
R E C E z J E 

J. S t r z e l  c z y  k, SŁOWIANIE I GERMANIE W NIEMCZECH SRODKO

WYCH WE WCZESNYM SREDNIOWIECZU (Uniwersytet im. Adama Micki�wicza 

w Poznaniu, Seria: Historia Nr 67, Poznań 1976, s. 303). 

Nasza wiedza o Słowiańszczyźnie we wczesnym średniowieczu wzbogaciła się 

ostatnio o nową poważną pozycję. Dotyczy ona w dodatku tej części Słowian, 

która zająwszy w okresie wędrówki ludów słowiańskich najdalej na zachód wy
;;unięte siedziby 7.nalazla się niejako poza głównym środowiskiem historycznym 

Słowiańszczyzny połabskiej w otoczeniu obcego środowiska germańskiego. Tak 

bowiem cilyba należy określić położenie Słowian w Niemczech środkowych na za

chód od historycznej granicy na linii Łaba..--Sala. Ponieważ - jak wiemy - Sło

wianie ci już nie tworzyli tu zwykłej dla siebie organizacji plemiennej, być może 

na leżałoby określić ich jako pozastrukturalną część Słowiańszczyzny Zachodniej. 

Dziejami jej od dawna zajmuje się J. Strzelczyk 1• Recenzowana praca jest wy

razem dalszego rozszerzenia zakresu tematycznego i geograficznego jego zainte
resowań. Obejmuje bowiem dzieje nie tylko Słowian, ale również Germanów 

Niemiec środkowych we wczesnym średniowieczu. W swoim ściśle niemieckim 
aspekcie ma ona pionierski charakter. Rzadko się zdarza, aby dziejom Niemiec, 
z wyjątkiem historii Słowian na późniejszym terytorium tego kraju, poświęcono 

z naszej strony baczniejszą uwagę. 

Pierwsza część pracy J. Strzelczyka, zajmująca się historią Germanów do 
końca VI w., sięga w głąb cz:aisów st"rożytnych, co umożliwiają liczne i cenne 
relacje antycznych historyków i geografów, przede wszystkim Strabona, Cezara, 
Tacyta i Klaudiusza Ptolemeusza, tak hojnych w swych opisach dla Germanów 
w przeciwieństwie do niejasnych i skąpych relacji na temat Słowian. Niezależnie 
:>d nich wykorzy�tano zbadany materiał archeologiczny. Z literatury przedmiotu 
wielką pomocą dla Autora były dzieła L. Schmidta ! oraz opublikowana niedawno 
wielka praca R. Wenskusa, dotycząca organizacji plemiennej i problemów etnicz
nych u Germanów 3. Ze starszej historiografii nieocenione usługi świadczy wciąż 

dzieło K. Zeussa J. Uzyskano na tej podstawie godny uwagi materiał przedstawia
jący pierwotne siedziby oraz dzieje wędrówek głównych plemion wschodnioger
mańskich. Mamy więc historię Swewów (s. 17 nn.), Hermundurów (s. 22 nn.), 

Anglów i Warnów (s. 50 nn.), po których pozostały ślady geograficzne w l)Ostaci 
tzw. Pól Warnów nad Salą, znanych z Chronicon Moissiacense jako Hweronfelda 

lub Hwerenoveldo, gdy źródło to opisuje pochody wojsk Karola W. na Serbów 

i Czechów w latach 805 i 806 5• Podobnie baczną uwagę poświęca Autor dziejom 

1 Zob. np. Drzewianie poŁabscy (Slavia Antiqua, XV, s. 61-216). 
! Geschichte der deutschen Stćimme bis zum Ausgang der VoLkerwanderung.

Die Wes�germanen, Milnchen 1938; Die Ostgermanen, Milnchen 1941. 
3 Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frilhmittelalterlichen gen:. 

tes, Koln-Graz 1961. 
4 Die Deutschen und die Nachbarstćimme, Milnchen 1837. 
s MGH SS, t. I, s. 307 i 308. 
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terytorium czeskiego od czasów celtyckich Bojów (s. 76 nn.) po Hermundurów 
i Markomanów oraz ich walk z imperium rzymskim za czasów Marka Aureliusza. 
l'.l.iewątpliwie jednak, tak jak w całej pracy J. Strzelczyka, najcenniejsze uwagi 
dotyczą Turyngów i dziejów Turyngii (s. 35 nn.). Relację swą z dziejów pl�mion 
wschodniogermańskich kończy on, opartymi na źródłach archeologicznych, uwagami 
:> zanikaniu osadnictwa germańskiego już w pierwszym okresie wędrówki ludów 
(380-450 n. e.) w wielu częściach Niemiec środkowych, np. w Meklemburgii, na 
Pomorzu zaodrzańskim i w Brandenburgii, co stanowi dobre przygotowanie do 
następnej części pracy poświęconej dziejom Słowian. 

Pojawienie się ich w Europie środkowej jest też przedmiotem następnych partii 
pracy J. Strzelczyka. Wraz ze zmianą obiektu zainteresowa11 musiała zmienić się 
także metoda badawcza. Z wyjątkiem dzieł Jordanesa i Prok!)Pa z Cezarei mamy 
mało źródeł pisanych relacjonujących przybycie Słowian nad Dunaj i stąd ko
·nieczność oparcia się na związanych z tą wędrówką kulturach archeologicznych.

Fierwsza fala miała przybyć na tereny Wołoszczyzny i Mołdawii w Jatach 
dwudziestych i trzydziestych VI w., po czym pojawiają się fale nowych osadników 
słowiańskich zwią1.ane z przemieszczaniem się w le regiony koczowników awar
skich w drugiej połowie VI i Bułgarów onogurskich pod koniec VII w. W ten 
sposób Autor, idąc za wynikami badań archeologów rumuńskich, dochodzi do 
wniosku, ii wbrew poglądom uczonych niemieckich, takich jak E. Schwartz czy 
G. Mildenberger, wędrówki stepowców turskich nie były jedynym motywem
przemieszczania się Słowian na zachód i południe. Podobnie odrzuca tezę J. Wer
nera o przesun:ęciu się Słowian nad środkowy Dunaj dopiero po opuszczeniu
przez Longobardów ich pierwotnych siedzib w 568 r.

Zapewne dla stworzenia szerszej podstawy do dyskusji nad najwcześniejszymi 
kulturami archeologicznymi Słowian połabskich omawia Autor także grup)· kul
turowe na Słowiańszczyźnie wschodniej - kultui:-ę czerniachowską i zarub!niecką, 
z których ta ostatnia, być może, była związana z życiem ludności słowiaóskiej. 
Jednak główną osią rozważa11 pozostają Słowianie w Europie środkowej i ich 
pierwsza znana kultura - ceramika praska, stwier,dzona najpierw w Kotlinie 
Czeskiej, do której Słowianie przybyli, według H. Łowmiańskiego, zza Karpat 
i Sudetów przez Bramę Morawską i Kotlinę Kłodzką (s. 119 nn.). 

Dopiero zbudowanie tak obszernej podstawy terytorialnej tworzenia się pierw
szych archeologicznych kultur słowiańskich pozwala Autorowi na powrót do właści
wego tematu, jaki stanowi dla niego, jak sam to określa, ,,Wczesnosłowiański ho
ryzont osadniczy na obszarze Niemiec środkowych" (s. 139). Przyjmując za J. Herr
mannem podział Słowian połabskich na pięć· zasadniczych grup, stara się przy 
tym na podstawie zabytków ich kultury materialnej ustalić, z której części pra
ojczyzny przybyli oni na każdy z pięciu wyodrębnionych obszarów. Najmnit;?j kło
potów nastręcza grupa Serbów połabskich, gdyż jej wczesna ceramika praska 
przesądza słuszność znanego poglądu o przybyciu plemion serbskich z Czech i Mo
raw. Terminus ad quem tej wędrówki stanowić ma rok 630, co nie wydaje się 
zbyt słuszne zważywszy, że 68 rozdział czwartej księgi KToniki tzw. Fredegara 
w stwierdzeniu: ,,Dervanus dux gente Surbiorum, que ex genere Sclavinorum 
erant et ad regnum Francorum iam olem aspecserant" 8, mówi wyraźnie o znacznie 
starszej historii Serbów w ich nowych siedzibach. Zdaje sobie z tego sprawę rów
nież Autor, gdy na innym miejscu (s. 155 nn.) zajmuje się bliżej konsekwencjami 
chronologicznymi relacji KToniki Fredegara z przejścia Serbów w zależność od 
państwa Samona. Z jego wywodów opartych częściowo na Początkach Pol.ski 
H. Łowmiańskiego (t. II, s. 332) wynika nawet, że fakt migracji miał miejsce
o cale stulecie wcześniej. Plemiona obodryckie oraz lucickie przybyły według niego

G Według wyd. B. Kruscha, SS rer. Merov., t. II, s. 154-155.
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ze Śląska. Potwierdza to pogląd H. Łowmiańskiego powstały na podstawie analizy 
filologicznej nazwy Obodrytów 7• Co do grup środkowego Połabia, to mogły się 

one wywodzić pierwotnie z tej samej ziemi, co Serbowie, a dopiero z c?.asem 

uległy napływającym z Podkarpacia Stodoranom i Łużyczanom (s. 150). 

Przedstawione powyżej przybycie Serbów nad Salę i Łabę posłużyło za punkt 

wyjścia do rozważań nad ich historią polityczną, opartą poczynając od 630 !'. na 
źródłach pisanych. Wiadomości jednak są wciąż niezwykle skąpe i napływają 
nieregularnie w wielkich odstępach czasu. I tak następna po Derwanie wiadomość 
dotyczy dopiero polityki Karlomana i Pepina Małego wobec Słowian połabskich 
w 747/48 1. s Dopiero źródła karolińskie, a przede wszystkim Ann. regni Fran-�orum, 

poczynając od 782 r., dają bardziej systematyczne i uporządkowane wiadomości 
o Serbach nadłabskich, co pozwala Autorowi na przedstawienie ich historii do
początków X w. (s. 167-176). Oczywiście ów napływ wzmianek źródłowych odpo
wiada polityce karolińskiej, wciągającej całą Słowiańszczyznę połabską v,raz

z Czechami (od 805 r.) w orbitę swojej ekspansji wschodniej. J. Strzelczyk przyto
czył wszystkie fakty dostępne w Annales regni Francorum, Ch.ronicon Moissiacense,

Vita KaroU Magni Einharda oraz Annales Fulclenses i Annales Bertiniani i nie

ma potrzeby tu ich powtarzać 9•

Warto jednak przytoczyć szczególne zasługi lub nowe sądy, takie jak uwaga 
na temat Capitulare z Diedenhofen z .S05 r. Według Autora (s. 170) jego 7 punkt 

dotyczący utworzenia tzw. Limes Sorabicus niekoniecznie musi się odnosić do tego 
samego tworu politycznego, który znamy z Annales Fuldenses dopiero począwszy 

orl połowy IX w. Sprawa istotnie wymaga ponownego rozważenia, gdyż odstęp 
czasowy kilkudziesięciu lat mógł wiele zmienić lub wprowadzić rzeczy nowe. 

Poważnym wkładem, jaki należy zapisać na konto osiągnięć rozprawy SloU,"ta

nie i Germanie, jest przedstawienie historii Turyngii. Do dziejów plemienia, a póź
nieJ państwa turyngskiego wraca Autor wielokrotnie. A więc csiedlenic się 
w Niemczech środkowych i utworzenie swojego państwa po klęsce z Frankami 
i Sasami w 531 r. 1u Następnie zostało omówione odrodzenie separatyzmu turyng
skiego w pierwszej połowie VII w. za księcia Radulfa aż po Hedena II 11• Kolejny 
okres względnej samodzielności Turyngii przypada na rządy w czasach późno

karolińskich, stosunkowo luźno związanych z państwem Franków tzw. comites lub 
duces Sorabici limitis, poczynając od najlepiej znanego z konfliktów z sąsiednimi 
Słowianami Takulfa '2, poprzez Radulfa, Poppona, Konrada Burcharda, któreg:>
śmierć w 908 r. kończy ostatni okres względnie samodzielnych dziejów Turyngii. 
Zainteresowanie nimi Autora bierze się z faktu, iż tu mieszkało najwięcej ludności 

1 H. Ł o w m i  a ń s k i, Początki Pol.ski, t. II, Warszawa 1964, s. 77, por. też 
moje uwagi w: Początki Polski Henryka Łowmiańskiego (Sobótka, 1976, nr 4, 
s. 537). 

s Ann. Mett. priores (MGH, SS rer. Germ. in usum scholarum, wyd. B. De
Simson, 1905, s. 15); Continuatio Fredegarii, c. 117 ad ann. 747, wyd. B. Krusch 
(SS rer. Merov., t. II, s. 181) i Monachi Hersfeldensis Ann., wyd. O. Holder -Egger 
(MGH, SS rer. Germ. in us. schol., 1894, s. 16). 

9 Tu jednak na s. 171, przyp. 53, pomyłka u J. Strzelczyka. Odnośna relacja 
Ann. Be,-tiniani na temat podziału cesarstwa pod 839 r. znajduje się w MGH SS, 
t. I, na s. 434--435, a nie na s. 308, gdzie mamy wielokrotnie cytowaną przez Autora
relację Chr. Moissiacense z akcji Karola W. w 805 r.

io S. 55. Por. opis wydarzeń u W i d u k i n d a, Rerum gestarum Saxonicarum
libri tres, I, 11, 12 i 13; L. Ty s z k i e w  i c z, Sasi i inne ludy w „Dziejach. sas1dch." 
Widukinda z Korwei (Acta Univ. Wrat., Historia XXIII, Wrocław 1974, s. 11). 

u Jednak na s. 161 podano mylnie jako następcę Gozberta Hedena I. W istocie 
chodziło o Hedena II - por. s. 159 recenzowanej pracy. Podobnie dwukrotnie 
(na s. 160 i 161) podano jako autora Vita s. Bonifacii Willehada. Chodziło oczy
wiście o Willibalda i tak jest również tu na s. 218. 

i! Ann. Fuld. ad ann. 849, 858 i 873.
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słowiańskiej rozproszonej i znajdującej się poza strukturą plemienną. Natomiast 
stosownie do swej konsekwentnie przestrzeganej zasady nie zajmuje się bliżej 
,J. Strzelczyk dziejami ludności serbskieJ mieszkającej po wschodniej stronie Sali. 
Jest to charakterystyczne, że wyłączył z tematyki nie tylko grupy Serbów po
łudniowych (w literaturze niemieckiej tzw. Landscharten) - Zwicowe nad górną 
Muldą, Gera i D0bna nad Białą Elsterą, ale także obszar niemiecko-słowiański nad 
górną Salą o podwójnej nazwie Orla-Saalefeld 1�. 

Pozostaje jeszcze przedstawienie osadnictwa Słowian w dobrach różnych fun
dacji kościelnych Niemiec środkowych, jak Fulda, Hersfelde, Quedlinburg, Gern
rode czy Magdeburg, co ze względu na przestarzałe wydania żródeł np. klal'.ztoru 
\V Fuldzie (s. 182 nn.) nie było wcale zadaniem łatwym. Przy przedstawieniu mate
riału osadniczego na podstawie źródeł archeologicznych pomocna była monografia 
grodów na.d Salą i Łabą P. Grimma 14. 

Ostatnia kategoria źródeł wykorzystanych w rozprawie to żródła filologkzne, 
a więc hydronimia, antroponimia i przede wszystkim toponomastyka, przy czym 
słusznie sama nazwa słowiańska została tu uznana za nie wystarczający argument 
słowiań'sk,ości osady. Potrzebna jest jeszcze znajomość środowiska geograficznego 
i historycznego. 

Pracę uzupełniają liczne zestawienia źródeł i mapki osadnictwa, a kończą 
uwagi ogólne zatytułowane „Germania Slavica", gdzie ro. in. znajdujemy uza
sadnienie zakresu. terytorialnego i chronologi;znego pracy. W tym względzie uzna
je Autor za przełom objęcie władzy przez dynastię saską, który to moment zamyka 
też rozważania J. Strzelczyka na temat Germanów i Słowian. 

Lech A. Tyszkiewicz 

KAISER, GOTT UND BAUER. DIE ZEIT DES DEUTSCHEN BAUERNKRIE
GES IM SPIEGEL DER LITERATUR, wydał i wstępem zaopatrzył G. Jaeckel, 
Berlin 1975, ss. 640. 

Omawiana antologia jest pierwszą tego rodzaju próbą przedstawienia wyda
rzeń wojny chłopskiej w Niemczech na tle całokształtu stosunków w państwie. 

W przedmowie wprowadza Autor czytelnika w ogólną problematykę omawia
nego okresu, wyjaśnia rolę, powiązania i rozbieżności w poglądach i poczynaniach 
wybitnych postaci historycznych. Podano w niej również przebieg walk, szczegól
nie z 1525 r., zakończonych odwetowymi marszami Truchsesa von Waldburg, księ
cia lotaryńskiegc, i młodego Philippa von Hessen. 

Antologia skhda się z 185 tekstów 130 autorów. Materiały dotyczą głównie lat 
1517-1525. Znalazły się w zbiorze teksty, które posiadały przynajmniej minimum 
walorów literackich, nawet jeżeli prezentowały materiał kronilcarski, a wartość 
dokumentalna i fikcja źródeł tak się uzupełniały, by człowiek dochodził w nich do 
głosu w sposób najbardziej bezpośredni. Obraz przedstawiony za pomocą wybra
nych materiałów jest niesłychanie plastyczny i obejmuje wszystkie dziedziny życia. 

'Książka jest pasjonującą lekturą nie tylko dla historyków. 

1a W pracy Strzelczyka określone jak9 Orlagau i tak jest w dokumencie arcy
biskupa Kolonii Annona z 25 VI 1057 r. Jednak w dokumencie z 1074 znana jest 
nazwa plemienna Salfeld. Por. H. Bot t g  e r, Diocesan- und Gau-Grenzen Nord
deutschlands zwischen Oder, Main, jenseits des Rheins, der Nord- und Ostsee, von 
Ort zu Ort festgesteUt, nebst einer Gau- und einer dieselbe begrundenden Dio
cesankarte, Vierte Abtheilung, Halle 1876, s. 374-376. 

14 Die Vor- und Fruhgeschichtiiche Burgwiille der Bezirke Halle und Magde
burg, Berlin 1958. 
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Wydawca prezentuje teksty mało dotąd eksponowane i szkoda, że ogranicza 

się niemal że wyłącznie do wyboru materiałów zestawionych tylko z punktu wi

dzenia klas uciskanych, co niewątpliwie zniekształca obraz, gdyż brak w nim sta

nowiska strony drugiej. Ukazanie stanowiska obydwu stron eliminowałoby z tej 

pracy rysujący się obraz wydarzeń historycznych w kolorach czarno-białym, jaki 

przy obecnym doborze faktów łatwo może powstać u mniej wyrobionego czytelnika. 

Swój punkt widzenia na wydarzenia tego okresu formułuje Wydawca następująco: 

.,Nic chodzi tu o przekazanie muzealnej gorliwości czy uświęcenie dni pamięci, 

lecz o uznanie faktu, że w decydującej fazie niemieckiej historii nikt inny jak 

właśnie uciskani próbowali tak zmienić normatywy społeczne, by ich przyszłym 

udziałem był humanizm i godność ludzka". Niemały wpływ na plastyczność tego 

obrazu, a przede wszystkim na oddanie atmosfery omawianego okresu, ma także 

język. Autor słusznie uwspółcześnia XVI-wieczne teksty tylko w takim stopniu, 

aby ich zrozumi<?:1ie nie napotykało trudności u czytelnika. Wydawca często ob

jaśnia w przypisach formy językowe. Niezbyt konsekwentnie wprowadza zaprze

czenie w dwóch formach (nit - nicht). Bardzo rzadko posługuje się przypisami 

wyjaśniającymi wyrażenia fachowe, co niekiedy utrudnia zrozumienie tekstu. 

Rozdział I rozpoczynają rozważania Sebastiana Franka na temat stanów 

\\' feudalnym państwie niemieckim. Już tu wprowadza Autor czytelnika w zakres 

tematyki całego rozdziału. Tematykę tę rozszerza nieco podrozdział „Der gemeine 

Mann auf dem Markt". Rubaszne dowcipy Tilla Eulenspiegla, krótkie obrazki z życia 

najniższego stanu, jak również pełne dostojeństwa i bólu (po śmierci matki) za

piski Albrechta Dilrera stanowią pierwsze, niezbyt jeszcze wyraźne i nieco od 

siebie oderwane części obrazu Niemiec XVI w. Ulotka Marcina Lutra zaczyn.a 

go ożywiać elel'T"entami krytyki ekonomicznej sytuacji kraju. Ogólną charaktery

stykę Niemiec zamyka krótki przegląd obyczajów. Ze względu na swój charakter 

rozdział jest bardzo rozbudowany, a przytoczone źródła stwarzają obraz w tym 

stadium jeszcze statyczny, miejscami niesamowity. Od charakteru rozdziału odbie
ga dialog pióra Gregoriusa Agricoli Bermanus oder iiber den Bergbau. 

W rozdz. II przedstawione są bezpośrednie przyczyny wybuchu powstania. 
Z ogl'Omu faktów i nnzwisk wyhmiają sie nazwiska Franza von Sickingcn, Ulricha 
von Hutten, Gotza von Berlichingen i Tomasza Milnzera, którzy w historii tego 

okresu odegrali szczególną rolę. Sickingenowi poświęca Wydawca osobny pod

rozdział: ,,Franz von Sickingen, des edel Blut''. Jego postać w literaturze stanowiła 

Już od czasów dramatu F. Lasalle'a Franz von Sickingen przedmiot tzw. Sic
kingen-Debatte, która do dnia dzisiejszego nie została definitywnie zakończona. 
Autor uważa, że przyczyny upadku Sickingena leżą w jego braku umiejętności 

przewodzenia masom. Mają one jednak bardziej skomplikowany charakter. Sickin
gen był doskonałym wodzem, lecz nie dostrzegał zasadniczej różnicy intt!resów 

powstających chłopów i drobnej szlachty, którą reprezentował. Ta sprzeczność 

skazywała z góry na niepowodzenia jego wysiłki zmierzające do odrestaurowania 

stanowiska stanu rycerskiego. Po jego śmierci wysuwa się na plan pierwszy osoba 
Ulricha von Hutten, wojującego przeciw papieżowi i kościołowi rzymskiemu. Wy

żeJ opisane sylwet.ki wyraźnie wyróżniają się na tle rozdziału, co też było intencją 

Wydawcy. Rozdział stan.owi krótką charakterystykę stanu szlacheckiego, z którego
łona unoszą się złowieszcze dla kościoła i władzy świeckiej słowa Huttena: ,.Ich 

hab's gewegt". Żródła tu przytoczone ożywiają statyczny obraz naszkicowany 

w rozdziale I. Rozdział ten jest doskonale skonstruowany pod względem meto

dycznym. 
Rozdział „Ein feste Burg ist unser Gott" jest w całości poświęcony problemom 

religii, które stanowiły bezpośrednie podłoże reformacji. Obejmuje on klasyczne 
już pozycje literatury reformatorskiej, np. Marcina Lutra An den christiichen 

Adel deutscher "lation ... , Ein Sendbrief an den Papst Leo X, Von Freiheit eines 
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Christenmenschen, Tomasza Mi.inzera Pfingsthymmus, wiersze Sebastiana Franka 
itp. Krytyce podlegają zarówno niektóre założenia teoretyczne ówczesnego kościoła, 
jak i hulaszczy tryb życia stanu duchownego, materialnie bazujący na wyzysku 
chłopów. Zamierzeniem Wydawcy· było przedstawienie sytuacji w kościele nie
mieckim, stosunku społeczeństwa do kościoła oi:az pozycji kościoła w pań�lwie. 
Prezentowane źrc\dła bardzo gruntownie i wszechstronnie krytykują sytuację, 
wskazując tym samym na bezpośrednie przyczyny wybuchu reformacji. 

Rozdział zatytułowany „Dieweil das Feuer heiss ist" rozpoczyna się prezentacją 
wierszy, ulotek i notatek dotyczących stanu chłopskiego. Przez źródła te zdecydo
wanie przebija sympatia autorów do chłopów. Kilka z nich informuje o narodzi
nach Bandschuh, po czym następują inne, relacjonujące przebieg rewolty. Ponad 
159 stron poświęca Autor wydarzeniom wojny, jej różnym przywódcom, etapom 
i programom poszczególnych ugrupowań chłopskich. Żądania chłopów miały z re
guły charakter ekonomiczny, bo też ich zryw spowodowany był nieludzkim wy
�.yskiem. Klasowy charakter tego zbrojnego wystąpienia nie ograniczał się jednak 
tylko do 5trony ekonomicznej, lecz bazował także na wspólnych celach w zakresie 
religii. Zdecydowana ofiarność chłopów w walce widoczna jest w każdym ni�omal 
żródle ujętym w antologii. 

Osobny podrozdział przedstawia działalność ośrodka wojny chłopskiej w Tu
ryngii na czele z Tomaszem Mi.inzerem. Listy, ulotki i artykuły Mi.inzera pn:epla
tane są dr/.eworytami z podobizną autora lub scenami przedstawiającymi niezli
czone zastępy zbrojnych chłopów. Wreszcie nadchodzi bitwa pod Frankenhausen, 
poprzedzona płomiennym przemówieniem Mi.inzera do chłopów, zakończona Jego 
uwięzieniem, torturami i śmiercią. 

Ostatni rozd.r.iał to smutn'y koniec komuny anabaptystów w Mi.inster. O sy
tuacji oblężonych mówią oni sami, cierpiący głód, zjadający własne dzieci, umiera
jący na ulicach ?. wycieńczenia. Wreszcie nadchodzi upadek miasta. Nieustannie 
powtarzają się sceny dzikiej, wściekłej zemsty, ofiary giną tam gdzie zostały zna
lezione. 

Antologia ta już ze względu na jej tematykę z pewnością znajdzie wielu czy
telników. Jest ona pomyślana jako pozycja w głównej mierze publicystyczna, jed
nakże ze względu na jej objętość istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie potrakto
wana jako wyłącznie literatura fachowa, natomiast jej walory publicystyczne mogą 
zostać nie dostrzeżone. Nie ulega wątpliwości, że zbiorem Kaiser, Gott und Bauer 

G. Jaeckel wniósł duży wkład w proces upowszechnienia literatury i historii
XVI w.

Roman Polsakiewicz 

M. B u r b  i a n k a, Z DZIEJÓW DRUKARSTWA SLĄSKIEGO W XVI W.
BAUMANNOWIE I ICH SPADKOBIERCY, do druku przygotowała H. Szwejkow
ska, Wrocław 1977, ss. 138. 

Omawiana praca jest pośmiertnym wydaniem częsc1 spuścizny prof. dr Marty 
Burbianki, zmarłej w 1973 r. Historia drukarstwa wrocławskiego stanowiła jeden 
z głównych nurtów zaintuesowań Autorki, szczególnie w ostatnim okresie życia. 
Zajmowała się też Ona dziejami księgarstwa, introligatorstwa i traktowanej 
z punktu widzenia dydaktyki problematyki bibliograficznej. Dziejom drukarstwa 
poświęciła m. in. rozprawę Andrzej Winkler - drukarz wrocławski XVI w. 1, 

1 „Roczniki Eiulioteczne", IV, 1960.
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artykuły dotyczące działalności drukarskiej Adama Dyona i Kaspra Lybischa 2, 

obszerną pr::icę Produkcja typograficzna Scharffenbergów we Wrocławiu n oraz 

artykuły o drukarniach J. Baumanna i K. Baumgarta 4. 

Recenzowana książka stanowi część pozostałego w spuściźnie po prof. Bur

biance Zarysu historycznego drukarstwa wrocławskiego do końca XVII w. Praca 

poprzedzona została wstępem H. Szwejkowskiej, wyjaśniającym m. in. zakres 

1 charakter zmian redakcyjnych przeprowadzonych na nie wykończonym ręko

pisie prof. Burbianki. 

Praca ma bardzo solidne podstawy źródłowe. Wprawdzie Autorka nie scha

�·akteryzowała wyzyskanych materiałów, niemniej - jak wynika z przypisów 

i tekstu - uwzględniła oba podstawowe rodzaje źródeł, tj. same wytwory typo

graficzne oficyny baumannowskiej i materiały archiwalne, które zwłaszc::a dla 

nieco późniejszego drukarstwa są w stanie dostarczyć znacznej liczby wartościo

wych informacji (kwerenda archiwalna objęła głównie Libri signaturum i Libri 

ingrossatoris). Wyzyskano też literaturę. 

Pierwszy z trzech obszernych rozdziałów pracy zajmuje się dziejami drukarni 

baumannowskiej i prawnymi podstawami jej działalności. Autorka w sposób bar

dzo szczegółowy rejestruje fakty związane z powstaniem i dziejami oficyny bau

mannowskiej, a więc przedstawia koleje życiowe jej założyciela J. Baumanna 

i jego następców, wymienia przywileje Rady Miejskiej i cesarskie zezwalające na 

działalność drukarni i określające jej zakres. W końcowych częściach rozdziału 

zajęto się sprawami związanymi z wydawaniem czasopism i pojawieniem się kon

kurencyjnych dla baumannowskiej drukarń biskupiej i jezuickiej. Praca Burbianki 

wychodzi często poza ramy monografii jednej oficyny, dając marginesowo schema

tyczną panoramę siedemnastowiecznego drukarstwa wrocławskiego. 

