
p o L E M I K A 

PROBLEMATYKA KOPERNIKOWSKA W PRZEDSTAWIENIU S. ROSPONDA 

Postacią Kopernika zainteresował się językoznawca S. Rospond, ogłaszając 
liczne publikacje 1• Rezultatem jest nader częste powtarzanie się. Ponadto prace 
te są przeładowane cytatami, przy czym łacińskie i niemieckie Autor uzupełnia 
przekładem polskim !. ·W sumie Autor zlekceważył zasadę oszczędności słowa. 

Rospond bardzo krytycznie ocenia dotychczasowe wyniki badań nad postacią 
Kopernika. Równocześnie zapowiada badania pogłębione, odwołując się do ustaleń 
językoznawczych oraz nauk pomocniczych historii 3• Jak te zapowiedzi zrealizował 
w praktyce? 

Ród Kopernika Rospond wywodzi ze wsi Koperniki w pow. nyskim; jest to 
zresztą pogląd znany już w XIX w. Autor nie przedstawia w sposób jednoznaczny 
charakteru tej wsi, dając definicje różniące się w szczegółach między sobą'· 

Koperniki miały być służebną osadą przemysłową. Szczególnie mocno podkreśla 
ten charakter osiedla definicja, według której mieszkańcy Kopernik byli czymś 
w rodzaju dzisiejszych chłoporobotników

.., 
dochodzących lub dojeżdżających do 

położonych gdzieś w gór"ach miejscowości, w których produkowano miedź. Warto 
zauważyć, że miedź w postaci rodzimej występuje rzadko i musi byc wytapiana 
z rud, czego Autor sobie nie uświadamia. 

Niestety, znawca problemu osadnictwa służebnego, K. Buczek, nie wymienia 
ani koperników, ani miedników wśród mieszkańców tego rodzaju osad; wyjaśn1a 
także, że wprawdzie osady służebne utrzymały się „tu i ówdzie" do końca XIII w. 
lub przełomu XIII/XIV w., jednakże była to „forma organizacyjna skazana z góry 
na szybkie przeżycie się, dostosowana bowiem była do bardzo prymitywnych sto
sunków i wymagań" 5. 

1 Kajważniejsze z nich ze względu na rozmiary to: 1. Polskość Mikołaja Ko
pernika z rodu Slązaka, Opole 1972, ss. 75; 2. Mikołaj Kopernik. Studium językowe 
o rodowodzie i narodowości, Opole 1973, ss. 245, oraz 3. dwa artykuły (łącznie 104
strony) w nr 1/2 „Kwartalnika Opolskiego", R. XIX: 1973, pt. Koperniki i Ziemia
Nyska - gniazdo rodzinne Koperników oraz Copernicana Silesiaca. Ponadto pro
blematyce kopernikowskiej poświęcił Autor aż 20 mniejszych artykułów, zob. wy
kaz w pracy: Mikołaj Kopernik. Studium językowe o rodowodzie i narodowości
(skrót: Mikołaj Kopernik), s. 237-238. W wykazie Autor pominął artykuł Mikołaj
Kopernik i jego rodowód śląski drukowany w „Kalendarzu Opolskim 1973". Docho
dzi do tego 5 artykułów w pismach ilustrowanych, zob. S. R o s p o n d, Polskość
Mikołaja Kopernika z rodu Slązaka (skrót: Polskość ... , s. 75).

! Np. przedruk części pracy J. Polko.wskiego - Copernicana Silesiaca, s. 120-
127; lub 20-stronicowy rozdział w Jego studium, gdzie udowadnia rzecz znaną, 
o różnicy poglądów w XIX w. historyków niemieckich i polskich na temat naro
dowości Kopernika. 

i Mikołaj Kopernik, s. 7, 8, 76-77. 
4 Polskość ... , s. 69; Copernicana Silesiaca, s. 74, por. Mikołaj Kopernik, s. 73: 

Koperniki i Ziemia Nyska, s. 32-33. 
s K. B u c z e k, Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalne;, Wro

cław 1958, s. 66 i 103-104. 
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Rospond uznaje za osadę służebną wieś, której nazwa składa się Jego zdaniem 
z pożyczki niemieckiej (kopr, koper) i polskiej końcówki -niki; według niego 
dla drugiej polowy XIII w. nie można „wykluczyć śląsko-niem. kopper lub kupper 
i tym samym pożyczki śląsko-polskiej kopr, koper lub kupr, kuper" a. Ale skąd 
Autor wie, że wieś Koperniki, wzmiankowana po raz pierwszy w 1272 r., powstała 
mniej więcej w tym samym czasie? Jeżeli osady służebne utrzymały się według 
K. Buczka gdzieniegdzie do końca XIII w., z tego jeszcze nie wynika, że w czasach
kolonizacji na prawie zachodnim zakładano nowe osady tego typu zupełnie nie
pasujące do stworzonego przez kolonizację układu stosunków. Jest też rzeczą po
wszechnie znaną, że między pierwszą wzmianką o miejscowości w żródłach pisa
nych a jej powstaniem trwają nieraz wieki. O tym, że w Kopernikach wieś lo
kowaną na prawie zachodnim poprzedziło jakieś osiedle podległe prawu polskiemu,
świadczyć może okoliczność, iż w czasie lokacji grunta tej wsi podzielono na
małe łany (tzn. flamandzkie), których używano zazwyczaj przy rozmierzaniu ·ziemi
od dawna uprawianej 1.

Górnictwo miedziowe jest wzmiankowane na Sląsku po raz pierwszy dopiero 
w 1288 r. koło Beneszowa na Opawszczyźnie. Z XIV i XV w. mamy sporo wiado
mości o poszukiwaniu złóż miedzi, ale niewiele o ich eksploatacji. Na przełomie 
XV i XVI w. krajowa produkcja miedzi była słabo rozwinięta, na co wskazuje 
przywóz wielkich ilości tego metalu z Węgier. Położone najbliżej Kopernik kuź
nice miedziowe ukazują się koło Nysy dopiero w drugiej połowie XIV w. s K. Paw
lik wykazał, że w źródłach nie ma żadnego śladu istnienia „koperni", czyli kuź
nicy miedziowej w Kopernikach ani_ w średniowieczu, ani w czasach później
szych 9• 

W uzupełnieniu wywodów Pawlika dodajmy, że jak wynika z opisu F. A. Zim
mermanna, na ogólną liczbę 125 wsi w powiecie nyskim 97 posiadało 1--6 kuźni;

wieś Nowaki miała aż 6 kuźni, czyli więcej niż Koperniki. Z 5 kuźni w tej wsi 
nie można robić 5 „stanowisk kuźniczych", Rospond bowiem nie odróżnia obsługi
wanej ręcznie kuźni od poruszanej siłą wody kuźnicy. Poza tym Zimmermann 
opisując powiat nyski nie wymienia ani miedzi, ani innych metali 10. Srednio
wieczne kuźnice miedziowe koło Nysy zapewne wytapiały miedź z rud pochodzą
cych z górzystej części księstwa nyskiego, która po zaborze Sląska przez Prusy 
została oddzielona kordonem granicznym. 

Danych co do czasu lokacji Kopernik na prawie zachodnim brak. Kolonizację 
tego rodzaju w ziemi nyskiej rozpoczął już biskup Wawrzyniec (1207-1232), przy 

6 Mikołaj Kopernik, s. 63. Autor dzieli osady służebne na dwie grupy: 1. daw
niejsze związane z ustrojem feudalnym, których mieszkańcy wykonywali różne 
posługi służebne na rzecz księcia lub kościoła; 2. nowsze osady „rękodzielnicze", 
których mieszkańcy stosownie do coraz wzrastających potrzeb produkcyjnych, rze
mieślniczych trudnili się danym rzemiosłem. Te nazwy służebne drugiej nowszej 
warstwy narastającej w przybliżeniu od XIII w., można by nazwać „przemysło
wymi" (Polskość ... , s. 29; Mikołaj Kopernik, s. 69). Podział ten jest całkowicie 
dowolny i nie znany nauce historycznej; służebne osady rzemieślnicze powstawały 
w tym samym czasie, co i zaliczone przez Rosponda do pierwszej kategorii. 

7 Geschichte Schlesiens, t. I, Wrocław 1938, s. 349. 
s K. M a 1 e c z y ń s k i, Z dziejów górnictwa śląskiego w epoce feudalnej (Szki

ce z dziejów Sląska, Warszawa 1953, s. 157); Geschichte Schlesiens, t. I, s. 382-383;
E. M o ś  k o, O nazwie wsi Koper11ik - Koprzywnica i nazwisku Mikołaj Koper
nik po raz ostatni (Poradnik Językowy, 1971, z. 3, s. 178); J. Le s z c z y ń s k i, 
Zarys dziejów miasta do 1740 r. (Miasto Nysa. Szkice monograficzne, Wrocław 1970,
s. 28); Historia Sląska, PAN, t. I, cz. 2, s. 98-99.

9 H. Pa w 1 i k, Czy w Kopernikach byŁa kopernia? (Sląski Kwartalnik Histo
ryczny Sobótka, R. XXIX, 1974, nr 4, s. 592-594).

10 F. A. Z i m m e r m a n  n, Beytrćige zur Beschreibung von Schlesien, t. IIT,
Brzeg 1784, s. 255--256 i 366. 
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czym sprowadzał on w tym celu osadników niemieckich, jak świadczy choćby 
niemiecka nazwa założonego około 1223 r. miasta Ziegenhals (Głuchołazy). Terminus 
ante quem stanowi dla Kopernik w każdym bądź razie rok 1272. 

Warto zauważyć, że pogląd Rosponda, jakoby staropolskie kopr, koper, ozna
czające miedź, a figurujące rzekomo w nazwie śląskiej wsi Koperniki, miało po
chodzić od łac. cuprum li, nie da się utrzymać dla tej prostej przyczyny, że w śred
niowieczu nazwy wsi ustalali nie ludzie znający łacinę (bardzo nieliczni), lecz 
lud lub panowie feudalni, po łacinie nie umiejący. Powiązanie więc nazwy Ko
perniki z rzekomo uprawianym tam górnictwem miedzi nie jest niczym uzasad
nione. Pozostaje otwarty problem genezy tej nazwy. Jak przyjmuje E. Maśko, naz
wa wsi zawsze była notowana w liczbie pojedynczej; również nigdy nie występuje 
ona w dokumentach z końcówką -icy 12• W konsekwencji nazwa miejscowa „Ko
pernik'' oznaczałaby miejsce porośnięte rośliną o wieloznacznej nazwie koper 1s. 
Rospond usiłuje polemizować z tą opinią, pisząc: ,,była to normalna droga stopnio
wego od XJ.II/XJ.V w. niemczenia tego typu nazw: Solniki - Zollnig, Sokolniki -
Zuckelnik, Swiątniki - Schwentnig itp." 11 Nie oznacza to jednak, że t'ak samo miała 
się sprawa ze wsią Kopernik, gdyż i w polskiej toponimii spotyka się nazwy z koń
cówką -nik (np, Kórnik, Rudnik, Chmielnik, Dębnik, $widnik). Na innym miejscu 
Rospond nie wyklucza możliwości, że „miejscowość podnyska brzmiała Kopernik 
... A zatem oznaczała to samo, co kopernia-miejsce, gdzie wytapiano lub obrabiano 
miedź" 15• Wiemy już, że „kopernia" w Kopernikach jest fikcją. Nie przesądzając 
sprawy trzeba stwierdzić, że opinia E. Mośki jest bardziej przekonywająca od 
poglądu Rosponda; zresztą niewykluczona jest i inna możliwość 16. 

Wypada zaprotestować także przeciwko wyrażonemu przez Autora poglądowi, 
że „rękodzielnicze" osady służebne i po przeniesieniu na prawo niemieckie zacho
wały charakter skupisk rzemieślniczych 17, Opinia ta pozostaje w rażącej sprzecz
ności z naszą wiedzą o kolonizacji na prawie zachodnim (niemieckim) na $ląsku. 
Istotę tej kolonizacji stanowiły: 1. zaakcentowany podział pracy między miasto 
i wieś; 2. reorganizacja wsi w tym kierunku, że centralną w niej .figurę stanowił 
pełnorolny gospodarz - kmieć, zajęty wyłącznie rolnictwem. Taką wsią stały się 
Koperniki po lokacji na prawie zachodnim, o czym świadczy notatka w księdze 
uposażenia biskupstwa wrocławskiego pochodzącej z przełomu XJ.II i XJ.V w. 
Głosi ona, że wieś Koperniki była podzielona na 53 małe łany (tzn. flamandzkie), 
z czego 43 były łanami czynszowymi, czyli znajdowały się w posiadaniu kmieci 18. 

