi! się w 1838 r., najmłodszy w 1953 r,. 
ale pra,vic 3/ł z nich ·urodziło się po 1900 r. Ukazuje to. jakie pokolenie repre
zentowane jest najliczniej. Podobny rezultat osiągniemy, jeżeli ułożymy prace 
chronologicznie - z lat do 1914 r. pochodzi ich 9, z lat 1914-1933 - 5, 1933-
1945 - 1, a 47, czyli znowu około 3/4 , ukazało się od zakot'lczenia II woj ny świa
to\vej (w datach ukazywania się prac trafiają się usterki; książka F. Mehringa, 
Lessi11gtegotcle, z której zaczerpnięto urywek o Fryderyku II, ukazała się w 1893 r,. 
podano zaś wydanie z 1919 r.). Ogólnie biorąc jest to więc antologia prac doty
czących dz1cJów Prus, 0gloszonych głów.nic w najnowszym czasie (poza histoi·y
kami niemieckimi z RFN uwzględniono 5 historyków anglosaskich i 1 francuskie
go). Równoczefoie stosunkowo niewiele artykułów pochodzi z ostatnich lat, gdy 
\\·:-raźnie \'::,stępuje ,.fala pruska"; wliczając prace napisane specjalnie dl,1 oma
wianego w:cdawnictwa jest ich zaledwie kilka. Okazuje sic;. jak znaczne było 
zai!, tere,o·sanie historią Prus także w okresie, gdy pozornie ten zamknięty okres 
dziejów N:emiec ·nie znajdował sic; w centrum zainteresowaó badaczy (len stan 
rzeczy je,zcze bardziej podkreśla liczba prac cytowanych w odsyłaczach). 

1V wic/,.-zości w:·padków wydawcy przedru:,rnwali artykuły czy podobne prace. 
rzadziej fragmenty opracowai1, co należy uznać za metodę dobrą, gdyż niemal 
nie ma prac. które nie stanowią zwartej całości i same nic dość jasno się tłu
maczą. Po11c1dto przewag(; mają prace, które pozwalają na ogólniejsze wnioski, 
na\\·et ocei,,·. nad ściśle erudycyjnymi przyczynkami. 

W:.-dawc:: w przedmowie i w za\vartości podkreślili z naciskiem zakres chro
nologiczny \l'�·dawnictwa; nie jest to bO\viem sprawa umowna, ale stanowi część 
stanowi,k,, wobec historii Prus. Tak więc przeciwstawiając się ograniczaniu tych 
dziejów (n:ekiedy tylko do lat 1701-1871), sięgnęli do XVII w., do czasów wiel
kiego elE�:tr,ra (prace dotyczące XVIl w. obcJmują zagadnienia gospodarcze, spo
łeczne, ;1i<·.Jrię administracji i v;oj�ka. natom:a,t mniej historię poEt:·czną), 
U\\'Zględnia.iąc także cza.cy i,ajnow,ze. \V uklad:,te tym przewagę mają raczej 
cza�:.- da\n;'ejsze; i ta:, okresu do początków XIX w. dotyczy 2,3 prac, wieku 
XIX - 19, \vieków XIX i XX - 2, a samego XX w. 3 prace. 

Cały materia! podzielony je�t na 7 działów (ponadto w aneksach mowa jest 
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o kartografii hi�torii Prus i podana jest wybrana bibliografia}. W dzi;1lf Prusy
jako problem historyczny wyodrębniono ogólne aspekty, a w nim fragment
z H. Prutza Preussisclie Geschichte z HlOO r. zastępuje wcześniejszą hbt,1riografię,
Rankego, Droysena czy Treitschkego, przez krytyczne omówienie ich poglądów,
w pewnym, choć niewielkim stopniu uwzględnia także obraz Prus ':: historie
grafii pozaniemicckiej (do tego ostatniego zagadnienia wrócono jeszcze w dwóch
artykułach historyków niemieckich o opinii angielskiej i francuskiej wobec Prus
fryderycjańskich, ale dalekie to jest od wyczerpania zagadnienia Pru., w opinii
obcej).

W dziale ludność i system społeczny znajduje się artykuł S. Jersch-Wenzel, 
specjalnie napisany dla wydawnictwa, w którym mowa jest także o ludclo�ci pol
skiej. Jako że autorka nigdy tym się nie zajmowała. jest to krótki fragment oparty 
na paru pozycjach literatury; uzasadnia on stwierdzenie, że, choć także tu i ów
dzie w innych pracach znajdują się wzmianki o sprawach polskich, zajmują one 
nieproporcjonalnie mało miejsca, wcale nie tylko z polskiego punktu widzenia, ale 
w porównaniu do rzeczywistego znaczenia polityki Prus wobec pa11stwa polskie
go, jak też do miejsca ludności polskiej w państwie pru5kim. 

Kolejny dział to pafatwo, administracja i system prawa, niezwyr:le istotny, 
gdyż dobrze wiadomo, jak ważne to były problemy w dziejach Prus. Sto�unkowo 
mniejszy jest dział dotyczący systemu wojs,kowego i porządku spolecrnego, cho
ciaż przypomnieć należy rolę armii w Prusach, nawet jeśli znane określenie, że 
w Prusach fryderycjańskich armia posiadała państwo, a nie odwrotnie, jest z pew
nością przesadne. Brakuje tu np. takich zagadnień, jak najwyższe władz� ze szta
bem generalnym na czele, wiele jest natomiast mowy o reformach tej armii. 

Tytuł następnego działu: rozwój gospodarczy i polityka gospodarcza, jest ce
lowy, gdyż w dziejach Prus to właśnie polityka gospodarcza miała szczególne 
znaczenie. Nacisk położony jest na okres nowszy, szczególnie na XIX w .. któ
rego dotyczy aż 6 z 9 artykułów. 

Kolejna, szósta część, to kierunki religijne i naukowe. Wybór w tyrr. wypadku 
był niezmiernie trudny, gdyż nakreślenie granicy między Prusami a :'iiemcami 
w wypadku podobnych problemów jest często niepodobieństwem. Mowa jest raczej 
o okresie wcześniejszym, dla wieków XIX i XX wybrano prace o reformie uni
wersytetów przez W. von Humboldta, •o Kulturkampfie i dwie o szkołach, może
chcąc zaznaczyć znaczenie tych ostatnich. co mimowolnie przyp:imina ,tare po
wiedzenie, że bitwę pod Sadową wygrał pruski podoficer i pruski nauczyciel lu
dowy. 

W ostatnim dziale: poszczególne zagadnienia historii Prus, sporo miejsca zaj
muje problem Prusy a Rzesza, który od kilkudziesięciu lat stanowi przedmiot kon
trowersji, czy w większym stopniu można mówić o sprusaczeniu Niemiec czy 
o zatracie Prus w Rzeszy.

Z ważniejszych zagadnie11 brak uwzględnienia dziejów partii, wśród których
znależć można typowe dla życia politycznego Prus; niewiele miejsca zajmuje 
także polityka zagraniczna, już więcej mowy jest o pozycji Prus. 

We wstępie Biisch, główny inicjator dzieła, zastrzega się zresztą, że wiele za
gadnień nie zostało poruszonych, co jest samo przez się zrozumiałe. Gdy chodzi 
o kryteria doboru, zaznaczył tylko wykluczenie prac dogmatycznych i nietoleran
cyjnych (s. XXII}. Nie są to określenia precyzyjne, w każdym razie „dopuszczony"
został, jak już wspomniałem, Mehring z krótkim urywkiem z Lessingtegende
o oświeconym despotyzmie Fryderyka II. Właśnie przy Fryderyku II wydawcy
zastosowali zestawienie poglądów, które uznali za skrajne, E. Marcksa i Mehringa.

· Najtrudniej jest stwierdzić, jaki - na podstawie tak znacznej liczby dość
różnorodnych prac - powstaje obraz Prus. Na pewno ogólnym celem jest pod
kreślenie znaczenia państwa pruskiego w historii, i to niezależnie od dziejów 
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Niemiec. I tak Bi.isch określił Prusy do 1866 r. jako mocarstwo europejskie, choć 

z interesami niemieckimi (s. 10). G. Mann związek Prus i Rzeszy uznał za nie

pomyślny. Nawet ze starszej pracy F. Hartunga wybrano fragment o trudt:Jściach 

współżycia Prus i Niemiec. Dla sprawiedliwości dodajmy jednak, że w a,·tykule 

L. Dehio pojawiają się stwierdzenia o wpływie „recepty" pruskiej na iYlitykę
Niemiec, nawet uznanie, że nie-Prusa·k, Hitler, był jednak „Prusakiem z \\·yboru"
(Wahlpreusse) (s. 1634); mimo to i Dehio kończy wywody zdaniem, że Pru,y prze

kazały Niemcom „phrasenlose Pflichttreue" i „Tapferkeit", które w now,,m wyda
niu pomogą znaleźć drogę między nihilizmem i wszechsuwerennością egoiEtycznego
państwa (s. 1638-1639). Wielokrotnie bowiem jest mowa o znaczeniu Prus dla dzi
siejszych Niemiec (zwłaszcza w artykule D. Willoweita, Pruska przesz/ość i nie

miecka teraźniejszość).

Z tego wynika negatywna ocena aktu likwidacji 

najobszerniejsza w artykule Willoweita, a u Manna 

martwego lwa przez zwycięskiego osia (s. 260-261). 

Prus przez aliantó\v \\. 1848 r., 

przybierając postać kopnięcia 

Dominuje zaprzeczanie twierdzenia, aby rok 1871 oznaczał kres istnienia Prus, 
jak zakłada wydawca. Niemniej Stilrmer koniec ten widzi gdzieś między r. 1866 
i 1945, a Mann okres od 1890, a nawet 1871 r. określa jako ,,Nachge,chichte" 
(s. 243), od r. 1932/3, jak pisze, nie ma w ogóle sensu mówić o Prusach (:-. 259). 

Najistotniejsze jest chyba, że choć nie brak wydobywania negatywn,,ch cech 
systemu panującego w Prusach, przeważają pozytywy. Podawane są one \\" różnej 

postaci. Skalweit daje w poważnej mierze rehabilitację Frydery1ka Wilhelma I, 

uznając, że był to nie tylko Soldaten-, ale i Biirgerkonig (s. 115). Przypomniano 

głos znanego ekonomisty Schmollera sprzed ponad stu lat, w którym ukazuje on 
przekształcanie niekarnych oddziałów w zdyscyplinowaną armię, dostrzega zacząt
ki powszechnej służby wojskowej w 1733 r., chwali tworzenie na tej drodze oby

wateli (s. 761), a nawet armii narodowej (s. 765), co wobec rezygnacji z przypisy
,vania Prusom „niemieckiej misji" brzmi w tym wydawnictwie nieco paradoksal
nie. Nawet je�li Jany nie tai drastycznych metod ,v-erbunku do armii. k'.:i1czy 

,;woje rozważania uznaniem jej „vortrefflicher Geist". 
Gdy mowa o znaczeniu prądów duchowych, Oestreich kalwinizmowi i sbicyz

mowi przypisuje wytworzenie w Prusach takich cech jak bezwzględna obmviązko
,vość i poświęcenie dla zbiorowości. Z pracy francuskiego historyka Brun,ch,viga 
wybrano fragment, w którym Prusy uznaje on za właściwą ojczyznę Oś,\·(ecen:a 

'(S. 1306). G. Franz-'.Villing (jest to wyjątek ze znanej pracy o kultur;;:,>.mpfie 
z 1954 r., wydanej wówczas pod nazwiskiem Franz) pisząc o walce Kościuła z pat'i
stwem, podkreśla, że nie było to zjawisko wyłącznie niemieckie, czy raczej pru�kie, 
:że w momencie tworzenia nowego pat'lstwa niejako mechanicznie musiab przy
brać potężne rozmiary, a jego geneza w poważnym stopniu tkwiła w polityce 
Ko�cioła i w opozycyjnej postawie Polaków. 

Na tle takich sądów tym bardziej możliwa jest pochwala Prus w rep'..Iblice 
weimarskiej, gdy panowała w nim „stabilna demokracja" (Kotowski, s. 15,2), ale 
mu�iała ona brać początek w epoce poprzedniej, skoro, gdy w 1918 r. padły za
pory w postaci pruskiego systemu wyborczego, okazało się, że większość lL!.dności 
Prus jest za rządami demokratycznymi (Scheuner, �- 69). Willoweit szukając miej
sca dla przeszłości Prus w teraźniejszo�ci niemieckiej widzi ją w pruskiej myśli 
paóstwowej, bo żadne po!itycznie zorganizowane społeczeństwo nie może i,tnieć 
bez pewnego kwantum powszechnie uznanych celów; Prusy więc mają służ�·ć 

przeciwko zbytniej heterogeniczności prądów (s. 1659). 
Nie oznacza to, oczywiście, aby nie było nrtykulów, w których autorzy J-;ry

tykują poszczególne cechy paóstwowo�ci pruskiej; nieraz jednak chodzi o naru

·szenie słusznej z gruntu myśli czy koncepcji. Tak je�t np. z oceną losÓ\\" reform
'\V. \·on Humboldta przez Kotowskiego, który pisze, iż zamiana swobod:: p!·ofe-

s - Sobótka 3/83 
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sorów, stworzo:1ej przez tego reformatora uniwersytetów, na traktowanie ich jak 
urzędn:};:ów spowodowało, że hitlerowskie paóst\vo totulitarne rozbiło nie uniwer
sytet humboldtowski. ale już tylko jego resztki (s. 1363-1364). 

Jak jednak wygląda taki bilans cech paóstwa prus.kiego, ukazuje fragment 
artykułu Scheunera, który z jednej strony pisze o „Pflichtgedanke, Leistungs
kraft, unparteiliche Gerechtigkeit, Toleranz und rationale _. moderne Forderung von 
\Vissenochaft und Kultur"', a z drugiej o „der harte, zuweilen schneidende und 
kalte Zug des Staates, seine Neigu ng zu ilbermassiger Anspannung seiner Kraft, 
seine Verbingung mit gewissen herrschenden Schichten einer tiberalterten ostlichen_ 
Gesellschaftsstruktur" (s. 72). 

Poglądy na rolę, znaczenie i dzieje Prus mają za sobą bogatą historiq. 
W XIX w. podkreślano ich dzieło zjednoczenia Niemiec, stąd pai1stwu pruskiemu 
przyda\vano nieraz charakteru narodo\vego. Dla demokratów i socjalistów było 
ono uosobieniem reakcji w Niemczech, agresji na zewnątrz, dla Polaków symb o
lem antypolskiej polityki na ziemiach zachodnich. Rehabilitacja Prus zaczęła się 
niezadługo po 1.945 r., przybierając postać bardzo różnorodną. A więc, dla przy
kładu, :1iekiedy czyniono z Prus próbę połączenia różnych grup, także etnicznych 
(np. H.-J. Schoeps), jakby dla przeciwstawienia się niemieckiemu etosowi, a za
razem modelując państwo na modłę nam współczesną. \V innych wypadkach sta
rano się z Prus zrobić „lepsze Niemcy" (S. Haffner). 

Teraz natomiast, w obliczu złożonych problemów dzisiejszego świata, Prusy 
miałyby stać się s:,mbolem stabilności przeciw chaosowi, porządku przeciw temu, 
co o,;reśia się jako anarchię, surowej prostot:; przeciw rozpasanej heterogenicz
n ości, podporządkowania pat\stwu i władzy przeciw· buntowi i samodzielności spo
łeczei1stw. Prusy były jednak tylko jedne i, jakkolwiek by oceniać te cechy, nie 
istniały one w izolacji od reakcyjnych stosui1ków wewnętrznych, od dławiącej 
spuleezellstwu umt1iputencjl p<1i"1st wa, K tórl:'gu potc;gu putnifilu �i,;; ui,;-raz o koza& 
nicością, jak dowiodła w 1806 r. Jena. 

Adam Ga!os 

J. G r uch a ł a. KOŁO POLSKIE W AUSTRIACKIEJ RADZIE PAŃSTW A
WOBEC KWESTII CZESKIEJ I SL.\SKA CIESZYŃSKIEGO (1879-1899). Wrocłmv 
1982, SS. 139. 

Przedstawicielst\va zaborów pruskiego i austriackiego od poło,vy XIX w. 
wchodziły ,v skład parlamentów Niemiec i Austro-\V<;gier. O ile jednak działal
ność posłów pol�kich w parlamencie niemieckim znalazła odzwierciedlenie w sto
sunkowo licznej literaturze historycznej, o tyle gorzej przedstawia s:ę sytuacja 
w stosunku do zaboru austriackiego. Literatura historycrna dotycząca tej proble
matyki organicza się w gruncie rzeczy do lat 60-tych i najwyżej 70-tych XIX w., 
okre.,u, ;,iedy kola konsenvalywno-ziemia1·1skie w Galicji podejmowały stara nia 
w ,prawie uzyskania w:obód narodowych i zabezpieczenia zarazem swobód kla
sowych. Swego rodzaju pustkę badawczą stano,vią natomia�t pozostałe lata XIX w. 

Brak zainteresowania badaczy polskich można ,vyjaśnić faktem, iż polityka kół 
ziemia11sko-konserwaty\v.1ych w Galicj I w gruncie neczy miała na celu jed>·nie 
utrzyma:1'.e osiągniętej \\"Cze:jniej autonomii, jak również struktury spoleczno-poli
tyczi1ej w tej pro,vincji. !\Tając na względzie powyż�ze rozważania, wypada odno
tować pojawienie .,ię na pol�klm rynku k,ięgarskim poz>·cji J. Gruchały, poś',\"iG
conej pewnym aspe;.:torr. pn'.ityki p::i,;lów pol"klch \\' au,triackiej Radzie Pa11sl\\'a 
w ostatnim 20-leciu XIX w. 
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Tytuł pracy wskazuje jednoznacznie, że przedmiotem jej zainteresowania po
winna o:,ć działalno�ć posłów polskich z Galicji, wszyscy posłowie do 1897 r. 
zrze,;zen: byli \V Kole Polskim. Jednakże fakt, iż praca wykracza poza tę datę 
0899 r.). powoduje, że wysunąć można za!'trzeżenia odnośnie do tytułu pracy. 
Termin (Kolo Polskie) posiada bowiem dość jednoznaczną treść. P:maclto z lektury 
ru1.prawy :nożna wnioskować, że Autor w swoich rozważaniach 1: ie s!rnnccntr:iwał 
się jedynie na działalności reprezentacji polskiej w parlamencie austriackim. Prze
mawia za tym fakt, iż J. Gruchała dość często w celu udokumentowania swoich 
wniosków przytacza zdania polityków czy też glosy opinii politycznej, bez.po
średnio !,ie związane z działalnością Kola Polskiego. Zresztą i w ostatnich dwu 
rozdziałach rozprawy Autor nic pominął, a nawet starał się szeroko przedstawić, 
stanowisko po�łów, ludowych i socjalistycznych, nie należących do Kola, wobec 
interesujących go problemów. Stąd też tytuł pracy nie w pcJ.ni odpowiada jej 
tre:\ci. Wydaje się, że bardziej odpowiednio brzmiałby tytuł: ,,Polityka galicyjska 
wobec kv.restii czeskiej i Sląska Cieszy11skiego". 

Powyższe sugestie w żadnym wypadku nic mogą wpłynąć negatywnie na 
ocei�ę oma\\'ianej pracy, zwłaszcza wobec braku opracowa11 dotyczących stano
wiska Polakó,v do problemów narodowościowych i ustrojowo-politycznych mo
narchii habsburskiej. Rozprawa niezależnie od zastrzeże11, jakie mógł wzbudzać 
tytuł. jest interesująca. Jest tak tym bardziej, że historycy polscy marginesowo 
traktują tę problematykę. Jeśli w ogóle była przedmiotem ich zainteresowania, 
to odnosib się to głównie do okresu I wojny światowej. 

Praca J. Gruchały omawia stanowisko posłów galicyjskich wobec kwestii cze
skiej i Sląska Cieszyńskiego. Obydwie kwestie wbrew temu, co może sugerować 
tytuł, tworzą jedną całość. Jak sam Autor dobitnie wykazuje w tytule, kwestia 
Sląska Cieszyńskiego była integralnie związana z problemem narodowościowym 
w krajach czeskich. Stąd rozwój sytuacji politycznej na obszarze Sląska Cieszyń
skiego był ściśle związany z rozwojem sytuacji politycznej w krajach czeskich. 
Niezależnie więc od faktu, iż Sląsk Cieszy11ski sta,nowił przedmiot bezpośredniego 
zainteresowa:1ia czeskich ośrodków politycznych, tytuł pracy wydaje się być uza
sadniony. 

Komtrukcja pracy nie może wzbudzać zastrzeżer'l. Trudno jest znaleźć cezurę 
chronologiczną odnoszącą się do działalności Kola Pol:;kiego w latach po ukształto
waniu się ustroju monarchii habsburskiej, ale z punktu widzenia polityki gali
cyjskiej cezurą chronologiczną mógłby być również r. 1907 (rn. in. 7. powodu wpro
wadzenia poYvszechnego prawa wyborczego). 

Koócząc rozważania natury ogólnej należy nieco uwagi poświęcić merytorycz
nym wartośc:om rozprawy. Przecie wszystkim J. Gruchała w sposób udokumen
towany źrócllcl\vo przedstawił rolę polityki galicyjskiej wobec problemów narodo
wościowo-politycznych zachodzących w tym czasie w monarchii habsburskiej. 

Pozwoliła na to, wobec zniszczenia podczas okupacji materiałów rękopiśmien
nych, giÓ\\·:1ie kwerenda w prasie polskiej i czeskiej. Rola polityki galicyjskiej 
w Ś\\"ietle rozważai'l Autora ujawn!la się szczególnie \V ostatnich latach XIX w. 
OdnMi �ię to przede wszystkim do tzw. polskiego rządu Kazimierza Badeniego, 
kiedy - jak wykazano w rozprawie - konserwatywne Kolo Polskie wywierało 
istotny \Vpływ na rozwój wydane11 politycznych w Austrii (Przedlitawii). Dużo 
miej!;ca też w pracy zajmuje stanowisko pozostających poza Kołem Polskim po
słów ludo·.,·ych i socjalistycznych. 

Recc:1zo·,\·a:1a rozprawa wnosi szereg nowych ustaleń nie t.,·Jko do dziejów 

Pohk;, cz,· nawet Galicji. W�·kazano w niej bO\\'iem istotny wpl�·w na rozgry

wające• sic; procesy spoleczno-polit.,·czne ·,,; Am:rii-Przcdlitawii, zwłaszcza u schył
ku XIX v,·. Praca w sposób szczegól?1:,r ukazała równi'.?ż rozbieżności zachod7.ące 
między interesami po:skich kół kcmsenvatywno-ziemia11skich a rządu i dynastii. 
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Stanowisko Koła Polskiego wobec kwestii czeskiej, które zajęło po\\"aŻną część 
pracy (trzy pierwsze rozdziały) zostało potraktowane w sposób szczególny. Wnioski 
J. Gruchały wykazały. że dość powierzchownie przedstawiony w historiografii pol
skiej fakt sprawowania wysokich stanowisk przez polityków polskich monarchii
habsburskiej nie wywierał wpływu na dzieje Galicji, a tym bardziej i innych
ziem polskich. Wy1kazane to zostało w pełni w ostatniej, IV częś-ci omawianej pra
cy, poświęconej stosunkowi Koła Polskiego do kwestii Sląska Cieszy11,kiego.

W sumie rozprawa, mimo sygnalizowanych wyżej uwag, zasługuje na zaintere
sowanie historyków nie tylko polskich, zwłaszcza, że jej problematyka nie była 
pomijana przez badaczy czesk·ich i słowackich. Należy na koniec podkreślić wy
jątkową umiejętność Autora w zakTesie wykorzystania źródeł. Bazą źródłową 
były przede wszystkim anonimowe artykuły publikowane na łamach prasy ga
licyjskiej i czeskiej. Autor zadał sobie trud ustalenia nazwisk ich autorów. Praca 
J. Gruchały zasług,uje na zainteresowanie nie tylko badaczy politycznych, ale
i dziejów prasy polskiej.

Marek Edward Nita 

W. Łaz u g a, MICHAŁ BOBRZYNSKI. MYSL HISTORYCZNA A DZIAŁAL
NOSC POLITYCZNA, Warszawa 1982, ss. 281. 

Już podtytuł książki sygnalizuje zamierzenia Autora; jeszcze wyrazrneJ for
mułuje On je w przedmowie, pisząc: ,,Bobrzyński-historyk, Bobrzyński-polityk; ile 
w historyku było polityka, ile w polityku - historyka? To pytanie i:�teresuje nas 
przede wszystkim. Za·kreśla ono zarazem granice problemu stanowiącego sedno 
niniejszej pracy. Nie jest to w.ięc biografia obejmująca wszystkie dzied.-;iny życia 
Bobrzyńskiego, choć jest to biograficzne studium" (s. 6). W praktyce ograniczenia
mi Autor objął raczej wątek Bobrzyński-historyk, w wyraźnie mniejsz::m stopniu 
działalność politycrną. 