Rozdział II poświęcono analizie treściowej druków, które wyszły z oficyny 

baumannowskiej. Czołowe miejsce zajmowały wśród nich druki związane ze 

szkolnictwem wrocławskim, sporo uwagi poświęcono podręcznikom do nauki języ

ka polskiego, dalej omówiono kolejno piśmiennictwo naukowe, literaturę piękną, 

druki urzędowe, muzyczne i okolicznościowe. Zestawione fakty zdają się przema
,,..-iać za nie sformułowanym przez Aulorkę twierdzeniem o stosunkowo słabym 

zapotrzebowaniu na literaturę piękną, a znacznie silniejszym na pozostałe dzie

dziny piśmiennictwa, co zgodne jest z obrazem zainteresowań czytelniczych oma

wianej epoki uzyskanym na podstawie innych bada11. Wstrzemiąźliwość w wycią

ganiu dalej idących wniosków jest ze strony Autorki w pełni uzasadniona, gdyż 

zasadniczo repertuar drukarski można traktować jako źródło do badań zaintere

sowa11 czytelniczych tylko w skali znacznie większego terenu niż obszar jednego 

miasta i jedynie lokalne w wielu wypadkach znaczenie druków baumannowskich 

pozwala na snucie przypuszczeń w tym zakresie. Oficyna baumannowslrn bo

wiem - jak słusznie stwierdzono we wstępie pracy - była nastawiona przede 

wszystkim na zaspokojenie codziennych potrzeb wrocławskiej społeczności, stąd 

jej produkcja jest również do pewnego stopnia zwierciadłem i ilustracją życia 

codziennego mieszczaństwa stolicy dolnośląskiej. 

Rozdział III, najkrótszy, poświęcony w zasadzie analizie typograficznej wy

tworów drakarni baumannowskiej, rozpoczyna się krótką uwagą na temat u.�ywa

nego w niej papieru. Oprócz materiału wrocławskiego (określonego w oparciu 

tyi.ko o jeden spośród kilku typów filigranów wrocławskich) mamy do czynienia 

z papierem z innych ośrodków. Najprawdopodobniej byłoby tu możliwe, na pod-

2 „Roczniki Biblioteczne", V, 1961. 
3 Wrocław 1968.
d „Roczniki Biblioteki Narodowej", t. IV, 1968; ,,Roczniki Biblioteczne", XIV, 

1970. 
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sławie istniejących wydawnictw ogólnych, określenie źródeł jego importu. Również 
tytuł tego rozdziału mówi m. in. o motywach podejmowania akcji drukarskich, co 
znajduje swój odpowiednik w tekście tylko w postaci bardzo lakonicznych stwier
dzeń, a szkoda, bo problem ważny, ale nadający się raczej do omówienia na wstę
pie pracy. 

W przeciwieństwie do poprzednich, analogicznych rozpraw prof. Bucbianki 
praca nie została zaopatrzona w bibliografię druków, które ukazały się w omawia
nej oficynie, przyczyną tego była olbrzymia liczba publikacji baumannowskich 
omawianego okresu, sięgająca 7000 pozycji. 

Nie jest rzeczą łatwą zajęcie stanowiska wobec pracy, która wyszła spod 
pióra osoby nieżyjącej, i to w formie nie dokończonej, zapewne dalekiej od tej, 
jaką miała otrzymać w zamierzeniach Autorki. Praca prof. Burbianki, mimo pew
nych zawartych w niej dygresji, wpływających na poszerzenie tematu, jest w za
sadzie przykładem klasycznej monografii historycznej, opartej na szczegółowej 
analizie faktów. Część ich, zwłaszcza dane biograficzne, można było przesunąc do 
aneksów, gdyż odciągają uwagę czytelnika od twierdzeń ogólniejszych. Nadmiar 
faktów ciąży nad pracą, tym bardziej że pozbawiona jest ona zakończenia, które 
najprawdopodobniej zawierałoby uogólnienia i ocenę opisywanych zjawisk. Tra
dycyjna forma prezentacji zebranego materiału wynagrodzona jest niezrównaną 
wprost dokładnością i ścisłością, czynnikami decydującymi o wysokiej użyteczności 
pracy Burbianki dla przyszłych badań o charakterze syntetycznym. 

W przeciwieństwie do ścisłości i drobiazgowości danych biograficznych nie 
postarano się o dokładniejsze (choć oczywiście przybliżone) określenie liczbowe 
lDądź procer.towe) udziału poszczególnych dziedzin piśmiennictwa w produkcji 
baumannowskiej. Niekorzystnie na całości pracy odbił się również brak choćby 
luźnych uwa1; na temat kręgu odbiorców druków baumannow:;kich, który byłby 
możliwy do pobieżnego scharakteryzowania na podstawie znaków własnościowych, 
występujących v,: badanych z autopsji egzemplarzach druków. Nie wyjaśniono też 
funkcji drukarni baumannowskiej w porównaniu z innymi oficynami XVII w. 

Wprawdzie Autorka nie zdążyła rozwiązać wielu problemów, jednak i w obec
nej formie recenzowana praca j_est cennym studium materiałowym, stanowiącym 
nieodzowny etap badań nad dawną książką, konieczny do opracowania szerszych 
syntez. 

Kazimiero. Maieczyńska 

A. N yr e k, GOSPODARKA LESNA NA GÓRNYM SLĄSKU OD POŁ. XVU
DO POŁ. XIX W., Wrocław 1975, ss. 234 + 14 wkl. 

Wydana staraniem WTN (seria A, nr 168) kolejna obszerna książka A. Nyrka 
poświęcona została górnośląskiej gospodarce leśnej. Nie jest to jednak pierwsza 
jego praca z tego zakresu. Autor jest bowiem znanym już w naszej historiografii 
specjalistą od przeszłości lasów śląskich. Dziwi nieco niski nakład, wynoszący 
zaledwie 500 egzemplarzy, gdyż książka oprócz historyków znajdzie z pewnością 
licznych odbiorców również wśród leśników. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym omówiono przemiany w za
lesieniu Górnego Śląska, zachodzące w okresie objętym badaniami, przedstawiając 
je na szerokim tle warunków naturalnych. Następny dotyczy hodowli drzew w la
sach górnośląskich. W trzecim przedstawiono gospodarkę drzewną tudzież roz
maite rzemiosła oraz przemysły leśne i drzewne, a w czwartym opisano gospo
darkę łowiecką, zbieractwo, leśne pasterstwo, rybołówstwo w wodach śródleśnych 
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oraz bartnictwo. Wreszcie w rozdziale piątym scharakteryzowano organizację ad

ministraćji i pracy w państwowych oraz prywatnych lasach Górnego Śląska. 

Książkę zaopatrzono w liczne materiały statystyczne (23 tabele załącznikowe) 1• 

Szkoda tylko, że układ niektórych główek jest niezbyt dokładny (np. tab. VI). 

Zamieszczono w niej ponadto 18 trafnie dobranych rycin. Wyposażono ją także 

w 6 dobrze wykonanych map czarno-białych. Wyszły one spod ręki wytrawnego 
wrocławskiego kartografa historycznego J. Woscha. Na szczególną uwagę zasługują 

mapy 2 {po s. 36) i 3 (po s. 48), przedstawiające względnie dokładny obraz zalesie
nia Górnego Śląska w połowie XVIII w., około 1830 i około 1938 r. 2 Nie wiadomo 
jednak, co się kryje za zróżnicowaną w poszczególnych powiatach wielkością kół 

na kartogramie obrazującym „strukturę klasyfikacyjną lasów rejencji opolskiej 
w 1862 r." (s. 86). Idzie tu chyba o powierzchnię lasów w powiatach, podobnie 

jak na pozostałych dwóch kartogramach (s. 51 i 124). Na wszystkich trzech karto

gramach nie podano też skali objaśniającej wielkości kół. Nie zaznaczono również, 

w jakim stosunku pozostaje rozmiar koła przedstawiającego całą rejencję opolską 

do sumy kół pojedynczych powiatów razem wziętych (tzn. ile razy go pomniejszono). 
To dobrze, jeśli mapy stanowią integralną część pracy, ale powinno się dążyć do 

tego, żeby były one zrozumiałe i bez tekstu. Niemniej jednak kartograficzny obraz 

przemian zachodzących w zalesieniu Górnego Śląska jest bardzo dużym osiągnięciem 
omawianej pracy. 

Do książki dołączono słowniczek jednostek monetarnych, miar i wag oraz nie

których terminów łowieckich i leśnych. Pewnym mankamentem jest brak wyka

zu literatury i tródeł publikowanych. Podano tylko skrótowy (na 1 stronie) rejestr 
zespołów archiwalnych. Prawdopodobnie podyktowane to zostało względami oszczęd
nościowymi. Aliści same przypisy sprawy nie załatwiają, gdyż nie dają czytelnikowi 
pełnego jednorazowego wglądu w całość wyzyskanego w dziele piśmiennictwa 
o historii lasów śląskich.

Autor oparł swe badania przede wszystkim na materiałach rękopiśmiennych,
pochodzących z licznych archiwów polskich, czeskich i NRD-owskich. Wykorzystał 
także do6ć obfite źródła publikowane, opisowe i statystyczne. Recenzowana książka 

stanowi równocześnie podsumowanie dotychczasowego dorobku dotyczącego prze
szłości lasów górnośląskich. 

Przedstawiona przez A. Nyrka jego własna wizja zmian dokonujących się 
w lesistości Górnego Śląska od połowy XVII do połowy XIX w., aczkolwiek miejs
cami wydaje się recenzentowi trochę dyskusyjna, jest jednak bardzo interesująca. 
Nie zawsze w pełni przekonywające są przeprowadzane przez Autora rozmaite sza
cunki (np. w przypisie 29 na s. 101), przy których nie przytacza on przesłanek, na 
jakich się opierał, nie dokonuje logiczno-statystycznego wywodu albo czyni to zbyt 
ogólnikowo. Takie postępowanie może sugerować czytelnikowi mniej obeznanemu 
z problematyką leśną, że szacunki te wykonane zostały na oko, a w rzeczywistości 

przecież tak nie było. W danym wypadku zbytnia skrótowość niepotrzebnie obniża 
dużą wartość i ogromny nieraz wysiłek włożony przez Autora w przeróżne żmudne 
wyliczenia. Wszelkie obliczenia statystyczne w pracach naukowych oparte na włas
nych oszacowaniach muszą być szczególnie dokładnie udokumentowane, a nie
odzowny przy nich tok rozumowania winien być w miarę możliwości prosty, jas
ny i, co najważniejsze, oczywisty. Chodzi wszak o uniknięcie zarzutu dowolności. 

Pomiaru powierzchni leśnej w poszczególnych przekrojach czasowych dokonał 

A. Nyrek za pomocą kalki z siatką milimetrową, a więc sposobem pracochłonnym,
ale nie bardzo precyzyjnym, tłumacząc się brakiem planimetru (s. 21). Trochę to

1 W tekście tabel nie ma. 
2 Aczkolwiek nie są one wydane w skali 1 : 500 OOO, jak podano w pracy (er

rata). 
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jednak zaskakuje, gdyż przyrząd ten jest ogólnie dostępny. Nie całkiem też jest 

jasne, po co Autorowi do pomiarów areału lasów był potrzebny pantograf (s. 21). 

Pewnym uchybieniem w pracy jest brak przedstawienia kartograficznego ob
szarów leśnych na Sląsku Cieszyńskim i Opawsko-Karniowskim, o których wiele 

mówi się w tekście. Załączone do książki mapy obejmują bowiam tylko tereny 
Górnego Sląska, które od połowy XVIII w. dostały się pod panowanie państwa 

pruskiego. Recenzent w pełni rozumie trudności poszerzenia zasięgu map bardziej 

na południe, na terytorium Sląska przynależnego do Czech, niemniej jednak przy 

nieco większym wysiłku było to możliwe, chociażby w oparciu o mapy czeskie, 

które przecież Autor zna doskonale i wykorzystuje. A uzyskany obraz byłby 

o wiele bardziej wymowny i kompletny.
Do tej niezwykle cennej książki niepotrzebnie zakradło się parę drobniejszych

chochlików i potknięć. Już we wstępie (s. 8) Autor pośród pisarzy z drugiej poło
wy XVIII w. umieścił M. Heneliusa (1582-1656), odmładzając go tym samym 

o całe stulecie. Najciekawszą i bodaj najważniejszą sw� pracę Silesiographię wydal
Henelius w 1613 r., cytowana zaś przez A. Nyrka edycja z 1704 r. jest pośmiertną

przeróbką M. J. Fibigera !, Nieco razi też sformułowanie, że między innymi od

„bonitacji gleby" zależy roczny przyrost zapasu drewna (s. 85). Autor ma tu na

myśli chyba jakość gleby, gdyż sama bonitacja to rodzaj klasyfikacji. Różnie po
dawane jest także nazwisko nadleśniczego krajowego G. M. L. von Weddla. Na
s. 68, 186 i 187 figuruje on jako Weddel, natomiast na s. 73 jako Weddell. Niejed
nolita jest również odmiana tego nieobcego nam nazwiska (na s. 68 jest von Wed
dela, a na s. 186-187 von Weddla).

Aliści niewielka garstka przytoczonych wyżej drobnych w gruncie rzeczy 

usterek w żadnym wypadku nie podważa ogromnych walorów pionierskiej prze

cież roboty A. Nyrka, która jest bardzo istotnym wkładem polskiej historiografii 
w kompleksowe poznanie przeszłości lasów. 

Gruntowne i wszechstronne badania historii lasów mogą oddać także nieoce
nione usługi w planowaniu dzisiejszej gospodarki leśnej. Mówili o tym wyraźnie 
leśnicy np. na posiedzeniu Komisji Geografii Historycznej Komitetu Nauk Histo
rycznych PAN, poświęconemu dziejom polskich lasów'. Jest to tym ważniejsze, 
że przeprowadzanie eksperymentów ze względu na długi okres wzrastania lasów 
jest niezwykle utrudnione. 

Julian Janczak 

GESCHICHTE DER SORBEN, t. Il, Bautzen 1974, ss. 328; t. III, Bautzen 1976, 
SS. 219. 

Synteza dziejów Serbołużyczan od rewolucji francuskiej do I wojny świato
wej jest podsumowaniem wieloletnich badań szczegółowych, prowadzonych głów
nie przez grono badaczy z Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie. Mimo dużego 
bogactwa opracowań Autorzy dzieła sięgali, co zasługuje na podkreślenie, także 
do źródeł. Synteza z wielu względów zasługuje na uwagę, przede wszystkim jako 
pierwsze tego typu opracowanie historii Serbołużyczan, chociaż - jak się wydaje -

nie jest wolna od uchybień. 

3 Por. np.: J. J a  n c z  a k, Mikołaj Henelius jako geograf Sląska (SL Kw. 
Hist. Sobótka, R. XIII, 1958, nr 2, s. 208); H. M a r k  g r  a f, Nikolaus Henel's von 
Hennenfeld (1582-1656) Leben und Schriften (Zeitschrift des Vereins fiir Ge
schichte und Alterthum Schlesiens, Bd. XXV, Wrocław 1891, s. 29). 

4 Zob. J. J a  n c z  a k, Z badań nad przeszłością lasów w Polsce (Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej, R. XXII, 1974, nr 1, s. 196-199). 
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Książka podzielona jest na dwie części: pierwsza obejmuje okres od rewolucji 
francuskiej do końca lat sześćdziesiątych XIX w., druga zaś okres do 1917 r. Roz
dział pierwszy zaczynają Autorzy od omówienia ruchów chłopskich w Saksonii 
w latach 1790-1794, podkreślając, że brali w nich solidarnie udział zarówno chłopi 
serbołużyccy, jak i niemieccy. Główną siłę w tym ruchu stanowili chłopi bogaci. 
Następny podrozdział poświęcony jest stosunkom społeczno-ekonomicznym i poli
tycznym, m. in. wielkiej polityce czasów Napoleona. Problematyka serbołużycka 
występuje wyraźniej dopiero w podrozdziale następnym, w którym zostały przed
stawione problemy szkolnictwa i kultury. Dowiadujemy_ się tu, że na początku 
XIX w. pojawiali się pierwsi budziciele życia narodowego Serbołużyczan: Jan 
Awgust Janka, Korla Bohachwał i Serach, Jan Bohachwał Dejka i in. 

Ruch serbołużycki jako szersze zjawisko społeczne i narodowe zaczyna się 
rozwijać już na początku lat czterdziestych XIX w. Wówczas to pojawiają się 
pierwsze poważniejsze czasopisma i organizacje serbołużyckie, a ruch zyskuje 
wielu wybitnych działaczy i przywódców. Na wielką skalę ruch ten rozwinął się 
w czasie Wiosny Ludów, której Autorzy poświęcają wiele uwagi. Po Wiośnie 
Ludów narodowy ruch serbołużycki nieco słabnie, by przybierać coraz bardziej 
na sile od lat sześćdziesiątych XIX w. Odtąd ruch serbołużycki i w ogóle Serbo
łużyczanie będą poddani silnym naciskom germanizacyjnym, coraz bardziej się 
wzmagającym. Nacisk ten nie zdołał stłumić ruchu serbołużyckiego, który mimo 
polityki ucisku i represji ze strony władz pruskich rozwijał się coraz bujniej, 
czego szczytowym wyrazem było powstawanie na kongresie w Hoyerswerda 
w 1912 r. Domowiny, organizacji mającej na celu kierowanie całym ruchem naro
dowym. Autorzy słusznie porównują ten fakt z wydarzeniami Wiosny Ludów, 
gdyż powstaniu Domowiny towarzyszyła niezwykle silna aktywność narodowego 
ruchu serbołużyckiego. 

W sumie obraz historii Serbołużyczan stworzony przez Autorów jest bogaty 
i dość wszechstronny, w pewnych jednak punktach budzi zastrzeżenia. Dotyczy to 
m. in. końcowej daty książki. Autorzy przyjęli tu niesłusznie rok 1917. Jednak
wydarzenia 1917 r. w odniesieniu do Serbołużyczan miały daleko mniejsze zna
czenie niż wypadki roku 1912 czy 1914. Sami Autorzy przyznają, że powstanie Do
mowiny było przełomem w ruchu serbołużyckim, podobnie jak (choć w nieco
mniejszym stopniu) rok 1914, kiedy to wybuch wojny w poważnym stopniu za
hamował rozwój tego ruchu, osłabił działalność organizacji serbołużyckich, utrudnił
wydawanie prasy serbołużyckiej itp.

Autorzy usiłowali przedstawić historię Serbołużyczan na szerokim tle stosun
ków społecznych, ekonomicznych i politycznych, a nawet międzynarodowych. 
W zasadzie jest to słuszny zamysł, pod warunkiem, że zostanie zachowana właści
wa proporcja między tłem a wła:iciwym wątkiem. Tymczasem w książce proporcja 
ta została bardzo poważnie zachwiana, do tego stopnia, że historia Serbołużyczan 
nieraz gubi się i niknie w powodzi problemów, które nie mają z tą historią bez
pośredniego związku. W szczególności nawiązywanie do stosunków międzynarodo
wych nie ma uzasadnienia, gdyż problem Serbołużyczan nie posiadał znaczenia 
międzynarodowego. Właściwa historia narodu zajmuje najwyżej 1/, książki, reszta 
to obszerne tło. Np. w podrozdziale II rozdziału pierwszego części pierwszej 
bardzo dużo mówi się o wielkiej polityce czasów Napoleona, a o samych Serbo
łużyczanach niezwykle mało. Odnosi się wrażenie, że są oni tu tylko pretekstem, 
aby mówić o innych zagadnieniach. Wiele innych podrozdziałów i obszernych 
fragmentów książki w ogóle nie łączy się w żaden sposób z histori� Serbołużyczan. 
Historia ich niknie w powodzi historii Saksonii, Prus, a nawet Europy. Aby się 
o tym przekonać, wystarczy zacytować choćby tylko tytuły niektórych rozdziałów
i podrozdziałów, np. w części I rozdział II: ,,Restaurationspolitik der aristokratisch-

7 - Sobótka 3/77 
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-monarchischen Reaktion und neuer Aufschwung der fortschrittlichen bilrgerlichen
Bewegung", rozdział IV: ,,Von der Niederlage der bilrgerlich-demokratischen Re
volution bis zur Reichsgrundung", podrozdział I tego rozdziału: ,,Die Schlussphase
der bilrgerlichen Umwalzung der Gesellschaft", podrozdział IV rozdziału III: ,,Die
Arbeiterbewegung - die Begrilndung der wissenschaftlichen Kommunismus" i in.
Mnóstwo faktów i problemów przedstawionych w książce nie ma nieraz żadnego
związku z historią Serbołużyczan. Historia ta traktowana jest jako coś zewnętrz
nego, jako przejaw innych zjawisk i faktów, jako niemal ich funkcja. Charakte
rystyczne, że poza rozdziałami o szkolnictwie i kulturze, chociaż i tu niezupełnie,
nie traktuje się historii Serbołużyczan także jako zjawiska wewnątrzserbolużyckie
go. Warto zauważyć, że nigdzie w książce, jako o osobnym problemie, nie mówi się
o kwestii świado11;ości narodowej Serbołużyczan, stąd dziwić musi czytelnika, że
np. na s. 136 mówi się o „narodzie" niemieckim, ale o „narodowości" serbołużyc
kiej.

Oczywiście historia Serbołużyczan była ściśle powiązana z historią Saksonii 
czy też Prus i nie można tego faktu pomijać. Rzecz jednak w tym, że Autorzy 
niemal wyłącznie widzą ten aspekt zagadnienia i że dostrzegają powiązania tam, 
gdzie ich nie było. Nie poruszają szerzej wewnętrznego życia Serbołużyczan, za
ledwie wspominają o wewnętrznej działalności organizacji serbołużyckich, tylko 
przypadkowo podają liczby ich członków, nie dają statystyki lub zestawienia cza
sopism serbołużyckich, liczby ich abonentów (tam gdzie ta liczba jest do ustale
nia), nie przedstawiają wykazu wszystkich organizacji serbołużyckich, liczby ich 
członków (tam i wtedy, gdy to jest możliwe), nie przedstawiają ich klasyfikacji 
itp. Zwracając np. uwagę na procesy mieszczanienia Serbołużyczan (s. 139-141, 

175-176), przyjmowanie strojów i obyczajów niemieckich, przechodzą mimo nad
faktem, że łączyło się to z problemem germanizacji.

Za mało podkreśla się w pracy, że problem serbołużycki był problemem przede 
wszystkim językowym i kulturalnym, a w stopniu dalece mniejszym problemem 
społecznym i ekonomicznym. Tymczasem w książce historia Serbołużyczan przed
stawiona jest niemal jednostronnie w aspektach społeczno-ekonomicznych, a nie 
politycznych, kulturalnych i językowych. Rzecz znamienna, że w książce, w której 
mamy tak ogromnie dużo przytłaczającego właściwą treść „tła", o kulturkampfie 
wspomina się tylko mimochodem. A przecież miał on ogromne znaczenie dla po
lityki językowej wobec Serbołużyczan. 

Nader słabo uwzględnione są w książce pruskie Górne Łużyce, nie porusza się 
jako osobnego zagadnienia, zasługującego na obszerniejsze potraktowanie, stosunku 
duchowieństwa do zagadnienia przynajmniej języka serbołużyckiego. O stosunku 
różnych elementów opinii niemieckiej do ruchu i problemu serbołużyckiego pisze 
się tylko ogólnie i bez uwzględnienia wszystkich odłamów tej opinii (partii poli
tycznych). O liczebności Serbołużyczan w XIX w. mowa jest dopiero w aneksach. 
Autorzy nie wspominają o sposobie ustosunkowania się Serbołużyczan do powsta
nia styczniowego. Brak jest wyraźnej oceny częstej wśród Serbołużyczan praktyki 
uczenia dzieci języka niemieckiego, aby im ułatwić sytuację w szkole niemieckiej. 
Tego rodzaju praktyka prowadziła często do wynarodowienia, czego wyrażnie 
się nie stwierdza. Szkoda, że nie sporządzono osobnego aneksu wszystkich orga
nizacji serbołużyckich działających w XIX w. W dodatku podano tylko niektóre 
z nich, i to w łączności z różnymi instytucjami niemieckimi, co można uznać za 
nieporozumienie. Korzystnym elementem książki są liczne i dobrze wykonane 
ilustracje. 

Mimo zastrzeżeń Historię Serboiużyczan należy uznać za poważne osiągnięcie 
zespołu autorskiego. Przyjął on określoną koncepcję w ujęciu problemu i ściśle 
przestrzegał jej reguł. $cisłe trzymanie się tej koncepcji zaważyło, moim zdaniem, 
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ujemnie na całoś_ci tomu. Niemniej jednak tom ten daje obszerny i na ogół syste
. matyczny, aczkolwiek tu i ówdzie nie całkiem pełny obraz historii Serbołużyczan 

w XIX w. 

• • 

• 

Mieczysław Pater 

Trzeci tom Historii Serbołużyczan pióra M. Kaspera, obejmujący lata 1917-
1945, ukazał się równocześnie z zarysem dziejów Serbołużyczan napisanym przez
J. Saltę 1• 

, 

Książka J. Sołty przedstawia dzieje tego narodu od najdawniejszych czasów
do 1945 r. i przeznaczona jest dla szerokich kręgów czytelników, a omawJany tom 
jest pracą par excellence naukową. Kasper jest pracownikiem Instytutu do badań 
nad dziejami narodu serbołużyckiego w Budziszynie, działającego w ramach Cent
ralnego Instytutu Historycznego Niemieckiej Akademii Nauk, i ma na swym kon
cie spory dorobek naukowy 2. 

Podstawę źródłową omawianego tomu stanowią materiały z Sorbisches Kul
turarchiv i Historisches Staatsarchiv w Budziszynie, Staatsarchiv w Dreźnie i Pocz
damie oraz niektóre zespoły Zentrales Staatsarchiv z Poczdamu. 

Wydaje się, iż Autor znalazłby wiele interesującego materiału również w Zen
trales Staatsarchiv w Merseburgu, zwłaszcza w zespołach ministerstw pruskich, 
w Zentrales Parteiarchiv der SED w Berlinie, ponadto w zespołach Alldeutscher 
Verband, Buro des Reichsprasidenten, Deutsche Stiftung i Reichskanzlei, we 
wspomnianym już archiwum w Poczdamie. W polskich archiwach sporo interesu
jącego materiału do dziejów Serbołużyczan znajduje się w WAP w Poznaniu, 
zwłaszcza w zespole PZZ, w niektórych zespołach W AP w Katowicach, Opolu 
i Wrocławiu. Władze polskie bowiem interesowały się rozwojem i działalnością 
serbołużyckich organizacji kulturalno-oświatowych, a w okresie ich prześladowań 
w Trzeciej Rzeszy udzielały nawet wydatnej pomocy powstającym w Polsce komi
tetom w obronie ciemiężonej ludności słowiańskiej, żyjącej na południowo-wschod
nich ziemiach Niemiec. Interesujące źródła do wspomnianej problematyki znajdo
wać się również mogą w centralnych archiwach czeskich. Na terenie tego kraju 
•działały także liczne stowarzyszenia przyjaciół Serbołużyczan, które miały swoich
przedstawicieli w Parlamencie i władzach rządowych republiki.

Stosunkowo bogaty jest wykaz źródeł drukowanych, czasopism i periodyków,
a także literatury historycznej. Toteż mimo luk w źródłach archiwalnych można
stwierdzić, że t. III Historii Serbołużyczan oparty jest na dostatecznej bazie źródło
wej. Składa się on z czterech podstawowych rozdziałów, odpowiadających ogólnie
przyjętej przez historyków NRD periodyzacji dziejów Niemiec, a więc: lata rewo
lucji i kryzysu gospodarczego 1917-1923, powolnego rozwoju republiki weimarskiej
1924-1932, okresu faszystowskich Niemiec i wzmożonego przygotowania do wojny
1933-1939 i wreszcie lata wojny 1939-1945. Autor przedstawił w nich węzłowe
problemy gospodarczo-społeczne, polityczne i kulturalne międzywojennych Niemiec
i na tym tle naszkicował dzieje jednego z najstarszych słowiańskich narodów,
pozbawionego własnej państwowości. Tom zaopatrzony jest w liczne ilustracje,
indeksy nazwisk, nazw geograficznych oraz organizacji i instytucji.

1 J. S o ł t a, Abriss der sorbischen Geschichte, Bautzen 1976.
2 M. in. M. K a s p e r, Der Lausitzer Bauernbund. Ein Beitrag zur Geschichte

der demokratischen Bauernbewegung in der Oberlausitz 1924-1932, Bautzen 1967; 
M. K a s p e r, J. S o ł t a, Gehaim. Aus Gehaimakten nazistischer Wendenpolitik,
Bautzen 1960.
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Prześledźmy więc wraz z Autorem losy tego narodu na przestrzeni lat 1917-
1945. Wydarzenia w Rosji w 1917 r., a następnie rewolucja w Niemczech nie 
mogły pozostać bez echa w pierwszym rzędzie wśród czołowych przedstawicieli 
Serbołużyczan. ,,Serbske Nowiny" z 10 XI 1917 r. donosiły o nowym przewrocie 
w Rosji i tworzeniu się rad robotniczo-żołnierskich. Ponad to gazeta żądała za
warcia sprawiedliwego pokoju między narodami i przeprowadzenia podstawowych 
reform społeczno-politycznych a. 