Była to więc wieś kmieca, i to duża, miała kościół i karczmę, ale nie miała młyna. 
Tę informację Rospond znał, ale wolał ją zignorować. 

u Mikołaj Kopernik, s. 55 i 79. 
a E. Mo ś k o, Toponomastyka i antroponimia (Poradnik Językowy, 1965, 

s. 320). 
11 Por. S. B. Li n d e, Słownik języka polskiego, t. III, LWarszawa) 1951, s. 441; 

Mo ś k o, O nazwie wsi Kopernik ... , s. 179.
a Mikołaj Kopernik, s. 72. 
1s Polskość ... , s. 34. 
Ił Pewną możliwość wysuwam w formie domysłu, o którego trafności lub 

nietrafności może zadecydować onomasta, być może, że nazwa Koperniki jest nie
miecką transkry9cją nazwy osady służebnej Kobierniki. Znamy bowiem przykłady 
przejścia spółgłoski b w p przy germanizacji polskiej nazwy miejscowej; i tak 
Blizanowice w pow. wrocławskim przemianowano na Plischwitz, Błonie w pow. 
strzeleckim na Plane, Błotnicę w pow. strzeleckim i Zł\bkowickim na Plottnitz itp. 

n Mikołaj Kopernik, s. 69-70. 
18 Liber fundations epi.Scopatus Wratistaviensis, wyd. M. Markgraf i J. W. Schul

te, Wrocław 1889, s. 15, nr A II 102. Należy zaznaczyć, że podana suma łanów nie 
zgadza się z wynikiem dodania poszczególnych ich kategorii, co zresztą zdarza si� 
dość często w źródłach średniowiecznych, a nawet późniejszych. W wyniku podsu
mowania bowiem otrzymujemy 58 łanów, co nie zgadzałoby się z areałem wsi 
(978,4 ha zamiast 929 ha). 
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Pod panowaniem prawa niemieckiego rzemieślnicy byli dopuszczani na wieś 
w drodze wyjątku. Zasadka, czyli organizator wsi nowego typu, który zwykle zo
stawał sołtysem, otrzymywał czasem w przywileju lokacyjnym zezwolenie n:i 
osiedlenie reprezentantów najpospolitszych rzemiosł. Umieszczał on ich na swych 
gruntach z obowiązkiem płacenia rocznego czynszu. Emancypacja gospodarcza wsi, 
tj. rozwój rzemiosła i handlu na jej terenie, przypada na czasy znacznie późniejsze 
(XVI-XVIII w.). 

Informacja pochodząca z końca XVIII w., ale obrazująca przynajmniej częścio
wo stosunki znacznie wcześniejsze, podaje, że w Kopernikach istniało wolne so-
łectwo, podniesione w 1676 r. do rzędu sołectw na prawach rycerskich. Musiało „ 

ono mieć pokaźne rozmiary, gdyż poza folwarkiem należeli do niego: 1 półkmieć, 
6 wolnych zagrodników, 4 chałupników, 3 domy kowalskie, ogółem 15 sadyb. Rze
miosło wiejskie uplasowało się na gruntach należących do sołtysa; w 1368 r. znaj
dowały się tam trzy ławki: chlebowa, mięsna i obuwnicza, należące do poddanych 
sołtysa. Krawcy niecechowi, ,,fuszerzy", ukazują się w Nyskiem dopiero w drugiej 
połowie XVI w.; wiemy także, że w 1594 r. trzech chłopów z Kopernik warzyło 
i szynkowało bezprawnie piwo 10. Według katastru pruskiego sporządzonego w la-
tach 1743-1746 w Kopernikach mieszkało 9 rzemieślników to. 

Do tego tła historycznego zupełnie nie pasuje obraz wsi Koperniki w średnio
wieczu, jaki ukazuje nam Rospond. Według niego wieś wykazywała „prężność 
emigracyjną, już choćby z tego względu, że nie typu wyłącznie rolniczego, lecz 
przede wszystkim zawodowego (rolnicy nie emigrowali za chlebem, lecz jedynie 
rękodzielnicy)" t1. Na innym miejscu Autor formułuje swój pogląd w sposób 
jeszcze bardziej stanowczy, pisząc, że w takich wsiach „znaczna część ludności 
trudniła się rzemiosłem" i że były one „zamożne i prężne ekonomicznie, a za tym 
też migracyjne""· W rzeczywistości ówczesny rzemieślnik wiejski nie dopuszczany 
do cechu miejskiego, zwany pogardliwie „ęzturaraem" lub „:Cuiiz.erem", nie mający 
zwykle uprawnień mistrzowskich, tylko czeladnicze, obsługujący niezamożną i nie
wymagającą klientelę, obciążony czynszem na rzecz sołtysa lub pana gruntowego, 
nie mógł żadną miarą stanowić o zamożności i prężności ekonomicznej wsi. Ros
pond nie jest też zorientowany w problemie emigracji ze wsi średniowiecznej do 
miast, skądinąd dobrze zbadanej; emigrowali z jednej strony ludzie pochodzący 
z rodzin najzamożniejszych, a więc sołtysich i kmiecych, z drugiej strony biedota 
wiejska; pierwsi uzyskiwali obywatelstwo miejskie przechodząc do szeregów właści
wego mieszczaństwa, drudzy powiększali liczbę utrzymujących się z przypadko
wych zarobków (wyrobników) lub staczali się na margines społeczny. Rzemieślnik 
zaś chcący się przenieść ze wsi do miasta był niepożądanym konkurentem dla 
miejscowego rzemiosła i miał niewiele szans uzyskania praw obywatelskich, m. in. 
prawa wykonywania zawodu. 

Według Rosponda „Wieś Koperniki pojawia się w źródłach po raz pierwszy 
w kontekście takim, że z całą pewnością jako wieś kościelna z proboszczem, zaufa
nym biskupa wrocławskiego, miała swoją wysoką rangę ekonomiczną, nie wyłącz
nie rolniczą" u. Autor niestety nie wie, że kolonizacja średniowieczna przyniosła 
ze sobą rozmnożenie kościołów parafialnych. Każda większa wieś łanowa otrzy
mywała kościół parafialny z probostwem wyposażonym w parę łanów; nie brakło 

ie J. Le s  z c z y ń  s k i, Stosunki społeczno-gospodarcze w Kopernikach i okoli
cy w okresie późnego średniowiecza i początkach czasów nowożytnych (Kwartal
nik Opolski, R. XIX, 1973, nr 1/2 s. 59). Autor używa mylnie liczby mnogiej mó
wiąc o ławkach w posiadaniu każdego rzemiosła w Kopernikach. 

!O Studien zur schtesischen Kirchengeschichte, Wrocław 1907, s. 272.
21 Polskość ... , s. 8.
u Mikola; Kopernik, s. 69.
u Polskość ... , s. 34-35.
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parafii jednowioskowych"· Okoliczność, że pewien proboszcz w Kopernikach cie
szył się rzekomo zaufaniem biskupa (bo świadkował na jego dokumencie!), nie 
upoważnia żadną miar� do wnioskowania o wybitnej roli ekonomicznej wsi. 

Podanie areału wsi w hektarach z powołaniem się na Zimmermanna - to nie
stety nie lapsus calami, bo Rospond podaje tę informację aż czterokrotnie w 3 pu
blikacjach u. A więc w mniemaniu Autora piszący w 1784 r. Zimmermann posłu
giwał się metryczną miarą powierzchni. Zresztą Zimmermann nigdy nie podaje 
powierzchni poszczególnych wsi, co budzi podejrzenie, że Rospond korzystał z tego 
autora nie bezpośrednio. Od anachronizmów roi się zdanie, że w XIV w. ,,podleg
łym władzy biskupiej łatwiej było się przesiedlić. W szlacheckich dobrach miesl
kańcy byli bardziej glebae adscripti""· W owym czasie chłopi we wsiach na pra
wie niemieckim byli wolni osobiście bez względu na to, czy ich wieś rodzinna 
była duchowna, czy rycerska; �tórne poddaństwo, jak i kategoria społeczna szlach
ty ukazują się dopiero w XVI w. 

Zajmiemy się teraz stosunkami etnicznymi w ziemi nyskiej i we wsi Koper
niki. Według poglądu panującego w nauce, także polskiej, ziemia nyska uległa 
w znacznym stopniu germanizacji już w czasie kolonizacji średniowiecznej; pozo
stały polskimi skupienie wsi na północ od Otmuchowa oraz poszczególne wioski 
na pozostałym terenie u. Pogląd ten Rospond usiłuje podważyć na różne sposoby. 
A więc o utrzymaniu się polskości ma świadczyć przewaga toponimiki polskiej; 
germanizacja nazw jeszcze w XV w. miała charakter wył�cznie kancelaryjny. 
Z kolei Autor powołuje się na wydany przez biskupa w 1495 r. nakaz, aby miesz
kańcy wsi Wójcice nauczyli się języka niemieckiego pod groźbą wysiedlenia, do
kument z 1561 r. spisany w zasadzie w języku polskim (dotyczący wsi Łambino
wice - W. D.), tekst polski pieśni religijnej w rękopisie brewiarza franciszkań
skiego z Nysy pochodzącym z XV/XVII w., przepisanie w XVIII w. w Nysie śpiew
nika polskiego ts. W innej publikacji Rospond dorzuca dodatkowe argumenty, 
a mianowicie: wzmiankę H. Schedla o tym, że okolice Nysy zamieszkuje „prosty 
lud pochodzenia polskiego" (wiadomość dotyczy końca w. XV), najwyższe na 
Sląsku wskaźniki liczbowe wychodźstwa mieszczańskiego z Nysy do Krakowa 
i studentów Akademii Krakowskiej pochodzących z Nysy, nazwisko polskie biskupa 
Nowaka, polskie teksty modlitw w rękopisie z 1460 r. pochodzącym z Nysy, spór 
o kazania polskie i niemieckie w Otmuchowie w XV w., świadectwo geografa
BarUomieja Steina z 1512 r. o przewadze żywiołu niemieckiego na lewym brzegu
Odry i Nysy Kłodzkiej tylko w bogatszych wsiach, wzmianka o polskich wsiach
w Nyskiem w dziele Ch. Meisnera z 1705 r., list polski niejakiego Biechowskiego
z Biechowa z 1576 r. Jeszcze w 1742 r. władze pruskie musiały porozumiewać się
po polsku z miejscowymi świadkami w Kępnicy, gdyż ci nie umieli po niemiecku"·

Niestety, liczbie argumentów nie odpowiada ich jakość. Polska proweniencja 
nazw miejscowych jeszcze nie świadczy o narodowości ich mieszkańców. Z kolei, 
gdy w dokumencie czytamy: ,,Jessenicza vulgariter Hermansdorf", to użycie w da
nym wypadku słowa „pospolicie" (vulgariter) każe przyjąć, że w potocznym użyciu 
była niemiecka nazwa wsi, a to było możliwe tylko wtedy, gdy została ona uprzed-

24 Zob. Geschichte Schlesiens, t. I, s. 311; B. P a n z r a m, Geschichtliche Grnnd-
lagen der altesten Schlesischen Pfarrorganisation, Wrocław 1940, s. 35. 

2s Polskość ... , s. 35; Mikołaj Kopernik, s. 45 i 61; Copernicana Silesiaca, s. 88.
!& Mikołaj Kopernik, s. 76.
21 z. K a c z m a r c z y k, Rozprzestrzenienie narodowości polskiej nad Odrą

i Bałtykiem w późnym feudalizmie (Przegląd Zachodni, 1953, nr 1, s. 11-18 oraz mapa); 
bliższe szczegóły podaje W. D z i e w u 1 s k i, Dzie;e ludności polskiej na Sląsku 
Opolskim od czasów najdawniejszych do Wiosny Ludów, Opole 1972, s. 20-21, 

34-35.
2a Polskość ... , s. 52-54. 
u Koperniki i Ziemia N11ska, s. 36-41.
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nio skolonizowana przez Niemców. W konsekwencji utrzymanie w dokumentach 
dawnej nazwy polskiej świadczy nie o germanizacji kancelaryjnej, lecz o czymś 
przeciwnym. Przykład Wójcic dowodzi jedynie utrzymania się nieznajomości niem
czyzny w tej wsi; przykładu tego nie można generalizować, zwłaszcza że biskup 
w swym rozporządzeniu zaznaczył, że w innych wsiach mieszkańcy już umieją po 
niemiecku. To samo dotyczy Łambinowic (do sprawy tej jeszcze powrócimy). Po
chodzenie z Nysy tekstu polskiej pieśni religijnej w rękopisie franciszkańskim 
i przepisanie w tym mieście śpiewnika polskego wyjaśnia na innym miejscu sam 
Rospond, mówiąc o ściąganiu do Nysy pielgrzymów z dalszych stron, a więc także 
i z okolic polskich. Natomiast wzmianka Schedla, jak wynika z kontekstu, odnosi 
się do całego Sląska, nie zaś do okolic Nysy. Wielka liczba ludzi pochodzących 
z Nysy wśród mieszczan i studentów krakowskich tłumaczy się tym, że Nysa była 
największym i najbogatszym z tych miast dolnośląskich, które były położone sto
sunkowo niedaleko od Krakowa. Nazwisko biskupa Piotra Nowaga (tak w źródłach 
śląskich!) jest odmiejscowe; o polskości jego wybitny znawca dziejów diecezji 
wrocławskiej W. Urban woli nie mówić 3o, świadectwa Steina nie można interpre
tować tak szeroko, jak to czyni Rospond, tylko mniejsza część biskupiego księstwa 
nyskiego leżała po lewej stronie Nysy Kłodzkiej. Kodeks z 1460 r. zawierający 
modlitwy polskie powstał dowodnie we Wrocławiu i stamtąd został przewieziony 
do Nysy; świadczy o tym niezbicie pierwotna notatka: Breslau, którą przekreślono 
pisząc w zamian: Neisse. W świetle źródłoznawstwa twierdzenie Rosponda o ny
skim pochodzeniu kodeksu nie jest do utrzymania. Autor listu z 1576 r. w języku 
polskim był jakimś szlachcicem polskim, który nabył wieś Biechów w Ny.skiem 
i ówczesnym zwyczajem zaczął się pisać Biechowskim; wypadki kupna majątków 
ziemskich na Śląsku właśnie w tym czasie przez szlachtę polską nie należały do 
rzadkości. Wiadomość o panowaniu języka polskiego w 1742 r. w Kępnicy podał 
K. Piwarski w swej Historii Sl.q,ska nie informując o źródle, w którym ona figu
ruje. Gdyby nawet pod tym względem wszystko było w porządku, wiadomość
dotyczy tylko jednej wsi i nie może być miarodajna dla szerszego terenu. A więc
materiał dowodowy przedstawiony przez Rosponda nie może być uznany za na
leżycie uzasadniający Jego tezę o sile żywiołu polskiego w księstwie nyskiem po
przeprowadzeniu kolonizacji średniowiecznej.