Podkreślano nieraz, że historycy na ogół nie są dobrymi politykami. choć moż
na mieć poważne wątpliwości, czy słuszne jest podobne uogólnienie. Sam Bobrzyń
ski formułował w tej sprawie ostrożny sąd: ,,Zdaję sobie sprawę, że historia z ze
branymi w niej skarbam: doświadczenia, poucza i kształci polityka praktycznego, 
ale do rozwiązania żadnej praktycznej kwestii nigdy wystarczyć nic m0że" 1. 

Na postawione we wstępie zagadnienie, po rozważeniu całej naukowej i po
litycznej działalności Bobrzyńskiego, Autor odpowiada w zako11czeniu. Stwierdza 
w nim, że Bobrzyński był zwycięskim historykiem i przegranym politykiem, że 
do kol'lca życia był history,kiem nowoczesnym, natomiast dla niego jako polityka 
niezrozumiały był świat partii, ruchów masowych i agitacji, na polit::}:ę patrzył 
,,mędrca szkiełkiem i okiem", nie uwzględnia! emocji ludzkich. Mimo tej rozbież
ności nic sposób oddzielić od siebie Bobrzyńskiego-historyka od -polit:s :-:a, a obie 
strony działalności oddziaływały na �iebie (s. 256-257). 

Tyle Autor. Wnioski to ciekawe, a oparte na bogatym materiale z życiorysu 
B0brzy11skicgo. Trzeba pamiętać, że o ile o twórczości naukowej au'. );·a Dziejów

Polski w ;::arysie, mimo wielu i w tym zakresie braków, pisano już .,p-,ro, szcze
gólnie zaniedbana jest jego ·działalność polityczna. Niewiele zmieniło :,ię od cza
�u, gdy towarzysz Bobrzyó.skiego, Stanisław Estreicher, napisał jego szkk•Jwy życio
rys a. Po śmierci Bobrzyńskiego Stanisław Zakrzewski stwierdził, że ,.brak o nim 

1 W. Karp i 11 ski i M. Kr ó 1, Sylwetki polityczne XIX w., Kraków 1974, 
s. 106.

2 „Przegląd Wspó!czerny", 1936; w formie skróconej w Polskim Słowniku Bio
graficznym, t. II, 1936. 
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książek", a postać jego i działalność zasługują „na dobry szereg monografii"'· 
W swoim wydanym niedawno szkicu o Bobrzyńskim W. Bartel dwukrotnie za
strzega się, że nie zajmuje się <lzialalnością polityczną 4, odsyłając czytelnika 
w grunc:e rzeczy do Estreichera z n iewielkimi tylko uzupełnieniami (w tym ·do 
mojej ·przedmowy poprzedzającej pamiętniki Bobrzyńskiego, ale i one, i wstęp do
tyczą tylko kilku lat namiestnikowstwa) 5• 

Z tych stwierdzeń wypływają pewne wnioski. A więc przede wszystkim, że 
podobna praca, w której punkt ciężkości spoczywa na działalności politycznej Bo
brzy!'1skiego, była jak najbardziej pożądana, a dalej, że trudno było w niej o kom
pletne na�wietlenie całej postaci. Nie uważam natomiast, aby możliwe byio ogra
niczenie problemu do relacji polityk-historyk. Choć Autor nieraz do tego nawią
zuje, częśc:ej opi�uje działalność Bobrzyńskiego bez związku z tym zagadnieniem 
i inaczej b�·ć nie mogło. Toteż traktuję książkę przede wszystkim jako monogra
fię działalności politycznej Bobrzyńskiego. Za takim traktowaniem monografii 
przemawia także zastosowany w niej układ treści; lata do 1879 r., obejmujące 
młodość : najbujniejszą działalność naukową. zajmują 24°.'o zasadniczej treści 
pracy, okres rosnącej, potem dominującej działalności politycznej do wybuchu 
wojny - 41 0/o, czasy od 1914 r. - 35"/o. Ostatni odcinek zawiera, jak mi się 
wydaje, najwięcej nowego materiału, gdyż stosunkowo mało o nim dotąd pisan0. 

Zaczn<; od szczególowej sprawy bibliografii prac Bobrzyńskiego (s. 25e-261). 
Prac historycznych Bobrzy1'1ski nie napisał tak wiele, o jego wielko�ci jako histo
ryka świadczy ich jakość, a szczególnie znaczenie Dziejów Polski. Bibliografia 
w książce Łazugi wykazuje tyle samo pozycji, co bibliografia Zakrzew$kiego 6, 
przy czym ten ostatni dodaje, że daleka jest ona od kompletności, zalecając dal
szą kwerendę w „Czasie" i „Przeglądzie Polskim". Aui.or dorzucił kilka pozycji, 
odnalezio1:ych w materiałach rękopiśmiennych, zamieścił i takie, które ukazały się 
po napisaniu artykułu Zakrzewskiego, poza tym już tylko jeden artykuł z „Prze
glądu Pol�kiego" i jedną broszurę. Ze swojej strony pominął rów!1ież kilka pozy
cji, widniejących w zestawieniu Zakrzewskiego (nie wiem także, dlaczego nic 
uwidocznił emigracyjnego wydania Dziejów Polski, o którym wspominał Bartel 
i 0:1 sam, oraz tłumaczeń na j<;zyki rosyjski i czeski) 7. Jest to wi�c bibliografia 
mniej więcej tak samo niekompletna, jak u Zakrzewskiego. Nie to jest jcdna·s: 
najważn.icjsze. Wobec charakteru monografii istotne wydaje mi się zestawienie 
prac Bobrzyńskiego o charakterze politycznym, publicystycznym czy na pograni
czu public�·styki i historii. Szkoda, że nic ma tutaj tak pojętej bibliografii, a da
rowałbym rozpraw.v naukowe i wydawnictwa źródłowe, znane dobrze i z artykułu 
Zakrzewskiego, i z innych opracowa11. Sporządzenie podobnego wykazu na pewno 

3 St. Z akrze wsk i. Micha! Bobrzyński (Kwartalnik Hist., R. XLIX, �- 539). 
' W. M. Bartel, Michał Bobrzyński 1849-1935 (Spór o historyczną szkolę 

krakowską, Kraków 1972, s. 182, 187). 
5 Także np. M. Ha n del s m a  n, Historycy, Warszawa 1937, pomija działalność 

politycwą. 
6 Z akrze w s ki, op. cit., s. 535-539. 
7 Tł!.lmaczenie rosyjskie Dziejów Polski dało asumpt przeciwnikom do twier

dzenia, że jego historia Polski w przekładzie rosyjskim jest ,przedmiotem wykła
dów w Królestwie (Przemowa dra Karola Lewakowskiego do młodzieży polskiej
z oka.:ji -IO. rocznicy powstania roku 1863, Paryż 1903, s. 12). Abstrahując jednak 
od podobnych tendencyjnych wystąpicti, pozostaje fakt opierania się niejednego 
historyka rosyjskiego końca XIX w. na Bobrzyńskim przy pisaniu o historii Pol
ski. Gdy chodzi o bibliografię, można .podać także jej drobniejsze usterki. W te
kście (np. ,. 25 ods. 27) trafiają się pozycje nie widniejące w bibliografii. Czasem 
niewła5ci·.va jest kolejność (np. najpierw powinna być pozycja Kilka uwag w spra
wie cł;ydawnictwa kodeksów dyplomatycznych, a potem Dalsze u.wagi ... ) czy nie
doklaa:ie, są opisy (np. artykuł Z chwili rozstroju ukazał się w „Przeglądzie Pol
skim" i w odbitce). 
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nie jest proste. Nie wierze;: wprawdzie, wbrew Zakrzewskiemu, aby wiele dała 
kwerenda w „Przeglądz:e Polskim" (stosunkowo łatwa) czy w „Czasie'' /znacznie 
trudniejsza), ale czy i które z przemówień sejmowych czy innych uwzglc;:dnić (chy
ba żadne nie miało takiego znaczenia, jak cytowana w obu bibliografiach mowa 
z 1908 r.), to już sprawa skomplikowana (przemówienia na otwarcie sejmu w okre
sie namiestnikowstwa miały na ogół postać stereotypową, ale nie brak też wy
�tąpień ważnych, jak przemówienie w sejmie 23 IX rn10, mowa w kole sejmo
wym 7 IV 1913 8 czy, z „innej beczki", projekt dla mniejszości narodowych, przy
gotowany na życzenie biura prac kongresowych 9). Sądzę, że wybór (na pewno 
wybór, bo przecież nie sposób notować wszystkich okólników, które \v�·sz!y spod 
pióra namiestnika) podob:1ych wystąpień miałby sporą- wartość dla politycznej 
biografii B0brzy11skiego. 

Te dość szczegółowe rozważania nad bibliografią prac B0brzy11skiego przepro
wadziłem w konkretnym celu. Wydaje mi się bowiem, że ta główna w pracy 
dziedzina działalności namiestnika i ministra nie jest pełna. Dla .przykładu weźmy 
pod uwagę rozdz. II, poświęcony okresowi najważniejszemu dla twórczości nauko
wej. Ponieważ Bobrzyński nie brał wówczas bezpośredniego udziału w polityce, 
jego zainteresowania w tym zakresie wyrażały się głównie w publicystyce. O roli 
publicystyki Autor napisał w kilku miejscach, ale nie wspomniał o ano:1imowych 
artykułach Bobrzyńskiego w „Czasie" Jubileusz niemiecki w MaLborgu 10• przy 
czym ważne byłoby umies;:czenie tego wystąpienia na tle bogatej publicy5tyki pol
skiej w tragiczną rocznicę pierwszego rozbioru. J\'[oże dla tych lat dałoby znaleźć 
się więcej podobnych wy:,tąpiei1. Także w następnych latach zwróciłbym bacz
niejszą uwagę na stanowisko Bobrzyńskiego w sprawie propinacji, przedstawione 
niezupełnie ściśle (s. 94). Potrzebny tu był także szerszy kontekst; nie było bez 
znaczenia, że w swoim żądaniu zniesienia propinacji Bobrzyński bliski był Szcze
panowskiemu. 

Pojęcie Bobrzyóskiego-polityka jest, w moim ,przekonaniu, dość złożone. Już 
współcześnie zdecydowanie wrogi namiestnikowi organ chrześcijat'lsko-społeczny, 
„Głos Narodu", odróżniał jego działalność administracyjną, którą chv.:alił. i stricte 
polityczną, którą zwalczał 11_ Autor, rzecz naturalna, pisał o jednej i drugiej 
formie działalności B0brzyl'1skiego, powstaje jednak pytanie, czy w jednakowym 
stopniu uzasadnienia obu można szukać w poglądach namiestnika na historię. 

Natomiast w większym stopniu, niż to czyni Autor, można by połączyć poglą
dy Bobrzyńskiego i Jego działalność polityczną w zakresie stosunku do duchowie11-
stwa. Protestowałbym ·przeciwko określeniu go jako klerykała, jeżeli klerykalizm 
ma oznaczać dążenie ·do powiększania roli politycznej duchowieństwa. Z osobistą 
religijnością Bobrzy11skiego ma to niewiele wspólnego, Dmowski w swojej znanej 
pracy Upadek myśli konserwatywnej w Polsce zarzucił stańczykom, że używali 
Ko�cioła „za narzędzie do służenia pewnym interesom, nic wspólnego z życiem 
religijnym nie mającym" 1i. Świadectwo to, na pewno bardzo tendencyji:e, odpa
rować można wieloma odmiennymi przykładami, choćby podporządkowaniem się 
Tarnowskiego decyzji biskupów w sprawie reformy wyborczej w 1913 r. Ale 
właśnie ówczesne wystąpienie biskupów spowodowało, jak wiadomo, upadek Bo
brzy11skiego, jego zaś kom1�ntarze w pamiętniku, przypominające niewłaści\ve sta
nowisko biskupów wobec hierarchii greckokatolick iej, także tłumaczenie słabej 

Est re ich e r, op. cit., s. 72. 
Tamże, s. 119. Nie mówię już o wypadkach, w których podane jest w miarę 

dokładne streszczenie odczytu Bobrzyńskiego (por. np. ,,Dziennik Pozn." z 5 HI 
1879). 

1o „Czas", 1872, i odbitka, Kraków 1872. 
11 Por. np. ,,Głos Narodu" z 24 IX 1910. 
12 R. Dm o ws k i, Pisma, t. IV, Częstochowa 1938, s. 19. 
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reprezentacji duchowieóstwa wśród po�łów wybranych w wyborach z 1911 r_, wy
raźnie łączą si<; z jego złożonym stanowiskiem wobec roli hierarchii ducho,Ynej 
w historii Polski. 

Z pełną racją podkreśla Autor niedostosowanie Bobrzyńskiego do epoki ru
;;hów masowych. Tym bardziej to znamienne, że należał na pe\vno do naj,\·ybit
niejszych namiestników. Warto tu jednak byłoby roz,zerzyć omówienie sytuacji, 
w której przyszło działać Bobrzyóskiemu. Przełom XIX i XX w. to nie tylko 
okres masowych ruchów politycznych. ale także lata, \\' których powszechnie �kar
żono się na odejście od polityki „zasadowej". Wiele było ,v tym, co prawda, .. lau
dationis tempori acti", ale wystarczy zapoznać się z korespondencją Bobrzyóskie
go, którą Autor przecież zna do,konale, aby sbvierdzić, że nawet w samym obozie 
konserwatywnym mnóstwo było wzajemnych animozji. nawet intryg 13. Z:1ane jest 
imputowanie Bobrzyl'lskiemu przez Głąbit'lskiego zdania, że „bez kanalii rządzić 
nie można". Nie ma powodu. aby bezkrytycznie wierzyć temu antagoniście na
miestnika, ale rzeczą niewątpliwą jest, że Bobrzyt·1ski w jakim;, trudnym do okre
ślenia stopniu, był i w ówczesnych warunkach być musiał graczem politycznym. 
Niekiedy przypominało to na miarę galicyjską niektóre pociągnięcia Bismarcka 
{tyle że o całe pokolenie wcze;niejsze), ale kanclerz Rzeszy umiał ponadto do 
:::zasu odwoływać się do mas. Paradoksalnie Bobrzyński potkną! się na opozycji 
biskupów (dopiero za nimi stała endecja), gdy do upadku Bismarcka ·przyczynił 
się walnie masowy ruch robotniczy. 

Wracając do tematu powstaje pytanie, czy anachroniczność Bobrzy11skiego-po
lityka narodziła się już przed 1914 r., czy dopiero po 1918 r., gdy konserwatyści 
doznali tak · g,vałtownego szoku. Teoretycznie Bobrzyt\ski wiedział, że kcnieczne 
jest odwoływanie się do szerokich rzesz u, ale stwierdzał, że nie będziemy nigdy 
,agitatorami 15• Czy zawsze uważał, że ziemia11stwu „z tradycji i wykształcenia
politycznego słusznie w polityce krajowej należy się przodownictwo"? 16 

Podobne rozważania prowadzić można długo. Omawiając książkę Łazugi od
szedłem wyraźnie od jej oceny, ale w tym właśnie kryje się moja o niej opinia. 
·y0 czy tamto mniej mi się w niej podoba, ale. co najważniejsze, pobudza ona
,do dyskusji, a jest to niewątpliwie zwycięstwo Autora 17• 

.4dam Galas 

,3 Gdy wiele lat temu refero,valem pamiętnik Bobrzyt'1skiego i wspomniałem, 
ie zjawiskiem wyjątkowym były przyjacielskie stosunki między Bobrzyt'tskim 
i W. L. Jaworskim, całkowicie potwierdził to obecny na zebraniu syn tego ostat
niego, nieżyjący juź prof. hvo Jaworski, pami<;tający z czasó,v młodości okres 
namiestnictwa Bobrzy11skiego. 

14 Np. Stańczyk, Kraków 1883, s. 31; Z eh wiU „rozstroju", Krakó,v 1889, 
s. 24.

15 Mowa posła ivlicllala Bobrzyńskiego na 36. posiedzeniu przy dyskusji jene
ralnej nad prowizorium budżetowym na rok 1908, odbitka z Czasu, Kraków 1908, 
s. 4,

16 z chwili „rozstroju", s. 24.
11 \V omówieniu skupiłem sic; na sprawach ogólniejsz�·ch. Na zakończenie garsc 

uwag drobniejszych. Trafia się cytowanie z rękopisów prac drukowanych (np. 
s. 57 ods. 67). Gdy mowa o stosunku Bobrzyńskiego do endecji na początku XX w.
,,·. (s. 111), warto było skonfrontować jego zdanie z nierzadkimi w tym czasie 
wypowiedziami innych konserwatystów z Piltzem na czele. Nie było kongresu ,ver
�alskiego (s. 230), zdarzają się nierzadkie pomyłki w korekc:e (np. s. 154, 169, 195). 
·Opinii współczesnych o Bobrzyóskim było tak wiele, że niemożliwe jest przyt_ę.
czanie choćby poważniejszej części; może jednak warto było podać, ż:e gdy w 1902 r.
krążyły wieści, że Bobrzyński ma zostać preze,;em Kola, stwierdzano, że mógłby
być znakomitym ministrem dla Galicji, ale jako prezes Koła trnktowalby · posłów
jako podkomendnych, że nie potrafi jednać sobie ludzi i daje im poznać swoją
wyższość (por. np. ,,Głos Narodu", nr 43 z 21 II 1902).
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INTELIGENCJA POLSKA XIX I XX WIEKU. Studia pod red. R. Czepu
lis-Rastenis, Warszawa 1981, ss. 322. 

:--.;:e jc�t moim zamiarem oma-_vianie całego tomu, a jedynie zwrócenie uwagi 
na badaaia nad dziejami inteligencji polskiej w zaborze pruskim i na pewne 
cechy tych dziejów, odróżniające je w pewnym stopniu od rozwoju inteligencji 
na in:,ych ziemiach polskich. Badai1'.a nad znaczeniem inteligencji w Polsce mają 
już za sobą sporą przeszłość (wspominai,o nawet o ,.temacie nieZ\vykle często 
porusza:::.-m", Inteligencja polska pod zaborami, Warszawa 1978, s. 3); nie mówiąc 
o czasach przedwojennych (wówczas podobne zagadnienia poruszano nie zawsze
używając dzisiejszej terminologii), sięgają pracy Chałasińskiego. Po przerwie, gdy
takie badania nie mieści�y si� w obowiązujących schematach, w sposób gruntow
niejszy i systematyczny zainicjowała je J. Leskiewiczowa, dalej R. Czepulis-Raste
nis. Jak sic; wydaje, prace ich, a także inne (np. J. żurawickiej), ukazały koniecz
no;ć p'.!przedzenia kolejnych uogólnie11 przez studia szczegółowe. Podobna potrze
ba sp:,.•.-odo,va!a uruchomienie serii. której drugim tomem jest Inteligencja pol

ska XIX i XX w. (t. I; Inteligencja polska pod zaborami, cytowałem wyżej).
Cechą ogólną zamieszczanych prac jest zajmowanie się pojedynczymi grupa-

mi. tworzącymi inteligencję, często stosunko,vo nie! icznymi, za to przedstawian�'mi 
możliwie gruntownie. I tak w l. II mowa jest o malarzach polskich w okresie od 
o,;wiece:,ia do Romantyzmu, o Je: ... arr.ach pracujących na Wielkiej Emigracj 1. 
o nat,czycielach krakowskich w czasie au tonom i i. o pokoleniu Szkoły Głównej
oraz IJ profesorach szkół wyższych w Polsce po 1918 r. 

Badania nad inteligencją w zaborze pruskim rozpoczc;ły się później niż w za
borze r'J,yjskim, ,v każdym razie tak wyraźnie określone, gdyż podobnie jak 
cały :,u:·t badafr mają one za sobą „poprzedników". Mimo to ziemie zachodnie 
w obu ,omach zajmują niepuśleduie mieJ,ce; na 14 prac w obu tomacl1 dominuje 
zabór niyjski (6 art_1·kulów). ale Poznafokie i Pomorze Gdariskie z 3 artykułami 
wyprzedzają Galicjr.; (2 prace). \\" t. I artykuł W. Molika, Kształtowanie się inteli

gencji polskiej w Wielkim Księstu;ie Poznańskim ( 1841-1870), jest „produktem 
ubocznym" ogłoszo11ej później k,iążki, którą omawiałem już na łamach „Sobótki" 
(1979, ,1r 4). inny art::'.rnł tegoż autora \\' t. II, Wokół „Przeglądu Po.:nańskiego". 

Próby usamocl::ielnienw się intcdigencJi polskiej w Po::nańsk;em w koficu XIX u;., 
zapowiada dalszy ciąg tamtej monografii, nabmiast praca J. Borzyszkowskiego, 
Rodowu cl społeczny cluchowiefrst wa polskiego diece:::ji che/mińskiej drugiej polowy 
XlX u: .. dotyczy Pomorza. 

O;c:at11i artykuł oparty je�t na bogatych, choć niekompletnych (czego Autot· 
nie uk:-:,wa) materiałach źródłowych drukowanych i archiwalnych. Cieka \Vy jest 
m.in. dlatego, że ukazuje złożoność świadomości i posta,v narodowych (np. nie
którzy �:�ięża tuszował. S\voją polskość do czasu uz.\·skania probostwa, które umo
żliwiało stosunkowo \,-iększą niezależno�ć. s. 14,1, nie brakowało \VŚród nich ludzi
dwóch :,:u[tur, s. 145, czy księż:· ,,bez wyraźnego znamienia narodowego", s. 147,
występrnval proces gcrmanizacj i, ale i polonizacji, s. 148). Czas już na to, aby na 
Lego t:,-pu zjawiska. pojawiające się nie l,dko wśród księży i nie tylko na Pomo
:·zu. ;:;iojrzeć spokojn:ej. bardziej szukać ich genezy. niż je wartościować. Praca
Borzyszkowskiego skłania zarazem do paru uwag. Daleko idące ograniczenie po
jęcia i:;teligencji powoduje, że nieraz nie zalicza się do niej księży. W zaborze
pruskim. wobec struktury spoleczeóstwa i znaczenia duchowici'lstwa, jest to chyba
niemożliwe_ Uwzględnienie zaś k>ięży, zwłaszcza na takich terenach jak Pomorze,
a je,zcze bardziej Górn:,- S!ą,k, powoduje, że niezwykle trudne, jeżeli w ogóle 
możliv,-e. staje siQ utrz.rma:1ic ścisłej granicy narodowej; konieczne staje sic; 
uwzglęcl!1icnie \v trudnym do apriorycznego u,lalenia zakresie także pewnych
grup :1iemieck:ch.
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Praca .'.\folika dotyczy istotnego, ale dość wąskiego problemu (choć w części. 
wstępnej :".utor zamieścił uwagi ogólniejsze o stanie inteligencji polskiej w Po
mariskiem ·.\· końcu XIX w.); wszak „Przegląd Poznat'1ski" istniał krótko w latach 
1894-1896. Jak przy znakomitej większości czasopism polskich tego okresu nie· 
zachowało się archiwum redakcyjne; choć więc Autor zebrał, co było możliwe,. 
o zespole )i!dzi skupionych wokół „Przeglądu", znaczna część artykułu oparta jest
na piśmie i bardziej przedstawia wyrażane na jego lamach poglądy, niż charakte-
ryzuje grup·c: inteligencji. (Nie jest to monografia „Przeglądu Poznańskiego", dla
tego trudno mieć pretensje o takie czy inne pominięcia. Np. ,,Przegląd" daleko
posuwał sie:: w liczeniu na Rosję, rozpatrywał możliwość „zmartwychwstanie Pol-·
ski w kor.1b:nacjach słowiańskich" - nr 6 z 9 II 1'896; widział możliwość zlago
dzer::a uc>ka rusyfikac,,jncgo, co zgodne byłoby z zasadą, że „:1ikt od nas nie·
może wymagać dobrowolnego zrzeczenia się naszej indywidualności narodowej na 
rzecz Rosji" - nr 11 z 10 VI 1894 r. Stanowiło to jeden z wielu dowodów na
różnice mit:dzy „Przeglądem" a kierunkiem narodowodemokratycznym, w tych la
lach zdec:y{i0wanie antyrosyjskim). Inaczej być zresztą nie mogło. Sądzić należy,.
że w moi:,_,grafii Autor zajmie się całą grupą dziennikarz:,;, a wówczas plastycz
niej u�;azana zostanie jej rola, z góry wiadomo, że poważna, mimo że nie była to
grupa liczna.

Adam Galos 

B. Ka u 1 is c h. ALFRED VON TIRPITZ UND DIE .IMPi:RIALISTISCHE·
DEUTSCHE FLOTTENR1JSTUNG. Ei.ne politische Biographie, Berlin 1982. ss. 245 
(Kle:1,e Mi,:targeschichte. Biographien). 