Wiosna 1918 r. przyniosła dalsze ożywienie polityczne wśród Serbołużyczan. 
Przejawiało się to nie tylko w poparciu socjaldemokratów w czasie styczniowych 
wyborów do Sejmu Krajowego, lecz i w wysuwaniu haseł równouprawnienia języ
kowego w szkole i życiu kulturalnym. 

Polskiego czytelnika interesowałoby, jakim echem wśród tejże ludności odbiło 
się powstanie niepodległego państwa polskiego; czy ówczesna prasa serbołużycka 
dostrzegała ten fakt i czy czołowi przywódcy widzieli w powstaniu II Rzeczpospo
litej siłę polityczną, która mogłaby stać się ich oparciem w walce o prawa naro
dowe? To samo odnosi się do powstania republiki czechosłowackiej. 

Na początku 1919 r. niektórym przywódcom serbołużyckim wydawało się, iż 
traktat wersalski rozwi�że całkowicie skomplikowane problemy narodowościowe 
ówczesnej Europy. Na tym polu przede Wllzystkim zaangażował się A. Bart, repre
zentant kręgów liberalno'demokratycznych. Wierzył on, iż zebrani w Paryżu przed
stwiciele mocarstw zwycięskich na serio potraktują wilsonowskie hasła o prawie 
do samostanowienia narodów europejskich. Jego zabiegi z kolei zostały odczytane 
przez ugrupowania nacjonalistyczne w Niemczech jako próba rozbicia państwa 
niemieckiego oraz osłabienia południowo-wschodniej granicy Rzeszy, a tym samym 
ułatwienie infiltracji elementu słowiańskiego. By zapobiec owemu „niebezpieczeń
stwu", skrajna prawica niemiecka postanowiła popierać rodzące się na przełomie 
lat 1918-1919 ochotnicze formacje wojackie (Freikorps) na ziemi serbołużyckiej, 
które pod płaszczykiem „obrony" interesów narodowych dopuszczały się jawnego 
terroru wśród miejscowej ludności. Nie było bowiem przypadkiem, iż owe forma
cje zachowywały się tu tak samo bezkarnie, jak na Górnym Śląsku, w Poznań
skiem i na Pomorzu. Na początku 1919 r. na pogranicze niemiecko-polskie i nie
miecko-czeskie władze wojskowe skierowały jednostki Grenzschutzu, które rzeko
mo miały ochraniać wschodnie granice państwa niemieckiego przed „niebezpieczeń
stwem" słowiańskim i „bolszewickim". Autor słusznie podkreśla, iż to „niebezpie
czeństwo" miało niejako mobilizować do „czynu" najbardziej prawicowo nastawio
ne odłamy niemieckiej burżuazji, która o wiele więcej wysiłku wkładała w za
chowanie na tych terenach przysłowiowego „Ruhe und Ordnung" niż w ustano
wienie nawet skromnych swobód demokratycznych i autonomii kulturalnej dla 
Serbołużyczan. Chcąc całkowicie zdyskredytować paryskie zabiegi Barta, władze 
polityczne okręgu budziszyńskiego postanowiły powołać do życia w marcu 1919 r. 
komitet wiernych niemczyźnie Serbołużyczan (Ausschuss sachsentreuer Wenden), 
który miał być wyrazicielem opinii mieszkającej tu ludności. Komitet, popierany 
również przez władze krajowe Saksonii, nie wahał się przed rozbijacką polityką 
wśród społeczności serbołużyckiej. W tym celu nawet wykorzystywał różnice wy
znaniowe i waśnie religijne, a także ambicje części przywódców niechętnych zabie
gom paryskich Barta. Zarzucano mu nawet lansowanie serbołużyckiego separatyz
mu, godzącego w interesy narodu niemieckiego. Słusznie więc - naszym zdaniem -
Kasper poświęcił sporo uwagi w omawianym tomie wspomnianej problematyce. 
Nie można było bowiem haseł Barta, formułowanych na fali ogólnoeuropejskiego 
nacjonalizmu i domagaj�cych się autonomii kulturalnej dla narodu o bogatej tra-

3 Cyt za K a s  p e r  e m, Geschichte der Sorben ... , s. 15. 
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dycji, porównywać z żądaniami oderwania się od Rzeszy wysuwanymi przez wielki 

kapitał i związki przemysłowców Nadrenii. Ten zdecydowany atak skrajnej pra

wicy niemieckiej, nie wahającej się przed posądzaniem Serbołużyczan o zdradę 

narodową, zaważył na dalszym ich losie. W czasie sejmiku krajowego w Dreźnie 

13 III 1919 r. jedynie przedstawiciele Niezależnej Socjaldemokratycznej Partii Nie

miec nie wysuwali tego rodzaju zarzutów. 

Takie potraktowanie spraw serbołużyckich ułatwiał w pewnym stopniu brak 

jasno sprecyzowanego programu lewicy niemieckiej wobec chłopstwa i mniejszoś

ci narodowych żyjących w Rzeszy. KPD bowiem w okresie rewolucji listopadowej 

jako podstawowe hasła działania wysuwała walkę z wielkim kapitałem i jun

kierstwem, a jedyną siłą, która tę walkę miała prowadzić, był wielkoprzemysłowy 

proletariat i jego rewolucyjna partia. Społeczeństwo chłopskie - a ta}dm byli 

w większości Serbołużyczanie - w tych zmaganiach jako partner nie liczyło się. 

Uchwalona 14 VIII 1919 r. konstytucja republiki weimarskiej, gwarantująca obcym 

narodowościom zamieszkałym w Niemczech prawa do rozwoju języka i własnej 

kultury, pozostała tylko na papierze. W tym samym również czasie powstawały 

pod patronatem najwyższych władz państwowych organizacje społeczno-polityczne 

zdecydowanie zwalczające jakąkolwiek próbę samodzielnego rozwoju mniejszości 

narodowych w republice weimarskiej. Na czołowe miejsce w latach dwudziestych 

wysunęły się: Deutscher Schutzbund jako organizacja zbiorcza oraz Reichszentrale 

fur Heimatdienst, lansujące m. in. antyserbołużycką propagandę i przestrzegające 

przed słowiańskim „niebezpieczeństwem" 4• 

W 1923 • r. obserwujemy w ruchu serbołużyckim nowe hasła; oprócz szeroko 

pojętej autonomii kulturalnej wysuwano na czołowe miejsca problematykę spo

łeczną, a w pierwszym rzędzie żądania reformy rolnej i nadania chłopom ziemi, 

będącej w posiadaniu warstwy junkierskiej. Te hasła przede wszystkim w znacz

nym stopniu zbliżyły lewicę niemiecką do chłopskiego ruchu Serbołużyczan. Pierw

szym tego ewidentnym dowodem było założenie w listopadzie 1919 r. liberalno

demokratycznej Lausitzer Volkspartei, do której należeli zarówno Serbołużyczanie, 

jak i Niemcy. W grudniu 1920 r. reaktywowano założoną w 1912 r. Domowinę, 

która stała się ponownie organizacją społeczno-kulturalną, zrzeszającą wszystkie 

warstwy społeczne Serbołużyczan. Podjęła ona sprawę równouprawnienia z ludnoś

cią niemiecką serbołużyckiej społeczności na polu kultury, oświaty i szkolnictwa. 

Z inicjatywy jej działaczy zrodziło się wiele akcji, które wykraczały p0za region 

Łużyc. Do niej należała inicjatywa przekładów literatury obcej na język serbo

łużycki, m. in. dzieł Dostojewskiego, Tołstoja, Sienkiewicza, Kraszewskiego, Neru

dy, Andersena, Bjorsena i Maupassanta. 

Lata 1924-1932 należały do najbardziej aktywnych dla działaczy mniejszości 

serbołużyckiej. Kasper przedstawia bogaty katalog spraw, które zostały w tym 

okresie zapoczątkowane. Nadmienić wypada, że są one wkomponowane w ogólno

niemieckie dzieje owej epoki, co niekiedy utrudnia czytelnikowi ich prześledzenie. 

Ginie niejako wysiłek działaczy na polu tworzenia szkolnictwa serbołużyckiego. 

Nie wiemy, jaki procent tej młodzieży objętej było nauczaniem w języku jej 

ojców, w jaki sposób organizowane były szkoły średnie i seminaria nauczycielskie. 

gdzie kształciła się kadra pedagogiczna dla potrzeb tejże młodzieży? Pamiętać przy 

tym należy, że Serbołużyczanie byli obywatelami niemieckimi i ich działalność 

nie mogła kolidować z obowiązującymi w tym zakresie ustawami. 

Druga połowa lat dwudziestych w Niemczech sprzyja wzrostowi antysłowiań

skiej fali. Słusznie więc Autor wyeksponował na czołowe miejsce nasilające się 

owe rewizjonistyczne tendencje, skierowane zarówno przeciwko Polsce. jak i Cze-

4 Szerzej o prawicowych organizacjach w republice weimarskiej: K. Fi e d o r, 
Antypolskie organizacje w Niemczech 1918-1933, Wrocław 1973. 
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chosłowacji. Region serbołużycki bowiem, w planach niemieckiego nacjonalizmu, 
stać się miał w przyszłości jeaną z baz. wypadowych przeciwko tym państwom. 
Toteż władze administracyjne zainteresowane były w jak najszybszym wyparciu 
z tego zakątka Rzeszy tych sił, które utrudniałyby przygotowanie owej bazy. Prze
jawiało się to w wzmożonej germanizacji miejscowego elementu, zarówno przez 
szkołę, jak i urząd, wypieraniu starej kultury ludowej, obyczajów, a nawet sprzę

tu codziennego użytku. Ta wzrastająca z roku na rok akcja „Festigung des 
Deutschtums" w regionie serbołużyckim znajduje szerokie odbicie również i w ma

teriałach archiwalnych we Wrocławiu. Władze rejencji legnickiej i wrocławskiej 

w ramach tzw. ,,nadzwyczajnych dotacji" przeznaczały coraz to znaczniejsze sumy 
na dofinansowanie „zaniedbanych" gospodarczo ziem niemieckiego wschodu. Wy

rażało się to m. in. w zakładaniu nowych gospodarstw rolnych, przydzielanych 

jedynie Niemcom, powstających w skupiskach polskich lub serbołużyckich. Miały 
one wzmacniać „germański wał" przeciwko słowiańskiemu naporowi. W tym 
samym czasie władze z reguły odmawiały jakichkolwiek dotacji pieniężnych dla 
stowarzyszeń serbołużyckich. Zwracał na to uwagę niejednokrotnie J. Skala, czo
łowy działacz, dziennikarz i poeta serbołużycki, na którego relacje często powo
łuje się również Kasper. 

Problem budowy owego „wału antysłowiańskiego" jest jednak zbyt słabo 
opracowany i udokumentowany. Wydaje nam się, iż „rozbijanie" zwartej masy 
społeczności serbołużyckiej przez wewnętrzną kolonizację niemiecką stanowiło 
jedną z metod walki z ową społecznością. Prześladowanie i szykanowanie działa
czy serbołużyckich zmuszało ich z kolei do aktywnej obrony i szukania sprzymie

rzeńca przeciwko przemocy i panoszącej się niesprawiedliwości. W drugiej poło

wie lat dwudziestych takim sprzymierzeńcem stała się niemiecka lewica, a zwłasz
cza KPD. Partia ta od 1925 r. zwróciła baczniejszą uwagę na chłopstwo jako sojusz
nika klasowego. I tu również wydaje slę nam, iż Autor niedostatecznie prześledził 
ten problem. Kasper bowiem przedstawił działalność KPD wobec mniejszości 
narodowych w sposób nie zawsze w pełni pogłębiony. Tymczasem komuniści nie
mieccy borykali się z wieloma zagadnieniami natury ogólnopaństwowej. Brali 
udział w rozwiązywaniu wielu węzłowych zagadnień międzynarodowych. Mogli 
więc nie dostrzegać spraw lokalnych, jakimi były niewątpliwie problemy mniej
szości narodowych w Rzeszy, a w tym i Serbołużyczan. 

Zaostrzająca się z miesiąca na miesiąc walka chłopstwa i robotników w Niem
czech przeciwko wzrostowi cen, obniżce plac i ogólnemu pogorszeniu stopy życio
wej wpłynęła na dalszą aktywizację przywódców Serbołużyczan. Przyczyniło się 
też do niej przejęcie kierownictwa KPD przez E. Thalmanna. Ewidentnym przy
kładem owej zmiany było zaangażowanie się znanych działaczy serbołużyckich do 
akcji popierającej wywłaszczenie rodziny cesarskiej z jej majątku, szacowanego 
na około 2,5 miliarda marek. W powołanym w tym celu 9 I 1926 r. komitecie dla 
regionu łużyckiego zasiedli m. in. J. Bjernich, H. Lodni, J. Petr i H. Sykora. 
Komitet występował również w obronie miejscowego chłopstwa i robotników rol
nych, nękanych niekorzystnymi zarządzeniami władz krajowych oraz agresywnością 

właścicieli ziemskich wobec zatrudnianych w ich majątkach załóg. Na tym tle 
powstał w lutym 1926 r. Lausitzer Bauernbund, reprezentujący serbołużycką wieś z. 
Jego czołowymi przywódcami zostali wybrani znani działacze ludowi z okręgu 
łużyckiego, a m. in. H. Sykora, H. Lodni, H. Kuchar, J. Dwórnik, J. Bjermich 
i A. Kraw�ik. Wielu z nich współpracowało z Domowiną, co pozwalało im od
działywać także na ruch kulturalno-oświatowy, a przede wszystkim przełamywać 
nacjonalistyczne tendencje, rodzące się zarówno wśród Serbołużyczan, jak i Niem
ców należących do Związku. 

;; M. K a  s p e  r, Der Lausitzer Bauernbund ...
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7 X 1925 r. powstała, z inicjatywy części przywódców Domowiny, Maćicy 
Serbskiej i Wendische Volkspartei, Serbołużycka Rada Ludowa, która miała wy
stępować w obronie interesów społeczności serbołużyckiej wobec centralnych 
władz Rzeszy. Rychło jednak przedstawicielstwo to uległo wpływom· ugrupowań 
prawicowych i nie spełniło pokładanej w nim nadziei. 

Ta aktywna i pełna zapału działalność czołowych reprezentantów politycznych 
i kulturalno-oświatowych Serbołużyczan budziła żywe zaniepokojenie wśród nie
mieckiej prawicy. Na łamach burżuazyjnej prasy coraz to częściej pojawiały się 
artykuły utrzymane w tonie zdecydowanie nieprzychylnym dla mniejszości serbo
łużyckiej. Nicią przewodni� owych wynurzeń prasy lokalnej i centralnej było łą
czenie ruchu serbołużyckiego z lewicowym ruchem niemieckim. Po 1933 r. te siły 
społeczne będą zaliczały tak jednych, jak i drugich do wrogów Trzeciej Rzeszy. 
Toteż trzeba podziwiać odwagę i takt polityczny ludzi, którzy kierowali ruchem 
serbołużyckim w omawianym okresie. Niejednokrotnie bowiem na łamach „Serb
skich Nowin" i „Luzicy" przypominali swym przeciwnikom, że ich patriotyzm nie 
ma nic wspólnego z prusko-niemieckim „hurra-patriotyzmem", który chciałby pod
porządkować sobie interesy mniejszości narodowych żyjących w Rzeszy w imi� 
,,dobra" całego narodu niemieckiego. To samo głosił J. Skala na łamach miesięcz
nika „Kulturwehr". 

Dzięki owemu zapałowi i zaangażowaniu setek działaczy różnych szczebli nadal 
rozwijało się życie kulturalne i naukowe wśród społeczności serbołużyckiej. Rodzi
mą produkcję literacką wzbogacały nowe przekłady literatury światowej, w tym 
tomiki wierszy Heinego, Kollara, Mickiewicza, Niekrasowa i innych. Z prozy obco
języcznej ukazały się wybrane dzieła Gogola, Nerudy, Żeromskiego, Tetmajera, 
Balzaka, Hugo, Roseggera i Wilde'a. 

P,od koniec lat dwudziestych również i na terenie Łużyc dała o sobie znać 
nowa partia polityczna w Niemczech - NSDAP. Już w czasie wyborów do Sejmu 
Krajowego w 1929 r. zademonstrowała swoją silę. W bezpardonowej walce poli
tycznej jej przedstawiciele posługiwali się zarówno hasłami antysemickimi, jak 
i antyserbolużyckimi. Coraz częściej też „Serbske Nowiny" donosiły o rozbijaniu 
przez grupy SA zebrań i imprez społeczno-kulturalnych, organizowanych przez 
Domowinę. Była to zapowiedź wprowadzania „nowego ładu" w Niemczech, na 
modłę narodowego socjalizmu. Pierwszych, powatnych aresztowań na Łużycach 
dokonano 2 III 1933 r. Wśród 100 aresztowanych z okręgu Budziszyna i Drezna 
znajdowali się znani działacze serbołużyccy, m. in. Traugott Jurk, A. Freund, 
P. Njek I J. Lipił:. Ponadto zatrzymano wielu miejscowych robotników i chłopów
za to tylko, iż należeli do Lausitzer Bauernbund. Kolejne aresztowania nastąpiły
w kwietniu. Objęły one w pierwszym rzędzie inteligencję, w tym A. Barta, J. Cyza,
M. Nowaka, J. Sajby, P. Nowotnego i innych. Na porządku dziennym były też
zwalniania z pracy dziennikarzy i nauczycieli. Wiele czołowych pism zawieszono.
Wprawdzie po kilku miesiącach niektórzy z zatrzymanych zostali zwolnieni, lecz
zobowiązano ich do okresowego meldowania się na policji, co było jedną z metod
postępowania władz hitlerowskich wobec „niepewnych politycznie".

Aresztowania i prześladowania Serbołużyczan odbiły się szerokim echem w Eu
ropie. Wydaje się nam, iż przedstawienie tego problemu przede wszystkim na 
podstawie literatury jest niemożliwe. Należałoby pokusić się o przeprowadzenie 
gruntownej kwerendy w archiwach zagranicznych i przypomnieć tę piękną posta
wę przedstawicieli narodów polskiego i czeskiego wobec ich słowiańskiego pobra
tymca, świadomie niszczonego przez brunatny reżym. Przywódcy Trzeciej Rzeszy 
zresztą żdawali sobie sprawę z odzewu, jaki wywołuje świadome tępienie Serbo
łużyczan. Toteż już latem 1933 r. pozornie zmienili front wobec tego narodu. 
iO sierpnia doszło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do narady poświęconej 
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polityce wobec owej mniejszości słowiańskiej. Zebrani ustalili, że ze względów 

politycznych, jak również z uwagi na dobro niemczyzny zagranicznej władze Trze

ciej Rzeszy zmuszone są prowadzić tolerancyjną politykę wobec mniejszości naro

dowych żyjących w ich kraju G. 

Zgodnie z tymi wytycznymi rząd saski wydał 26 IX 1933 r. oświadczenie. 

w którym zapewniał o swobodnym rozwoju życia kulturalnego i używaniu języka 

serbołużyckiego w szkole i kościele w miejscowościach zamieszkałych przez Serbo

łużyczan. W praktyce jednak nic się na tym polu nie zmieniło. Narodowy socjalizm, 

wbrew oficjalnym zapewnieniom, nie zamierzał tolerować rozwoju kulturalnego, 

czy też politycznego skupisk słowiańskich w Niemczech. W kwietniu zakazano 

działalności sporej części organizacji zrzeszonych w Domowinie. Nagminnym zja

wiskiem było też rozbijanie zwartości ugrupowań serbołużyckich i wciąganie do 

współpracy z narodowym socjalizmem wahających się i mniej narodowo uświado

mionych działaczy. Ewidentny przykład tego rodzaju polityki to skaperO'.,vanie do 

obozu Hitlera części przywódców Maćicy Serbskiej z A. Hermanem na czele. Oni 

też mieli reprezentować na zewnątrz społeczność serbołużycką. Owe machinacje 

narodowych socjalistów obnażył przed całym światem J. Skala, stwierdzając, iż 

godzą one w żywotne interesy Serbołużyczan 1. 

W owej antyserbołużyckiej kampanii niedostatecznie została przedstawiona 

przez Kaspera rola Bund Deutscher Osten (BDO). Związek ów, powołany do życia 
26 V 1933 r., skupił w swych szeregach najbardziej aktywnych działaczy wschod

nioniemieckich stowarzyszeń z okresu republiki weimarskiej. Od pierwszych dni 
swego istnienia przystąpił do rozbijania, a następnie podporządkowywania sobie 
istniejących jeszcze organizacji serbołużyckich. Związek miał całkowite poparcie 

najwyższych czynników partyjnych i państwowych w Niemczech. To BDO inicjo

wał akcje usuwania nieniemiecko brzmiących nazw miejscowości, napisów i naz
wisk serbołużyckich na wschodnich terenach Rzeszy. Jak wiadomo, akcję tę zapo
czątkowano w prowincjach pruskich w 1933 r. i zakończono prawie całkowicie 
w 1938 r. W wyniku kilkuletniej „czystki" zlikwidowano jedynie na terenie Sląska 
ponad 2600 nazw miejscowości i nazw geograficznych o brzmieniu słowiańskim s. 

Podobną akcję przeprowadzono na Pograniczu, Pomorzu Zachodnim i w Pru
sach Wschodnich. Należy przypuszczać, że usuwania „obcobrzmiących" nazw miej
scowości dokonywano także i na Łużycach. Wprawdzie Autor wspomina o owej 
akcji, wzmianki te są fragmentaryczne i dalekie od wyczerpania zasygnalizowa
nego zjawiska. Właśnie na przykładzie totalnej likwidacji owych ewidentnych 
śladów starej kultury serbołużyckiej można wykazać perfidne postępowanie na

rodowosocjalistycznego państwa i jego instytucji wobec tego narodu. Oficjalnie 
bowiem, jeszcze w pierwszej połowie lat trzydziestych, głoszono, że narodowy so
cjalizm nie zamierza siłą germanizować obcoplemieńców; nieoficjalnie zaś z całą 
brutalnością występowano przeciwko „obcej" narodowi niemieckiemu kulturze 
mniejszości narodowych w Rzeszy.- W drugiej połowie lat trzydziestych BDO już 

jawnie prowadził akcję rozbijania jedności Serbołużyczan i denuncjował ich czo
łowych działaczy. Zapewne też z jego inicjatywy dochodziło do narad przedstawi
cieli NSDAP i władz administracyjnych, poświęconych zagadnieniom serbołużyckim. 

Związek również, kiedy metody powolnego ujarzmiania ruchu serbołużyckiego 
nie przyniosły takich rezultatów, jakich się spodziewano, był inicjatorem rozpra

wiania się siłą z czołowymi przywódcami Domowiny. 13 I 1936 r. Wydział Serbo-

G Ka s p e r, S o ł t a, op. cit., s. 7; M. Ka s per, Geschichte der Sorben ... , 
s. 133

7 J. Sk a l  a, Die Rechtslage der Lausitzer Sorben, ,,Kulturwehr", 1933, s. 35 n.
s K. Fi e d o r, Walka z nazewnictwem polskim na Stąsku w okresie hitle

rowskim (1933-1939), Wrocław 1966, s. 17 n. 
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łużycki w Dreźnie wystosował do przewodniczącego Domowiny pismo z żądaniem 

zmian niektórych paragrafów statutu stowarzyszenia. W razie nieuwzględnienia 

tych postulatów - stwierdzano - czynniki polityczne będą zmuszone do rozwią

zania tejże organizacji. Zmiana statutu z kolei oznaczała uznanie Serbołużyczan 

za Niemców mówiących jedynie nieniemieckim językiem, a ruch kulturalno-oświa

towy tejże społeczności za odmianę Volkstumsarbeit w ujęciu BDO. 

Poświęcenie i zaangażowanie Serbołużyczan w sprawy narodowe będzie możfia 

w pełni ocenić dopiero wtedy, gdy weźmie się pod uwagę atmosferę, w jakiej 

przyszło im działać. Właśnie w okresie wzrastającego nacisku ze strony zwolen

ników Hitlera, a przede wszystkim BDO, wyrastali nowi działacze, którzy z gorli

wością neofitów podejmowali pracę zapoczątkowaną przez ich poprzedników. Sze

roko o nich pisze Autor omawianego dzieła. Na szczególną uwagę zasługuje prze

de wszystkim nauczyciel i pisarz J. Wjela, zbieracz pieśni ludowych J. Winar, 

kompozytor i autor Missa solemmis B. Krawc, jeden z najbardziej aktywnych 

publicystów, utrzymujących ścisłe kontakty z działaczami Warmii i Mazur. 

a zwłaszcza M. Kajką i S. Pieniężnym, M. Nowak, powieściopisarz J. Lorenc-Za

leski, poeta J. Sewcik i wielu innych 9. 

Rok 1936 przyniósł nowe zarządzenia niemieckich władz wobec Serbołużyczan. 

W posiedzeniach Domowiny brali udział także członkowie BDO; zmuszali oni nie

jednokrotnie do prowadzenia zebrań w języku niemieckim, a często, na skutek pro

wokacyjnych wystąpień, paraliżowali jej obrady. BDO zachęcał ponadto społeczeń

stwo serbołużyckie do udziału w organizowanych przez siebie „wieczornicach" 

i „odczytach". 

Niezależnie od akcji rozbijania od wewnątrz jedności Domowiny BDO nasilił 

kolportaż literatury propagandowej na terenach Górnych Łużyc. W drugiej poło

wie lat trzydziestych pojawiło się tu wiele nowych antysłowiańskich broszur i pu

blikacji „naukowych", mówiących, iż Serbołużyczanie to Niemcy posługujący się 

jedynie nieniemieckim językiem 10. 

Władze polityczne zakazały wydawania literatury w języku ludności rodzimej. 

a w pierwszym rzędzie sztuk J. Wjeli. Ze względu na opinię światową - jak pisze 

Kasper - nie zdecydowano się jeszcze na masowe aresztowania działaczy serbo

łużyckich. 18 III 1937 r. jednak wydano zakaz działalności Domowiny i podległych 

jej stowarzyszeń kulturalno-oświatowych, ,,niezgodnej" z programem narodowo

socjalistycznym i „zakłócającej" spokój oraz „porządek" w kraju. 

W czerwcu ukazały się nowe zarządzenia władz, kładące kres jakimkolwiek 

poczynaniom oświatowo-kulturalnym nienarodowosocjalistycznych organizacji wśród 

miejscowej ludności. Godziły one także w szkolnictwo serbołużyckie. Tym, którzy 

nie podporządkowaliby się nowym zaleceniom, grożono konsekwencjami admini

stracyjnymi. Ta „nowa" polityka narodowosocjalistycznych Niemiec ponownie zakty

wizowała skupiska serbołużyckie. Za pośrednictwem swych „mężów zaufania" na

dal uprawiano pracę kulturalno-oświatową według wzorów z lat ubiegłych. Do

chodziło też do kolportażu qlotek i broszur wymierzonych przeciwko faszyzmowi. 

To z kolei dało pretekst władzom gestapo do nasilenia aresztowań wśród Serbo

łużyczan. 

Ostatecznie w sierpniu 1937 r. zlikwidowano prasę serbołużycką i rozwiązano 

Maćicę Serbską, a jej wydawnictwa skonfiskowano. Ponadto przystąpiono do 

przesiedlania w głąb Niemiec najbardziej aktywnych miejscowych nauczycieli 

i działaczy. Nagminnym zjawiskiem było dokonywanie rewizji w domach podej

rzanych o sympatię do ruchu serbołużyckiego. 

9 K a s p e r, Geschichte der Sorben ... , s. 158. 
10 Die Sorben. Wissenwertes aus Vergangenheit und Gegenwart der sorbischen 

nationalen Minderheit, Bautzen 1970, s. 63. 



394 Recenzje 

W styczniu 1938 r. został aresztowany J. Skala. Ponownie na czołowe miejsce 
w owych prześladowaniach wysun�l się BDO. W większych skupiskach ludności 
wiejskiej z inicjatywy Związku zakładano przedszkola, w których poddawano dzieci 
totalnej germanizacji. Do inwigilacji członków mniejszości serbołużyckiej wprzęg
nięto młodzież, tworząc nawet specjalne grupy szturmowe HJ - Lausitzdienst, 
pozostające do dyspozycji BDO. 

Wybuch II wojny światowej oznaczał wkroczenie narodowosocjalistycznych 
Niemiec na drogę jawnego „urządzania" Europy na modłę Hitlera (Neuordnung 
Europas), w której nie było już miejsca dla narodów słowiańskich, a w tym i dla 
Serbołużyczan. Ostateczne plany w tym zakresie opracował H. Himmler, który na 
mocy tajnego rozporządzenia Hitlera z dnia 7 X 1939 r. został mianowany komi
sarzem do spraw umacniania niemczyzny. On też 15 V 1940 r. przedstawił filhrerowi 
memorandum, w którym wytyczył m. in. kierunki walki z Serbołużyczanami. Prze
de wszystkim zalecał izolowanie inteligencji od szerokich warstw społeczeństwa, 
rozbijanie zwartych jego skupisk, a następnie wysiedlanie do Generalnego Guber
natorstwa i wreszcie totalną germanizację młodzieży przez szkołę, organizacje 
Arbeitsdienst i wojsko. 