Nie dopiero J. S. Bandtke, jak podaje Rospond, zaświadczył zgermanizowanie 
księstwa nyskiego 31, lecz już Zimmermann pisał w 1784 r., że w księstwie nyskim 
poza okolicami Wiązowa panuje język niemiecki 32• Germanizację ziemi nyskiej 
Rospond tłumaczy następująco: ,.napór niemczyzny pod wpływem rozporządzeń 
fryderycjańskich spowodował zepchnięcie polszczyzny od prawego brzegu Nysy" 13• 

Dlaczego jednak „rozporządzenia fryderycjańskie" nie osiągnęły takiego skutku 
gdzie indziej na Śląsku? 

Spróbujmy przedstawić postępy germanizacji w ziemi nyskiej na podstawie 
źródeł. Zaczniemy od zachowanego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu spisu 
poddanych ziemi nyskiej. M. in. w Kopernikach znajdujemy imiona i nazwiska 
jednego wolnego sołtysa, 39 kmieci i 1 dziedzicznego zagrodnika 84• Brak tu nazwisk 

30 W. U r b  a n, Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej poło-
wie XV wieku, Wrocław 1959, s. 296.

11 Polskość ... , s. 54; Koperniki i Ziemia Nyska, s. 40.
u zi m m e r  m a  n n, op. cit., t. III, s. 259, 265, 287.
" Koperniki i Ziemia Nyska, s. 40. . . . . . u Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 31, F. Ne1sse II 3 1 Verze1chms 

der Unterthanen und Erbangesessenen des Neissischen Landes. 1579. Wykaz kmie
ci podajemy z zachowaniem ortografii: Greger Tize, Bartell Senner, Merten Preis
ner, Georg Saurmann, Merten Morhaly, M_erten Preisner, Geo.rg Lasmann, _Nickel
Sommer Simon Preisner Hans Bretschne1d, Hans Schwamw1tz, Georg Wilhelm, 
Hans S�inwald, Michel Vuscher, Caspar Kleiner, Jacob_ Langwin, Martin Kunze,
Paul Konze, Hans Zandler, Adam Schlafe, Stefann Pre1Sner, Hans Keller, Georg 
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polskich, panują natomiast typowo niemieckie. Wyjątek stanowią trzej kmiecie 
o zagadkowym, lecz niepolskim nazwisku Morholy. że pisarz podawał w swym
wykazie nazwiska nieniemieckie tak, jak je słyszał, nie stosując germanizacji, świad
czy przykład wsi Łambinowice. Figurują w niej m. in. kmiecie Schikora, Passayko,
Krakausky, Michalko, Piwyke ss. Z innego źródła wiemy, że w 1561 r. w Łambino
wicach zaledwie dwóch chłopów umiało- po niemiecku; nie znali tego języka nawet
chłopi mający nazwiska niemieckie so. W innych wsiach figurujących w spisie
z 1579 r. spotykamy niewielką liczbę nazwisk polskich nieco zniekształconych, parę
czeskich oraz nazwiska niewiadomej proweniencji; czy nosiciele tych osobliwych
nazwisk nie byli odpryskami kolonizacji wołoskiej, która w XVI w. docierała do
Moraw Północnych?

Wykaz znanych z imienia lub nazwiska mieszkańców wsi Koperniki w XIV

i XV w. starał się odtworzyć G. Bender na podstawie źródeł częściowo zaginio
nych w czasie minionej wojny 37; z wykazu tego korzystał również Rospond. Roz
patrzymy · po kolei figurujących w tym wykazie osobników celem ustalenia ich 
pozycji społecznej, czego nie uczynili ani Bender, ani Rospond. To, co wiemy w tym 
zakresie, odnosi się przeważnie do rodziny sołtysiej w Kopernikach. W 1360 r. 
występują bracia Henryk i Jan, synowie nie żyjącego już Friczka z Kopernik, oraz 
Arnold przezwiskiem Femyn też z Kopernik. W tym roku jako spadkobiercy 
wymienionego Friczka figurują Henselin Coppirnik (jak słusznie przyjmuje Ben
der, identyczny z poprzednio wymienionym Janem synem Friczka), Mikołaj Hey
ner, Arnold Femyn oraz Sydlo sołtys sąsiedniej wsi Iława. W 1369 r. wdowa po 
Sydlinie Katarzyna wraz ze swymi dziećmi Mikołajem, Dorotą, Małgorzatą, Anną 
i Elżbietą sprzedaje swemu najstarszemu synowi Piotrowi wszystkie udziały w jej 
dobrach w Kopernikach wraz z należącą do niej połową rzeźnictwa i piekarstwa. 
Wynikałoby stąd, że wdowa po Sydlinie była posiadaczką połowy sołectwa w Ko
pernikach. Jej syn Piotr piastował później godność ławnika w nyskim sądzie 
ziemskim; w 1378 r. w jego posiadaniu znalazł się udział najmłodszej jego siostry 
Elżbiety, żony Gerlacha ze Swiętowa. Do rodziny posiadającej sołectwo w Koper
nikach należał wspomniany w 1418 r. Jan Coppernik, syn nię żyjącego już Mikoła
ja, sołtysa w Kopernikach. Sprzedał on wtedy jedną grzywnę czyruizu od swej 
odziedziczonej po ojcu części sołectwa w Kopernikach. Nabywc� był Jan Kopernik 
(w źródle Cappernik), altarysta pr;y ołtarzu $w. Ignacego w katedrze wrocław
skiej. Według wszelkiego prawdopodobieństwa kontrahenci byli krewnymi; rów
nież wspomniany w latach 1384 i 1425 wikary katedralny i mansjonariusz kościoła 
$w. Krzyża we Wrocławiu „Stanislaus Czawdener alias Coppernik" należał chyba 
do tej samej rodziny; nazwisko czy przezwisko „Czawdener" każe się domyślać, że 
był on asesorem sądu wyrokującego na podstawie prawa polskiego as. W 1420 r. 
wspomniany już altarysta Jan Kopernik stwierdza, że rozliczył się ze swoim szwa
grem Hanusem Stoschem co do majątku ojcowskiego w Kopernikach. Również 
--- --

Kolsdorf, Nikel Rtiger, Hans Miiller, Merten Schnipke, Hans Klein, Jacob Morholy, 
Lorenz Padig, Hans Brunner, Hans Preisner, Michel Morholy, Merten Saurmann, 
Hans Preisner, Georg Pohll, Nickel Preisner, Hans Weinmann, Georg Knauer, 
Paul Preisner; wolny sołtys - Heinrich Hantschke, zaś dziedziczny zagrodnik -
Georg Neumann (s. 10, 37-38 i 43). 

as Tamże, s. 48. 
u R. H e c k, Fragment życia i walki klasowej polskiej wsi śląskiej (Sobótka, 

R. VIII, 1953, s. 257-267).
87 G. B e  n d e r, Heimat u.nd Volkstu.m der Familie Koppernigk (Coppernicu.s),

Wrocław 1920, s. 10-11 i 18-20, z uzupełnieniami Rosponda (Copernicana Silesiaca,
s. 91-92), które podaję na Jego odpowiedzialność.

as Nie wolno go szukać ani w księstwie wrocławskim, ani w legnickim;
w pierwszym z nich sądy prawa polskiego zniesiono w 1337 r., w drugim zaś nie 
wspomina się o nich po 1328 r. Również w księstwach świdnickim i jaworskim 
po kolonizacji średniowiecznej istniały tylko sądy lenne w:yrokujące na podstawie 
prawa niemieckiego - Geschichte Schlesiens, t. I, s. 285 i 304. 
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siostra Jana Kopernika, Jadwiga, przekazała swemu mężowi Hansowi Stoschowi 
cały swój majątek i przyszłe należności spadkowe. W ten sposób w posiadanie 
sołectwa w Kopernikach wchodzi rodzina Stoschów. Synem Jana Stoscha był za
pewne Rumwolt ·stosch, !<tórego córka Katarzyna przekazała swym synom Miko
łajowi i Kunzowi wszystkie swe prawa dziedziczne do majątku w Kopernikach., 
Wszystko to każe się domyślać, że Kopernikowie ukazujący się podówczas w mia
stach śląskich byli spokrewnieni z rodziną sołecką w Kopernikach i łączenie ich 
z „rękodzielnikami" (tak Rospond nazywa rzemieślników) jest bezpodstawne. 

Z kolei spotykamy tylko jednego ówczesnego chłopa kopernickiego, mianowi
cie Kunczka przezwiskiem Posch, który w 1381 r. sprzedał jedną grzywnę rocznego 
czynszu z dwóch łanów ziemi w Kopernikach „zacnej pani" Pfaffinknechtowej, 
zapewne ze stanu rycerskiego lub mieszczańskiego. Chłop dwułanowy był oczy
wiście kmieciem. 

Również znany nam jest tylko jeden rzemieślnik w Kopernikach, mianowicie 
Nickel Smed, czyli kowal z zawodu, w 1433 r. już nie żyjący, gdyż pod tą datą 
figuruje posiadaczka ziemi Margarethe Smedenickelynne (w ten sposób, jak się 
wydaje, nazywano tylko wdowy), Przesunięcie nazwiska, ściślej pierwotnej jego 
postaci, jaką było m. in. określenie zawodu, przed imię chrzestne zdarzało się 
nierilz w owym czasie, np. Margarethe Langniszczyne (tzn. żona Niszczego Langa) 
w Kłodzku w 1399 r. lub Catherina Wyessemixschynne (czyli żona Miksza Wyesse) 
w Ruszowicach pod Kłodzkiem, w 1440 r. sg W niemczyźnie późnośredniowiecznej 
(mittelhochdeutsch) określenia „smed" i „schmied" były jednoznaczne ,o. Natomiast 
według Rosponda Smedenickel - to kuźnik w Kopernikach, ,,wytapiający gorszego 
gatunku, zanieczyszczoną rudę koprową"; Autor przeczy tu samemu sobie, gdyż 
poprzednio napisał, że „ten metal przedtem uważany był za be.zużyteczny i dlatego 
tak pogardliwie nazwany" 41, jaki więc interes miał rzekomy kuźnik kopernicki 
w wytwarzaniu tak pogardzanego produktu. 

Wreszcie duchowny Jan Oczco nie mieszkał w Kopernikach, gdyż w przeciw
nym wypadku nie potrzebowałby kupować zbioru zboża na łanach proboszczow
skich w tej wsi. W konsekwenc.ii sorawa je2;0 przynależności etnicznej jest w da
nym wypadku bezprzedmiotowa. 

Przedstawiony materiał nie potwierdza w niczym tezy Rosponda o polskości 
wsi Koperniki w XIV-XV w. 42 Występujące parokrotnie nazwisko Kopernik po
chodzi od nazwy miejscowości, nie przesądza natomiast sprawy przynależności 
narodowościowej. Sydlo - to nie polskie Szydło, gdyż mamy tu do czynienia nie 
z nazwiskiem, lecz z imieniem chrzestnym, i to germańskim w postaci zlatynizo
wanej (Sydel - zdrobniałe od Si[g]frid) "· Ksiądz Jan Oczco nie był mieszkańcem 
Kopernik. Sufiks -ko wbrew opinii Rosponda nie jest właściwością jedynie pol
skich w tej wsi. W konsekwencji sprawa jego przynależności etnicznej jest w da
sufiksem (Danko, Falko, Franko, Fulko, Tanko, Volko). W źródłach z XII i Xlll w., 
które pochodzą z okolic nad Górnym Renem, figuruje 29 imion germańskich 
z końcówką -ko lub jednobrzmiącą -co. Niektóre z nich sprawiają wrażenie cze
skich lub polskich: Walko, Witko, aczkolwiek wpływ żywiołu słowiańskiego należy 
w danym wypadku wykluczyć z uwagi na niemożliwość tak odległych kontaktów 14• 

--., Geschichtsquellen der Grafschaft Gl.atz, t. IV, Das iHteste Glatzer Stadtbuch,
Im Auszuge verarb. von Volkmer, s. 172; W. D z  i e  w u l  s k i, Studia kłodzkie
(Rocznik Kłodzki, II, 1949, s. 53).

