
R E C E N z J E 

M. D e m  b i  ń s k a, ,,DAY UT IA PO BRUSA A TI POZIW AI" (Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej, R. XXV: 1977, nr 4, s. 499-506). 

M. Dembińska w. recenzowanym artykule za cel postawiła sobie przedstawie
nie kilku materialnych aspektów życia w XII i XIII . w. na podstawie analizy 
fragmentu Księgi henrykowskiej dotyczącego Brukalic. W rezulta�ie pow_stała 
praca stanowiąca zbiór szeregu oddzielnych, mało ze sobą powiązanych myśli, 
które nasuwają czytelnikowi wiele uwag i wątpliwości. 

W artykule tym można znaleźć wypowiedzi, że np.: Brukalice wpadły „w oko 
mnicho;n lubiąskim" (s. 500), przeszły one „w ręce mnichów lubiąskich" (s. 500), 
Księga henrykowska dotyczy „interesów klasztoru lubiąskiego" (s. 499), a JeJ au
tor jest „kronikarzem klasztoru lubiąskiego" (s. 499), ,,kronikarzem lubiąskim" 
(s. 500) lub „mnichem lubiąskim" (s. 500, 501, 502). W rzeczywistości Brukalice 
przeszły w ręce mnichów henrykowskich, treść Księgi henrykowskiej dotyczy in
teresów 'klasztoru w Henry,kowie, a jej autorem był cysters henry:kowski 1. 

Już wcześniej M. Dembińska postawiła tezę, że Boguchwał z żoną byli słu
żebnikami zobowiązanymi do mielenia zboża na potrzeby klasztoru w Henryko
wie 2, tymczasem klasztor ten założono dopiero po opisanym w Księdze henry

kowskiej zdarzeniu 3, a Boguchwał, według nie wykorzystanej przez Autorkę li
teratury, służebnikiem na pewno nie był•. W recenzowanym artykule zmienia ona 

pogląd, twierdząc� źe założyli oni swoiste przedsiębiorstwo, mieląc swymi żarnami 
nie tylko dla siebie, ale i dla sąsiadów (s. 502-505). Przedstawione argumenty �ą 
jednak nieprzekonywające. Przede wszystkim wątpliwości budzi wiarygodność 
przekazu, na którym opiera się ten pogląd. I ta}c 1. ma on charakter anegdo
tyczny s i najpewniej jest typowym dla średniowiecza etymologicznym wywodem 
autora, wymyślonym dla uzasadnienia przydomku Brukał; 2. powstał on ok. 70 lat. 

1 Księga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań-Wrocław 1949 (dalej Ks. 
hen.), s. 22; J. D ą b r o w s k i, Dawne dziejopisarstwo poLskie (do roku 1480), Wro
cław 1964, s. 108. 

2 Przetwórstwo zbożowe w Poisce średniowiecznej (X-XIV w.), Wrocław 1973, 
s. 24.

a Założono go w 1227 r., a Boguchwał przybył na te tereny za czasów Bole
sława Wysokiego, przy czym tylko K. M a 1 e c z y ń  s k i, śiąsk w epoce feudai
nej (Historia śląska, t. I, Wrocław 1960, s. 243), precyzuje datę - 1201 r. 

• K. Ty m i e n i e c k  i, Z dziejów zaniku drobnej własności na śiąsku w wie
ku XIII (Księga pamiątkowa ku czci O. Balzera, t. II, Lwów 1925, ·s .. 623), zalicza go 
do .,,mediocres"; t e  n ż e, Z dziejów rozwoju wieLkiej własności na Śląsku w XIII

w., Poznań 1926, s. 37 - do zamożniejszych wśród drobnych dziedzi:ców; M. S c z  a
n i e c 'ki, Nadania ziemi na rzecz rycerzy w Poisce do końca XIII w., Poznań 
1938, ś. 67, do drużynników, M a  1 e c z y ń  s k i, op. cit., s. 243, nazywa go feuda
łem, a B. Z i e n t a  r a, Boiesław Wysoki - tułacz, repatriant, maikontent. Przy
czynek do dziejów poiitycznych Poiski XII w. (Przegląd Historyczny, LXII: 1971, 
s. 390) - rycerzem.

s Jego anegdotyczny charakter zauważyła także Dembińska, s. 502, nie wy
ciągnęła jednak z tego dalszych wniosków. 



• 

404, Recenzje 

po wydarzeniu, które relacjonuje; 3. jedynym ewentualnym źródłem autora przy
byłego w te strony dopiero w 1227 r. 6 mogła być relacja starca Kwiatka 7 lub 
wnuków Boguchwała, jak widać, informacja bardzo niepewna; 4. szczegół, jakim 
było powstanie przezwiska Brukał, nie był ważny dla interesów klasztoru; 5. Bo
guchwał mógł na te tereny przybyć już z przydomkiem Brukał, tym bardziej że 
wyraz „brusiti" używany był także i w jego rodzinnych Czechach, chociaż w in
nym znaczeniu 8. Wyrażenie „stabat sepissime ad moląm molendo" 9 w takiej 
anegdotycznej opowieści jest zapewne tylko retorycznym zwrotem. Jeśli przyjąć, 
że przekaz ten jes·t wiarygodny, to wiadomości w nim zawarte również przeczą 
tezie autorki, ponieważ: 1. sam kronikarz konieczność częstego posługiwania się 
żarnami tłumaczy brakiem młynów w okolicy 10; 2. dawniej nie mielono całego 
zboża przeznaczonego na mąkę, ponieważ było ją trudniej od niego przechowy
wać, ale tylko ilość zaspokajającą bieżące potrzeby, co wymagało częstego uży
wania żaren. Autor przekazu miał więc podstawy do użycia słowa „sepissime"; 
3. ,,Vicini licet tunc pauci" 11 nie mogli zapewnić zbytu, dochodu· i zaopatrzenia
w zboże takiemu przedsiębiorstwu, co przy wydajności 5,88 kg mąki z 6 kg zboża
na 1 żarnach w ciągu godziny 12 nie było takie łatwe; 4. trudno sobie wyobrazić
wolny czas na mielenie w gospodarstwie n'iemal 200 ha, na którym, według au
torki, pracował tylko Boguchwał z żoną (s. 503); 5. odkrycia archeologiczne, świad-: 

czące o nieposiadaniu przez wszystkie gospodarstwa żaren, dotyczą zwartege osad
nictwa wiejskiego, a nie rozproszonego, kolonizatorskiego osadnictwa okolic . Hen
rykowa; 6. zawodzi również porównanie ze służebnikami zwanymi mącznikami,
ponieważ ludność służebna w ogóle zgrupowana była wokół grodów, a mącznicy
nawet w grodach 13; 7. potomkowie Boguchwała nie mogli zapewfle zmienić nazwy
swej osady i rodu, gdyż warunkuje ją określenie stosowane przez okoliczną lud
ność; 8. jeśli żona Brukały, według I słów kronikarza i autorki, była „niezdatna
do niczego" (s. 501 i przypis 11), to jak mogła „stare sepissime ad molam mo
lendo"? Wydaje się, że w świetle tych kontrargumentów wartość hipotezy M. Dem
bińskiej staje się problematyczna.

Z drobniejszych nieporozumień warto zaznaczyć, że: 1. kwestia okupacji ziemi 
w XII w. została już wcześniej wyjaśniona przez kilku historyków 14, czego Au-
torka nie uwzględniła (s. 500); 2. w dokumentach regulujących przechodzenie Bru
kalie na własność cystersów henrykowskich nie wspomniano o bezprawnym za
właszczeniu ziemi przez Boguchwała, aby nie prowokować prawowitego właści
ciela, tzn. księcia, do zażądania jej zwrotu lub uiszczenia rekompensaty; 3. pe> 

ustaleniach H. Dąbrowskiego 15. trudno mówić, że Boguchwał otrzymał ziemię „na 
terenie puszczy śląskiej" (s. 500); 4. hipotezę o możliwości służenia Brukały u Bo-

6 Ks. hen., s. 22. 
1 A. Ma ł e c k i, Ludność wolna w Księdze henrykowskiej, (Kwartalnik Hi-

storyczny, VIII: 1894, s. 397 i in.). 
a Słownik prasłowiański, pod red. F. Sławskiego, t. I, Wrocław 1974, s. 393. 
9 Ks. hen., I, 10, s. 299. 
10 Tamże. 
11 Tamże. 

,12 Por. recenzowana praca Dembińskiej, s. 503.
13 K. Mo d z e  1 e w  s k i, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego (X

XIII w.), Wrocław 1975,- s. 128. 
H F. B·u j a k, Studia nad osadnictwem Małopolski (Rozprawy AU, W f-h,. 

XXXXVII: 1905, s. 327); S. A r  n o 1 d, Możnowładztwo polskie w XI i XII w. i je
go podstawy gospodarczo-społeczne (Przegląd Historyczny, XXV: 1925, s. 22, przyp.); 
S c  z a n i e  c k  i, op. cit., s. 144-152; Ma 1 e c z y ń  s k i, op. cit., s. 278. 

1s H. D ą b r o w s k i, Uformowanie się wielkiej własności feudalnej klasztoru.
cysterskiego w Henrykowie (Roczniki Historyczne, XXI: 1953�4. s. 119 i n.). 
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lesława Wysokiego już w Altenburgu (s. 500) warto byłoby jakoś udokumento-
• wać; 5. przy określeniu czasu przybycia Czecha w okolice Henrykowa nie wzięto

pod uwagę stanowiska K. Maleczyńskiego 16; 6. niezrozumiałe jest, jaką rolę dla
ustalenia daty post quem nadania dla Brukały ma potwierdzenie uposażenia cy
stersów w Lubiążu w 1175 r. (s. 500 i przypis 13); 7. Boguchwał nie był pierwszym
osadnikiem w okolicach Henrykowa (s. 503) 17; 8. nie można go również nazywać
zasadźcą (s. 503), gdyż „zasadził" on tylko siebie.

Jak widać z powyższego, jedne hipotezy Autorki są zbyt słabo udokumento
wane, aby je można było przyjąć, a przy formułowaniu innych nie uwzględniona
została najważniejsza literatura przedmiotu. Znaleźć też można rażące błędy, któ
re, jak np. przypisanie Księgi henrykowskiej klasztorowi lubiąskiemu, wprowadzić
mogą tylko niepotrzebne zamieszanie do literatury tematu. Z przykrośdą stwier
dzić trzeba znikomą wartość poznawczą recenzowanej pracy.

Marek Derwich 

S. R y b a  n d t, ŚREDNIOWIECZNE OPACTWO CYSTERSÓW W RUDACH
(Prace WTN, Seria A, nr 195), Wrocław 1977, ss. 184. 

Problematyka istniejącego w latach 1258-1810 opactwa cysterskiego w Ru
dach, położonych mniej więcej w połowie drogi między Raciborzem a Gliwicami, 
już przed prawie trzema wiekami znalazła się po raz pierwszy w obrębie zain
teresowań badaczy przeszłości. Później z różnych względów sięgano do niej jesz
cze wielokrotnie. Dzięki temu zdołano w mniejszym lub większym stopniu opra
cować niektóre zagadnienia dotyczące zwłaszcza kultury, architektury i spraw 
narodowościowych rudzkich cystersów, przede wszystkim w okresie średniowiecza. 
Brakowało jednak w miarę możliwości pełnej, postawionej na odpowiednio wy
sokim poziomie naukowym monografii opactwa cysterskiego w Rudach. Kilka
naście lat temu zwrócono na to uwagę na seminarium doktoranckim prowadzo
nym przez prof. E. Maleczyńską. Tam też zadecydowano wówczas o podjęciu 
zakrojonych na szeroką skalę prac badawczych nad przeszłością Rud w okresie 
średniowiecza. Tego trudnego zadania podjął się jeden z uczestników tegoż se
minarium - S. Rybandt, stając się z czasem coraz doskonalszym./ _znawcą proble
matyki rudzikiej. Zrazu opublikował artykuł o księgozbiorze klasztornym 1, a w kil
ka lat później gotowa już była obszerna rozprawa doktorska (po śmierci prof. 
E. Maleczyńskiej w 1972 r. dokończona pod kierunkiem prof. W. Korty) na temat
średniowiecznego opactwa cysterskiego w Rudach, obroniona w 1974 r. na Wy
dziale Filozoficzn.o-Hist,orycznym UWr. Jej częściowo skróconą i zmienioną wersją
jest właśnie recenzowana książka. Przedstawiono w niej bez mała całokształt
zagadnień związanych z tymże opactwem, poczynając od zabiegów wokół jego
fundacji w I poł. XIII w., a kończąc na początku XVI w.

Ksiązka składa się z krótkiego wprowadzenia, siedmiu rozdziałów i zakoń
czenia. W rozdz. I Autor przedstawił początki fundacji i jej "uposażenie. W rozdz. 
II skupił się na zagadnieniach gospodarczych, w tym na podstawach utrzymania 

16 Zob. przypis 4. 
11 M a  ł e c k i, op. cit., s. 399, przyp. 2. 
1 S. R y b  a n d t, Z problematyki rękopisów średnio·iviecznej biblioteki cyster- · 

skiej w Rudach (Sobótka, R. XXIV: 1969, s. 1-10); zob. też ostatnio: t e  n ż e, Da
towane wzmianki imienne z okresu średniowiecza o ·opatach i mnichach cyster
skich w Rudach (tamże, R. XXXII: 1977, s. 495-500). 
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mnichów rudzkich. Rozdz. III zawiera wiadomości o kontaktach opactwa ze śro
dowiskami duchownymi i świeckimi. Sprawy personalne klasztoru rudzkiego omó
wiono w rozdz. IV. Rozdz. V pQświęcono szczegółowemu przedstawieniu proble
mów biblioteki klasztornej, VI zaś - skryptorium rudzkiemu i działalności tam
tejszej introligatorni. Kończą książkę uwagi na temat architektury opactwa i zwię
złe podsumowanie całości wywodów. 

Rozprawa oparta została na dokumentach klasztoru rudzkiego, po części wy
danych drukiem, po części nie publikow�nych, dziś przechowywanych w archi
wach Wrocławia, Raciborza i Rud, dalej - na wnikliwej analizie zachowanych 

kodeksów i inkunabułów średniowiecznej biblioteki rudzkiej, znajdujących się 
obecnie głównie we wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej, wreszcie - w pew

nym stopniu na dotychczasowych wynikach badań. Dzięki rzetelnej i umiejętnej, 
choć jakże żmudnej i czasochłonnej pracy, przy zastosowaniu nowych metod ba
dawczych, Autor zdołał uzyskać stosunkowo dokładny obraz średniowiecznej prze
szłości opactwa -rudzkiego, widziany przy tym często na szerszym tle, zwłaszcza 
?gólnośląskim. W ukazaniu zarówno owego tła, jak i w wielu innych sprawach 
bardzo Autorowi dopomogło Jego znakomite oczytanie w literaturze historycznej 
i kościelnej. Wszystko to razem wzięte sprawiło, że mamy do czynienia z pracą 

bardzo dobrą, wnoszącą dużo nowego i weryfikującą sporo dotychczasowych są
dów o istnieniu i działalności cystersów na śląsku w ogóle, a w RuiClach w szcze
gólności. Nawet w dziedzinie architektury klasztofo rudzkiego, zdawałoby się naj
·hardziej Autorowi odległej, książka przynosi sporo nowych wyjaśnień. Ze szcze
gólną pasją Autor podjął się analizy zawartości treściowej zachowanej do dziś
części średniowiecznego księgozbioru rudzkiego. Stosując dobrze dobraną klasy
fikację ksiąg potrafił nie tylko skorygować niektóre dotychczasowe poglądy, ale
ponadto zdołał ukazać zainteresowania intelektualne mnichów rudzkich i ich po- ·
datność na przyjmowanie nowych prądów umysłowych. Specjalnie dużo ciekawych
uwag Autor wniósł do toczącej się od kilkudziesięciu lat dyskusji wokół rudz

kiego rękopisu ze znanym fragmentem sumy spowiedniczej tzw. ,,Katalogu magii
Rudolfa". Wbrew zdaniu poprzedników, powstanie tegoż rękopisu przekonująco
przenosi z XIII na XIV w., uznając go ponadto za obcy nabytek. W związku z tym
autora sumy skłonny jest łączyć z czasami i środowiskiem Rudolfa z Biberachu.

Szczególnie istotną zasługą Autora jest dowodne wykazanie żywych śladów :QOl
skości rudzkich cystersów. Tym samym zdołał obalić poglądy przeawojennej
litera.tury niemieckiej, dziś nierzadko powtarzane w RFN, o roli rudzkich cyster
sów jako karczowników i pionierów osadnictwa niemieckiego.

Wysoka ocena recenzowanej pracy nie oznacza bynajmniej, że jest ona wolna 
od pewnych braków, niedostatków czy sądów z1;>yt. pospiesznie sformułowanych. 
Należy do nich m. in. przedstawienie genealogii kanclerza Bogusława, autora nie 
sfinalizowanego planu osadzenia cystersów jędrzejowskich w Wosiczycach w 1238 r., 
prafundacji Rud. Otóż nader prawdopodobnie brzmi teza Autora, stanowiąca 

zresztą rozwinięcie poglądów już istniejącyc_h, że powstanie opactwa w Rudach 
w 1258" r. stanowiło drugi etap osiedlania się cystersów na Górnym Śląsku. Etap 
pierwszy związany był ze wspomnianą już wyżej fundacją woszczycką, której 
inicjatorem był niejaki „B. cancelarius ducis Galroniae" 2. Tekst źródła wyraźnie 
wskazuje na Polskę jako miejsce akcji, w takim razie „Galronia" jest znie
kształconą nazwą któregoś z polskich księstw dzielnicowych. Zniekształcenie 
takie nie było w pismach cysterskich czymś wyjątkowym. Np. wojewoda krakow-

2 Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensfa ab anno 1116 ad an
num 1789, wyd. J. M. Canivez, t. I-VIII, Louvain 1933-1941, r. 1238, s. 33. 
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ski Teodor określony został w tymże zbiorze statutów jako palatyn „Franconiae" 3• 
Mogło więc określenie „Galroniae" odn9sić się do księstwa krakowskiego, zwłasz
cza że 13 I 1238 r. znany jest. ,,Boguzlaus cancellarius" świadczący na dokumen
cie wystawionym dla 1ędrzejowsikich cystersów 4• Dodatkowych informacji o tym
że dostojniku udziela dokument z 8 V 1239 r., gdzie nazwany on jest magistrem 
i kanonikiem oraz kanclerzem krakowskim 5• Nie ma więc powodów, aby wątpić 
w poprawność identyfikacji tajemniczego „B" z kanclerzem . Bogusławem, tego
zaś z magistrem Bogusławem Stefanowicem 6, bratem archidiakona Adalberta 
i komesa Andrzeja 7• Natomiast trudno. zgodzić się z Autorem, że ów komes An
drzej Stefanowic tożsamy jest z kasztelanem Mikułowa z 1222 r., ponieważ ·w la
tach 1222-1234 był nim Andrzej bez bliższego określenia, za to w 1222 r. razem 
z kasztelanem Mikułowa występuje Andrz.ej Stefanowic, kasztelan Bytomia 8• 
Były to więc dowodnie dwie różne osoby.' Wątpljwe też, aby Andrzej Stefanowic 
identyczny był z palatynem księżnej Violi z 1230 r. 9, palatyn bowiem był w ów
czesnej hierarchii. urzędem niższym od kasztelana. Zważywszy, że na Opolszczyż
nie występowało w tym czasie co najmniej 3 wielmożów o imieniu Andrzej 10

, 

trudno z całą pewnością twierdzić, jak czyni to Autor, że br_at kanclerza Bogu
sława tożsamy jest z Andrzejem z Maciowakrza n. Z faktu, że Maciowakrze od 
początku należało do cystersów rudzkich, nie wynika jeszcze, aby jego właściciel 
z 1223 r. koniecznie musiał być krewnym kanclerz.a Bogusława. O komesie An
drzeju Stefanowicu, bracie Bogusława, możemy powiedzieć jedynie to, że był on 
najprawdopodobniej tożsamy z kasztelanem Bytomia (górnośląskiego) z· lat 1222-
1228. Zarówno dostojeństwa kościelne Adalberta i Bogusława, tytuł naukowy tego 
·ostatniego, jak i możliwości identyfikacji trzeciego z braci z kasztelanem świad
czą, iż była to niewątpliwie rodzina możnowładcza. Wykluczone jednak, aby byli
to przedstawiciele dolnośląskiej rodziny Wierzbnów .. W swych wywodach Autor
oparł się na pracach A. Maleckiego i F. Piekosińskiego, pomijając podstawowe
dla genealogii Wierzbnów prace K. Wutkego i L. Radlera 12

. Nie wspomniał też
o dotyczącej tego problemu, choć mocno bałamutnej, pracy Z. Bir:kenmajerowej 13. 

Oparte na mocnej podstawie źródłowej wy-wody K. Wutkego poz-walają odrzucić 

jako nieuzasadnioną tezę A. Małeckiego o istnieniu dwóch rodzin Wierzbnów, 

a Tamże, 1235, 46. 
4 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I, Kraków 1876, 

nr 22. 
s Tamże, t. II, nr 416. 
6 Zbiór dokumentów małopolskich, cz. IV, wyd. S. Kuraś i I. Sulkowska-Ku

raś, Wrocław 1969, nr 874 z 1235 r. 
7 Wszyscy trzej bracia występują w podejrzanym dokumencie z 1234 r. wy

stawionym przez Bolesława Wstydliwego w Tyńcu (Kodeks dyplomatyczny kla
sztoru tynieckiego, cz. I, wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1875, nr 17). 

a Andrzej kasztelan Mikułowa (Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. III, wyd. 
K. Maleczyński, Wrocław 1964, nr 269 z 1222 r.; Schles. Reg., nr 395 z 2 IX 1232 r. 
i nr 429b z 1234 r.). Natomiast Andrzej z samym imieniem jako kasztelan. By
tomia występuje w 1222 r. (KDŚl., t. III, nr 269), a jako Andrzej Stefanowic kaszte
lan Bytomia 1 VIII 1228 r. (Schles. Reg., nr 337).