Xiewi;;-;;.:a rozmiarami, ale bardzo pakowna książeczka Kaulischa jest pierw
szą W.\·chu:ą w NRD biografią głośnego przed I wojną światową twórcy nie
mieckiej fJo:y bojowej. Stanowi ona je�zcze jeden przykład obsen\·owancgo od 
jakiegoś cza,u nowego �pojrzenia historyków NRD na słynne postacie dawn�·ch 
Niemiec, �pojrzenia -daleko odchodzącego od tradycyjnego czarno-białego sche
matu. 

Książkę wydano tak, aby mogla zainterc:-ować nie tylko fachowca. ale rów-. 
nież czyteJ;;'ka przeciętnego, zwłaszcza młodszego pokolenia. Z obwoluty spogląda 
budząca szacunek postać Tir.pitza na tle okrętu wojennego. Na wyklejce umie
szczono interesujące mapki i wykresy ilustrujące plany rozbudowy froty niemiec
kiej. stosur,e;;: sił Niemiec i Anglii w przeddziei1 ko.nfliktu, czy ważniejsze wyda
rzenia woj:,.,· morskiej lat 1914--1918. Obok wkładki ilustrac.vjnej, na której zna
lazły �ię fo'.ografie ważniejszych ,postaci i okrętów tych lat, w tekście można 
znaleźć r6·,\·:1ież liczne plany ważniejszych jednostek budowanych przez stocznie· 
niemieckie z kompletnymi danymi o szybkości i uzbrojeniu. 

Mimo b:·aku ods::łaczy praca Kaulischa nie jest tanią robotą popularyzator
ską. Do :P; napisania autor wykorzystał rozlic7.ne materiały archiwalne zarówno 
NRD, jak : RFN, w tym przechowywane we Freiburgu papiery Tirpitza. oparł 
się na c;b!--2ernej literaturze przedmiotu oraz dokumentach druko\van:;ch. Trudno 
nie porówn:-·wać omawianego dziełka z wydaną przed J1iewiclu laty w Getyndze· 
biografi<1 Tirpitza pióra M. Salewskiego. Zewnc;trznie obie pozycje niewiele różnią 
s'.ę rozm'a:·ami i koriccpcją. W rzcczywisto�ci jednak praca Kaulischa bije na 
glo\'.·ę k�iążeczkę konkurenta nie tylko \vięk�zą pakownością, ale przede ,...-szysl
k'.m wszechstronnością i kompletnością uję<:la. Wystarczy zwrócić uwagę, że o ile 
Salewski praktycznie kończy swoje wywody na 1914 r., okresowi wojny poświę-
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cając już tylko parc; stron, a o republice weimarskiej w ogóle nie w�pJminając, 
o tyle u Kaulischa na Jata 1914--1930 przypada prawie 113 tekstu, dzięki czemu
zarówno ostre kontrowersje o użycie floty w okresie wojny, angażowanie siq
Tirpitza po stronie skrajnej prawicy, która gotowa była forsować go na stołek
kanclerski, jak i jego coraz bardziej konserwatywne ,poglądy ·politycz:,e zostały
szeroko uwzględnione. Inaczej mówiąc, wbrew sugestii zawartej w tytLlle książka
Kauli.scha nie dotyczy ty:ko zbrojeń morskich i roli w nich Tirpitza. lecz jest
praw·ciziwą biografią polityczną.

Kaulisch umie pisać zgodnie z wymagan:ami współczesnej b:ografot�·ki. 
Z książki jego możemy doskonale wyczytać .portret psychiczny bohatera. Znalazło 
się w niej miejsce na omówienie życia rodzinnego Tirpitza, nastroju jeg:J ulubio
nego kurortu, talentów towarzyskich, dzięki którym salon admirała stal się \V pew
nym okresie jednym z centralnych punktów stolicy. Potrafił też Autor wydobyć 
tak typową dla niektórych poi i tyków niemieckich skłonność do intryg owbistych 
i szukania przyczyn niepowodzeń własnych w błędach przeciwników politycznych. 
Z opinii przełożonych charakteryzujących młodego Tirpitza Kaulisch zręcznie cy
tuje właśnie te, które w dużym stopniu tłumaczą późniejszą klęskę koncepcji 
,,\\'ielkiego admirała", w tym skłonność do uporczywego trzymania się raz wybra
nej koncepcji bez dostat�cznego uwzględnienia wszystkich innych ,T::)Żltwości 
i zmieniających się warunków. 

Spod pióra autora wylania się postać bohatera w całym swym skompli'.,rnwa
niu. Kaulisch nie kryje jego cech ujemnych, nie przemilcza jednak i jego :1ie
wątpliwych talentów, zalet czy osiągnięć. Wspomina zarówno o kłopotach sz\rnl
nych i braku pilności w młodości, jak i o olbrzymim uporze i pracowitości wy
kazanymi przy rozbudowie broni torpedowej, zbieraniu doświadcze11 taktycznych 
na morzu, w czym, jak wiadomo, Tirpitz był nowatorem. Razem z Autorem w peł
ni doceniamy znacicnic admirała dla pr2emudelowa11ia c.:a!ego sposobu myślcma 
i pracy kadry oficerskiej niemieckiej marynarki. 

Oczywiście nie na każdym kroku można odkrywać Amerykę. Liczne fakty 
z życiorysu Tirpitza są już doskonale znane, choćby z paru prac wyda:\ych po 
II wojnie światowej. Dziś dla nikogo nie jest już tajemnicą, że tv.-órca :,iemiec
kiej potęgi morskiej faktycznie dążył do budowy floty na miarę AngliL czy że 
podstawową słabością jego koncepcji strategicznej był brak alternatywy w wy
padku, gdyby Royal Navy nie zaatakowała Niemców u ich wybrzeży. A1,;tor jed
nak umiał interesująco pokazać, z jakim uporem Tirpitz trzymał się raz prz�·jc;tej 
koncepcji zbrojeń, niewiele Hcząc się z tym, że już ,przed wojną Niemcy zaczynały 
przegrywać wyścig zbrojeniowy z Anglią. Trzeba zgodzić się z Kaulischem, że ad
mirał nie tylko obawiał się przyznać do popełnionego błędu, ale najwyraii,iej był 
pozbawiony zdolności realistycznej oceny sil własnych i przec·iwnika. 

Swietnie przedstawił Autor przyczyny i przejawy narastającej izolac;i uprzed
nio prawie wszechmocnego admirała w czasie I wojny światowej, jego coraz 
bardziej słabnącą w elicie władzy pozycję. Słusznie uznaje, że głosze::ie hasła 
bezwzględnej wojny podwodnej przez człowieka, który uprzednio żałował pieniędzy 
i wysiłków na badanie tej nowej broni, było rozpaczliwą próbą ratowa::ia s\vej 
opinii w społeczeństwie ro;:czarowanym konsekwencjami mylnej polityki zbroje
niowej. Uderzająca jest leż próba zrzucenia wszelkiej winy za niepowodzenia 
Niemiec na polityków, w tym zwłaszcza na kanclerza Bethmanna-Hollwega. Sze
roko omawia Kaulisch aneksyjne plany Tirpitza (Belgia, Holandia), mające za
pewnić marynarce lepsze pozycje strategiczne, zwraca też uwagę na· mały realizm 
koncepcji sojuszu niemiecko-rosyjsko-japońskiego. Swietnie w ujęciu Kaulischa 
wychodzi paradoks, że ten sam człowiek, który kilkanaście lat wcześniej umiał 
skutecznie współpracować z parlamentem, pod koniec wojny, a zwłaszcza w okrc
.�ie republiki weimarskiej, głosił już program dyktatury. Wiele dowiadujemy się 
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z jego książki również o roli admirała w Nationale Volkspartei. Nawet tu Autor 
potrafił uchronić się od uproszcze1't. Przyznaje przykładowo, że choć Tirpitz re
wolucję potępiał i marzył o powrocie monarchii, to jednak nie do przy jęcia były 
-dla niego radykalne działania. prawicy w rodzaju puczu Kappa czy zabójstwa
Rathenaua. Trafnie zauważono też znaczenie wspomnień admirała dla szerzenia
Dolchstosslegende w okresie międzywojennym.

Mimo niewątpliwych zalet omawianej pozycji do książki Kaulischa można 
zgłosić parę zastrzeże,i czy wątpliwości. Zacznijmy od spraw najprost,zych. Otóż 
od rzeczowego, naukowego słownictwa, cechującego zwłaszcza część pierwszą pra
cy, niezręcznie odbija się stosowany czasem w drugiej partii żargon dziennikarski, 
widoczny zwłaszcza w stosow9nych z predylekcją „mocnych" przymiotnikach. Moż
na też mieć wątpllwości, czy najlepszym sposobem wykazywania reakcyjnosci 
Tirpitza jest zestawianie jego poglądów z wypowiedziami przedstawicieli grupy 
Spartakusa - nie wyważa się przecież drzwi otwartych. Gorzej, że koncepcje 
strategiczne i program zbrojeniowy niemieckiego admirała zostały potraktowane 
w sposób izolowany od modnej w latach 90-tych ideologii nawalizmu : zbrojez'. 
morskich wszystkich większych mocarstw. Dopiero rzucenie tych spraw 1:a odpo
wiednie tło pozwoliłoby sprawiedliwie ocenić postać Tirpitza, .podkreślić, w jakim 
stopniu był on oryginalny, a w jakim ulegał tylko modnym prądom, \vydobyć, 
czy potrafił postawić marynarkę niemiecką na wyższym niż inne poziomie. Pozo-. 
staje jeszcze pytanie, na które Autor nie dał odpowiedzi. Przecież nie jeden Tir
pitz widział w tych latach główne zadanie floty w bitwie morskiej największych 
jednostek, decydujących o panowaniu na morzu. Czy jego odpowiednicy \\" innych 
krajach byli więc bardziej elastyczni w dostosowywaniu się do zmien1ających 
się warunków? 

Wbrew początkowym twierdzeniom o podstawowej słabości planów Tirpitza, 
Kaulisch musiał później przyznać, że admirał był ich świadom, stąd też dążył 
do pozyskania nowych, wysuniętych baz morskich. Zbyt skrajne jest chyba ;;twier
dzenie, że tylko pełne zniszczenie floty brytyjskiej musiało skłonić Anglię do wy
cofania się z wojny. Przecież podobny skutek mogłaby mieć groźba desantu na 
wyspy przeważającej liczebnie i jakościowo armii niemieckiej. Wiele w�kazuje na 
to, że Tirpitz rachował się z taką ewentualnością. 

Czytelnikowi, który dowiedział się o olbrzymim wpływie niemieckiego admira
ła na kierunek, kształt i rozwiązania technicme zbrojeń morskich Rzeszy przed 
wojną, bardzo brakuje informacji, czy i w latach 1914-1918 Tirpitz przyczynił 
;;ię w jakimś stopniu do rozbudowy i ulepszania tak uprzednio przez niego zwal
czanej floty okrętów podwodnych. Kaulisch nie pisze o tym ani słowa, choć wiele 
miejsca poświęca propagowaniu przez admirała tej nowej formy walki. 

Podsumowując, książka Kaulischa niewątpliwie warta jest przeczytania zwła
szcza przez Polaków zbyt często patrzących na dzieje cesarskich Niemiec pod 
rl:ątem widzenia takich postaci jak Bismarck czy Billow, bardziej wiążących się 
z naszą walką narodową. 

:warek C:;apliński 

B. Ł u k a s z e w i c z, W. W r z e s i 11 s k i, IV DZIELNICA ZWIĄZKU POLA
KÓW W NIEMCZECH 1922-1939 (W 60 ROCZNICĘ POWSTANIA), Olsztyn 1982, 
,;s. 198. 

Staraniem olsztyńskiego 0:lrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego 
ukazała się ostatnio książka o charakterze źródłowym i popularnonaukowym za
razem, zawierająca spis członków IV Dzielnicy Związku Polaków w Niemcz.ech 
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(ZPwN). We wstępie w języku polskim i niemieckim (s. 7-25) scharakteryzowano 
trudności badań nad ZPwN i różnorakie uwarunkowania tych badań, zwłaszcza 
polityczne, a ponadto próbę ustalenia najpełniejszej listy imiennej członków na
czel!'1ej crganizacji ruchu polskiego w dzielnicy olsztyńskiej. Wydawnictwo oparto 
na niektórych księgach członkowskich IV Dzielnicy (nie wszystkie bowiem zacho
wały si<; do czasów dzisiejszych), materiałach polskiej służby konsularnej i wcze
śniejszyc:i publikacjach. Nazwiska członków ułożono alfabetycznie (s. 61-163) 

według >chematu: nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, zawód i miejsce za
mieszka:1:a w chwili wstąpienia do ZPwN, data wstąpienia, data śmierci i usta

nie członkostwa, przy czym nie zawsze zdołano ustalić wszystkie dane. To nie

zwy;,;le pracochłonne przedsięwzięcie, uzupełnione indeksem miejscowości zamie
szkanyc:i przez członków ZPwN (s. 165-176), pozwoliło ustalić 2043 nazwiska 
czło:1kÓ\\" IV Dzielnicy ZPwN, a więc mniej więcej połowę. Uzyskano w ten spo
sób mcżiiwość przeprowadzenia analizy struktury członkowskiej Związku, przede 
\\",zyst<::r. na Warmii. Jest tak tym bardziej, że \\/:śród ustalonych nazwisk czlon

kó1v Związku aż 73°/o dotyczy właśnie Warmii, a jedynie 140/o Mazur i niespełna 
13°/o Pc,-.\·;:śla. Wnioski analizy struktury członkowskiej potwierdzają w niejednym 

wypadku dotychczasov,;c ustalenia literatury przedmiotu, np. oczywistą skąd inąd 
tezQ o większej aktywności w życiu public:m�·m mężczyzn niż kobiet, czy tezi;
o .. szybko postępującym procesie starzenia się ruchu polskiego w Niemczech"
(,. 14), choć nie wyjaśniają przyczyn tego ostatniego zjawiska. Równocześnie nie
wiaciom·J. czy tezę powyż.,zą potwierdziłaby analiza struktury członkowskiej Związ
ku :1a i:1i1ych terenach polskich w Niemczech, zwłaszcza na Sląsku Opolskim,
gdzie w latach 30-tych opozycyjny ruch młodych doprowadził właśnie do aktywi
zacji narodowej i do zasadniczych zmia-n personalnych we władzach Dzielnicy I,.
z myślą o reorganizacji naczelnej organizacji ruchu polskiego w Niemczech.
a pó:i.11iej również do utworzenia niezależnego od polityki centrali berlińskiej
Związku Polaków na Sląsku.

W 21\·iązku z powyż.;zym uwaga Autorów, iż „dopiero postawa władz hitle
row.<dc:i, które starały siQ polską społeczność w Niemczech ograniczyć do człon
ków Zw:ązku Polaków, spo,vodowa!a podjqcie prac, które zmierzały do poprawy 
wewnętrz:1ej organizacji tego stowarzyszenia" (s. 1'1), wymaga mimo wszystk() 
uzupelnie:1ia. Chodzi po prostu o to, że trudna sytuacja kierownictwa ZPwN, 
coraz bardziej izolująccgu -się od rzesz ludności polskiej, była nic tyle wynikiem 
tzw. rewolucji narodowosocjalistycznej w Niemczech, ile skutkiem malej popula1:
ności ko:,cepcji polityki wewl1(�trznej kierownictwa ZPwN w ruchu polskim. Rów
nież przed dojściem w Niemczech do władzy hitlerowców kierownictwo to znaj
dowało ,:ę w trudnym położeniu, a przyczyną tego była przede wszystkim coraz 
bardziej powszechna krytyka koncepcji organizacyjnych i politycznych oficjalnego 
ruchu pc'.:;kiego przez opozycję i odnoszone przez nią sukcesy, zwłaszcza na 
Ślą�ku Opolskim - terenie o największej liczbie ludności polskiej w Niemczech" 

i na tere:1ach emigracyjnych ruchu polskiego. Prowadziło to do powstania nieza
leżnej ocl ZPwN drugiej .naczelnej organizacji ruchu polskiego w postaci Związku 
Polaków :1a Sląsku. Natomiast zmiany wewnqtrzne w Niemczech po 1933 r. ze 
wzglc;cl'..I :;a zagraniczne i:1tetesy Trzeciej Rzeszy bardziej sprzyjały prorządowemu 

ZPw� :1;ż opozycji w ruc:hu polskim; spotkała siq ona ,v związku z tym z więk
szym prziectwdzialaniem władz hitlerowskich niż będący faktycznie agendą rządu. 
polskiego zespól kierowników ZPwN. 

Jest ,\·prawdzie faktem, że zorganizowana opozycja w ruchu polskim w latach 
30-tyc:h ::a ziemiach rodzimych była widoczna przede wszystkim na Śląsku Opol-·
skim, a w mniejszym stopniu gdzie indziej. Nic była to jednak anomalia, lecz.
rezultat ,zczególnej prQżności narodowej Polaków tego wla�nic terytorium, zdol
nego je�zcze w latach 30-tych do wypracowania własnej. tzn. polskiej koncepcji
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narodowo-politycznej i w dodatku skuteczniejszej w paraliżowaniu poUy;ci nie

mieckiej niż koncepcja ZPwN. 
Powyższe uwagi zdają się nieco odbiegać od tytułu recenzowanej książki, ale 

iaktycznie są potrzebne, tym bardziej że w charakterystyce IV Dzielnicy (s. 27-
�0) Autorzy poruszają różnorakie sprawy ogólnozwiązkowe, co do których litera
tura przedmiotu nie jest zgodna (np. właśnie koncepcja organizacji polskiej, we
wnętrzna czy zewnętrzna inspiracja powstania koncepcji ZPwN, rola ZPwN 
w europejskim ruchu mniejszościowym, problem szkolnictwa czy centralistyczny 

sposób rozwiązywania problemów regionalnych ruchu polskiego). Wydaje się też, 
iż omawianie fragmentu (Dzielnica IV) jakiejś całości (ZPwN czy ruch polski) 

wymaga zwrócenia uwagi na rozmieszczenie terytorialne ogółu ludności polskiej 
w Niemczech celem zobrazowania potencjalnych możliwości tej ludnośc: na po
szczególnych terenach ówczesnych Niemiec. Autorzy zawyżyli jednak ,zacunek 
liczby ludności polskiej w Prusach Wschodnich do „ponad 400 tysięcy" 1 (s. 28). 
Działalność Związku zbyt często przedstawiali mimo wszystko przez pryzmat za
łożeń statutowych, intencji i odczuć kierownictwa ZPwN., np. założona i pożądana 
„solidarność całej społeczności polskiej w Niemczech" (s. 29) nie musiała przecież 

prowadzić, a prowadziła, do ujednolicenia polityki wewnętrznej w ruchi.: polskim 
ze szkodą dla interesów narodowych. O wewnątrzzwiązkowej opozycj: - poza 
marginalnymi wzmiankami - Autorzy w zasadzie nie piszą (również w ogólno

związkowym Kalendarium, s. 177-196), choć była ona konsekwencją odnotowa
nej odgórnej metody budowy zrębów organizacyjnych Związku i sprzecznego 
wewnętrznie twierdzenia opartego na statucie Związku, iż wszystkie organizacje 
.specjalistyczne ruchu polskiego „były samodzielne, ale w praktyce uzna-.•;aly kie
rowniczą rolę Związku Polaków i realizowały założenia przezeń wypracowane" 
{s. 34). Pozwoliło to wprawdzie dowieść, iż. jedynie słuszną koncepcję ruchu poi- · 
skiego reprezentował ZPwN, ale obraz tego ruchu był faktycznie bardziej złożo
ny, niż wynika to z ciekawego skądinąd wydawnictwa. 

Poczynione uwagi w związku z ukazaniem sic: dziesiątej pozycji ,.Btblioteki 
Olsztyńskiej" (900 egz. nakładu) nie podważają bynajmniej celowości ·.•:ydawn;
ctwa. Podlue6lają jedynie potrzeb<; niekiedy innego oglądu 1:praw zwi:.n.:.rnych 
z ruchem polskim w Niemczech w latach międzywojennych. Zasadnicza b<1wiem 
.część wydawnictwa (wykaz członków IV Dzielnicy) ma niewątpliwą \vart0ść do
kumentacyjną, również w sensie malej skuteczności koncepcji i metod pracy ogól
noniemieckiego ZPwN, łączącego w praktycznej polityce problemy tere::ów emi
gracyjnych i rodzimych mimo statutowej samodzielności poszczególnych Dziel!lic 
.Związku. Tymczasem wartość moralno-polityczna i merytoryczna oraz znaczenie 
narodowo-polityczne tych zasadniczo odmiennych terytoriów były dla polityki pol
skiej różne. 

Leonard Smolka 

WYBÓR TEKSTÓW DO NIEMIECKIEGO RUCHU ROBOTNICZEGO 1848-
1945, wybór i przygotowanie Edmund Makowski, Poznań 1982, ss. 213. 

Jest to skrypt uniwersytecki, przeznaczony do ćwiczeń z historii i tEH.:k poli
tycznych, co z natury rzeczy ogranicza wymagania naukowe takie, jak np. kom
_pletność zagadniei; (ale nie zwalnia od naukowej dokładności), dodaje ::atomiast 

1 Zob. w tej sprawie: L. Sm o I k a, Liczba ź rozmieszczenie Polakóu; w Niem
.czech w Latach 1918-1939 (Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie, p.Jd. red. 
W. Wrzesi11skiego, cz. l, Wrocław 1981, s. 131-156, tab. 3).
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aspekty dydaktyczne. Na kierunku historii przy wymiarze godzin z historii po
wszech:,e.'. XIX i XX w. da sic: z !1iego wykorz�·stać chyba naj\vyżej parę tekstów; 
może \\" w:ększej mien:e wchodzić w grc: przy ćwiczeniach z zajęć fakultatyw
nych. \\"e wstępie jako adre�a\ \\·ym:enione jc�t również szkolenie pol:tyczne poza 
uniwer,y:etem, a także samodzielne korzystanie z tekstów, to o�tatnie może na
stręczać c:łopoty, o których mowa będzie niżej. W tytule należałoby dodać „do 
historii". 

Wobec charakteru pracy mówić można o dwóch sprawach, o doborze tekstów 
i o ich opracowaniu. Wydawca zgromadził 25 tekstów, znaczna ich większość (17), 
pochodzi z 2 zbiorów: F'rogrammatische Dokumente der deutschen Soziatclemokra
tie. BerEn-Bonn-Bad Godesberg 1972, i Rei:o!utioniire deutschc Parteźprogram
me, B€:·Ji:, 1967. Z pozostałych 4 zaczerpnął z k�iążek wydanych w Polsce, 3 z wy
dawn:c�w, przy których nie podał dokładnego opisu bibliograficznego (s. 83 i 1761.. 
o�tat:i:. �ądząc z odsyłacza. ze źródła. Wobec zamieszczenia dokumentów podsta
wowych taka proweniencja nie może dzi\vić. Pod względem chronologicznym
7 tckstó\v pochodzi z okresu do 1890 r., 3 z lat 1891-1914, 3 z czasów I wojny
światowej, 4 z lat 1918-1933, 3 z okresu 1934-1939, wreszcie 5 z okresu od wy
buchu II wojny światowej. Jak wynika z tego zestawienia, słabiej uwzględnione
są zwłaszcza 2 okresy; jeden to czas od wygaśnięcia ustawy antysocjalistycznej
(Wydawca. :1ie pierwszy. używa liczby mnogiej, niezbyt słusznie) do 1914 r. (tylko
program erfurcki, jego krytyka ze strony Engelsa i rezolucja przeciw rewizjo
I! lzmo·.\·: z i;J03 r.; brakuje wypowiedzi programowej rewlzjo1::znrn. a1c nic prz:·-·
chodzi mi na myśl żade!·L dokument o odpowicdntm charakterze i objętości), a dru
gi to cza:=y republiki weimarskiej (poza latami rewolucji tylko .programy SPD
z 1921 i 1925 r.; gdy chodzi o KPD trzeba by uwzględnić program z 1 IX 1928,.
slar,owiący część uchwal zjazdu Kominternu i v.:ymagający skrótów). Luki są wy-·
rait.t:, ale przyjmuj,)c obecną obietość wvdawnictwa uzupełnienia byłyby
trudne.

P,xl względem kierunków mamy 1 tekst organizacji robotniczej z 1848 r.,. 
2 ias,ali;,to·,\·skie, 1 saskiej Partii Ludowej (nie mogę się przyzwyczaić do przy
mi1J:n:;;a .. :'aksoński", bo w rezultacie bc:dziemy musieli kiedy,; pisać August Sa
ksoócz:,-'.i:), 7 SPD do je: podziału (w tym dwie oceny Marksa i Engelsa), a na
stęp:1ie po 6 tekstów SPD i KPD oraz 2 USPD. Poza wspomnianym brakiem 
rewizjonizmu Bernsteina można zasygnalizować brak związków zawodowych (w grę 
wchodziłaby np. rezolucja zjazdu w Halle z października 1890 r.). Za pomocą te
kstów trudno byłoby pokazać zwroty i odchylc11ia w KPD, secesje w SPD, a także· 
podział i likwidację USPD. W tym zakresie może pomóc prowadzący zajęcia, 
g<Jrzej z autodydaktami, nawet korzys\ajqcymi z podanej literatury. 