Szerzej pisze o tym Kasper we wspomnianym już tomie źródeł o narodowo
s9cjalistycznej polityce wobec Serbołużyczan 11. Rozbici przez wszechwładny aparat 
narodowosocjalistycznego państwa, a w pierwszym rzędzie przez gestapo, więzieni 
i przesiedlani w głąb Niemiec, Serbołużyczanie nie poddawali się. Autor przytacza 
wiele faktów świadczących o dużym ich zaangażowaniu w walce z hitlerowskim 
reżymem oraz o współpracy z polskimi, niemieckimi i czeskimi antyfaszystami. 
Ta ich działalność, okupiona sporą daniną krwi, została słusznie przez Kaspera 
wyeksponowana na czołowe miejsce. Wiele rodzin serbołużyckich niosło też doraźną 
pomoc wywiezionym tu przymusowo na roboty Polakom i Rosjanom. Nie zważa
jąc na stosowane przez niemiecką administrację kary, demonstrowało swój pozy
tywny stosunek do owych robotników. Wreszcie wielu Serbołużyczan walczyło 
z bronią w ręku w szeregach partyzanckich poza granicami kraju rodzinnego, 
a w pierwszym rzędzie w partyzantce rosyjskiej, polskiej i czechosłowackiej. Dzię

ki tym czynom Serbołużyczanie zasłużyli sobie na najwyższe uznanie współczes
nych i prawo do budowy nowego socjalistycznego porządku w środkowej Europie. 
Temu też celowi winien służyć wartościowy tom Historii Serbołużyczan pióra 
M. Kaspera.

• • 

• 

Karol Fiedor 

Z inicjatywy WTMH i IH UWr. odbyła się w dniu 1 IV 1977 r. dyskusja nad 
dziajami Łużyc. Posiedzenie zagaił prezes WTMH prof. dr R. Heck, witając dele
gację Instytutu za Serbski Ludospyt z Budziszyna (Institut fur sorbische Volks
forschung): prof. dra M. Kaspera, dyrektora Instytutu, i dra P. Kunze, zaproszo
nych gości z innych ośrodków naukowych w kraju, recenzentów i wszystkich 
przybyłych. 

Następnie głos zabrali recenzenci: doc. dr M. Pater i doc. dr K. Fiedor. 
Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos prof. dr H. Zieliński (IH UWr.). Uwagi 

Jego dotyczyły t. III Historii Serbołużyczan. Na wstępie podkreślił On, że mamy 
do czynienia z osiągnięciem naukowym godnym zazdrości. W porównaniu ze zbli
żonymi opracowaniami polskimi szerzej przedstawiona została kultura ludowa, dzie-

u K a s p e r, S o ł t  a, op. cit., s. 57 n. 
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je prasy, rozwój teatru i rola organizacji społecznych Serbołużyczan. Nie w pełni 
wykorzystano jednak możliwości pogłębienia sukcesu. Przy przedstawieniu nie
których problemów brak jest wielu informacji ogólnych,. a także statystycznych 
(np. o organizacji Lausitzer Bauernbund, przebiegu kampanii wyborczych, liczby 
kształcących się Serbołużyczan itp.). W pracy odczuwa się brak komparystyk!. 
Porównanie np. z analogiczną sytuacją mniejszości polskiej w Niemczech mogło 
przynieść szereg ciekawych wniosków. Choć równocześnie nie można zapominać 
o różnicach w położeniu tych dwóch mniejszości. Polacy mieli pewną perspektywę,
ktoś się nimi opiekował i przyświecał im cel - złączenie się w przyszłości z na
rodem. Stąd przed Polakami nie stało zagadnienie asymilacji dobrowolnej. Cała
ta skomplikowana problematyka ma kapitalne znaczenie metodologiczne. Profesor
zwrócił też uwagę na kwestię współpracy Serbołużyczan z ZPwN w okresie mię
dzywojennym.

Mgr T. Wróbel (Biblioteka UWr.) wskazał na wielkie zainteresowanie Historią

Serbołużyczan i fakt, że do tej pory nie dysponowaliśmy tak obszernym i nowo
czesnym opracowaniem dziejów tego narodu. 

Dr F. Biały (IH UWr.) podniósł zagadnienie niepełnego wykorzystania szans, 
jakie dawało to opracowanie dla ukazania stosunku Trzeciej Rrzeszy do problemu 
mniejszości narodowych, a także wpływu II wojny światowej na położenie Serbo
łużyczan. W książce rozsiane są wprawdzie informacje na ten temat przy różnej 
okazji, np. w postaci podpisów pod zdjęciami i ilustracjami, brak jest jednak 
podsumowania tych wiadomości w formie zestawień statystycznych. Szerzej omó
wił też zagadnienie rozwoju ruchu hitlerowskiego na Łużycach. 

Dr Przesmycki (Łódt) przedstawił współdziałanie Polaków i Serbołużyczan 
w XVIII w. i w czasach najnowszych i wskazał na wiele problemów, które wyma
gają jeszcze opracowania (np. współpraca z J. Skalą). 

Doc. dr Myczkowski (WSP Opole) podkreślił znaczenie, jakie dla Serbołuży
czan miał fakt powstania NRD i zagwarantowania ·im w ramach tego państwa 
prawa do samostanowienia, co bardzo mocno w pracy zostało zaakcentowane. 
Słabszą stron11 dyskutowanych tomów Historii Serbołużyczan jest unikanie przez 
Autorów danych statystycznych. 

Doc. dr Z. Kwaśny (IH UWr.) zwrócił uwagę, że przedstawienie stosunków 
gospodarczych nie było rzeczą łatwą, musiano podejmować też badania tródłowe, 
a ich wyniki ująć w formie syntetycznej. Szło też o przedstawienie problematyki 
gospodarki Łużyc nie tylko w ich granicach, ale również o ukazanie jej we wza
jemnym oddziaływaniu z sąsiadującymi terenami, z rozwojem gospodarczym ca
łego kraju oraz kierunkiem przemian gospodarczych w Europie. Pełniej przed
stawiono problematykę drugiej połowy XIX w. niż pierwszej. Dokładniejsze wy
zyskanie literatury pozwoliłoby zniwelować te dysproporcje i dokładniej powiązać 
niektóre ze zjawisk gospodarczych na Łużycach z ogólniejszymi procesami zamiast 
wspominać o tych ostatnich. Na większą uwagę zasługiwały różne formy kontak
tów gospodarczych Łużyc, a także podejmowane tu próby zastosowania nowych 
paliw (węgiel brunatny i torf), czym ze względu na duże osiągnięcia w tej dzie
dzinie interesowano się też poza granicami Łużyc. 

Prof. dr R. Heck (IH UWr.) stwierdził, że dużym walorem pracy jest jej dobra 
i przejrzysta konstrukcja. Autorzy w sposób umiejętny i w odpowiednich propor
cjach wpletli do opracowanej syntezy problematykę gospodarczą. Oba tomy są 
bogato ilustrowane i zaopatrzone w indeksy. Sugerował jednak, by w przyszłych 
wydaniach rozbudować indeks osobowy, w którym warto by zamieścić krótkie 
dane biograficzne. 

Z kolei zabrał głos prof. dr M. Kasper. Podziękował On organizatorom dyskusji 
i wszystkim, którzy wzięli w niej udział i zgłosili uwagi. Następnie szczegółowo 



396 Recenzje 

omówił charakter wydawnictwa. Podkreślił, że badania nad dziejami Łużyc rozwi
nęły się na większą skalę po II wojnie światowej. Instytut, który stara się je 
koordynować, powstał w 1951 r. W tym czasie zrodziła się idea opracowania syn
tezy dziejów Łużyc. Nad jej koncepcją dyskutowano na wielu konferencjach, 
w których uczestniczyli też historycy polscy (prof. dr Józef Leszczyński). Przed
stawił też trudności, jakie napotykano przy opracowywaniu syntezy (konieczność 
przeprowadzenia badań archiwalnych, zagadnienia periodyzacji, problemy meto
dologiczne itp.). Ustosunkował się też do uwag szczegółowych. 

Zabrał też głos dr P. Kunze, który podkreślił pewną wspólność interesów 
Polaków i Serbołużyczan oraz współpracę w walce politycznej w okresie hitle
rowskim. 

Krystyn Matwijowski 

L. R ę g o  r o  w i c z, WSPOMNIENIA ŚLĄSKIE I POZNAŃSKIE Z LAT 1919-
1934, Opole 1976, ss. 162, tabl. 

L. Ręgorowicz (1888-1970) był doktorem filozofii i profesorem gimnazjalnym,
po 1926 r. naczelnikiem Wydziału Oświecenia Publicznego w Urzędzie Wojewódz
kim Sląskim w Katowicach, a od marca 1933 r. - naczelnikiem Wydziału Szkol
nictwa Powszechnego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego w Warszawie. W lutym 1940 r. został zwolniony z obozu w Oranienburgu, 
następnie przebywał w rodzinnej Dąbrowie Tarnowskiej. Pracował i działał kon
spiracyjnie w Komitecie Rady Głównej Opiekuńczej i jako przewodniczący Powia
towej Komisji Oświatowej. 

Wspomnienia L. Ręgorowicza nie mają zbyt wielkiej wartości poznawczej, cho
ciaż zawierają informacje, które mogą być punktem wyjścia różnych badań histo
rycznych i socjologicznych. Autor wychował się w warunkach byłego zaboru au
striackiego, Ze Sląskiem zetknął się po raz pierwszy w związku z plebiscytem 
spisko-orawskim i górnośląskim (1920-1921). Książka składa się z opracowanego 
przez P. Świerca biogramu L. Ręgorowicza, posłowia pióra H. Głowackiego 
i F. Hawranka, indeksu nazwisk, spisu treści oraz właściwych wspomnień. Zostały 
one przygotowane do druku i opatrzone przypisami przez P. Świerca. 

Osobiste wspomnienia autora przeplatają się z dążnością do zracjonalizowania 
ówczesnych działań i nadania im wymiarów współczesnych. Problem ten uchwy
cili słusznie autorzy posłowia pisząc, iż lektura wspomnień „może u dzisiejszego 
czytelnika wywołać fałszywe wyobrażenia i skojarzenia", jeśli chodzi o „obraz 
dokonań polskich w województwie śląskim w latach 1922-1939" (s. 152). Niżej 
podpisany nie jest jednak przekonany o zasadności interpretacji zawartej w po
słowiu, a dotyczącej właśnie stosunkowo pomyślnego rozwoju szkolnictwa i „urzą
dzeń socjalnych" w województwie śląskim, szczególnie w porównaniu z resztą 
ziem polskich. Autorzy eksponowali w interpretacji fakt, iż celem rozwoju szkol
nictwa i „urządzeń socjalnych" ,,nie było podnoszenie poziomu oświaty klasy ro
botniczej i chłopstwa, ale walka z · nacjonalizmem i szowinizmem niemieckim" 
oraz „walka konkurencyjna z niemieckim szkolnictwem" (s. 155). Trudności tej 
interpretacji wynikają z tego, iż szkolnictwo niemieckie (również w Niemczech) 
było wynikiem takiej samej jakościowo struktury gospodarczo-społecznej i ustro
jowo-politycznej społeczeństwa, co szkolnictwo polskie. Ponadto klasy posiadające 
już wcześniej zdawały sobie sprawę z tego, iż względnie poprawne warunki socjal
no-bytowe mas ludowych są gwarancją większej produkcji materialnej, i to tym 
bardziej, że chodziło o okręg przemysłowy. Dodać też trzeba, iż wątpliwe wydaje 
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się ewentualne przypuszczenie, by władze państwowe w warunkach braku nacjo
nalizmu i szowinizmu oraz konkurencji szkolnictwa niemieckiego dążyły do za
prowadzenia w województwie śląskim warunków gospodarczo-społecznych i socjal
nych oraz szkolnych charakterystycznych dla terenów byłego zaboru austriackiego 
czy rosyjskiego. Współcześnie szkolnictwo polskie zainteresowane jest np. rozwią
zaniami szkolnictwa szwedzkiego mimo różnic ustroju gospodarczego i politycz
nego. Trudno jest mi też zgodzić się z metodą, jaką zaprezentow_ano w posłowiu, 
jeśli chodzi o „zweryfikowanie . . . obrazu szkolnictwa województwa śląskiego 
w okresie międzywojennym, nakreślonego przez L. Ręgorowicza" (s. 156). Przed
stawienie bowiem bez porównania większych osiągnięć szkolnictwa w województwie 
katowickim w okresie Polski Ludowej nie jest metodą weryfikującą subiektywne 
nie\\"ątpliwie poglądy L. Ręgorowicza. Ponadto odnosząc te osiągnięcia, np. do 
sukcesów Komisji Edukacji Narodowej, doszlibyśmy do fałszywego wniosku o braku 
jej zasług w dziedzinie szkolnictwa. 

Przygotowujący wspomnienia do druku, informując o tym, że L. Ręgorowicz 
złożył swoje rozmaite rękopisy wspomnień w różnych instytucjach, nie wyjaśnił 
czytelnikowi, jakimi kierował się zasadami edytorskimi. Można się też tylko do
myślać, iż omawiany tu tekst zdeponowany jest w Instytucie Śląskim w Opolu. 
Czytający odnosi często wrażenie, iż śródtytuły w rozdziałach nie pochodzą od 
autora wspomnień, lecz przygotowuji\cego je do druku. Jak jest naprawdę, tego 
nie wiadomo. Różnorakie wątpliwości budzą przypisy. Skoro znalazły się one 
w książkowym wydaniu wspomnień, powinny być rzetelniejsze, np. w przypisie 
nr 92 (s. 86) nie jest logiczna informacja o polonizacyjnej działalności Związku 
Po\\"stańców Śląskich na Górnym śląsku. Niektóre przypisy odsyłają czytelnika 
do literatury fachowej, inne nie. Jest tak nawet w wypadku problemów, które 
autor wspomnień postulował opracować naukowo i które częściowo zostały już 
rzeczywiście opracowane, np. przypis nr 51 i 53 (s. 51) dotyczący „Głosu Śląskiego" 
i „Nowin Raciborskich" 1

. W przypisie nr 129 (s. 134), powołuji\C się na dr A. Szcze
pańskiego nie zaznaczono, że był on konsulem polskim w Bytomiu. Nie podano 
też skąd zaczerpnieto informację o ponad 50 tys. uchodków polskich ze Śląska 
Opolskiego do województwa śląskiego w związku z terrorem w okresie powstań 
i plebiscytu. Liczbę tych Ślązaków Odezwa Komitetu Polskiego dla Górnego Slą
ska określiła na ok. 60 tys. osób 2. Czy rzeczywiście K. Miarka przez wydawanie 
,.Katolika" związał się z Centrum (przypis nr 28, s. 36)? W związku z poruszeniem 
sprawy liczby księży Polaków na śląsku Opolskim przed podziałem Górnego Śli\ska 
(s. 32-33) warto uzupełnić przypis nr 22 o informację, iż od 1919 do połowy 1922 r. 
Śląsk Opolski opuściło z powodu terroru niemieckiego 53 duchownych pracujących 
urzędowo, nie licząc zakonników i znajdujących się tam w związku z akcją plebi
scytową'· 

Autor wspomnień szczególn11 uwagę skoncentrował na pobycie w Opolu 
w związku z plebiscytem w Katowicach (1926-1933) i Poznaniu (1922-1926). Za
sygnalizowany w podtytule wspomnień rok 1934 nie znalazł w nich odzwiercie
dlenia. Charakterystyczne dla wspomnień są liczne pominięcia natury chronolo
gicznej i tematycznej. Dwustronicowy zaledwie fragment dotyczący pierwszego 
(jednorocznego) pobytu w Poznaniu zakończył autor stwierdzeniem, iż „w lutym 
lub z początkiem marca 1920 roku zaproponowano mi wyjazd do Nowego Targu 

1 J. D e  ro e 1, Początki „Głosu. Sląskiego" Józefa Siemianowskiego w Gliwicach
w 1903 roku (Studia Sląskie, ser. nowa, t. 23, Opole 1973, s. 11-102); J. G l e n  s k, 
,,Nowiny Raciborskie" w latach 1889-1904, Szkic monograficzny, Katowice 1970.

2 Zob.: L. S ro o łka, Problematyka państwa, narodu i społeczeństwa w pol
skiej pras ie Sląska Opolskiego (1922-1939) (Studia Śli\skie, ser. nowa, t. 23, Opole 
1973, s. 171). 

3 „Dziennik śląski", nr 177 z 5 VIII 1922. 
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dla wzięcia udziału w plebiscycie spisko-orawskim" (s. 18). Następne zdanie do
tyczy już plebiscytowego okresu pobytu na śląsku Opolskim od listopada 1920 r. 
(s. 19). Relacja ta urywa się w trakcie III powstania (s. 59), a dalszy ciąg wspom
nień poświęcony jest już drugiemu pobytowi w Poznaniu, tj. latom 1922-1926, 
które uznał autor za najproduktywniejsze w swoim życiu. Szkóda, iż nie znalazło 
to odzwierciedlenia w proporcji ilościowej wspomnień poznańskich do 'Śląskich. 
Najwięcej miejsca w publikacji zajmuje bowiem drugi pobyt L. Ręgorowicza na 
Śląsku, w Katowicach (od końca 1926 r.). 

Racjonalizacja niektórych wydarzeń i patrzenie na nie przez rzekomy pryzmat 
współczesności spowodowały, iż autora „drażniło" np. to, że w jednym z· wielko
polskich kółek rolniczych, ,,którego przewodniczącym był ziemianin, głos zabierał 
najpierw ziemianin, potem goście, a wreszcie chłop" (s. 62). Podobnie ma się rzecz 
z fragmentem wspomnień dotyczącym, np. ,,sławojek", których budowa nie była 
jednakże potrzebna na Górnym Śląsku, ponieważ nawet najstarsze domy śląskie 
zaopatrzone były już wcześniej w lepsze urządzenia sanitarne (s. 119). Uproszczone 
są również poglądy autora na sprawę separatyzmu, dzielnicowości, partykularyzmu, 
stosunków narodowościowych w rodzinach, stosunków między inteligencją rodzimą 
a napływową itp. W pierwszej i ostatniej sprawie brak np. zupełnie - jak w ca
łych wspomnieniach - zróżnicowania ideologicznego i ustrojowo-politycznego mię
dzy obozem rządzącym w Polsce (szczególnie po 1926 r.) a poważną częścią ro
dzimej inteligencji. Separatyzmem i dzielnicowością oraz partykularyzmem nazy
wano częstokroć to, co tym w istocie nie było. Natomiast sposób przedstawiania 
we wspomnieniach niektórych spraw jest przykładem kontynuowania stereotypo
wych uprzedzeń grupowych i etnicznych, z jakimi miało się do czynienia w okre
sie międzywojennym. Wbrew oczywistym faktom autor wspomnień był przeko
nany, iż zabory pruski i rosyjski naśladowały Galicję, jeśli chodzi o zakładanie 

zrzeszeń kulturalno-oświatowych w rodzaju krakowskiego Towarzystwa Szkoły 
Ludowej (s. 38) '· Podobne przykłady można mnożyć. Jednakże te i inne sprawy, 
które należało by sprostować lub naświetlić szerzej, wymagają odrębnej publi
kacjL 

Leonard Smolka 

L. S m o ł k a, PRASA POLSKA NA SLĄSKU OPOLSKIM 1922-1939, Warsza
,va-Wroclaw 1976, ss. 200 + ilustr. 

Historia prasy polskiej na ziemiach etnicznie polskich, które znajdowały się 
pod panowaniem niemieckim, jest bardzo ściśle powiązana z centralnymi proble
mami polskiego ruchu narodowego na tych obszarach. Nie jest też więc dziwne, 
że w dotychczasowych badaniach wielokrotnie zajmowała uwagę licznych history
ków, chociaż zazwyczaj było to przy studiach dotyczących całokształtu warunków 
bytu narodowego Polaków. Omawiana praca L. Smolki stanowi pierwszą próbę 
przedstawienia w miarę możliwości w sposób wyczerpujący najważniejszych pro
blemów dotyczących dziejów prasy polskiej w jednym regionie państwa nie
mieckiego zamieszkałym przez ludność polską. Wcześniejsze studia T. Cieślaka do
tyczyły innych regionów, opierały się na inaczej prowadzonych badaniach i po
siadały inny charakter. Przedmiotem badań Smołki był obszar, który posiadał 
w omawianym okresie w granicach państwa niemieckiego największą liczbę lud-

4 Historia Polski, oprac. zbiorowe pod red. S. Arnolda i T. Manteuffla, t. 3, 
cz. 1 pod red. ż. Kormanowej i I. Pietrzak-Pawłowskiej, Warszawa 1963, s. 801. 
805.



Recenzje 399 

ności polskiej, o najwyższym stopniu świadomości narodowej, okazującą szczególną 
aktywność narodową, co znajdowało swój wyraz w kształtach organizacyjnych, 
również i inicjatywach prasowych. Przy czym na tym terenie w sposób najbardziej 
ostry wystąpiły dążenia do akcentowania odrębności i samodzielności regionalnej 
w polskim ruchu narodowym. Gdy ponadto zwrócimy jeszcze uwagę, że ludność 
polska na terenie śląska Opolskiego mocno, jak na terenie żadnego innego re
gionu, była powiązana z różnolitymi ośrodkami dyspozycyjnymi w kraju, że od
działywała zarówno ·przez swą masę, jak i aktywność na inne skupiska polskie 
w Niemczech, stanie się zrozumiałe, że wyniki badań nad dziejami prasy polskiej 
na Opolszczyźnie posiadają znaczenie nie tylko dla historii tego regionu. 

Praca L. Smołki wydana staraniem wydawnictwa Uniwersytetu Wrocław
skiego w serii „Nauki Polityczne" jest zmienioną, a przede wszystkim skróconą 
wersj� rozprawy doktorskiej przedstawionej na Wydziale Filozoficzno-Historycz
nym. Przy wysokiej ocenie ustaleń faktograficznych, niektóre tezy sformułowane 
przez autora już w czasie obrony wywołały kontrowersyjne wnioski recenzentów, 
podtrzymane również w recenzji wydawniczej. Tezy te w swoim zasadniczym 
kształcie zostały podtrzymane przez Autora w omawianej książce. Należy więc 
traktować je jako wyraz przemyślanej koncepcji, a nie przypadkowe. Jednakże 
książka Smołki przy bezspornych walorach dokumentacyjnych w swojej warstwie 
interpretacyjnej nosi charakter dyskusyjny. Można przypuszczać, że dyskusja 
z wnioskami sformułowanymi na kartach tej książki niejednokrotnie będzie trafiać 
na łamy czasopism czy odpowiednich wydawnictw książkowych. Tym bardziej 
że w studium Smołki historia prasy polskiej na Śląsku Opolskim niejednokrotnie 
jest jakby tylko pretekstem do formułowania wniosków i ocen dotyczących naj
ważniejszych problemów z historii polskiego ruchu · narodowego w całych Niem
czech w okresie międzywojennym. 

Praca została przygotowana na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej w ar
chiwach i bibliotekach. Szczególne znaczenie dla tych poszukiwań miały zbiory 
akt polskiej służby zagranicznej w Niemczech. Autor, docierając do wszystkich 
zbiorów bibliotecznych w Polsce, starał sią skompletować w miarę możliwości peł
ne roczniki gazet polskich wydawanych na Śląsku Opolskim. Wskutek zniszczeń 
wojennych nie udało się tego dokonać w pełni. Pozostały znaczne luki. Wielka 
szkoda, że wyniki owych poszukiwań nie zostały przedstawione w pracy w ujęciu 
tabelarycznym. O istniejących w tym zakresie lukach dowiadujemy się tylko 
z drobnych i czasami przypadkowych informacji. Wykaz taki miałby duże znacze
nie dla oceny twierdzeń Smołki, formułowanych przecież, na co sam zwraca uwagę, 
niejednokrotnie przy znajomości pojedynczych numerów. Wykaz taki można by 
nawet zamieścić chociażby kosztem ograniczenia nadmiernie rozbudowanych przy
pisów \V rozdziałach I i II. Przy uzasadnionej konstrukcji czytelnika L"derza wpro
wadzenie nieproporcjonalnie poważnych skrótów w rozdziale III. w którym to 
prawie całkowicie zrezygnowano z przypisów odsyłających do źródeł. Nie wydaje 
się, aby można było zgodzić się z wyjaśnieniem takiego postępowania, iż sprawy 
te zostały przez Autora wyczerpująco przedstawione w artykułach, które opubli
kował wcześniej w innych wydawnictwach. Wykład, nie zawsze łatwo zrozumiały, 
nosi wyraźne piętno skrótów, wprowadzanych już po napisaniu tekstu w sposób 
nadmiernie mechaniczny. 

W pracy L. Smołki zostało omówionych pięć zasadniczych problemów dotyczą
cych dziejów prasy polskiej na śląsku Opolskim: organizacja, ideologia, funkcja, 
polityka ruchu polskiego w Niemczech wobec prasy, polityka władz niemieckich. 
Autorowi udało się zebrać poważny materiał źródłowy ukazujący wszystkie inicja
tywy prasowe ludności polskiej na Śląsku Opolskim w okresie międzywcjennym, 
wykazujący przyczyny i znaczenie jakże wielu różnorakich reorganizacji na tym 
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polu. Przedstawiono, na czym polegało znaczenie tej prasy w życiu Polaków. Autor 
doszedł do licznych ustaleń, które porządkują wcześniejszą, fragmentaryczną wie
dzę o tych problemach. Ustalenia te będą posiadały trwałe znaczenie dla wszyst
kich badaczy studiujących najnowszą historię Sląska Opolskiego. Studium Smołki 
pozostało rozprawą przede wszystkim z zakresu historii politycznej, w niewielkim 
stopniu Autor wykorzystał i metody i zainteresowania współczesnego prasoznawst
wa, nie tylko przez odrzucenie, a szkoda, ilościowych metod prasoznawczych, waż
nych także dla badań historycznych. Wyjąwszy sprawy personalne, finansowe i ogól
ne informacje o dopływie informacji, Autor nie interesował się wewnętrznymi 
problemami redakcyjnymi. 

Głównym przedmiotem zainteresowań badawczych Smołki stało się poszuki
wanie, można powiedzieć metodami niemal detektywistycznymi, przejawów istnie
nia i działania „opozycji" występującej przeciwko centralnemu kierownictwu 
Związku Polaków w Niemczech. Ten nurt zainteresowań zepchnął na plan dalszy 
analizę sytuacji wywołanej określoną polityką władz i społeczeństwa niemieckiego, 
uniemożliwił przedstawienie w sposób wyczerpujący wszystkich konsekwencji dla 
Polaków na Sląsku Opolskim, w "tym także i dla działalności prasowej, podporząd
kowania się państwa polskiego systemowi wersalskiemu. Na kartach książki nie 
brak wielu krytycznych uwag przy przedstawianiu polityki państwa polskiego 
wobec ludności polskiej w Niemczech. Słowa takie były \vypowiadane niejedno
krotnie .. Lecz u Smołki można dostrzegać z jednej strony uleganie pragmatyzmo
wi przy formułowaniu wniosków dotyczących wydarzeń historycznych, a z drugiej 
strony niedocenianie realiów politycznych. Nie wydaje się, aby miało jakiekolwiek 
walory naukowe stwierdzenie o nieliczeniu się II Rzeczypospolitej z postulatami 
ludności polskiej na terenach przygranicznych państwa niemieckiego, bez wyjaśnie
nia rzeczywistych przyczyn takiej postawy, przy przeciwstawieniu v.r tym samym 
miejscu tej polityce uwzględniania przez państwo polskie interesów różnego ro
dzaju ruchów prometejskich (s. 190). Ten publicystyczny zabieg, który, jak się 
wydaje, miał na celu zwiększenie siły argumentacji o niesłusznej polityce wobec 
Polaków w Niemczech, w istocie niczego nie wyjaśnia, a jeszcze ponadto zaciem
nia ogólny obraz. 

Przedstawiając złożoną sytuację w polskim ruchu narodowym Smołka starał się 
ukazać powiązania poszczególnych wydawnictw i redakcji z różnorodnymi poli
tycznymi ośrodkami d:yspozycyjnymi. Zebrał z tego zakresu wiele interesujących 
materiałów. Moim zdaniem jednak w sposób przesadny oceniał zależność ZPwN 
od polskiej służby zagranicznej. Spowodowało to niesłuszne pomniejszenie roli 
ludności miejscowej w tej organizacji, co wreszcie doprowadziło do uproszczonej 
interpretacji przy omawianiu dziejów prasy. Autor nie dostrzegł, że ZPwN powstał 
w sposób samodzielny, że proces zwiększania wpływów w tej organizacji polskiej 
służby zagranicznej był długotrwały, że uzależnianie prasy związkowej także nic 
było natychmiastowe, gwałtowne i pełne. W sposób bezkrytyczny przytacza in
formację E. Kmiecika, jakoby spotkanie przedstawicieli Komitetu Narodowego na 
dworcu w Berlinie z Piłsudskim w 1921 r. przyspieszyło utworzenie ZPwN (s. 11). 
Tymczasem analiza materiałów źródłowych wskazuje zupełnie co innego. 