9 Palatyn tego imienia u Violi w 1230 r. (tamże, nr 354) i na dok. Mieszka 
Otyłego w 1239 r. (tamże, nr 528). 

10 Tylu ich bowiem świadkuje jednocześnie w 1222 r. (KDśl., t. III, nr 269). 
11 Feudał ten występuje jedyny raz w dok. z ok. 19 XI 1223 r. (KDŚl., t. III, 

nr 293) i może być utożsamiony z którymkolwiek z innych Andrzejów tego 
okresu. 

12 K. W ut k e, Zur Geschichte von Wurben bei Schweidnitz (ZfGS, t. 25:
1891, s. 236-273); L. R a d  1 e r, Beitrage zur Geschichte der Grafen von Wurben
(AfSKG, t. 17: 1959, s. 84 nn., t. 18: 1960, s. 36 nn). 

13 z. B i r k e n m a j e r  o w a, Rodowód średniowiecznych Gryfitów śląskich
(Roczniki TPN na śląsku, t. 5: 1936, s. 215-225). 
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pieczętujących się dwoma odrębnymi herbami. Była to bowiem jedna i ta sama 
rodzina wywodząca się z leżącej niedaleko Świdnicy Wierzbnej, używająca jednak 
dwu różnych godeł - jednego z wizerunkiem strzały, drugiego wyobrażającego 
6 lilii 14. Ojcem kanclerza Bogusława miał być - zdaniem Autora - Stefan 
z Wierzbnej, kasztelan Bolesławca. W rzeczywistości Stefan Andrzejowie, w latach 
1208-1237 kasztelan Bolesławca, nigdzie nie jest określony jako pochodzący 
z Wierzbnej 1s. Nięsłuszne jest też przypuszczenie Autora, iż śmierć Siefana An
drzejowica miała miejsce przed 1232 r. Wbrew poglądowi Autora nie można 
wątpić, że wymieniony 14 IX 1230 r. Stefan kasztelan Bolesławca tożsamy jest 
ze Stefanem Andrzejowicem Starym, występującym w tej godności zarówno 

przed, jak i po wymienionej dacie 10. Podzielenie wiadomości dotyczących kaszte
lana Bolesławca między dwie rzekomo różne postacie dziadka i wnuka wydaje 
�ię zabiegiem nieuzasadnionym. Nie można utożsamiać, jak czyni to Autor za 
F. Piekosińskim, osoby kasztelana Bolesława z jego imiennikiem podkoniuszym

· krakowskim z lat 1233-1241, a następnie kasztela9nem czchowskim (1243-1244)
i sandomierskim (1245-'1252) oraz wojewodą krakowskim z 1253 r. ów dostojnik
małopolski należy . wyraźnie do młodszego pokolenia niż kasztelan śląski. Zwa
żywszy również na małopolskie powiązania kanclerza Bogusława możliwe jest,
że podkoniuszy krakowski Stefan Andrzejowie był bratankiem autora zamysłu
osadzenia cystersów jędrzejowskich w Woszczycach i ewentualnie synem kaszte
lana Bytomia. Natomiast żadną miarą nie można tego Małopolanina identyfiko
wać ze Stefanem z Wierzbnej, poległym wraz z synem Andrzejem w bitwie pod
Legnicą 9 IV 1241 r. Wbrew Autorowi Długosz wcale nie określa wymienionych
wyżej rycerzy jako pochodzących z Małopolski 11• Źródła śląskie pozwalają dość
dokładnie odtworzyć biografię Stefana z Wierzbnej, który pojawił się w doku
mentach w 1209 r., a w latach 1228-1239 był dowodnie kasztelanem Niemczy 18• 

On to właśnie pieczętował się w 1226 r. strzałą 19• Potomstwo Stefana z Wierzbnej,
kasztelana Niemczy,· znamy dość dobrze, podobnie jak genealogię całej tej rodzi
ny. Otóż brak w niej miejsca dla kanclerza Bogusław:3- i jego braci. Nic też nie
wiadomo o kontaktach Wierzbnów z Małopolską, a nawet z Opolszczyzną. Nie ma
więc najmniejszych powodów, aby łączyć kanclerza Bogusława z tą właśnie dol
nośląską rodz-iną. Natomiast możliwe jest, iż istotnie był on bratem kasztelana
Bytomia i stryjem piastującego wiele urzędów Stefana Andrzejowica, małopol
skiego feudała, będącego osobą zupełnie różną od występującego o tymże imieniu
kasztelana dolnośląskiego Bolesławca.

14 Herbu z liliami używano w rodzinie Jana z Wierzbnej, wizerunek jego pie
częci daje P. P f o t  e n  h a  u e r, D. schies. Siegei, Breslau 1879, s. 25, tabl. I, nr 5, 
wisiała ona przy dok. z 16 XII 1261 r. (Schles. Reg., nr 1098). Natomiast brat Jana, 
Szymon z Wilkowa i Wierzbnej (obaj bracia występują w dok. z 1266 r.; tamże, 
nr 1222) pieczętował się strzałą (tamże, nr 1862; P f o t  e n  h a  u e r, op. cit., s. 27, 
tabl. II, nr 18). Syn zaś Szymona, Stefan, używał godła identyc:mego z herbem 
stryja (tamże, s. 27, tabl. II, nr 17). 

1; Por.: KDŚl., t. I, nr 132; t. II, nr 198; t. III, nr 273, 276, 287, 312; Schles. 
Reg., nr 362, 396, 497. 

16 Jako Stefan Andrzejowie (KDŚl., t. III, nr 287), Stefan Magnus (tamże, 
nr 312), Stefan (Schles. Reg., nr 362), Stefan Andrzejowie (tamże, nr 396). 

11 J. D ł u g  o s z, ![istoria Poionica, t. II (Opera omnia, wyd. A. Przezdziecki,
t. XI, Kraków 1878, s. 277).

1s KDŚl., t. II, nr 135; t. III, nr 336; kasztelan Niemczy (Schles. Reg., nr 338),
bez urzędu (tamże, nr 342), z synem Stefanem (tamże, nr 456a), z synem magi
strem Janem jako Stefan kasztelan Niemczy (Księga henrykowska, wyd. R. Gro
decki, Poznań 1949, s. 262), znów jako kasztelan Niemczy (tamże, s. 267), bez urzę
du, tamże, s. 289). 

10 KDŚl., t. III, nr 310. 
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Równiei inne ustalenia genealogiczne Autora wymagają poprawek. Niepraw� 
dopodobne wydaje się, aby występujący w 1246 r. bracia Zbrosław i Maciej byli 
synami poległego pod · Legnicą Andrzeja z Wierzbnej. Wspomniany tu Zbrosław 
jest albo kasztelanem Opola, albo, co bardziej prawdopodobne, Zbrosławem An
drzejowicem zwanym „Wilczek", wywodzącym się z rodziny panów z Tyńca nad 
Ślężą 20. Ponieważ Zbron to odrębne od Zbrosława imię, nie można utrzymywać, 
iż synem któregokolwiek z dwóch wspomnianych Zbrosławów był Stefan Zbrono
wic 21. Ten ostatni w posiadanie Żernicy, niegdyś własności wymienionych braci 
Zbrosława i Macieja, wszedł drogą kupna 22. Zatem i Stefana Zbronowica należy 
wykluczyć z grona prawdopodobnych krewnych kanclerza Bogu�ława. 

Zaprezentowana wyżej krytyka wywodów genealogicznych S. Rybandta pro
wadzi również do pewnego ogólnego wniosku, mianowicie, że badań genealogicz
ny.eh, niezwykle ważnych dla wcześniejszego średniowiecza, nie można już pro
wadzić dotychczasowymi metodami łączenia przypadkowo zebranych fragmenta
rycznych danych. Zamiast wątpliwej wartości monografii rodowych należy wy
chodzić od badań nad materiałem dotyczącym wszystkich feudałów zamieszku
jących terytorium całej historycznej dzielnicy Polski w przeciągu możliwie dłu
giego czasu. Wyniki tak pojętych badań genealogicznych powinny być publiko
wane w formie słowników biograficznych, zawierających komplet informacji źród
łowych dotyczących wszystkich feudałów występujących w źródłach. Słowniki 
takie zwalniałyby badaczy zajmujących się innymi problemami od bardzo trud
nych i często dla nich oqcych, przy czym nierzadko marginalnych badań genealo
gicznych. Tym samym pozwoliłyby im na lepszą koncentrację nad zasadniczymi 
tematami badań. Usamodzielnienie genealogii i rezygnacja z uprawiania jej na 
marginesie innych zagadnień może przynieść same korzyści. Nie zawsze bowiem 
składa się tak szczęśliwie, jak w wypadku recenzowanej pracy, że krytyka usta
leń genealogicznych autora· w sposób paradoksalny prowadzi do wzmocnienia za
sadniczych tez jego rozprawy. W interesującym nas przypadku chodzi o to, że 
wykluczenie powiązań kanclerza Bogusława z dolnośląskimi Wierzbnami, o któ
rych skądinąd wiadomo; że należeli do wiernych stronników Henryka Brodatego 
i jego syna, za to. wzmocnienie hipotezy łączącej osobę fundatora Woszczyc z ry� 
cerstwem górnośląskim i małopolskim, zwiększa prawdopodobieństwo tezy S. Ry
bandta, iż osiedlenie mnichów jędrzejowskich na Górnym Śląsku „można poczytać 
za przejaw opozycji względem Henryków śląskich" (s. 22). 

· Ró-wnież sporo uwag można by wnieść do przedstawionej w książce proble
matyki biblioteki klasztoru rudzkiego. Np. chy;ba bardziej szczegółowego wyjaś
nienia wymagałaby sprawa spisu książek tejże biblioteki. Z jednej strony Au,tor 
pisze o ·istnieniu inwentarza, z drugiej zaś o braku katalogu. Co więc w odróż� 
nieniu od inwentarza rozumie przez katalog biblioteki średniowiecznej? Rodzą się 
też· pewne wątpliwości, czy· przy omawianiu sposobów nabywania poszczególnych 
ksiąg Autor ustalił dciść precyzyjną granicę między darami a kupnem. Przecież 
na podstawie samych not proweniencyjnych, jeśli nie zawierają one w tej spra
wie jakichś szczegółowszych informacji, nie potrafimy z całą pewnością określić 
sposobu nabycia danej księgi, a zatem odróżnić pozycji zakupionych od darowa
nych. Podobne wątpliwości budzą· przyjęte przez Autora zasady uznawania rę-

20 A Mo e p e r t, Besitz und Verwandschaft des Grafen Wi!cho aus dem 
Hause Tschammer (1257) (ZfGS, t. 75: 1941, s. 86). Przedstawiciele tej dolnoślą
skiej rodziny sprawowali wysokie urzędy na Opolszczyźnie. Zbrosław był skarbni
kiem w 1274 r. (Schles. Reg., nr 1476) i sędzią w 1289 r. (tamże, nr 2099), jego 
zaś brat Michał kaszte�anem Głogówka, a Franciszek palatynem. 

21 Jako kuriozum należy odnotować pogląd Z. Bir'kenmajerowej (op .. cit.,
s. 218), źe chodzi tu o syna Jana Stefanowica z Wierzbnej.

22 Kupił część Żernicy za 22 grzywny od Gniewomira w 1274 r. (Schles. Reg.,
nr 1475). 

'I - Sobótka 3/78 
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kopisów za domniemany produkt skry'Ptorium w Rudach. Na tej podstawie w koń
cu ustalił, że wytworem tegoż skryptorium było 41 rękopisów, z tego 4 na pewno, 
resrla zaś to tylko domniemanie. Czy przy tak dużej liczbie rękopisów domnie
manych. można pokusić się o właściwą ocenę własnej produkcji pisarskiej klaszto
ru rudzkiego? Stąd też mało przekonujące wydaje się być obliczenie Autora, że 
z zachowanej do dziś części średniowiecznego ksi�gozbioru z Rud aż 72°/o rękopi
sów było produktem miejscowego warsztatu pisarskiego. Niezupełnie precyzyjne 

· jest także s•twierdzenie, iż średniowieczna oprawa była współczesna danemu ręko
pisowi. Było to oczywiście regułą, jednakże zdarzały się wyjątki. Ukończona
przez skrybę książka nie od razu musiała trafić do warsztatu introligatorskiego,
z kolei istniejące już oprawy mogły z wi�lu powodów ulegać zniszczeniu i z cza
sem należało je odnawiać lub wymieniać na nowe. W pewnym stopniu wspomi
na o tym sam Autor, pisząc o sporządzeniu dodatkowego zabezpieczenia dla
zniszczonej oprawy jednego z rudzkich kodeksów (s. 160). Biorąc pod uwagę nie
korzystny fakt,. iż ze średniowiecznej biblioteki w Rudach zachowała się tylko
pewna część ksiąg, do tego w stosunku do części zaginionej bliżej nie określona
ani pod względem ilości, ani jakości, Autor świadomie zrezygnował z odrębnych
badań porównawczych zachowanych średniowiecznych ksiąg nidzkich z innymi,
opracowanymi dziś księgozbiorami czasów średniowiecza. Decyzja taka nie w pełni
wydaje się słuszna, tym bardziej że w samej pracy Autor z dużym powodzeniem
ucieka się nieraz do różnego rodzaju porównań, w tym także w sprawach bi
bliotecznych. Wydaje się, że na wspomnianą rezygnację wpłynęła obawa Autora,
by w świetle zachowanego księgozbioru klasztor rudzki nie wypadł zbyt nieko
rzystnie na tle innych bicbliotek klasztornych. Także niezbyt chyba szczęśliwym
posunięciem Autora była ś·wiadoma rezygnacja z pełniejszego przedstawienia dzia
łalności kancelaryjnej rudz'kich cystersów, która - jak informuje --' będzie przed
miotem odrębnej rozprawy. Podobnie zrezygnował z wyodrębnienia spraw życia
wewnętrznego klasztoru rudz·kiego, uzasadniając to- brakiem dostatecznej ilości
nowych informaćji i w związku z tym obawą, że byłoby to jedynie powtórzenie
danych z dotychczasowej literatury przedmiotu. Obie te rezygnacje, podyktowane
być może koniecznością ograniczenia objętości książki, nie wydają się słuszne.
W każdym bądź razie uszczuplają one w jakimś stopniu całoś<;iowe ujęcie pro
blematyki rudzkiej.

Lekturę recenzowanej pozycji znacznie ułatwiłby aneks w postaci zwięzłego
katalogu zachowanych kodeksów i inkunabułów dawnej biblioteki rudzkiej: Ozna
czanie w tekście książki pozycji ,z tejże biblioteki obecnymi sygnaturami wro
cławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej sprawia, że nawet przy uważnym cz:}"taniu
często nie od razu wiadomo, o jaką i zwłaszcza o jakiej treści księgę Autorowi
chodzi. W końcu potrzebne informacje można odszukać w pod-rozdziale traktują
cym o zawaritości treściowej średniowiecznego księgozbioru rudzkiego, jednakże
wszystko to sprawia czytelnikowi zbyt dużo niepotrzebnych utrudnień. Zapewne
korzystnym rozwiązaniem byłoby również zamieszczenie fotografii z wybranymi,
najbardziej charakterystycznymi próbkami pisma · tekstowego i not własnoś.cio
wych przebadanych ksiąg rudzkich. Może w ten właśnie sposób Autor zdołałby
skutecznie zapobiec ·rodzącym się w trakcie lektury książki wątpliwościom, sy
gnalizowanym już wyżej, co do proweniencji księgozbioru i działalności skrypto
rium klasztornego w Rudach. Odczuwa się również brak bibliografii i zwłaszcza
indeksów. Trzeba też wspomnieć, ·że mimo zamieszczonej erraty trafiają się
w pracy błędy drukarskie, np. Bolesław zamiast Bogusław (s. 19). Wreszcie sporo
zastrzeżeń budzić może jakość druku, np. w kilku pierwszych arkuszach wprost
fatalnie odbito literę „k".

Marek Cetwiński, Stanisław Soiicki 
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R. C. H o f f  m a  n n, WROCŁAW CITIZENS AS RURAL LANDHOLDERS, AN
OFFPRINT OF THE MEDIEV AL CITY, Yale University 1977, SS. 18. 

Pod koniec 1977 r. w ręce polskiego czytelnika dostała się mała objętościowo, 
ale bardzo cenna rozprawka naukowa pt. Wrocławscy mieszczanie jako wiejscy

posiadacze ziemscy. Autor, młody badacz amerykański, ukończył znany uniwersy
tet Yale i jest już wziętym naukowcem nie tylko w USA, lecz także w Polsce. 
Ogłosił on szereg artyikułów na łamach amerykańskich i polskich· czasopism histo
rycznych, poświęconych głównie sprawom Śląska od XIII do XVI w. 

Hoffmann w omawianym artykule wykorzystał niemalże całą dostępną mu 
literaturę obcą (polską, niemiecką, francuską i belgijską), starszą i nowszą, jak 
również skorzys.tał z archiwaliów niemieckich, _przede wszystkim ze zbiorów W AP 
we Wrocławiu. W artykule Autor powołuje się szczególnie na prace J. Domań
skiego, W. Korty, R. Hecka i E. Maleczyńskiej. Jeśli chodzi o literaturę niemiecką, 
to czerpał głównie z dorobku G. Pfeiffera i H. Wendta. 

Treścią tego krótkiego opracowania są głównie problemy kupna ziemi przez 
zamożnych mieszczan wrocławskich i związane z tym rozmaite reperkusje natury 
społeczno-politycznej w latach 1300-1530. Autor wyjaśnia motywy postępowania 
miesz,czaństwa kupującego ziemię; jakie znaczenie miało dla niego nabycie ma
�ątku ziemskiego, bogactwo, wpływy polityczne, a w dalszej kolejności nobilitacja 
wielu zamożnych mieszczan Wrocławia. Pi:zykładem takiej \\'.łaśnie ewolucji są 
skrótowo przedstawio11e dzieje rodziny Saurma-Jeltsch. Warto zwrócić uwagę 
na bardżo ostre spojrzenie Hoffmanna ria zjawisko występowania deklasacji wśród 
wielu zamożnych rodów mieszczan -wrocławskich. Zdawali bowiem oni sobie spra
wę, że jedyną legalną platformą wybicia się, osiągnięcia wysokiej pozycji spo
łecznej, prestiżu, jest przejście do stanu uprzywilejowanego. Mieszcza1'istwo za
częło-, nabierać znaczenia politycznego w prowincji śląskiej dopiero w XVII 
i XVIII w. Ka·pitał pieniężny zainwestowany przez mieszczan w dobra ziemskie, 
zmieniał bardzo szybko dotychczasowy stan ich posiadania. Własny majątek ziem
ski stanowił też zabeZJpieczenie kapitału bogatych mieszczan przed klęskami ży
wiołowymi czy buntami plebsu wrocławskiego. 

Charakter_ publikacji, a szczególnie jej objętość z góry przekreślają możliwość 
pełniejszej analizy podjętego problemu, niemniej zasygnalizowane zagadnienia sta
nowią ważny przyczynek do dalszych badań nad dziejami mieszczaństwa wrocław
skiego. 

Andrzej Huczek 

TRADYCJE ŚLĄSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ - J. ELSNER A POLSKA 
KULTURA MUZYCZNA XIX WIEKU. (Grodkowski Ośrodek Kultury, Grodkowskie 
Tow. Kulturalno-Oświatowe. Prace Archiwum śląskiej Kultury Muzycznej przy 
Bibliotece Głó�nej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach), Ka
towice-Grodków 1977, ss. 106. 

Nie posiadamy jeszcze syntetycznego opra·cowania śląskiej pieśni ludowej. 
Tym większego znaczenia nabiera pozycja poświęcona śląskiej kulturze muzycznej 
czy folklorowi mu.zyczne�u. Czwarty. zeszyt „Prac Archiwum Śląskiej Kultury 
Muzycznej przy Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Ka
towicach" · zawiera materiały z sesji naukowych, zorganizowanych w ramach V 
i VI Dni Elsnerowskich w Grodkowie w 1974 i 1976 r. Poświęcono je postaci 
Józefa Elsnera', śląskiej muzyce artystycznej oraz dolnośląskiej pieśni ludowej. 
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W, zeszycie znalazły się następujące referaty: K. Musioł, Rozwój śląskiej muzyki 
artystycznej. Od średniowiecza do klasycyzmu; Działalność wydawnicza Józefa 
Elsnera; Elsneriana w Archiwum Sląskiej Kultury Muzycznej w Katowicach; 
A Nowak-Romanowicz, Elsner· w Teatrze Narodowym; Wkład Józefa Elsnera do 

polskiej kultury muzycznej; J. Majchrzak, Polska pieśń Ludowa Sląska w doku
mentach i przekazach; M. Zduniak, Józef Elsner a kuitura muzyczna Wrocławia 
w pierwszej połowie XIX wieku; B. Jeszka-Blechert, Proweniencja rękopisu z de
dykacją J. Elsnera ze zbiorów Archiwum Sląskiej Kuitury Muzycznej. Do refera

tów wkradły się niekiedy drobne usterki. Warto też uzupełnić czy sprostować nie

które ich tezy. 
Pierwszy artykuł Musioła, opracowany na podstawie bogatej literatury i źró

deł, stanowi krótki zarys wiedzy o śląskiej kulturze muzycznej badanego okresu. 