\\'ięcej uwag krytycz.nych nasuwa opracowanie tekstów, czyli przypisy. Re
dakto:· był pod tym \VZględem wstrzemięźliwy, co ogólnie biorąc jest słuszne. 
Szczególnie korzystne, Żf· nie ma pcób sugcrowa?1ia interpretacji, a podawane są 
tylko rzeczowe informacje. Z tymi jednak nic zawsze jest najlepiej. 

Objaśnienia o,obowc: stornwane �ą koa,e:..:wcntnle przy niemal wszystkich 
postaciach (choć brak go przy Chamberlainie, s. 146), 11awet przy postaciach po
wszechnie znanych, jak Goethe, Schiller, Napoleon III, Ludwik Filip czy Musso
lini; �qdzę, że można l.ly je ograniczyć. Rów11ie konsekwentnie podawane są także 
daty ż::c:a (choć brak ich przy Schultze-Delitzschu, s, 22), ale nie ma dat śmierci 
przy po.-'.2c::ach zmarl�·ch niedawno (Schacht. s. 14-!, r. 1970; Franco. "· 145, 1975; 
Mont�,:imery, ;;. 182, 1976: Schuschnigg, s. 177, 1977; Czang Ka:-szck, s. 199, 1975);. 
na;u\':a ,:·� przypuszcze,·tic, że treść odsyłaczy przejęta została z \v�·dawnictwa 
niemitc>ck:ego, które wyda1,e zostało wc:ze.:;niej, niż zmarły w�·micmione os::,by -
trzeb,,. było to uzupcl! lić. \V ocbylaczach tych trafiają się pom.\'łki (np. Kautsky 
ouywiśc:ic Karl, nic Hclmuth, �. 81; Bethmann-Hollweg był kanclerzem d::> 1917,. 
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a nic do 1919 r., s. 86; Wilson zaś prezydentem w latach 1913-1921, a nie 1912-

1920. �- 39i. \V innych wypadkach brakuje ważnych danych (np. o rzeczywistej 
roli LudE:1dorffa w czasie -I wojny, s. 98; rok wyboru Eberta na prezydenta, 
�- 101; śm:erć Dolfussa, s. 190). 

;'Jiektóre odsyłacze dotyczące innych realiów historycznych t.:ikże mogą n.:isu
wać wątp'.i",vości (n,p. przy rezol-ucji Kautsky'ego trzeba było podać informacjQ 
o sprawie :\lilleranda, s. 81; niedokładnie mowa jest o genezie USPD, s. 85, a na
s. 87 jest ·xzmianka o Sozialistische Arbeitsgemeinschaft; zaburzenia we flocie
\\' 1917 r. :1:e przybrały formy aź powstania - charakterystyczne, że w tek�cie
Spartaku;.a mowa jest o strajku - na pewno nie tylko rewolucja rosyjska leżała
u ich gei,<'z:-·, s. 91; ,,trockistowscy agenci faszystów" wcale nie musieli mieć wjelc
wspólnego z Trockim, s. 147; w czasie „nocy długich ngży" wymordowano nie
tylko przywódców SA, s. 151). Dyskusyjne jest, co należało objafoiać; w moim
przekonaniu znaleźć można sporo określeń, nazw czy faktów, które mogą sprawić
trudność czytelnikowi, zdarzają się i takie, z którymi może mieć kłopot nawet
prowadząc:,' zajęcia. Lista jest spora, a więc tylko część podobnych fragmentów
podaję tutaj - s. 81, zobowiązania dworskie, s. 91 - 4 VIII, s. 96 - naczelne
władze rewolucji, s. 98 - kapitulanci, s. 101 - niezależni, s. 116 - Socjalistycz
na Mi�dz.:,'narodówka Robotnicza, s. 134 - skrót NSBO (skróty niemieckie nie
zawsze tra:"towane są jednakowo), s. 112 - Reichswehra, s. 139 - Volksgericht,
s. 139 - organizacja niemiecko-narodowa, s. 144 - pomoc zimowa, s. 145 -
,,krew i zie:nia", s. 146 - przyrzeczenie Thalmanna z października 1932 r., s. 147-
148 - pe.gromy antyżydowskie (brak o „nocy kryształowej", o którą chodzi),
s. 148 - kryzys wrześniowy, s. 150 - usunięcie Schachta i generałów, Godesberg.
orga!1izacja chłopów i stanu średniego, s. 152 - nowy dekret Hitlera, s. 182 -·
projekty Mengego, likwidacja Prus, s. 190 - luty 1834 r., s. 195 - barwy czar
no-biało-czerwone, s. 199 - Partia Ludowa w Indiach.

Z rzadka nie najzręczniejsze jest tłumaczenie (np. s. 83 - wolna przyszłość, 
s. 95 - r::e,volnicy placowi, s. 97 - kawalerowie angielscy, s. 117 - w spo�ób
wywrotowy\. Na szczęście też nie nazbyt często występują pomyłki korektorskie
(ale 1.abaw:1a jest ta „dobra" burżuazja, s. 199).

Może przynajmniej część tych uwag posłuży pomocą w razie przygotowania 
drugiego wydania skry.płu. 

Aclam Gal.os 

J. Fary�. KONCEPCJE POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 1918-1939,
Warszawa 1981, ss. 416. 

Jakkoi\Y;ek w literaturze historycznej, poświęconej dziejom poszczególnych 
ugrupow2:1 politycznych II Rzeczypospolitej, poruszany był na ogól - w szerszym 
lub węższ:::,1 zakresie - problem formułowanych przez nie koncepcji polityki za
granicznej, brak w dorobku naszej historiografii pracy, która stanowiłaby. kon
tynuację D.::iejów polskiej myśli politycznej 1864-1914 W. Feldmana. Praca J. Fa
rysia trafia w istniejącą lukę i z tych względów musi budzić zainteresowanie. 

Tytuł jej jest nieco mylący - przedmiotem zainteresowania autora są w_\·
łącznie ko:,cepcje formułowane przez polskie legalne ugrupowania polityczne. 
Autor por:i::,ął stanowisko ruchu komunistycmego oraz reprezentacji mniejszrJki 
narodo,vych. Pojc;cia „koncepcji politycznej" Autor 1:ie zdefiniował. z lektury pra
cy wynika, że zm1cz_v ono dla niego tyle sam:i, c:> ,.pogląd" (obu określe11 używa 
autor zamie:mie), ,,stanowisko" czy „stosunek" danej grupy politycznej wobec: 
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określonego zdarzenia czy procesu, dokonującego się na arenie między:1arodowej. 

Przy tego rodzaju optyce wymyka się z pola obserwacji autora sfera ideologii. 

Zakres chronologiczny pracy nie budzi wątpliwości - obejmuje ona nlość okre

:su międzywojennego. 

Pominięcie koncepcji formułowanych przez ruch komunistyczny uzasadnia 

Autor stanowiskiem politologów, zgodnie z którym w skład systemt.: partyjnego 

<lanego kraju wchodzić mają wyłącznie partie działające legalnie. Argument ten 

nie wydaje się przekonywający. Działająca nielegalnie KPP miała możliwość arty

kulacji swego stanowiska, posiadając swoich przedstawicieli w Sejmie oraz oparcie 

w legalnie działających partiach (NPCh, lewica socjalistyczna). Co ważniejsze, nie

zależnie od istniejących prawnych możliwości działania, na tle mozaiki p:>litycznej 
II Rzeczypospolitej stanowił ruch komunistyczny alternatywę, stąd porównanie 

jego stanowiska z poglądami innych ugr,upowań byłoby niesłychanie interesujące. 

Próba takiego porównania, konfrontacji racji, pobudek, systemów wartości, a choć

by tylko stanowiska w bieżących sprawach mogłaby stanowić niek,,·e,tionowany 

walor książki. Niestety, Autor nie skorzystał tu z szansy, jaką stwarzał mu temat 

:pracy. 

Można natomiast uznać za zasadne pominięcie koncepcji politycz1�ych, wysu

wanych przez partie mniejszości narodowych - jest to materiał na odrębną, ob

·.;;zerną monografię.

Na pracę składa się pięć rozdziałów, ułożonych w porządku chro::ologicznym. 

Autor wyodrębnił następujące etapy: walki o granice (1918-1921), p0,zukiwania 

koncepcji (1921-1924), Locarna (1924-1925), ,,od Locarno do Hitlera" (Hl26--1933), 

zbliżającej się wojny (1933--1939). Odpowiadają one dokonującym stę na arenie 
międzynarodowej przeobrażeniom - wyjątek stanowi tu cezura 1924 ,. Jej przy

jęcie w ogóle wydaje się dyskusyjne; z wywodów Autora nie wynika, by miała 
wówczas miejsce jakaś głębsza ewolucja w koncepcjach politycznych stronnictw. 

O wiele więcej wątpliwości budzą zasady podziału materiału ,,·e,1mątrz roz
działów. Autor odszedł od przyjętego w literaturze porządku, wyodrębniającego 

przy opisie geografii poli:ycznej kraju wielkie nurty polityczne: socjaE,tyczny, lu

dowy, nacjonalistyczny, dla okresu zaś po 1926 r. dodatkowo obóz sanacyjny. 
I tak w trzech pierwszych rozdziałach omawiał koncepcje poszczególnych ugru

powań w porządku na;;tępującym: PPS, koła belwederskie, PSL ,;wyzwolenie", 

konserwatyści krakowscy, ,,inne ugru,powania", PSL „Piast", Narodowa Demokra

cja. Rozdzielone zostały partie składające się na ruch )udowy, a kola liberalnej 

intel:gencji sąsiadują z chadecją, a nie - jak !1ależałoby oczekiwać - z obozem 

belwederskim. Autor nie wyjaśnił, niestety, czym kierował się przyjmując takie 

właśnie kryteria podziału materiału, a lektura książki nie daje w tym zakresie 

żadnych wskazówek. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że praca zawiera partie materiału zupełnie zbęd

ne. Każdy rozdział otwiera Autor rodzajem wprowadzenia {ogólną charakterystyką 
omawianego okresu), koliczy zaś wnioskami, które nie będąc ani pods;.;mowaniem 

wywodów, ani ich streszczeniem sprowadzają się do prób wystawien:a ,.cenzurek" 

poszczególnym koncepcjor.1. Miarą s!usznośc.:i danego poglądu jest dla Autora jego 

zgodność z obowiązującą w chwili obecnej racją stanu. Ze stanowiskiem tego ro

dzaju trudno polemizować. Razi ono u publicysty, a cóż dopiero u badacza. Sądzę, 

że praca nie straciłaby na wartości, gdyby Autor zrezygnował również z wprowa

dzeń do poszczególnych rozdziałów. Specjalistom nie będą one potrzebne, a nie

wielki (3 tys. egz.) nakład pracy siłą rzeczy ogranicza jej zasięg. 

Pisząc swą pracę, oparł się Autor przede wszystkim na prasie i public:v�tyce 
(książki, broszury) okresu międzywojennego. Lista tytułów czasopism, wśród któ
rych większość stanowią dzienniki, obejmuje aż 36 pozycji. Bazę źródbwą uzupeł

niają archiwalia - efekt kwerendy w archiwach warszawskich (AAK, Archiwum 
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PAN, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL, Central::e Ar
chiwum KC PZPR, Centralne Archiwum l\ISW). Autor wykorzystał akta o,'.lbowe 
polityków, materiały o proweniencji policyjnej, akta wyższych urzędów, w tym mii1. 
spraw zagranicznych i wewnętrznych, i inne. Wszystko to składa się w sumie na 
obszerną bazę źródłową, biorąc jednak pod U\vagę ogrom problematyki, wydaje 
się ona niewystarczająca. Autor musiał dokonywać selekcji źródeł, co zawsze jest 
zabiegiem ryzykownym. Moje wątpliwości wywołało np. pominięcie wiler:�kiego 
„Słowa" czy traktowanie „Kuriera Warszawskiego" jako organu endecji. Pod 
względem stopnia wykorzystania archiwaliów pierwsza część pracy, obejmująca 
okres do 1925 r., jest nieporównanie solidniejsza od drugiej. Omawiając okres po 
1926 r. Autor nader rzadko powołuje się na inne źródła niż współczesna publicy
styka (książkowa i prasowa). Jest to do pewnego stopnia dopuszczalne ,,. odnie
sieniu do stronnictw opozycyjnych, ale nie rządzącego obozu sanacyjnego, w któ
rym koncepcje polityki zagranicznej znajdowały swój wyraz nie tylko przecież 
w propagandzie prasowej. 

Wnioski, wysuwane na podstawie wycinkowej bazy źródłowej, zawsze niosą 
z sobą ryzyko błędu. Można je zmniejszyć, konfrontując własne spostrzeże:1ia 
z poglądami innych badaczy. Autor niewątpliwie to czyni, chociaż trudno o;;;rernć, 
w jakiej mierze - w przypisach niezbyt częato cytuje literaturę historyczną 
przedmiotu. W niektórych wypadkach jego opinie wyraźnie odbiegają od ustale11. 
najnowszej literatury. Tego rodzaju zastrzeżenia budzi interpretacja koncepcji poli
tycznych Narodowej Demokracji \V latach 30-tych, podobnie dyskusyjne jest ujęcie 
kwestii „prorosyjskości" tego obozu politycznego. 

Sprzeciw - bądź wątpliwości - budzić może ;:zereg ustalei'1 szczegói:)w�·ch. 
Niektóre już sygnalizowałem. Nie odpowiada na przykład prawdzie twierdzenie 
Autora, że to polityka lokarneńska mocarstw zachodnich spowodowała, że komu
niści i NPCh rzuciły hasło zerwania z Zachodem i oparcia �ię o ZSRR (;:. 194). 
Nie wiadomo, na czym opiera Autor przekonanie. iż ,.w warunkach Europy 
Wschodniej ... szczere intencje w�zystkich podp:�ujących stron były oczy·xi�te", 
wobec czego ,.Protokół Litwinowa mia! bez porównania większą wartość n:ż Pakt 
liclloggc1·· (:;. Z67). SLwicrdz;cnie, ii. .,Locurno zupo�z;qtl\owalo ol\1·c�, w któr:,·m "'"
mierzano zjednoczyć kapitalistyczną Europę" (s. 196), wypadałoby uzupełnić infor
macją, kto zamierzał. Z konstatacji, że PPS dokładała starań, aby nie zadrażniać 
stosunków z Niemcami. wyprowadził Autor wn:osek, że stanowiła ona najbardziej 
:filoniemiecką partię w Polsce (s. 218). W innym miejscu (s. 215) dowiadujemy się, 
.iż PPS „mimo" oporu przeciw dyktaturze sanacyjnej nie wierzyła, aby obóz :iana
cyjny zmierzał do zaostrzenia stosunków z ZSRR. W ten sposób połączono ze �obą 
sprawy zupełnie różne. Niekiedy jedynie z kontekstu możemy się domyślać. co 
Autor miał na myśli. Oto przykład: ,,Postulaty konserwatystów [krakowskich -
K. K.J, domagające się scalenia kapitalistycznej Europy ... zaczęły powoli. głów
nie pod wpływem Wielkiej Brytanii, przybierać realne kształty" (s. 173). Z tego 
rodzaju efektami językowej nieporadności Autora mamy do czynienia dość często. 

Praca w ogóle jest bardzo niestaranna pod względem językowym. Czytelnik 
zbyt czę�to styka się w niej z neologizmami w rodzaju terminu ,.dobrosąsiedztwo" 
{s. 284), sformułowaniami mechanicznie przeniesionymi z mowy potocznej (..doga
dać się"), określeniami typu; ,,nabrzmiałe serdecznością glosy" (s. 326), ,,argument 
z pnycji siły" (s. 320). Niektóre błędy zaczerpnął Autor przypuszczalnie z gazeto
wa-telewizyjnej nowomowy, stąd pisze o „kolach", kierujących gazetą (.;. 48), 
nad używa słowa „jakoby", określenie „niezależnie" pojawia się przy charaktery
styce działań koordynowanych przez jeden ośrodek (�. 264 - opis akcji protesta
cyjnej organizowanej przez Narodową Demokrację przeciw układom likwidacyjnym 
z Niemcami). Podobnie na s. 325-326 użył Autor wyrazu ,.poparc:e" wówczas, 
gdy należałoby mówić jedynie o ujawnieniu sic; sympatii. Tego rodzaju usterki 

'l - Sobótka 3183 •
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mogły być naturalnie wyeliminowane, odnosi się jednak wrażenie, że Autor nie 
włożył w tę sprawę zbyt wiele serca. 

Usterki wynikające z niedbalstwa zawiera równiez wykaz pozycji bibliogra
ficznych, zamieszczony na końcu pracy. Niektóre tytuły są zniekształcone, i to. 
w sposób wykluczający pomyłkę drukarską. Skrócony został - bez zaznaczenia. 
skrótu - tytuł książki M. Kulakowskiego (J. Zielińskiego) o Dmowskim, w znieksz-· 
talconym brzmieniu podano tytuł wspomnień Dmowskiego: Polityka polska i od

budowanie państwa. 

Ale główna słabość pracr tkwi gdzie indziej. Lektura książki Farysia skłania 
do wniosku, że zawodzi ona jako synteza. Autor czuje się o wiele lepiej referując
materiał, niż budując na jego podstawie wnioski bardziej ogólne. Na podstawie· 
lektury można odtworzyć sobie stanowiska poszczególnych ugrupowań politycz
nych wobec zachodzących na arenie międzynarodowej wydarzeń, ale całość obra-· 
zu, jego wewnętrzna logika, wzajemny związek elementów składających się na· 
koncepcję polityczną, wymykają się z pola widzenia. Autor stara się rejestrować, 
dokonujące się w koncepcjach przeobrażenia, ale nie zawsze potrafi wskazać ich 
źródła i mechanizm dokonujących się zmian. Pomaga sobie wówczas powtarzając· 
obiegowe opinie lub formułując swoiste „pouczenia". Ale zabieg taki niewiele 
wyjaśnia, nie podnosi też wartości pracy. 

Krzysztof Kawalec 

J. \Vi k t or, REPORTAŻE ŚLĄSKIE, Kraków 1982, ss. 202.

Wydawnictwu Literackiemu w Krakowie należą sie słowa uznania za zebranie, 
i wydanie w formie książkowej śląskiej twórczości reportażowo-publicystycznej 
Jana Wiktora (1890-1967), autora takich powieści, jak Wierzby nad Sekwaną,. 

Orka na u.gorze, Skrzydlaty mnich, ostatnio jakby zapomnianego. 
Interesująca jest geneza związków pisarza ze Śląskiem. W 1933 r., po dojściu·. 

Hitlera do władz�·. gdy wzmogła się w Niemczech akcja wynarodowiania ludności 
polskiej, z,viązek Polaków w Niemczech zwrócił się do wielu wybitnych polskich 
pisarzy i publicystów, aby zechcieli przyjechać do Rzeszy niemieckiej i naocznie· 
poznać dolę rodaków, a potem dać świadectwo prawdzie informując o tym opinię: 
publicz:,ą w kraju. Niewielu z zaproszenia skorzystało, ci zaś, którzy zdecydowali. 
się na wyjazd do Niemiec. na ogól dość szybko powrócili do kraju. 

Jedynym pisarzem, który w jesieni 1933 r. udał się na Śląsk Opolski i prze
bywał tam przez dłuższy czas, a po zapoznaniu się z tragicznym położeniem pol
skiej ludności rodzimej. w�trząśnięty dogłębnie, ,,bil na alarm", był właśnie· 
J. Wiri:tOr.

Z p:erwszej podróży na Opolszczyznę pow�tał cykl składający się z dziewięciu
teksió"·· które ukazały �ię na przełomie lat 1933/34 na łamach krakowskiego 
.,Ilustro\\'anego Kurycra Codziennego". 

W :rnstępnych latach J. Wiktor powraca! do tematu, a rezultatem jego kolej-· 
nych .. ,\·ypadów'· na Sląsk Opolski było dalszych sześć reportaży, z których ostat
ni no�i datG 21 VIII 1939 r. 

Obok przedwojennych tek�tów Wiktora, które stanowią zasadniczą część książ
ki, zamieścił jeszcze wydawca trzy jego śląskie publikacje ogłoszone w latach. 
1945/46 na łamach katowickiej „Odry". Dotyczą one dramatu „ludu znad Odry 
i Nysy". który po cierpieniach doznanych z rąk hitlerowców, zarówno w Jatach 
przedwojennych. jak i w czasie woj n:·, doczekaw,zy się wyśnionej Polski, doświad-
czyć mu�ial nierzadko gorzkiego łom, wielu krzywd i bezpra,via. 

(• 
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Ponadto znalazły się tu także dwa szkice pisarza zaczerpnięte ze zbioru 
Z górnośląskiej ziemi (Katowice 1963). W ten sposób zgromadzony został cały do
robek pisarski J. Wiktora poświęcony Sląskowi, który dowodzi jego długotrwałych 
i bl iskich związków z tą ziemią. 

Cennym uzupełnieniem i wzbogaceniem książki są teksty, które wyszły spod 
pióra ludzi zaprzyjaźnionych z pisarzem. Jest to obszerny list Arki Bożka do Auto
ra z 1953 r., z okazji 40-lecia jego twórczości pisarskiej, w którym m. in. wspo
mina ich pierwsze spotkanie na Opolszczyźnie w 1933 r., ,,gdy siadaliśmy do mo
jego Forda i wyjeżdżaliśmy tam, gdzie się paliło, gdzie niewinnych ludzi katowa
no. Gdy tylko dowiedzieliśmy się o grasujących bandach hitlerowskich, tam 
jechaliśmy, bardzo często życie narażając. Zaś dla ludu naszego przybycie nas, 
ich opiekunów, a jeszcze w towarzystwie gościa z Polski i pisarza do tego, to 
było jak zbawienie; zaś dla tych oprawców - jak grom z pogodnego nieba" 
(s. 19). 

Wilhelm Szewczyk napisał natomiast bardzo interesującą i pouczającą przed
mowę, a Słowo do Czytelnika skreśliła M. Bielawska, dyrektorka biblioteki im. 
J. Wiktora w Bochni, której pracownicy ów tom reportaży przygotowali.

Przedwojenna twórczość reportażowa J. Wiktora dawała mu wybitne miejsce
w całej ówczesnej publicystyce zajmującej się tematami ,polskimi w Niemczech. 
Wymowa jego tekstów była jednoznaczna - po drugiej. stronie granicy ginie 
polskość, powalona przede wszystkim uderzeniami germanizacyjnymi kościoła 
i szkoły. Doniesienia te bulwersowały opinię publiczną w kraju, gdyż zza parawa
nu „Freundschaftspaktów" wyłaniał się prawdziwy obraz rzeczywistości, a nie 
ten oglądany „przez hymny polskie grane w Berlinie i przez hymny niemieckie, 
grane w Warszawie". 

Miarą rezonansu społecznego reportaży, zainteresowania tematem, były listy, 
jakie otrzymywał Autor ze wszystkich stron kraju, jak sam pisał w 1936 r., ,,tak 
gorące i tak krzepiące, że są one najpiękniejszą nagrodą i zachętą do da!szej 
pracy" (s. 146). 

Treści zawarte w artykułach Wiktora dotarły wówczas i do innego adre�ata, 
do Niemców, gdyż w przekładzie niemieckim nadało je moskiewskie radio. W tej 
sytuacji kolejny wyjazd na Sląsk Opolski oznaczał nie tylko narażecie się na szy
kany i wrogość Niemców, co zrozumiale, lecz także na niechęć kierowników pal
skiego konsulatu generalnego w Opolu, konsula gen. B. Samborskiego i konsula 
J. B0cia11skiego, którzy nie chcieli bądź bali się kontaktów z pisarzem, ponieważ
był to okres rzekomej przyjaźni i oficjalnych dobrosąsiedzkich stosunków z za
chodnim sąsiadem.

Sądzimy, iż warto przytoczyć choćby tytuły niektórych reportaży, gdyż dają 
one wyobrażenie nie tylko o poruszanych w nich sprawach, lecz także o sposobie, 
w jaki Autor to czyni, a więc o dużym emocjonalnym zaangażowaniu, plastycz
nym, ekspresyjnym języku itp.: Dramat milionowej rzeszy. Miażdżące kolo hitle
ryzmu na SLqsku Opolskim (październik 1933), ,,Vater unser" czy ,,Ojcze 1:asz"? 
Germani:atorzy w szatach kapłańskich nadużywają kościoła do walki z po[skościq 
na Slqsku Opolskim (listopad 1933), Atak brunatnych germanizatorów na odwiecznq 
polskość �:ościałów w Opolszczyźnie (grudzień 1934), Kościół na $Ląsku OpJ[skim 
przestał być przytułkiem mowy polskiej (grudzień 1934), Karczowanie pJlskości 
z dusz najmłodszego pokolenia na Slqsku Opo[skim (grudzień 1935), czy wreszcie 
Ziemia ociekła krwiq - niszczona pałkami zbirów. SLqsk Opolski jęczy katowany 
prze.: hordy hitlerowskie (21 VIII 1939). 