,o Geschitsquellen ... , t. IV, s. 214.
u Mikoia; Kopernik, s. 78-79; Koperniki i Ziemia Nyska, s. 32.
,2 Copernicana Sitesiaca, s. 94-96. 
" H. R e i c h e r t, Die deutschen Familiennamen nach Breslauer Quellen des

13. und 14. Jahrhunderts, Wrocław 1908, s. 15.
" Reclams Namenbuch, Lipsk b.d., s. 24, 26, 27, 28, 41 i 42; B e  n der, op. cit., 

s. 50; A. S o c  i n, Mittelhochdeutsches Namenbuch. Nach oberrheinischen QueUen
des zwiHften und dreizehnten Jahrhunderts, Basel 1903, s. 15, 40, 42, 46, 47, 72, 135, 
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Ilość imion tego rodzaju pomnożyła się w późnym średniowieczu na terenach, do 
których dotarła kolonizacja niemiecka. A ponieważ do tych terenów należał także 
Sląsk, onomasta trudniący się dociekaniami nad materiałami śląskimi winien być 
o tych sprawach dobrze poinformowany.

Nosicielami takich imion z końcówką -ko byli w Kopernikach sołtys Friczco
(czytaj Fricko), jeden z jego spadkobierców Peczco (czyt. Pecko) Freylant oraz 
kmieć Kunczco (czyt. Kuncko). 

Jeżeli zaś nazwa osobowa Stosch rzeczywiście pochodzi od Stoisława, jak 
sądzi Rospond, to trzeba pamiętać, że w konkretnym wypadku nazwa ta z imie
nia słowiańskiego stała się już nazwiskiem. Chodzi tu o osobnika należącego do 
rodu rycerskiego. Ród ten w późniejszym czasie uzyskał tytuł barona, przejściowo 
nawet miał używać tytułu hrabiowskiego, wszedł więc w skład niemieckiej ary
stokracji śląskiej. Wiemy również, że gałęż tego rodu miała dobra w Nysie ·1•.
Nie wykluczone więc, że osiadli w Kopernikach w XV w. Stoschowie byli już 
wtedy zniemczeni. Z kolei imię Stanisław też nie dowodzi polskości jego piastuna, 
ponieważ kult św. Stanisława był na śląsku dość rozpowszechniony (takie patro
cinium miał m. in. kościół farny w Swidnicy). Wywodzenie przezwiska Posch od 
Bolesława, Pomiana czy Poznana jest wyraźnie naciągnięte; po co wyszukiwać 
jakieś domniemane formy skrócone, gdy istnieje przezwisko niemieckie całkowicie 
pokrywające się z umieszczonym przy imieniu kopernickiego kmiecia? 

Bardzo wiele wsi polskich na Śląsku uległo wcześnie zniemczeniu w wyniku 

kolonizacji średniowiecznej, dlaczego ich losu nie miałyby podzielić Koperniki, 
skoro poza nazewnictwem osobowym mieszkańców za zniemczeniem tej osady prze
mawiają i inne dowody? Za taki dowód należy wbrew opinii Rosponda uznać uży
<:ie w dokumencie z 19 V 1368 r. wzmianki o należących do miejscowego sołtysa 
trzech ławkach: chlebowej, mięsnej i obuwniczej, które stały „na terenie wiejskim 
zwanym pospolicie owe" (in planicie ville eiusdem, que volgariter [winno być: 
vulgariter - W. D.] owe dicitur). A więc 'miejsce to miało nazwę niemiecką (owe -
dzis. Aue), co wówczas oznaczało nie zabudowany plac w obrębie wsi. Zdaniem 
Rosponda jest to kalka językowa: pisarz dokumentu znający język niemiecki prze
tłumaczył łac. planicies na niem. oue - Aue 46

• Niestety, Autor zaniedbał wyjaś
nić, co pisarz zamierzał w ten sposób osiągnąć, zapomniał również o wyrazie 
„vulgariter", który wskazuje, że nazwa owe była w pospolitym użyciu w danej 
wsi, bo dla jej mieszkańców dokument był przeznaczony. 

Omówimy teraz podjętą przez Rosponda próbę wykazania polskości ziemi ny
skiej w kpńcu XIII w. na podstawie źródeł dotyczących zatargu biskupa Toma
sza II z księciem Henrykiem IV Probusem '7

• Autor operuje tezą, że brzmienie 
nazwy miejscowej świadczy o obliczu etnicznym mieszkańców danej osady; z poglą
dem tym oczywiście nie warto dyskutować. Identyczną wartość ma twierdzenie 

136, 140, 167, 171, 174, 184, 188, 189, 195, 196, 218, 410, 418, 440, 537, 571, 574, 601, 
610, 645, 668; A. B a c h, Die deutschen Personennamen, Berlin 1943, s. 106 n. Kapi
talne, że według Rosponda „zdrobnienie Niczko (1375 r.) z polskim przyrostem -ko 
jest oczywiście polskie" (Mikołaj Kopernik, s. 130), na innym zaś miejscu Autor 
orzeka: ,,niemieckie warianty [imienia Mikołaj - W.D.] mają zawsze nagłosowe 
N-: Niclas, Niclos, Niklaus, por. też w nazwiskach późniejszych Nitsch, Nitsche 
i inne" (Polskość ... , s. 50). A więc do tych niemieckich wariantów wypadnie zali
czyć i wyżej wspomnianego Niczka. 

,s J. S i  n a p  i u s, Schlesische Curiositiiten, t. II, Lipsk 1728, s. 456 n.; o sto
schach w Nyskiem, tamże, s. 464. 

,o Copernicana Silesiaca, s. 94-95; Mikołaj Kopernik, s. 48; Koperniki i Zie
mia Nyska, s. 28. Co do znaczenia terminu „Aue" na Śląsku zob. E. R i e  m a n n, 
Das schlesische Auenrecht, Wrocław 1911. Dlatego przekład tego określenia odbiega 
od znaczenia jakie figuruje w dzisiejszym słowniku niemiecko-polskim. 

47 Copernicana Silesiaca, s. 71-85. 
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o powstaniu „Akt Tomasza" dopiero w XV w. 48; Rospond pomylił tu czas sporzą
dzenia odpisu . z czasem powstania oryginału.

Następnie Autor omawia niektóre fragmenty w języku łacińskim, pochodzące 
z dokumentów biskupich, zaczynając od dokumentu z 17 VII 1284 r. 4g Biskup 
podaje w nim, że książę zabrał mu bezprawnie „plus quam sexaginta villis maxi
mis Theutunicalibus". W tłumaczeniu Rosponda passus ten brzmi: ,,więcej jak 
60 wsi wielkich »niemieckich« (lokowanych na prawie niemieckim)". Przede wszyst
kim wyraz maximus nie oznacza „wielki", lecz „największy". Ponieważ zaś z wy
kazu zabranych wsi wynika, że areał ich wahał się od kilku do kilkudziesięciu ła
nów, nie można nazwać tych osad w czambuł ·,,największymi", stąd wniosek, że 
tekst w tym miejscu jest spaczony. Mianowicie zamiast „maximis" należy czytać: 
„maxime", co oznacza „w większej części, przeważnie". W konsekwencji przekład 

• poprawny winien brzmieć: ,,z górą 60 wsi po większej części niemieckich". Opinia
Rosponda, że zwrot „Theutunicalibus" oznacza „wsie na prawie niemieckim", jest
całkowicie dowolna; z tego, że"'bardzo wiele wsi śląskich podlegało prawu nie
mieckiemu, jeszcze nie wynika, że wśród nich nie było wsi zasiedlonych przez
osadników niemieckich.

Rospond przełożył nieudolnie przytoczone przez siebie teksty łacińskie z do
kumentów biskupich. Dla braku miejsca ograniczymy się do następnego fragmen
tu: ,,Item, quod familie ecclesie, ut servi et ascripticii ecclesie, quos idem dux
eiecit de possessionibus ecclesie et easdem possessiones iure locavit Theutunico,
revocentur et ipsas possessiones, eiectis extranei emptoribus, in pristinam ius re
formet''.

Oto jak wygląda przekład Rosponda: ,,Również [postanawia się] co do majątku
kościoła, ażeby -!liewolni [servi] i dopisańcy [ascripticii] kościoła, których książę
wyrzucił z posiadłości kościoła, i te posiadłości, które lokował na prawie niemiec
kim, zostały przywrócone, a te same posiadłości z wyrzuconymi obcymi kupcami
przeniesiono na poprzednie prawo" so. Poza błędami wynikającymi z niedostatecz.:.
nej znajomości łaciny (do tej sprawy jeszcze wrócimy) mamy tu przykład dowol
nej terminologii: nauka historii wie o „przypisańcach" (ascripticii), ,,dopisańcy" zaś
są neologizmem Rosponda, i to nieudanym, bo zniekształcającym sens wyrazu łaciń
skiego; można było przypisać ludzi do gleby, ale do czego miano ich „dopisywać"?

Przekład poprawny przytoczonego fragmentu winien brzmieć: .,Tudzież [co się
tyczy) czeladzi kościelnej, aby niewolni i przypisańcy kościelni, których tenże
książę wyrzucił z posiadłości Kościoła i te posiadłości lokował na prawie nie
mieckim, ponownie zostali przywołani i podlegali dawnemu prawu po wyrzuceniu
cudzoziemskich nabywców". Jak przypuszczał W. Schulte, punkt ten dotyczy wsi
z łanami polskimi położonych na północ od Otmuchowa.

Według mniemania Rosponda średniowieczna kolonizacja niemiecka sprowa
dzała się do założenia „wsi bardzo nielicznych" oraz miast podsudeckich, poza tym
były wsie przyjmujące prawo niemieckie, czyli wsie polskie 51• Autor zaniedbał
wyjaśnić, w jaki to sposób garstka przybyłych na Sląsk Niemców zdołała przed
XIX w. zgermanizować Sląsk Dolny i większą część Sląska Sredniego, zapomniał
też, że na prawie zachodnim lokowano na Sl�sku także inne miasta, nie tylko

48 Tamże, s. 78-79. 
49 Urkunden. zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, wyd. G. A.

Stenzel, Wrocław 1845 (skrót: Urkunden), s. 116, nr CII; Copernicana Silesiaca, s. 80.
60 Urkunden, s. 241-243, nr CCXLV; Copernicana Silesiaca, s. 85. Autor wy

tyka G. Benderowi niedokładne tłumaczenie, mimo że w rzeczywistości ów lepiej 
od Niego oddał treść dokumentu. Komentarz do tego punktu daje W. S c h u 1 t e,
Das Ende des Kirchenstreites zwischen dem Brestauer Bischof Thomas II urid dem
Herzog Heinrich IV (Zeitschrift des Vereins rur Geschichte und Alterthum Schle

siens, t. X.XXIX, 1905, s. 206. 
6t Copernicana Silesiaca, s. 79 i 87. 



Polemika 109 

podsudeckie. Trzeba by przyJąc, ze Polacy śląscy byli nadzwyczaj podatni na obce 
wpływy, ale ten, kto tak sądzi, nie ma pojęcia o stosunkach etnicznych na śląsku 
za dawnych czasów. W rzeczywistości bowiem, jak świadczą liczne dokumenty 
średniowieczne, Polacy śląscy bronili zażarcie rodzimego nazewnictwa osobowego 
i pisarze Niemcy musieli mocno się natrudzić przy transkrypcji trudnych dla ich 
ucha nazwisk polskich. Z dalszych wywodów Rosponda dowiadujemy się, że 
„kolonizacja niemiecka osiągnęła w połowie XIV w. zaledwie 21,60/o ogółu wsi 
śląskich, podczas gdy w Małopolsce procent lokacji niemieckiej osiągnął 330/o". 
Zapytujemy więc, dlaczego w takim razie Śląsk w znacznej części uległ zniem
czeniu, Małopolska zaś nie, chociaż w świetle opinii Autora miała w tym wzglę
dzie lepsze szanse? 

Jak widzimy, zapowiedż Autora, że położy duży nacisk na realia historyczno
osadnicze i gospodarcze, nie została spełniona; zawiódł On całkowicie dla braku 
rzetelnego przygotowania historycznego. Jeszcze gorzej przedstawiają się realia 
archeologiczne. Rospond pisze o „jaskiniowcu śląskim z epoki neolitu (10 OOO lat 
p.n.e.)" 52, gdy powszechnie wiadomo, że ludzie neolitu trudnili się rolnictwem
i hodowlą i nie mieli nic do szukania w jaskiniach; również podana chronologia
neolitu jest fantastyczna. Gdy chodzi o geologię, Autor usiłuje udowodnić, że
jeżeli „po czeskiej stronie" naprzeciwko Nysy występują złoża rud miedziowycn,
to musiały one istnieć i być eksploatowane również w okolicach tego miasta, m. in.
w Kopernikach 58. Zapomniał o drobiazgu: teren po „stronie cżeskiej" (południowa
część dawnego biskupiego księstwa nyskiego odcięta pruskim kordonem granicz
nym) jest górzysty, ma więc inną budowę geologiczną niż równinne okolice Nysy.