Według J. Reissa kompozycje Tomasza Stoltzera zostały umieszczone nie tylko 
w tabulaturze organowej Jana z Lublina, lecz także i w tabulaturze z biblioteki 
klasztornej ś�. Ducha. Ponadto jego trzygłosowe pieśni nabożne zawiera śpiew
nik pt. Conventus novi wydany w Augsburgu w ·1540 r. 1

Nader ciekawą postacią naszego renesansu jest niewątpliwie Jerzy Liban 
z Legnicy. Do bibliografii przytoczonej przez Musioła dodalibyśmy jeszcze do
ciekliwą publikację J. Reissa 1>t. Przyczynki do dziejów muzyki w Polsce 2• 

Poza pracami Marcina Agricola (właśc. Martin Sare), które autor wymienia, 
J. Reiss podaje jeszcze. takie jego pozycje, jak Musica choralia (1533) i Rudimenta
musices (1535) 3.

Warto też przypomnieć, iż Leon Handzel napisał w 1952 r. w katedrze Muzy
kologii Uniwersytetu Wrocławskiego pracę magisterską pt. Septem Psalmi poeni
tentiales Szymona Madelki z Opola (1598) wraz z monografią kompozytora 4• Po
nadto opublikował kilika artykułów na temat Madelki 5. 

Mówiąc o roz,kwicie wykonawstwa muzycznego w dobie klasycyzmu na Śląsku, 
Autor wymienia parę miejscowości, w których działały dworskie zespoły· ope
rowe lub instrumentalne. Do wym'ienionych miejscowości należy jeszcze dodać 
miasteczko Pokój opodal Opola. Dwór księcia wirternbersk-iego w Pokoju pro

wadził bowiem od 1794 r. teatr i orkiestrę. Stąd też ta mała miejscowość górno
śląska oglądała obok współczesnych sztuk uczuciowo-sentymentalnych i obycza
jowo-moralnych w stylu dramatu mieszczańskiego, dzieła wybitnych twórców, ja,k 

W. Szekspira, G. E. Lesinga, F. Schillera oraz słuchała kompozy,cji A Salieriego,
K. Dittersdorfa, W. A Mozarta. Przedstawienia teatralne odbywały się w każde

środy i soboty, a koncerty w czwartki i niedziele. Warto nadmienić, że żył tutaj

i tworzył od września 1806 do końca lutego 1807 r. Karol Maria Weber, autor Wol
nego Strzelca 6.

Autor wspomina, iż z doby klasycyzmu zachowały się wykazy członków ka

peli częstochowskiej, a wśród nich również nazwiska kompozytorów i wykonaw
ców pochodzących ze Śląska. Szkoda; że autor nie podał wszystkich ich nazwisk, 
a jedynie wymienił E. Briknera i F. Gotschalka. 

: J. R e  i s  s, Historia muzyki w zarysie, wyd. III, Warszawa, s. 146; t e  n że, 
Mała encyklopedia muzyki, Warszawa 1960, s. 714; t e  n ż e, Najpiękniejsza ze 
wszystkich jest muzyka polska, Kraków 1958, s. 57. 

2 T e  n ż e, Przyczynki do dziejów muzyki w Polsce, Kraków 1923, s. 1-18. 
3 T e  n ż e, Historia muzyki ... , s. 173. 
1 K. M i  c h a  ł o w s k i, Bibliografia polski'ego piśmiennictwa muzycznego, Kra

ków 1955, s. 225. 
s L. Ha n d z  e 1, Simon Bar Jona Madelka (Muzyka, 1957, nr 3, s. 51-60); 

t e  n ż e, Siedem psalmów pokutnych i motet pokutny Szymona Bar Jona Madelki 
(Muzyka, 1962, nr 2, s. 94-102). 

s P. św i e  r c, Gdy Karol Maria Weber komponował w Pokoju (Trybuna Opol
ska, 1974, nr 28/7139). 
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Na s. 18 i 23 wymienia Autor miejscowość Rudno na Opolszczyźnie. Chodzi 
tu chyba o Rudy Wielkie w. b. pow. raciborskim, w których w 1258 r. książę 
Władysław Opolczyk ufundował klasztor dla cystersów sprowadzonych z Jędrze
jowa. 

B. Jeszke-Blechert zajęła się genezą i analizą utworu Salve Regina. Po dłu
gich i gruntownych wywodach Autorrka nie ustaliła autorstwa utworu. Słowo 
„Dominikana" należy traktować jako wyrażenie użyte w gwarze śląskiej. Jeszcze 
po dzień dzisiejszy lud na Śląsku nazywa odnośnych zakonników: ,,dominikan", 
,,franciszkan". Stąd też można przypuszczać, iź określenia tego użył sam Elsner, 
który jako Ślązak znał dialek,t śląski. 

Najobszerniejszy arty,kuł przedstawił J. Majchrzak. Zajął się w nim stanem 
badań nad folklorem dolnośląs·kim, zasobami materiałów źródłowych oraz zagad
nieniem zbieractwa pieśni ludowych ną Dolnym Śląsku w XIX i � I poł. XX w. 
Autor winien był podać tytuły dwóch pieśni (s. 40) zanotowanych w pow. oław·
skim przez J. S. Bandtkiego. Chodzi o pieśni: Od Oławy deszcz idzie oraz Wiem

ja ptaszka w lesie, które ukazały się pt. Polnische Volkslieder um Ohlau in Schle

sien 1. To przecież jedna z ważnych dokumentacji polskości ziemi śląskiej. Do 
wymienionych os.obistości (s. 40) wrocławskiego środowiska uniwersyteckiego 
(Bi.isching, Weinhold, Fallersleben, Purkyne, Czelakowski, Mosbach i in.), zaj
mujących się badaniem folkloru na śląsku, należy dodać Władysława Nehringa, 
który prawie przez 40 lat prowadził katedrę slawisty,ki we Wrocławiu a. Na s. 3,� 
w wierszu 4 od dołu winien być rok 1920, zamiast 1820, zaś na s. 48 wiersz 16 
od dołu zamiast Stępczyfrskiego winno być Stęczyńskiego. 

Teksty referatów przeplatane są faksymiliami stron tytułowych dzieł lub utwo
rów J. Elsnera. Szkoda tylko, że zeszyt ten wydany został w małym nakładzie 
i właściwie znajduje się poza obrotem księgarskim. To pożyteczne wydawnictwo 
winno znaleźć się przede wszystkim w bibliotekach wszystkich typów szkół mu
zycznych oraz w rękach nauczycieli wychowania muzycznego. 

Piotr Swierc 

F. H e r t z, THE GERMAN PUBLIC MIND IN THE NINETEENTH CENTURY.
A SOCIAL HISTORY OF GERMAN POLITICAL SENTIMENTS, ASPIRATIONS 
AND IDEAS, wydał F. Eyck, London 1975, SS. 422. 

Autor był Austriakiem, studiował w Wiedniu, Mediolanie i Londynie, po 
1918 r. zajmował wyższe stanowisko urzędnicze. W latach 1930-1938 pracował 
m. in. w Halle. W 1938 r. emigrował do Londynu, gdzie przebywał aż do śmierci
w 1964 r. Napisał sporo prac, wiele z nich o charakterze ekonomicznym czy,
jak powiedzielibyśmy dzisiaj, politologicznym. Zajmował się zwłaszcza stosunka
mi gospodarczymi i politycznymi w Austrii, .także rasizmem i nacjonalizmem,
nawet wojną chłopską'. dziejami Grecji i literaturą antyczną. Dominują zainte
resowania dziejami ideologii, ale rozrzut tematyczny publikacji jest wielki, a bra
kuje w dorobku szczegółowych opracowań źródłowych. Te c'echy pisarstwa Hertza
ważne są 'do zrozumienia także i omawianej ks,iążki.

7 Monatsschrift von und fur Schlesien,. Wrocław 1829, s. 237-238. 
a J. P o ś p i e c h, Folklorystyka śląska w pracach Władysława Nehringa (Stu

dia Śląskie, t. XXVI, 1974, s. 261-272); t e  n ż e, Józef Jagło (1872-1949) (Kwar
talnik Opolski, 1974, nr 4, s. 82-84). 
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Trzeci tom syntezy (t. I, London 1951; t. II, London 1962) wydany został dzięki 
staraniom rodziny przez prof. Eycka z Kanady. Obejmuje on XIX w. do 1890 r., 
t. II sięgał do okresu Oświecenia, niezbyt jasne są losy pozostawiony,ch przez Au
tora materiałów dotyczących lat po upadku Bismarcka. Dzieło oparte jest na li
teraturze, tej zaś do historii Niemiec nie brakuje. Toteż choć Her,tz z wielką
erudycją wygrzebał wiele materiału szczegółowego, ważniejsze jest ujęcie pro
blemu, nie bez znaczenia także dla historyków polskich wobec zainteresowania
dziejami myśli politycznej.

Termin „public mind" Autor precyzuje jako „polityczne i społeczne odczucia, 
opinie i aspiracje różnych grup formującego się społeczeństwa niemieckiego" (użył 

terminu people, ale chodzi bardziej o naród), szczególnie tych, które określały 
politykę (s. 7). Tytułowe pojęcie przec,iwstawia historii pańs•twa, ale także naro
du czy opinii publicznej, jako że te pojęcia mają tendencję do pewnej jednoli

tości, podczas gdy jemu chodzi o „różnorodność rozbieżnych kierunków",. zarów
no takich, które zmierzały do integracji, jak i przeciwstawnych. ,,Celem studium -
pisze dalej Auitor - jest ukazanie, co różne grupy Niemców każdego szczebla i kla
sy myśleli o rządzących, w jakim stopniu ich popierali lub im oponowali, jakie 
były ich życzenia, nadzieje i obawy, uprzedzenia, ideały i pojęcia dobra i zła" 
(s. 7-8). Nie trzeba chyba •bliżej uzasadniać, że jest to niezwykle szerokie za
kreślenie tematyki, w gruncie rzeczy niewykonalne, nawet na podstawie wspom
nianych przez Autora kategorii źródeł, takich jak literatura i prasa, pisarstwo 
religijne i prawnicze. 

Nic więc dziwnego, że realizacja przyjętych zasad wygląda różnie. Jednym 
z zagadnień, które nasuwa się przy rozpatrywaniu_ podobnych prac, jest sposób 
traktowania faktograficznego materiału historycznego, a więc tego, co umownie 
można by nazwać „zwykłą hi:;torią". 6twierdz:ić należy, że w pracy Hertza mate
riał ten przeważa, w niektórych częściach rozprawy zdecydowanie dominuje nad 
„społeczną historią niemieckich politycznych emocji, aspiracji i idei". Tak jest 
zwłaszcza w opisie okresu po 1871 r., gdy praktycznie niemal nie występuje „pu
blic mind", ale zdarza się i wcześniej. Widać pod tym względem wyraźną różni
cę z książką H. Kohna, The Mind of Germany (1961), najbliższą tematycznie pracy 
Hertza. We wstępie Hertz pisze, że opis wypadków ograniczony został do koniecz
nego minimum, ale eliminacja z kolei ograniczana była faktem, że chodziło o śle
dzenie nurtu i praktyki oraz teorii życia politycznego w Niemczech (s. 8). W rezul
tacie ograniczenie eliminacji jest zbyt daleko idące. 

Tytułowa temat;>nka lepiej prezentowana jest w rozdziałach poświęconych 
pierwszej połowie XIX w. (są one zresztą obszerniejsze, tekst do 1874 r. stanowił 
ok. 600/o całości). 

Drugą cechą pracy Hertza jest zwracanie uwagi na osoby (w tytułach roz
działów i podrozdziałów pojawia się 25 11azwisk ze zdecydowaną przewagą ludzi 
pióra) i na prasę (w indeksie wymienionych jest ok. 60 tytułów czasopism). Mniej
sze znaczenie posiadają kierunki ideowe czy problemy. Autor zamieścił także frag
menty poświęcone zjawilskom gospodarczym, nauce, prądom artystyczn)"m i wy
znaniom religijnym, ale dla charakterystyki myśli publicznej osoby i prasa dzier
żą niezaprzeczalny priorytet. 

Przewaga części dotyczącej pierwszej połowy stulecia spowodowała, że więcej 
tu jest fragmentów ciekawych. Przykładem może być krótki urywek o wczesnych 
koncepcjach rasistowskich, w którym omówiono mało znanych pisarzy G. Klemma 
i G. F. Kolba (s. 227), czy inny, doty•czący prasy w czasie Wiosny Ludów (s. 244). 
Natomiast bardzo niewiele jest o tworzeniu zaczątków partii politycznych. Gdy 
pisał o „wiedzy politycznej" w późniejszych latach, operował fuż nazwiskami skąd
inąd dobrze znanymi. Charakterystyczne jest, że napisał sporo o wcześniejszych 
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historykach (np. o Niebuhrze), ale bardzo mało o późniejszych (np. o Treitschkem, 
który na opinię niemiecką wywarł na pewno znacznie większy wpływ - może 
w tym wypadku chodziło o to, że wpływ ten uzewnętrznił się bardziej po 1890 r.). 
Ostatnim chronologicznie fragmentem, który wyraża tytułowe zagadnienie .pracy, 
jest urywek o skutkach 3 wojen Bismarcka dla opinii publicznej w Niemczech 
(s. 330 nn), nie sięgający wyraźniej poza rok 1871.

Materiał do ewolucji „public mind" w Niemczech ograniczony jest faktem, że 
Autor sporo miejsca poświęcił Austrii, i to także w okresie, gdy drogi państwa 
Habsburgów i Hohenzollernów wyraźnie się rozchodziły (pracę kończy rozdział 
dotyczący monarchii naddunajskiej od 1867 r. do rządów Taaffego). Podkreślanie 
różnych nur,tów myśli niemieckiej skłoniło Autora do zamieszczenia obszernego 
rozdziału o średnich i małych państwach niemieckich w latach 1815-1848 (znacz
nie większego niż roz<lziały o Austrii i Prusach razem wzięte). Ta sama intencja 
spowodowała' ·cpyba także, że w całości pracy bra·kuje elementu syntetyzującego 
rozrzucone w niej uwagi szczegółowe. 

Adam Galas 

F. S t e r  n, GOLD AND IRON. BISMARCK, BLEICHRODER AND THE
BUILDING OF THE GERMAN EMPIRE, London 1977, ss. XXUV + 620. 

„Wielkie zagadnienia dzisiejsze nie zostaną rozwiązane mowami i uchwałami 
większości - był to zasadniczy błąd lat 1848 i 1849 - ale krwią i żelazem", 
stwierd�ił Bismarck w znanej mowie z 1862 r. ,,Krew" ze słów Bismarcka ekono
mista Keynes zamienił w kilkadziesiąt lat później na „węgiel". Do obu tych okre
śleń nawiązuje Autor omawianej ksią:bki, tym razem zastępując „krew" ,,złotem". 
Cenny kruszec był konieczny, gdyż obszerna praca poświęcona jest bankierowi 
kanclerza, Gersonowi Bleichroderowi. 

Z kilkunastu zespołów archi:walnych z obu państw niemieckich, Francji, 
Au�trii, Anglii i Stanów Zjednoczonych, z których korzystał Stern, na uwagę za
sługują zwłaszcza archiwa Bleichrodera (Harvard University), Rothschildów (Paryż) 
i Bismarcka (Friedrichsruh), najczęściej cytowane w przypisach. I w innych 
Autor znalazł zresztą też ciekawe materiały, np. w Paryżu raporty berlińskiego 
przedstawiciela Francji. 

Stern sam stwierdza, że „jest to książka o Niemcach i Żydach, o władzy 
i pieniądzach. Jest to książka koncentrująca się na Bismarcku i Bleichroderze, 
na jurl1krze i Żydzie, mężu stanu i bankierze, będących współpracownikami przez 
ponad 30 lat" (s. XV). 

B-leichroder znany był dobrze współczesnym (wszak i Rzecki w Lalce wymie
nił go wśród kilku najbardziej znanych ludzi swoich czasów). Natomiast znacznie 
gorzej potraktowali go historycy; wielu pisało wprawdzie o nim jako o finansowym 
doradcy Bismarcka, nikt nie zajął się nim bliżej. Łatwo zro�umieć, że nie pasował 
do obrazu „żelaznego kanclerza", jaki odmalowywali piewcy jego chwały, zarów
no im, jak i krytykom twórcy II Rzeszy brakowało źródeł do wyjaśnienia jakże 
złożonej i bogatej roli Bleichrodera. Do tych źródeł, jak wspomniano wyżej, dotarł 
Stę_rn, a owocem stała się monografia. 

Podzielona została ona na trzy części: ,,Hazardowny wzlot w latach 1859-1871",

czyli udział Bleichrodera w poczynaniach Pru·s i Bismarcka na drodze do zjed!lO
czenia Niemiec; ,,Bankier imperium", czyli czasy rządów kanclersk;ich Bismarcka 
oraz „Udręka asymilacji", stanowiąca próbę oceny pozycji Bleichrodera jako Ży
da. Wobec braku dostępu do wszystlcich zasadniczych źródeł pracy, tylko w nie
których wypadkach możliwa będzie dyskusja z jej założeniami. 
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Bleichroder zaczynał swoją działalność jako przedstawiciel Rothschildów, 
w 1858 r. został bankierem Bismarcka, a parę lat później współpraca ta nabrała 
wielkiego znaczenia. W części I w chronologicznie ułoźonych rozdziałach widać 
wzrost znaczenia i męża stanu, i bankiera, choć nie brakowało krytycznych mo
mentów. Najważniejszym zagadnieniem było nakreślenie roli Bleichrodera w tak 
ważnym okresie. Wyróżnić można parę rodzajów jego poczynań. Jednym było za
pewnienie Bismarckowi odpowiedniego oparcia finansowego, czy to bezpośrednio 
przez uzyskanie pożyczek, czy przez obracanie papierami wartościowymi. Najistot
niejsze były te poczynania w czasie przygotowywania i prowadzenia kolejnych 
wojen; wówczas ·Autor nie ·szczędzi stwierdzeń, że słabą stroną Bismarcka była

konieczność mobilizowania pieniędzy (np. s. 71), ukazuje „poszukiwanie przez Bis
marcka funduszów" (np. s. 56) czy stwierdza brak pieniędzy (np. s. 79). Tę formę 
działalności Bleichrodera, choć Autor powiedział o niej znacznie wię:ej, niż dotąd 
wiedziano, można było przewidzieć. 

Dyskusyjna natomiast pozostaje jej ocena. Choć Autor. nigdzie nie -wygłasza 
podobnego wniosku, na podsfawie jego wywodów można by przypuści( że bez 
pomocy Bleichrodera bardzo trudne, jeżeli w ogóle możliwe, byłoby prowadzenie 
wojen lat 1864-1871. Za stanowisk•iem Autora przemawia konflikt Bismarcka z sej
mem, który odrzucał projelcly budżetów. Równocześnie choć Stern pisze sporo 
o finansach Prus, obraz ten nie jest pełny. Wiele wskazuje na to, że finanse państ
wa na początku lat 60-tych przedstawiały się korzystnie i że np. wojnę 1864 r.
można było prowadzić bez zaciągania pożyczek. Autor w sposób efektowny pod
kreśla dramatyzm sytuacji, ale trudno sprawę uznać za rozstrzygniętą .

. Inną formą działalności Bleichrodera była jego działalność dyplomatyczna. 
Korespondencja bankiera z Rothschildami służyła np. Bismarckowi do tego, 
aby nieoficjalnymi ,kanałami przekazywać do Londynu, Paryża czy Wied·nia wia
domości czy. sugestie (np. •s. 35, 37, 124, 127). Bleichroder służył także jako źródło 
wiadomości dla korpusu dyplomatycznego w Berlinie (np. s. 118). Nie jest wpraw
dzie rzeczą nową, że Bismarck w swojej dyplomacji używał bardzo różnorodnych 
metod, że tlłkimi właśnie kanałami płynęły nieraz wiadomości ważniejsze i praw
dziwsze niż drogą oficjalną; niemniej jednak wiele jest tutaj materiału bardzo 
ciekawego. 

Jeszcze w innych wypadkach Bleichroder służył jako pomost dla uzyskania 
kontaktów z niektórymi przedstawicielami opozycji (np. s. 82). 

Form działalności Bleichrodera było jeszcze więcej (np. udział w administro
waniu kontrybucją francuską, poufne misje w czasie wojny 1870-1871 r.). Ogra
niczając się jednak do podanych· przykładów, stwierdzić należy, że Auitor nie stara 
się przesadnie ocenić roli Bleichrodera. Stwierdza, że mówić można o jego w.pły
wach, nigdy zaś o władzy (s. 112). Czasami bankier występuje wyFaźnie jako na
rzędzie premiera. Oddziaływanie jego widzi w sprawach mniej uchwytnych. Na 
podstawie wywodów Sterna można by zaryzykować stwierdzenie, że Bleichroder 
uczył Bismaroka �asad funkcjonowania kapitalizmu. W konsekwencji „Bismarck 
stworzył dobre warunki dla kapitalizmu, a Bleichroder ułatwił przeżycie przedka
pitalistycznego porządku społecznego" (s. 96). Wiadomo zaś, w jakim stopniu now
sza literatura (np. Wehler) rolę junkrów uważa za cechę systemu politycznego 
w Rzeszy. 