Smołka na całą historię ZPwN patrzy przez analizę interesów śląskich. Uznaje 
słuszność stanowiska tych działaczy polskich w Niemczech w okresie międzywo
jennym, którzy wskazywali na potrzebę umieszczenia siedziby władz centralnych 
na terenie Sląska Opolskiego, dochodząc do konkluzji, iż „krótkowzroczna była 
koncepcja utworzenia ZPwN z siedzibą centralną w Berlinie", a nie „na gruncie 
śląskim" (s. 14). W świetle rozważań Smolki ZPwN był organizacją ponoszącą 
winę za wszystkie niepowodzenia polskiego ruchu narodowego, za rozbicie spo
łeczeństwa polskiego. A wszystko to było jego zdaniem konsekwencj� realizowa-
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nia przez Związek koncepcji zewnętrznych, niedostosowanych do potrzeb miejsco
wego środowiska. Natomiast opozycja antyzwiązkowa, zdaniem Smołki to siły 
reprezentujące interesy narodowe ludności miejscowej. Stawia'.jąc nieomal znak 
równania między interesami narodowymi ludności miejscowej a działaniem opozy
cji (np. s. 38) nie wyjaśnił jednak, jak rozumie zakres owych interesów. 

Smołka starał się o ukazanie wszystkich przejawów aktywności opozycji, ale 
jednak nie podjął się, wprawdzie bardzo trudnej, próby ilościowej oceny jej wpły
wów. Z taką postawą spotykamy się również i przy analizie poszczególnych wy
dawnictw prasowych. Brak ocen dotyczących wpływów ilościowych powoduje po
stawienie niemal na jednej płaszczyźnie gazet i czasopism o różnych nakładach, 
różnej częstotliwości ukazywania i różnych wpływach. W świetle wywodów Smołki 
opozycyjne gazety były bardziej dostosowane do interesów ludności, prowadziły 
zręczniejszą politykę, potrafiły lepiej przeciwstawiać się polityce władz niemieckich, 
niż powiązane ze ZPwN. Dla poczynań opozycji charakterystyczna była rzeczy
wiście większa elastyczność w działaniu, znajdująca swój wyraz w lepszym 
dostosowywaniu do warunków lokalnych. Ale aby ocenić rezultaty jej działań, 
trzeba jednak brać pod uwagę efemeryczny charakter poczynań organizacyjnych 
opozycji czy wąski przecież krąg oddziaływania, przy ogólnopaństwowym charak
terze ZPwN, jak i jego ciągłości przez cały okres międzywojenny. Usiłując wy
kazać rozległość wpływów opozycji czasami Autor dostrzegał ją tam, gdzie jej 
nie było. I tak np. z faktu, że „Gazeta Olsztyńska" zachowywała rezerwę wobec 
kierownictwa ZPwN w 1923 r., wyciąga wnioski o podobnej postawie w 10 lat 
później (s. 86), chociaż w tym czasie zaszły w redakcji bardzo poważne zmiany, 
czyniąc taką ocenę zupełnie fałszywą. 

Politykę ZPwN wobec śląskich inicjatyw prasowych Autor przedstawia przez 
pryzmat dążeń do zniszczenia wszystkich sił opozycyjnych, nawet potencjalnych. 
Wyróżniając trzy nurty w prasie polskiej na Sląsku Opolskim: umiarkowany, ra
dykalny oraz socjaldemokratyczny, z pierwszym łączy całą opozycję, z drugim 
ZPwN. Jednakże w sposób niewystarczający określił różnice między pierwszym 
a drugim nurtem (por. np. s. 113). Spowodowało to przedstawienie szczegółowych 
sporów między rzecznikami poszczególnych nurtów jako sporów personalnych, 
mimo odmiennych etykietek. Istota różni� programowych nie została w pełni 
ukazana. 

Krytykując działalność prasową ZPwN Smolka przeciwstawiał im sukcesy or
ganizacyjne i ekonomiczne wydawnictw poWil\zanych z siłami opozycyjnymi. Na 
dowód swego twierdzenia, że niewystarczające jest tłumaczenie kłopotów finan
sowych „Katolika" kryzysem ekonomicznym, odwołuje się Autor do losów wy
dawanego w tym samym czasie czasopisma „Inwalida", charakteryzując je jako 
niepowiązane z obozem sanacyjnym (co należało rozumieć jako nie związane ze 
ZPwN) i jako w pełni rentowne (s. 29). Zestawienie zaskakujące. Bo czyżby ów 
fakt polityczny decydował o rentowności owego pisma? Autor nie brał tu pod 
uwagę, że istniała przecież różnica między dziennikiem a czasopismem, i to tak 
specjalistycznym, która czyni takie porównanie całkowicie nieprzydatne dla wy
ciągania jakichkolwiek szerszych wniosków. 

Szukając argumentów, które by zdezawuowały politykę ZPwN i polską służbę 
zagraniczną, Autor staje w obronie Napieralskiego, pisząc, iż jego wyjazd ze 
Sląska Opolskiego w listopadzie 1924 r. był „wywołany jego dezaprobatą dla pro
gramu ZPwN wobec Sląska Opolskiego" (s. 18), ale bez udowodnienia takiej oceny. 
A sprawa wygląda inaczej i wystarczy tylko odesłać do monografii M. Czapliń
skiego, który ukazuje wcześniejsze rokowania, jakie Napieralski prowadził w spra
wie sprzedaży wydawnictwa. Krytykując ZPwN L. Smołka stwierdził, że formy 
współdziałania mniejszości narodowych w republice weimarskiej „nie zdały egza-

a - Sobótka 3{17 
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minu w płaszczyźnie wewnętrznej i międzynarodowej" (s. 11). Dowodem dla ta
kiego wniosku miało być wycofanie się ZPwN i współdziałających z nim innych 
organizacji mniejszościowych w 1927 r. z kongresów mniejszościowych (s. 170). 
Tymczasem przecież według ocen współczesnych, potwierdzonych przez wielu 
historyków, wydarzenia te potwierdzały słuszność założeń programowych i orga
nizacyjnych przyjętych z inicjatywy Związku Polaków, które uniemożliwiły uczy
nienie z kongresów międzynarodowej trybuny dla akceptowania koncepcji polityki 
mniejszościowej republiki weimarskiej. 

Charakteryzując opozycję śląską, wykazując konsekwencje jej działań dla 
losów prasy polskiej, Autor przeszedł do porządku dziennego w swoich rozważa
niach nad aspektami ambicjonalnymi, materialnymi owych tarć wewnętrznych, 
które mogą wiele wyjaśnić dla zrozumienia tej swoiście pojętej walki „o rząd 
dusz", która wyrastała nie tylko na tle różnic ideowych. Bo przecież niejednokrotnie 
w dziejach wystąpień opozycyjnych można było dostrzegać, że określone założenia 
ideowe były formułowane później, dla uzasadnienia wcze�niejszych sporów perso
nalnych. Szczególnie wiele wniosków dla rzeczywistej oceny opozycji dostarcza 
cała sprawa Pawlety, tak często powracająca na kartach książki. Przede wszyst
kim trudno się zgodzić ze ·zdecydowanym twierdzeniem o braku pobudek mate
rialnego zainteresowania w stanowisku Pawlety w jego sporze ze ZPwN na prze
łomie lat 1931/32 (s. 35). Przecież o czym innym świadczy zarejestrowanie wówczas 
w sądzie udziałów przez jego żonę, co zmusiło ZPwN do spłaty poważnych sum 
na rzecz Pawlety. Smołka tę operację kwituje określeniem, że był to „wybieg", 
który pozwolił na uzyskanie pieniędzy na uruchomienie nowego wydawnictwa 
związanego z opozycją (s. 36). Pieniądze rzeczywiście na ten cel zostały zużytko
wane, lecz zostały one wyłudzone od Związku, który świadom rzeczywistego cha
rakteru, nie chciał dopuścić do gorszącego procesu sądowego. Pawleta traktował 
uruchomienie nowego wydawnictwa nie tylko jako wyraz określonej działalności 
ideowej, ale i zarazem jako stworzenie nowego warsztatu pracy. Przyznawał się 
do takich starań i sam Pawleta, kiedy na krótko przed wojną zabiegał o ponowne 
włączenie do działalności na polu prasowym w kręgu Związku Polaków. A zresztą · 
także i sam Smolka przyznaje, iż „brak pomocy ze strony ZPwN powodował, że 
Pawleta rozszerzał kontakty z przedstawicielami antysanacyjnych ugrupowań w wo-

� jewództwie śląskim" (s. 41). Czyżby w wypadku pomocy materialnej ze strony 
Związku Pawleta z tych kontaktów nawet zrezygnował? 

Podobnie Autor nie chce w pełni ujawnić rzeczywistych przyczyn, które do
prowadziły do likwidacji Związku Polaków na Sląsku, określając je w sposób eufe
miczny „ugodą", tłumacząc jej przyczyny wzrostem „zagrożenia ludności polskiej 
i ekonomicznej słabości tego Związku" (s. 168). Gdy tymczasem wiadomo, że or
ganizacja ta, której istnienie stanowiło apogeum w działaniu całej opozycji, uznała 
za konieczne podporządkowanie się ZPwN wobec kłopotów finansowych oraz po
ważnego zadłużenia, spowodowanego także i działalnością prasową. Warunkiem 
owej decyzji było zobowiązanie ZPwN do pokrycia powstałych długów. Przy dą
żeniu do usprawiedliwiania opozycji uderzające jest krytykowanie wszystkich prób 
podejmowanych przez ZPwN dla wyjścia z trudności finansowych. I tak np. próby 
pozyskania przez „Nowiny" czytelników na terenie województwa czy po Anschlusie 
na terenie Austrii stały się podstawą sformułowania oceny, że bardziej wyrażano 
„troskę o rentowność ekonomiczną „Nowin" niż o czytelnika polskiego na Sląsku 
OpolŚkim" (s. 50). 

Polemizując z ocenami przyczyn likwidacji wydawnictwa „Katolik", formu
łowanymi przez ZPwN, który wyjaśniał je sytuacją ekonomiczną, Smołka zazna
cza, że „z punktu widzenia doraźnych korzyści materialnych nierentowna była 
jakakolwiek akcja polska w Niemczech, w tym również prasowa" (s. 34). I to 
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jest prawdą. Ale jest również prawdą, że ZFwN i polska służba zagraniczna po
siadały na potrzeby polskiej pracy narodowej określone, zbyt małe w stosunku 

do potrzeb, sumy pieniędzy, że trzeba było dokonywać wyboru, na co je prze
znaczać. A likwidacja „Katolika" przypadała na okres, kiedy zmniejszyły się owe 
sumy, a równocześnie otworzyły nowe możliwości działania na polu organizacji 
szkolnictwa. I nie jest przecież przypadkiem, że w miejscu „Katolika", wydaw
nictwa zorganizowanego dla zupełnie innych potrzeb, powstało pierwsze w Niem
czech gimnazjum polskie. Inna rzecz, że dodatkowym argumentem były wówczas 
działania zmierzające do zmniejszenia możliwości działań sił opozycyjnych wobec 

Związku Polaków. Słusznie, chociaż w sposób zawikłany krytykując instrumen
talne traktowanie przez ZPwN kryteriów przynależności narodowej, przesadnie 
jednak stwierdza, że „mandatu przynależności do narodu polskiego odmówiono 
nawet tej części ludności, która reprezentowała dostatecznie wysoki stopień pol

skiej świadomości narodowej, a która nie zgadzała się z ideologiczną i polityczną 
orientacją naczelnej organizacji ruchu polskiego" (s. 170). 

W sumie można powiedzieć, że Smołka zajmuje zupełnie inne stanowisko wo
bec ZPwN, a inne wobec wszystkich organizacji opozycyjnych. Nie ułatwia to 
zbadania i przedstawienia rzeczywistej roli i znaczenia poszczególnych gazet i cza
sopism w życiu ludności polskiej na Śląsku Opolskim. Książka Smołki stanowi 
poważne osiągnięcie w zakresie uporządkowania podstawowej informacji o dziejach 
prasy polskiej na tym terenie. Nie daje natomiast wystarczającej odpowiedzi na 
pytania dotyczące roli i funkcji poszczególnych wydawnictw i tytułów. 

Wojciech Wrzesiński 

J. Mo 1 e n d  a, SZKOLNICTWO W REJENCJI KATOWICKIEJ W LATACH
OKUPACJI HITLEROWSKIEJ. PRZYCZYNEK DO POLITYKI NARODOWOŚCIO
WEJ OKUPANTA, Katowice 1976, SS. 259. 

Recenzowana praca powstała jako dysertacja doktorska w Śląskim Instytucie 
Naukowym w Katowicach. Dotyczy spraw pomijanych w polskim piśmiennictwie. 
Rozważania swoje ujęła Autorka w siedmiu rozdziałach: 1. Struktura organiza
cyjna [szkolnictwa - dod. mój] na terenie rejencji katowickiej, 2. Personel pedago
giczny, 3. Szkolnictwo jako podstawowy czynnik w procesie germanizacji i .faszy
zacji, 4. Stosunek młodzieży do procesu germanizacji w szkolnictwie, 5. Szczątkowe 
szkolnictwo polskie, 6. Szkolnictwo tajne, 7. Wpływ klęsk niemieckich w ostatnim 
etapie wojny na sytuację w szkolnictwie. Wstęp, zakończenie, przypisy, aneksy oraz 
wykaz wykorzystanych źródeł i literatury to pozostałe elementy zawartości książki. 

Po lekturze spisu treści można by stwierdzić, że nakreślony w tytule temat 
został opracowany wyczerpująco. Pisząc bowiem o szkolnictwie jako instrumencie 
polityki narodowościowej okupanta słusznie Autorka podnosi takie zagadnienia, 
jak ustrój szkolnictwa, kadry nauczycielskie, treści nauczania i wychowania, 
wreszcie skutki tych zabiegów i postawę młodzieży. Lektura książki nasuwa wąt
pliwości różnej natury. Autorka od pierwszych zdań wprowadza czytelnika w szcze
gółowe kwestie szkolnictwa w rejencji katowickiej. Wyraźnie daje się odczuć brak 

choćby skrótowej informacji na temat organizacji, założeń, celów itp. szkolnictwa 

w Trzeciej Rzeszy, łącznie z omówieniem centralnych rozporządzeń w tym zakresie 
w latach wojny. Wpłynęłoby to korzystnie na płynność i jasność wykładu w dal

szych partiach książki. 



404 Recenzje 

Punkt ciężkości rozprawy spoczywa na trzech pierwszych rozdziałach, i to 
nie tylko z tego względu, że obejmują blisko 3/4 całości tekstu. Jej dalsze rozczłon
kowanie na kilkunastostronicowe rozdzialiki (zajmujące w sumie ok. 60 str.) 
nie służy dobrze przejrzystości pracy. Połączenie rozdz. III i IV, jak również 
włączenie do rozdz. I uwag o szczątkowym szkolnictwie polskim (rozdz. V), będą
cym wszakże jednym z ogniw struktury organizacyjnej szkolnictwa na omawianym 
terenie, odbiłoby się korzystnie na zawartości pracy i pozwoliłoby uniknąć wielu 
powtórzeń. Wydaje się również, że sformułowana w tytule monografii problema
tyka zwalniała Autorkę z obowiązku zajmowania się tajnym nauczaniem (rozdz. VI). 
Włączenie tego wątku nie wniosło też wiele nowego w sensie poznawczym. Wokół 
tych spraw narosła bowiem w okresie powojennym wcale pokaźna hteratura (po
minięto istotną dla tego zagadnienia publikację K. Popiołka, Tajne nauczanie na 
Ślqsku - metody i wyniki badań, ,,Powszechny Zjazd Historyków Polskich w To
runiu". Sympozjum 3: Problemy oświaty podziemnej w okresie okupacji ... , Toruń 
1974). 

Wykorzystanie literatury przez Autorkę budzi poważne zastrzeżenia. A więc 
trzeba upomnieć się o wyzyskanie choćby podstawowych publikacji o szkolnictwie 
Trzeciej Rzeszy, zwłaszcza traktujących o celach, metodach i treściach nauczania. 
Dorzucić by należało jeszcze kilka tytułów nie wykorzystanych prac polskich, 
choćby K. Popiołka, Wpływ wydarzeń wojennych na nastroje mieszkańców Gór· 

nego śląska (1942-1943), czy St. Adamskiego, Poglqd na rozwój sprawy narodo

wościowej w województwie śląskim w okresie okupacji hitlerowskiej, i in. Tym 
bardziej należy to uczynić, gdyż w wykazie wyzyskanej literatury podane zostały 
pozycje nie mające nic - lub prawie nic - wspólnego z omawianym tematem 
(F. Chrzanowski, M. Stępień 1). Na recenzenta spada też osobliwy obowiązek po
informowania, że w 1974 r. na łamach „Zarania Sląskiego" (z. 1) ukazał się ar
tykuł J. Molendy Organizacja szkolnictwa na terenie rejencji katowickiej w latach 
okupacji hitlerowskiej, o którym nie ma w pracy najmniejszej wzmianki, a któ
rego powórzeniem, z minimalnymi zmianami, jest rozdz. I omawianej pracy. 

Niewykorzystane zostało też powojenne piśmiennictwo zachodnioniemieckie. 
Zachowując zrozumiały krytycyzm, można by z wielu publikacji (na ogól rozsia
nych w szeregu czasopism), zawierających np. wspomnienia byłych nauczycieli, 
pracowników administracji szkolnej (dyrektorów szkół, inspektorów) i uczniów 
z terenu m. in. rejencji katowickiej, wydobyć niekiedy ciekawe informacje (np. 
biogramy w poszczególnych tomach „Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und 
Museumsvereins"). Trudno także pozostawić bez komentarza sprawę wyzyskania 
źródeł. Autorka zamieszcza wprawdzie wykaz archiwów i zespołów archiwalnych 
oraz źródeł drukowanych, z których korzystała, jednakże nie omówiła ich. Czytel
nik nie wie, co zawierają te materiały, jaki jest stopień ich kompletności, do 
jakich zagadnień .są przydatne, o ile są wiarygodne itp. Kluczową sprawą jest po
minięcie niezwykle ważnego źródła, jakim są używane wówczas podręczniki szkol
ne. Przygodne, ogólnikowe i parozdaniowe wzmianki na ten temat raczej zaciem
niają sprawę, niż cokolwiek wyjaśniają. Np. pisząc o szczątkowym szkolnictwie 

.Polskim zauważa Molenda, że „wszystkie polskie podręczniki z okresu między
.vojennego podlegały konfiskacie i zniszczeniu, natomiast nowych prawie nie wy
dawano. Nieliczne, które ukazały się, były ułożone pod kątem zaspokojenia naj
niższych potrzeb szkolnych" (s. 112). Na próżno jednak szuka czytelnik informacji, 

1 F. C h r  z a n o w s k i, Niemieckie skargi mniejszo§ciowe na Polskę przed.
Radą Ligi Narodów w latach 1920-1930 (Strażnica Zachodnia, 1931, nr l); M. S t  ę
P i e ń, Podstawowe założenia programu Polskiej Partii Robotniczej w dziedzinie 
oświaty (Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1962, nr 4). 
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jakie to były podręczniki, jaka była ich treść itp. W innym m1eJscu zaś Autorka 

pisze: ,,A oto wybrane przykłady podręczników obowiązujących w szkole podsta

wowej: »Niemieccy przywódcy i władcy - wybrane fragmenty z przeszłych i teraź

niejszych czasów«, »Taka była Rzesza«. Już tytuły wskazują na zawartość podręcz

ników, przedstawiających tylko i wyłącznie odpowiednio naświetloną historię Nie

miec" (s. ll8). Są to bodaj źe jedyne stwierdzenia na temat podręczników w całej 

książce. Szczegółowa analiza treści nauczania zawartych m. in. w podręcznikach 

czy lekturze pomocniczej dla ucznia pozwoliłaby ukazać w pełniejszy sposób poli

tykę narodowościową okupanta, a w każdym razie byłaby lepszym zabiegiem niż 

ogólne czy ogólnikowe informacje na ten temat. Oczywiście o realizacji hitle

rowskich celów nauczania nie decydowały wyłącznie ani nakazy z góry, ani 

programy i podręczniki, choć miały one wielkie znaczenie. Kluczowa rola przy

padała wykonawcy - nauczycielowi. Podkreślić należy, że m. in. te właśnie frag

menty pracy (rozdz. II), które traktują o bardzo złożonych i różnorodnych spra

wach związanych z kadrą nauczycielską, należą do ciekawszych. 

Konsekwencje zasygnalizowanych niezręczności konstrukcyjnych oraz niedo

statków w podstawie materiałowej widoczne są w wielu partiach książki. A więc 

występują liczne powtórzenia (np. s. 16 i 20, s. 18, 23, 87, s. 18, 84, podrozdział 3 

w rozdz. III oraz rozdz. IV). Mało jasny i precyzyjny jest wykład na temat ustroju 

szkolnictwa w rejencji katowickiej w omawianym okresie. Autorka przeczuwając 

kłopoty czytelnika w zrozumieniu tych spraw dołączyła 2 aneksy. Jeden z nich 

to „Niemieckie nazewnictwo szkół i odpowiedniki polskie używane w tekście". 

Sama natomiast Autorka używa w pracy w sposób dowolny terminologii polskiej, 

polsko-niemieckiej bądf niemieckiej na określenie tY.Pów szkół. Aneks nie spełnia 

więc swego zadania - dodajmy: na szczęście, gdyż trudno sobie wyobrazić np. 

używanie proponowanego w aneksie określenia „wyższy stopień szkoły średniej 

niższego stopnia" (Hauptschule). Jest też wiele innych niezręczności i niejasności, 

zawodzi często precyzja w formułowaniu myśli. Na s. 28 pisze Autorka np., że 

,,do grupy szkół średnich należały szkoły o specjalnym przeznaczeniu, mianowicie: 

narodowopolityczne zakłady wychowawcze . . . Specjalne zadania tych szkół pole
gały na wychowywaniu mlodzież.y w duchu idei narodowosocjalistycznej". A prze

cież w całej książce chce Autorka dowieść i słusznie, że cel taki przyświecał każ
demu typowi szkoły. Przytaczając wypowiedzi prominentów hitlerowskich zauważa 

Molenda, że podkreślali oni „szczególną rolę szkoły niemieckiej w rejencji kato

wickiej, którą powinno się tutaj przekształcić z typowego zakładu nauczania 

w szkolę charakterów, kontynuatorkę ducha Weimaru i Poczdamu" (? s. 113). 
Spraw takich jest znacznie więcej. 

Zawodzi także redakcja książki. Wskażmy na pierwsze z brzegu przykłady. 

Pedantycznie zaznacza się w jednym z pierwszych przypisów, że w toku dalszego 

cytowania używać się będzie skrótu t. (teczka}, nie wprowadza się zaś skrótu dla 

nazwy Ministerstwo Nauki, Wychowania i Oświaty, która to pełna nazwa wystę
puje w tekście dziesiątki razy (na s. 125 aż trzykrotnie}. Należałoby część tabel 

z tekstu przenieść do aneksu, ujednolicić zapis bibliograficzny w wykazie wyzyska

nej literatury, jak również główki tabel (tab. nr 1 ,, ... w latach 1939-1940", 

tab. nr 4 ,, ... na przestrzeni lat 1939-1944"}. Są to być może drobiazgi. lecz jest ich 

za dużo. 

Ukazanie się monografii Molendy nie powinno prowadzić do przekonania, że 

temat w niej podniesiony został już wyczerpany. Niektóre z poruszonych zagad

nień wymagają na pewno pogłębionych badań. Początek został zrobiony, a zasługą 

Autorki jest nie tylko „przetarcie szlaków", ale również wiele interesujących i cie

kawych ustaleń. 

Romuald Gelles 
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F. P o ł o m s k i, ASPEKTY RASOWE W POSTĘPOWANIU Z ROBOTNIKAMI
PRZYMUSOWYMI I JEŃCAMI WOJENNYMI III RZESZY (1939-1945), Wrocław 
1976, SS. 130. 

.. 

W badaniach nad problematyką jeniecką oraz zagadnieniami przymusowego 
zatrudniania przez Niemców obywateli okupowanych krajów w latach II wojny 
światowej nie można pominąć (i na ogół nie pomijano) kwestii rasistowskich. 
Motywy rasistowskie w postępowaniu niemieckich władz administracyjnych i po
licji wobec rÓbotników przymusdwych i jeńców wojennych były jednak tylko 
jednym z czynników decydujących o warunkach życia i pracy tej społeczności 
w hitlerowskich Niemczech. Stąd też zarówno w polskiej jak i niemieckiej -
głównie autorów Niemieckiej Republiki Demokratycznej - literaturze przedmiotu 
uwagi na ten temat są rozproszone i fragmentaryczne. Autorzy tych prac, w pełni 
doceniając znaczenie tegp zagadnienia, musieli jednak ograniczać się do przedsta
wiania najbardziej jaskrawych przypadków dyskryminacji rasowej robotników 
zagranicznych i jeńców wojennych, nie wdając się w szczegółową analizę genezy 
i istoty tego zjawiska. Takie traktowanie kwestii rasistowskich prowadziło w efek
cie do niezamierzonych uproszczeń, wyrażających się w twierdzeniu, iż każde zbli
żenie do kobiety niemieckiej robotnika zagranicznego lub jeńca wojennego naro
dowości uznanej przez hitlerowskich teoretyków rasizmu za gorszą rasowo, przede 
wszystkim więc narodowości słowiańskich, pociągało za sobą zastosowanie tak 
zwanego specjalnego traktowania, co w praktyce było równoznaczne z karą śmier
ci przez powieszenie. Przyznać należy, iż do takich wniosków uprawniała zarówno 
znajomość aktów normatywnych o zasadach traktowania robotników zagranicznych 
i jeńców wojennych w Trzeciej Rzeszy, tajnych zarządzeń i rozporządzeń władz 
policyjnych, jak też relacji i wspomnień byłych robotników przymusowych oraz 
jeńców wojennych. 

Tymczasem, jak to wynika z opublikowanego ostatnio studium F. Połomskiego, 
również i kwestie rasistowskie - okazały się bardziej złożone i wymagają wielo
płaszczyznowego traktowania. Autor od wielu lat zajmujący się analizą i oceną 
polityki rasistowskiej Niemiec hitlerowskich był wyjątkowo predestynowany do 
podjęcia tego tematu. W studium swoim spróbował odpowiedzieć na pytanie, jak 
dalece przesłanki rasowe oddziaływały na postępowanie władz niemieckich z milio
nowymi rzeszami robotników przymusowych i jeńców wojennych, w szczególności 
polskiego pochodzenia, deportowanymi w latach II wojny światowej do Niemiec. 
Złożoność i wielostronność tej problematyki spowodowały, że Autor skoncentrował 
się na tych zagadnieniach, w których motywy rasowe występowały najbardziej 
jaskrawo. Poświęcił więc uwagę głównie intymnym stosunkom robotników za
granicznych i jeńców wojennych z Niemkami oraz płynącym stąd konsekwencjom 
dla jednej i drugiej strony. 

Byłoby zbyt daleko idącym uproszczeniem, gdybyśmy robotników zagranicz

nych i jeńców wojennych w hitlerowskich Niemczech traktowali en bloc. Państwa, 
w których Niemcy .rekrutowali robotników (pomijamy tu kwestię metod rekrutacji 

i werbunku), podzielić wypada na trzy zasadnicze grupy. Pierwsza to kraje, z któ
rymi Trzecia Rzesza jeszcze przed wojną lub w czasie wojny zawarła dwustronne 

umowy o werbunku robotników do pracy w Niemczech. Należały tu Bułgaria, 
Chorwacja, Hiszpania, Rumunia, Słowacja, Węgry i Włochy. Drugą grupę stano
wiły okupowane państwa Europy wschodniej. Do końca 1942 r. w prawodawstwie 
dla obcokrajowców zatrudnionych w Trzeciej Rzeszy rozróżniano sześć grup ro
botników zagranicznych: 1. ,,robotnicy wschodni" (obywatele okupowanych obsza
rów żwiązku Radzieckiego); 2. Polacy; 3. Żydzi i Cyganie; 4. osoby nieniemieckiej 
i niepolskiej narodowości z Generalnego Gubernatorstwa i okręgu białostockiego -
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głównie Ukraińcy i Białorusini; 5. osoby nieniemieckiej i niepolskiej narodowości 
z Komisariatu Rzeszy Wschód {Estonia, Litwa, Łotwa, z wyjątkiem Białorusi); 
6. pozostali obcokrajowcy (robotnicy z okupowanych obszarów Europy zachodniej
i północnej, jak też z krajów zaprzyjaźnionych z Rzeszą i neutralnych). Grupę
szóstą teoretycznie traktowano na równi z robotnikami niemieckimi. Natomiast
pozostałe grupy obowiązywały specjalne postanowienia. Zmiana nastąpiła 1 I 1943 r.,
na podstawie zarządzenia Generalnego Pełnomocnika do Spraw Zatrudnienia,
F. Sauckla, z 28 XII 1942 r. o zrównaniu grup czwartej i piątej z robotnikami
niemieckimi. Od tej chwili uznawano w Rzeszy cztery grupy robotników zagra
nicznych: 1. ,,robotnicy wschodni"; 2. Polacy; 3. Żydzi i Cyganie; 4. pozostali obco
krajowcy, wśród których wyróżniano osoby pochodzenia germańskiego i obco
plemiennego.

Sytuacja prawno-ekonomiczna robotników zagranicznych w Trzeciej Rzeszy 
nie była jednolita. Zależnie od tego, do której grupy ich zaliczano, mieli bądź 
pewne przywileje, bądź też byli bezwzględnie dyskryminowani. I to nie tylko 
w zakresie prawa pracy, ale - co ważniejsze - również, czy raczej przede wszyst
kim zarządzeń policyjnych. Wydarzenia militarne powodowały w tej dziedzinie 
określcne modyfikacje, ale nie dotyczyły one Żydów, Cyganów, Polaków i Ost
arbeiterów, a więc grup szczególnie upośledzonych pod względem prawnym. 