Tyle, ile chodzi o tę część publikacji Rosponda, która dotyczy spraw i rzeczy 
śląskich. Wbrew intencji Autora teza o śląskim rodowodzie Kopernika - to 
woda na młyn propagandy niemieckiej, która zawsze może operować wczesnym 
zgermanizowaniem wsi Koperniki i zamieszkiwaniem pocho"dzących z niej ludzi 
w miastach śląskich silnie zniemczonych. Wykazanie polskiego pochodzenia Ko
pernil�a wymaga pójścia inną drogą, zresztą już wytkniętą przez badaczy, 

E. Mośko słusznie zauważył, że nie wszyscy nosiciele nazwiska Kopernik po
chodzą ze śląskiej wsi w powiecie nyskim 5'. Ostatnio S. Grzybowski w swej 
popularnej, ale starannie opracowanej książce rzucił myśl, że „kolebki rodu 
Koperników szukać należy bliżej Wawelu niż Sudetów"; powołał się na przetrwa
nie przez wieki nazwiska Kopernik we wsiach podkrakowskich Olszy i Rakowi
cach (znalezienie takiego nazwiska w końcu XIX w. przez Kolberga w tych 
wsiach). L. Birkenmajer spostrzegł przed r. 1900 w Bielsku szyld miejscowego 
rymarza Jana Kopernika, J. Karłowicz zaś w 1887 r. wyjaśnił, że kopernikami 
zwano dawniej w Polsce rzemieślników zajmujących się obróbką miedzi 65. 

Wprawdzie Rospond pokwitował pogląd S. Grzybowskiego zarzutem „dyletan
tyzmu" stosowanym przez Niego do wszystkich inaczej myślących, nie zdoła to 
jednak zmienić faktu,;_że nie do śląska, lecz do Małopolski odnosi się najstarsza 
wzmianka, bo pochodząca z 1257 r., o wsi Kopernia położonej nad Nidą w powiecie 
pińczowskim. Oznacza to, że powstała tu już wcześniej kuźnica miedziowa, która 
dała nazwę osiedlu, i że właśnie w Małopolsce znajdujemy najwcześniejszy dowód 
recepcji zapożyczonego z niemieckiego określenia „koper", oznaczającego miedź. 
Na tym terenie nazwisko Kopernik, bez najmniejszej wątpliwości rodzime, powsta
ło pierwotnie jako przynależne do kategorii nazwisk oznaczających zawód ich 
nosicieli. .Nie ma ono nic wspólnego z jednobrzmiącym nazwiskiem śląskim Ko
pernik, które należy do grupy nazwisk odmiejscowych, i to w brzmieniu typowo 

52 Mikołaj Kopernik, s. 32. 
s3 Polskość ... , s. 35. 
54 M o ś k o, Toponomastyka i antroponimia, s. 327.
55 S. G r z y b  o w s k i, Mikołaj Kopernik, wyd. 2, Warszawa 1973, s. 10, i 12;

por. Copernicana Siles-iaca, s. 129. 
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niemieckim (forma mianownikowa nazwy miejscowej). Polskie nazwisko nawiązujące 
do nazwy tej miejscowości brzmiałoby najprawdopodobniej „Koperski", tak jak 
szlachecka rodzina Koschembahrów przyjęła w połowie XVI w. polskie nazwisko 
Czepielowskich od posiadanej w pow. brzeskim wsi Czepielowice. 

Do tych małopolskich Koperników należy zaliczyć osobników występujących 
pod tym nazwiskiem w Krakowie i okolicy, poczynając od bezimiennego posługa
cza łaziennego (r. 1367) aż do ojca astronoma (r. 1447). Ze Sląskiem wszyscy 
wymienieni najprawdopodobniej nie mieli nic wspólnego. 

W razie przyjęcia małopolskiego rodowodu astronoma jego pochodzenie pol
skie nie będzie nasuwało W'\tpliwości. Wiemy na pewno, że znał on język polski; 
czteroletnie studia w Krakowie stanowią dowód zwalniający od potrzeby szukania 
innych argumentów. Natomiast „świadomość narodowa", ,,świadomość językowa, 
narodowa, polska", o której pisze Rospond &e, jest określeniem ahistorycznym. Na 
innym miejscu Autor sam pisze, tym razem trafnie: ,,Scisłość semantyczna, zmien
na w ciągu wieków dla tychże samych terminów, musi być dokładnie, nie zaś ana
chronicznie podawana!" &1. Niestety, jak niebawem zobaczymy, jest On daleki od 
stosowania w. praktyce tej skądinąd arcysłusznej zasady. 

Osobowość człowieka, jego ideologia kształtują się pod wpływem środowiska, 
i to szerzej pojętego, tzn. stanowego lub klasowego; tego środowiska S. Rospond 
nie umiał odtworzyć, poprzestając na ukazaniu kilku osób związanych z Koperni
kiem pokrewieństwem lub przyjaźnią. A tego jest stanowczo za mało. 

W zakresie polityczno-geograficznym istniały w średniowieczu trzy określenia: 
natio, gens, lingua. Spośród nich jedynie ostatnie nie zmieniło swej treści po 
dziś dzień i oznacza to samo co wtedy: ,,język, mowa ojczysta". Inaczej przedsta
wia się sprawa, gdy chodzi o terminy natio i gens. Rospond niestety nie zna 
instruktywnych w tej sprawie informacji historyków polskich &s. 

Godna uwagi jest także inna strona przygotowania naukowego Rosponda. Pisze 
On: ,,slavogermanica nazewniczą może badać ten, kto zna zarówno język niemiecki, 
jak również odnośny słowiański". Swięte słowa, ale niestety nie można tego po
wiedzieć o Autorze 59, Bardzo szwankuje też znajomość łaciny niezbędna dla właś
ciwego rozumienia źródeł średniowiecznych, z których Autor korzystał eo. 

56 Polskość ... , s. 12 i 64. 
61 Mikołaj Kopernik, s. 22. 
68 S. K o t, świadomość narodowa w Polsce w XV-XVII w. (w) Kwartalnik 

Historyczny LII: 1938, s. 20 i 22; W. K o  n o p  c z y ń  s k i, Dzieje Polski nowożyt
nej, t. I, Warszawa 1936, s. 123; M. B i s k u p, Działalność publiczna Mikołaja Ko
pernika, Toruń 1971, s. 12-17; Historia Pomorza, Opracowanie zbiorowe pod red. 
G. Labudy, t. I, Do roku 1466, cz. I, Poznań 1959, s. 731; Historia Polski, PAN,
t. I, cz. 2, s. 233.

&D Polskość ... , s. 18. Według Rosponda niem. ,,Kupferschmied" znaczy „obra
biacz miedzi"; tak miano nazywać miedziarzy śląskich, czyli „koperników" (tamże, 
s. 17, 23 i 34", Mikołaj Kopernik, s. 22, 62 i 80), gdy jest to „kotlarz miedziany".
Podobnie niem. ,,Kli.ufer" (1. mn.) zdaniem RospoI).da oznacza ,,kupców", gdy nato
miast w rzeczywistości chodzi tu o „nabywców, kupujących"; kupiec po niemiecku
to Kaufmann (tamże, s. 86). Interpretacja Rosponda kłóci się zresztą z kontekstem,
w którym jest mowa o nabywcach gospodarstw chłopskich. Podobnie „Halbbauer"
to nie „pólwieśniak" lecz pólkmieć (tamże, s. 79). Rozważania S. Rosponda nad
zmienną ortografią niemieckich pism Kopernika świadczą, że jej dzieje zna On
niedostatecznie; proces ustalania się ortografii niemieckiej trwał długo, od Biblii
Lutra do klasyków niemieckich w XVIII w. i jest grubo za wcześnie na wspomi
nanie w związku z Kopernikiem o „ortografii literackiej niemieckiej" (Mikołaj 
Kopernik, s. 209 i n.; Polskość, s. 71). Podobnie przedstawia się sprawa z pisownią
własnoręcznych podpisów astronoma. Z wykazu ich sporządzonego przez Rosponda
wynika, że na 30 podpisów przypada aż 14 (czyli blisko połowa) z podwójnym P
(Mikołaj Kopernik, s. 108): taka pisownia według Autora ma być znamieniem nie
mieckości, w rzeczywistości jest ona bez znaczenia.

eo Nawet przekład poszczególnych wyrazów jest daleki od ścisłości. ,,Territo-
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Nie brak w omawianych publikacjach i innych potknięć lub· mylnych infor
macji s1. Nie jest naszą rzeczą zajmować się oceną poziomu onomastycznych badań 
S. Rosponda z punktu widzenia językoznawcy. W każdym bądź razie nie brakuje
w Jego publikacjach wielce śmiałych konstrukcji. Sądzę, że językoznawców za
skoczy pogląd, iż nazwa Kietrz pochodzi od Kaczorów, że Wsc,howa - to dawna
Wieszowa, że Kraków pierwotnie zwał się Krzakowem, co ma oznaczać „nad
wiślańską łachę, gęsto zarosłą krzakami" 02•

W sumie zamierzone przez S. Rosponda pouczenie humanistów, zwłaszcza his
toryków, nie powiodło się. Omówione publikacje nie wnoszą nic nowego poza 
błędami metodologicznymi i merytorycznymi, nieznajomością źródeł i podstawo
wych prac z dziejów śląska i Prus Królewskich, brakiem autokrytycyzmu oraz 
bardzo jednostronnym oczytaniem. 

Władysław Dziewulski 

rium" w danym kontekście oznaczało podówczas powiat sądowy (niem. Weichbild), 
,,religiosi" - to zakonnicy, nie zaś duchowni, ,,clerici" oznaczał wtedy duchow
nych, nie zaś „kleryków"; o tych ostatnich można mówić od powstania seminariów 
duchownych po soborze trydenckim (1563) ,,Familia ecclesie" nie oznacza „ma
jątku kościoła", lecz „czeladź kościelną", na co zresztą wskazuje dalszy ciąg tek�tu, 
,,Extranei emptores" - to cudzoziemscy nabywcy, nie zaś „kupcy" (Polskość ... , 
s. 108); kupiec to „mercator"; ,,obscoena" to „nieprzyzwoite, sprośne", a nie „wul
garne'' (Copernicana Silesiaca, s. 84-86). Nie znanego z imienia Kopernika, który
figuruje w źródle z 1367 r. jako lixa, Autor mylnie nazywa kucharzem bądź
łaziebnikiem i tylko raz podaje właściwe określenie: ,,posługacz w łaźni" (Mikołaj
Kopernik, s. 94 i 129; Copernicana Silesiaca, s. 97).

a1 Np. Zgorzelec zalicza Autor do śląska, choć włączony został do prowincji
śląskiej w 1815 r.; błędne są informacje o podróżnikach weneckich, którzy „eksploa
towali przed Niemcami nasze i czeskie Sudety", gdy w rzeczywistości Wenecjanie 
nawiązali stosunki handlowe ze Śląskiem dopiero od końca XIV w. (Polskość ... , 
s. 8, 37; Mikołaj Kopernik, s. 82); św. Mikołaj był biskupem w Myrze w Licji, nie
zaś Syrii (Polskość ... , s. 34); częstotliwość występowania imienia Mikołaj wśród
Koperników wynikać miała z faktu, że kościół w Kopernikach był pod wezwaniem 
św. Mikołaja, a następnie pogląd ten jest podważony stwierdzeniem popularności
imienia Mikołaj w średniowieczu (tamże, s. 8, 69); bezpodstawne jest twierdzenie,
że „niemiecki humanista Melanchton nie zawahał się postawić humanizm polski
wyżej od niemieckiego", sam bowiem Autor gdzie indziej pisze, że Melanchto
nowi chodziło o humanizm śląski, a Śląsk uważał on za część Niemiec (tamże,
s. 13; Mikołaj Koperńik, s. 10); płatnerze nie zajmowali się miedziarstwem (Pol
skość ... , s. 63); wieś Zebracze w pow. nyskim, występującą w XIV w. jako Sybra
cze, okresla jako „osadę jałmużników", chociaż jałmużnikiem nazywano człowieka 

rozdającęgo jałmużnę (tamże, s. 69); marka to grzywna (tamże, s. 88); niepraw
dziwe jest stwierdzenie, że: ,,kościół parafialny [w Świdnicy] fundowany przez
Piotra Włosta był pod wezwaniem św. Stanisława i Wacława, obu patronów
Polski", gdyż Piotr Włost żył w połowie XII w., a św. Stanisława kanonizowano
w 1253 r.

s� Polskość ... , s. 27. 