Druga część pracy ułożona jest według zagadnień, które dają znakomity prze
gląd dziedzin działalności Bleiohrodera. Prowadził on interesy kanclerza, przy
czyniając się do powiększenia niebagatelnego majątku. Pożyczkami i radami słu
żył licznym politykom, wojskowym i dyplomatom, i to nieraz należącym do Pan
teonu. historii Niemiec. Chęć zysku sięgała do sfer. najwyższych (np. Roon sprze
dał .majątek za potrójną cenę kupna, s. 171-172), a wiele fragmentów pracy jest 
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jakby podszewką oficjalnej historii. Bardzo głęboko poczynania „bankiera Rze
szy" sięgały w życie gospodarcze państwa, które wyrastało na jedną z czołowych 
potęg ekonomicznych świata. Dotyczy to także polityki gospodarczej władz, stąd 
znaczna była jego rola przy wykupie kolei czy przy zmianie polityki celnej 
w 1879 r. Interesował się· polity,ką wewnętrzną, a przykładem może być rola, 
jaką odegrał przy łagodzeniu stosunków między Bismarckiem a Centrum, pośred
nicząc w kontaktach z Windthorstem (np. s. 203-204). Brał udział w różnych roz
grywkach i intrygach (nawet w sprawach osobii:;tych kanclerza, a dowodem udział 
w ,pokrzyżowaniu małżeństwa Herberta Bismarcka, s. 254). Bardzo liczne były jego 
powiązania z prasą (np. pośredniczył przy uczynieniu z Agencji Wolffa półofi
cjalnego organu rządu, administrował znanym „funduszem gadzinowym" - nota
bene może to powód, że w aktach urzędowych o oddziaływaniu na prasę jest sto
sunkowo mało materiału, por. np. Deutsches Staatsarchiv Merseburg, Rep. 120 A 
I Fach 2 nr 7, T. I-VI - kontaktował się nawet z redaktorami lewicowo-liberal
nymi, jak z „Frankfurter Zeitung", s. 275). W polityce zagranicznej organizował 
dla Bismaroka d.opływ informacji z Petersburga czy Paryża, a dochodziły one 
8 dni wcześniej niż za ,pośrednictwem ambasadorów (s. 305), używany był do 
poufnych misji dyplomatycznych; nawiązał bliskie stosunki z Munsterem w Lon
dynie, a korespondował też z Disraelim. Zajmował się polityką kolonialną i pro
pagandą na jej rzecz, pożyczkami ture0kimi, całym środkowym Wschodem, Egip
tem, Meksy<kiem czy Chinami. To niepełne zestawienie kierunków działania 
Bleichrodera zadziwia wszechstronnością. 

Podobnie jak w okresie przed 1871 r. znacznie bardziej tlysktisyjna jest kwe
stia zasięgu jego wpływów. Nie brakows1ło wystąpień nieu�anych {np. interwen
cja u Bismarc,ka w sprawie ustaw o ubezpieczeniach, s. 220), a częściej można 
mówić, że był bardziej wykonawcą czy narzędziem niż inicjatorem. Jak to for
mułuje autor, Bleichroder musiał popierać rząd, jeśli chciał zachować swoją spe
cjalną pozycję między bankierami niemieckimi, był jakby niewolnikJem swojego 
znaczenia (s. 416). Mimo wszystko jednak zakres działalności Bleichrodera był tak 
znaczny, że praca Sterna zmusza do wprowadzenia poprawe·k do wielu kwestii -
z dziejów Rzeszy bismarckowskiej. 

Związki z Bismarckiem spowodowały, że upadek tego ostatniego oznaczał tlla 
Bleichrodera „koniec świata" (s. 451). Daremnie próbował nawiązać kontakty z ob
cym mu otoczeniem Wilhelma II (według Autora miał być centralną figurą 
w sporze o politykę zagraniczną między starym kanclerzem a młodym . cesarzem, 
s. 438, co wygląda na przesadę).

Mimo wielkiego podziwu dla zebranych przez Autora materiałów i dla ogrom
nych osiągnięć, nie można się oprzeć pewnym uwagom krytycznym. Choć Stern 
korzystał - jak stwierdziłem - z wielu zespołów archiwalnych, najbardziej jed
nalt z papierów samego Bleichrodera. Mogło to spowodować zbytnie podkreślenie 
jego działalności. Obok tego bankier ukazany jest głównie w powiązaniu ze świa
tem politycznym, a mniej ze światem interesów (choć wzmiankowani są jego part
nerzy, jak Hansemann czy Deutsche Bank, ustępują oni jednak z,decydowanie 
politykom). I to także mogło mieć znaczenie - dla rozłożenia akcentów. 

Już w wielu rozdziałach dwóch pierwszych części monografii Bleichroder 
charakteryzowany. jest jako Żyd, jedyny uszlachcony Żyd w Rzeszy, który nie 
zmienił wyznania, niosący pomoc dla współwyznawców (temu w znacznej mierze 
poświęcony jest rozdział o jego stosunku· do Rumunii). Postawiony jest też pro
blem współistnienia jego żydostwa i zarazem niemieckich przekonań narodowych 
czy wręcz nacjonalizmu, a także trudności awansu społecznego, który postępował 
oporniej niż robienie fortuny. Mowa jest o antysemityzmie w Niemczech. Wszyst

kie te zagadnienia rozwinięte zostały w części trzeciej, choć rozmiarami najskrom
niejszej, przecież zajmującej blisko 100 stron. Wydaje się, że wiele jest tu z pa-
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trzenia na stosunki w Niemczech bistnarckowskich przez pryzmat antyżydowskich 
poczynań czasów Hitlera. Mimo. częstej niechęci do Żydów, antysemityzm miał 
jednak ówcześnie ograniczone podstawy. W postaci· osobnego kierunku politycz
nego stanowił czynnik drugorzędny, jego oddziaływanie na główne partie, zwłasz
cza na konserwatystów, podlegało fluktuacjom (choć, co prawda, w latach 80-tych 
wyraźnie - wzrastało). Co zaś najważniejsze, antysemityzm nie wywarł poważniej
szego wpływu na st�nowisko Żydów wobec Niemiec, przeważnie pozytywne. Dy-
1emat więc - między. żydostwem a niemczyzną - nie miał tak wielkiego zna
czenia dla ówczesnych Żydów, starcia zaś Bleichrodera z antysemityzmem, od
woływanie się do cesarza, wynikały z jego indywidualnej pozycji. Był bowiem 
na piedestale jako jeden z dwóch najbogatszych ludzi Rzeszy (obok Kruppa), 
o wyjątkowo jak na człowieka interesów bliskich stosunkach ze światem polityki
i arystokracji.

Ledwie co wspomniany Krupp był przedstawicielem dynastii na długi czas 
zajmującej specyficzne miejsce w Niemczech. Rola Bleichrodera możliwa była 
w okresie polityki notabli, nie do pomyślenia natomiast, gdy przyszedł czas na 
grupy nacisku (s. 225). W tym sensie stanowił on produkt swojej epoki. -

Przy takich lub innych uwagach dyskusyjnych książka Sterna jest najcie
kawszą lekturą w ostatnim czasie. Napisana jest w dodatku z wielką swadą 
(przykładem tego są tytuły rozdziałów, _np. ,,Walka Bismarcka o życie", ,,Między 
tronem a szubienicą", ,,Sakiewka Bismarcka i miejsce Bleichrodera", ,,Żyd jako 
patriotyczny parweniusz", choć nieraz budzą one sprzeciw swoimi uproszczenia
mi). Czyta się ją z dużym napięciem, i to mimo ogromnych rozmiarów. 

Adam Galos 

E.-.T.;. P. W. W i 1 k e, POLITICAL DECADENCE IN IMPERIAL GERMANY. 
PERSONNEL-POLITICAL ASPECTS OF THE GERMAN GOVERNMENT CRISIS, 
1894--1897. Illinois Studies in the Social Sciences, Urbana-Chicago-London 1976, 
SS. XV, 311. 

Najbliższa tematycznie pracy Wilkego jest_ książka J. C. G. Rohla (Gerniany

Without Bismarck. The Crisis of Government in the Second Reich, 1890-1900, 

Berkeley and Los Angele·s 1967), obejmująca jednak całe dziesięciolecie, podczas 
gdy Wilke s•koncentrował się zaledwie na trzech latach (przy zbliżonej objętości 
obu prac, okres 1894--1897 zajmuje u Rohla ponad dwa razy mniej miejsca). Po
dobieństwo dotyczy nie tylko okresu. Założeniem obu prac jest przedstawienie 
mechanizmu rządów Rzeszy pobismarckowskiej. Nie od dzisiaj wabiły historyków 
lata, gdy upadek Bismar�ka wytworzył próżnię polityczną. Zwracano uwagę, że 
w takiej sytuacji. mogła powstać lepsza perspektywa dla parlamentu i partii poli
tycznych, ale widoczne było także, że wytworzyły się różne zakulisowe ośrodki 
władzy (wspominano zwłaszcza często o „szarej eminencji" Auswartiges Amt, 
Holstein'ie), mówiono o „erze Stumma", wielkiego przemysłowca z Zagłębia Saary 
(Ziekursch) czy o „osobistych rządach" Wilhelma II (Eyck). 

Rohl, a jeszcze w większym stopniu Wilke, skupili swoją uwagę na wąskim 
gronie osób, z których część zajmowała stanowiska ministrów i sekretarzy stanu, 
inni formalnie pozycje niższe, ale dające im szeroki zakres działania. Wrócił więc 
Holstein, teraz znacznie lepiej znany ·wobec opublikowania jego „papierów", no
wego waloru nabrał przyjaciel i doradca cesarza, Philip Eulenburg. A obok nich 
spośród ministrów najwięcej mowy jest o Marschallu, Berlepschu, Kollerze, kan
clerzu Hohenlohe-Schilllig-sfilrście i jego następcy Biilowie. 

W obu pracach podstawę źródłową tworzą materiały dwojakiego rodzaju -
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dokumenty działalności władz z protokołami posiedzeń gabinetu pruskiego na 
czele (ten rodzaj pochodzi zwłaszcza z archiwów w NRD), oraz różnego rodzaju 

papiery prywatne, a wśród nich głównie korespondencja. (przechowywane głów
nie w archiwach w RFN). U Wilkego punkt ciężkości. spoczywa zdecydowanie na 
źrpdłach drugiego rodzaju (z niektórych zespołów, do których sięgnął Rohl, Wilke 

zrezygnował, dodał kilka innych, z Monachium, Schilligsfilrst, Oberkirch, Spiry 
czy Friedrichsruh), a ma to duże znaczenie dla charakteru pracy. 

Wypadki opisywane w książce obracają się, jak wspomniano, w wąskim gro
nie osób. Głównym zaś nurtem rozważań są sprawy personalne, skomplikowane 
intrygi, podkopywanie pozycji poszczególnych polityków i obsadzanie stanowisk 
(wśród niewielu innych problemów na uwagę zasługuje sprawa reformy sądow

nictwa wojskowego i początki floty). Niewielką rolę odgrywały przy tym wszelkie 
zasady polityczne, i to nawet takie, jak władza monarchy. W szczegóło\vo anali

zowanych rozgrywkach stanowiły one raczej narzędzie niż cel do osiągnięcia lub 
przedmiot obrony (o wyzyskiwaniu autorytetu i pozycji Wilhelma II por. np. 
s. 136). W rezultacie książkę w:l:"pełniają następujące jeden po drugim kryzysy
polityczne, polegające na ogół na próbach skompromitowania tego czy innego po
lityka. O kryzysach tych przeważnie wiedziano już współcześnie, choćby dlatego
że ich ińicjatorzy często celowo odwoływali się do opinii, a prasa ze swojej stro
ny była dociekliwa. Niektóre kryzysy były także przedmiotem badań historyków
(np. liczni biografowie Holsteina szczegółowo przedstawili te, w które był on za
mieszany, a proces Leckerta-Liltzowa-Tauscha stał się przedmiotem obszernego

artykułu historY1ka z NRD, Fri'ckego). Wilke natomiast z obfitej korespondencji
wydobył ogromną liczbę szczegółów, opinii, planów, ocen i komentarzy, które nie
tylko naświetlają różne fragmenty, ale mają w efekcie dać także obraz całego
świata politycznego ówczesnych Niemiec .

. Ogólne wrażenie, które pozostawia książka, to stan permanentn·ego kryzysu 
wewnętrznego państwa. Znajduje to wyraz już choćby w tytułach rozdziałów (na 

13 w 8 występują słowa· takie, jak kryzys czy upadek), a znacznie -1:zęściej w treści 
(roi się w niej od takich określeń, jak „ogólna konsternacja" - s. 88, ,,atmosfera 
niepewności" - s. 92, ,,żałosny" czy „pogmatwany stan rzeczy" - s. 182, 248). 
Wszystko to podbudowuje tytułową „dekadencję polityczną" Rzeszy. 

Trzeba oczywiśde pamiętać, że w najczęściej wyzyskiwanych źródłach, w ko
respondencji, intrygi musiały odgrywać szczególną rolę, niemniej_ pozostają one 
faktem i rodzi się pytanie o ogólną ocenę systemu rządzenia. Rohl kończy swoją 
pracę podkreśleniem pozycji cesarza. ,,Jego władza, przynajmniej gdy chodzi o po
litykę wewnętrzną, nie była nieograni-czona . . . ale w samej władzy wykonawczej 
posiadał on niezrównany autorytet". (s. 279). Wilke dochodzi do odmiennych wnio
sków. Silnej instytucji cesarza przeciwstawia słabość Wilhelma II. Wytwarzało to 
próżnię polityczną, a w rezultacie ciągłe wysiłki z różnych stron zmierzające do 
uchwycenia władzy (s. 285). Wobec „politycznej niekompetencji" partii politycz
nych wy-siłki te wychodziły od klik i „politycznych kombinacji", często zmienia

jących się, wśród których wyróżnił: zwolenników Bismarcka, ,,nowego kursu" 
i grupę W. Księcia Badeńskiego, Eulenburga i Billowa (s. 286). Walka toczyła się 
o kontrolę nad Wilhelmem II, co dawało poważne atuty do ręki zwycięskiej gru
pie Eulenburga-Bill-owa (s. 286-;--288). Rezultat starć wykluczył według niego moż

liwość jakichkolwiek kroków ku parlamentaryzacji, a „specyficznym rezultatem
okresu 1894-1897 było zwycięstwo biurokratycznej oligarchii, które zastąpiło ten,_ 

dencję do odpowiedzialnego kierownictwa państwem . przez krótkowzroczne, opor
tunistyczne manipulacje" (s. 291). W tym miały kryć się przyczyny wypadków
z 1914 i 1933 r. i w takim kontekście należy rozumieć stwierdzenie Autora, że
w 1897 r. nastąpił powrót do 1890 r. (s. 284), skądinąd dyskusyjne, jako że różnic
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było bardzo wiele. I tak jednak wnioski te trudno przyjąć w' całej ro:l)ciągłości. 
Chyba zbyt optymistyczna jest ocena „nowego kursu". Kilkanaście lat temu lepszą 
ocenę uzyskał Caprivi, ale w pracy Wilkego chodzi o resztki „nowego kursu" po 
1894 r., gdy zamiary poważniejszych reform odgrywały niewielką rolę w poczy
naniach wspomnianych w pracy polityków. 

Zająłem się głównymi założeniami pracy i jej charakterem. Trudno w krót
kim omówieniu wchodzić w szczegóły, tym bardziej że najwięcej materiałów zo
stało zaczerpniętych z niedostępnych archiwów rodzinnych. Warto jednak dodać, 
że znaleźć można sporo ciekawszych fragmentów- dotyczących Eulenburga i Bil
lowa. Mogą mieć swoje znaczenie także urywki o początkach polityki flotowej 
jeszcze bez Tirpitza. Uderza, jak silnie nad poczynaniami wielu grup ciążyła jesz
cze ciągle postać dożywającego swoich dni Bismarcka. Mankamentem opracowa
nia jest przeładowanie jej drobnymi szczegółami, trafiają się powtórzenia, a in
deks os°obowo-rzeczowy zawiera tylko wybór wzmiankowanych osób, co ogranicza 
jego wartość. 

Adam, Galo.s 

S. B uf e, STRASSENBAHN IN SCHLESIEN, Stuttgart 1976, ss. 208, 185 zdjęć,
plany miast. 

W dotychczasowej literaturze brak było pozycji poświęconej miejskiej ko
munikacji tramwajowej w głównych miastach Śląska do 1945 r. W recenzowanej 
pracy uprzywilejowane miejsce zajmuje komunikacja Tramwajowa we Wrocławiu 
(92 str.), a zaledwie kilka lub kilkanaście stron poświęca autor pozostałym mia
stom takim jak: Legnica, Zgorzelec, Jelenia Góra, Wałbrzych, Bytom, Chorzów, 
Katowice. 

Książka ma charakter ,popularny i jest wydaniem okolicznościowym, które 
ukazało się w setną rocznicę uruchomienia we Wrocławiu pierwszej linii tram
waju konnego w lipcu 1877 r. Wprawdzie w pracy wykorzystano materiał 
z prasy codziennej, sprawozdań przedsiębiorstw tramwajowych, banków i innych 
podstawowych wydawnictw, jednakże zasadniczy materiał pochodzi z okoliczno
ściowego wydania, które ukazało się dla uczczenia jubileuszu pięćdziesięciolecia 
założenia tramwajów we Wrocławiu 1. W pracy zamieszczono bogaty materiał ilu
stracyjny - zdjęcia, plany miast, sieć. linii tramwajowych w poszczególnych mia
stach. 

Dzieje komunikacji tramwajowej w omawianych miastach przedstawia autor, 
a raczej. autorzy, których nazwisk nie umieszczono na karcie tytułowej, a jedy
nie w spisie treści i na początku opracowanych przez nich rozdziałów, przeważnie 
według następującego porządku: 1. lakoniczne i dość przypadkowe informacje 
z historii miasta, 2. historia uruchomienia komunikacji tramwajowej, zakres jej 
działania z podaniem trasy i głównych kierunków rozwoju; 3. plany sytuacyjne 
miasta z siatką ulic (dla Wrocławia) i siecią linii tramwajowych oraz głównych 
obiektów użyteczności publicznej; 4. stosowany tabor - jego różnorodność, para
metry techniczne, kolory,stykę, system zasilania, zaplecze techniczne; 5. stosowany· 
system opłat za przejazdy. 

Autor koncentruje się na zagadnieniach komunikacji tramwajowej jako pro
blemie samym w sobie, a nie ściśle powiązanym i zależnym od specyfiki rozwoju 
każdego miasta z os?bna. Nie można ·tych powiązań bagatelizować, gdyż rodzaj, 

1 Verwaitungs-Bericht der stiidtischen Strassenbahn · Breslau fiir das · Rech
nungsjahr, Breslau 1927. 
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:zakres i warunki rozwoju miejskiej komunikacji tramwajowej wynikały ze wzro
stu liczby mieszkańców i rozwoju przestrzennego miasta. Odnosi się to zwłaszcza 
do komunikacji tramwajowej we Wrocławiu. Mówiąc o tym mieście, Autor nie 
poruszył trudności, jakie .wynikały z topografii miasta dla rozwoju komunikacji 
tramwajowej. Rozbudowany węzeł kolejowy stanowił przeszkodę w rozwoju mia
sta w kierunku południowym (Krzyki). Również Odra i jej liczne rozgałęzienia 
w obrębie miasta utrudniały integrację rozbudowujących się dzielnic z centrum 
historycznym oraz jego połączenie międzydzielnicową komunikacją wewnętrzną. 
Stąd sieć linii tramwajowych w XIX w. charakteryzował układ dośrodkowy 
o ograniczonym _zasięgu, a jej linie nie wykraczały dalej poza śródmieście. Pierw
sze lata XX w. przynoszące ulepszenia techniczne, zadecydowały o postępie robót
inżynierskich w mieście, czego dowodem jest budowa licznych mostów, wiaduk
tćw, które ułatwiły zwiększenie zasięgu linii i umożliwiły wprowadzenie nowych
tras.

Autor nie przedstawił też znaczenia miejskiej komunikacji tramwajowej dla 
organizacji życia ludności miast. Sprawna i tania· komunikacja tramwajowa wy
warła również duży wpływ na aktywizację podmiejskich obszarów, które się roz
budowywały i zaludniały, stwarzając lepsze warunki życia niż w zatłoczonym 
i przeludnionym centrum miasta. 

W pracy odczuwa się brak podstawowych, prostych tablic przedstawiających 
rozwój sieci linii tramwajowych w km, liczbę taboru, liczbę przewiezionych pa
sażerów w poszczególnych la�ach w stosunku do liczby mieszkańców miasta, śred
nią ilość przej'azdów na jednego mieszkańca itp. Tego rodzaju tabele i wykresy 
można było z łatwością opracować na podstawie licznych, dostępnych sprawozdań 
znanych przedsiębioristw tramwajowych. 

Przyjęta - przez Autora konstrukcja pracy sugeruje potrzebę podsumowania 
syntetyzującym rozdziałem końcowym, który by ukazał główne kierunki rozwo

. ju komunikacj,i tramwajowej na Śląsku oraz różnice wynikające z określonych 
warunków miejskich. 

Recenzowana praca .jest pierwszym opracowaniem, które podejmuje problem 
rozwoju miejskiej komunikacji tramwajowej w większych miastach śląska, w któ
rych przemiany zachodzące u schyłku XIX w. zadecydowały o jej organizacji. Jej 
wzrastający zasięg miał duży wpływ na proces prawidłowego funkcjonowania 
organizmu miejskiego. 

Wprawdzie opracowanie ma charakter popularny, zawiera jednak obszerny 
materiał z zakresu historii komunikacji tramwajowej większych miast śląska, 
który pozwala_ lepiej poznać rozwój komunikacji na Śląsku poczynając od II poł. 
XIX w. 

Haiina Galar 

J. Wąsicki, RZESZA A KRAJE NIEMIECKIE 1914-1949. MIĘDZY UNITA
RYZMEM A FEDERALIZMEM, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977, ss. 437. 

Jednym z najistotniejsz'ych problemów historii ustrojowej krajów niemieckich 
w okresie kapitalizmu był ich stosunek do państwa ogólnoniemieckiego i odwrot
nie - stosunek państwa ogólnoniemieckiego do krajów. W całym XIX i I poł. 
XX w., tj. od likwrdacji feudalnego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego 
"· utworzenia konfederacji reńskiej w 1806 r. aż do powstania dwóch państw 
niemieckich:· Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycz
nej w 1949 r., historia ustrojowa Niemiec jako całości sprowadzała się do poszu-

_, 
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kiwania zasad wzajemnego współżycia krajów niemieckich w jednym organizmie 
państwowym. W zależności cd przemian zachodzących w sytuacji gospodarczej, 
politycznej i ideowej pojawiały się w całym tym okresie koncepcje zjednoczenia 
krajów niemieckich na zasadzie konfederacji, federacji czy wreszcie unitaryzmu. 
Zagadnienie to nie straciło na aktualności i dzisiaj w Republice Federalnej Nie
miec, nawiązującej w swoich założeniach ustrojowych do tradycji burżuazyjnego 
federalizmu niemieckiego XIX i I poł. XX w. 