Z analizy rozporządzeń o nadzorze policyjnym nad robotnikami zagranicznymi 
w Trzeciej Rzeszy wynika, że wszystkie grupy tych robotników obowiązywał 
zakaz intymnych stosunków z Niemkami. Charakterystyczne jest jednak, iż jak
kolwiek robotnikom tym, głównie Polakom i Ostarbeiterom, grożono karą śmierci 
za utrzymywanie takich stosunków, to jednak we wszystkich tych zarządzeniach 
znajdujemy stwierdzenie, że robotników takich należy aresztować i przekazać do 
gestapo, które zadecyduje o dalszym postępowaniu. W przypadku robotników na
rodowości germańskich wypadki takie należało jedynie meldować gestapo. Szcze
gółowe wyjaśnienie powodów takiego sformułowania i postępowania znajdujemy 
w omawianej pracy. Okazuje się bowiem, że nie działał tu automatyzm, tzn. 
aresztowany za utrzymywanie niedozwolonych stosunków z Niemką Polak lub 
„robotnik wschodni" nie podlegał automatycznie tzw. specjalnemu traktowaniu 
{wyjaśnieniu genezy i istoty terminu „Sonderbehandlung" poświęcił autor specjalny 
podrozdział). Ostateczna decyzja zależała w takich wypadkach od werdyktu rasowe
go. wydawanego po szczegółowych badaniach rasowych, przeprowadzanych przez 
specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy Głównego Urzędu do Spraw Rasy i Osad
nictwa. W zale.żności od tego, do której z czterech zasadniczych grup rasowych -
rasowo bardzo odpowiedni, rasowo dob�y, rasowo dopuszczalny, rasowo niedo
puszczalny - robotnik został zaliczony, decydowano o jego dąlszym losie. W przy
padku pozytywnego wyniku tych badań, gdy się przy tym okazało, że i dalsza 
rodzina jest wartościowa pod względem rasowym i nadaje się do zniemczenia, 
robotnika takiego zwalniano z więzienia gestapo i osiedlano w wyznaczonych 
miejscach. Wynik negatywny był równoznaczny z zastosowaniem specjalnego trak
towania, a więc karą śmierci lub w najlepszym wypadku osadzeniem w obozie 
koncentracyjnym. 

Zachowane · materiały źródłowe nie pozwalają na ustalenie liczby Polaków 
i robotników zagranicznych innych narodowości skazanych na karę śmierci za 
utrzymywanie intymnych stosunków z Niemkami. Zebrane przez autora dane 
o egzekucjach wskazują, iż było to zjawisko masowe.

Represjom za niedozwolone stosunki, co słusznie uwypukla Połomski, podda
wano nie tylko robotników zagranicznych i jeńców wojennych, ale również Niemki 
i Niemców. Formy tych represji były różnorakie. Paragraf 4 rozporządzenia z 25 XI 
1939 r. o ochronie sily obronnej narodu niemieckiego, uznający utrzymywanie 
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jakichkolwiek stosunków z jeńcami wojennymi za zagrożenie dla obronności Rzeszy, 
stwarzał podstawę do represji sądowych. Natomiast zarządzenie Himmlera z 31 I 
1940 r., nakazujące władzom bezpieczeństwa aresztowanie niemieckich kobiet 
i dziewcząt oraz kierowanie ich na okres co najmniej jednego roku do obozu 
koncentracyjnego za utrzymywanie niedozwolonych stosunków z jeńcami wojen
nymi i robotnikami przymusowymi, umożliwiało policji stosowanie represji poza
sądowych. Szczególnie hańbiącą formą represjonowania niemieckich kobiet i dziew
cząt była dyfamia, której przeprowadzenie należało do kierownictwa propagando
wego placówek partii hitlerowskiej. Dyfamia zresztą wywołała takie oburzenie 
niemieckiego społeczeństwa, że jesienill 1941 r. Hitler zabronił stosowania jej 
wobec kobiet niemieckich. 

Znane jest powszechne dążenie Niemców do biologicznego osłabienia narodów 
słowiańskich. Służyły temu celowi ograniczenia w zawieraniu m.ałżeństw przez 
Polaków i Ostarbeiterów zatrudnionych przymusowo w Niemczech, przy jedno
czesnym tolerowaniu wszelkich związków pozamałżeńskich, propagowaniu środków 
antykoncepcyjnych oraz zezwalaniu na przerywanie ciąży. Jednak, jak to wykazują 
badania F. Połomskiego, i w tym ostatnim wypadku decydowały w znacznym 
stopniu przesłanlti rasowe. O ile nie tylko zezwalano, ale i propagowano przery
wanie ciąży przez Polki i Rosjanki w przypadku, gdy ojcem mającego się urodzić 
dziecka był mężczyzna nie należący do grupy narodów germańskich, to inaczej 
było w przypadku ojcostwa Niemca lub przedstawiciela innego narodu germań
skiego. W takich wypadkach o. zezwoleniu na przerywanie ciąży decydowały ba
dania rasowe i jeśli się okazało, że można liczyć na potomstwo rasowo pełnowar
tościowe - odmawiano takiego zezwolenia. 

Sciśle z tym związana była sprawa odbierania Polkom i Rosjankom tych 
pełnowartościowych dzieci celem germanizacji. Dzieci takie kierowano do specjal
nych ochronek .,dla dzieci cudzoziemskich dobrych pod względem rasowym". Ina
czej było w wypadku dzieci „niepełnowartościowych rasowo". Te kierowano do 
prymitywnie urzlldzonych miejsc „opieki i pobytu", gdzie pozbawione odpowiedniej 
opieki masowo umierały. 

Podobnie jak w przypadku egzekucji Polaków i robotników innych narodo
wości, również i w tym nie dysponujemy danymi liczbowymi obrazującymi rozmia
ry tego zjawiska. Nie potrafimy odpowiedzieć, ile Polek i Rosjanek na skutek 
warunków bytu i pracy lub pod inną presją zostało zmuszonych do przerwania 
c1ązy, ile dzieci tych kobiet zmarło w miejscach „opieki i pobytu". Przytoczone 
przez Autora przykładowe liczby, odnalezione w różnorakich dokumentach, głów
nie z archiwów Republiki Federalnej Niemiec (Koblencja, Monachium), świadczą, 
iż zjawisko to było masowe. 

Jak już wspomniano złożoność przedstawionej problematyki zadecydowała, iż 
Autor skoncentrował się na tych zagadnieniach polityki rasowej Niemców w sto

sunku do robotników zagranicznych i jeńców wojennych, w których przybrała 
ona ekstremalny charakter. Poza zainteresowaniem Autora z uwagi na - jak to 

stwierdza w zakończeniu - odmienność problematyki a i szczupłość miejsca, po

zostały kwestie, w których przesłanki rasowe również odgrywały istotną rolę. 
Wśród nich na czoło wysuwają się kwestie wpływu polityki rasistowskiej na trak

towanie określonych grup narodowościowych robotników zagranicznych w zakre

sie prawa pracy. W jakim np. stopniu motywy rasowe zadecydowały o tym, iż 
uznano, że Polacy i Ostarbeiterzy pozostają w stosunku zatrudnienia specjalnego 
rodzaju, jaki wpływ miały przesłanki rasowe na określenie wysokości wynagro
dzenia za pracę tych robotników. Zagadnień takich można przytoczyć znacznie 
więcej. Szczegółowe badania nad tymi kwestiami pozostają postulatem badawczym. 

Omawiane studium F. Połomskiego dowodzi, iż mimo ożywienia w ostatnich 
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latach badań nad problematyką pracy przymusowej w Trzeciej Rzeszy, ciągle 
jeszcze odczuwamy brak szczegółowych badań analitycznych wielu zagadnień jed
nostkowych, składających się na obraz tego zjawiska. A bez przeprowadzenia takich 

badań nie może być mowy, jak to swego czasu bardzo słusznie zauważył A. Ko

nieczny, o przygotowaniu pełnej i rzetelnej syntezy pracy przymusowej w Trzeciej 
Rzeszy w latach II wojny światowej. 

Bohdan Koziello-Poklewski ·

E. J a  n a s, DZIAŁALNOSć POHITLEROWSKIEGO ZBROJNEGO PODZIEMIA
NA SLĄSKU ODZYSKANYM W LATACH 1945-1947, Opole 1975, s. 100. 

W dotychczasowej literaturze problematyka powstania administracji ludowej, 

organizacji społecznych, kształtowania się partii i stronnictw politycznych, a także 
osadnictwa oraz tworzenia się nowych struktur społecznych znalazła dostateczne 
odzwierciedlenie. Dlatego cieszy każda próba podjęcia nowej problematyki, jak 
to ma częściowo miejsce w wypadku pracy E. Janasa 1. 

Zainteresowanie się podziemiem hitlerowskim na terenie całego Sląska stwo
rzyło szereg problemów, z którymi Autor nie zawsze potrafił się uporać. Kon
strukcja pracy jest dobra. Autor skupia kolejno swoją uwagę na zagadnieniach 
organizacji podziemia, jego działalności oraz likwidacji. Trafnie łączy problematykę 
podziemia z rozwojem sytuacji międzynarodowej. Całość uzupełniają schematy orga
nizacyjne, mapy sytuacyjne oraz wykaz osób poległych z rąk członków pohitlerow
skiego podziemia. W rezultacie otrzymujemy spójny obraz podziemia oraz zarys 
całokształtu jego działalności. Fragmentaryczność materiałów źródłowych spowodo
wała, że niektóre tezy oparte są na kruchych podstawach. Szeroko prezentowanym 
formom działalności podziemia pohitlerowskiego nie odpowiada jego ocena za
warta we wstępie i zakończeniu. Stwierdzono tam, że podziemie „nie reprezento
wało poważniejszej siły", nie „przedstawiało większego zagrożenia" i że „stanowiło 
zaledwie 3°/o w stosunku do ówczesnego podziemia polskieao". Podejmowane przez 
podziemie pohitlerowskie próby zbrojnej i propagandowej działalności wynikały 
przede wszystkim z odgórnej inspiracji i chęci zamanifestowania własnego istnie
nia. W powojennym rozgardiaszu i trudnej sytuacji społeczno-politycznej nie spo
sób było w pierwszym okresie działalności władz polskich dokładnie rozróżnić 
formy działalności pohitlerowskiego, czy też polskiego podziemia. Wiele faktów 
pozostaje nie wyjaśnionych. E. Janas kreśląc kierunki i formy działalności pod
ziemia zbyt mało uwagi poświęcił rozgraniczeniu faktów stosunkowo wczesnego 
ujawniania podziemia pohitlerowskiego z rangą i znaczeniem jego działalności. 

Brak w pracy szerszego tła ówczesnych stosunków społeczno-politycznych 
może wyrobić u czytelnika przekonanie, że problem naszego pozostania na zasiedlo
nych ziemiach rozgrywał się wyłącznie na płaszczyźnie walki z podziemiem hitle
rowskim. Autorowi nie udało się wydobyć indywidualnych cech podziemia na 
Dolnym Sląsku i Sląsku Opolskim. Operowanie wspólnymi ocenami zaciemnia 
prezentowany obraz. Nazbyt schematycznie potraktowano także sprawę udziału 
MO, UB i KBW w likwidacji podziemia. Rola i zadania tych organów były wy
raźnie sprecyzowane. Pominięta została także w pracy rola niemieckich komu
nistów, którzy niejednokrotnie współpracę z polskimi władzami administracyjnymi 

1 Pisali na ten temat m. in. Cz. Gołąbek i R. Tryc, Z genezy powstania i dzia
łalności Werwoitu na polskich ziemiach zachodnich {WPH, 1963 nr 2); A. K o w a
l i k, Geneza, organizac;a i działalność podziemia niemieckiego na Dolnym Slqsku 
(Sobótka, 1963, nr 3). 
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opłacali własną krwią. Elementy wewnętrznego rozrachunku zajmują także okreś
lone miejsce w działalności pohitlerowskiego podziemia. 

Opracowanie E. Janasa jest pierwszą próbą zaprezentowania tego tematu 
w innym przekroju geograficznym. Jest to skrócona wersja pracy i najprawdopo
dobniej dlatego nie podjęto w niej wielu zagadnień. Spotykamy w książce nie
kiedy zbył deklaratywne sformułowania i zbyt drobiazgowe opisy. 

O ile zagadnienia struktury i organizacji podziemia pohitlerowskiego zostały 
zaprezentowane z dużą znajomością rzeczy i stanowią wartościowy wkład w histo
rię śląska, o tyle problematyka działalności podziemia nie została już tak po
traktowana. W części dotyczącej likwidacji podziemia Autor nie oparł się jedno
stronnej gloryfikacji organów porządku i bezpieczeństwa oraz złudnej wymowie 
statystyk tego okresu. Zasygnalizowany marginalnie problem wysiedlania ludności 
niemieckiej miał dla likwidacji podziemia pohitlerowskiego decydujące znaczenie. 

Recenzowana praca jest w sumie w&rtościową pozycją, która pozwala pełniej 
po�nać problematykę utrwalania władzy na Śląsku. 

Mieczysław Sadeł 

J. J ar o s, ZARYS DZIEJÓW GÓRNICTW A WĘGLO'\v"EGO, Warszawa-Kra
ków 1975, SS. 531 + 2. 

Lektura książki tłumaczy, dlaczego w dotychczasowej historiografii nie poku
sił się nikt o napisanie syntezy dziejów górnictwa w skali światowej. Ewentual
nych badaczy odstraszała m. in. duża różnorodność warunków geologicznych w po
szczególnych zagłębiach, odmienność warunków społecznych w krajach europej
skich i pozaeuropejskich, nierówny stopień ich gospodarczego rozwoju, niejedno
litość materiałów źródłowych i statystycznych, trudności dotarcia do literatury 
przedmiotu, konieczność interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia itp. Fakt ten 
musiał - z natury rzeczy - rzutować także na wyniki badań J. Jarosa, i to 
zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Podjął on temat ważny i nie
zwykle skomplikowany, a równocześnie nowatorski. Jest to bowiem pierwsza 
i w zasadzie udana próba syntezy dziejów światowego górnictwa. 

Dzieje eksploatacji węgla sięgają zamierzchłych czasów. Węgiel był znany już 
w starożytności. W tym czasie jednak nie odgrywał w gospodarce prawie żadnej 
roli. a jego wydobycie było dość sporadyczne i przypadkowe. Rozwój górnictwa 
węglowego wiąże się przede wszystkim z nowożytnym przemysłem. 

J. Jaros pokazał w pracy tylko dzieje górnictwa węgla kamiennego i brunatne
go, natomiast świadomie pominął torf jako nie odgrywający w rozwoju nowożyt
nego przemysłu poważniejszej roli. Rozprawa - poza wstępem i zakończeniem -
składa się z 5 części oraz aneksu statystycznego, bibliografii i indeksu nazw 
geograficznych. Odznacza się przyjemną szatą graficzną. Błędy literowe zdarzają 
się tylko wyjątkowo. Można natomiast mieć zastrzeżenia co do czytelności nie
których ilustracji. Do druku została przygotowana starannie. Zasługa w tym Au
tora i Redakcji oraz starannej korekty. 

Konstrukcja pracy przejrzysta. W dziejach górnictwa węglowego J. Jaros wy
odrębnił 5 okresów, którym odpowiadają poszczególne części książki: dzieje gór
nictwa do polowy XVIII w., od połowy tego stulecia do polowy XIX w., epokę 
węgla, tzn. czasy od Wiosny Ludów do zakończenia I wojny światowej, okres 
międzywojenny z II wojną światową oraz okres powojenny do naszych dni, prak
tycznie do roku 1972. Układ poszczególnych części - z wyjątkiem pierwszej -
prawie identyczny. Zakłócają ją jedynie wyodrębnione przez Autora I i II wojny 
światowe. Stanowią one jak gdyby dodatkowe części w miniaturze. 
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Odmiennie od pozostałych skonstruowana częsc pierwsza składa się z 3 roz
działów. Pierwszy dotyczy lokalizacji węgli kopalnych. W drugim, niezbyt precy
zyjnie zatylulowanym „Zasięg eksploatacji, zastosowanie węgla i technika pro
dukcji", Autor omawia kolejno w odrębnych podrozdziałach zastosowanie węgla 
i zasięg jego eksploatacji, technikę produkcji oraz specyfikę górnictwa brytyjskie
go. Rozdział trzeci poświęca początkom górnictwa węglowego na ziemiach polskich. 
Dzieli się on na trzy części. Pierwsza dotyczy Zagłębia Dolnośląskiego, druga -
Górnośląskiego, trzecia - węgla brunatnego. Tytuły podrozdziałów nie sugerują, 
że w dwóch pierwszych wypadkach chodzi o węgiel kamienny. Dowiadujemy się 
o tym dopiero w trakcie czytania książki.

W części drugiej, trzeciej i czwartej oraz piątej liczba rozdziałów waha się
od 3 do 5. PierWS=?Y trzykrotnie występuje pod hasłem „Rozwój gospodarczy" 
(w odniesieniu do lat 1918--1945 „Sytuacja ekonomiczna w okresie międzywojen
nym"), drugi tyle sarno razy pod tytułem „Technika produkcji" (w części po
święconej okresowi po II_ wojnie światowej użyto nazwy „Zmiany w technice 
produkcji"), trzeci pt. ,.Stosunki społeczne" nie występuje w ostatniej części pracy, 
czwarty dotyczy górnictwa węglowego na ziemiach polskich (czasem jest piątym 
lub trzecim), piąty - jeżeli występuje - znajduje się na piątym, ostatnim miejscu 
odpowiedniej części książki. 

Zastosowany przez J. Jarosa układ treści nie uchronił go wprawdzie od powtó
rzeń, ale dzięki swej monotonnej niekiedy powtarzalności tych samych haseł ułat
wił czytelnikowi nie tylko śledzenie narracji, ale odnajdywanie interesujących 
go zagadnień. Jeżeli nawet określenie „Rozwój gospodarczy" nie jest precyzyjne, 
to po zapoznaniu się z treścią któregokolwiek rozdziału pod takim właśnie tytu
łem wiadomo, czego można oczekiwać w każdym następnym. Podobnie przedsta
wia się sprawa również w odniesieniu do wszystkich pozostałych rozdziałów, z tą 
tylko różnicą, że tytuły bardziej precyzyjnie określają ich treść. 

W rozdziałach pt. ,,Rozwój gospodarczy" (IV, VIII, XIII i XVIII) Autor naj
pierw daje charakterystykę ogólną, a następnie omawia rozwój górnictwa węglo
wego w poszczególnych krajach w różnej kolejności, chociaż przeważnie warunko
wanej znaczeniem tego działu gospodarki w świecie lub kraju. Poza pierwszym 

podrozdziałem wprowadzającym wszystkie pozostałe mają charakter analityczny. 
Równocześnie zawierają jednak szereg elementów syntezy i w sumie składają się 
na syntetyczny obraz produkcji górnicz.ej węgla kamiennego i brunatnego. Już same 
tytuły podrozdziałów wskazują na czołową rolę Wielkiej Brytanii w trzech pierw
szych okresach, a następnie USA. Po II wojnie światowej na drugim miejscu upla
sował się Związek Radziecki. 

Zdecydowanie syntetyczny charakter mają rozdziały poświęcone technice pro
:iukcji {V, IX, XIV, XIX). Również tutaj pierwszy podrozdział daje ogólną cha
rakterystykę rozwoju techniki. Natomiast w dalszej części Autor traktuje o poszu
kiwaniach górniczych i udostępnianiu złoża, o-dwadnianiu kopalń, metodach eksploa
tacji, urabianiu 'węgla i płonnej skały, transporcie podziemnym i szybowym, 
oświetleniu kopalń i ich wentylacji, przeróbce mechanicznej węgla, bezpieczeństwie 
pracy, jej wydajności itp. J. Jaros w problematyce technicznej porusza się ze 
szczególnie dużą swobodą, na czoło rozważań wysuwa zagadnienia ważne, decy
dujące o postępie w dziedzinie techniki górniczej. Tylko w nielicznych wypadkach 
można mieć pretensje do Autora za: zbyt szczegółowe potraktowanie tego czy in
nego problemu, zwłaszcza przy opisie np. niektórych urządzeń. Analizując rozwój 
techniki w górnictwie węglowym J. Jaros najczęściej sięga po przykłady z krajów 
europejskich, rzadziej z USA, a tylko wyjątkowo z innych. Jest to zrozumiałe. 
Autor - jak dotąd - zajmował się przede wszystkim górnictwem ziem polskich, 
zwłaszcza Zagłębiem Górnośląskim, i ma na swoim koncie kilka pozycji mono-

\ 
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graficznych, książkowych. Z uwagi na fakt, że Sląsk przez długi czas znajdował 
się w ramach państwa pruskiego i Rzeszy Niemieckiej i - co za tym idzie - pod
legał tym samym władzom górniczym, łatwiej było sięgać do przykładów z tego 
obszaru. W sumie rozdziały o technice pokazują, w jaki sposób górnictwo węglowe 
od prymitywnej techniki doszło w niektórych krajach prawie do pełnej mechani
zacji. Szczególnie daleko postęp posunął się w USA, a po II wojnie światowej rów
nież w ZSRR. Poważne sukcesy pod tym względem mają również inne kraje, 
w tym także Polska. Wzrost znaczenia ropy naftowej prowadził jednak w Europie 
zachodniej do zahamowania wydobycia i częściowo postępu w zakresie rozwoju 
techniki, co wiązało się z ograniczaniem inwestycji. 

Autor mówiąc o wydajności pracy zwraca szczególnie dużą uwagę na warunki 
wydobycia i postęp techniczny. Oba te czynniki bowiem miały decydujący wpływ 
na wydajność. Nieprzypadkowo najwyżej po II wojnie światowej ukształtowała się 
ona w USA, tu przecież pokłady węgla kamiennego zalegały stosunkowo płytko, 
a osiągnięcia w dziedzinie techniki górniczej były szczególnie poważne. Ponadto 
kraj ten nie przeżył wojny na własnym terytorium. Mógł więc - mimo stosunko
wo wysokich płac - produkować taniej i stać się jeduym z głównych eksporte
rów węgla kamiennego. Mniej korzystnie pod tym względem przedstawiała się 
sytuacja ZSRR. Pierwsze lata po wojnie musiał on poświęcić na odbudowę gór
nictwa węglowego. Ponadto Zagłębie Donieckie, które ma poważny udział w wy
dobyciu, nie posiada tak dogodnych warunków, jak górnictwo USA. Mimo to rów
nież osiągnięcia ZSRR w dziedzinie wydajności pracy są imponujące. 

Istotne miejsce w rozważaniach J. Jarosa zajmują problemy bezpieczeństwa 
i warunków pracy. Podobnie jak przy innych zagadnieniach wskazuje na dokony
wający się w tym zakresie postęp, przy czym w większości wypadków odwołuje 
się do prz.Ykładów z krajów, które w górnictwie węgla odgrywały czołową rolę. 
W sumie Autor pokazuje istnienie wzajemnego związku o charakterze sprzężenia 
zwrotnego. 

Trzeci krąg zagadnień - to stosunki społeczne, międzyludzkie. W pracy zaj
mują one stosunkowo mało miejsca, a w ostatniej części w ogóle nie występują. 
Autor porusza tu takie zagadnienia, jak ogólny charakter stosunków społecznych, 
hierarchię górniczą i warunki pracy, płace i warunki bytowe, przejawy walki kla
sowej i kształtowanie się świadomości klasowej górników. Rozważania te z reguły 
mają niezwykle zwięzły charakter, a większość przykładów pochodzi z krajów 
europejskich. Autor mówi wprawdzie o dużej różnorodności stosunków społecz
nych, ale jego analiza jest zbyt ogólnikowa, by mogła być zadowalająca. Jest to 
jedynie próba syntetycznego spojrzenia, wymagająca wyrażnie pogłębienia. 

Syntetyczny charakter pracy burzy poniekąd wyodrębnienie zagadnień gór
nictwa węglowego na ziemiach polskich. Z drugiej strony pozwoliło to Autorowi 
pokazanie tej problematyki, a nawet jej wyekspanowanie na tle górnictwa węglo
wego w świecie. W związku z tym J. Jaros - mimo że nie wyszedł tu poza swoje 
dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie - mógł przedstawić obraz polskiego 
górnictwa węglowego w bardziej wszechstronny sposób, silniej zarysować jego 
trudności i osiągnięcia. Na tym tle łatwiej też zrozumieć naszą specyfikę, m. in. 
fakt, że Polska należy do nielicznych krajów, gdzie węgiel jako paliwo eHergetycz
ne nadal zajmuje tak dominującą rolę. 

Recenzowana książka to niewątpliwie pozycja udana. Nie oznacza to jednak, 
iż zadowala ona w pełni recenzenta. Można mieć do Autora pretensję o europo
centryzm, zwłaszcza w odniesieniu do ostatniej części. Chiny, które po zwycięstwie 
rewolucji ludowej zdecydowanie wysunęły się na czołowe miejsce w wydobyciu 
węgla, są potraktowane po macoszemu. Czytelnik nie zawsze dowiaduje się, jak 
dalece było zacofane górnictwo pozaeuropejskie, z wyjątkiem oczywiście USA 
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i w części także Kanady, Australii i RPA. Tabele zamieszczone w tekście i aneksie 

mają charakter surowy, Tu i ówdzie zdarzają się powtórzenia (w rozdziałach o roz

woju gospodarczym spotykamy informacje o technice, powtórzone przy omawia

niu techniki). Zbyt mało dowiadujemy się o inwestycjach i kapitałochłonności 

górnictwa węglowego. W pracy też zabrakło szerszych rozważań na temat prze

wrotu technicznego. W górnictwie węgla odbywał się on przecież w specyficzny 

sposób. Zagadnienia tego jako problemu nie postawił Autor od strony teoretycznej 

ani na początku pracy, ani na kartach końcowych, kiedy mówi o pełnej mechani

zacji, czy nawet automatyzacji pracy wydobywczej. Są to oczywiście postulaty, 

których spełnienie nie zawsze było możliwe. Wydaje się jednak, że przy przygoto

wywaniu ewentualnego drugiego wydania należałoby zastanowić się nad wzbogace

niem prezentowanej przez J. Jarosa problematyki, a z drugiej strony usunięciem 

niektórych zbędnych szczegółów. 

W pracy zdarzają się też drobniejsze potknięcia. Na s. 16 Autor np. jest nie

konsekwentny, w niektórych wypadkach podaje zasoby węgla w zagłębiach, w in

nych - nie. W tabeli na s. 103 prezentuje liczby z dokładnością do jednego tysiąca, 

na s. 106 zaś do 0,1 miliona. Na innym miejscu spotykamy dane o wyp.adkach przy 

pracy, przy czym raz wypadkowość oblicza się na 1000 zatrudnionych, w innym 

wypadku w stosunku do ilości przepracowanych dniówek lub wysokości wydoby

cia. Podobnych przykładów jest znacznie więcej. Nie one jednak decydują o war

tości recenzowanej syntezy. Kończąc chciałbym podkreślić, że mimo wspomnianych 

usterek czy podniesionych wyżej wątpliwości o charakterze dyskusyjnym książka 

· J. Jarosa na temat dziejów górnictwa węglowego w świecie - to jedna z wybit

niejszych pozycji naszej historiografii ostatnich dwóch lat.

Stanisław Michalkiewicz 

E. M a ł a c h o w i c  z, STARE MIASTO WE WROCŁAWIU. ZNISZCZENIA,

ODBUDOWA, PROGRAM, Warszawa 1976, ss. 362. 

Jakkolwiek podtytuł książki E. Małachowicza może sugerować, że omawia ona 

jedynie zniszczenia 1945 r., a następnie dotychczasowy dorobek w zakresie od

budowy oraz dalsze zadania w tej mierze, to jednak Autor daje o wiele pełniejszy 

obraz wrocławskiej Starówki. Pierwsze rozdziały zawierają bowiem zarys rozwoju 

przestrzennego w tysi�cleciu owej najstarszej części miasta, ograniczający się je

dynie do problemów podstawowych, niezbędnych do przedstawienia wyników naj

nowszych badań dotyczących tematu. 

Innym interesującym nowum jest odstąpienie od tradycyjnej periodyzacji we

dług stylów, zgodnie z którą okres wczesnego średniowiecza, do najazdu Tatarów, 

określa się potocznie jako okres romański, po którym kolejno następują epoki 

gotyku, renesansu, klasycyzmu i różnorakie przemiany XIX w. Wychodząc naj

widoczniej ze słusznego założenia, że wobec celu, jaki sobie postawił, ważny jest 

kształt urbanistyczny omawianego obszaru, style architektoniczne zaś stanowią za

gadnienie drugorzędne, dotyczące szczegółów - w miejsce takiej periodyzacji Au

tor wprowadza etapy kształtowania się przestrzennego Wrocławia powiązane z okre

sami jego politycznej przynależności. Koncepcji tej odpowiada fakt zasadniczego 

ukształtowania się średniowiecznego miasta już w I poł. XIV w., a zatem wraz 

z wygaśnięciem dynastii wrocławskich Piastów, gdy drugi okres, przypadający 

na podległość koronie czeskiej, ko11czy się budową linii fortyfikacji bastejowych, 

które definitywnie zamykają okres formowania się miasta średniowiecznego i re

nesansowego. Z kolei czasy monarchii habsburskiej zaznaczają się w takim ujęciu 

przede wszystkim rozwojem przedmieść i budową nowożytnych fortyfikacji miasta, 

okres pruski - przemianą miasta w twierdzę, a 1808 r. stanowi cezurę zapoczątko-
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wującą 40-letni proces burzenia fortyfikacji i ogromnych przeobrażeń Wrocławia 
związanych z jego ekspansją terytorialną. 