Ten ostatni reportaż, napisany w przededniu wybuchu wojny, rozpoczyna się 
slo\\"am:: .. �ie ma dnia, aby ze Ślą,ka Opolskiego nie nadeszły grozą wstrząsa
jące ·,,·ieści o rozpaczliwym położeniu ludno�ci, wobec której dopuszcza się bez
karnie g.valtów. Przez pocztę nie przejdzie żaden list, gdyż każde słowo ce11Zu-



406 Recenzje 

rowane, czasem tylko ktoś przekradnie się przez granicę wyjęczy, wypłacze o tym, 
co się tam dzieje" (s. 155). 

W sumie stwierdzić można, iż Reportaże są lekturą równie pasjonującą, jak 
świetna książka M. Wańkowicza Na tropach Smętka. 

Na zako!'iczenie zwrócić chcemy uwagę na sprawę tylko z pozoru błahą, gdyż 
nie przynosi ona chwały krakowskiej oficynie. W całej książce, wielokrotnie, pisze 
się o „Ilustrowanym K u r i c r z e  Codziennym", podczas gdy faktycznie w Kra
kowie ukazywał się „Ilustrowany Kur y e r  Codzienny" (podkr. moje). Gromadząc 
materiały, wystarczyło po prostu uważnie przeczytać tytuł. Usprawiedliwieniem 
tego niedopatrzenia nie może być fakt, iż tytuł krakowskiego dziennika odnoto

wuje błędnie WieLka Encyklopedia Powszechna PWN, a ostatnio W. Władyka 
w swojej skądinąd interesującej książce Krew na pierws::ej stronie. 

Romuald Ge!!es 

R. Maje wsk i, DOLNY $LĄSK 1945. WYZWOLENIE, Wrocław 1982. ,;s. 264+
wkładka 16 map i szkiców. 

Książka ukazała się jako t. 10 „Roczników Dolnośląskich" wydawat,ych przez 
Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu. Jej Autorem jest 

znany i ceniony badacz i popularyzator historiL wojskowości, płk Ry,zard Ma
jewski. Pierwotnie interesował się on XVII w., czego wyrazem była praca po
święcona bitwie wojsk polskich pod wodzą Stefana Żółkiewskiego z \\'oj,kami tu
recko-tatarskimi pod Cecorą 1, którą napisał jako uczestnik seminarium prof. 
W. Czaplińskiego, a nast�pnie historią najnowszą 2, w �zczcgólności problematyką
działań militarnych na Dolnym S!ąsku w lalach II wojny światowej. Z tego za
kresu ogłosił drukiem dwie książki (Bitwa o Wrocław. Styczeń-maj 19,15, wyd. 2,
Wrocław 1975, wspólnie z T. Sozańską, oraz Wrocławska epopeja. \V sp'.'.lmnienia
z walk o wyzwo[enie miasta w 1945 r. Wybór, wstęp i oprac ... , Wrocław 1975), licz
ne artykuły naukowe, a także, co warto szczególnie podkreślić, sporo artykułów
publicystycznych na łamach wrocławskich gazet.

Omawiana publikacja, będąca podsumowaniem ponad 10-Ietnich bada11 nad 
wyzwoleniem Dolnego Sląska w 1945 r., przyniosła Autorowi, jak sądzę. ,zczególną 
satysfakcję. Przyjęta bowiem została w Uniwersytecie Wrocławskim jako rozprawa 
habilitacyjna, a pojawieniu się jej na rynku czytelniczym towarzyszyło nader żywe 
zainteresowanie w postaci _rekomendacji prasowych, wywiadów gazetowych i tele
wizyjnych z Autorem. 

Głównym zadaniem, jakie postawił sobie Autor, było dokonanie analizy całości 
działań wojennych o wyzwolenie Dolnego Sląska, przedstawionych \\" układzie 
chronologicznym, od stycznia do maja 1945 r., z punktu widzenia wojskow-ego, 
przy ograniczeniu do niezbędnego minimum problematyki politycznej, go,-podarczej 

i społecznej. Dokonał tego na podstawie szerokiej i różnorodnej podstawy mate
riałowej. Obok zbiorów źródeł drukowanych, głównie rosyjsko- i niemiecko
języcznych, wyzyskał Majewski dostępne archiwalia z Ministerstwa Obro:iy ZSRR, 

Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, a przede wszystkim bogate 
zespoły dokumentów Wehrmachtu, tzw. materiały aleksandryjskie, przechowywane 
w postaci mikrofilmów w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie. Jeśli 

1 R. Maj ew ski, Cecora rok 1620, 'Narśzawa 1970.
! R. Maje wski. II wojna światowa 1939--45. Zarys działań bojowycli, War

szawa 1971; te n że, Waffen SS. Mity i rzeczywistość, Wrocław 1977. 
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idzie o literaturę przedmiotu, to w dołączonej do pracy bibliografii doliczyliśmy 
się 210 pozycji, bez prac cytowanych, a nie uwidocznionych w wykazie, głównie 
w języku polskim (100 prac), niemieckim (62) i rosyjskim (46). 

Konstrukcja pracy podporządkowana została koncepcji chronologicznego przed
stawienia przebiegu walk_ Poza wstępem, w którym omówiony został cel i zakres 
pracy, charakterystyka źródeł wraz z przeglądem podstawowej literatury, książka 
składa się z ośmiu rozdziałów (i 23 podrozdziałów), których tytuły, z wyjątkiem 
dwóch, z.a·.vierają elementy chronologii. Opis wydarzeń rozpoczyna się od sytuacji 
na froncie wschodnim na przełomie 1944/45 r. (rozdz. I), potem zaś jest mowa 
o działaniach 1 Frontu Ukraińskiego w styczniu 1945 r. (II) i na początku lutego
(III), o operacji dolnośląskiej 8-24 ·Juty (IV), o działaniach bojowych w marcu (V)
oraz pomiędzy 16 kwietnia a 10 maja (VII). Ostatni rozdział (VIII) nosi tytuł
,,Przejęcie Dolnego Śląska przez władze polskie". Odrębne miejsce - i słusznie -
wydzielił Autor walkom o Wrocław (VI), którym poświęcił blisko połowę pracy
(61 str., wobec 71 str. siedmiu pozostałych rozdziałów). Jest to zarazem, naszym
zdaniem, :1ajciekawiej napisany fragment rozprawy.

Autor zadbał również o wyposażenie pracy w niezbędne elementy pomocnicze 
i poglądowe, bez których przyswojenie wielu partii książki byłoby nader utrud
nione. Obok wspomnianej już bibliografii, znalazły się tu aneksy, a mianowicie 
indeks dat \\'yzwolenia ważniejszych miejscowo�ci Dolnego Sląska, obszerne 
biogramy :6 wyższych dowódców Armii Radzieckiej biorących udział w wyzwa
laniu ziemi dolnośląskiej, szczegółowe zestawienia ukazujące stosunek sil obu 
walczących stron, w wypadku wojsk radzieckich oraz 2 Armii Wojska Polskiego, 
z podaniem obsady personalnej ważniejszych stanowisk dowódczych i sztabowych, 
natomiast jeśli idzie o wojska hitlerowskie, w kilku przekrojach czasowych (1 I, 
31 I, 1 O JI, 1 III, 1 IV, 15 IV i 10 V). Ponadto wymienić trzeba obszerny rejestr 
objaśnie,i terminów i skrótów używanych w pracy, indeks osób oraz wkładkę za
łącznikową z 16 starannie wykonanymi mapami i szkicami. Tekst książki wzbogaca 
także 39 :lustracji. 

Na pockreślenie zasługuje również strona językowa pracy. O zawiłych, ,,za
gQszczonyó" wydarzeniach militarnych potrafił Majewski napisać w sposób żywy 
i klarowny_ 

Całość zaprezentowanych w pracy walorów pozwala stwierdzić, że Autor 
w pełni zrealizował swoje zamierzenie, ukazując rozwój wydarzeń militarnych na 
Dolnym Sląsku z detalami i w wielu aspektach. W warstwie poznawczej książka 
przynosi sporo uściśleń oraz weryfikacji niektórych poglądów, jak choćby na temat 
liczebności niemieckiego garnizonu w oblężonym Vlroclawiu, czy też ukształtowa
nego głównie na podstawie literatury wspomnieniowej przekonania, że po zam
kniGCiu. p:erścienia oblężenia Wrocław był blokowany, podczas gdy faktycznie 
trwały tu intensywne walki, o blokadzie zaś można mówić tylko w ostatniej fazi'" 
oblężenia. 

W niniejszej recenzji chciałbym przede wszystkim nawiązać do tych zagadnie11, 
które uważam za dyskusyjne, a także dorzucić garść uwag szczegółowych. 

Pierwsza sprawa dotyczy s.posobu omówienia literatury przedmiotu. To, c:> 
napisane jest we wstępie na ten temat, choćby w odniesieniu do polskiej litcra
turr .. budzi wątpliwości, gdyż w ślad za ogólnym stwierdzeniem o „bardziej niż 
skromnym" dorobku na tym polu, nie idzie pogłębiona, krytyczna ocena., a przy
toczenie wcale bogatego zestawu prac wydaje się temu stwierdzeniu przeczyć. Np. 
o książce B- Dolaty, o prawie identycznym tytule (Wyzwolenie Dolneg:, Sląska 

w 1945 roku., Wrocław 1970), �formułowano tylko bardzo lakoniczną uwagę w przy
pisie, iż jej wartość ,.ucierpiała z powodu błędnych dat wyzwolenia szeregu miej
scuwc.�ci, m. in. na Dolnym S!ąsku". Jest to zapewne słuszna uwaga, ale dalece
niewystarczająca. Ale skoro jeste�my już przy tym, to porównanie zestawu dat
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376 miejscowości u Dolaty, z wykazem Majewskiego (175), pozwala wychwycić 
w sumie 10 przypadków różnic w datowaniu, na ogól jednodniowych, a t�·Jko trz)· 
bardzo rozbieżne (Dolata - Krosno Odrzańskie 15 II, Majewski 23 I. Malczyce 
odpowiednio 8}10 II i 31 I oraz Oława 6 II i 28 I). Gwoli ścisłości odnotujmy 
pomyłkę Majewskiego w dacie wyzwolenia Oleśnicy - 25 II (faktycznie 25 I). 

Trudno zgodzić się też z kwalifikacją książki K. Graua (podaję jej pełny ty
tuł: Schlesisches lnjerno. Kriegsvebrechen der Roten Armee beim Einbruch in

Schlesien 1945) do grupy prac „o większym ciężarze gatunkowym, pretendujących 
do rangi monografii naukowych lub udokumentowanych relacji" (s. 11). 

Znaki zapytania wywołuje też zestaw bibliograficzny. Nie chodzi już o to, 
że w jednym dziale (opracowania, relacje, wspomnienia) umieścił Autor wszystko, 
prace o różnej randze i charakterze, gazetowe artykuły obok poważnych dziel 
naukowych itp., lecz o pewne nieścisłości i braki, tym bardziej że znalazły się tu 
pozycje o nader luźnym związku z tematem pracy (np. B. Miśkiewicz, Studia nad

obroną polskiej granicy :mchodniej w okresie wczesnofeudalnym; S. Krakowski, 
Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku, itd.). Dorzucić by :1atomiast 
można niejedną publikację wprost poruszającą niektóre kwestie omawia::e w pra
cy. Choć ich wpływ na merytoryczną stronę wykładu Majewskiego byłby zapewne 
niewielki, uważam wszakże, że w tego ty,pu pracy zestaw literatury powinien być 
w miarę pełną bibliografią tematu. I tak np. uczestnik delegacji duchowi<distwa, 
która 4 V 1945 r. udała się do gen. Niehoffa, ks. J. Konrad (s. 19'1). też spisał 
swoje wspomnienia (Als letzte Stadtdekan von Bresiau. Chronistische Riickschau,

,,Jahrbuch f. schles. Kirchengesch". N. F. 42, 1963), podobnie antyfaszyst� L. Ar
nold spisał relację z walk o Wrocław (Udział słuchaczy Szkoły Ant;;fas;:ystow

skiej w walkach 1 Frontu Ukraińskiego o Wrocław, [w:] Oni walczyli o Niemcy, 
Warszawa 1962). Z tematem wiążą się też bezpośrednio publikacje Z. Bulzackiego, 
Z dzia!alnofri lotnictwa miedzy Wislq a Odrą· (styczeń-luty 1945 r.J (Wr>j�kowy 
Przegląd Lotniczy, 1971, z. 1), L. Ziaji, Walki o Wrodaw 19"5 (Mówią Wieki, 1970, 
nr 5) i wiele innych. Tu i ówdzie wprowadzić można uściślenia. Xp. książka 
F. Griegera (cytowane wydanie z 1948), doczekała się wznowienia w 19€9 r.; a po
wieść W. Steinberga ukazała się także w przekładzie polskim (Gdy stanęły zegary,

Katowice 1960). W bibliografii jest E. Tomiczek, ale w indeksie i wielokrotnie
w tekście S. Tomiczek. Informacja o artykule K. Fleischera w „Breslauer Nach
richten" jest myląca. Jest to bowiem tylko nazwa wkładki, która figuruje jako
podtytuł w wielokrotnie cytowanym w pracy tygodniku „Der Schlesier".

Bardzo zachęcająco, choć zaledwie w trzech zdaniach, wzmiankuje Autor o ga
zecie frontowej 6 Armii oblegającej Wrocław i o gazetach dywizyjn�·ch (s. 162). 
Przypuszczać można, że jest to kapitalne źródło, ale czy, gdzie i w jakim :,topniu 
kompletności zachowało sil: i czy Autor szerzej z niego korzystał, nie \Viadomo. 

Ze spraw konstrukcyjnych. Chyba lepiej by było połączyć rozdz. VII (4 str.!) 
z V. Podrozdział zatytułowany „Ziemia odwiecznie polska" (s. 65-71) jest wmon
·towany w tok narracji dość sztucznie, a poza tym z dużą liczbą na og;j! nie�pój
nych i podanych nieściśle szczegółów. Przytacza się tu różne dane, z róż::�·ch oJ,re
sów, ze Ślą�ka Dolnego, Górnego, Opolskiego. Nawiasem mówiąc, Autu w ogóle
poskąpił czytelnikowi prec:yzyjnej informacji na temat rozumienia poJqcia Dolny
S!ąsk. To, co napisano w pierwszym zdaniu książki, nie wystarcza (,,Stara ziemia
piastowska nad Odrą, Nysą Łużycką i Kłodzką, Bobrem i Ślęzą"). W;a'.1;Jmvsć, że
� schyłku XIX w. Dolny SJąsk (?} zamieszkiwany był w 11, przez ludn:iść polską,
.brzmi rewelacyjnie, zwłaszcza że od razu pada stwierdzenie, że spis z 1905 r. wy
jrnzał tu ok. 63 tys. Polaków (s. 68). Na jakiej podstawie sformułowano uwagę
o istnieniu we Wrocławiu polskiej organizacji socjalistycznej, która „utrzymywała
żywe kontakty z Królestwem (m. in. z Ludwikiem Wary11skim i partią »Proleta
riat«" (s. 67)? Działalność studenckiej organizacji „Polonia" przerwana z-:.istala
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wskutek policyjnych prześladowań już w 1822 r., Bandtkie zaś nosił imiona Jerzy 
Samuel, a nie Jan Wincenty (s. 67). 

W pracy daje się także odczuć wyraźnie brak zakończenia, w sensie podsumo
wania całości wykładu. Roli tej nie spełnia ostatni rozdział, którego tytuł zresztą 
nie w pełni odpowiada zawartości. 

Z innych uwag szczegółowych. W tytule rozdz. IV i w jego treści ramowe 
daty operacji dolnośląskiej 8-24 II 1945 r., we ,vstępie zaś jest mowa o 3-24 li 
(s. 15), nie ul. Klęczkowska (s. 175, 191, 204), lecz Kleczkowska, chyba lepiej Cott
bus (Chociebuż) niż Kottbus (s. 73), na mapce nr 11 brak zaznaczonych w legen
dzie rowów przeciwczołgowych, fortów zaś uwidocznionych jest 17, podczas gdy 

w tekście jest mowa tylko o 16 (s. 151). Dlaczego konsekwentnie cudzysłów orzy 
słowie „twierdza" (Wrocław, Głogów)? 

W sumie raz jeszcze podkreślić należy, że książka Majewskiego, dokumentu

jąca krwawe walki o wyzwolenie ziemi dolnośląskiej sprzed blisko 40 laty, w ktć
rych poległo ok. 30 tys. żołnierzy radzieckich, a ok. 80 tys. zostało rannych, jest 
bez wątpienia poważnym osiągnięciem. Wśród jej adresów (historykó\\". dzien
nikarzy, miłośników historii całego Sląska, jego poszczególnych miejscowości i re
gionów) wskazać chcemy na tę kategorię, dla której będzie to szczególna pomoc, 
a mianowicie szkołę i nauczyciela. 

Romuald Gelles 

A. K i e  w i cz, DOLNOSLĄSKIE HARCERSTWO W LAT ACH 1945-1973, Wro
cław 1982, ss. 323. 

Przedmiotem rozważań Autora jest: ,,Związek Harcerstwa Polskiego, dziecięco
młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna", który „zdobył sobie ważne mtejsce 
w historii polskiego ruchu młodzieżowego. Wywarł istotny wpływ na kształtowa
nie postaw, poglądów i charakterów znacznej części spoleczeńst\va polskiego ... Za
danie sprowadza sic; do „próby przcd�ta wieniu y,·ybranych zugudnic11 �-u;:woju 
i działalności oraz przemian ideowo-politycznych dolnośląskiego harcerstwa w la
tach 1945-1975" (s. 4). 

Kształtowanie się i działalność dolnośląskiej organizacji było determinowane 
przez procesy ideowe, programo\\-� i metodyczne, jakie zachodziły w ZHP \\. okre
sie Polski Ludowej oraz dokony\vanc \V nim eksperymenty organizacyjne, które 
sprawiły, że w okresie tym nie obyło się bez waha11, zahamowa11 i zwrotów. Jed

nocześnie na charakter dolnośląskiego harcerstwa wpływały specyficzne warunki 
zasiedlania, odbudowy i zagospodarowania Dolnego Sląska oraz jego repoloni
zacji. 

Pierw,;zy czynnik powoduje, że Autor wiele uwagi poświęcił rozwojO\\·: ruchu 
harcerskiego w całym kraju i jego wpływu na dolno�ląską organizację harcer,ką. 

Zak,es badań obejmuje teren Dolnego Sląska w każdorazowych gra:,icach 
administracyjnych w latach 1945�1975, tzn. między powstaniem organizacji na 
Dolnym Sląsku oraz rozwiązaniem Chorągwi Dolno�ląskiej ZHP na skutek zmian 
podziału administracyjnego kraju. 

Okres ten dzieli Autor cezurami 1950/1 i 1956/7. W latach 1951-1956 harccr
st\'-'"O stanowiło bowiem część składową Związku Młodzieży Polskiej. Zapropono
wana periodyzacja, choć słuszna, wymaga jednak głębszego uzasadnienia. En;gma
tyczne wydaje się bowiem stwierdzenie, że takie cezury czasowe podyktowane były 
w znacznej mierze rozwojem sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, mającej 
,determinować pracę 1 roz\vÓj harcerstwa w całym kraju i \vywicrać \\'pływ na 
postawy ideowo-pali tyczne kadry instruktorskiej. 
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P0cistawę pracy stano\vią materiały zgromadzone w Archiwum Państwowym 
we W�oclawiu, Archiwum KW PZPR, Archiwum Chorągwi ZHP oraz Głównej 
Kwater:· ZHP w Warszawie. a także Komisji Historycznej FSZMP we Wrocławiu, 
które Autor uzupełnił prasą dolnośląską i centralną, nielicznymi opracowaniami 
i literaturą wspomnieniową oraz relacjami działaczy i członków Chorągwi Dolno
śląskiej ZHP. 

Od�worzenie na podsta,vie tego materiału faktów dotyczących powstania i roz
woju dolnośląskiej organizacji ZHP i ich usystematyzowanie stanowi niewątpliwą 
zasługę Autora i walor pracy. 

W rozdz. I (,.Powstanie i działalność ZHP na Dolnyµi S!ąsku w latach 1945-
1950") opisuje Kiewicz powstanie organizacji, a także „niełatwy proces kształto
wania oblicza ideowego dolnośląskiego harcerstwa". 

Podstawowym mankamentem przedstawionej tu analizy jest to, iż Autor nie 
potrafii $pojrzeć na badane zagadnienie z pewnego dystansu. W wielu wypadkach 
przy apisie zachodzących procesów używa kategorii myślowych i posługuje się 
wnio,�ami z początku lat pięćdziesiątych, nie wdając się w krytyczną analizę 
uznającą ich zasadność. Stąd też, prezentowany w tym rozdziale materiał nie uza
sadnia _w pełni formułowanych wniosków, a często pozostaje z nimi w sprzecz
ności. 

ZHP rodził się w latach 1944-1945 jako organizacja w pełni autonomiczna. 
Następ:,e lata roz\voju Z\viązku będą związane z \valką o utrzymanie jego auto
nomii, którą harcerstwo, niestety, przegra. Autor nie stwierdza jednak jasno, że 
w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej kraju toczyła się walka o to, czy ZHP 
stanie ,ię młodzieżową przybudówką organizacji politycznych, czy też zachowa 
swoją autonomię organizacyjną. Nie chcąc jej utracić, demokratyczne władze ZHP, 
pochodzące z wyborów, podjęły działania samozachowawcze, utrzymując młodzież: 
z dalcl,a od rozgrywek polit)·cznych, Nic oznac.zu to, ż.c ZHP nie aprobował .za
chodząc:,ch przemian społecznych w kraju i nie podejmował działai1 włączają
cych młodzież w ich nurt. Z tego powodu sformułowane w tamtym czasie z punk
tu wicizenia potrzeb politycznych oceny związku są dziś nieaktualne i nie d(ł 
przyjęc'a. 

\V porów:1aniu z materiałem zestawionym w pracy, który obrazuje rozwój" 
organizacyjny w latach 1945-1948, program ZHP i jego realizację na Dolnym 
Sląsk;.i -: dv.-uznacznie brzmią stwierdzenia, że lata 1945-1950 „dolnośląskie har
cerstw) zamknęło dodatnim bilansem, a uzyskany dorobek miał doniosłe znacze
nie cila przyszlo�ci ruchu" (s. 90). 

Wyeliminowanie w iatach 1945-1950 „starych" działaczy i powołanie na ich 
miejsce aktywu nie zna�ącego specyfiki pracy z młodzieżą, ukształtowanie nowej 
strukL;.ry organizacyjnej związku, a także odejście od własnej tradycji i wzorów 
umaso'.\':enia organizacji i jej uniformizacja ideologiczna z ZMP, spowodowały 
wyraź.n:, regres w rozwoju harcerstwa na Dolnym Śląsku. 

A t:tor nie stara! się dostrzec tego problemu, zamykając analizę działalności 
organizacyjnej i wychowawczej Dolnośląskiej Chorągwi ZHP w latach 1945-1948, 
pomimo że przedmiot rozważai'1 dotyczył okresu do 1950 l·. 

Razdz. II pracy poświęca Autor skrupulatnemu, wręcz kronikarskiemu, opiso
wi przemian, jakim poddana została organizacja po przekształceniu jej w inte
gralną część ZMP oraz ponownemu procesowi usamodzielnienia się organizacji po 
jej burzliwym okresie rozwoju ilościowego. 

Zc:ą)ąc sobie sprawę. że ,.działalność dolnośląsk:ego harcershva w latach 1951-
1956 budzi ciągle jeszcze różne kontrowersje i namiętne spor�·. Organizacja Har
cer,!rn Z'.\IP stanowiła integralne, choć dość specyficzne ogni\VO łańcucha dziejów 
ruchu :1.arcersk:ego'' (s. 159). W rozdziale tym je,t więcej mo1\·y o kolejnych ini
cjatywach społecznych, zmianach kadrowych niż o samej metodzie pracy harcer-
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skiej. Prz�·taczane kryptonimy kolejnych akcji propagandowych nie mówią nic 
o skutecz:.ości treści wychowawczych realizowanych przez OH ZMP. Cytowane
dokumenty oceny rozwoju organizacji oraz dalsze kierunki jej pracy sprawiają
wrażenie, że wręcz nieuzasadniona była jej likwidacja.

Ponadto w tej części pracy Autor nie podjął próby pełnej i obiektywnej 
analizy dz:ałalnosci OH ZMP oraz sformułowania jej oceny. Szczególnie dotyczy 
to wyjaśnienia politycznych motywacji pozbawienia ZHP organizacyjnej autonomii 
i włączenia do ZMP, oceny rzeczywistego oddziaływania OH ZMP na młodzież 
w zakresie kształtowania jej postaw i poglądów. 