Polska literatura historyczno-prawna nie zajmowała się dotychczas szerzej 
kwestią wzajemnego stosunku krajów do państwa ogólnoniemieckiego. Lukę tę 
wypełnia dla okresu 1914-1919 monograf.fa J. Wąsicikiego. Autor; wybitny znaw
ca historii ustrojowej zaboru pruskiego i Prus, wykorzystując swoje wyniki ba
dań nad sytuacją prawną Prus w XIX i XX w., postanowił spojrzeć na dzieje 
Rzeszy niemieckiej i krajów w skład niej wchodzących od strony wzajemnego . 
stosunku krajów do centralnych władz ogólnoniemieckich i ich sytuacji prawnej 
w państwie związ;kowym. 

śledząc przekształcenia ustrojowe i terytorialne krajów niemieckich od cza
sów cesarstwa aż do powstania dwóch państw niemieckich, Autor stara się odpo
wiedzieć jednocześnie na pytanie, w jakim stopniu powstałe w 1945 r. w czte
rech strefach okupacyjnych Niemiec kraje nawiązywały do tradycji historycz
nych. Opierając się na przeprowadzonych szczegółowo badaniach i dużym mate
riale faktycznym przedstawionym w książce Autor stwierdza, że z wyjątkiem Ba

·warii decydujące znaczenie przy tworzeniu krajów przez mocarstwa okupacyjne
posiadały nie tradycje przeszłości, a względy gospodarcze i potrzeby praktyczne.
Przechodząc zaś do federalnego charakteru RFN Autor konstatuje, że to nawią
zanie do tradycji ustrojowych burżuazyjnego państwa niemieckiego z I poł. XX w.
spowodowane było głównie przyczynami politycznymi, jak obawą przed przenie
sieniem do zachodnich stref okupacyjnych podstawowych reform społeczno-gospo
darcz;y-,ch ze strefy radzieckiej, a także planami obliczonymi na włączenie do RFN .
w przyszłości całego lub części terytorium NRD.

Prześledzenie w różnych warunkach gospodarczych,. politycznych, ideowych
i ustrojowych statusu prawnego krajów m ramach państwa niemieckiego pozwo
liło Autorowi na znalezienie wspólnego iunctim w historii ustrojowej państw nie..:
mieckich przed całkowitą klęską hitlerowskich Niemiec i po niej. Tego rodzaju
potraktowanie tematu umożliwiło Autorowi przedstawienie w jednym . dziele lo
sów ustrojowych krajów niemieckich w okresie cesarstwa i rewolucji listopadowej
(rozdz. I, II), republrki weimarskiej (rozdz. III, IV), dyktatury faszystowskiej
(rozdz. V) i podziału Niemiec na strefy okupacyjne (rozdz. VI).

Praca posiada zatem układ chronologiczny. Każdy z rozdziałów, z wyjątkiem
pierwszego, dzieli się następnie na podstawie kryteriów rzeczowych na podroz
działy, a ostatni nawet na podpunkty. Ze względu na szczególną rolę Prus
w Niemczech cesarskrch, rewolucyjnych, republikańskich i hitlerowskich każdy
rozdział zawiera jeden lub dwa podrozdziały poświęcone krajowi pruskiemu 1•

Taki układ pracy jest w pełni uzasadniony. Pewne zastrzeżenia budzi jedynie
konstrukcja rozdz. VI, dotyczącego sytuacji prawno-ustrojowej Niemiec i krajów
po upadku hitlerowskiej Rzeszy. Rozdział ten, obejmujący 1/3 część całości pracy,
mógłby ulec z powodzeniem podziałowi na dwa lub trzy rozdziały, podobnie jak

1 Ze względu na to, że prawie polowa terytorium Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej znajdowała się do 1920, ewentualnie do 1922, czy też do 1945 r. pod pa
nowaniem prusko-niemieckim, podrozdziały te, zawierając podstawowe informacje 
z historii ustrojowej kraju pruskiego, mogą być bardzo przydatne historykom 
zajmującym się położeniem prawnym ziem i ludności polskiej Pomorza, Wielko
polski i Śląska. 
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to uczyniono słusznie z okresem republiki weimarskiej, który przedstawiono 
w dwóch rozdziałach. Uwaga ta odnosi się zwłasz,cza do podrozdziału o konsty
tucjl krajów (podrozdz. 8), �tórego podpunkty zawierają znacznie więcej treści, 
aniżeli wskazują na to ich nagłówki. W tymże samym podrozdziale w analizie 
konstytucji krajów poszczególnych stref okupacyjnych pominięto, z wyjątkiem 
Hamburga, konstytucje krajów strefy brytyjskiej. Nastąpiło tutaj prawdopodob
nie opuszczenie tekstu, na co wydaje się wskazywać ogólna ocena konstytucji 
krajowych, w której Autor powołał się także na konstytucje strefy brytyjskiej 
(s. 388). 

Umieszczenie zaś w rozdz. VI specjalnego podrozdziału o pozycji krajów 
w ustawie zasadniczej RFN z 25 V 1949 r. nasuwa jednocześnie pytanie, jak przed
stawiała się sytuacja prawna kr:ajów ·W konstytucji NRD z 7 X 1949 r. Konsty
tucja ta zawierała bowiem · w części C, dotyczącej organizacji władzy państwo
wej, dwa rozdziały zatytułowane: ,,Reprezentacja krajów" (rozdz. II) i „Republika 
i kraje" (rozdz. VI) 2• Wprawdzie Autor stwierdza przy omawianiu konstytucji 
strefy radzieckiej, że opierały się one na „projekcie przyszłej niemieckiej repu
bliki demokratycznej" z 1946 r., przewidzianej wówczas jeszcze dla całych Nie
miec, lecz projektu tego ani zmienionego w wyniku trzyletniej publicznej dyskusji 
ostatecznego tekstu -konstytucji NRD nie omawia, odsyłając czytelnika do książki 
L. Janickiego (s. 387) s.

Praca oparta jest głównie na bogatej wybranej przez Autora literaturze mo-
nograficznej i źródłowej, wśród której dominują pozycje niemieckie polskie 
wydane po 1945 r. 

Ograniczając się głównie do analizy konstytucji i ustaw krajowych i ogólno
niemieckich, określających stosunek krajów do państwa niemieckiego, Autor zre
zygnował świadomie z badania programów partyjnych. Konsekwentne • trzymanie 
się przyjętych zasad . badawczych uniemożliwiło Autorowi ukazanie · stosunku re
wolucyjnego ruchu robotniczego do kwestii federalizmu i unitaryzmu niemieckie
go, którego odzwierciedlenia brak jest oczywiście w urzędowych aktach ustawo
dawczych Rzeszy i krajów sprzed 1945 r. A przecież przypomnienie takich pod
stawowych dokumentów, jak zredagowanych w lutym 1848 r. przez Karola Marksa 
i Fryderyka Engelsa Ządań Partii Komunistycznej w Niemczech 4 czy też napisa
nego w grudniu 1918 r. pi:zei Różę Luksemburg programu ideowo-politycznego 
Komunistycznej Partii Niemiec (Związek Spartakusa) Czego chce Związek Spar
taku"Sa s, postulujących nie tylko podstawowe reformy społeczno-gospodarcze, lecz 
także utworzenie jednolitej demokratycznej republiki niemieckiej, umożliwiłoby 
Autorowi wyraźniejsze ukazanie podstaw ideowych i historycznych, pierwszego 
socjalistycznego państwa na ziemi niemieckiej - Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej. Dotyczy to w szczególności przemian społeczno-gospodarczych i jed
nolitego charakteru krajów ,w radzieckiej strefie okupacyjnej, jak również doko
nanej w NRD w 1952 r. likwidacji krajów. Nawiązanie do historycznych doku
mentów niemieckiego rewolucyjnego ruchu robotniczego pozwoliłoby wreszcie czy
telnikowi na lepsze zrozumienie zasad polityki Związku Radzieckiego wobec Nie-

2 Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, Dresden [b.r.], s. 29 
n. oraz s. 37 i n.

s L. J a  n i c k i, Ewolucja ustroju politvcznego Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej, Wrocław 1974. 

4 K. M a r k s, F. E n  g e 1 s, Żądania partii komunistycznych w Niemczech,
(Dzieła, t. 5, Warszawa .1962, s. 3 i n.). 

s Por. R. Luxem bu r g, Was will der Spartakusbund? (Gesammelte Werke,
t. 4, Berlin 1974, s. 442 i n.). Zob. także R. L u k s e m b u r g, Przemówienie w spra
wie programu wygłoszone na zjeździe konstytucyjnym Komunistycznej Partii
Niemiec (Związku Spartakusa) 30 grudnia 1918 r. (Wybór pism, t. · 2, Warsz.awa
1959, s. 473 i n.). 
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miec w latach 1945-1949, które w kwestiach ustrojowych wypływały nie tylko 
z socjalistycznego ustroju państwowego tego wielkiego mocarstwa, lecz także 
ze znajomości demokratycznych i rewolucyjnych tradycji narodu niemieckiego 6. 

Kontrowersje wywołać może także tytuł pracy: Rzesza a kraje niemieckie.

Tytuł ten, posiadający pełne uzasadnienie dla lat 1871-1945, nie ma racji bytu 
dla. okresu 1945-1949, w którym terminu tego nie używano. :Wszystkie akty praw
ne wielkich mocarstw koalicji antyhitlerowskiej, ·Sojuszniczej Rady Kontroli oraz 
wojskowych zarządów poszczególnych stref okupacyjnych używał� w tym czasie 
dla terytorium niemieckiego w granicach uchwał jałtańsko-poczdamskich okre
ślenia „Niemcy". Czyni to także w swojej ipracy Autor. Dlatego też przy następ
nym wydaniu książki należałoby rozważyć zmianę tytułu, który powinien być 
dostosowany do całości treści pracy. 

Pomimo iż głównym ,przedmiotem obszernego studium Wąsickiego jest stano
wfsko prawne krajów niemieckich ze szczególnym wydobyciem ich stosuflku do 
centralnych organów państwa, czy też sojuszniczych wojskowych władz okupa
cyjnych, na które w wyniku bezwarunkowej kapitulacji Niemiec w 1945 r. prze
szła centralna władza w Niemczech, to praca ta zawiera krytyczne omówienie 
wszystkich ważniejszych momentów z historii ustrojowej Niemiec na szerokim 
tle ideologicznym i politycznym od czasów I wojny światowej aż do powstania 
dwóch państw niemieckich w 1949 r. 

Wszystko to sprawia, że książka Wąsickiego stanowi wbrew tytułowi pierw
sze polskie syntetyczne opracowanie historii ustroju Niemiec I poł. XX w. 
i wzbogaca tym samym dorobek polskiej literatury historyczno-prawnej, wypeł
niając jednocześnie poważną lukę w zakresie ustroju krajów niemieckich w tym 
okresie 1. 

Bogactwo zawartych w książce myśli, faktów i zagadnień ·sprawi, że skłoni 
ona niejednego -czytelnika do refleksji, przemyśleń i stanie się tym samym punk
tem wyjścia do dalszych badań twórczych. Dlatego też najnowszą pracę Wąsic
kiego powinni przeczytać koniecznie ci wszyscy, którzy interesują się historią 
ustroju państw i krajów niemieckich, problematyką historyczną polskich ziem 
zachodnich oraz stosunkami polsko-niemieckimi w I poł. XX w. 

Edmund Klein 

A. B e n  i s  z, W BURZY ŻYCIA. Do druku przygotował M. Wrzosek, Opole
1976, SS. 200. 

·Książka jest kolejną pozycją wydawniczą materiałów wspomnieniowych zde
ponowanych w Instylucie śląskim w Opolu przez polskich działaczy narodowych, 
k"tórzy w przeszłości uczestniczyli w ważkich dla całego Śląs·ka d Polsk·i wyda-

6 Por. K.-H. S c h o n e b u r g; Staat und Recht in der Geschichte der DDR,
Berlin 1973, s. 24 i n., 33, 129 i in. 

1 żadna z dotychczasowych polskich monografii historyczno-prawnych doty
czących historii ustroju Niemiec w I poł. XX w. nie wykracza poza jeden ściśle 
wyodrębniony okres ustrojowy (rewolucja listopadowa, początki republiki nie
mieckiej, faszyzm). Por. K. N o w a k, Rady robotnicze, żołnierskie. i chłopskie
w czasie rewolucji listopadowej 1918 r. w Niemczech (Zeszyty Naukowe Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nr 132, Rozprawy, z. 58, Kraków 1966); K. Gr z Y
b o w s k i, Powstanie republiki niemieckiej. Szkic prawno-polityc?nY (Przegląd 
Współczesny, 1929, nr 83-84); F. R yrs z k a, Państwo stanu wyjątkowego, wyd. II, 
Wrocław 1974. Uwaga ta odnosi się także do licznych specjalistycznych prac hi
storyczno-prawnego ośrodka wrocławskiego, poświęconych ideologii, polityce mniej
szościowej, administracji i prawu Trzeciej Rzeszy (C'. Jędrzejewski, K. Jonca, 
A. Konieczny i F. Połomski).
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rzeniach. Autor wspomnień zdaje się być przykładem legionisty z okresu I wojny_ 
światowej, który nie uległ po uzyskaniu niepodległości psychozie tzw. legendy le
gionowej. Pochodził z Nowego Sącza, a ze Śląskiem łączyły go więzy tradycji 
i pokrewieństwa (pradziad urodził się w Rozbarku pod Bytomiem, skąd wyemi
grował do Królestwa Polskiego; dziadek uczestniczył w powstaniu styczniowym). 
Fakty te rzutowały na osobowość Autora wspomnień i ułatwiły mu niewątpliwie 
łvłączenie się w wir walki plebiscytowej i powstańczej na Górnym śląsku. Oże
niony z górnośląs,ką działaczką narodową, Anną Szafran-Początek z Tychów, 
A Benisz osiadł od połowy 1922 r. na Śląsku, podejmując jako doktor praw pracę 
radcy w Wyższym Urzędzie Górniczym w _  Katowicach. ·Wspomnienia A Benisza 
mogą być przydatne nie tylko dla historyków, ale i dla socjologicznych prób cha
rakterystyk polskich działaczy narodowych na Górnym Ślą,sku. W związku z tym 
dokonanie w wydawniczej wersji wspomnień daleko idących skrótów w opisach 
wydarzeń związanych z przeżyciami osobistymi i w dygresjach o charakterze aneg
do�ycznym lub filozoficznym, nie jest przedsięwzięciem korzystnym. 

Pod względem chronologicznym wspomnienia A. Benisza dotyczą wszystkich 
okresów epoki, w której przypadło mu pracować zawodowo (ur. w 1888 r.), przy 
czym za najbardziej wartościowe z punktu widzenia poznawczego- uznać trzeba re
fleksje na temat uczestnictwa Autora w wydarzeniach lat między I a II wojną 
światową oraz okresu jego pobytu na emigracji (1939-1947) 1. Z okresu wcze
śniejszego (s. 15-36) uwagę czytelnika zwraca szczególnie 'Ciekawa relacja o reąk
cji społeczeństwa nowosądeckiego na tzw. akt 5 listopada i o tzw. kryzysie przy-
sięgowym. 

• 

Nie ulega wątpliwości, iż autor jakichkolwiek wspomnień ma · możliwości 
przedstawienia swojej postaci nie w roli polityka, lecz urzędnika-specjalisty. 
W jakimś stopniu uwaga ta może dotyczyć również Autora recenzowanego pa
miętnika. Poświęcony bez reszty sprawie narodowej, unika we wspomnieniach 
różnorakich waśni politycznych, które towarzyszyły rozwojowi społecznemu i go-

. spodarczemu Polski międzywojennej, w tym również województwa śląskiego. 
Dotyka tych spraw tylko marginalnie. Zachowując własne zdanie i wspominając 
tylko wydarzenia, w których bez,pośrednio uczestniczył, Autor zdaje się sympa
tyzówać jeśli nie z ruchem narodowodemokratyczny,m (endeckim, słabym w wo
jewództwie śląskim), to chrześcijańsko-demokratycznym, chociaż nie pisze o tym 
expressis verbis. Podkreśleniu we wspomnieniach prężności ekonomicznej i poli
tycznej mniejszości niemieckiej towarzyszy . uwaga, iż pożywkę dla antypolskie.i 
działalności Volksbundu „stanowiły n!J.sze wewnętrzne animozje i niesnaski, wy
korzystywane chytrze i dyskontowane w rozgrywkach podejmowanych na are
nie międzynarodowej" (s. 59). Autor był zaskoczony i wstrząśnięty zamachem ma
jowym 1926 r., nie orientował się „w wewnętrznym układzie sił", ,,metoda gwał,tu 
była niezgodna - jak pisze - z moimi zasadami". Nie odpowiadały mu też me
tody walki o władzę, jakie stosowała grupa legionistów popierających J. Piłsud
skiego. Mimo iż był legionistą, Autor „stał więc niejako na. uboczu" i nie uczest
niczył ..;; zjazdach legionistów (s. 87). Zrodził się w nim „bunt przeciw wykorzy
stywaniu koniunktury dla osobistych korzyści i sprzeniewierzaniu się idei, o którą 
walczyłem" (s. 88). 

Jako komisarz rządowy bractw górniczych i w związku z dążnością 'do od
niemczania tych instytucji oraz podziałem majątku Der Oberschlesischer Knapp-· 
schaftsverein, A Benisz padł ofiarą skargi Volksbundu do Ligi Narodów i ugo-

1 A Benisz jest również autorem następujących książek: Przeżycia legionisty,
Dąbrowa Górnicza 1934; Z trzeciego powstania na Górnym Sląsku. Walki o Kę
dzierzyn, Katowice 1925; Górny Sląsk w watce o polskość, Katowice 1930; Walki
o Kędzierzyn i Górę Sw. Anny, Katowice 1961.

B - Sobótka Jna 
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dowego stanowiska rządu polskiego. W związku z tym pisał m. in.: ,,kształtowały 
się warunki, które dla każdego działacza polskiego stały się zagadką i zniechę
cały do dalszego działania, skoro nie mógł on liczyć w razie potrzeby na mocne 
poparcie rządu polskiego. Było to bardzo smutne, ale prawdziwe" (s. 105). Stojąc 
świadomie poza środowiskiem legionowym, Autor uzasadniał to tym, iż „nie po
trafiłem i nie chciałem się dostosowywać do norm, jakie w tym środowisku obo
wiązywały. Nie odpowiadała mi atmosfera bezpardonowej walki o stanowiska 
zdobywane przy poparciu kolegów tworzących sitwę legionową. Zdawałem sobie 
doskonale sprawę z tego, że wpływowe sfery nie darzą mnie zaufaniem. Nie zra
żałem się tym jednak, ponieważ byłem głęboko przeświadczony o słuszności mego 
postępowania" (s. 121)., Wszystko to· nie oznaczało braku oporów wewnętrznych 
Autora wspomnień, co do potrzeby takiego, · a nie innego stanowiska. Trzeba przy
znać, iż fakt ten nadaje wspomnieniom charakter autentyczny'. Umacnia w tym 
przekonaniu fakt odwoływania się· Autora do swoich publicznych wystąpień 
z okr.esu międzywojennego (zob. np. jego negatywną reakcję na powstanie Bez
partyjnego Bloku Współpracy Ż Rządem, s. 121-122). 

Pamiętnik A. Benisza zawiera wiele ciekawych fragmentów mogących czasem 
inspirować poszukiwania badawcze historyków, a nawet socjologów. Wartościowe 
poznawczo są refleksje Autora na temat stosunków między ludności� napływową 
a miejscową, przy czym obiektywne „zjawisko opanowania stanowisk -urzędowych 
przez element napływow_y" (tzw. galicyjska plaga) ocenił jako niekorzystne (s. 57-
58). A. Benisz zwrócił uwagę na złożoność procesów integracyjnych śląska z or
ganhmem państwowym II Rzecznlospolitej;· bardzo ciekawie przedstawił sprawę 
wprowadzania w życie z dniem 1 I 1923 r. ustawy Sejmu śląskiego o języku pol
skim jako urzędowym. Interesujące są uwagi Autora wspomnień o dr. M. Gra
żyfrskim, z którym nie miał przyjaznych stosunków (zob. s. 64, 77, 104 nn.), czy 
o roli W. Korfantego w trzecim powstaniu śląskim (s. 109-111). Ponadto uwagę
czytelnika przykuwa relacja A. Benisza o B. Pierackim, zamordowanym 14 VI
1934 r. ministrze spraw wewnętrznych, wkomponowana w życiorys osobisty Au
tora i nowosądeckiego społeczeństwa (s. 122 nn.). Do ciekawszych refleksji Au
tora zaliczyć też trzeba jego uwagi na temat ostatnich tygodni pokoju, ucieczki
państwowego aparatu policyjnego i urzędniczego oraz gospodarczego ze śląska,
a pozostaniu na zagrożonym agresją posterunku jedynie powstańców śląskich
i harcerzy (s. 132 nn.).

Po wybuchu wojny A. Benisz znalazł się na terytorium Związku Radzieckiego, 
gdzie pracował fi.zycznie, a od końca 1941 :;-. był oficerem w armii •gen. W. An
der-sa, z którą wyjechał w sierpniu 1942 r. na Bliski Wschód w .ramach tzw. dru
giej ewakuacji. Ta część wspomnień zawiera ciekawe informacje o życiu kultu
ralno-oświatoWYm i o kursach naukowych w wojsku, o zróżnicowanych posta
wach wojska wobec gen. W. Sikorskiego i o hitlerowskiej dywersji radiowej 
wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych (s. 139-163). Wspomnienia A. Benisza koń
czy opis pobytu w .Ąnglii od lutego 1945 r., powrotu do Polski wiosną 1947 r. 
i pracy w Polsce Ludowej (s. 164-189). Książkę zamykają fotokopie 11 doku
mentów związanych z działalnością narodową Autora. 