REFERENDUM LUDOWE W 1946 R. INICJATORZY. ROLA POLSKIEGO 

STRONNICTWA LUDOWEGO (W ZWIĄZKU Z ARTYKUŁEM T. MARCZAKA, 

„PRASA PSL WOBEC REFERENDUM") 1 

Do zabrania głosu w sprawie tego artykułu, a ściślej mówiąc na jego margi
nesie, skłania kilka powodów. Sądzić należy, iż to nie zwykły przypadek sprawił, 
że niemal w rocznicę zasłużony także dla historii najnowszej kwartalnik śląski 
opublikował artykuł obejmujący „zestaw argumentów, jakimi operowała propagan-, 
da polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego w okresie referendum z czerwca 
1946 r." (s. 27). A więc chwali się zasługi Autora i inicjatywę Redakcji za przy
pomnienie tego istotnego wydarzenia w naszej najnowszej historii. Nie ukrywam 
też, że z zainteresowaniem śledzę rozwój badań w naszym środowisku i cieszy 
mnie każda próba pogłębionej refleksji, zwłaszcza jeśli dotyczy tak skomplikowa
nego i trudnego zagadnienia, jakimi są sprawy walki o władzę w latach czter
dziestych, charakter przemian, rola opozycji politycznej i wszystkie towarzyszące 
temu kwestie. Na marginesie warto zauważyć, że artykuł Marczaka wzbudzić może 
zainteresowanie historyka także z punktu widzenia badań prasoznawczych, choć 
nie tak pragmatycznie rozumianych, jak to proponuje K. Bobowski w tym samym 
numerze „Sobótki", twierdząc, że prasoznawstwo „to nauka pomocnicza historii 
nowożytnej i najnowszej, która ma zadanie przygotować historyka do badania 
kompleksowo pojętych dziejów prasy wraz z elementami teorii i języka środków 
komunikowania" 2. Wracaj�c jednak do tekstu Marczaka chciałbym poczynić kilka 
uwag. 

W sumie chwaląc podjęcie tematu i solidaryzując się z wieloma ustaleniami 
Autora chciałbym mówić jedynie o tym, co wydaje mi się dyskusyjne i wątpliwe. 
Czynię to z myślą o potrzebie kontynuowania badań w zakresie tego tematu. 

Przechodząc do szczegółów chciałbym poruszyć postawienie samego zagadnienia 
przez Marczaka. Pisze on, że celem jego artykułu jest przedstawienie zestawu 
argumentów PSL stosowanych w trakcie referendum. To „przedstawienie" rozumie 
Marczak jako relację rozwijającej się sytuacji, bez próby merytorycznej oceny 
,.wytaczanej wówczas argumentacji", bo to rzekomo „w odniesieniu do propagan
dy polit_ycznej byłoby nie tylko daremne, ale bezcelowe". żałować należy, że 
Autor tego stwierdzenia nie rozwinął i nie wyjaśnił. Na uzasadnienie jedynie wy
licza przykładowe opracowania samego tematu, które biorąc na warsztat czerwco
we referendum ograniczały się tylko „do mniej lub bardziej ścisłej rekonstrukcji 
wydarzeń" (s. 29). W związku z takim stwierdzeniem należałoby się spodziewać, 
że Autor zrobi zasadniczy krok naprzód, odchodUlC od tej ,,rekonstrukcji" i pre
zentując inne spojrzenie na całość zagadnienia po nowemu odczyta rolę opozycji 
politycznej w tym ważnym akcie walki pierwszych lat powojennych. W istocie 

1 T. M a r c z a k, Prasa PSL wobec referendum (Sląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka, 1976, nr 1, s. 27-57; dalej SI.KH Sobótka). 

2 Recenzja „Wrocławskich Roczników Prasoznawczych", 1972, 1973 (Śl.KH Sobót
ka, 1976, nr 1, s. 128-130). 
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zadanie swoje Marczak ograniczył jedynie do zwrócenia większej uwagi na argu
mentację propagandową prasy PSL. Uczynił to m. in. dlatego, ponieważ badania 
dotychczasowe jakoby wyjaśniały jedynie ogólne założenia linii politycznej tego 
stronnictwa, a poza tym w ogóle „wiadomości o tych sprawach są zbyt ogólne'' 
(s. 27). 

Usiłowałem mniej lub bardziej trafnie ująć główne tezy wyjściowe Autora, 
z których wynika: I. problematyka referendum była dotąd traktowana marginal
nie w historiografii, 2. jej ujmowanie bywało zazwyczaj prostą rekonstrukcją zda
rzeń, 3. nowe spojrzenie na nią przynieść może dopiero analiza stanowiska poszcze
gólnych partii· politycznych w kwestii referendum. 

Przyznaję, że z niejakim zaskoczeniem czytałem tę arbitralną ocenę. Przele
ciałem szybko w myślach tytuły prac, zarówno pierwsze próby syntetyczne, jak 
zwłaszcza monograficzne; i stwierdziłem, że mógłbym spokojnie wyliczyć kilka
naście, które temu tematowi poświęciły wiele miejsca. Analizowały one zarówno 
stanowiska partii robotniczych wobec referendum, a także stronnictw ludowych, 
w tym oczywiście PSL. Zdawało mi się, że jest to temat dostatecznie rozpracowa
ny a. Kiedy jednak przyjrzeć się bliżej literaturze, do której odwołuje się Marczak, 
można podzielić jego pogląd, że ta rekonstrukcja problemów referendum jest istot
nie niepełna. Dziwi mnie jednak dobór przez Marczaka literatury przedmiotu, jakże 
przypadkowy, sprzed dobrych kilku lat, i to głównie w formie przyczynków i ar
tykułów, jak np. S. Jankowskiego, czy nawet praca J. Zasady, nie mówiąc już 
o pracy H. Rechowicza, pionierskiej, ale dla okresu lat sześćdziesiątych. Tymcza
sem, moim zdaniem, literatura omawiająca miejsce i rolę PSL w okresie walki
o władzę prezentuje się wcale dobrze. Tematyka ta została najpełniej opracowana
przez J. Borkowskiego, Wszystko, co po nim napisano, głównie ze względu na
charaktery wyzyskanych przez Borkowskiego źródeł, w jakimś sensie musi odwoły
wać się przede wszystkim do jego pracy doktorskiej 4. Wolno mj przypuszczać, że
Marczak nie zna jej, skoro pisze, że linię polityczną PSL zna tylko ogólnie po lektu
rze artykułów Borkowskiego. Dziś natomiast jest to raczej powszechne odczucie
badaczy zajmujących się problemem PSL, że prace Borkowskiego mają znaczenie
wręcz źródłowe, a poza tym jak rzadko które odsłaniają cały mechanizm zarów
no kształtowania się tego stronnictwa, jak i sporów ideowych w jego łonie, zwal
czających się różnych odłamów i kierunków, proces walki o władzę w konfrontacji
z obozem skupionym wokół PPR. A więc wydaje mi się, że linię polityczn:;i PSL
znamy nie tylko o g 61 n i e, ale w miarę dokładnie s. Nie oznacza to bynajmniej,
że wiemy już wszystko na ten temat. Badania prowadzone obecnie wprowadzają
i będą wprowadzać dalej do tego zagadnienia nieodzowne korekty i uzupełnienia.
Jest to zjawisko w badaniach naukowych normalne i pożądane. Pretensję więc
mam do Marczaka, że próbuje pomniejszać, żeby nie powiedzieć bagatelizować,
dorobek zarówno Borkowskiego, a przy tym, co gorsze, nie zna także najnowszych
poglądów istniejących w literaturze naukowej. Choćby przykładowo można wy
mienić sprawę inicjatorów referendum w 1946 r. Problem w istocie ciekawy, ale
przecież marginesowy. Zdaniem Marczaka, sprawa autorstwa tej koncepcji „nie

s Z nowszej literatury można wymienić: Polska Ludowa 1944-1950, Wrocław 
1974; W. G 6 r a, Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944-1974, Warszawa 1974; B. S y z
d e k, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1944-1948, Warszawa 1974; J. K a  n
t y k  a, Droga do jedności, Katowice 1974; B. P a s  i e r b, Ruch ludowy na Dolnym
Sląsku 1945-1949, Warszawa 1972. 

' J. B o r k  o w s k i, Rola i działalność mikołajczykowskiego PSL w latach
1945-1947, Warszawa 1959 (maszynopis). 

G Por. artykuły Borkowskiego, a zwłaszcza Kształtowanie się antymikolaj
czykowskiej opozycji w kierownictwie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946-1947 
(w świetle dokumentów władz PSL) (Polska Ludowa, t. I, 1962). Por. także Ruch 
ludowy na ziemiach zachodnich i północnych w Polsce Ludowej, Warszawa 1970. 
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została dostatecznie wyjaśniona w literaturze naukowej. Szereg autorów przypi
suje - stwierdza Marczak - inicjatywę referendum PPR, nie przytaczając jednak 
żadnego źródła" (s. 29). W tym stwierdzeniu zawarł Autor nie tylko pretensje 
(dodajmy: po części słuszne) pod adresem historiografii, ale także podziela _pogląd 
innych, którzy wątpią, że inicjatywa referendum wyszła od PPR a. Tymczasem 
chciałbym przyłączyć się do tych opinii, które wyraźnie mówiły o tej inicjatywie 
jako peperowskiej, próbując przy tym znaleźć uzasadnienie dla tego -twierdzenia. 
Pierwszy zresztą 'argument zawiera "już cytowana przez Marczaka praca J. Zasady, 
który pisze, iż to „PPR doszła do wniosku, że najpożyteczniejszym środkiem wye
liminowania reakcji z życia politycznego w kraju będzie skonfrontowanie postulo
wanych i dokonanych przez państwo ludowe zmian ustrojowych z opinią narodu 
poprzez referendum" 1. Autor w tym miejscu powołuje się na źródło, wbrew temu, 
co pisze Marczak, chyba autentyczne, mianowicie wypowiedź W. Gomułki, który 
mówił, że myśl referendum zrodziła się w lutym 1946 r. z pertraktacji, jakie pro
wadziły partie robotnicze z kierownictwem PSL s. Natomiast faktycznie Zasada pi
sze dalej, że: ,,W ostatnich dniach marca kierownictwo PPR sprecyzowało projekt 
referendum oraz treść pytań i przedłożyło go CKW PPS", ale tym razem, niestety, 
nie podaje źródła. Wydaje mi się, że rzecz miała się następująco. Sama myśl o re
ferendum przewijała się w rozmowach, jakie prowadziły partie robotnicze między 
sobą, a także z opozycją. Zda s�ę potwierdzać to również list NKW PSL skiero
wany do partii robotniczych (o którym wspomina Marczak, choć inaczej niż on 
interpretowałbym zawarte w nim sugestie), w którym PSL odrzucając propozycje 
bloku wyborczego stwierdziło: ,,Ponieważ zagadnienie zmiany konstytucji leży 
u podłoża najbliższych dwóch wyborów, należałoby czy przed wyborami, czy też 
jednocześnie zaciągnąć opinii obywateli na temat zmian konstytucyjnych przez 
referendum ludowe na podstawie ustalonych i umówionych pytań, pomiędzy któ

rymi powinno znaleźć się pytanie odnośnie istnienia senatu RP" 9• Sugestia ta więc 
dotyczyła konkretnie sposobu zmiany konstytucji, co było przedmiotem kontrowersji 
między PSL a zwłaszcza PPR. Dlatego też w publikowanych przez PSL dokumen
tach z rozmów o blok wyborczy w punkcie dotyczącym kwestii „samorządu tery
torialnego i rolniczego" znalazła się ta sugestia. Być może, ta sugestia, jak rów
nież wcześniejsze, jakie formułowało kierownictwo PSL, jak wreszcie dosyć pow
szechna w Europie praktyka referendum posłużyły do przemyśleń partiom robot
niczym i one też, jak mówił Gomułka. leżały u źródła historii referendum ludowe
go w 1946 r. 10 Z kolei uwzględniając ówczesne warunki życia politycznego, tem
peraturę walki o władzę, próbując dociec istoty taktycznych rozgrywek z opozycją, 
można z całą pewnością powiedzieć, że inicjatywa wyk o r  z y s  t a  n i a referendum 
jako konfrontacji sił z opozycją peeselowską wyszła od kierownictwa PPR. Wpraw
dzie be:z,pośrednich dowodów na to brak, ale pośrednie są WYStarczające i mnie 
przekonują. 

Pierwszy sformułowała już prasa PSL tuż po ogłoszeniu przez agencję socja-

G S. Ja n k o  w s k i, Glosowanie ludowe na Dolnym śląsku w 1946 r. (SKH
Sobótka, 1967, nr 4, s. 545, przyp. 4). 

, J. Z a s  a d  a, Referendum w województwie poznańskim 30 VI 1946, Poznań 
1971, s. 38. 

s „Historia referendum ludowego - mówił Gomułka na zebraniu warszaw
skiego aktywu PPR i PPS - wzięła swój początek z pertraktacji o blok wyborczy, 
z pertraktacji, które miały miejsce w miesiącu lutym br. między nami, tj. między 
kierownictwem obydwu partii robotniczych, a kierownictwem PSL". W walce o de
mokrację ludową, t. II, 1947, s. 72. 

9 Dokumenty z rozmów o blok wyborczy. Jakie propozycje stawiaŁy PPR i PPS
a jakie PSL (Gazeta Ludowa, 3 III 1946 r., s. 3). 