W rozdz. III (,,Rozwój i działalność dolnośląskiego harcerstwa w latach 1957-
1975") przedstawia Kiewicz próbę formowania kolejnego modelu organizacji har
cerskiej w PRL - jak wykażą analizy - też nie w pełni udaną. Większość pre
zentowanych stwierdze11 ma bowiem charakter powierzchowny, sprowadzający 
problemy nowych rozwiązań modelowych i ich przyczyny wyłącznie do rozgrywek 
personalnych, a nie wynikających z głębszej analizy rozwoju ruchu harcerskiego. 
Dychotomiczny podział uczestników konfliktu na tych, co opowiadali się za „wy
chowaniem harcerskim jako socjalistycznym", i tych, co uważali, że „wychowanie 
harcersk;e ma być zgodne z konserwatywnymi nastrojami części społeczeństwa" 
(s. 171), jeEt daleko idącym uproszczeniem problemu, kiedy obie strony konfliktu 
akceptowały dokonane przeobrażenia ustrojowe. 

Rzeczywiście chodziło głównie o metody pracy harcerskiej, nawiązujące do 
historycznych tradycji związku, tożsamości narodowej i specyficznych cech kultu
rowych wychowania społecznego w Polsce, a nie jak mylnie określa Autor „reak
tywowania skautowego harcerstwa wraz z jego wsteczną ideologią" (s. 164). Kry
zys, jaki w�·stąpił w rozwoju ruchu harcerskiego pod koniec lat 50-tych, miał 
uwarunko\\·ania systemowe. Błędy polityczne popełnione w okresie tzw. kultu 
jednostki i1ie mogły ominąć i harcerstwa. 

W rozdziale tym, podobnie jak w poprzednich, Autor nie ustrzegł sic: blc:du 
przyjmo,va:1ia za rzeczywistość społeczno-polityczną stawianych celów programo
wych z dokumentów organizacji. Nie zwrócił uwagi na fakt, że rozwój organiza
cyjny ZHP od początku lat 70-tych był kolejnym okresem tzw. radosnej t-wórczo

ści, w którym ponownie zaczął się liczyć rozwój liczbowy związku, a jego dzia
łalność nastawiona była na efekt propagandowo-polityczny. Uchylając sic: od rze
telnej oceny tego okresu, poczynił uwagę, że „wykracza to już poza ramy cza
So\\·e ksią::;,;i" (s. 265). 

Główny trzon pracy stanowią zagadnienia polityczne związane z harcerstwem 
w ujęciu globalnym i regionalnym, natomiast niewiele miejsca poświęca Autor . 
analizie c,zialalności programowej i organizacyjno-wychowawczej Dolnośląskiej 
Chorągwi ZHP, pomimo że przytacza szereg podejmowanych działań, bez dokona
nia jednak ich konkretnej oceny. 

Przyjęta metoda spowodowała brak .wniosków uogólniających natury teoretycz
nej, dotyc:zących takich problemów, jak do�konalenie metody pracy harcerskiej, 
okre:;lając:ej sposoby i środki służące osiągnięciu zamlerzonych celów wychowaw
czych. Brak odpowiedzi na· pytania: czy zmieniające slę cele i metody wychowaw
cze stanowią przyczynę braku ukształtowanego ideału wychowawczego; jaka była 
skutecznoAć akcji propagandowo-programowych uzupełniających tradycyjne meto
dy wychowawcze; co stanowiło przyczynę nieprzerwanego ciągu eksperymentów 
orga:1izac:yjnych i powtarzających się z nimi błędów. 

Prezentowana praca pomimo istniejących w niej mankamentów, posiada ze 
względu na bogactwo prezentowanego w niej materiału faktograficznego duże zna
czenie aktualno-polit>·czne. W dobie kryzysu systemu wychowawczego młodego 
pokolenia, już urodzonego i wychowaneg0 w Polsce Ludowej, potrzebna jest głę
boka r�tro;:pekcja, odczytująca, obok sukcesów, wszystkie. popełnione ,v ostatnim 
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trzydziestoleciu błędy w :-<:ształtowaniu systemu wychowawczego. Zebrany materi.,.ł 
stanowi cenną podstawę do dyskusji nad tymi problemami oraz do wysnucia wła
ściwych wniosków natury praktycznej. 

Lesław Koćwin 

Z. A n t k o  w i a k, PATRONI ULIC WROCŁAWIA, posłowie B. Pasierb, Wroc
ław 1982, ss. 307. 

We wrocławskim ośrodku historycznym od wielu lat obserwujemy osłabienie 
zainteresowań śląskoznawczych. Bariera językowa sprawia, że prawie nie .podej
muje się prac magisterskich z zakresu historii Sląska, a i rozprawy doktorskie po
święcone tej problematyce należą do rzadkości. Przyczyny tego zjawiska są natu
ralnie znacznie szersze. Przykładowo tylko wskażmr, że w dalszym ciągu poku
tuje teza o mniejszej wartości badań regionalnych. Z tezą tą przed laty polemi
zowali m.in. E. i K. Maleczyńscy, J. Gierowski i J. Leszczyński. Oni też byli pro
motorami badań śląskoznawczych i sami je prowadzili. W efekcie powstało szereg 
opracowań syntetycznych i monograficznych 1• W ślad za tym szły prace popular-
nonaukowe 2. 

Gdy milczą profesjonaliści, ich miejsce zajmują dziennikarze. Zycie nie znosi 
bowiem pustki. Jest to zjawisko na pewno pozytywne, bo przecież nie je�t rzeczą 
konieczną, by popularyzacją zajmowali się historycy. Gorzej jest jedna�. gdy mu
�zą oni sami przecierać szlaki. Wtedy mogą natrafić na różne mielizny, które 
trudno jest pokonać. 

Z takimi kłopotami spotykał się z pewnością Z. Antkowiak. Ma on jednak 
duże llośwladczenie. Pisał już przecież o ulicach placach Wrocła\,·la, a także 
<J wrocławskich osiedlach�. 

1\'ie przeceniając znaczenia tego typu prac jak recenzowana, należy jednak 
podkreślić, że może ona odegrać znaczną rolę w pogłębianiu przywiązania do 
miasta, w popularyzowan'.u różnych ciekawych wydarze1\ z jego przeszłości, i to 
nie tylko przez sam druk, ale także jako materiał dla wielu preleget:tów. Będzie 
też na pewno dobrze służyła nauczycielom w ich pracy wychowawczej. 

We wstępie Autor wyjaśnił zasady, jakimi się kierował przy pisa1�iu tego spe
,cyficznego, popularnego słownika biograficznego. Zastrzegł się, że biogramy będą 
miały różną objętość. Wychodził z założenia, że postaciom bardziej z::a:-,ym może 

, poświęcić mniej miejsca, a ich niejako kosztem może rozbudować życiorysy osób, 
o których nie wiemy zbyt wiele. Ogółem w pracy znalazło się 100 biogramów
ułożonych alfabetycznie. Wbrew obiekcjom przedstawionym w posłowiu przez prof.
B. Pasierba (s. 301) który ze względów dydaktycznych wolałby układ chronolo
giczny, wydaje się, że przyjęta zasada jest praktyczniejsza. Taką konstrukcję na
rzuca leż charakter wydawnictwa.

Do dokonanego wyboru sylwetek trudno jest zgłosić jakieś uzupełnienia. Autor 
uwzglc;dnil prawie wszys·:kie osoby, które miały choćby minimaby kontakt 

1 Np. W. Dług o b  o r  s k i, J. Gie r o ws k i, K. M a  Ie c zy 11 ski, Dzieje Wro
cławia cło roku 1807, Wrocław 1958, czy Historia Sląska, pod red. K. ;\laleczy11skie
go i W. Długoborskiego, t. 1-2, Wrocław 1963-1966. Prac monograficznych można 
by wymienić bardzo wiele, wspomnę tylko o serii Monografii Sląskich Ossoli
neum. 

2 Np. Ludzie dawnego Wrocławia, cz. 1-2, Wrocław 1958-1961; Szkice z cl:::ie
jów S!qska, Warszawa 1953. 

• z. A n t ko w i a k, Stare i nowe osżecl!a Wrocławia, Wrocław 1973, t e  n ż e,
Ulice i place Wroctawia, Wrocław 1970. 
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z Wrocławiem. Jeżeli ktoś zdołałby nawet wymienić parę nazwisk, to na pewno 
będą to osoby, które miały bardzo iluzoryczny kontakt z Wrocławiem lub 5ą po
wszechnie znane. Wykaz ten skłania równocześnie do refleksji. Pokazuje bowiem, 
jak wiele było i jest przypadkowości w nazewnictwie ulic, a zwłaszcza jak dużo 

wspaniałych postaci nie zostało w nich uwiecznionych. Dotyczy to zarówno tych, 
którzy żyli przed wieloma, wieloma laty, jak i tych, którzy na naszych prawie 
,oczach rozsławiali imię grodu nad Odrą. Znaleźć wśród nich można władców Pol
ski, wybitnych Polaków i ludzi, którzy urodzili się i mieszkali we Wrocławiu 
�np. Kornowie czy F. Lassalle) 4•

W omawianym wydawnictwie po przedstawieniu każdej sylwetki podany jest 

krótki zestaw najważniejszej literatury, z wyraźnym wybiciem prac, które doty
czą Wrocławia. Czwarta część biogramów posiada portrety bądź ilustracje zwią
zane z życiem i działalnością prezentowanej osoby. Całość pracy napisana jest 
·W sposób bardzo przystępny, językiem pięknym i obrazowym, co na pewno spra
wi, iż łatwo trafi ona do każdego czytelnika i przyciągnie jego uwagę.

Jak przy każdej tego typu publikacji nasuwają si� różne, czasami dyskusyj
ne uwagi. Zacznę od koncepcji wydawnictwa. Jak już ws-pomniałem, m,iało ono 
w założeniu przybliżyć wrocławianom ludzi będących -patronami ich ulic. W tej 
sytuacji może warto było szerzej sięgnąć do fragmentów materiałów w�pomnie
niowych, zwłaszcza w wypadku osób żyjących w cza�ach prawie nam współczes
nych, a w wypadku ich braku zebrać nowe relacje 5• Nic bowiem bardziej nie 
przybliża człowieka, jak żywy, choć czasami zdeformowany obraz utrwalony 
w ludzkiej pamięci. Wydaje mi się, że w takim popularnym słowniku winno się 
znaleźć miejsce także na anegdotę. 

Przy lekturze niektórych biogramów odczuwa się pewien niedosyt. Wynika on 
z pominięcia faktów, które może nie tak jednoznacznie, ale za to gl�biej i kto 
wie, czy nie z lepszym skutkiem dydaktycznym scharakteryzowałyby bohatera. 
Mam na myi;li np. postać pierwszego w powojennym Wrocławiu prezydenta 
B. Drobnera. Z jego życiorysu zniknął np. okres między 1948 a 1956 r. Nie uczest
niczył on wówczas aktywnie w życiu politycznym. Był to efekt jego negatywnego
stosunku du iclci zjednoczenia ruchu robotniczego. Spotltul �iG w .:wiąz.l,u .; t�·m
z krytyką zarówno ze strony peperowców, jak i czę�ci członków swojej partii
{PPS) i odsunięty został na boczny tor. Począł ponownie działać po przełomie
październikowym. Powierzono mu nawet funkcję I sekretarza KW PZPR w Kra
kowie. Jakże te fakty są wymowne. Ten człowiek potrafił mieć swoje własne

.zdanie i nie zmienił go, choć ceną była własna kariera 6•
Przy opracowywaniu niektórych życiorysów Autor nie dotarł do najnowszej 

literatury, lub też do koi'lc:a jej nie wykorzystał. Dotyczy to np. 2 artykułów 
o J. Badurze 7. Jak ,vtele mówią dwa fakty z jego życia. Przy swojej w:1kacji
w Międzyborzu oświadczył, ,,że raczej złoży swój urząd, niż będzie w�·gla,wł ka
:zanie w języku niemieckim" 8

• Najlepszą zaś ocenę całokształtu działal:10,ki Ba-

4 Szereg wniosków składanych przy różnych okazjach nie zostało uwzględnio
nyc-h lub rozstrzygniętych w sposób połowiczny. Sprawa wymagałaby generalnego 
rozwiązania, choćby za pośrednictwem TMW. 

5 Np. Autor podkreśla dumq wrocławskich plastyków, że byli uczniami Xa
werego Dunikowskiego, czy nie można by wykorzystać ich wspomniet't. 

8 K. Ka w eck a, Drobner Bolesław (Słownik biograficzny działaczy polskiego 
ruchu robotniczego, t. 1, Warszawa 1978, s. 478-480} - Autor powołuje .<:ę na tę 
pracę. 

7 J. Domagał a, Nieznane momenty w dziatalności pastora Jerzego Baclury
(Syców 187E-1879, Międzybórz 1883-1911) (Sobótka, 1968, s. 407-431); J. Dom a
g a ł a „Nowiny Szlqskie" wrocławski tygodnik polski dla ludności ewangelickiej 
{styczen 1884-czerwiec 1891} (Sobótka, 1964, s. 302-327). 

a D o m aga ł a, Nieznane momenty ... , s. 418. 
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dury, zwłaszcza w dziele utrzymania i krzewienia polskości, dały po jego śmierci 
same ,vladze niemieckie. Specjalnym zarządzeniem zabroniły one wzniesienia mu 
pomnika z polskim napisem i dlatego grób jego „nie ostał do czasu wyzwolenia 
Śląska w 1945 r." Uznały widać, że sama legenda pastora, którego porównywano 
do Skargi, może być mebezpieczna 9. W życiorysie Badury może warto też było 
podkreślić jego duże zainteresowanie szkolnictwem, a także wielką umiejętność· 
pozyskiwania sobie ludzi do pracy w zborze (kampania wyborcza). \V świetle· 
ustaleń J. Domagały nieco inaczej wygląda także sprawa założenia „Nowin Ślą
skich". To prawda, że pod jego redakcją poczęły się one ukazywać, ale grunt do
tego przedsięwzięcia był już wcześniej przygotowany. Wreszcie Z. Antkowiak przy-
pisał Badurze 2 prace: Upominek dla konfirmowanych i Katechizm międzyborski. 

W pierwszym wypadku było to spolszczenie pracy Ziethego, a w drugim piąte· 
wydanie tego dzieła. Pominął zaś pracę Ludzie Chrystusowi lO. 

Sylwetkę I. Chrzanowskiego Autor opracował m.in. na podstawie świetnych 
artykułóv.,- W. Czaplińskiego 11• Szkoda, że uczynił unik i choćby krótko nie omówił 
jego dorobku naukowego .. Jeżeli nawet czuł się niekompetentny, to mógł się· 
odwołać np. do ocen zawartych w opracowaniach bardzo ogólnych 12, lub przy
najmmeJ wymien1c Jego naJwazmeJsze prace, a zwłaszcza Historię literatury nie

podległej Polski (11 wydań do 1971 r.), z której korzystało wiele pokoleń młodych 
Polaków. 

W niektórych życiorysach Z. Antkowiak ukazał różnice, jakie występują w li-
teraturze na temat podstawowych faktów z życia, oceny działalności lub twór
czości bohaterów wrocławskich ulic. Takie ujęcie jest na pewno słuszne. Szkoda,. 
że nie zastosował tej metody przy przedstawianiu postaci Macieja Dobrackiego
Młodszego. Data i miejsce urodzin tego śląskiego pisarza nie są znane. Część hi
storykó-,v uważa, że pochodził on z woj. sandomierskiego i tę wersję przyjął 
z. Ant!Iowiak.. Hipoteza A. fiombowsk:iego mówi, iż był on synem Macieja Dobra
ckiego Starszego i urodził się przypuszczalnie na Śląsku, a ochrzczony został·
w 1626 r. w Bystrzycy u. Można naturalnie hipotezę tę odrzucić i Autor miał do
tego prawo, ale czy jakiś ślad tego nie powinien zostać? W tym wypadku mam
wątpliwości.

Pewne drobne uwagi można też zgłosić do wykorzystanej literatury, choć. 
Autor starał się sięgać do najnowszych opracowa11 (np. brak przy Bolesławie· 
Krzywoustym pracy A. F. Grabskiego) 14• 

Chciałbym na zakończenie z całą mocą podkreślić, że recenzowana praca ma 
wszystkie cechy, jakie winny posiadać prace popularnonaukowe, jest oparta na 
szerokiej literaturze, i to dobrze wyzyskanej, a jej forma przekazu sprawi, że: 
Autor szybko przygotowywać będzie nowe jej wydanie. Tych parę uwag krytycz
nych nie umniejsza jej walorów. 

Krystyn Matwijowski 

9 Tamże. 
10 Tamże; autorka podaje też, że opuścił on Syców rok później, w 1879 r. 
ll W. Cz apli 11 ski, Ignacy Chrzanowski (Ludzie dawnego Wrocławia, cz. II,. 

Wrocław 1961, s. 262-275); te n że, Ignacy Chrzanowski na studiach we Wrocławiu,. 
Wrocław 1946_ 

12 Np. krótka charakterystyka zawarta była w przemówieniach inaugurujących 
nowy· rok ak. w 1945 r., w których przede wszystkim mówiono o stratach, jakie· 
poniosła :1auka polska w okresie okupacji. 

13 A. Ro m b  o w ski, Nauka języka polskiego we Wrocławiu, Wrocław 1960 � 
pod koniec pracy zamieszczony jest krótki słownik biograficzny. 

14 Nie wspominam już o wyraźnych błędach korekty, których w pracy jednak 
troche się prześliznęło - :1p. <;:omenius, a nie Cornelius. 
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.JAHRBUCH DER SCHLESISCHEN FRIEDRICH WILHELMS UNIVERSITAT ZU 
BRESLAU, Wi.irzburg/M., t. XXIII/1982, ss. 324. 

Na treść kolejnego rocznika składają się rozprawy, komunikaty i sprawozda
nia, spis literatury z dziedziny śląskoznawczej za rok 1981, wreszcie spis współ
pracowników, ilustracji i map. 

Dział artykułów otwiera rozprawa W. Kuhna, pt. Grenzort Schnellewatde 

{Szybowice, niedaleko Prudnika). Rozprawa nie jest monografią tej małej miejsco
wości, ale stanowi punkt wyjścia do rozważań na temat rozwoju granicy między 
Sląskiem a Morawami. 

Autor następnej rozprawy, E. Walter, rozpatruje w swym opracowaniu Dże 
Grabstiitten der brestauer Bischofe Cyprian (t1207) und Lorenz (t 1232) in der 

Zisterzienser Abteikirche zu Lebus, sporny dotąd problem miejsca pochówków 
biskupów wrocławskich z połowy XIII w. Cypriana i Wawrzyńca. Zestawiwszy 
sumiennie wszystkie źródłowe argumenty za i przeciw twierdzeniu, że pochowani 
<mi zostali w kościele klasztornym w Lubiążu, Autor przychyla się do twierdze
nia, że Lubiąż był istotnie miejscem ich pochówku. Artykuł jest bardzo ciekawy. 

Autorem dwu szkiców dotyczących opactw cysterskich w Henrykowie 
i w Trzebnicy jest H. Griiger. Szkice te zawierają encyklopedyczne odpowiedzi 
na następujące pytania: 1. rozwój historyczny nazwy miejscowości, w której znaj
duje się opactwo; 2. dane o topografii, zarówno politycznej jak i kościelnej; 3. sto
sunki filialne; 4. wezwanie; 5. krótki przegląd historii; 6. patronat świecki nad 
klasztorem; 7. stosunki gospodarcze; 8. kościoły patronackie; 9. biblioteki, szkoły 
i archiwa; 10. rozwój architektury z punktu widzenia historii sztuki; 11. Lista 
opatów do r. 1810; 12. pieczęć i herb; 13. zestawienie starych sztychów i rysunków 
przedstawiających klasztor; 14. zestawienie żródel i literatury, ze szczególnym 
uwzględnieniem pozycji wydanych w RFN i poza Polską do r. 1982. 

Ten cykl zamknięty jest artykułem tegoż autora: Der Orden der Zisterzien

ser in Schlesien. Ein Vberblick. Nie zawiera on nowych, nie znanych dotąd 
szczegółów, a omawia przede wszystkim zagadnienie początków cystersów na Ślą
:>Ku, ich rozpow:s;-:;echnianie ;;i� (równiei. pozo. S!ąskicm), ctzialalność gospodarczą, 

a zwłaszcza kolonizacyjną, opisuje tu cele zakonu, dyscyplinę zakonną oraz spra
wę bibliotek, archiwów i szkół zakonnych, dalej działalność architektoniczną ze 
szczególnym uwzględnieniem architektury baroku, oraz podział administracyjno-ko
ścielny. Opracowanie zamyka wyczerpujące zestawienie żródeł drukowanych i ar
chiwalnych, tych ostatnich wg stanu na rok 1945. Zestawienie źródeł z archiwum 
archidiecezjalnego ma obrazować stan obecny. Zestawienie literatury obejmuje 
również pozycje wydane w Polsce do r. 1982. 

Mieszkający w Polsce młody historyk niemiecki R. Sachs opublikował w oma
wianym roczniku artykuł o charakterze przyczynkarskim pt. Schtesische Leder
kleinkunst des Spiitmittela!ters. Mowa tu o wytwarzaniu dobrych produktów ga
lanterii skórzanej, ich wyglądzie, napisach. Chodzi o etui i amulety produkowane 
w warsztatach Wrocławia i Plakowie k. Brzegu. Były wrocławianin A. Świerk 
opublikował krótki artykuł o początkach książki we Wrocławiu (Die Anfiinge des

Buchdrucks in Bresiau). · Autor pisze o dawnych badaniach nad problemem pierw
szych drukarni we Wrocławiu. Dopiero po r. 1815, po odnalezieniu Statuta Syno

daLia Episcop:Jrum Wratislaviensium ustalono początek wrocławskiego drukarstwa, 
związanego z nazwiskiem wrocławskiego kanonika Kaspra Eylena. Pisze on dalej 
o poszukiwaniu inkunabułów z drukarni Eylana i o osiągnięciach w tej dziedzinie
Bronisława Kocowskiego i innych badaczy wrocławskiego ośrodka bibliotekoznaw
czego.

Autorem kolejnego artykułu jest znowu H. Gri.iger, który w związku ze swoi
mi kwerendami na Węgrzech, dotyczącymi filii klasztoru henrykowskiego w Zirc, 
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donosi o ciekawych znaleziskach źródłowyc-h oraz o wizytacjach opatów henry
kowskich na Węgrzech w latach 1701-HHO (Visitationen der Abte von Heinri
chau in Ungarn 1701-1810). 

Bardzo ciekawy artykuł zamieścił w omawianym czasopiśmie R. Walter (Die 

breslauer Dommusik im Jahre 1832), w którym omówił działalność kompozytorską 
i odtwórczą dyrygentów katedralnych, a w szczególności B. Hahna. Następnie· 
r.lwie prace napisał W. Kuhn; pierwsza poświęcona jest hr. Andrzejowi Marii Re
nardowi, którego Kuhn kreuje na twórcę górnośląskiego przemysłu żelaznego (An-
dreas Maria Graf Renard 1795-1875 und seine Bedeutung filr die obersch!esische 

Industrie); drugą zaś jest obszerny, liczący ponad 50 stron jego pamiętnik, dziś 
już prawie osiemdziesięcioletniego człowieka. Kuhn nadal mu tytuł: Mojq młodość
poświęciłem badaniom [niemieckich] wysp językowych (Ein Jugend fur die Sprach

inselvorschung). Autor przez wiele lat działał w Bielsku. Bielsko jest również 
moim miastem rodzinnym. Tam chodziłem do szkoły i wielu ludzi, o których pisze 
Kuhn, znałem osobiście lub ze słyszenia. Uczy! mnie np. religii ksiądz Paweł Ka
rzeł, brak jego żony, którego Autor z uporem nazywa Paul Karzeł. Pamiętnik jest 
napisany w duchu nacjonalistycznym. Tam w Bielsku (wg Kuhna) wszystko było 
niemieckie. Pisze też o swojej działalności w niemieckich instytucjach kultural
nych, które przygotowywały grunt dla zbliżającego się faszyzmu. W Bielsku dzia
łał również Autor· w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. Pisze dalej o swoich 
przygodach wojennych i swojej obecnej działalności w Bielsko-Bialskim Ziom
kostwie, istniejącym we Frankfurcie, i o swych pracach polegających na „popra
wianiu" historii Cieszyna i Bielska. Ponure są to wspomnienia. 