W związku z uwagami A. Beni:sza (s. 45-46) na temat kwestii rolnej w ple
biscycie (Autor był komisarzem do spraw ziemskich w pow. kozielskim i prudnic
kim) i sugerowanego niedoceniania przez W. Korfantego powiatów zachodnich, 
jako terenów rolniczych, trzeba zwrócić uwagę na trzy co najmniej sprawy. Po 
pierwsze, na służbową podległość Korfantego rządowi polskiemu, po drugie, na 
istnienie w Polsce opinii o tym, iż ma ona „dosyć ludzi, a potrzebuje tylko prze
mysłu" 2 i, po trzecie, na ekonomiczną strukturę II Rzeczypospolitej, dla której 

2 Zob.: Zródla do dziejów powstań śląskich, pod red. K. Popiołka, t. 3, cz. 1: 
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pozyskanie stosunkowo dobrze rozwiniętych pod względem gospodarczym terenów 
po lewym brzegu Odry mogło stworzyć naturalną ·konkurencję dla rolnictwa w in
nych regionach kraju. Do podanych przez Autora ogólnych wyników plebiscytu 
w pow. kozielskim i prudnickim (s. 47) przydałby się komentarz przygotowują- . 
cego wspomnienia do druku, ilustrujący wyniki plebiscytu na całym obszarze 
plebiscytowym z uwzględnieniem poszczególnych powiatów. Określenie Sejmu 
Dzielnicowego w Poznaniu jako rewolucyjnego jest przesadne. 

Niektóre przypisy we wspomnieniach A. Benisza wymagają drobnych korekt 
i uzupełnień, np. nr 41 (s. 38) - brak w nim informacji, iż w drugiej połowie lat 
trzydziestych W. Korfanty był emigrantem politycznym, nr 72 (s. 60) - dr I. No
wak był kierownikiem Okręgu śląskiego Związku Obrony Kresów Zachodnich, 
przemianowa.nego w końcu 1934 r. na Polski Związek Zachodni, nr 1_04 (s. 110) -
treść tego przypisu sugeruje, jakoby „Górnoślązak" do 1933 r. ukazywał się pod 
redakcją A. Napieralskiego, który zmarł pięć lat wcześniej. Wiele do życzenia po
zostawia korekta książki A. Benisza. Znajdują się w niej liczne błędy drukarskie, 
których można było przecież uniknąć. 

Książkę A. Benisza czyta się z zaciekawieniem, mimo iż w trakcie wrześnio
wej ewakuacji Autora zaginęło wiele wartościowych materiałów z okresu jego 
działalności narodowej na Górnym śląsku. 

Leonard Smolka 

K. F i·e d o  r, BUND DEUTSCHER OSTEN W SYSTEMIE ANTYPOLSKIEJ
PROPAGANDY, Warszawa-Wrocław 1977, ss. 359. 

Czytelnik interesujący się dziejami Trzeciej Rzeszy sięgnie zapewne po książ
kę znanego historyka dziejów najnowszych Karola Fiedora poświęconą Związko
wi Niemieckiego Wschodu (BDO), odgrywającego niepoślednią rolę w kształtowa
niu i realizacji polityki wschodniej narodowych socjalistów. Zanim wypowiem się 
o meritum książki, Czytelnikowi godzi się przypomnieć choćby tytuły dwu wcze
śniejszych książek K. Fiedora, np. Walkę z nazewnictwem polskim na Sląsku

w okresie hitierowskim 1933-1945 (Wrocław 1966), ,czy też Antypolskie orga

nizacje w Niemczech 1918-1933 (Wrocław 1973). Dostrzec można bowiem pewne 
iunctim poruszanych problemów z zakresu stosowania antypolskiej polityki władz 
oraz nacjonalistycznych organizacji społecznych republiki weimarskiej i Trzeciej 
Rzeszy. Niektóre wątki wspomnianych książek przewijają się również w obecnie 
recenzowanej pracy traktującej o Związku Niemieckiego Wschodu. Abstrahując 
od merytorycznej wartości wcześniejszych prac K. Fiedora, ocenionych zresztą 
przez innych recenzentów, niech mi wolno będzie zwr(lcić uwagę na jeszcze jedną 
wspólną cechę książek tego Autora - mianowicie na szeroko wykorzystaną bazę 
źródłową. Być może, że łamię pewne zasady przestrzegane przez recenzentów, 
którzy zazwyczaj wykorzystanym źródłom literaturze poświęcają końcowe 
i często zdawkowe fragmenty swych recenzji. Usprawiedliwia mnie oko
liczność, że wprost imponujący jest zasób źródeł archiwalnych zbada
nych przez K. Fiedora, i to zarówno w archiwach krajowych jak i zagranicznych 
(m. in. w Archiwum Państwowym NRD w Poczdamie, w Archiwum Politycznym 
bońskiego MSZ, Tajnym Archiwum Państwowym w Berlinie-Dahlem itd.). Znaj
dują się wśród nich dokumenty dotąd nieudostępnione polskim historykom, spe-

styczeń-maj 1921, oprac. J. Przewłocki W. Zieliński, Wrocław 1974, dok. nr 143; 
por. dok. nr 151. 
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cjalistom z dziedziny najnowszej historii Niemiec i Polski. Archiwalia wykorzy
stane sumiennie, obok bogatego zasobu prasy codziennej, periodyków, publiko
wanych. materiałów źródłowych i obfitej literatury, zdają się stwarzać doskonałe 
przesłanki do rzetelnej rozprawy naukowej. 

Autor nie sprecyzował we wstępie założeń i tez swej rozprawy. Tytuł jej oraz 
wprowadzenie _nie pozostawiają jednak wątpliwości, że zamiarem autora jest zba
danie założeń antypolskiej propagandy Trzeciej Rzeszy, której inspiratorem i rea
lizatorem po hitlerowskiej „Machtubernahme" stał się -. w jego przekonaniu _:__ 
Związek Niemieckiego Wschodu (BDO). K. Fiedor wychodzi z założenia, że poli
tyka hitlerowskich Niemiec wobec Polski odbiegała zasadniczo od polityki doby 
Bismarcka czy też republiki weimarskiej. Władzom narodowosocjalistycznego pań
stwa chodziło bowiem nie tyle o odzyskanie utraconych na mocy dyktatu wer
salskiego wschodnich ziem Rzeszy, ile o globalne rozwiązanie „Grossraumordnung", 
zmierzające w myśl koncepcji narodowych socjalistów do podporządkowania hi
tlerowskiej Rzeszy obszarów państw wschodnio-i środkowoeuropejskich. Instru
mentem realizującym tę koncepcję był Związek Niemieckiego Wschodu powoła
ny już w pierwszych miesiącach po „Machti.ibernahme". Szeroko pojmowana 
,,Ostarbeit" Związku legła u podstaw zarówno memoriału w sprawie Bund Deut
s.:her Osten z 19 V 1933 r., jak również statutu BDO z 13 VI 1934 r. (dokumenty 
te przytoczył Autor w aneksach na s. 328-336). Innymi słowy powiedzmy to wy
raźniej: Związek Niemieckiego Wschodu został ustanowiony przez ce_ntralne wła
dze narodowosocjalistycznego państV?a jako instrument inspirujący, propagujący 
i realizujący szeroko pojmowaną politykę wschodnią (tzw. ostdeutschen Lebens
raumes). Intencją twórców BDO nie było zatem zakreślenie zadań Związku „na 
rzecz wschodnich terenów Niemiec" (jak pisze K. Fiedor na s. 38), ale do wspom
nianego „ostdeutscher Lebensraum" (wschodnioniemieckiej przestrzeni życiowej) 
wykraczającego daleko poza aktualne tzw. granice wersalskie, określane wciąź 
jako niesprawiedliwe i siłą narzucone Niemcom. Owszem, w ramach „Ostpolitik" 
mieściły się wprawdzie problemy polityczne niemiecko-polskiego pogranicza, pro
blemy „Deutschtumsarbeit", a nawet stosunki polsko-niemieckie, jednakźe błę
dem byłoby rozpatrywanie zadań BDO wyłącznie w tak wąskim aspekcie. Trudno 
oprzeć się wraźeniu, źe Autor nie ·wystrzegł się tego błędu, sprowadzając w do
datku funkcje Związku (BDO) do roli instrumentu w „systemie antypolskiej pro
pagandy". Wyłaniać się musi pytanie, co naleźy rozumieć pod pojęciem „syste
mu" antypolskiej propagandy i czy taki system w ogóle istniał, skoro wszystkie 
dotąd istniejące organizacje do spraw „problemów wschodnich" (Ostfragen) zo
stały rozwiązane w pierwszych miesiącach istnienia władzy narodowych socja
l istów. Cytowany wyżej memoriał z 19 V 1933 r. w sprawie BDO expressis verbis 
mówił, źe organizacje takie zostaną przecieź wchłonięte przez Związek Niemiec
kiego Wschodu. Nadto w myśl ppufnych ustaleń dotyczących stosunku organiza
cji NSDAP do BDO właśnie temu Związkowi zastrzeżono eksponowaną i kierow
niczą rolę (,,eine gewisse Filhrung") w zakresie „problemów narodowo-politycz
nych i graniczna-politycznych". Stąd teź w moim przekop.aniu sprowadzenie Związ
ku Niemieckiego Wschodu do roli organu w bliźej niesprecyzowanym systemie 
antypolskiej propagandy wydaje się być zbyt pochopne. Potrzebne byłoby co naj,
mniej wyjaśnienie we wstępie, źe funkcje Związku mocno wykraczały poza za-
interesowania sprawami „Deutschtumsarbeit", sprawami polsko-niemieckiego po
granicza oraz mniejszości polskiej. 

Przypomnijmy układ pracy K. Fiedora. Autor omówił. w kolejności: ,,Zało
żenia ideowo-propagandowe i strukturę Związku Niemieckiego Wschodu, ,,Kadrę 
Związku i jej wyszkolenie", ,,Szkolnictwo i instytucje naukowo-badawcze a BDO", 
„Formy działalności kulturalno-oświatowej BDO Deutschtumsarbeit" oraz „BDO 
wobec mniejszości polskiej w Trzeciej Rzeszy". Wywody zamyka zakończenie, któ'-
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rego treści nie można jednak sprowadzać do podsumowania, Autor bowiem wno-
si w nim nowe elementy, zasługujące na pełne rozwinięcie w osobnym rozdziafe. 

W moim przekonaniu najbardziej doniosły jest rozdz. I, który Autor zamie
rzał poświęcić wspomnianym wyżej założeniom ideowo-propagandowym oraz struk
turze organizacyjnej Związku Niemieckiego Wschodu. Bez szkody dla pracy moż
na było w nim połączyć wątki rozdz. II dotyczące kadry Związku i jej wyszko-. 
lenia, tym bardziej że w ogólnym kontekście pracy rozdział ten wypadł słabiej 
i· brak w nim ·oczekiwanej charakterystyki kadry funkcjonariuszy BDO, oceny jej 
operatywności, jej osobowych i funkcjonalnych powiązań z NSDAP i apa·ratem 
polityczno-policyjnym państwa (np. gestapo). A wydaje się, że zachowane ar
chiwalia ułatwiłyby taką analizę kadry, choćby np. śląskich komórek BDO. Wróć
my jednak do rozdz. I, który zawiera najbogatszy - choć nie zawsze w pełni 
prze'l Autora oceniony - ładunek wątków ideologicznych oraz koncepcji Związku. 
Ich pełne zrozumienie ułatwiłoby niewątpliwie omówienie przemian instytucjo
nalnych oraz niezwłocznie towarzyszącej · im indoktrynizacji przez NSDAP. In
nymi słowy .mam na myśli proces „ujednolicania", · któremu poddane zostały 
wszystkie organizacje społeczno-poiityczne, w tym także i te, któl'e dotąd u·pra
wiały w większym czy mniejszym stopniu „Ostpolitik". Brzemienne w wydarze
nia były pierwsze miesiące po hitlerowskiej „Machti.ibernahme", które· zrodziły 
również nową organizację - BDO. Szkoda, że w tak -nikłym stopniu wykorzystał 
Autor, przytoczony tylko w aneksie (s. 328 i n.) memoriał dra Liidtke i dra Thfele 
z 19 V 1933 r., ułatwiający znakomicie wgląd w kulisy procesu instytucjonalnego 
„ujeą_nolicenia". Właśnie ten dokument wraz ze statutem BDO -'- niestety w pełni 
przytoczonym tylko w aneksie - wyjaśnia nie tylko mechanizm narodzin, ale 
przeciei: precyzuje założenia ideologiczne Związku. Nie twierdzę, że Autor pomi
nął całkowicie te momenty, owszem, uwzględnia je, ale trudno oprzeć się wra
żeniu, ii; utonęły niejako w P(!Wbdzi wątków odnoszących. się raczej do działa-1-
ności Związku. Tak potrzebna w rozdz. I analiza przemian (,,Gleichschaltung") 
znalazła dopiero pewne odbicie w rozdz. III, gdzie już mowa będzie o szkolnictwie 
i instytucjach badawczych. Wówczas dopiero Autor wzmiankuje o „przebudowie 

aparatu władzy w kraju" oraz o reorganizacji· szkolnictwa i zakładów wychowaw
czych (s. 91). Jeszcze jeden moment zasługiwałby w rozdz. I na uwagę,- mianowicie 
charakterystyka polityki wschodniej Trzeciej Rzeszy, przynajmniej jej kilku zna
miennych faz, w których mieściły się zarówno napięcia w stosunkach niemiecko
-polskich, jak i politycznego zbliżenia, np. w -okresie podpisania deklaracji o nie
stosowaniu przemocy ze stycznia 1934 r. Nawiasem dodam, że Autor w kilku 
miejscach uwzględniał realia towarzyszące podpisaniu deklaracji (choć z niezrozu
miałych względów używa kilku myl'nych terminów np. ,,układ o nieagresji" na 
s. 20, 34, 190, 206; ,,deklaracja o nieagresji" na s. 58, 60, 113, 129, 147, 186, 235;
„umowa o nieagresji" na s. 227 oraz „pakt o nieagresji" na s. 180.) W kontekście
polityki wschodniej przydałby się szerszy wywód na temat - przez Autora ledwo
wzmiankowany - hitlerowskiej doktryny „uporządkowania wielkiego obszaru",
w której mieściły się koncepcje wykorzystania „niemieckich grup narodowych"
wprawdzie rozsianych w kilku państwach wschodnia- i południowo-wschodnieJ
Europy, ale rzekomo stanowiących integralną część niemieckiej „wspólnoty naro.:. 

dowej" (Volksgemeinschaft").
Wyłożyłem wyżej moje doznania, że w rozdz. I rozprawy K. Fiedora relacje 

dotyczące działalności BDO przerastają wątki ujawniające koncepcje i założenia 
ideologiczne tego Związku. Autor nie odróżnia w moim odczuciu elementów ideolo
gii, polityki i działalności. Mimo to autorowi oddać należy sprawiedliwość, że nie
które założenia ideowo-propagandowe EDO scharakteryzował trafnie, choć mógł 
je jeszcze wzbogacić o elementy statutu, memoriałów i znanych mu pism okólnych, 
częściowo przytÓczonych w aneksach. Szkoda tu, że założenia ideowo-propagandowe 
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Związku znalazły się aż w kilku miejscach (np. s. 38-39 i na s. 178), zamiast 
w sposób zwarty wyłożyć je w jednym rozdziale. Przy tej okazji powtórzyłbym 
jeszcze moje twierdzenie, że w pewnych miejscach Czytelnika może razić brak 
precyzji zarówno w WY'kładzie koncepcji. politycznych, jak i w relacjach doty
czących wykonania założeń politycznych. Tak np. pisząc o działalności kulturalno
-oświatowej BDO Autor twierdzi (s. 178), iż „BDO przejąć miał ćałkowicie pod 
swoje wpływy opiekę nad szkolnictwem w Prusach Wschodnich, Pograniczu, re
jencji frankfurckiej, Górnym i Dolnym ś�ąsku oraz we wschodnich rejonach 
BawarH i Saksonii". Trudno tu zrozumieć, czy Związek miał wywierać wpływ na 
szkolnictwo czy też przejąć miał bezpośrednią opiekę nad szkolnictwem w wy
mienionych okręgach pogranicza Niemiec. To, oczywiście, drobny szczegół, który 
nie ważny w sposób zdecydowany w ocenie rozprawy. Wszak w ocenie tej liczyć 
się będą wywody Autora poświęcone założeniom ideologii BDO oraz metodom ich 
realizacji. K. Fiedor słusznie dostrzegł, że w założeniach programowych znalazły 
w pełni odbicie koncepcje wypracowane przez teoretyków partii hitlerowskiej. 
I dalej podkreśla z naciskiem, że zasadnicze różnice między dotychc:z.as działający
mi na wschodzie Niemiec organizacjami a BDO tkwiły w doktrynie, w praktyce 
polityczno-prawnej oraz w samej strukturze organizacyjnej BDO, odzwierciedla
jącej narodowosocjalistyczne zasady wodzostwa (,,Fiihrerprinzip"). 

Realizację zasady wodzostwa w łonie BDO przedstawił Autor na ogół prze
konywająco w 2 rozdziałach, eksponując przy tej okazji silną współzależność oraz 
współdziałanie Związku z organizacjami partii narodowych socjalistów. Nie budzi 
wątpliwości ranga Związku, którego najwyższym opiekunem był prezydertt Rze
szy Paul von\ Hindenburg, a następnie kancler� A. Hitler. Gdyby w przyszłości 
zdecydowano o wznowieniu książki K. Fiedora, to proponowałbym wyeliminowanie 
obecnego rozdz. II oraz przeniesienie wątków dotyczących jego kadry do rozdz. I 
(z uzupełnieniami, o których mowa wyżej). Obecny rozdz. II jest chyba kontro
wersyjny, bo sporo w nim wątków wcale nie mieszczących się w jego tytule 
(choćby 'np. wątki dotyczące literatury pięknej, teatru, przy_ czym poza. nielicznymi 
broszurkami Autor nam niemal wcale nie pokazuje literatury pięknej). Nużyć muszą 
pewne powtórzenia, np. dotyczące niektórych faz działalności Związku oraz dzia
łań osób (mam na myśli E. Birkego, o którym mowa jest dwukrotnie). Uderza 
z kolei brak analizy kadry Związku. 

Nie budzą takich kontrowersji wywody poświęcone „szkolnictwu i instytu
cjom naukowo-badawczym" (rozdz. III), które Autor omówił na tle przemian do
konywających się w niemieckim szkolnictwie. Przekonywające są wywody poświę
cone różnicom w kształceniu nauczycieli w duchu narodowego socjalizmu w Trze
ciej Rzeszy (NAPOLA) oraz systemowi kształcenia w republice · weimarskiej. 
Wyłaniać się może pytanie, jakie powody skłoniły Autora do tak szczegółowego 
omawiania procesu reorganizacji szkolnictwa, skoro nie dowiódł ani roli inspiru
jącej, ani realizatorskiej BDO w tym procesie. Podobne pytanie może nasuwać 
lektura innych fragmentów książki, w których Autor nie zawsze ujawnił bezpo
średnią rolę Związku z opisanymi procesami przemian "lub stosowaną polityką. 
Owszem dostrzec można inspiracje BDO w niektórych pracach uczelni i instytutów 
(np. Uniwersytetu czy Osteuropa-Institut we Wrocławiu), ale nie pokazał Autor 
wcale ani ich treści, ani stopnia ich realizacji. Stąd też Czytelnik odnosi wrażenie 
(np. w rozdz. III), że w pracy nie brak wątków ubocznych nie wiążących się 
z BDO albo iż niektóre informacje mogą wydawać się dość gołosłowne. Tak np. 
(s. 149) Autor twierdzi że po agresji hitlerowskiej na Polskę BDO obok innych 
instytucji „włączył się do akcji niszczenia kultury narodu polskiego, podjętej przez 
resort Himmlera". Brak jednak w pracy K. Fiedora wzmianki na czym udział 
BDO w tej akcji konkretnie polegał. Zresztą wojenne dzieje Związku zostały przez 
Autora potraktowane marginesowo, co nie wydaje się zupełnie słuszne. 
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Szczęśliwsze byłoby w moim przekonaniu połączenie rozdz. III i IV, zatem 
wątków dotyczącyćh szkolnictwa i instytucji naukowych z relacją poświęconą 
,,f�rmom działalności kulturalno-oświatowej (Deutschtumsarbeit) BDO" stanowiącą, 
według słów K. Fiedora, ·,,nieodłączną część narodowosocjalistycznej Ostpolitik". 
Dostrzec można merytoryczny związek między tymi rozdziałami, a jednocześnie 
można było przecież wyeliminować te fragmenty, które nie wiążą się z działal
nością BDO lub też omawiają dalekie peryferie jego działań. Tym samym nie 
neguję oczywiście wagi wywodów zawartych w rozdz. IV. Rozdział ten zawiera 
bardzo sumiennie zebrane materiały świadczące o „pracy na rzecz niemczyzny" 
BDO, o demonstracjach nadgranicznych BDO itp. Miejscami jednak odnosimy wra
żenie, że szczegółów jest zbyt dużo i mamy przed sobą prawdziwe kalendarium 
działań Związku. Tak np. w moim odczuciu zbyt_ szczegółowe są relacje o wy
cieczkach z obszarów Niemiec zachodnich do Gdańska i portów .wschodniopruskich. 
Przytoczona przez Autora tabela o nasilaniu s-ię przewozów (tzw. Seedienst) nie 
dowodzi jeszcze bezpośrednich działań BDO (s. 200), a wydaje· się, że wzrost 
przewozów w 1936 r. miał raczej związek ze zorganizowaną w Niemczech olimpia
dą sportową. Przydałyby się zamiast tego potoku1 szczegółów własne wnioski
Autora, próby pewnego uogólniania wywodów oraz dokonania oceny praktycznych 
działań i konfrontacji z doktryną narodowego socjalizmu - z szeroko rozumianą 
„Ostpolitik". Nie zaszkodziłyby pracy pewne selekcje materiałów eleminujące 
szczegóły drugo- a nawet trzeciorzędne. 