Bardzo wnikliwie omawia Autor zagadnienie początków lewobrzeżnego miasta. 
Problem ten, od dziesiątków lat nurtujący badaczy i wciąż nie wyjaśniony do 
końca, został w książce Malachowicza potraktowany nad wyraz wszechstronnie, 
z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy. Praca przedstawia wszystkie dotychcza
sowe teorie i hipotezy w tej mierze, najwięcej uwagi poświęcając dwu uznanym 
za najważniejsze. Także jednak Małachowicz nie kładzie jednoznacznie kropki 
nad i, gdy roztrząsa obie hipotezy, z których jedna stwierdza, że pierwotnie funkcję 
rynku pełnił Nowy Targ, a druga, że rola ta przypadła w udziale Rynkowi Głów
nemu. Autor skłania się wprawdzie do uznania słuszności wersji drugiej, ale 
przyznaje, że jednoznaczna ocena tego problemu jest jeszcze kwestią przyszłości. 
Chociaż - dodajmy od siebie - przyszłości może nie tak odległej. Wydaje się 
bowiem, że duże znaczenie dla ewentualnego potwierdzenia hipotezy drugiej mogą 
mieć badania wykopaliskowe zapoczątkowane w drugim po Marii Magdalenie 
kościele parafialnym Wrocławia - św. Elżbiety. 

Cennym elementem pracy Małachowicza są uwagi o topograficznych warun
kach ukształtowania miasta lewobrzeżnego, które powstało w obrębie małego 
i rozrosło się do obszaru wielkiego starorzecza; linie ich powtarzają obie fosy -
pierwsza, zasypana w 1866 r., i druga, istniejąca przeważnie do dziś. Po raz pierw
szy też w ogólnym obrazie miasta średniowiecznego ukazany został zamek piastow
ski na Ostrowie Tumskim, zbadany przez E. Małachowicza i wcześniej już omó
wiony w oddzielnych publikacjach. W recenzowanej książce otrzymaliśmy rów
nież dokładniejszy obraz fortyfikacji bastejowych, uzyskany w wyniku powojen
nych badań i odkryć, których przykładem może być basteja obok hotelu „Pano
rama" na pl. Dzierżyńskiego, a także szereg innych budowli średniowiecznych, jak 
katedra, kościoły NMP na Piasku i Dominikanów oraz ratusz, arsenał i in., przy 
których w ciągu minionych 25-30 lat badania prowadzono etapami. Obrazowo 
pokazana jest także ewolucja zabudowy Rynku od około 1300 r., kiedy to pojawia
ją się wszystkie już budowle handlowe i administracyjne centrum średniowiecznego 
miasta. Etap kończący ukształtowanie tego zespołu przypada na okres około 
1800 r., po którym rozpoczyna się okres destrukcji, związany ze zmianą stosunków 
społecznych. Znikają więc takie urządzenia, jak wagi wielka i mała oraz hale 
w bloku śródrynkowym czy sukiennice, których miejsce zajmują kamieniczki 
mieszkalne. 

Spośród wcześniejszych XX-wiecznych prac dotyczących urbanistyczno-archi
tektonicznego rozwoju Starego Miasta podstawowe znaczenie miały dla nas w okre
sie odbudowy i nadal jeszcze w dużym stopniu mają studia inwentaryzacyjne 
i historyczne L. Burgermeistra i G. Grundmanna. Opracowania te zresztą w dal
szym ciągu zachowują swą wartość naukową i opisową. Niemniej powstałe w wa
runkach przedwojennych zawierają wiele luk i paglądów przestarzałych już bądż 
wręcz błędnych. To samo można powiedzieć o pracach R. Steina - wciąż mają
cych dużą wartość historyczną i materiałową, które jednak znacznie się zdezak
tualizowały wobec wyników najnowszych badań, wnoszących wiele ważkich uzu
pełnień oraz bardziej precyzyjnie naświetlających różne zagadnienia. Jeżeli mamy 

dziś prawo twierdzić, iż braki tamtych opracowań w dużej mierze doczekały się 
wyeliminowania dzięki badaniom prowadzonym w ciągu minionego 30-lecia, to 
trzeba też uznać, że szereg nowych, aktualnych poglądów i istotnych sprostowań 
wprowadza omawiana praca E. Malachowicza. 

Sporo uwagi poświęca Autor kapitalnemu problemowi, jakim dla całościowego 
oblicza Starego Miasta jest jego sylweta z hełmami wież. Książka daje też obraz 
nie tylko architektury sakralnej, ale i obiektów użyteczności publicznej i przemy• 
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słowej, jak wodociągi, spichrze, arsenały, giełdy, pałace, fortyfikacje miejskie. 

z kolei mamy przedstawiony proces przekształceń zachodzących na Starym Mieście 

w II poł. XIX i na początku XX w., które poglądowo ilustruje rycina 52. 
W pracy swej E. Małachowicz jako pierwszy daje opracowanie ukazujące 

próby uporządkowania Starego Miasta przed 1945 r., czyniąc to ze wszech miar 
obiektywnie. Autor zauważa ro. in., że niektóre dawne studia. jak np. R. Steina, 
bardzo przydatne okazały się w trakcie powojennej odbudowy Rynku. 

Opis zniszczeń 1945 r., przedstawiany już wielokrotnie, tu został potraktowany 
skrótowo. W tych fragmentach, jako jedna z nielicznych nieścisłości, sprostowania 
wymaga sprawa pręgierza, stojącego do 1945 r. po wschodniej stronie ratusza. 

Jak dowodzi choćby zdjęcie w Naszym Wrocławiu, po wyzwoleniu pręgierz stał 
jeszcze na swoim miejscu. Jego usunięcie należy chyba zapisać na karb niepo

rozumienia, które przydarzyło się w pierwszym okresie odgruzowywania Rynku. 

Rozdz. V i VI dają próby ukazania prac podejmowanych nad odbudową Sta
rego Miasta po 1945 r. Był to proces ciągły, jakkolwiek jednego, konsekwentnie 

realizowanego planu owej odbudowy nie było. Z tego powodu niektóre zamierzenia 
zrealizowano tylko w większym lub mniejszym stopniu, zależnie od aktualnych 
możliwości miasta. Niemniej omówienie wyłaniających się w 30-leciu zagadnień 
projektowo-planistycznych, naukowo-badawczych - przygotowujących wnioski do 
prac projektowych - oraz prac realizacyjnych ma dla nas znaczenie nie tylko 
historyczne. 

Fachowemu i krytycznemu omówieniu prac konserwatorskich prowadzonych 

etapami na Starym Mieście w ciągu całego powojennego 30-lecia poświęcony jest 
rozdz. VI. Dorobek tych lat ocenia Autor z punktu widzenia dzisiejszego stanu wie
dzy i poglądów konserwatorskich. Wiele z nich uległo zmianie i znacznie się roz

winęło, a stąd nie wszystkie prace zrealizowane w latach pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych wytrzymują dziś krytykę. Przykładem może być choćby wnętrze koś
cioła św. Krzyża, niepotrzebnie odsłonięte z tynku. 

Prace rekonstrukcyjno-modemizacyjne, realizowane w zabudowie mieszkalnej, 
są przedmiotem roz.waż.ań Autorn w rozdz. VII. Ta działalność budzi najwięcej 
krytycznych uwag Małachowicza. Wierność rekonstrukcji bywała tu bowiem różna, 
czego przykładem może być budynek przy Rynku 29 „Pod Złotą Koroną", mający 
zresztą kilka już etapów wcieleń rekonstrukcyjnych. 

Zupełną nowością, problemem, którym jak dotąd nie zajmował się nikt, jest 
w pracy E. Małachowicza omówienie architektury współczesnej na Starym Mieście 
i jej koegzystencji z architekturą zabytkową. Jest to zagadnienie niezwykle ważne, 
stawiające przed projektantami trudne zadanie zapewnienia harmonii styku za
budowy współczesnej z pochodzącą z minionych epok. Jednym z najlepszych przy
kładów tego typu zestawień architektury starej i nowej jest we Wrocławiu wschod
nie skrzydło i część pozostałych wnętrz gotyckiego zespołu Muzeum Architektury 
zaprojektowane (również przez E. Małachowicza) na zasadzie kontrastu form śred
niowiecznych i współczesnych. Szereg postulatów i materiałów zawartych w rozdz. 

IX godnych jest niewątpliwie uwzględnienia w kontynuacji prac konserwator
skich na Starym Mieście. Zwracają zwłaszcza uwagę postulaty dotyczące dalszej 

rekonstrukcji sylwety miasta od strony północnej, zagospodarowania i rewalory
zacji placów Nankiera i Uniwersyteckiego, otoczenia bastei i in. 

Książka Małachowicza jest pierwszym naukowym podsumowaniem naszego do

robku w zakresie odbudowy i konserwacji Starego Miasta. Dorobku. jak podkreśla 

Autor, będącego wynikiem ogromnego wysiłku robotników, rzemieślników, ar

chitektów, konserwatorów i inżynierów oraz ofiarności i zaangażowania całego 
społeczeństwa. Nazwiska wielu ludzi, kierowników, organizatorów owej odbudowy, 
projektantów, znajdujemy na kartach książki. 
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Oceniając książkę Małachowicza należy stwierdzić, że otrzymaliśmy dzieło nie
zastąpione, przygotowane rzetelnie i jak najbardziej kompetentnie. Nie zwalnia 
to jednak od wytknięcia rzucających się w oczy - jakkolwiek może nie najistot
niejszych - braków. W pierwszym rzędzie dotyczy to szaty graficznej Starego 

Miasta we Wrodawiu, która mogłaby być staranniejsza, nie mówiąc już o tyrp, 

że najodpowiedniejszą techniką graficzną dla tego typu wydawnictw wydaje się 

rotograwiura. Dzieło niewątpliwie zyskałoby też, gdyby przydano mu część albu
mową z fotografiami barwnymi i czarno-białymi; wszak Wrocław, mimo zniszczeń 

wojennych, do dziś posiada ponad 300 zabytków architektury, z których dużo jest 

bardzo interesujących, fotogenicznych. 

Do obszernych tłumaczeń obcojęzycznych warto było dodać także objaśnienia 

ilustracji zawartych w książce, a z kolei plan zabytków - skądinąd bardzo po
trzebny - okazuje się mało czytelny. W tej sytuacji tym większą wartość ma 

spis zabytków, niezwykle pożyteczny, przydatny do praktycznego użytku. Można 
by wreszcie wymienić nieco drobiazgów typu usterkowego (np. w nazewnictwie 
ulic i placów), które na dobrą sprawę biorąc powinna była wyłoo/ić redakcja wro

cławskiego oddziału wydawcy (PWN). Sam Autor zbyt po macoszemu potraktował 

wrocławskie mosty, stanowiące przecież bardzo charakterystyczny element staro
miejskiego krajobrazu i zarazem przydające mu wiele uroku. Na karb przeoczenia 
należy też niewątpliwie zapisać pominięcie przy omawianiu konserwacji ciekawszych 
obiektów dawnej architektury mieszkalnej, popularnych domków altarystów -
„Jasia" i „Małgosi" czy Wzgórza Partyzantów, będącego pozostałością Bastionu 
Sakwowego. 

Powyższe uwagi krytyczne w niczym oczywiście nie obniżają rangi książki, 
która jest pozycją pozwalającą czytelnikowi lepiej poznać i przybliżyć historię 
i problemy urbanistyczno-architektoniczne Starego Miasta. Prz.yblityć, dodaJmy, 
nie tylko fachowcom. 

Zygmunt Antkowiak 

J. By c z k o w s k i, MNIEJSZOŚCI NARODOWE W EUROPIE 1945-1974 

(WYBRANE ZAGADNIENIA), Opole 1976, ss. 190. 

Książka jest poświęcona problemom, które tak w przeszłości, jak i w dniu 
współczesnym cieszą się dużym zainteresowaniem, wywołują dyskusje, polemiki. 

O zainteresowaniach badaczy i polityków dla tych problemów świadczyć może 
ogromna, stale powiększająca się literatura, istnienie wyspecjalizowanych komórek 
badawczych czy nawet odrębnych instytutów. Badania nad tymi problemami są 

ważne dla praktycznej polityki władz państwowych i dostarczają również wielu 
wniosków dla ciągle kontrowersyjnych zagadnień narodowościowych. Poważne za

interesowania badawcze nie doprowadziły jak dotąd do ujednolicenia stanowisk. 

Zaznacza się jedynie nieznaczne zbliżenie terminologiczne, na co zwraca uwagę

Autor omawianej książki, a co posiada ważne znaczenie dla dalszych badań. Zda
wało się, że wydarzenia w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej 

przynoszą zapowiedzi zdecydowanych rozwiązań problemów mniejszościowych. 
Jednakże późniejszy rozwój sytuacji politycznej w wielu krajach europejskich, 

ujawnianie się zupełnie nowych problemów towarzyszących pogłębianiu się świa
domości narodowej w różnych grupach mniejszościowych, które wydawało się, 
że są już całkowicie zasymilowane, pokazało, że optymizm ten nie był uzasadnio
ny. Byczkowski ukazał, jak problemy mniejszościowe, rozgrywające się na innych 
płaszczyznach i na innych obszarach geograficznych niż w okresie międzywojen

nym, nie straciły na aktualności. Podjęta przez Autora próba charakterystyki 
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spraw mniejszościowych w Europie, przy słusznym założeniu o potrzebie wpro
wadzenia historycznego sięgającego okresu międzywojennego, w polskiej literaturze 
naukowej nosi charakter pionierski. Było to zadanie trudne, tak z uwagi na trud
ności metodologiczne, warsztatowe, jak i potrzebę prowadzenia studiów na pod
stawie bardzo różnorodnych źródeł i literatury, bogatej, wielojęzycznej, reprezen
tującej bardzo odmienne koncepcje. 

Na omawianą ksiąźkę składają się rozważania dotyczące podstawowych pro
blemów teorii narodu, omówienie warunków historycznych, które doprowadzfly 
do ukształtowania się problemów mniejszościowych w różnych krajach europej
skich oraz charakterystyka współczesnej sytuacji mniejszościowej w krajach euro
pejskich, z wyłą·czeniem europejskiej części Związku Radzieckiego. Byczkowski 
o tych sprawach pisał w innym miejscu. Wydaje się jednak że uwzględnienie
problemów polityki wobec mniejszości Związku Radzieckiego mogłoby wzbogacić
wnioski teoretyczne omawianej książki. Książkę uzupełniają aneksy zawierające
informacje o liczebności mniejszości narodowych, wykaz wybranych instytucji
naukowych i organizacji zajmujących się sprawami mniejszościowymi i wreszcie
bibliografia, nieco szersza niź właściwa podstawa źródłowa. Właściwe rozważania
zostały poprzedzone charakterystyką stanu badań problemów mniejszościowych
w Europie, przy zwróceniu większej uwagi na badania tych problemów w krajach
socjalistycznych. Przy wykorzystywaniu literatury uderza czytelnika, że czasami,
jak można przypuszczać na podstawie bibliografii i przypisów, nie zostały wyko
rzystane prace o podstawowym znaczeniu dla rozważań autora, i to ogólnie do
stępne. I tak przykładowo nie znajdziemy śladu wykorzystania podstawowej
dla przedstawienia zasadniczych koncepcji programo,wych propolskiego nurtu
w ruchu mniejszościowym broszury J. Bogense i J. Skali, podstawowych dla
przedstawienia przemieszczeń ludnościowych na ziemiach polskich po II wojnie
światowej prac S. Banasiaka i K. Kerstenowej, czy również podstawowych dla
przedstawienia funkcji mniejszości narodowych w stosunkach polsko-niemieckich
rozpraw J. Krasuskiego, M. Wojciechowskiego czy R. Breyera, przy równoczesnym
odwoływaniu się do prac o charakterze kompilacyjnym.

Problemy teoretyczne badań narodowościowych, decydujące o zakresie i me
todach badawczych, należą dzisiaj do bardzo kontrowersyjnych. Odmienne zdania 
występują nawet przy jednolitych podstawowych założeniach ideologicznych i me
todologicznych. Byczkowski zwrócił uwagę na wiele istotnych różnic teoretycznych. 
Słusznie zarazem wskazał na zarysowanie pewnej możliwości zbliżenia podstaw 
teoretycznych przez wprowadzenie w miarę powszechnych terminów „wspólnota 
etniczna i etnos" (s. 15). Szkoda jednak, że autor nie wykazał wszystkich kon
sekwencji wynikających z posługiwania się tym terminem, odmiennych dla badań 
historycznych i dla badań współczesnych, a treść owych pojęć określił w sposób 
bardzo lakoniczny i chyba jednak niepełny. Nie wydaje się, aby można było przy
jąć próbę wyjaśnienia rozbieżności terminologicznej niedostatkiem zainteresowań 
współczesnej nauki. Byczkowski w sprawie tej pisał: ,,Nie sprecyzowane w pełni 
określenia świadczą o zbyt malej niekiedy uwadze poświęconej tym terminom 
we współczesnej literaturze". (s. 15). Sprawa byłaby stosunkowo łatwa, gdyby 
Autor miał słuszność. A tymczasem przecież niemal każda rozprawa poświęcona 
problemom narodowościowym przynosi próby sprecyzowania założeń metodolo-· 
gicznych i zdefiniowania zastosowanych pojęć. Trudności w tym zakresie są bardzo 
poważne, wynikają z teoretycznego uwikłania spraw narodowych w różnorodne 
zależności polityczne, ideologiczne, metodologiczne, przy dodatkowym różnicowa
niu pod względem terytorialnym i czasowym. W sumie mamy efekty potwier
dzające poważne różnice. 

Byczkowski unikał samodzielnego definiowania pojęć, którymi posługuje się 

9 - Sobótka 3/77 
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w pracy. Zazwyczaj wykorzystuje pr::emyślenia i koncepcje poprzedników, a przede 
wszystkim J. Wiatra. W celu określenia podstawowego terminu mniejszości naro
dowe, przyjął następującą definicję: ,,wszystkie grupy etniczne i narodowościowe 
i odłamy narodowe nie posiadające na obszarze omawianego państwa własnej for
my państwowości, a charakteryzujące się rozwiniętym poczuciem odrębności et
niczno-grupowej i dążące do jej zachowania, co znajduje swój wyraz w pielęgno
waniu języka, tradycji, wierzeń oraz w różnych formach czynnego podkreślania 
i demonstrowania tej odrębności" (s. 21). Definicja ta jest zgodna z najczęściej wy
rażanymi poglądami. Wydaje się jednak, że dla większej precyzji lepiej by było 

zamiast pisać o mniejszości jako o grupie nie posiadającej na obszarze danego 
państwa „własnej formy państwowości", określić po prostu, że chodzi o grupy, 
które nie zajmują terytorium wyodrębnionego politycznie i administracyjnie w fe
deracji. Autor w pracy posługuje się terminem „narodowość", lecz trudno uznać 
za wystarczające wyjaśnienie dla współczesnych procesów, że forma taka istniała 
w „społeczeństwie wczesnoklasowym" (s. 17), przy dalszej uwadze, że niektóre 
narodowości pozostały do naszych dni. Stosowanie tego terminu w odniesieniu 
do Serbołużyczan pozwala przypuszczać, że kryją się pod nim grupy etniczne, które 
nie posiadają związków z szerszymi grupami posiadającymi swój naród państwowy 
i nie majll programu stworzenia własnej państwowości. Dodatkowe zamieszanie 
terminologiczne wprowadza stwierdzenie, że w Jugosławii, Belgii, Czechosłowacji 
i Hiszpanii „główne narody państwowe stanowią od 42°/o do 650/o ludności" (s. 52).

Pojęcie „główne naro·dy państwowe" przy podaniu przytoczonych powyżej danych 
dla czytelnika staje się zagadkowe, gdy weźmie się pod uwagę informacje o mniej
szościach narodowych w tych państwach. 

Głównym przedmiotem zainteresowań Byczkowskiego jest rozwój problemów 
mniejszościowych w Europie po II wojnie światowej, a więc sprawy związane jak 
najściślej z współczesnością polityczną kontynentu. Wiele uwagi poświęcił Autor 
analizie znaczenia dla tego problemu życia mniejszości w warunkach odmiennych 
systemów społeczno-politycznych, wyolbrzymiając, jak się wydaje, znaczenie po
działu wspólnot etnicznych między państwa o odmiennych systemach społeczno
-politycznych. Odnosi się wrażenie, jakby Autor nie zawsze brał pod uwagę kon
sekwencje trafnego określenia narodu jako trwalej wspólnoty ukształtowanej his
torycznie. Przecież fakt, że oddzielone od macierzystego narodu grupy etniczne, 
żyjące w ramach innego systemu społeczno-politycznego, nie są komponentami 
współczesnego narodu, nie decyduje o tworzeniu nowego narodu. Dobrze się stało, 
że Autor zasygnalizował istnienie tego problemu, który wymaga dalszych studiów 
i przemyśleń. 

Dla znalezienia odpowiedzi na pytanie o historyczne uwarunkowanie stanu 
współczesnego Byczkowski zatrzymał się nad scharakteryzowaniem problemów 
mniejszościowych w systemie wersalskim. Starał się wyjaśnić przyczyny powsta
łych konfliktów na tle polityki wobec mniejszości narodowych, jak również wska
zać przyczyny, które uniemożliwiały rozwiązanie kwestii mniejszościowych tak 
w ramach demokracji parlamentarnej, jak i państw autorytarnych. Słusznie zwró
cił uwagę na znaczenie, jakie dla komplikacji w tym zakresie miały dążenia bur
żuazji narodów państwowych do wyparcia obcych narodowo elementów z rynków 

· wewnętrznych (s. 35). Jednakże czynnik ten nie wyczerpuje rozważań o przyczy
nach ucisku narodowego mniejszości w różnych krajach. Bo chociaż narodowa 

polityka klasowa burżuazji miała określone znaczenie dla konfliktów narodowoś
ciowych, to nie można pomijać dążeń samych mniejszości do zmiany swojego sta
tusu politycznego, które były wymierzone w integralność ówczesnych obszarów
państwowych. Klasycznym wprost przykładem może być tutaj Czechosłowacja,
kraj, który mimo daleko idącej demokratyzacji życia publicznego, nie mógł roz-
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wiązać problemów mniejszościowych, i to nie tylko z uwagi na postawę mniej
szości niemieckiej. Podkreślając, i słusznie, szczególną rolę mniejszości niemieckich 
w Europie międzywojennej, Autor z pola widzenia usunął inne mniejszości, któ
rych rola aczkolwiek inna, nie była wcale tak mała, jakby można było przypu
szczać z lektury książki. Byczkowski podkreśla, że w Europie w tym czasie istniały 

mniejszości narodowe, których problemy „nie znalazły szerszego oddźwięku" tłu
macząc to polityką mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych, które jego zda
niem „w sposób przesadny skierowały (chyba celowo) całą uwagę opinii między
narodowej na problemy mniejszości narodowych powstałych na skutek powojennej 

zmiany granic w środkowej i wschodniej Europie" (s. 38). Wydaje się, że w tym 
wypadku mamy do czynienia z wyraźnym niedocenianiem znaczenia problemów 
mniejszościowych stwarzanych przez postawę i dążności polityczne mniejszości 
narodowych na obszarze nowo utworzonych państw. Mocarstwa sprzymierzone nie 

tylko bowiem sprawiały wrażenie, że chcą rozwiązać problemy mniejszościowe. 
Starały się przecież stworzyć takie płaszczyzny życia politycznego, które by umoż
liwiły zlikwidowanie sprzeczności i konfliktów wyrastających na płaszczyźnie 
mniejszościowej. Inna rzecz, że uwikłane w różnorakie ograniczenia polityczne 
i społeczne były obiektywnie bezsilne i niezdolne do ich rozwiązania. I wydaje 
się, że jeżeli zwraca się uwagę na rezonans opinii międzynarodowej towarzyszący 
problemom mniejszościowym, iż był to nie tylko efekt rozgłosu towarzyszącego 
działaniom mniejszości niemieckiej (s. 38), ale odpowiadał nabrzmiewaniu nie
rozwiązanych problemów mniejszościowych, jak chociażby ludności ukraińskiej, 
żydowskiej. A to było umiejętnie wykorzystywane przez dyplomację niemiecką na 
arenie międzynarodowej, zgodnie z interesami własnej polityki. 

Złożoność problematyki narodowościowej wymaga od badacza szczególnej pre
cyzji przy formułowaniu wniosków. Niestety, w omawianej pracy zdarzają się 
takie określenia, jak np.: ,.Europa posiada względnie skomplikowaną strukturę 
narodowościową" (s. 50), które każdy czytelnik może dowolnie interpretować. Przy 
szczegółowym omawianiu poszczególnych państw posiadających mniejszości naro
dowe Autor nie zawue :sto:;uje jednoli�y :;chemnt doboru informacji. Utrudnia to 
wprowadzenie do książki wątków komparatystycznych, które by miały bardzo 
poważne znaczenie dla formułowania spostrzeżeń syntetycznych i teoretycznych. 
W odniesieniu do różnych krajów Autor stosował różnorakie zasady formułowania 
ocen. I tak np. gdy w odniesieniu do Rumunii informacja o 13°/o mniejszości na
rodowych jest podstawą do sformułowania oceny, iż mniejszości jest „sporo" 
(s. 102), nb. termin dość niejasny jak na rozprawę naukową, to dla Bułgarii istnie
nie 120/o mniejszości narodowych stało się podstawą zaliczenia tego państwa do 
,.krajów prawie jednolitych pod względem narodowościowym" (s. 106). 

Przedstawiając próby stworzenia płaszczyzny porozumienia organizacji mniej
szości narodowych w Europie w okresie m'iędzywojennym Byczkowski trafnie 
wskazuje na dwa nurty: proniemiecki i propolski. O kongresach mniejszościowych 
Autor pisze, że „pełniły one raczej funkcje organu koordynującego poczynania 
i współpracę czołowych reprezentantów niektórych europejskich mniejszości naro
dowych" (s. 37). Wydaje się, że należałoby wyraźnie określić, że kongresy były 
instrumentem niemieckiej polityki mniejszościowej i że reprezentowały mniejszości 
niemieckie lub te, które dały się wprowadzić w rydwan polityki niemieckiej. Nie 
jest natomiast słuszne określenie, że od 1928 r. kongresy działały głównie „w opar
ciu o współpracę mniejszości niemieckich i żydowskich" (s. 39). Przecież nie można 
pomijać innych mniejszości, jak chociażby ukraińskiej. Szkoda, że Autor nie ukazał 

istotnych różnic programowych dzielących mniejszości narodowe w Europie na 
dwa nurty. 

Autor wspomniał o opuszczeniu w 1927 r. przez szereg delegacji na czele ze 
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Związkiem Polaków w Niemczech kongresów mniejszościowych. Fakt ów miał de
cydujące znaczenie dla utrwalenia tych dwu nurtów, a ponadto uniemożliwił stro
nie niemieckiej zmonopolizowanie wpływów na ruch mniejszościowy. Ukazał opinii 
międzynarodowej polityczne uwarunkowanie problemów mniejszościowych, ogra
niczył pole wpływów koncepcji niemieckich. I chyba jest przesadą określanie mniej
szości żydowskich jako ostatniego sojusznika Niemiec „na polu inicjatyw w za
kresie problemów mniejszości narodowych" (s. 39). Przecież w okresie, 'kiedy po 
dojściu Hitlera do władzy mniejszości żydowskie były w opozycji wobec Niemiec, 
także i na polu mniejszościowym Niemcy posiadały swoich sojuszników. Można 
wyrazić żal, że w pracy nie znalazło się trochę miejsca dla ukazania działań pol
skich, tylko częściowo uwieńczonych powodzeniem, zmierzających do organizacyj
nego zjednoczenia mniejszości narodowych zgodnie z własnym programem ideowym 
i politycznym. 

Charakteryzując politykę wobec mniejszości narodowych w krajach europej
skich w okresie międzywojennym, Byczkowski przedstawiał różnolite rozwiązania 
stosowane przez poszczególne rządy. Koncentrował uwagę na analizie sytuacji 
prawnej. Wykazywane różnice byłyby o wiele wyraźniejsze, gdyby w większym 
stopniu zwrócił uwagę na praktykę polityki mniejszościowej poszczególnych rzą
dów, daleko odbiegającą od formalnie obowiązujących liberalnych norm praw
nych. Wyraźniej by się ujawnił wówczas związek między ogólnymi zasadami 
demokratyzacji życia politycznego a położeniem mniejszości. Zwracając uwagę na 
zwiększanie tendencji asymilatorskich równolegle ze wzrostem prądów autorytar
nych, Autor starał się wyjaśniać przyczyny niepowodzeń w rozwiąŻywaniu pro
blemów mniejszościowych również i państw o ustroju demokracji parlamentarnej. 