10 Por. Co dala Polsce porozumienie w Moskwie. Wicepremier Mikołajczyk
o walkach politycznych i rozgrywkach przed wyborami (Gazeta Ludowa, 23 I 1946 r.,
s. 4). Por. Z a s  a d a, op. cit., s. 38.
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listyczną wiadomości o referendum. ,,Gazeta Ludowa" pisała: ,,Współpraca PPS 
i PPR jest od dłuższego czasu tak ścisła i bliska, że wydaje się nieprawdopodob
nym, ażeby z taką inicjatywą, jak przeprowadzenie w Polsce referendum ludo
wego, wystąpić mogła PPS b e  z w ied z y  i z g o  d y PPR [podkr. B.P.]. Nasuwa 
się tu sama przez się analogia z projektem bloku wyborczego 6 stronnictw poli
tycznych. Jak wiadomo, z inicjatywą tak11 wystąpiła PPS, ale zaraz potem okaza
ło się, że PPR od razu poparła ten projekt" u. Sądzę natomiast, że taktyka rozegra
nia go była uzgadniana z kierownictwem PPS. Maj11 więc rację zarówno ci auto
rzy, którzy twierdzą, że referendum było wspólnym priedsięwzięciem obu kierow
nictw partii robotniczych u, ale mają także rację ci, którzy nie wnikając w takty
kę PPR i PPS omawiali tamte wydarzenia w oparciu o znane fakty i powszech
nie dostępne 1s. A fakty były takie. ówczesna opinia publiczna dowiedziała się 
po raz pierwszy z prasy pepesowskiej 25 III 1946 r., że CKW PPS wystąpił z ini
cjatywą do innych partii i stronnictw politycznych przeprowadzenia w Polsce „glo
sowania ludowego na tematy ustrojowe i polityczne" a, 29 III 1946 r. wojewódzka 
Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Demokratycznych w Warszawie przyjęła 
inicjatywę CKW PPS dotyczącą przeprowadzenia w Polsce głosowania ludowego. 
Dzień pófniej (31 III 1946 r.) CKW PPS przedyskutował sprawę referendum, a bez
pośrednio potem w dniach 31 III - 1 IV 1946 r. odbyło się posiedzenie Rady Na
czelnej PPS, która podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia w Polsce głosowa
nia ludowego. Wreszcie 2 IV 1946 r. Komisja Porozumiewawcza PPR i PPS wy
słuchała informacji CKW PPS w sprawie referendum, które zostało zaaprobowane 
przez delegatów KC PPR n. Na marginesie tego posiedzenia, niejako kontynuując 
komentarz poprzedni, ,,Gazeta Ludowa" dodała: ,,Na pocieszenie swoje i swoich 
najbliższych kontrahentów informuje agencja [socjalistyczna - B.P.], że odbyło się 
posiedzenie Komisji Porozumiewawczej PPS i PPR, na którym okazało się, że 
stanowisko obu partii w sprawie referendum ludowego jest jednomyślne'' 16. Jeśli 
więc przyznać w tym miejscu rację Marczakowi, że literatura historyczna nie po
stawiła w tej sprawie przysłowiowej kropki, to niestety pretensje można mieć 
także do niego. Relacjonując bowiem niektóre poglądy w sprawie inicjato
rów referendum Marczak postępuje nle jak historyk, ale dedektyw, który 
dostarcza jedynie dowodów, a sądy wyprowadza ktoś inny 11. Do prezentacji stano
wisk w kwestii referendum, poza popierający� moją tezę poglądem S. Mikołaj
czyka, że był to „komunistyczny pomysł", Marczak odwołuje się do opinii b. pre
miera i przewodniczącego CKW PPS E. Osóbki-Morawskiego, który, zdaniem Mar
czaka, także twierdzi, że była to inicjatywa PPS, Osóbka w swoim Dzienniku poli

tycznym zapisał pod datą 26 III 1946 r. informację następującą: ,,PPS wysunęła 
wniosek, aby przed wyborami przeprowadzić referendum w sprawie konstytucji, 

11 Nowa inicjatywa kierownictwa PPS. Pomysł referendum ludowego w Pol
sce (Gazeta Ludowa, 26 III 1946, s. 1). 

1! ,,Jednym z zasadniczych kroków podjętych dla pozyskania społeczeństwa 
było wyst11pienie obu partii robotniczych w końcu marca 1946 r. z inicjatywą 
przeprowadzenia referendum ludowego". G ó r  a, op. cit., s. 206-207. 

11 Do tych autorów niestety zalicza się i autor tej polemiki Por. P a s i e r b, 
op. cit. 

14 T. S i e r o c k i, Kronika ważniejszych wydarzeń odrodzonej PPS (od lipca 
1944 do grudnia 1948) (Polska Ludowa, t. V, 1966, s. 225). 

1;; Jw. 
16 Już jutro jest piątek.· Co i jak piszą socjaliści. Wspólna platforma PPS 

i PPR (Gazeta Ludowa, 4 IV 1946, s. 1). 
11 ,,Nie ograniczałem się do opisu bez sądu. Nie bylem jak autor powieści kry

minalnych bez rozwiązania - ani nie głosiłem poglądu, że historyk nie jest sę
dzią, lecz dedektywem, dostarcza tylko dowodów, a sąd wypowiada ktoś inny". 
K. G r z y b o w s k i, Z rozważań nad historią (Refleksje sceptyczne, t. II, War
szawa 1970, s. 53).
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dokonanych reform i granicy zachodniej" ie. Ale na następnej stronie, której już 
Marczak nie cytuje, Osóbka poczynił wcale istotne dla naszych wywodów spostrze
żenie. ,,Rzeczywiste intencje przeprowadzenia referendum były inne niż głoszone 
oficjalnie. Nam przede wszystkim chodziło o odwleczenie terminu wyborów. Kraj 
nasz przeżywał zbyt wielkie trudności gospodarcze, a za trudności zawsze się 
wini rząd. Myśmy chcieli te nasze trudności nieco zmniejszyć i dopiero przeprowa
dzić wybory . . . Referendum miało sprawę nieco odwlec" 11. Pomijaj�c w tym 
miejscu wyraźną postracjonalizację tego wydarzenia przez Osóbkę, nie wydaje mi 
się, na podstawie znajomości całego Dziennika i sposobu relacjonowania i oceny 
wydarzeń, aby o własnej inicjatywie tak skromnie napisał. Dowodzi tego wiele 
innych spostrzeżeń i zapisów, jak choćby spod daty 6 III 1946 r. to Również oceny 
prowadzonych rozmów partii robotniczych z PSL w ujęciu Osóbki-Morawskiego są 
lakoniczne i nie zawierają żadnych faktów poza uwagą: ,,Wszystko na razie przed
stawia pustą gadaninę" n. Godna natomiast podkreślenia jest adnotacja Osóbki. po
czyniona pod datą 5 XII 1945 r.: ,,Odbyło się posiedzenie przedstawicieli PPS 
i PPR w sprawie ewentualnego bloku wyborczego". Dopisek własnoręczny atra
mentem brzmiał: ,,Oczywiście mówiliśmy w imieniu 4 partii ściśle ze sobą współ
pracujących""· Przez analogię można więc wnioskować, że ścisłe współdziałanie 
w dyskusji wokół bloku wyborczego nie było mniejsze nad referendum ludowym. 
A więc nie dopowiedział do końca Marczak tego, co wyczytał w Dzienniku OsóbkI
Morawskiego i co pośrednio można by wnioskować o koncepcji referendum. Autor 
omawianego artykułu czyni tak zbyt często, aby przypisać to zwykłemu przypad
kowi. Własne wnioski formułuje niestety bez głębszego uzasadnienia, używaj�c 
miejscami zbyt poważnych oskarżeń, w rodzaju: ,,wypaczanie prawdy historycznej" 
itp. Czyni to przy tym w miejscach wręcz nieoczekiwanych. Kwestionuje np. zasłu
gę S. Mikołajczyka i innych polityków emigracji, których wejście do Rządu Jed
ności Narodowej przyczyniło się do jego międzynarodowego uznania, a co za tym 
idzie, i uznania polskiej administracji na ziemiach zachodnich. Trudno · w tym 
stwierdzeniu dopatrywać się tezy „nie odpowiadającej prawdzie historycznej" (s. 36). 

ta E. O s ó b k a  - M o r  a w s k i, Dziennik polityczny od 1943 roku-1948 włącz
nie, Ossolineum, rękopisy sygn. 70/69, s. 186. 

10 Tamże, s. 187. 
20 „PPS i PPR wysłały do PSL list z odpowiedzią na propozycje wyborcze, 

zawarte w liście z dnia 22 lutego 1946 r. Podpisy prezesa Szwalbego i mój zo
stały sfingowane, rzeczywiście podpisał tylko Cyrankiewicz rzekomo z powodu 
pośpiechu z odpowiedzią". Tamże, s. 184. 

21 Tamże, s. 182. 
21 Tamże, s. 172. W początkach kwietnia 1946 r. także NKW SL w specjalnej 

uchwale w sprawie plebiscytu narodowego sformułował IO-punktowy program 
referendum. Zawierał on pytania: • 

„1. Czy fundamentem organizacji państwowej ma być konstytucja z roku 
1921? 

2. Czy polski parlament ma być jednoizbowy, czy dwuizbowy?
3. Czy wojsko ma mieć przyznane prawo wyborcze?
4. Czy młodzieży w wieku 18-19 lat należy przyznać prawa wyborcze?
5. Czy naród nową polską politykę zagraniczną uznaje za rozumną i po

żyteczną dla państwa i narodu polskiego? 
6. Czy obywatele polscy wyznania katolickiego uznają dotychczasowy kon-

kordat za niezgodny z interesem państwa i ludu polskiego? 
7. Czy naród zatwierdza rozparcelowanie większej własności?
8. Czy naród zatwierdza unarodowienie przemysłu?
9. Czy odpowiedzialni za powstanie warszawskie winni być pociągnięci do 

odpowiedzialności przed sądem ludowym? 
10. Czy odpowiedzialni za zmarnowanie majątku narodowego za granicą

również winni ponieść odpowiedzialność" W walce o sojusz robotnłczo-chłopskt. 
Wybór dokumentów i materiałów 1944-1949, Warszawa 1963, s. 157, dokument 
nr 47. 
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Z kolei to, co wymagałoby choćby skrótowego kamen tarza czy wręcz przypisu, 
Marczak zostawia w zawieszeniu. Przykładowo można wskazać na metodę „wy
cieczek pod adresem innych partii", jakie praktykowała prasa PSL (s. 36). 

Dyskusyjne wydają się i powierzchowne niektóre stwierdzenia Autora szukają
cego przyczyn porażki PSL w referendum. Trzeba się zgodzić z Marczakiem, że 
w propagandzie tego stronnictwa brak było konsekwencji, że stosowało ono nie
zrozumiały dla szerszego ogółu zestaw argumentów, np. w kwestii senatu itp. 
Natomiast trudno się zgodzić z opinią Autora, że PSL „nie przeprowadzało zbyt 

szerokiej propagandy" (s. 56). Jest to stwierdzenie dyskusyjne, Oczywiście opiera
jąc się na źródle prasowym takie wrażenie można wynieść. Ale trzeba przecież 
uwzględnić szeroko rozbudowany np. system propagandy szeptanej. Nawet jeżeli 
przeciwnik i adwersarz PSL te argumenty z różnych względów wyolbrzymiał, to 
było w nich wiele racji. 

Jeśli jednak w sumie sprawę relacjonowania poglądów prasy PSL można uz

nać w zasadzie za trafnie odczytaną przez Autora poza wspomnianymi usterkami, 
o tyle kwestie pojmowania przez Marczaka PSL jako stronnictwa, jego tradycji
� założeń ideowo-programowych budzą sprzeciw. Twierdzi on np., że do specyfiki
sytuacji politycznej w odrodzonej Polsce zaliczyć można fakt „staczania się pa:i;tii
o tradycjach centrowych, a nawet lewicowych, bo do takich przedwojennych czy
okupacyjnych tradycji ruchu ludowego starało się nawiązać PSL, na pozycje pra
wicowe" (s. 27). W tym uogólnieniu jest wiele nieścisłości. Po pierwsze, trzeba chy
ba odróżnić, do czego PSL nawiązywało w swej ideowo-propagandowej działalnoś
ci, a czym w istocie było. Niestety same nawet najlepsze intencje nie wystarcza
ją 2:1_ Poza tym to, co było centrowe, a nawet lewicowe w okresie międzywojen
nym czy okupacyjnym, w warunkach walki o władzę zyskiwało inne znaczenie.
Pozostaje bowiem pytanie, w stosunku do czego, do kogo, do jakiego ośrodka
życia politycznego PSL było lewicowe. Tymczasem PSL, nie tylko moim zda

niem, nie miało w żadnym momencie jednolitego zaplecza socjalnego, a nawet
jego kierownictwo „było heterogeniczne". O jego miejscu zadecydowały zatem
postawy, interesy oraz działania określonych grup i osób. W latach 1945-1947
przeważył wpływ Mikołajczyka i najbliższych mu ludzi. A jeśli chodzi o tradycję
ruchu ludowego, to PSL można porównać tylko z prawicowym nurtem przedwo
jennego Stronnictwa Ludowego, jakże przy tym zróżnicowanego wewnętrznie.
Zresztą znależć w PSL można było ludzi różnych orientacji i kierunków od pre
mierów i ministrów okresu międzywojennego czy okresu wojny do uczestników
V{ysiłku zbrojnego, organizatorów Batalionów Chłopskich itp. Wszystko to jednak
nie zmienia postaci rzeczy, że PSL jako całdść zajęło pozycję po drugiej stronie
barykady, stając się ośrodkiem zainteresowania i spekulacji politycznych reakcji.
Było tak z pewnością w okresie prezesury S. Mikołajczyka. Programowo PSL
wprawdzie nawiązywało do konspiracyjnego „Rocha", ale faktycznie głosiło pro
gram składający się z koncepcji burżuazyjnorepublikańskich w zagadnieniach po
litycznych i koncepcji agrarystycznych - w społecznych 24

• Również to, co Marczak
pisze na temat społecznych źródeł sympatii do PSL, wymaga uzupełnienia, by
pozostać w zgodzie z prawdą historyczną. Poza całą bowiem konserwą społeczną
i właścicielami wywłaszczonymi, stronnictwo to miało zwolenników także wśród
masy chłopów, którzy licznie zasilili potem SL, a nawet partie robotnicze. Jakże

!& Obowiązuje do dziś dyrektywa Lenina, iż �,należy . studiow�ć rzecz oczy
wista historię partii, badać nie tylko t<;>, co .partie mówią. <;> sob�e, lecz to, . co _
czynią, jak postępują przy rozstrzygam� róznych .zagadmen P?htycznych, Jak
zachowują się w sprawach dotyczących zywotnych interesów róznych klas spo
łeczeństwa, obszarników, kapitalistów, chłopów, robotników i tak dalej". W. I. L e-
n i n, Partie polityczne w Rosji (Dzieła, t. XVIII, s. 30). 