Tajny okólnik ministerstwa spraw wewnętrznych Rzerzy i Prus do nadpre
zydentów i prezydentów wschodnich prowincji Niemiec z 27 V 1935 r. nałożył 
na BDO obowiązek odpowiedniego wychowania politycznego niemieckiej ludności 
pogranicza oraz obserwowania obcych mniejszości poprzez „dobry system mężów 
'zaufania" (gutes Vertrauensmannersystem). Bar_dzo dobrze się stało, że K. Fiedor 
na podstawie bardzo bogatego materiału archiwalnego przedstawił (rozdz. V) 
działania BDO wobec mniejszości polskiej w Trzeciej Rzeszy. Niewątpliwie trafnie 
zrelacjonował: 1: ograniczanie aktywności politycznej polskiej mniejszości narodo
wej, 2. walkę z językiem polskim w szkole i życiu politycznym, 3. 'Walk<i z polskim 

nazewnictwem miejscowości i polskimi nazwiskami rodowymi oraz· pewne próby 
wciągnięcia Kościoła katolickiego i J?niejszości niemieckiej w Polsce do działal
ności antypolskiej. Nie wyliczam tu wszystkich fragmentów tego rozdziału, który 
sam w sobie mógłby stanowić oddzielną książkę. Skłonny jestem zachęcić Autora 
do pogłębienia badań· nad polityką BDO wobec mniejszości (nie tylko zresztą 
polskiej) w Trzeciej Rzeszy. 

Wspomniałem już wyżej, że pewien niedosyt budzić może zakończenie książki, 
w którym mamy zaledwie ązczątkowe informacje (na 3 stronach) o działaniach 
BDO w latach II wojny światowej do chwili jego rozwiązania w 1943 r. Trudno 
dociec, dlaczego okres ten został potraktowany przez Autora tak skrótowo. Pod
sumowując moje doznania po przeczytaniu książki K. Fiedora chcę podkreślić 
niewątpliwie duży wkład pracy Autora w badanie tematu o doniosłej wadze 
naukowej z zakresu polityki wschodniej narodowych socjalistów. Niesłychanie bo
gata dokumentacja naukowa i fragmentami pasjonująca lektura rekompensują 
pewne jej niedociągnięcia na stykach problemów doktrynalnych i polityczno-praw
nych. Cała książka jest ważką lekturą wzbogacającą naszą wiedzę z najnowszej 
historii. 

* * 

* 

Karol Jonca 



Recenzje 

Karol Fiedor od lat prowadzi źródłowe studia nad nacjonalizmem niemieckim 
i jego działalnością antypolską w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wpro
wadził do obiegu naukowego wiele wcześniej niewykorzystywanych materiałó,w , 
źródłowych. Rezultatem zaś jego badań są liczne artykuły, rozprawy, a także 
monografie, które ukazywały różnorodne przejawy aktywności niemieckich kół 
nacjonalistycznych. Poświęcając mniej uwagi analizie postawy ideologicznej, kon
centrował się przede wszystkim na ustaleniach faktograficznych.- Starał się o przed
stawienie wszystkich form i metod działań antypolskich, dążąc do uzyskania jak 
gdyby bilansu ilościowego. Początkowo prowadził badania nad okresem weimar
skim, aby później zainteresować się okresem Trzeciej Rzeszy. Wynikiem tego jest 
książka stanowiąca przedmiot poniższych uwag. Jest ona wyraźną kontynuacją 
wcześniejszych publikacji jego pióra. Dotyczy to zarówno wykorzystywanej bazy 
źródłowej, jak• i zastosowanych metod ciraz założeń metodologicznych. Książka, 
która, jak pisze. Autor, stanowi rezultat prawie 8-,Ietnich poszukiwań źródłowych, 
została wydana przez PWN, nakładem Instytutu Śląskiego w Opolu. 

Dziejami BDO przed K. Fiedorem interesowało się wielu historyków polskich 
i niemieckich. O ich pracach 11pisze Autor we wstępie, w spośób lakoniczny, niemal 
bibliograficzny. Jak dotąd nie ma opracowania, któr� by ukazało całokształt pro
blemów historii BDO, jego miejsca w całym systemie politycznym Trzeciej Rzeszy, 
w SJPOłeczeństwie niemieckim, czy wreszcie rezultaty pracy Związku. Studium 
M. Rothbar, opublikowane w Rostocku, jest bardzo trudno dostępne polskim ba
daczom z uwagi na formę wydania. Potrzeba pogłębienia wiedzy ó BDO, tak dla
historyków polskich jak i niemieckich, jest niewątpliwa, szczególnie wobec zain
teresowań posta,vą społe�zeństwa niemieckiego wobec Polski i Polaków.

Autor postawił przed sobą zadanie „spojrzenia na Związek jako instrument 
nieoficjalnej, antypolskiej polityki w hitlerowsl:c!ch Niemczech" (s. 13); przeprowa• 
dził szeroką kwerendę ,w archiwach pol<skich, NRD, RFN i Berlina Zachodniego, 
uzupełniając ją obszernymi poszukiwaniami i badaniami w zbiorach bibliotecz
nych, ·przede wszystkim nad wydawnictwami zwartymi i periodycznymi Związku 
oraz tymi, które znajdowały się w bliskim kręgu jego oddziaływania.· Nie ograni
czał s'ię do wydawnictw centralnych; często sięgając do periodyków regionalnych. 
Było to niezbędne, gdy zważy się na poy.,ażną różnicę występującą w działalności 
BDO na różnych terenach, stanowiącą wyraz celowo podejmowanych prób dosto
sowywania generalnych koncepcji organizacji do specyfiki danego regionu. W celu 
ukazania miejsca BDO w polityce ruchu narodowosocjali-stycznego badaniami objął 
podstawowe wydawnictwa źródłowe dotyczące problemów ideologicznych. partii 
narodowÓsocjaHstycznej, a. przede -wszy.stkim stanowiska Hitlera. W prowadzonej 
kwerendzie Autor, poza fragmentami zespołów w archiwum olsztyńskim oraz· po
jedynczymi dokumentami w innych zbiorach, nie miał do czynienia z aktami 
z registratur BDO. Został skazany na odtwarzanie dziejów BDO na podstawie 
dokumentów innych instytucji i organizacji, w których pisano z różnych powo
dów o tym związku, oraz źródeł drukowanych. Nie można się jednak zgodzić 
z twierdzeniem Autora, gdy omawiając podstawę źródłową napisał_: ,,wprawdzie nie 
zachowało się w nich {tzn. w wymienionych wcześniej ar,chiwach, gdzie przepro
wadził kwerendę - W. W.] wiele akt prowieniencji BDO, lecz tę lukę w dostatecz
nym stopniu wypełniają relac·je o działalności Związku, pochodzące tak od .-władz 
polskich, jak · i niemieckich różnych szczebli, a ponadto źródła drukowane, to jest 
bogata. produkcja piśmiennicza Związku: periodyki, materiały szkoleniowe i publi
kacje propagandowe" (s. 14). Dokumenty te dla badań nad dziejami BDO w istocie 
noszą charakter zastępczy, nie tylko dlatego, że zmuszają do stosowania specjal
nych metod krytycznych, lecz także nie mogą d.ać odpowiedti na szereg pytań. 
rodząc wiele luk, które tak dotkliwie dają o sobie znać przy lekturze książki. 
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Wystarczy tylko jeden przykład. W całej monografii znajdziemy jedynie dwie 
informacje o liczbie członków Związ'ku (s. 33). Brakuje w niej natomiast infor
macji o ich rozmieszczeniu terytorialnym, o strukturze społecznej itp. danych. 
Podane dwie liczby nie pozwalają czytelnikowi zorientować się w dynamice prze
mian ilościowych Związku, określić obszary o największym nasileniu · członków 
organizacji, co przecież ma tak ważne znaczenie dla oceny przyczyn powodzenia 
i niepowodzenia w działaniach organizacji. Przy wyodrębnieniu podrozdziału po
święconego kadrze EDO .i jej wyszkoleniu (s. 49 i n.) również i w nim zabrakło 
informacji liczbowej. Nie wiemy, jak liczna była kadra Związku, którą obejmo
wano szkoleniami, jaki był ich odsetek w porównaniu do masy członkowskiej. 
W ogól; wszystkie sprawy organizacyjne Zwią"zku zostały przedstawione w sposób 
bardzo pobieżny, wyrywkowy, nie dając pełnego obrazu jego życia wewnętrznego. 
Nie wydaje się, aby te luki wystąpiły przy zachowaniu materiałów pochodzących 
z registratur EDO. Ale nawet ,i zachowane materiały w wielu wypadkach mogły 
dać odpowiedzi na powstałe pytania. 

Poza „Wprowagzeniem", w którym scharakteryzowano podstawowe założenia 
polityki Trzeciej Rzeszy wobec Pols_ki i Polaków, dokonano periodyzacji historii 
Związku, omówiono stan badań ,i podstawy źródłowej, Autor wyodrębnił pięć 
rozdziałów problemowych: 1. Założenia ideowo-propagandowe i struktura orga
nizacyjna Związku Niemieckiego Wschodu, 2. Kadra Związku i jej' wyszkolenie, 
3. Szkolnictwo i instytucje naukowo-badawcze a BDO, 4. Formy działalności
kulturalno-oświatowej BDO (Deutschtumsarbeit), 5. BDO wobec mniejszości pol
skiej w Trzeciej Rzeszy. Książkę uzupełniają wykazy źródeł i literatury, aneksy
zawierające podstwowe dokumenty dotyczące Związku oraz streszczenia w języku
niemieckim, angiel<skim i rosyjskim. Po zapoznaniu się z treścią książki można
wyrazić przypuszczenie, że tytuł pierwszego rozdziału uległ zmianie, gdyż bar
dziej zasadne byłoby określenie go „Założenia ideowo-programowe". O sprawach
propagandy jest wiele. w następnych rozdziałach. Książka zgodnie z tytułem win
na dotyczyć całego okresu działania BDO (związek utworzony w 1933 r. rozwiązany
z.ostał w 1943 r.). Zainteresowania działalnością organizacji po wybuchu wojny
w omawianej książce są minimalne i mają charakter marginalny. Tytuł rozprawy
ograniczył zakres zainteresowań ·do tych form działania BDO, które wiązały się
ze sprawami polskimi. Tymcza·sem Związek w swojej pracy interesował się cało
kształtem spraw narodowościowych ziem położonych na wschodnich obszarach
Trzeciej Rzeszy i terenó:w przygranicznych po drugiej stronie granicy, a więc
również problemami litewskimi, duńskimi, czeskimi oraz serbołużyckimi, o których
w kilku miejscach Autor wspomina. Uwzględnienie tych spraw pozwoliłoby lepiej
na tle porównawczym ocenić miejsce spraw polskich w działaniu BDO czy całego
frontu antypolskiego. Szczególnie poważne możliwości studiów porównawczych
przy przedstawianiu spraw litewskich i polskich na obszarze Prus Wschodnich
dostarczały fragmenty zespołu ocalałych akt _znajdujących się w archiwum olsztyń
skim.

Działalność antypolska w Niemczech weimarskich była szeroko rozwinięta, 
nosiła jednak inny charakter � zajmowała odmienne miejsce w polityce ·państwowej 
niż w Trzeciej Rzeszy. Autor wykazuje owe zmiany, odmienny charakter taktyki 
władz htlerowskich, dążących do pozornej poprawy sytuacji politycznej z Rze
cząpospolitą, przy równoczesnym utrzymywaniu społeczei)stwa niemieckiego w go
towości do wystąpień antypolskich, gdy tylko nadejdz,ie przewidywana sposobna 
r.hwila. W takim kontekście znajdowało się .r;niejsce dla EDO, związku pozornie
niezależnego od partii hitlerowskiej, w istocie realizującego w pełni koncepcje
narodowych socjalistów. K. Fiedor zgromadził ogromny materiał dokumentujący
iiuzoryczność politycznego zbliżenia między państwem polskim a Trzecią Rzeszą
dla życia wewnętrznego w Niemczech. Wykazał dobitnie i przekonywająco, jak
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były podważane przez codzienną praktykę władz państwowych i partyjnych gło
szone na użytek polityki zagranicznej hasła o porozumieniu ,i zbliżeniu z Polską. 
Potwierdził, że w totalitarnym państwie narodowosocjalistycznym nie było miejsca 
dla działalności takiej organizacji jak BDO, o ile by nie realizowała polityki 
sił rządzących. W szeregach BDO znaleźli się nacjonaliści niemieccy, którzy dalecy 
byli niejednokrotnie od ideologi,i narodowego socjalizmu. Po lekturze książki nie 
znajdujemy odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu ich działalność w ramach 
BDO przyczyniła się do rozszerzenia wpływów ideologii hitlerowskiej wśród dzia:.. 
łaczy nacjonalistycznych, ideowo powiązanych wcześniej z innymi ugrupowaniami 
politycznymi. 

Autor odtworzył strukturę organizacyjną Związku oraz ukazał jego powiązania 
i zależności od ogniw partyjnych i władz administracyjnych. Przedstawił, jak to 
wyglądało w . założeniach organizacyjnych, ale nie pokazał, jakie miało konsek-

, wencje praktyczne. Skąpił czytelnikowi szczegółowych informacji wyjaśniających 
mechanizmy owych powiązań, ich konsekwencje dla codziennej praktyki organi
zacji tak w odniesieniu do ogniw centralnych, jak i -terenowych. A wydaje się, 
że dla praktyki BDO ta wieloraka zależność od różnych instytucji w terenie 
miała szczególnie duże znaczenie. W książce znajdujemy stwierdzenie o inspiracji 
pracy BDO przez Ministerstwo Propagandy Rzeszy z przedstawieniem struktury 
organizacyjnej tegoż ministerstwa (s. 22 i n.), z podkreśleniem, ±e jego wydzfa:ły 
,,podporządkowały sobie bez reszty Bund Deutscher Osten i wprzęgły go do. 
realizacji swoich celów" (s. 25), ale oceny te nie zostały poparte przykładami, które 
by wyjaśniaiy znaczenie owych powiązań dla praktyki organizacyjnej. Ąutor po
święcił nieco uwagi zmianom personalnym w kierownictwie Związku, łącząc je 
_słusznie ze zmianami taktyki organizacji (s. 35). Niejasny pozostał jednak dla 
czytelnika sposób kBztałtowania władz Związku. Szkoda, że informacja o zmia
nach władz centralnych nie została uzupełniona podobnymi informacjami doty
czącymi niższych c:igniw. W rozdziałach problemowych nie znajdziemy odbicia 
poczynionych wcześniej uwag o zmianie taktyki Związiku. Zatarta została dynamika 
wewnętrznych przemian w omawianym okresie, które były następstwem zmian 
w stosunkach międzypaństwowych, ale i zmian w kierownictwie partyjnym. Za
rysowana we wstępie trafna periodyzacj� historii EDO nie miała większego 
wpływu na koncepcje poszczególnych rozdziałów problemowych omawianej pracy. 

EDO miał wyraźnie dwie strony w swoich działaniach: 1. inspirowanie, pro
gramowanie, inicjowanie i prowad�enie różnorakich działań antypolskich przy 
wykorzystaniu wpływów organizacji, ale poza jej szeregami, 2. bezpośrednie dzia
łania organizacyjne, także i takie, które nie mieściły się w obowiązkach statuto
wych, a podejmowane były przede wszystkim przez najniższe szczeble organizacji. 
Praca Fiedora zawiera szereg ważnych ustaleń dotyczących pierwszego zakresu. 
Natomiast nie ukazała wszystkich 'działań podejmowanych przez najniższe szczeble 
organizacji, opie�ającej się na bezpośrednich czynnościach -rozbudowanej w terenie 
sieci mężów zaufania. I w tym wypadku jedną z,. głównych przyczyn tego stanu 
rzeczy był brak akt z registratur BDO, chociaż, jak się wydaje, w poważnej części 
można było to uzupełnić, nawet opierając się na ogłoszonych drukiem źródłach. Pi
sząc o BDO Autor objął swoimi zainteresowaniami nie tylko działania antypolskie, 
które były prowadzone przez Związek, lecz również inspirowane, a także wr.eszcie 
te, które odpowiadały jego ideologii lub znajdowały się w kręgu jego oddziaływa
nia (por. np. s. 80, 82 •i in.). W pracy tudno dojrzeć wyraźne określenie granicy 
wpływów organizacyjnych EDO. Ponadto· została zatarta różnica między działania
mi bezpośrednimi a pośrednimi związku. Sprawiło to, że czytelnik niesłusznie 
zalicza na rachunek BDO wszystkie przejawy działalnośoi antypolskiej Trzeciej 
Rzeszy. Związek w świetle tej lektury przypomina jakąś mafijną, trudną do 
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zidentyfikowania, bezkształtną magmę, poruszającą się za pomocą oddziaływania 
trudnych do zidentyfikowania sił sprawczych. Czytelnik, któremu przedstawiono 
ogromną ilość różnorakich, niejednokrotnie bardzo interesujących ustaleń fakto
graficznych, potwierdzających szerokość i wszechstronność frontu antypolskiego 
w Trzeciej Rzeszy, nie może znaleźć pełnej odpowiedzi na pytan�e, jaka w tym 
wszystkim była faktyczna rola BDO. 

Bardzo wyraźnie można to zaobserwować w rozdziale poświęconym sprawom 
szkolnictwa. Pierwszy podrozdział tej części pracy nosi tytuł: ,,System wychowania 
i pomoce dydaktyczne w szkole Trzeciej Rzeszy odzwierciedleniem polityki BDO" 
(s. 91). A tymczasem, jak się wydaje, sprawa wyglądała nieco inaczej. System 
wychowawczy Trzeciej Rzeszy wykształcił się na podstawie doświadczeń z okresu 
weimarskiego, dostosowanych do zasad ideologicznych narodowych �ocjalistów. 
Akcenty antypolskie były już bardzo silne w szkolnictwie weimarskim. BDO nie 
miał bezpośredniego wpływu na ukształtowanie tego systemu w Trzeciej Rzeszy, 
wykorzystując go jedynie w sposób umiejętny do swoich celów. BDO był jednym 
z -ogniw działań antypolskich w Trzeciej Rzeszy i chociaż przenikał do wszystkich 
1.ypów szkól___i:a pewnych terenach, to jednak podobnie j,:1k to szkolnictwo był
podporządkowany- inspiracji ideologicznej, a także organizacyjnej NSDAP. Oma
wiając system szkolnictwa niemieckiego oraz określając jego zadania wychowawcze
Autor pisał, że „do realizacji tak sprecyzowanych haseł wychowawczych młodego
pokolenia Niemców włączył się aktywnie BDO" (s. 95), nie podejmując starań
o uzasadnienie tego twierdzenia dowodami. Omawiając różnorakie przykłady szko
lenia nauczycieli w zakresie interesującym BDO, ale prowadzone przez inne insty
tucje, Autor pisał: ,,Nie ulegało najmniejszej wątpHwości, że mając tak bogate
doświadczenia w organizowaniu wypraw nadgranicznych, członkowie BDO anga
żowali się do tej akcji »dokształcenia« kadry nauczycielskiej" (s. 99). Ale i w tym
wypadku nie mamy uzasadnienia tej tezy szczegółowymi informacjami źródłowymi.
Jest to charakterystyczne dla całej pracy, że przy omawianiu różnych zagadnień,
gdzie bardzo często mówi się o patronacie BDO, inspiracji, inicjatywie, nie znalazło
:sic; miejsca na poparcie ogólnej oceny egzemplifikacją, wyjaśnieniem mechanizmu
takiego działania. W książce zostało zamieszczone wiele szczegółowych informacji
o działalności różnorakich instytucji, organizacji, bez podania wyjaśnień, jak łą
czyły się one z EDO. Trudno np. czytelnikowi' zrozumieć, jaką funkcję odgrywał
BDO w opisanej na kartach książki działalności szkół nazwanych wówczas Na
tionalpolitische Erziehungsanstalt (s. 101) czy Adolf Hitler Schulen (s. 103),
w wprowadzeniu do szkół przysposobienia wojskowego (s. 108), szeroko omówionej
akcji wydawnictw kartograficznych, czy też dalej przedstawionej sprawy tzw.
Ordenburg-schule (s. 143 i n.). Wprawdzie po omówieniu problemu wydawnictw
kartograficznych Autor stwierdza, że materfał kartograficzny „opracowywały
wreszcie i publikowały wydawnictwa BDO" (s. 116-117), ale trudno takie stwier
dzenie uznać za wystarczające w książce poświęconej właśnie EDO. Przy omawianiu
roli tego związku w szkolnictwie wyższym znajdziemy np. informacje o narodzi
nach w Królewcu projektu odbywania tzw. semestrów wschodnich (�. 134). Szkoda
tylko, że nie została podana bliższa data, kiedy ów projekt narodził się. Ale
i tym razem nie zostało wyjaśnione stanowisko BDO. A równocześnie nie wiadomo,
dlaczego znajdujemy obszerne informacje o strukturze organizacyjnej i obsadzie
personalnej uniwersytetu królewieckiego (s. 135 i n.).