W cz. Il czasopisma zamieszczono kilka mogących zainteresować polskich hi
storyków komunikatów. L. Radler zastanawia się, czy Swidnica posiadała sło
wiańskie podgrodzie. Wg Autora istnienie takiego podgrodzia jest mało prawdo
podobne, hipotc;:;y pol�kich historyków nic :-11\ wi<lrygudne, wynik.i :r.as !Jadań Char
loty Chi.itze-Bohm, która zbadała 430 nazw miejscowych ze Swidnicy i najbliższej 
okolicy, wykluczają wprost możliwość slowiai'lskiego podgrodzia. Bez komentarzy. 
A. Swierk zajmuje się w kolejnym komunikacie średniowiecznymi rękopisami bi
blioteki parafialnej w Lubiniu. Jest to streszczenie opublikowanego przez niego
,v r. 1973 artykułu pod tym samym tytułem w „Rocznikach Bibliotecznych".
J. Kolenda pisze o pochodzącej z I pol. XVII w. mapie pszczyńskiego państwa
stanowego. Autorka złożyła w archiwum pszczyi'1skim 65-stronicowe streszczenie
swojej pracy. B. Kytzler jest autorem krótkiej biografii Jakoba Bernaysa, znanego
historyka literatury. Bibliografia napisana została w 100 rocznicę śmierci Bernaysa.
W. Irgang pisze w kolejnym komunikacie o konsekwencjach dla rozwoju prac
nad śląskim kodeksem dyplomatycznym (Schlesisches Urkundenbv.ch), wynikają
cych ze zwrotu do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu doku
mcntó,v z NRD. Nasze Archiwum otrzymało tych dokumentów 14 956.

W cz. III zamieszczono szereg ciekawych sprawozdaó, a to sprawozdanie z dzia
łalności Sląskiej Komisji Historycznej za r. 1981 (przewodniczący prof. dr L. Pe
try); sprawozdanie z działalności Towarzystwa Historycznego w Legnicy za lata 
1980-1982. Towarzystwo ma swoją siedzibę w Wupertalu, przewodniczy mu prof. 
dr med. O. H. Paetzold, wydało ono dwa tomy historii Piastów Legnicko-Brzeskich 
(G. Jaeckel) i historię mennicy legnickiej (W. Bauma) oraz prowadzi działalność 
odczytową; sprawozdanie z działalności Bytom�kiego Stowarzyszenia Historyczno
Muzca!nego, które rozpoczęło swoją działalność w Bytomiu w 1910 r. 

Cz. IV stanowi �pi, literatury śląskoznawczej (Literatur zur scliles1schen. 
Lancleskunde) za rok 1981 z uzupełnieniami za rok 1980. Zestawienie zawiera 361 
pozycji. 

Bronisław Turoń 
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ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY, tom IV, Opole, 1981, ss. 152. 

Periodyk ten, wychodzący co prawda niezbyt regularnie, stanowi wydawni
ctwo M.uzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojennych w Łambinowicach, ukazu
jące się pod bardziej komunikatywnym tytułem: ,,Jeńcy Wojenni w Niewoli Wehr
machtu". Z uwagi na nakład 500 egzemplarzy kolejne ukazujące się tomy roz
prowadzone są wśród instytucji, które mogą, a często statutowo mają obowiązek 
popularyzowania problematyki omawianej na lamach tego periodyku. Toteż spora 
część nakładu wydawniczego trafia do bibliotek, głównie województwa opolskiego, 
w tym także do bibliotek szkolnych. 

Rocznik reprezentuje placówkę wystawienniczo-oświatową, mającą pewne, uza
sadnione własnymi dokonaniami, ambicje naukowe. Fakt ten zadecydował o jego 
dwuprofilowości. Ma to niewątpliwie ujemny wpływ na wartość naukową niel5:tó
rych publikacji. Jednocześnie teksty, które mimo bogatego warsztatu o charak
terze naukowym nie spełniają warunków takiego opracowania, posiadają spore 
walory popularyzatorskie, m. in. dzięki sposobowi narracji i zawartemu w nich 
sporemu ładunkowi emocjonalnemu. Te właśnie cechy, jak sądzę, predysponują je 
do wykorzystania w nauczaniu wychowania patriotycznego w zakresie tematyki 
jenieckiej z okresu II wojny światowej. 

Cenną w tym względzie, zwłaszcza dla starszej młodzieży, może być publi
kacja R. Bednorz Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz polskich jeń

ców w niewoli Wehrmachtu w latach 1939-1945 (s. 49-70). Część spośród oma
wianych problemów Autorka mogła opisywać z autopsji. ,,Klimat" opisywanych 
wydarzeń i związany z tym bardzo emocjonalny stosunek Autorki do tematu za
decydowały, że tekst spełnia warunki, o których mowa powyżej. Pozytywną cechą 
artykułu je.,t jego bogata strona faktograficzna, a także zamieszczone w tekście 
odsyłacze, nadające mu cechy pracy naukowej. 

Budzi jednak zastrzeżenia pewna maniera w sposobie formułowania zdań. Oto 
jeden z licznych przykładów: ,,Prace działaczy PCK i RGO nacechowane były 
bezinteresownością i niezwykłą o:fiarnością, choć tak jak wszyscy Polacy, narażeni 
byli oni ze strony okupanta na represje; nie omijały ich .aresztowania i zabój
stwa" (s. 51). Informacje zawarte w poszczególnych członach zdania, określane 
w kategoriach superlatywnych, tworzą pewną sztuczność konstrukcji. Brak w dal
szym te�-;ście odwołania się do konkretów. Dla młodzieży, znającej te zagadnie
nia z książki, przytoczony przykład stanowi zdanie czysto werbalne, w dodatku 
,,okraszone" pojqciami, okupant, represje, aresztowania, zabójstwa, p:)jęciami, któ
rych w takim kontekście młodzież nie lubi. 

Zastrze7.enia budzi również strona warsztatowa artykułu. W przypisie 3 na 
s. 50 Autorka powołuje się na pozycję: S. Uhma, R. Bliźniewski, Polski Czerwony

Krzyż 1919-1959, Warszawa, nie podając roku wydania (1959). Jest to pozycja,
do której Autorka odwołuje się wielokrotnie. Występuje też „nadprodukcja" przy
pisów, odwołujących się czqsto do tego samego dokumentu, i to przy okazji infor
macji kolejno następujących po sobie, patrz przypis 29, 30, 32, 33 i inne. Przypi
sowi 30 i 32 brak dokładniejszych danych określających rodzaj dokumentu. Nic
wyja;niono skrótu ANN. Jest to prawdopodobnie pomyłka, winno być AAN. Z wielu
z tych przypisów można by zrezygnować. Dla przykładu: bez uszczerbku dla tekstu
można by przypis 6 i 7 „ściągnąć" w jedną cało�ć. Rzecz tym bardziej godna
uwagi, że v; wielu dłuższych fragmentach tekstu Autorka korzysta z tej samej
teczki okreś!onego zespołu dokumentów.

K:ektóre sformułowania w teście rażą wrQcz naiwno�cią. Wyi,ika to z nie
um:ejQt1ej analizy przytoczonych faktów. I tak: na s. 52 Autorka omawia apel 
Btura Jnformacyjnego do działających jeszcze terenowych oddziałów PCK o nad
syłanie: na adres Biura informacji dotyczących losów polskich jeńców wojennych. 
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Pismo zawiera propozycje wzajemnej wymiany informacji. Kwestię tę podsumo
wuje następującym zdaniem: ,.Jak wynika z wyżej przytoczonego pisma, Biuro In
formacyjne pracowało pełną parą, choć nie działały jeszcze ani poczta, ani kolej, 
ani inne urzędy". Wcale nie i.vynika. 

Konsekwe:1.cją braku umiejętności analizy faktologicznej, jest brak krytyki 
źródeł. Miejscami Autorka podaje wręcz żenujące informacje. Oto prz�·kłady. Na 
s. 59, opierając się na sprawozdaniu oddziału PCK Opatów, informuje: ,.W małym
miasteczku Opatowie, jesienią 1939 r. wydawano dziennie aż 89 tys. porcji (śnia
dania, obiady, kolacje). niezależnie od tego zaopatrywani byli jeńcy przebywający
,v szpitalach". Opatów liczył wtedy około 10 OOO mieszkańców. Powstaje pytanie:
ileż to jet'lców przewinęło się przez Opatów we wrześniu 1939 r., skoro dziennie
przygotowywano aż tyle posiłków?

Na tej samej stronie znalazła się informacja, że oddziały PCK w Lubelskiem 
wydały w ciągu prawie roku 165 tys. porcji posiłków gorących dla 500 OOO jer'tców 

transportowanych przez Lubelszczyznę. I ta informacja budzi moje wątp li waści 
w kwestii liczebności wzmiankowanych transportów jenieckich. Ciekawe i poparte 
badaniami naukowymi informacje w powyższym temacie za,viera artykuł J. Ty
szewicza Zo!nierze pol5cy w niewoli Wehrmachtu 1939-1945 (Rozprawy z dziejów 
XIX i XX wieku, Toru11 1978, s. 159-166). 

Korzystając z materiału trzeba więc być ostrożnym, szczególnie przy wszel
kich próbach uogólniania. Jednakże ze względu na ładunek informacji szczegó
łowych, jest to materiał godny uwagi, głównie nauczyciela, w ogóle popularyzatora 
wiedzy o naszej tragicznej przeszłości. 

Drugim artykułem, interesującym w tym względzie, jest publikacja J. Alt
man-Radwa11skiej Straty jeńców polskich w Oflagu. VI B Does5el w wyn,ku nalotu 

w dniu 27 IX 1944 r. Artykuł ten różni się od publikacji R. Bednorz sposobem 
analizy źródłowej, a także sposobem narracji. Autorka obrała bardzo prosty �po
sób reali za ej i tematu. Materiał informacyjny zgromadziła głównie na p0dsta wie 
relacji i literatury wspomnieniowej. Ten jednolity w swoim charakterze materiał 
zaopatrzyła skróconym do minimum komentarzem autorskim, łączącym go w przej

rzystą całość. Wartość artykułu podnosi lista jeńców poległych w Doessel, sporzą
dzona na podstawie zachowanej dokumentacji niemieckiej. Można by zarzucać 
Autorce, że nie. wykorzystała np. całej, bogatej literatury, głównie przyczyakarskiej, 
dotyczącej epizodu w Doessel. Jest to jednak kwestia koncepcji Autorki. Pragnę 
dodać, że ze względu na zgłaszane przez młodzież zapotrzebo\Yanie na t�maty II 
wojny światowej, był to wybór niez\vykle trafny. 

Kolejnym, godnym uwagi artykułem, jest praca M. Cygal'1skiego Zbrodnie 

Wehrmachtu, Waffen SS, SD i GeStaPo na jeńcach wojennych w latach rr wojny 

światowej. Problem len, zwłaszcza wśród młodzieży, budzi wiele kor:trowersji. 
Toteż chcę tej publikacji poświęcić nieco więcej uwagi. 

Z informacji, jaką zawarto we wstępie, wynika, że, po pierwsze, Autor nie 
podejmuje się w niniejszym szkicu dokonać szczegółowego opracowania zakreślonej 
tytułem problematyki, a po drugie - artykuł stanowi poszerzony fragment więk
szej pracy przygotowywanej przez Autora. Dlatego też, w celu wprowadzenia ja
kiegoś porządku w bogatym materiale faktograficznym, Autor zastosował podział 
zagadnień wg omawianych kolejno formacji wojskowych i policyjnych. Z reguły 
formacje te współdziałały ze sobą, toteż wiele problemów niejako „zachodzi" na 
siebie i w konsekwencji omawiane są dwu-, a nawet trzykrotnie. Przykładem 
może być pacyfikacja czeskiej osady Leżaky, o której mowa na s. 4 i 9, lub spra
\Va ponad 3 mln je11ców radzieckich, wymordowanych w pierwszym roku wojny 
n :emiecko-radzieckiej. 

Podstawowym zadaniem, jakie sobie Autor zapewne postawił, było pokazanie 
mechanizmu i masowo�ci omawianych zbrodni, a więc ujęcie ich w liczbach. 
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W wielu momentach. operuje on przybliżeniami, i to nawet w dziesiątkach tysięcy. 
Dotyczą one zbrodni realizowanych konsekwentnie w sposób zorganizowany 
i w dłuższym czasie, a więc w obozach jenieckich. Można było w takich wypad
kach zwrócić uwagę na uwarunkowania źródłowe przybliżenia liczbowego, kon
trowersyjność przekazów itp. Przynajmniej w wypadku obozów w Łambinowicach 
Autor mógł podjąć się · próby analizy danych liczbowych. Materiały po,iadane 
pqez Muz�m w pełni na to pozwalają. Dane, jakie podaje Autor na s. 30, 
wcale nie są ustaleniami ostatecznymi w tej kwestii. Nie tylko nie sięgnął on do 
źródeł, ale pominął także istotne ustalenia udokumentowane w literaturze. Przy
kładem może być artykuł J. Brandhubera, z którego wykorzystał on informacje 
o zagazowaniu 600 radzieckich jeńców w Łambinowicach w dniu 4 IX 1941 r.
(s. 32), pominął zaś kwestię, której artykuł został poświęcony, tj. problem około
12 OOO radzieckich jeńców - głównie Lamsdorfu - zamordowanych w KL Ausch
witz. Usprawiedliwia Autora fakt, że jest to problematyka złożona, że jej dokład
niejsze opracowanie w świetle rozpoznanych dotychczas źródeł jest niezwykle
trudne, jeśli w ogóle możliwe. Artykuł jako całość stanowi bogate i godne uwagi
studium zbrodni popełnionych na jeńcach wojennych przez hitlerowski aparat
policyjno-wojskowy.

Drugi dział „Rocznika" wypełniają materiały bibliograficzne i statystyczne. 
Część bibliograficzną „Jeńcy wojenni w niewoli niemieckiej podczas II wojny 
światowej - materiały bibliograficzne z lat 1971-1978" opracował K. Pawlik. 
Publikacja stanowi kontynuację opracowań bibliograficznych, zamieszczanych w ko
lejnych numerach „Rocznika". Jest to opracowanie niezwykle rzetelne, a· więc 
szczegółowe, miejscami wręcz drobiazgowe. Novum stanowi tutaj przyjęcie po
działu rzeczowego, co niewątpliwie ułatwia korzystanie z tych materiałów. 

„Statystykę" - również stały dział „Rocznika" - zatytułowaną Statystyki 

liczebności jeńców w obozach na obszarze V Okręgu Wehrmachtu wg raportów 

OKW dla Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, obejmującą okres od lutego 
1941 r. do stycznia 1945 r. opracowała J. Altman-Radwańska. Jest to w zasadzie 
niepełny i surowy materiał archiwalny, w którym, jak sądzę, rola opracowującego 
polegała na ujednoliceniu skrOtów (s. 130), wyctnvyeeniu ewidenlnyt:11 p,1mylt:k: 
w tekście oraz podsumowaniu poszczególnych kolumn liczbowych. Za malJ, jak 
r1a publikację. 

„Rocznik" zamyka sprawozdanie z działalności Muzeum Martyrologii i Walki 
Je1'lców Wojennych w Łambinowicach. 

Kolejny, t. IV „Rocznika", podobnie jak poprzednie trzy tomy, godny jest 
uwagi i ludzi zajmujących się tymi zagadnieniami od strony działalności propa
gandov.-ej, i profesjonalistów badających złożoną problematykę II wojny śv;iato
wei, nie tylko ze względu na konsekwentną realizację poszczególnych dzialÓ\\', ale 
i tematykę podejmowaną w publikowanych tam artykułach. 

Ludwik Uryga 

F. Be c k, M. Un ger, ... MIT BRIEF UND SIEGEL, Dokumente- au;; Archi
ven der Deutschen Demokratischen Republik, Herau,gegeben von der Staatlichen 
Archivverwaltung der DDR, Leipzig 1979, ss. 272. 

Jest to bardzo ładnie wydana edycja albumowa, w której zebrano różne do
kumenty archiwalne, zabytki rc:kopiśmienne i drukowane biblioteczne oraz za
prezentowano ciekawe eksponaty muzealne przechowywane w archiwach, biblio
tekach i muzeach NRD, które są zdaniem wyda\vców najcenniejsze i najbardziej 
reprezentatywne dla poszczególnych epok historii Niemiec. Doskonale kolorowe fo-

s - Sobótka 31113 
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tografie tych zab�·tków stanowią szczególniejszy walor tej niewątpliwie wartościo
wej zapewne bardzo kosztownej publikacji. Zespół redakcyjny składał się 
z kierowników najpoważniejszych archiwów, bibliotek i muzeów NRD-owskich, 
co niewątpliwie ułatwiało realizację tego cennego przedsięwzięcia. 

Wprawdzie odbiorcą tego dzieła jest przede wszystkim szeroki krąg · środowisk 
o.świato,Yych, działacz:: :-rnltury oraz młodzieży szkolnej, to jednak tak duży wy
bór różnych kategorii źródeł z facho\,.,·ym komentarzem naukowym, ich prezenta
cja fotograficzna i kompetentnie napisany wstęp w formie wykładu ukazującego 
rozwój instytucji, które te źródła wytworzyły, gwaran tują jego użyteczność rów
nież wśród zawodowych historyków, Z\Vłaszcza interesujących się źródłoznawstwem. 

\Vprowadzenie zawiera mnóstwo ciekawych i nieraz nowych informacji z za
kresu dziejów archiwistyki, muzealnictwa i bibliotekoznawstwa niemieckiego. 
Pierwsze próby registratury archiwaliów na ziemiach niemieckich sięgają XII 
i XIII w. Autorzy szczególnie wiele miejsca poświęcili tego typu działalności przy 
centralnych ośrodkach administracji książęcej i w najznaczniejszych ośrodkach 
miejskich. Uderza natomiast zupełny brak informacji na temat dość aktywnych 
w tej dziedzinie instytucji kościelnych. zwłaszcza biskupstw i klasztorów. Analiza 
zasobu dokumentowego różnych klasztorów północnoniemieckich pozwoliła stwier
dzić ;:ya:tematyczną arch:wizację własnych akt już od co najmniej połowy XIII w. 
(klasztc!· cystersów w E!denie kolo Gryfii) 1. 

Au:orom udało się zebrać cieka\ve informacje dotyczące zorgarnzowanego ru
chu archiwalnego, często dotąd rozsiane po różnych, nie zawsze dostępnych cza
sopismach. Ruchowi temu to\varzyszyło zainteresowanie źródłami historycznymi 
w sen,ie naukowym. Zasługą Autorów jest ustalenie początków tego rodzaju ba
dań i podanie wielu nie znanych dotąd szczegółów. Pierwsze ,prace źródłoznawcze, 
zawierające niektóre aktualne do dziś stwierdzenia z zakresu dyplomatyki, sfra
i;iotyl�i. pulcugni!ii i im1)·ch rrn1.1k pomocniczych hi�torii, sq dziełami już XVI-nych 
autorów, najczęściej archiwistów i bibliotekarzy (np. Jacob von Rammingen, ar
chiwariusz w różnych archiwach poludniowoniemieckich. Philip Ernst Spiess, Got
thold Ephraim Lessing - archiwiści i bibliotekarze z XVIII w. itd.). Godne uwagi 
jest przypomnienie i do::-zucenie niektórych nowych szczegółów do kwestii bardzo, 
rozw:n:ętej ,v poważniejszych ośrodkach naukowych Niemiec w II poł. XIX w. 
dzia!al:1ości edytorskiej źródeł historycznych. Ustalenia nowe dotyczą zarówno, 
MGH (zwłaszcza działalność G. H. Pertza i J. F. Bohmera), jak również innych 
instytucji. m. in. zorganizowanego w 1874 r. w Berlinie centralnego archiwum 
pruskiego Geheimes Staatsarchiv. Wśród licznych jego edycji źródłowych na uwa
gę zasługuje pra\vie 100-tomowe wydawnictwo Pub!ikationen aus den preussischen.

Staatsarchiven, ,vażne dla badaczy polskich. 
W dwudziestu rozdziałach, wyodrębnionych według porządku chronologicznego, 

zawarta ważne, zdaniem Autorów, dla dziejów narodu niemieckiego fotogramy naj
cenniejszych dokumentów, fragmentów źródeł narracyjnych, zabytków sfragistycz
nych, heraldycznych, kartograficznych, szkiców wojskowych, architektonicznych, 
dokumentacji technicznej itd. Każda pozycja opatrzona została mniej lub bardziej 
kompetentnym komentarzem naukowym, a na koócu dzieła dołączono dane doty
czące aktualnego miejsca przechowywania zabytku, opis archiwalno-biblioteczny 
bądź muzealny oraz podstav,·ową bibliografię. 

Mimo iż kryteria doboru poszczególnych zabytków sformułowane zostały we 
wstępie dość precyzyj:1ie, można mieć pretensje pod tym względem do Autorów_ 
Zdecydo\vanie za mało uwzględniono pozycji do epoki .średniowiecza (tylko w dwu 
działach), natomiast nadzwyczaj rozbudowane są partie poświęcone epokom no-

1 Kancelarie i dokumenty zachodniopomorskie do końca XIII w., Wroc!a w 
1982, s. 127 (maszyri.opis w opracowaniu K. Bobowskiego). 
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wożytnym (10 rozdziałów dla XIX i XX w.). Skoro wydawnictwo ma prezentować 

najcenniejszy zrąb źródeł, dokumentujących dzieje narodu niemieckiego, wydaje 

się. że celowe było uwzględnienie choćby najbardziej ważnych zabytków przecho

wywanych obecnie również poza NRD (zwłaszcza w RFN i w Austrii). 

Kazimierz Bo)ows?d 

J. Top o 1 ski, PRAWDA I MODEL W HISTORIOGRAFII, Łódź 1982, ss. 392.

Kolejne pozycje J. Topolskiego z dziedziny metodologii historii, ukazujące się 
w ciągu o5tatnich lat, cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród czytelników. 

W omawianej pracy Autor zajął się szeroko rozumianą problematyką prawdy, pra

womocnośc: naukowej obrazów historycznych tworzonych przez narrację histo
ryczną, oraz stosowaniu modelu teoretycznego i historycznego w praktyce histo

riograficz!:ej. Tom ten, podobnie jak Nowe idee współczesnej historiografii (1979) 

i Marksizm i historia (1977), zawiera publikowane już studia. Jak poprzednie pozy

cje, Prawda i modei w historiografii zawiera jednocześnie przykłady aplikacji roz

ważań teoretycznych do praktyki badawczej. 

W części pierwszej zostały omówione warunki prawdziwości narracji (studium 

pienvsze) oraz związki pomiędzy materializmem historycznym a dyrektywami me

todologicwymi z niego wypływającymi {studium drugie). 

W st1;d:um pierwszym rozważania Topolskiego przebiegają wzdłuż osi: od 

prawciziwości zdania orzekającego o rzeczywistości do prawdziwości narracji hi

storycznej i obrazów historycznych. Autor Metodo[ogii historii konstatuje sytuację, 

w której prawdziwość zda11 składowych nie przesądza o prawdziwości lub fałszy

wości narracji (obrazu) historycznego, a także nie przesądza o stopniu prawdzi

wości całości (s. 25). Drogę prowadzącą do odpowiedzi Topolski widzi w werty

kalnej, a nie tylko poziomej, strukturze narracji. Probierzem prawdziwości staje 

się „układ sterujący selekcją w sposób powiązany wartościowaniem faktóW" i rela
cji z punk'.u ich ważności dla wizji (teorii) procesu historycznego" (s. 35 i n.). 
Uznanie p:·awdziwości teorii za ważny element przy orzekaniu o prawdziwości 

narracji (obrazu) powoduje wskazanie na podstawy subiektywnego przekazania 

badacza o słuszności obrazu stworzonego przez niego (s. 36 i n.). 

Omówieniu jednego z „układów sterujących" praktyką badawczą historyków 

poświęcone jest studium kolejne. Autor koncentruje się na kilku aspektach teorii 

materializmu historycznego i jego relacji do metodologicznych dyrektyw, podkre
ślając dwoistość sił sprawczych w historii - strony subiektywnej i obiektywnej 

procesu dziejowego. Kwintesencją jest przypomnienie stanowiska J. Kmity, ,,że 

wspólcze�nie jedynie filozofia marksistowska kandydować może do roli rzecznika 

naukowego historyzmu teoretycznego" 1•

Czę�ć druga książki obejmuje swym zakresem trzy kręgi problemów. Krąg 

pierwszy wyrażony jest w jej tytule „Drogi rozwoju historiografii nowoczesnej" 
(studia poświęcone Nicolasowi Lenglet Du Fresnoy, Joachimowi Lelewelowi i Ja

nowi Rutkowskiemu). Krąg drugi zawiera analizę modelu wyjaśniania i usprawie

dliwiania prz�·czyn rozbiorów Polski na podstawie poglądów historyków niemiec

kich i polskich. Krąg trzeci to refleksje tyczące zjawiska polskiej szkoły hbto

rycznej. 
Rozważania poświęcone Lenglet Du Fresnoy (1674-1755} Topolski koncentruje 

1 J. Kmita, Z problemów epistemologii hist:Jrycznej, Warszawa 1980, s. 19
n.
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na dwóch kwestiach - plasując go w etapie od Odrodzenia do Voltaire'a (kwestia 
pierwsza) oraz rekonstruując poglądy badawcze Fresnoya (s. 85 i n.). 