Przeprowadzenie charakterystyki współczesnej mapy narodowościowej Euro
py jest trudne, szczególnie jeżeli chce sle wprowadzić do opisu element ilościowy, 
Autor zamieścił w pracy i w aneksach szereg zestawień tabelarycznych. Chyba 
jednak stosował zbyt daleko idące oszczędności przy ujawnianiu źródeł informacji. 
Informacje te są przecież bardzo ważne, gdyż nawet i poszczególne rządy pu
blikując oficjalne informacje stosowały różne zasady, nie zawsze możliwe do 
ujednolicenia. Stwierdzenie o europejskich grupach etniczno-narodowych, iż „więk
szość z nich tworzy już uformowane w pełni narody" (s. 50), przy braku współ
czynnika ilościowego, prowadzi do tego, iż czytelnik nie wprowadzony w problema
tykę pod wpływem lektury książki nie zawsze będzie wiedział, że grupy o nie
pełnej świadomości narodowej we współczesnej Europie pod względem liczebnym -
w porównaniu z całą ludnością - są bardzo nieliczne. 

Interesująca jest charakterystyka mniejszości narodowych na terenie państw 
socjalistycznych oraz analiza problemów towarzyszących rozważaniom nad do
browolną asymilacją w świetle ogólnych założeń koncepcji narodowościowej w tych 
krajach. Szkoda jednak, że w sposób zdawkowy potraktowano zmiany zasad praw
nych dotyczących statusu niektórych mniejszości na terenie Rumunii w 1968 r. 
Bliższa analiza tych zmian mogłaby doprowadzić do sformułowania interesujących 
wniosków teoretycznych. 

Przy omawianiu spraw mniejszościowych w różnych krajach Autor zwracał 
uwagę również i na problemy Polonii europejskiej. Sprawy te z uwagi na cha
rakter książki zostały potraktowane w sposób bardzo zwięzły. 

Książka zasygnalizowała złożone problemy mniejszości narodowych we współ
czesnej Europie, ukazała ich źródła historyczne, pokazała starania państw różnych 
systemów o rozwiązanie problemów mniejszościowych. Stanowi interesujący prze
wodnik po problemach mniejszościowych współczesnej Europy, ukazując aktualną 
rolę tych problemów, wskazując na konieczność uważnego ich śledzenia także 
przez współczesną naukę. 

Wojciech. Wrzesiński 
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M. M i ł k o w s k i, ODRZAŃSKA DROGA WODNA, Gdańsk 1976, ss. 310 +

56 fot. 

W ubiegłym roku trafiła na półki księgarskie nowa praca M. Miłkowskiego, 
przeznaczona przede wszystkim dla szerokiego grona ludzi związanych z pracą 
na Odrze i przyszłą odrzańską drogą wodną - arterią komunikacyjną o znaczeniu 
międzynarodowym. Dla historyka jest to książka szczególnie cenna, gdyż uzupełnia 
30-letnią lukę w wiadomościach dotyczących Odry i spraw z nią związanych.
W przeciwieństwie do opracowanej w 1948 r. Monografii Odry książka Miłkow
skiego traktuje zagadnienie kompleksowo.

Autor wykorzystał bogatą literaturę przyczynkarską, polską i obcą (167 po
zycji). Recenzowana książka składa się z przedmowy (R. Białasa), krótkiego 
wstępu, siedmiu rozdziałów merytorycznych, zakończenia i aneksów. Zaopatrzona 
jest w wykaz skrótów nazw instytucji. 

Rozdz. I przedstawia odrzański system dróg wodnych. Zawarta w nim jest 
charakterystyka techniczno-żeglugowa rzeki i jej kanałów oraz materiał dotyczący 
zlodzenia Odry, prędkości przepływu wód. W zakończeniu rozdziału jest też 
mowa o Nysie Łużyckiej i Inie, które w swym dolnym biegu są drogami wodnymi. 
Rozdz. II poświęcono specyfice żeglugi wodnej na trasie Szczecin-Świnoujście, 
a rozdz. V przepustowości transportowej. Obydwa rozdziały bardzo krótkie, mogły 
stanowić podpunkty innych rozdziałów. Pozostałe cztery rozdziały (III, IV, VI, 
VII) wydają się zanadto rozbudowane. Dotyczy to szczególnie rozdziału III. Autor
zamieścił w nim wykaz wszystkich portów odrzańskich z podziałem na porty pu
bli'Czne i przemysłowe. Osobno potraktował port szczeciński. Oprócz krótkich da
nych technicznych zamieszcza trochę wiadomości z historii każdego portu, jego
stanu obecnego i perspektyw rozwojowych, co jest niewątpliwym plusem. Na więk
szą uwagę zasługują rozdz. IV i VI, w których zajmuje się rolą Odry jako przy
szłej drogi wodnej o znaczeniu europejskim. Plany perspektywiczne tej arterii
rysują się niezwykle interesująco. Rozdz. VII, ostatni, zajmuje się administracją
i nadzorem żeglugi odrzańskiej, sprawowanymi przez władze terenowe i centralne.

Cenną częścią omawianej książki są załączniki liczące 131 stron. Zawierają one 
materiały, które mogłyby stanowić przedmiot odrębnej publikacji, ponieważ do
tyczą spraw żeglugi śródlądowej w całej Polsce. 

Autor nie przedstawił dokładniej wielu podniesionych zagadnień. Dużo jest 
w książce skrótów, cytatów, które tylko sygnalizują historię danego problemu. 
Dostarcza ona jednak wielu nowych wiadomości o odrzańskiej drodze wodnej 
w latach 1948-1976. 

Andrzej Huczek 

KLASA ROBOTNICZA NA ŚLĄSKU, t. I-II, Opole 1975-1976, ss. 478, 461. 

Ruchliwy ośrodek opolski rozpoczął przed dwoma laty wydawanie nowej serii 
„Klasa Robotnicza na śląsku" (zamiast „Zeszytów Naukowych. Ruch robotniczy 
na Śląsku Opolskim", których 10 zeszytów ukazało się w latach 1966-1973 - już 
samo rozszerzenie geograficzne wydawnictwa świadczy o większych ambicjach). 
Dwa obszerne tomy zawierają 21 artykułów i studiów, 3 wspomnienia i biografie, 
7 pozycji w dziale materiałów i 4 w dziale bibliografii. Tak wielka liczba 35 po
zycji uniemożliwia dokładniejsze zajmowanie się każdą z nich, sam ich spis wy
pełniłby całe omówienie. W dodatku znaczna rozpiętość chronologiczna, geogra
ficzna i zagadnieniowa prac powoduje, że takie czy inne uwagi krytyczne odno-
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siłyby się tylko do pozycji, których tematyka jest mi bliższa. W takiej sytuacji 
zmuszony jestem do zwrócenia głównie uwagi na całe wydawnictwo. 

O działach, na jakie podzielone są prace, była już mowa wyżej (w t. I są 
trzy działy - artykuły i studia, materiały oraz bibliografia specjalistyczna, w t. II 
dodano wspomnienia i biografie, z tytułu bibliografie zniknęło - chyba słusz
nie - określenie „specjalistyczna"). Sądzę, że połączenie wspomnień i biografii 
nie utrzyma się w razie napływu większej liczby prac. w· dziale bibliografii za
mieszczane są · nie tylko te ostatnie stricte sensu, ale także artykuły bibliogra
ficzne. 

Była już mowa także o szerokim zakresie geograficznym. Najliczniej wpraw
dzie reprezentowana jest tematyka opolska, ale niewiele mniej jest pozycji doty
czących Sląska Dolnego, po parę Górnego, Zagłębia i Sląska Cieszyńskiego, kilka 
trudno zaszeregować do któregokolwiek z tych działów. Trafiają się artykuły, 
w których tematyka śląska nie występuje w ogóle lub zajmuje mniejszą ich część. 
H. J. Krusche w referacie, wygłoszonym na sesji Komisji Historyków PRL i NRD, 
omawia badania regionalne w NRD. G. Szpor pisze o przemyśle chemicznym 
w całej Polsce, choć wytłumaczeniem jest, że po 1945 r. zdecydowanie największą 
rolę odgrywały zakłady śląskie. M. Cygański, omawiając organizacje obronne 
KPD na blisko 40 stronach, tylko ok. 7 poświęcił prowincji górnośląskiej (nb. mam 
wątpliwość, czy Roter Frontkampferbund można zaliczyć do „mało znanych or
ganizacji", t. II, s. 95). F. Biały w artykule o partiach robotniczych na Dolnym 
$ląsku wiele miejsca poświęcił sprawom ogólnoniemieckim. J. Wendt w pracy 
o stanowisko SPD wobec problemu górnośląskiego w latach 1918-1921 chyba wię
cej niż połowę miejsca poświęcił przedstawieniu stosunku partii niemieckiej wo
bec Wersalu i całej granicy polsko-niemieckiej. Rzadziej trafia się, że wypadki
na śląsku są odrywane od szerszego kontekstu (np. w artykule Gellcsa wspom

niane listy działaczy, którzy mieli być aresztowani w momencie wybuchu wojny,
przygotowane zresztą parę lat przed 1914 r., były zjawiskiem ogólnopaństwowym -
s. 46; zasada utrz)'.mywania w czasie wojny mandatów w rękach partii, dotąd
je dzierżących - s. 56 - stosowana była wszędzie; w artykule Kleina opinię naj
brutalniejszego w Niemczech miało zastępcze dowództwo nie VI korpusu· armii
we Wrocławiu - s. 205 - a II w Szczecinie z gen. Vietinghoffem na czele). Przy
takich czy innych drobnych zastrzeżeniach ogólny obraz wydawnictwa pod tym
względem jest na pewno dodatni.

Dość równomiernie rozkładają się prace pod względem chronologicznym. 
Okresu do 1918 r. dotyczy 9 z nich (najwcześniejszego okresu dotyczą prace 
A. Zająca, który pisząc o przemyśle i proletariacie Cieszyńskiego sięga do prze
łomu XVIII i XIX w., oraz H. Bleibera, który omówił ruchy robotników rolnych
na Śląsku w 1848 r.), dwa obejmują lata przed i po I wojnie światowej, dziewięć
okres 1918-1945 i siedem okres po 1945 r.

Niezwykle zróżnicowana jest tematyka prac, ogólnie biorąc stosunkowo mniej 
jest prac poświęconych formowaniu się i strukturze proletariatu, więcej jego 
położeniu i ruchowi robotniczemu. Więcej jest prac o ruchu politycznym niż za
wodowym, większe czy mniejsze fragmenty z dziejów partii stanowią około 1/a 
wszystkich prac. Elementy biografistyki występują także poza wspomnianym już 
działem (artykuły Kleina o Leninie i R. Luksemburg). Nie brak i artykułu o li
teraturze (Wysocki o Związku Pisarzy Proletariacko-Rewolucyjnych). O robotni
kach rolnych pisze wspomniany wyżej Bleiber. Nie ma celu wymienianie braków, 
byłoby bowiem dziwne, gdyby dwa pierwsze tomy . seryjnego wydawnictwa miały 
zawierać wszystkie problemy. Tu i ówdzie trafiają się prace, które WYkraczajol 
poza nawet szeroko zakreśloną tematykę dziejów klasy robotniczej (wspomniany 
referat Kruschego, A. Woźnicka w artykule o aktywizacji kobiet we Wrocławiu). 
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Bardzo szeroko wymierzony jest także zakres bibliografii H. Lipki, zamieszczanej 
w każdym tomie. 

Z uznaniem trzeba stwierdzić, że Redakcji udało się zebrać znaczny zespół 
autorski. Na 28 autorów (niektóre prace napisane są przez 2 osoby, ale niektórzy 
autorzy występują więcej niż raz) 10 pracuje w Opolu, 7 we Wrocławiu, 5 w Ka
towicach, 1 w Cieszynie, 2 jest z Czechosłowacji i 3 z NRD. Wiadomo, że artykuły 
zamieszczane w podobnych wydawnictwach powstają często na marginesie przy
gotowywanych prac większych, powstaje wówczas niebezpieczeństwo powtórzeń. 
Rzecz sprawdziłem na kilku przykładach, ogólnie biorąc choć wypadki takie 
zdarzają się i w „Klasie Robotniczej" (np. artykuł E. Mendla zawiera przerobione 
fragmenty monografii Stosunki polityczne i społeczne w Opotu w Latach 1918-

1933, 1975; Biały pisał już o puczu Kappa na $ląsku i można tutaj było tekst 
skrócić), nie wydaje mi się, aby było to poważnym gri:echem. W pewnej mierze 
pochodną tego jest także fakt, że znaczna część prac (na 21 artykułów 9) zawiera 
w tytule określenie tematu typu „z badań", ,,przyczynek", ,,z zagadnień". Czasami 
kryterium doboru materiału w pracach nie jest całkiem jasne, np. praca Białego, 
skądinąd zawierająca sporo różnych ciekawych faktów, dotyczy zagadnienia sze
rokiego, ruchu robotniczego na Dolnym $ląsku w latach 1918-1923, ale ograni
czonego bliżej niesprecyzowanym zastrzeżeniem „z dziejów". Sporo artykułów 
(także poza działem materiały) ma materiałowy charakter (np. M. Grzyba o wy
mianie robotników na Górnym Sląsku w laiach 1922-1937 czy M. Łabuza o gór
nikach Zagłębia w czasie I wojny światowej). 

Oceniając pozytywnie nowe wydawnictwo mam jednak pewne uwagi i pro
pozycje odnoszące się do opracowania redakcyjnego. Dotyczą one w znacznej mie
rze drobiazgów, łatwych do wprowadzenia i może przynajmniej część z nich przyda 
się Redakcji w dalszej pracy. ,,Pochodzenie" autorów zaznaczano w działach ar
tykuły i studia oraz wspomnienia i biografie, nie ma powodu, aby nie zastosować 
tego także w obu pozostałych działach. Nie jest jasne, dlaczego nie podano nazwisk 
tłumaczy artykułów autorów z Czechosłowacji i z NRD. W niektórych artykułach 
(np. Cygańskiego) podawane są oryginalne (tzn. niemieckie) nazwy organizacji, 
ale w innych tego brak (np. w artykule O. Ka.ni przydałyby się nazwy czeskie). 
Wobec korzystania wielu autorów z tych samych archiwów, a także innych źródeł, 
nie byłoby tak trudne sporządzenie wspólnego spisu skrótów lub ich części. Trafia 
się obecnie stosowanie np. starego oznaczenia DZA Potsdam (Klein o Luksemburg) 
i nowego zstA I Potsdam (Lesiuk, Strajki). Znacznie trudniejsze byłoby zaopa
trzenie tom6w w indeksy, stosowane w podobnych wydawnictwach, niestety, rzad
ko. Prawie wszędzie przyjęto zasadę podawania materiału źródłowego w przypi
sach, ale w artykułach G. Szpor i Wł. Zielińskiego o Kubicy zastąpiono je spisem 
źródeł i opracowań na końcu artykułów. Wspomnienie Porombki warto było uzu
pełnić pewnymi informacjami, np. kiedy powstało; obecnie dla czytelnika niejasna 
jest dysproporcja między czasem, jaki upłynął od opisywanych wypadków (blisko 
pół wieku), a zamieszczanymi szczegółami (np. dokładne podawanie godziny). 
Zamiast obcojęzycznych streszczeń ograniczono się do tłumaczenia spisów treści, 
za to aż w 4 językach (niemiecki, czeski, rosyjski i angielski). Wiadomo, że 
streszczenia rzadko spełniaj� swoją rolę, może to i wystarczy. 

Przy całym szacunku dla tekstu autorskiego niekiedy przydałaby się inter
wencja. Znana mi skądinąd niezwykła staranność E. Kleina powoduje, że jego 
artykuły zyskałyby na pewnych skrótach (np. po co jest historia Hali Stulecia, 
s. 212? Nb. nie było trudno ustalić na podstawie jakiegokolwiek planu miasta,
że Rossplatz to nie „prawdopodobnie", s. 210, a na pewno dzisiejszy Park Staszica).
Można było także usunąć jawne pomyłki, np. w wyborach z 19 I 1919 partie bur
żuazyjne zgromadziły nie 56 a 54,50/o głosów (t. I, 160), co wynika zresztą z porów-
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nania z odsetkiem głosów socjalistycznych (przy okazji parę drobiazgów - kanclerz 

Rzeszy nazywał się Chlodwig nie Ludwik Hohenlohe-Schillingsftirst, t. I, s. 61; 
tekst na s. 89, t. I, sugeruje, że istniały osobno Związek Wzajemnej Pomocy 
i Zjednoczenie Zawodowe Polskie, połączone w 1909 r.; w bardzo bogatym w treść 
artykule o Trąbalskim zabrakło wzmianki o jego pracy napisanej wspólnie z Mo
tyką Pól wieku socjaiizmu polskiego na Sląsku, 1947; Reichspartei to Partia Rzeszy 

nie Rządowa - t. I, s. 42). W bardzo starannie opracowanych listach A. Wojcie
chowskiego mylić może określenie dwóch fragmentów jako „dopisków adresata·• 
(t. II, s. 388), bo nie chodzi tu o adresata listów, Haeckera, a o adresata rapor
tów, czyli nieokreślonego bliżej organu władz. 

Sporo jest, niestety, pomyłek w korekcie. W wyjątkowych wypadkach prowa
dzi to nawet do zniekształcenia tekstu (np. tekst uchwały w artykule R. Gellesa, 
t. II, s. 54, przyp. 63), kiedy indziej do drobnych pomyłek w nazwiskach (np.
w artykule Białego nie Schiffar a Schiffer, nie Fahrenbach a Fehrenbach, t. I,

s. 161, 177; skoro nazwisko brzmi Ktihme, to winno być Kiihmego a nie Ki.ihma,
s. 161).

Mimo takich czy innych uwag ogólna ocena musi być pozytywna, a przedsię
wzięcie jest z całą pewnością udane. 

Adam Galos 

POLACY W AUSTRII. MATERIAŁY MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM 
NAUKOWEGO, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W UJ W DNIACH 20-22 MAJA 1975 R., 

red. tomu A. Pilch (Zeszyty Naukowe UJ 455, Prace Polonijne, z. 2, Kraków 
1976, s. 287). 

Z okazji jubileuszu istnienia Związku Polaków „Strzecha" w Austrii odbyło 
się w r. 1975 pod patronatem przewodniczącego Rady Państwa PRL prof. H. Ja
błońskiego międzynarodowe sympozjum na temat „Polacy w Austrii". Organiza
torem spotkania był Uniwersytet Jagielloński, przy współudziale Towarzystwa 
Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia", Związek Polaków „Strzecha", Towa
rzystwo Austriacko-Polskie oraz Towarzystwo Polsko-Austriackie. Udział w obra
dach wzięli przedstawiciele licznych ośrodków naukowych oraz reprezentanci życia 
społecznego i kulturalnego obu krajów. Obrady uświetnił swą obecnością prezy
dent Republiki Austrii dr R. Kirschlager. 

Szerokie zainteresowanie sympozjum ma niewątpliwie swoje źródła - obok 
czynników politycznych - w rozwoju badań nad problematyką polonijną, przy 
czym w latach ostatnich nacisk szczególny był położony na zagadnieniach Polonii 
europejskiej 1. 

Publikacja składa się z 4 zasadniczych działów tematycznych oraz części 
wstępnej. 

Część pierwsza tomu poświęcona jest związkom kulturalnym Polski i Austrii 
i zawiera 13 artykułów, będących drukowaną wersją referatów, komunikatów i gło
sów w dyskusji. Szczególnie interesujące są np. artykuły T. Weissa, K. Estrei
chera, A. Podrazy, J. Łukaszczyka, i H. Bisanza. W przyczynku austriackiej tłu
maczki literatury polskiej G. Leber-Hagenau, na temat recepcji literatury polskiej 
w Austrii, zabrakło najmniejszej nawet wzmianki o tak zasłużonych tłumaczach, 
jak Helene Lahr czy Oskar Jan Tauschinski. Błędna jest także sugestia, że wy
dano w Austrii jedynie fraszki Leca, podczas gdy w rzeczywistości już w r. 1950 

1 W. C h o  j n a c k  i, Dokumentac3a bibliograficzna Polonii zagranicznej w la
tach 1961-1975. Szkic bibliograficzny (Przegląd Zachodni, 1975, nr 5-6). 
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ukazał się tom wierszy tegoż autora pt. Vber Brucken schreitend w wyborze i tłu
maczeniu H. Lahr. Wiele innych wypowiedzi autorki wymagałoby uzupełnień 

uściśleń. 

Część drugo\ stanowią prace posw1ęcone działalności społeczno-kulturalnej 

i samopomocowej Polaków i Polonii w Austrii w XIX i XX w. Składają się na 
nią artykuły W. Kucharskiego, Z. Tomkowskiego i I. Paczyńskiej. 

Część trzecia przynosi rozprawy o udziale Polaków i Polonii w życiu poli
tycznych i gospodarczym Austrii w XIX i XX w. Na uwagę zasługują artykuły 
S. Grodziskiego i M. Zgórniaka.

Praca J. Buszki i A. Pilcha o udziale Polaków i Polonii w życiu politycznym

i gospodarczym Austrii w XIX i XX w. stanowi interesującą syntezę zagadnienia, 
zawiera jednak kilka nieścisłości. Ministrem w rządzie Badeniego był Edward 
Rittner (a nie Tadeusz), brak też wzmianki, iż K. Chłędowski piastował godność 

ministra w rządach Clary'ego i Witteka. 
Część czwarta zawiera prace poświęcone udziałowi Austriaków i Polaków 

w antyhitlerowskim ruchu oporu obydwu narodów w czasie II wojny światowej. 
Na czoło wysuwa się tutaj artykuł S. Okęckiego. Pozostałe dwa artykuły opraco
wali B. Jarosz i K. Dunin Wąsowicz. 

Na uznanie zasługuje zwrócenie uwagi na sprawy Polonii austriackiej, gdyż 
nie był to temat szerzej uwzględniany w dotychczasowych badaniach. Nastręcza
.ją one „duże trudności głównie ze względu na mnogość i różnorodność stowarzy
szeń i instytucji polonijnych oraz ze względu na wielkie rozproszenie źródeł i skąpą 
literaturę przedmiotu" 2• Sprawa polska w Austrii była dotychczas podnoszona 
jedynie w ramach ogólnych prac historycznych czy historycznoliterackich, nato
miast nie doczekała się badań w kontekście zagadnienia Polonii. 

Tom został w zasadzie opracowany starannie, artykuły mają niemieckie stre
szczenia, a orientację ułatwia indeks osobowy. Szkoda, że nie wszystkie prace zao
patrzone są w przypisy. Utrudnia to zorientowanie się, na jakich materiałach 
opierał się dany autor. W partiach tomu o tematyce kulturalno-społecznej pomi
nięto najprawdopodobniej kilka ważnych pozycji polskich i austriackich, m. in. 
S. Kaszyńskiego i G. Wytrzensa •.

Redaktor tomu wspomina we wstępie (s. 8), że „dla okresu do 1918 r. przed
miotem zainteresowania wielu autorów referatów i komunikatów była przede 
wszystkim ta część społeczeństwa polskiego w Austrii, która przebywała i działała 
... poza Galicją". Nie wdając się w dyskusję nad zasadnością tej decyzji, wydaje 
się jednak, że w przyszłości warto by może poświęcić oddzielną publikację proble
matyce kulturalnej na terenie Galicji, gdzie z przyczyn oczywistych stosunki pol
sko-austriackie były najbardziej intensywne. 

Krzysztof A. Kuczyński 

SZKICE KLUCZBORSKIE, [T.J 1. Kol. red. Wojciech Dębowski [i in.], Opole 

1976, ss. 230. 

Prezentowany tom Szkiców kluczborskich, inaugurujący nowo\ serię wydaw
niczą, jest publikacją Instytutu Śląskiego w Opolu. Przygotowany został z inicja-

2 W. K u  c h a r s  k i, Związek Polaków w Austrii „Strzecha" na tle działalności
społeczno-kulturalne; Polonii austriackie; (Polacy w Austrii, Kraków 1975, s. 110). 

3 S. K a s  z y ń s k i, Polnisch-osterreichische Theaterbeziehungen (Maske und
Kothurn, 1966, h. 2-3); G. W y t r z e  n s, Die Bedeutung der slavischen Literaturen 
fur Osterreich (Osterreich in Geschichte un Literatur, 1969, h. 1). 



426 Recenzje 

tywy działaczy Kluczborskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego z okazji 
30-lecia powrotu ziemi kluczborskiej wraz z całym Śląskiem do Polski. Autorami
zawartych w nim artykułów są działacze z terenu ziemi kluczborskiej oraz pra
cownicy naukowi Instytutu Śląskiego, który przejął na siebie obowiązki redakcji
naukowej (J. Wendt). Jest to kolejny dowód przykładnej współpracy Instytutu
śląskiego z lokalnymi towarzystwami na śląsku Opolskim. Godzi się w tym miej
scu przypomnieć, że w minionych latach ukazało się wiele wydawnictw o podob
nym charakterze, że wymienimy tu Szkice i materiały z ziemi oleskiej (1966),
Szkice z dziejów Raciborza (1967), Ziemia strzelecka. Szkice monograficzne (1970),
Ziemia kozielska. Studia i materiały (t. 1-3, 1971-1974), Szkice nyskie (1975).

Na treść tomu składa się słowo wstępne wydawcy, w którym przedstawiono 
w lapidarnej formie genezę i charakter publikacji, jak również dalsze zamierzenia 
oraz następujące prace: D. Tomczyka, Pieczęcie i herby miast ziemi kluczborskiej; 
W. Lesiuka, Rady w Kluczborskiem w latach 1918-1919; S. Sokołowskiego, Bojow
nicy o polskość ziemi kluczborskiej; D. Tomczyka, Wyzwolenie ziemi kluczborskiej 
przez Armię Radziecką w 1945 r.; S. Czecha, Formowanie się władzy ludowej w po
wiecie kluczborskim w pierwszych latach po wyzwoleniu; S. Pajączkowskiego, Roz
wój spółdzielczości w powiecie kluczborskim w latach 1945-1948; L. Sułka, Powiat 
kluczborski w 30-leciu Polski Ludowej; M. Stachnika, Z zagadnień ·rozwoju szkol

nictwa podstawowego w powiecie kluczborskim w latach 1945-1970; B. Kossakow
skiego, Fabryka Maszyn i Urządzeń „Famak" w Kluczborku; Cz. Korzeniowskiej,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość" w Kluczborku; A.,Sendeka, Pomniki i re
zerwaty przyrody w powiecie kluczborskim.

Jak wynika z przedstawionego spisu treści Szkiców, proporcje pomiędzy za
gadnieniami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi (o sprawach kultury pisze 
też Sułek) uznać można za zado'Walające. Fakt 'Wydania Szkic6w z okazji 30-lecia 
usprawiedliwia również w zupełności proporcje pomiędzy czasami dawnymi a teraź
niejszością. W następnych jednakże tomach zadbać należy o materiały z dalszej, 
jakże bogatej, przeszłości ziemi kluczborskiej. Apel wydawców zawierający prośbę 
o „nadsyłanie wszelkiego rodzaju opracowań, wspomnień i materiałów tematycz
nie związanych z ziemią kluczborską", gdyż „od napływu wartościowych materia
łów zależeć będzie częstotliw-0ść ukazywania się następnych tomów publikach",
chyba nie załatwia sprawy do końca. Postawa wydawcy powinna być bardziej
czynna, inspirująca opracowania na określone tematy z poszczególnych epok (np.
z bardzo deficytowej w środowisku opolskim mediewistyki). Postulować trzeba
także ujednolicenie charakteru ogłaszanych artykułów. Wydawca konstatuje w sło
wie wstępnym fakt, iż „niektóre opracowania zaopatrzono w przypisy informujące
o podstawowych źródłach i literaturze, inne artykuły pozbawione są aparatu nau
kowego". Dlaczego tak zrobiono? Wydaje się, że przy popularnonaukowym cha
rakterze publikacji, jaką są Szkice, należałoby bądź to umieszczać po każdym
artykule wykaz wykorzystanych źródeł i literatury, bądź przed każdym artykułem
podawać krótką informację na ten temat, bądź też zastosować każdy inny sposób,
dający w efekcie ujednolicenie tych spraw. Nie chodzi tu bynajmniej o stronę
formalną. Odczuwa się bowiem przy lekturze nader wyraźnie różny ciężar gatun
kowy artykułów, a w konsekwencji bardzo zróżnicowany stopień ich przystęp
ności. Zabiegi redakcyjne winny iść w kierunku dostosowania prac do charakteru
popularnonaukowego.

Sądzę również, że w takim inauguracyjnym tomie (a można to zrobić także 
w t. 2) dobrze byłoby zamieścić bibliQgrafię ziemi kluczborskiej, która obejmowa
łaby dorobek piśmienniczy 30 lat powojennych. Takie zestawienie bibliograficzne 
ukazałoby wyrażnie, w jakim stopniu treść Szkiców wypełnia istniejącą lukę; 
uwidoczniłoby zagadnienia, których nie tknęło dotąd pióro publicysty czy histo-
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ryka. Zastanowić by się także należało nad zamieszczaniem wspommen pionierów 

tej ziemi, by uchronić przed zaPomnieniem wiele faktów z pierwszych powojen

nych lat. 

Garść przedstawionych ogólnych uwag i propozycji jest tylko odzewem na apel 

wydawców. W sumie zarówno inicjatywy wydawania Szkiców, jak i jej realizacja 
zasługują na życzliwe przyjęcie i pozytywną ocenę. 

Romuald Gelles 