24 F. Ry s z k a, Ideowo-polityczne podstawy przemian (Polska Ludowa 1944-
1950, s. 65-66). 
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przekonywająco i zasadnie pisze o tym prof. H. Słabek, a także inni autorzy 2s. 
Trzeba także wyraźnie stwierdzić, że PSL w okresie Mikołajczyka niezależnie od 
takich czy innych wysiłków indywidualnych ludzi w kierownictwie czy wpływów 
zewnętrznych w konfrontacji z obozem skupionym wokół PPR musiało postawić 
wszystko na jedną szalę, bo była to walka o władzę, o przysłowiowe „kto, kogo?" 
Wydaje mi się zatem, że na podstawowe pytanie, czy PSL musiało „sięgać po 
nowe rzesze zwolenników stojących bardziej na prawo od tradycyjnej linii poli
tycznej", żeby zachować swoją pozycję na politycznej mapie kraju, należy odpo
wiedzieć twierdząco. Udział w Bloku Stronnictw Demokratycznych oznaczał dla 
tego kierownictwa PSL porażkę jego koncepcji. Nie przewidywało ono możliwości 
trwałego współdziałania z komunistami oraz inaczej pojmowało rolę ruchu ludo
wego, sojuszu robotniczo-chłopskiego itd. Dlatego trudno mieć pretensje do Mi
kołajczyka za „zmarnowanie szansy porozumienia z PPR, a w konsekwencji za 
zaprowadzenie swego stronnictwa w sytuację bez wy'jścia" (s. 28). Była to natu
ralna i obiektywna prawidłowość drogi, jaką przejść musiało PSL podejmując 
walkę z obozem demokratycznym skupion;:m wokół PPR. 

W sumie kończąc te spostrzeżenia na marginesie artykułu Marczaka wypadnie 
raz jeszcze stwierdzić, że jest to tekst, który skłania do zadumy, czasami wywo
łuje sprzeciw, a w większości stwarza okazję do polemiki i dyskusji. Dobrze to 
świadczy o Autorze. Jeśliby jeszcze chciał zmienić swój sposób patrzenia n�warsz
tat historyka, sięgając częściej i odważniej do literatury przedmiotu, uniknąłby 
w ten sposób zbędnych uproszczeń. Chciałbym mu życzyć tego w dalszych stu
diach nad działalnością propagandową innych partii i stronnictw politycznych. 

Bronisław Pasierb 

ODPOWIEDZ B. PASIERBOWI 

Na wstępie swych uwag B. Pasierb pisze: ,,sądzić należy, iż to nie przypadek 
zwykły sprawił", że artykuł mój ukazał się w trzydziestą rocznicę referendum. 
I czytelnikom, i B. Pasierbowi należą się tu pewne wyjaśnienia - artykuł mój 
powstał w końcu 1973 r. i w pierwszych miesiącach 1974 r. został przyjęty do 
druku przez Redakcję „Sobótki". 

Czytelnicy zapewne zauważyli, że większość krytycznych uwag B. Pasierba 
dotyczy wstępnej części mojego artykułu, liczącej ok. 2-3 stron. Są to uwagi wni

kliwe, cenne, w wielu wypadkach słuszne, z niektórymi jednak pozwolę sobie nie 
zgodzić się. 

Jestem nadal zdania, że kwestia referendum nie znalazła pełnego opracowania 
w naszej historiografii. Różnimy się tu chyba z B. Pasierbem w ocenie tego, co 
należy uważać za „dostateczne rozpracowanie"• tematu. Z przytoczonego przezeń 
wykazu najnowszej literatury wynika, że Autora polemiki zadowalają kilkunasto
wierszowe wzmianki (wyjątek stanowi tu praca W. Góry, która o referendum 
traktuje na pełnych 2 stronach). Na marginesie muszę wyrazić skruchę z powodu 
nieuwzględnienia książki B. Pasierba Ruch ludowy zia Dolnym Sląsku 1945-1949.

Po prostu w okresie przygotowywania mojej pracy zbyt pochopnie przypisałem 
jej jedynie regionalny charakter. Nie mogę natomiast przystać na zarzut „pomniej
szania lub bagatelizowania" dorobku naukowego J. Borkowskiego.· Uważam, że 
fakt nieopublikowania jego pracy doktorskiej stanowi poważną lukę w dorobku 

� H. S ł  a b  e k, Wieś i rolnictwo (Polska Ludowa 1944-1950, s. 168 i n., 
zwłaszcza podrozdział: Przemiany społeczne a polityczne postawy chłopów). Por. 
P a s i e r b, op. cit. 
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historiografii dotyczącej dziejów Polski Ludowej, lukę, której nie są w stanie w spo
sób zadowalający wypełnić jego drukowane artykuły. 

Podczas lektury uwag B. Pasierba odniosłem wrażenie, że różnice między sta
nowiskiem mojego polemisty a moim nie są znów tak częste i wielkie, jak by to 
sugerował/ ton jego wypowiedzi. Dla przykładu: pisałem, że jeśli chodzi o linię 
polityczną PSL, to: ,,w wielu jednak wypadkach nasze wiadomości o tych spra
wach są zbyt ogólne". B. Pasierb natomiast kończy swój wywód na ten temat 
stwierdzeniem: ,,nie oznacza to bynajmniej, że wiemy już wszystko na ten temat". 
Jest to jeden z wielu dowodów na tautologiczność sporu. 

Napisałem, że jeśli chodzi o genezę referendum, to sprawa ta „nie została 
dostatecznie wyjaśniona w literaturze naukowej" i po przeczytaniu równie inte
resującej co subtelnej hipotezy B. Pasierba na temat autorstwa PPR podtrzymuję 
swoje stanowisko. W wywodach Autora polemiki brak decydującego ogniwa, po
wołania się na niezbity dowód potwierdzający jego hipotezę. Sam to przyznaje, 
stwierdzając, iż „wprawdzie bezpośrednich dowodów na to brak, ale pośrednie są 
wystarczające i mnie przekonują". Ba, gdybyż to drogą głosowania można było 
ustalić prawdę historyczną! A przecież nie podobna wątpić w istnienie dokumen
tów, które w pełni wyjaśnią nam tę sprawę. Dotarcie do nich jest zapewne 
kwestią czasu. Trud zużywany na konstruowanie hipotez jeśli byłby obrócony na 
kwerendę archiwalną, procentowałby o wiele owocnfej. Jak dotąd bowiem wszyst
kie hipotezy na ten temat muszą się opierać na bardzo kruchych podstawach, po
partych błahymi analogiami, co, mimo woli, udowodnił B. Pasierb. Muszę też 
stwierdzić, iż wyrażenie S. Mikołajczyka, że referendum to „pomysł komunistów", 
wcale nie popiera jego tezy, Mikołajczyk na kartach swego pamiętnika do komu·
nistów czy kryptokomunistów oprócz działaczy PPR zaliczył także prawie wszyst
kich wybitniejszych działaczy stronnictw zblokowanych. 

Mimo zastrzeżeń B. Pasierba trudno mi uznać Stanisława Mikołajczyka za 
głównego orędownika powrotu ziem zachodnich i' północnych do Polski. Nie kwestio
nując jego dobrych chęci trzeba stwierdzić, że wzgląd na ziemie wschodnie krępo
wał mu ręce. Dotyczy to i innych polityków z emigracji. W dalszym ciągu obsta
ję przy sformułowaniu z mojego artykułu, że teza Mikołajczyka o „decydującej 
roli, jaką spełniło jego stronnictwo i on sam w dziele powrotu ziem zachodnich 
i północnych do macierzy", nie odpowiada historycznej prawdzie. Jeśli podważa 
je B. Pasierb, to - przypuszczam - po to, by dać upust swoim osobistym zapa
trywaniom, godnym zresztą szacunku, nie chcę bowiem sądzić, by, używając jego 
słów, nie znał on „aktualnych poglądów funkcjonujących w literaturze naukowej". 

B. Pasierb nie zgadza się z moim wytłumaczeniem przyczyn klęski PSL w re
ferendum, okJ.:eślajllC je jako „dyskusyjne i powierzchowne". Domaga się uwzględ
nienia, jak pisze, ,,szeroko rozbudowanego systemu propagandy szeptanej" PSL. 
Propaganda szeptana jest rzeczywiście interesującym problemem, choć niezmier
nie trudnym do zbadania. Posługuje się ona specyficzną argumentacją, opartą na 
nieżyczliwych pomówieniach i oszczerstwach. $wiadczą o tym najczęściej spotykane 
w archiwaliach hasła: że będą kołchozy, że wywiozą na Sybir itp. Ale bez trudu 
też można ustalić, że w tym gatunku propagandy PSL zostało całkowicie przelicy
towane przez skrajnie prawicowe podziemie. Na marginesie chciałbym zauważyć, 
że stwierdzenie B. Pasierba dotyczące argumentacji pojawiającej się w propagan
dzie szeptanej, a sugerujące, iż „nawet jeżeli przeciwnik: i adwersarz PSL te argu
menty z różnych względów wyolbrzymiał, to było w nich wiele racji", nie jest 
dla mnie jasne. 

Pisałem w swoim artykule szkicując geografię polityczną odrodzonej Polski, 
że charakterystyczny był fakt „stpczenia się partii o tradycjach centrowych, a na
wet lewicowych, bo do takich przedwojennych czy okupacyjnych tradycji ruchu 
ludowego starało się nawiązywać PSL, na pozycje prawicowe". B. Pasierb zarzucił 
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mi nieścisłość, ja natomiast gotów jestem przyznać, że w stwierdzeniu moim było 
wiele koniecznej skrótowości. Mój polemista, w swym interesującym i obszernym 
wywodzie również doszedł do konkluzji, że jednak „PSL jako całość zajęło pozycję 
po drugiej stronie barykady, stając się ośrodkiem zainteresowania i spekulacji 
politycznych reakcji". 

Czytelnikom należy się w tym miejscu jeszcze jedno wyjaśnienie. Otóż na 
s. 28, poniżej wiersza 24, wydruko\\'any tekst zawiera 1-wier$ową lukę. Fragment
ten powinien brzmieć: ,,Godzi się przy tym odnotować, że czołowi działacze Polskiej
Partii Robotniczej przewidywali taki rozwój wydarzeń. Jerzy Borejsza wspominał,
że gdy w Moskwie podczas rokowań w sprawie utworzenia Tymczasowego_ Rządu
Jedności Narodu" i dalej jak w tekście.

Różnimy się z moim polemistą \\' ocenie roli Mikołajczyka. B. Pasierb pisze, 
że „trudno mieć pretensje do Mikołajczyka za »zmarnowanie szansy porozumienia 
z PPR«", bo była to „naturalna i obiektywna prawidłowość drogi, jaką przejść 
musiało PSL podejmując walkę z obozem demokratycznym". Częsta jest wśród 
historyków tendencja do traktowania ex post tego, co w historii dokonane, jako 
koniecz.ne i prawidłowe, gdy w gruncie rzeczy jest to tylko nieodwracalne. Ten
dencji tej zdaje się hołdować również mój polemista. 

Tymczasem liczne przekazy mówią nam o niezwykle silnej woli, wśród działa
czy bloku demokratycznego, dojścia do porozumienia z PSL. Na drodze temu po
rozumieniu stanął S. Mikołajczyk. Zrobił tak kierując się fałszywą oceną sytuacji 
międzynarodowej. ,,On naprawdę wierzył, że Francja · i Anglia rozpoczną wojnę 
z powodu Polski" - wspominał Stanisław Szwalbe, choć jako równie konsekwent
nego przeciwnika porozumienia wskazywał Romana Zambrowskiego. 

Na zakończenie pragnąłbym stwierdzić, że wszelkiego typu uwagi krytyczne 
wywierają ten pozytywny skutek, że zmuszają Autora do uściślenia swych Slldów, 

• często do ich zrewidowania i zawsze do przemyślenia sprawy na nowo. Z tego
tytułu winien jestem wdzięczność :is. Pasierbowi.

Tadeusz Marczak. 

' 