Charakterystyka twórczości Lelewela przebiega pod kątem upra\\'iania przez 
Lelewela historii gospodarczej. Topolski wskazuje na korzenie zainteresowat'l pro
fesora wileńskiego. Są to recepcja historiografii europejskiej, próby badawcze oraz 
system poglądów politycznych i społecznych Lelewela (s. 1,12). 

Refleksji nad myśleniem teoretycznym Rutkowskiego (1886---1949) przyświecał 
cel interpretacji jego poglądów jako „pierwszego na gruncie polskim (i jednego 
z pierwszych w ogóle w historiografii pozamarksistowskiej) reprezentanta [szkoły] 
antypozytywistycznej, nastawionej na świadome stosowanie teorii i modelu" (s. 8). 
Oprócz przedstawienia poglądów Topolski odtwarza również drogę rozwoju „myśle
nia teoretycznego" w aspekcie związków z materializmem historycznym (s. 130 

i n., s. 134 i n.). 
Kolejne studia poświęcone zostały problemom odmiennym. W pierwszym To

polski analizuje stanowisko historyków polskich i niemieckich wobec rozbiorów 
Polski. Szczególnie podkreślone zostało istnienie szeregu stereotypów w historio
grafii niemieckiej· (s. 172 i n.). Z rozwiązań Autora wynika twierdzenie o braku 
wspólnej płaszczyzny polemiki i dyskusji pomiędzy obydwoma środowiskami 
(s. 237). 

Tę część zamyka studium poświęcone uwagom o polskiej szkole historycznej. 
Autor akcentuje trzy tendencje, a mianowicie, tworzenie syntez (zaró"-mo historii 
Polski jak i dziejów poszczególnych krajów), poszukiwania nowych pól badaw
czych i „wzrostu konceptualizacji badań" (s. 262). 

Całość rozważań kończą studia posiadające charakter aplikacyjny. W pierw
szym, najobszerniejszym, Topolski przeprowadza krytykę poglądów G. Boi�. J. Wal
lersteina, R. Brennera i P. Andersona. Po krótkim przedstawieniu podstawowych 
probl�mów X-XV w. Autor przechod,;i do mcrytorycz;nej dyskusji d.otycząccj 
modelowej interpretacji kapitalizmu w Europie zachodniej i refeudalizacji w Euro
pie wschodniej, południowej i środkowej. W zasadzie akceptuje propozycję Bois, 
zwłaszcza wprowadzenia renty feudalnej do rozszerzonego modelu neomaltuzjań
skiego (s. 289). Zastrzeżenia dotyczą stosunku aspektu subiektywnego do obiektyw
nego w procesie dziejowym (s. 292). 

Krytykę koncepcji Wallersteina, Brennera i Andersona Autor zanalizował 
w płaszczyznach teoretycznej i empirycznej. Wykorzystując prace :VI. Boguckiej, 
A. Wyczańskiego, W. Kuli oraz swoje własne, Topolski wykazuje istnienie rozzie
wu pomiędzy modelami Andersona i Wallersteina a rzeczywistością empiryczną
(s. 302 i n., s. 307 i n.).

Koncepcję Brennera Autor krytycznie zanalizował głównie pod względem teo
retycznym. Model „walki klasowej" podkreśla jedynie aspekt subiektywny pro
cesu dziejowego, pomijając obiektywne warunki. Brenner nie rekonstruuje syste
mu motywacyjnego i nie wiąże go z wyjaśnieniem procesów obiektywnych (s. 312 

i n.). 
Przyczyny refeudalizacji w Europie wschodniej Topolski widzi we wzroście 

aktywności ekonomicznej szlachty (relacja: spadek dochodów-zagrożenie pozycji 
klasowej-wzrost aktywności gospodarczej) (s. 322 i n.) oraz powstania folwarku 
pańszczyźnianego (s. 324 i n.). 

Przedostatnie studium Autor poświęcił modelowi kontynentalnego handlu Euro
py środkowowschodniej. Teza wyjściowa zakłada, że handel pobudzan�· był trzema 
czynnikami - kornplementalnością naturalną regionów, ,.trudnościarnl ekonomicz
nymi i technologicznymi" i tradycjami (s. 340). Dowodząc, Topolski i-:ladzie na
cisk na system jarmarków, strukturę wymiany oraz wielkość wymia:1y poszcze
gólnych towarów (s. 355). 

Książkę zamyka próba modelowego wyjaśnienia wzrostu gospodarczego ziem 
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Polski w XIX w. Oprócz najogólniejszego marksowskiego modelu teoretycznego 
Autor wprowadza modele: wzrostu gospodarczego, aktywności gospodarczej w spo
łeczeństwie feudalnym, aktywności ekonomicznej kapitalisty oraz „działalności 
gospodarczej inspirowanej ogólnym programem" (s. 370). 

Pisanie o kwestiach poruszonych w omawianej książce nie należy do rzeczy 
najłatwiejszych. Tym bardziej przemawia do odbiorcy klarowność, prostota i logika 
narracji. Niestety cennej publikacji nie ominął chochlik drukarki deformujący 
głównie daty. J. Lelewel nie zmarł w 1847, lecz w 1861 (s. 7). Historycznego i Kry

tycznego Słownika nie wydano w 1897, lecz w 1697 (s. 75), M. Bloch nie zmarł 
w 1955, lecz w 1944 (s. 137). Na s. 49 chodzi nie o „pewną" tezę o Feuerbachu, 
lecz o pierwszą, brak w tym miejscu jest przypisu do cytatu z Marksa 2. Takze
prace J. Wolskiego, T. Manteuffla, Z. Wójcika, M. Zywczyńskiego i J. Pajewskie
go zostały wydane przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, a nie przez Ossoli
neum (s. 253). Ostatni drobny błąd to niewłaściwe podanie tytułu pracy M. Bo
guckiej - w przypisie 83 na s. 333, winno być Handci zagraniczny Gdańska 

w pierws::ej połowie XVII w., a nie w „drugiej połowie XVIII wieku". 
Koi'lcząc wypada wyrazić żal, iż pozycja ukazała się tylko w 5 tys. egzempla

rzy i mieć nadzieję, że Autor zrealizuje swoją zapowiedź nowego opracowania 
metodologii historii. 

Jerzy Maroń 

J. M. K u p c z a k, ZWIĄZEK POLAKÓW „ZGODA" W REPUBLICE FEDE
RALNEJ NIEMIEC {1950-1975), Wrocław 1983, ss. 130 + 20 ilustr. 

Sledząc żywy roz\vój badań polonijnych w ostatnich latach nie trudno do
strzec, jak wyraźnie pogłębia się dysproporcja w zainteresowaniach między ob5za
rami europejskimi a skupiskami w krajach zamorskich, przede wszystkim w Sta
nach ZJcdnoczonych Ameryl,i Północnej. Gdy przed kilku laty nauka polslrn p:i
siadała rozeznanie przede wszystkim w historii skupisk polskich w Niemczech, t::i 
dzisiaj znajomość problematyki Polonii amerykańskiej jest znacznie pełniejsza 
i bardziej wszechstronna niż wiedza o sprawach Polaków w wielu krajach sąsia
dujących z Polską. Szczególny n_iepokój musi wzbudzać niedostatek badań nad pro
blemami polonijnymi na terenach niemieckich po II wojnie światowej. Poza kilko
ma niewielkimi przyczynkami i niezbyt udanymi próbami opisu niektórych zagad
nień oświatowych po II wojnie światowej, które mogą być uważane raczej za 
publicystyczny rekonesans, brakuje wszechstronnych analiz naukowych, które by 
zaspokajały zainteresowania społeczne i mogły służyć za podstawę przy kształtowa
niu praktycznej polityki wobec tych skupisk. Z dużym zainteresowaniem przyj
muje się przeto opublikowaną przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 
w serii .,Nauki Polityczne" rozprawę doktorską Janusza M. Kupczaka, której przed
miotem je;;t 25-lecie dziejów Związku Polaków „Zgoda" w RFN. Rozprawa Kup
czaka przedstawia historię jednej z dwu istniejącej po dziś dzień organizacji 
polonijnych w RFN, konkurencyjnych wobec siebie, które miały ambicje konty
nuowania tradycji międzywojennego Związku Polaków w Niemczech, stanowiły 
jednak nowe struktury, o nowych założeniach ideowych, a podejmowały się trudu 
organizowania, inicjowania i kierowania różnymi formami aktywności narodowej 
Polaków obywatelstwa RFN. 

Dzieje tego Związku nie stanowią zamkniętej karty, stąd wiele trudno�ci ba-

2 K. Marks, F. En g e 1 s, Dzieła, t. III, Warszawa 1975, s. 5.
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dawczych. Cezura końcowa rozprawy nie wynika z jakiegoś merytorycznego uza
sadnienia, lecz została określona datą końcową przeprowadzonych badati. Studia, 
których rezultatem jest omawiana książka, umożliwił nie tylko pobyt Kupczaka 
w RFN, ale i rozliczne kontakty z działaczami polonijnymi tam mieszkającymi. 
Wprawdzie Autor wykorzystał udostępnione mu materiały źródłowe, znajdujące 
się w registraturze Związku Polaków „Zgoda", ale niemałe znaczenie miały róż
norakie dokumenty ze zb:orów prywatnych, jak też informacje zebrane w czasie 
licznych rozmów czy odpowiedzi na przygotowaną przez Kupczaka specjalną an
kietę. Szkoda, że w aneksie nie podano kwestionariusza owej ankiety, jak można 
sądzić zbliżonej do wzorca ankiety socjologicznej. Wyniki badań przeprowadzonych 
w RFN Autor uzupełnił materiałami przechowywanymi w różnych zbiorach kra
jowych, a obrazującymi przede wszystkim niektóre problemy łączności kraju 
ze skupiskami polonijnymi w RFN. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że w miarę 
upływu czasu badacz będzie posiadał coraz to większe możliwości dotarcia do 
nowych źróde!, przechowywanych w zbiorach państwowych i prywatnyc'i. zarów
no w kraju, jak i w RFN. Dla badań Kupczaka duże znaczenie miała też wyko
rzystana prasa polska i niemiecka oraz różne druki okoliczno�cio,ve. Tak pojęta 
baza źródłowa pozwoliła na zebranie różnorodnych informacji i na przedstawie
niu wielu aspektów niedawnej historii skupisk polonijnych w RFN, chociaż nie 
jest to jeszcze obraz kompletny. 

Podejmując się przedstawienia historii określonej organizacji, Autor słusznie 
starał się najpierw scharakteryzować całe skupisko polonijne w Niemczech Za
chodnich zarówno pod względem socjologicznym, jak i statystycznym. demogra
ficznym, prawnym. Wydaje sic;, że dokonując charakterystyki sytuacji 1:arodowo
ściowej w skupiskach polonijnych na okupowanych obszarach niemieckich po II 
·wojnie światowej, zbyt mocno jednak ulegał wpływom badat'l odnoszących się do
sytuacji w okresie 20-lecia miQdzywojennego, przyjmując stosowaną w odniesieniu
do tamtego okresu typologię postaw narodowych. W ten sposób uległa zatarciu
nowa sytuacja ukształtowana po 1945 r., która przecież zaciążyła na przeobraże
niach narodowościowych skupisk polonijnych w RFN. Nie zostały dostatecznie
zanalizowane konsekwencje sytuacji politycznej, w której odmiennie niż w okresie
międzywojennym, niektóre organizacje polonijne, również i w RFN starały .,ię po
głębiać związek wychodźstwa z narodem, przy równoczesnym budowa:1u zapór
uniemożliwiających łączność z państwem polskim, na płaszczyźnie propagandy
antykomunistycznej. Wydaje się, że Autor przesadnie oceniał oparcie Polonii
w Niemczech Zachodnich dla kierunku przemian społecznych zachodzących w Pol
sce Ludowej i formowania poczucia związków wychodźstwa z nową rzeczywisto
ścią, z ojczyzną {s. 13 i in.). Szkoda, że Autor przy analizie tych zagadniet'i zatrzy
mał się w latach 40-tych, nie prowadząc jej przez cały okres. Charakterystyka
postaw narodowych skupisk polonijnych w RFN ma w sumie charakter nieco
statyczny, jest zasygnalizowaniem pewnych zjawisk socjologicznych, które wyma
gają badaó dla określenia dynamiki zachodzących przemian.

Zwracając uwagę na przemiany migracyjne zachodzące na obszarach, które 
później weszły w skład RFN, także ograniczył się do pierwszych lat powojennych. 
Obraz ten jest bardzo fragmentaryczny. Poza przedmiotem zainteresowa11 Autora 
pozostały problemy wynikające z ruchów migracyjnych od lat 50-tych, przede 
wszystkim w ramach tzw. akcji łączenia rodzin, które miały znaczenie nie tylko 
dla społeczności niemieckiej, ale i dla skupisk polonijnych, nie tylko dla zmian 
ilościowych, demograficznych, ale przede wŚzystkim narodowościowych. Bez 
uwzględnienia konsekwencji tych procesów r-ie można formułować całościowych 
ocen sytuacji narodowościowej Polonii w RFN, co przecież rzutowało w sposób 
przemożny na charakter i formy aktywności narodowej Polonii w RFN, określało 
możliwości wpływów organizacyjnych oraz stosunek do kraju. Zdaję sobie sprawę 
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z trudności badawczych tego problemu, niemożliwych do przełamania bez długiego 
pobytu w skupiskach tej ludności, oraz bez pozyskania jej zaufania, umożliwiają
cego badania terenowe. 

Związek Polaków „Zgoda" powstał w RFN w atmosferze poglębiając�·ch się 
konfliktów ideologicznych, ścierających �ię wpływów politycznych ośrodków krajo
wych i wrogich im ugrupowań emigracyjnych, które decydowały o różnorodnych 
propozycjach programowych, a przede \Vszystkim o zróżnico\vanym stanowisku 
wobec łączności z krajem. Słusznie też właściwą analizę dziala11 Związku Poluków 
,,Zgoda" poprzedził Autor rozważaniami o wcześniejszych wydarze!l.iach w <zupi
skach polonijnych po zakończeniu dzialar1 wojennych. Było to niezbędne do wy
jaśnienia genezy rozbicia ruchu polskiego. Janusz Kupczak pisał, że Związek 
Polaków w Niemczech rozwijał się po II wojnie światowej .,w atmosferze pow
szechnej radości z zakończenia wojny. Towarzyszyła temu także świadomość od
zyskania przez Polskę niepodległości oraz budowy w niej ustroju sprawiedliwości 
społecznej. Fakt ten, powszechnie komentowany wśród starej Polonii niem'.eckiej, 
napawał nadzieją na zako11czenie wieloletniej emigracji" {s. 31). Takie tw:erdzenia 
nie wyjaśniają jednak całej złożonej sytuacji politycznej. W części wychodż,twa 
bowiem krytykowano wszelkie próby nawiązywania łączności z Polską Ludową 
i stawiano poza nav,riasem tych. którzy dążyli do zbliżenia z ówczesnym pati�t\\'em 
polskim. Postawy takie były charakterystyczne nie tylko dla osób pozostających 
w kręgu politycznego oddziaływania ugrupowaó powiązanych z rządem p.-:,lskim 
na emigracji i jego późniejszymi spadkobiercami. Takie po;:tawy były \Yyi:orzy
stywane dla kształtowania nastrojów antyemigracyjnych i one to legły u podstaw 
rzeczywistego, a nie tylko organizacyjnego i personalnego rozbicia ruchu p,)hkie
go w Republice Federalnej Niemiec. Aprobata dla kierunku przeobrażeh \\- Polsce 
po II wojnie światowej w skupiskach polonijnych w zachodnich Niemczech nie 
była tak powszechna, jakby można było przypuszczać na podstawie stwierdzeń 
Janusza Kupczaka, a nasiliła się jeszcze po powstaniu RFN, kiedy faktem .-tało 
się powstanie dwu związków wzajemnie się zwalczających w sposób bezpardono
wy, czego tak wiele dowodów Autor zamieścił na kartach omawianej książkL Są 
tu sprawy niedawne, których bohaterzy prowadzą jeszne aktywną działalność. 
Ten fakt, jak też różnorakie uwarunkowania polityczne d:,ktowaly Autorowi 
ostrożność w wypowiadaniu sądów i ocen. Wydaje się jednak, że bez wyjaśnienia 
rzeczywistego układu stosunkó\v między obu związkami nie można formułować od
powiedzialnie żadnych ocen dotyczących wpływów obu organizacji, nie można po
dejmować oceny ich aktywności i kierunków dzialaó, oddziaływania na postawy 
narodowe. Dopiero wyjaśnienie tych wzajemnych sporów, pełnych obustronnych 
oskarżet't, krzywdzących posądze11, dzielących bardzo głęboko do niedawna jeszcze 
zwarte skupiska lokalne, pozwoli na pełną ocenę obu związków. Ale z tymi 
sprawami nie można zwlekać, bo przecież w innym ośrodku i innym zespole 
autorskim jest przygotowywana monografia Związku Polaków w Niemczech po 
cwsy nam współczesne. Porównanie obu tych opracowa11 pokaże wyraźnie sprzecz
ność sądów formułowanych w odniesieniu do każdego Związku osobno. Niedosta
teczne z'.l.interesowanie całokształtem sytuacji w skupiskach polonijnych po powsta
niu obu związków zmusilo Autora do eufemicznego stwierdzenia, iż .,wykorz�·stu
jąc przerwanie bliższej lącznośc: z krajem oraz nieś,viadomość niektórych 
działaczy polonijnych przemian zachodzących w polityce światowej doprowadzono 
do nzbicia Polonii i j·ej ZPwN" (s. 45). Ale kto to uczynił, kto ponosi odpowie
dzialność za taki roz\VÓj wypadków, szkodliw�· dla interesów tego skupiskc1. tego 
czytelnik nie -?owiaduje się z lektury monografii. 

Powstanie Związku Polaków „Zgoda" poprzedziło określenie stanowiska \Vobec 
Polski Ludowej, przez jednych przyjaznego, przez innych wrogiego. Rozbicie orga
nizacyjne dokonało się w atmosferze konfliktu politycznego i ideologicznego, kiedy 
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w skupiskach polonijnych ścierały się różnorakie wpływy zewnętrzne. Szkoda, że 
ta burzliwa atmosfera tamtych dni, przeciągająca się na wiele lat istnienia obu 
związków oraz obraz panujących stosunków w środowiskach polonijnych RFN 
zostały zarysowane fragmentarycznie. Wydaje się, że dla egzemplifikacji ówcze
snych konfliktów ważny jest przytoczony przez Kupczaka przykład przetranspo
nowania popularnych z czasów przedwojennych Prawd Polaków, z których jedna. 
brzmi.iła: ,,Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle - znaczy dzisiaj, 
że nie ·,volno mó\vić źle o tych, którzy walczą przeciwko komunistom w Polsce
i poza jej granicami" (s. 37). 

W recenzji książki nie może jednak zabraknąć informacji o poważnych prze
cież ustaleniach Autora. Książka Kupczaka po raz pierwszy w literaturze polskiej 
daje informacje o pod$lawowych \\"ydarzeniach obrazujących historię tego Związ
ku. Nastawiona raczej na bilansowanie niż analizowanie przemian w omawianym. 
okresie. ukazuje formy działania zarówno wewnątrz kraju zamieszkania, jak 
i w Jąc:zności z krajem. Przedstawia strukturę organizacyjną, podejmuje próby 
scharakteryzowania masy członkowskiej. Wpro\vadza do obiegu naukowego wiele 
podstawowych informacji o stosunku władz państwowych RFN i różnych nie
mieckich ugrupo\\'ań politycznych do Związku, trafnie przedstawiając szersze uwa
runko·.vania polityczne tego stanowiska, zmieniającego się przecież w całym 
okresie. Dokonuje analizy podstawowych zaloże11 ideowych Związku. Z uwagi na. 
sta:1 bada11 wiele zagadnień sygnalizuje, wskazując na potrzebę dalszych studiów, 
ta;;; nad samymi skupiskami polonijnymi, jak i nad rozwojem polityki PRL wobec
skupis\ wychodźczych, odmiennym pojmowaniem ich funkcji i zasad powiązań 
z krajem. określanych w sposób różnorodny, w zależności od koncepcji politycz
nych dominujących w Polsce Ludowej w różnych okre;;ach. 

K.<ąi.kę uzupełniają bardzo cenne aneksy źródłowe, integralnie powiązane 
r. tck.,\c.:m za�adniczcgo wykładu. Na wzmiank� za�lugują również dołączone do
książki zdjęcia dokumentalne. Zabrakło dwóch elementów: mapy obrazującej roz
mieszczenie orga?,izacj i Związku oraz wykazu stosowanych skrótów. Jest ich
w tekście wiele. tak że czytelnik cza�ami ma trudności ze śledzeniem toku nar
racj:.

I je,zcze kilka drobnych uwag, których można było uniknąć przy bardziej 
starannym przygotowywaniu książki do druku. Pewne uwagi krytyczne muszą. 
budzić �formułowania odnoszące się do tradycji przedwojennych skupisk polo
nijnych w Niemczech, czasami nadmiernie uproszczone, jak np. zdanie, iż .,po 
I wojnie świato\\"ej czynniki niemieckie głosiły tezę o nieistnieniu problemu pol
skiej mn;ejszości narodowej \\' Niemczech" (s. 3). Dla takiego twierdzenia nie 
znajdz:emy przecież potwierdzenia \\" oświadczeniach władz naczelnych republiki 
weimarsk:ej i III Rzeszy, w rzeczywistości politycznej tych czasów i w praktyce 
politycz:1ej. Autor wbrew znanym ogólnie faktom stwierdza, iż Związek Polaków 
„był \\'Ó\vczas jedyną organizacją, w której ludność polska w Niemczech mogla 
żnależć obronę �wych praw narodowych, kulturalnych i religijnych" (s. 11). Zwią
zek był rzeczywikie organizacją naczelną, ale nie jedyną, która broniła praw 
Polakó·,.,·. A można by przecież mówić o nadmiernej liczbie różnorakich organi

zacji. k!.óre uznawały jednak charakter Związku. Nie jest też prawdą twierdzenie, 
że ,.przed dokonaniem agresji na Polskę hitlerowcy zamknęli wszystkie organi
zacje polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, jej instytucje i szkoły, zaka
zali w,zelkiej manifestacji pol:<kiego życ;a zbiorowego" (s. 20), co przecież nastą
piło dopiero \V okresie działai'I wojennych. Pomyłką jest też określ en ie Dzielnicy 
III z ,iedzibą w Bochum jako obejmującej Niemcy Srodkowe, jak Dzielnica 
II (s. 22}. Zupełnie 11ieuzasad:1io?1e \\'ydaje się posługiwanie terminem „ludność 
polonij:1a" (s. 5 i inne), zamiast po prostu Polonia. Wątpliwości można by zgłosić. 
do oceny wielkości skupisk polonijnych w RFN. Wątpliwość ta jest tym większa, 
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że gdy Autor pisze, iż „liczy obecnie ponad 300 tys. osób" (s. 8), to nie wyjaśnia, 

co znaczy .. obecnie", lecz powołuje się w przypisie na artykuł Edmunda Męclew

skiego z .. Polityki" z 1959 r. Nie potrafię też zrozumieć, dlaczego uroczystości 

25-lecia Związku Polaków w Niemczech w 1948 r. miały służyć dowodzeniu, ,,że·

działalność ZPwN do 1951 r. była nielegalna" (s. 37).

Nie mogę się też zgodzić z twierdzeniem Kupczaka, iż „utrzymanie klimatu 

wrogości wobec »Zgody« w RFN przez dłuższy okres nie było dla jej przeciwni-· 

ków łatwe, bowiem poza manifestacją swojej odrębności ZPZ nie prowadził 

dziatalnośc:i politycznej" (s. 53). Kiedy jedak studiuje się prasę polonijną i nie

miecką, nietrudno jest zauważyć, że wrogi klimat wobec „Zgody" był utrzymy--

. wany i długo, i w różnych środowiskach. Nie było to trudne w atmosferze poli

tycznej RFN lat 50- i 60-tych, kiedy wszelkie próby nawiązywania kontaktów 

z PRL wywoływały jednoznaczne słowa krytyki i oskarżenia o uleganie wpływom 

komunistycz:1ym. Oskarżenia te były tym łatwiejsze, że „Zgoda" nie prowadząc 

działalności politycznej nie unikała jednak oceny wydarze11 politycznych w kraju, 

zgodnych z przyjętymi oficjalnie w Polsce interpretacjami, co znajdowało swój 

wyraz choc;ażby w zajmowanych stanowiskach w czasie wydarze11 z 1968 i 1970 r., 

co jednak chyba trudno uznać, jak ocenia to Kupczak, za wyraz dużej dojrza

łości politycznej tej organizacji (s. 61). 

Książka Janusza Kupczaka jest ważnym krokiem w poznawaniu najnow�zej 

hi!:'torii skupisk polonijnych w RFN, chociaż jak każda pionierska rozprawa za

wiera potk:1ięcia i twierdzenia dyskusyjne. 

Wojciech Wr::esiiiski 