Interesujące są informacje o przejawach działalności antypolskiej różnorodnych 
niemieckich instytucji badawczych. Ale i w tych partiach książki rola BDO jest 
:Pokazana na dalekim planie. I tak np. przy szerokim potraktowaniu Nord- und 
tOstdeutsche Forschungsgemeinschaft Autor ogranicza się do s,twierdzenia, że „nie 
ibez wpływu na aktywizację NOF pozostawały stale pogłębiające się jego kontakty 
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z BDO" (s. 149). Przy omawianiu Pu'blikationstelle (łącznie z charakterystyką jego 
opracowań) mamy tylko stwierdzenie, że wysiłki tej placówki „zostały należycie 
ocenione przez najwyższe władze BDO i czynniki rządowe" (s. 152) oraz że z „jej 
usług korzystał w coraz to większym stopniu także BDO, zwłaszcza przy groma
dzeniu i opracowywaniu materiałów szkoleniowych" (s. 162). Nie zostało wyjaśnio
ne, w jaki sposób z działalnością BDO łączyła się praca Deutsches Ausland-Institut, 
chocia:i: tej placówce tak wiele uwagi poświęcił Autor. Trudno uznać za wystar
czające dla omawianej książki stwierdzenia końcowe w tym podrozdziale, które 
mówiły o roli kontaktów bezpośrednich i pośrednich, o wzbogaceniu przez publi
kacje tych placówek popularnych opracowań wydawanych przez BDO czy wreszcie 
o inspirowaniu przez członków BDO kierunków pracy odpowiadających doraźnym

. celom związku (s. 177). Wcześniej .twierdzenia te nie zostały poparte przykładami.
Tło, na którym Autor chciał przedstawić działalność BDO, przerosło właściwy
nurt wykładu.

Książka K. Fiedora rysuje wszechstronny obraz działalności antypolskiej 
w Trzeciej Rzeszy. Ale zarazem wskazuje na potrzebę dalszych badań nad dzia
łalnością jednego z najważniejszych ogniw frontu antypolskiego w Trzeciej Rze
szy - Bund Deutscher Osten. 

Wojciech Wrzesiński 

I . • 

B. K o  z i e  ł ł o - P o k  1 e w  s k i, ZAGRANICZNI ROBOTNICY PRZYMUSOWI
W PRUSACH WSCHODNICH W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ, Warszawa 
1977, SS. ;235. 

Rozwijane w różnych ośrodkach badania nad położeniem robotników przy
musowych w Trzeciej Rzeszy owocują ostatnimi czasy publikacjami� w postaci 
wydawnictw źródłowych i monografii. Jedną z nich jest ogłoszona przez PWN 
rozprawa doktorska B. Koziełło-Poklewskiego, poświęcona aspektom ekonomicz
nym i prawnym przymusowego zatrudnienia w Prusach Wschodnich w latach 
okupacji. C_hodzi więc o monografię, dotyczącą jednej z prowincji ówczesnego 
państwa niemieckie·go, prowincji wysuniętej. najbardziej na wschód, co, jak się 
okazuje, miało także i to znaczenie, że większość przymusowo zatrudnionych tu 
robotników pochodziła z· przyłączonych do Prus Wschodnich ziem polskich oraz 
z obszarów Związku Radzieckiego. 

Zasięg przestrzenny pracy ograniczono do „Provinz Ostpreusseń". Przesądziły 
o tym, jak się zdaje, zainteresowania Autora, a także· dostępne mu źródła. · Na
podstawie lektury pracy można wnosić, że temat odnosi się tylko do tzw. starych
ziem wschodniopruskich, a więc tylk:o tych powiatów; które stanowiły tę prowin
cję przed włączeniem ziem polski,_ch w październiku 1939 r. Dla znających te za
gadnienia wydaje się to oczywiste. Nie oznacza to jednak, że tylko omawiane
v.r pracy powiaty stanowiły obszar jednostki administracyjnej zwanej Prusy
Wschodnie.

Za uzasadnione można uznać ograniczenie się do jednej tylko prowincji, i to 
z dwu powodów. Z jednej strony ustalenia poczynione w pracy można w ramach 
tego tematu uznać za wyraz zasady pars pro toto a więc w gruncie rzeczy za 
nie odbiegające od ustaleń właściwych innym dzielnicom. Z drugiej zaś strony 
takie zakreślenie przestrzenne pozwoliło nie tylko na potwierdzenie ogólnych 
prawidłowości, lecz także na wyłowienie odrębności, występujących pomimo pra
wic całkowitego „zglajchszaltowania" w Rzeszy. W tym kontekście podnieść na
leży i to, że szczegółowe badania wycinkowe, oparte na solidnej analizie zgroma
dzonych źródeł, mają często większe znaczenie poznawcze niż niejedna przed
wczesna próba syntezy. Odnosi się to zwłaszcza do tematów tak rozległych, jak 
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przymusowe zatrudnienie cudzoziemskich robotników w Niemczech w latach II 
wojny światowej. 

Pochwalić należy zastosowaną metodę. Krytyczna analiza dostępnych żró
deł (niektóre odsyłacze są zbyt drobiazgowe), a zwłaszcza konfrontacja z prak
tyką codzienną, prowadzą do obiektywnych ustaleń i prawidłowych wniosków. 
Nie da się bowiem dojść prawdy o 'Przymusowych robotnikach opierając się na 
wydawanych aktach normatywnych. Taka metoda musi prowadzić do ustaleń 
jednostronnych i w efekcie nieprawdziwych wniosków. Np. nie można mówić 
o czasie pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu, skoro z innych źródeł wia
domo, że o długości dnia pracy decydowały wymogi pracodawcy. Tego niebezpie
czeństwa Autor uniknął, konfrontując literę prawa z codzienną rzeczywistością.

Jeśli konstrukcję pracy uznać należy za właściwą, jest konsekwentna i lo
giczna, to zastrzeżenie może budzić rozdz. I zatytułowany „Rynek pracy Prus 
Wschodnich w okresie hitlerowskim". Liczne odniesienia do sytuacji gospodarczo
-społecznej Niemiec z II pol. XIX w. sugerują bowiem podświadomie, że przy
musowe zatrudnienie w latach II wojny było kontynuacją, a właściwie reakcją 
na �jawisko dawne, któremu na imię stały brak rąk do pracy w Niemczech i któ
re w latach 1939-1945 było w istocie podobne do tego sprzed I wojny światowej. 
Takie stanowisko, przyjmowane chętnie przez historiografię zachodnioniemiecką, 
zaciera różnice pomiędzy „Sachsengangerami" z ostatnich dziesiątków lat XIX 
stulecia czy „Gastarbeiterami" w RFN a przymusowymi robotnikami, deporto
wanymi do pracy w czasie okupacji. Różnice pomiędzy tymi jakościowo odmien
nymi zjawiskami Autor dostrzega i o nich mówi, ale dla uniknięcia nieporozu
mień- należało je także podkreślić właśnie w rozdz. I. Przymusowe zatrudnienie 
obcych obywateli na· ogromną skalę podjęli naziści nie po to, by uzupełnić braki, 
lecz by móc 'Prowadzić wojnę i tę wojnę wygrać. Niemca na froncie zastępował 
w fabryce zbrojeniowej, przy warsztacie czy na roli Polak, obywatel ZSRR, Fran
cuz bądź inny obcokrajowiec, przymuszony do tego pośrednio lub bezpośrednio. 
Zwycięstwo Niemiec w imperialistycznej wojnie to właśnie cel, któremu podpo
rządkowano wysiłek tych ludzi. Druga podstawowa różnica sprowadza się do trak
towania robotników przymusowych, które w sposób wyraźny odbiegało od tra
dycyjnego statusu pracownika najemnego. Liczne dowody tego spotykamy w roz
dziale następnym, poświęconym elementom sytuacji prawnej robotników zagra
nicznych. Słusznie też zauważył tu Autor zasadniczą sprzeczność w zamierze
niach, sprzeczność pomiędzy polityką dyskryminacji, wyniszczeniem przez pracę, 
a koniecznością jak najdłuższego eksploatowania robotnill:ów dla potrzeb wojny. 
Ten stan rzeczy wpływał na dalszy los przymusowo zatrudnionych i konieczność 
odstępstw nazistów od niektórych założeń doktrynalnych. 

Na pierwszy rzut oka można się zastanawiać, czy potrzebny był przegląd 
obowiązujących przepisów prawnych, skoro autorzy, piszący wcześniej na te te
maty, już to poniekąd zrobili. Po bliższym zapoznaniu .się z pracą należy odpo
wiedzieć twierdząco na tak postawione pytanie. Autor przy okazji bardzo umie
jętnie ·wykazał jak w obrębie tzw. prawa pracy Niemiec hitlerowskich derogo
wano przepisy ogólne, normy wyższego rzędu w rodzaju ·ustawy czy dekretu, za
stępując je de facto nakazem administracyjnym czy innym przepisem powiela
nym przez władze policyjne. Za przykład może tu służyć przytaczany okólnik, 
który wbrew formalnie obowiązującym normom o zatrudnieniu kobiet nakazywał 
zatrudniać zagraniczne robotnice tak długo, jak to jest możliwe w czasie ciąży 
i jak najwcześniej po porodzie. Zwolennikom badań obowiązujących norm praw
nych należy zawsze przypominać, że w nazistowskiej rzeczywistości decyzja ad
ministracyjna, nakaz policyjny, tajna instrukcja czy okólnik pełnomocnika zna
czyły więcej niż postanowienia ustawowe. Odnosi ·się to także do przepisów o za
trudnieniu, w szczególności zaś zatrudnieniu przymusowych robotników. 
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Omawiając ten problem Autor ma na myśli zwykle stronę gospodarczą za
gadnienia. I słusznie, bo była to z punktu widzenia niemieckich zamierzeń spra
wa najważniejsza. Nie oznacza to jednak, że sprawa nie posiadała innych aspek
tów. Można tu wskazać np. na takie zjawiska towarzyszące, jak wpływ na walkę 
zbrojną z okupantem przez _wywożenie młodych ludzi z krajów okupowanych 
i poddanie ich nadzorowi policyjnemu, biologiczne osłabianie podbitych ńarodów 
przez utrudnianie czy uniemożliwianie małżeństw młodym ludziom wywiezio
nym na roboty czy też na okazję do badań rasowych i selekcji pod kątem przy
szłego zniemczania {Ein<deutschungsverfahren). O tych sprawach też należy przy
pominać, gdy się podejmuje tę problematykę. 

Za szczegółowe �ożna uznać ustalenia dotyczące rozmiarów zatrudnienia. Po
działy z uwzględnieniem różnych gn,1p dają dość dokładny obraz w poszczegól
nych dziedzinach produkcji. Mówiąc o rekrutacji ograniczono się jednak do przed-· 
stawienia zdobywania tzw. siły roboczej w Polsce, ZSRR i w krajach �achodniej 
i północnej Europy. Godziło się przy tej okazji również wyrażnie podkreślić, że 
przekształcanie w robotników przymusowych obywateli polskich wskutek pozba
wienia· ich prawa do powrotu, jak to m_iało miejsce z tzw. jeńcami cywilnymi czy 
z Polakami, którzy jeszcze przed 1 IX 1939 r. przebywali w Prusach Wschod
nich - to też sposoby rekrutacji. To samo można odnieść do pol�kich i nie tylko 
polskich jeńców wojennych, zwalnianych z niewoli i natychmiast zatrudnianych 
przymusowo. Autor zna zagadnienie i wspomina o nim, ale czyni to nie przy spo
sobach rekrutacji, z czego można wnosić, ze rozumie ją dość wąsko. 

W pracy przebija wyraźnie podział robotników przymusowych na różne pod 
względem położenia prawnego grupy. Status poszczególnych grup zależał od sze
regu okoliczności. Nie bez znaczenia, co potwierdz·a praca, były tu przesłanki ra
sov.re. Traktov.ranie Polaków, obywateli Związku Ra1izieckiego czy też innych było 

w dużej mierze pochodną tych momentów. 
W końcowych partiach książki Autor podjął zagadnienia bar·dziej regionalne, 

jak stosunek ludności rodzimej do robotników przymusowych, jak właściwe tej 
prowincji problemy ewakuacji ludności cywilnej . czy stanowisko robotników 
w obliczu zbliżającego się wyzwolenia. Ustalenia te można uznać za oryginalne 
i wzbogacające w-iedzę o historii tego regionu. 

W sumie praca B. Koziełło-Poklewskiego stanowi wartościową pozycję, wzbo
gacającą naszą wiedzę o okresie II wojny światowej, a zarazem rezultat solid
nych studiów archiwalnych. 

Franciszek Połomski 

A. B a r t  e c z ek, INTEGRACYJNA FUNKCJA INFRASTRUKTURY GOSPO
DARCZEJ W ŚWIETLE BADAŃ NAD GÓRNOŚLĄSKIM OKRĘGIEM .PRZEMY
SŁOWYM (Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju, Studia, t. LIX, Warszawa 1977, ss. 139. 

Badania nad infrastrukturą, w tym również w aspekcie h_istorycznym, są do
tąd domeną ekonomistów i geografów 1. Historycy dotychczas nie wkroczyli sze
rzej na to pole badawcze, zwłaszcza w problemy integracyjnych funkcji infra
struktury. Wielokierunkową dyskusję, w środowisku historyków, wokół proble
mów integrncji ziem polskich po 1918 r. zapoczątkowano z okazji półwiecza od-

1 Por. literaturę z której korzystał A. Barteczek, a także załączony do tej 
pracy wykaz publikacji Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
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budowy pań,stwowości polskiej 2, a podjęto ją ponownie na XI Powszechnym Zjeź
dzie Historyków Polskich we wrześniu 1974 r. a Koncentrowano przy tym uwagę 
na wątkach politycznych i społecznych, w mniejszym stopniu rozważano aspekty 
gospodarcze. Problematyka integracji gospodarczej ziem polskich nie została pod
dana bliższemu oglądowi naukowemu, choć przewija się przez wiele syntez i roz
praw z zakresu hi-storii gospodarczej 4• 

Tymczasem, jak się zdaje, likwidacja odrębności gospodarczej byłych dzielnic 
dawała podstawę do odpowiednich procesów w płaszczyznach: politycznej, praw
nej, administracyjnej, społecznej i kulturalnej. Szybkie zaś zespolenie gospodar
cze ziem trzech zaborów było uwarunkowane tempem rozwoju infrastruktury 
gospodarczej, a więc systemów: wodnego, transportowego, łącznościowego i ener
getycznego. Badania historyczne nad tymi. systemami i ich rolą integracyjną są 
dopiero w początkowej fazie 5, dlatego tym większe zainteresowanie budzi praca
A. Barteczka, która, aczkolwiek nie wskazuje na to jej tytuł, jest w dużej mie
rze monografią historyczną.

Autor wybrał dla swych badań obszar z kilku względów specyficzny, cechuje 
go bowiem szczególne nasycenie zakładami przemysłowymi oraz wysoki stopie11 
urbanizacji. Procesy te uległy komplikacji pod wpływem zmiennych losów dziejo
wych, ponieważ do 1939 r. przez Górnośląski Okręg Przemysłowy przebiegały gra
nice państwowe, co wpływało w określony spósób. na politykę, m. in. w żakresie 
infrastruktury. Na takim właśnie obszarze mógł A. Barteczek uwypuklić szcze
gólne znaczenie, w tym również integracyjne, infrastruktury do rozbudowy prze
mysłu i sieci osadniczej. 

Wydaje się, że Autor w dużej mierze spełnił postawione so1'1e zadanie w teo
retycznym rozdz. I, choć niektóre problemy zostały tylko zasygnalizowane, a ze 
względu na ich wagę wymagały rozwinięcia i większej precyzji. 

Wątpliwości nasuwa pod.ział na okresy, dla których Autor przyjął daty _o róż
nej wadze gatunkowej. I tak dla okresu drugiego przyjęto jako datę wyjściową 
rok 1845, ponieważ w tym właśnie roku pojawił się na obszarze Zagłębia Węglo
wego transport kolejowy (s. 48). Natomiast dla dwu następnych okresów przy

jęto Iata 1922 i 1945 (s. 63, 7l), a więc daty znaczące przede wszystkim dla_ hi
storii politycznej. Brak tu zatem konsekwencji i równoważności w przyjętych 
kryteriach służących celom periodyzacyjnym. Autor mógł jak się zdaje, z powo
dzeniem zrezygnować z ujęcia chronologicznego na rzecz problemowego i omó
wić interesujące go zakresy badawcze w długim trendzie czasowym. Jest to tym 
bardziej uzasadnione, że· kwestie zmian granicznych, bo ich dotyczą przyjęte ce
zury w rozdz. II, omówione zostały w rozdziale na�tępnym. 

2 Por. II Rzeczpospoiita. Dyskusja historyczna (Miesięcznik Literacki, 1968, 
nr 6 s. 76-94); J. Ża r n o w s  k i, Procesy integracyjne w Polsce międzywojennej 
(Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 IX 
1968. Referaty, t. II, Warszawa 1968, s. 96-lllO); K. Gr z y b o w s k i, Rola prawa 
w likwidacji podziałów za borowych oraz integracji państwa· polskiego (Droga 
przez półwiecze, Warszawa 1969, s_. 61-78); A. J e z i e r s k i, Niepodległość a roz
wój gospodarczy Polski (tamże, s. 239-252). 

a Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX-XX -w., pod red. H. Zieli11-
skiego, Wrocław 1976. 

4 Por. z. L a  n d a  u, J. T o m  a s z e w  s k i, Gospodarka Polski międzywojen
nej, t. I: 1918-1923, Warszawa 1967; J. To m a s  z e  w s k i, Związki gospodarcze 
państw sukcesyjnych a Polska (Z. Landau, J. Tomaszewski, Druga Rzeczpospolita. 
Gospodarka. Społeczeństwo. Miejsce w świecie, Warszawa 1977, s. 363-398). 

s Por. L a n d  a u, To m a s  z e  w s k i, Gospodarka ... , t. I, s. 222-251; J. P i
ł a t  o w i c z, Warunki i polityka elektryfikacji Polski 1914/ 18-1939, Warszawa 
1977 (maszynopis pracy doktorskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu War-
szawskiego). 
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Aczkolwiek podziałom granicznym i roli państwa poświęcono wiele miejsca 
(s. 81-86), to jednak nie znalazły one zadowalającego wyjaśnienia, wynikające
go z niepełnej edukacji historycznej Autora 6. Pominięto całkowicie problem od
rębności polskiej części Górnego Śląska, wypływającej z postanowień Statutu Or
ganicznego Województwa Śląskiego z 15 VII 1920 r., nadającego mu daleko idącą 
autonomię, obejmującą swym zasięgiem również infrastrukturę, w tym także pod
system elektroenergetyczny 7• Miało to duże znaczenie dla rozwoju infrastruk

tury, a zwłaszcza dla jej roli integracyjnej, z dwu względów. W skali makro 
utrudniało to integrację np. podsystemu elektroenergetycznego z resztą kraju, 
ponieważ w wojewódz.twie śląskim nie obowiązywały ani ustawa elektryczna 
z 1922 r., ani rozporządzenie o popieraniu elektryfikacji z 1933 r., ani wreszcie 
rozporządzenie o podziale kraju na okręgi elektryfikacyjne z 1937 r. s Tym samym 
państwo, w tym wypadku . w zakresie elektroenergetyki, nie posiadało podstaw 
prawnych do ukierunkowania rozwoju infrastruktury w zależności od potrzeb 
całego kraju, a była to kwestia istotna, elektroenergetyka śląska stanowiła bo
wiem około 500/o mocy ogólnokrajowej. Specyficzna sytuacja prawna Śląska zna
lazła swoje odbicie również w skali mikro, ponieważ uniemożliwiała wprowa
dzenie elektryfikacji okręgowej, a więc integrację podsystemu elektroenergetycz
nego w skali województwa. Rola państwa zatem w dwudziestoleciu międzywo
jennym w kształtowaniu infrastruktury została wydatnie ograniczona na rzecz 
autonomii województwa śląskiego. W zakresie elektroenergetyki została ona zlik
widowana dopiero w 1939 r. 9 Dlatego twierdzenie Autora, że „wytwarzanie ener

. gi.i. elektrycznej w okresie międzywojennym poddawane było coraz silniejszej kont
roli państwa" (s. 8'13) nie ma podstaw w rzeczywistości. 

Ciekawą kwestią, której Autor nie podnosi, jest ewentualny wpływ przy
granicznego położenia na rozwój infrastruktury śląskiej w dwudziestoleciu mię
dzywojennym 10

• W wypadku elektroenergetyki państwo, ze względów strategicz
nych, preferowało przede wszystkim obszar Centralnego Okręgu Przemysłowego, 
pomimo że na Śląsku były lepsze warunki do jej rozwoju. 

Autor pominął w swoich rozważaniach konwencję genewską (górnośląską), 
tj. 15-letnią umowę polsko-niemiecką z 15 V 1922 r., mającą duże znaczenie dla 
zachowania łączności gospodarczej pomiędzy podzielonym Śląskiem w dwudziesto
leciu międzywojennym. Gwarantowała ona np. swobodę przesyłania energii elek
trycznej na całym obszarze Górnego Śląska. 

Sądzę, :i:e zbyt dużo uwagi poświęcono aspektom ilościowym infrastruktury 

G Potwierdza to fakt, że Autor nie wykorzystał wielu podstawowych opraco
wań historycznych, a zwłaszcza: H. R e c h o w i c z, Sejm śląski 1922-1939, Kato
wice 1965; J. J a r o s, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 
1914 r., Wrocław 1965; t e  n ż e, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górno
śląskim w latach 1914-1945, Katowice-Kraków 1969; t e  n ż e, Zarys dziejów 
górnictwa węglowego, Warszawa-Kraków 1975; Zakłady przemysłowe w Polsce 
XIX i XX wieku, pod red. I. Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław 1967; Uprzemysło
wienie ziem polskich w XIX i XX wieku, pod red. I. Pietrzak-Pawłowskiej, Wro
cław 1974, dla okresu międzywojennego prac z. Landaua i J. Tomaszewskiego. 
Przy okazji chcę zwrócić uwagę na drobne błędy w nazwiskach historyków - na 
s. 46 zamiast Bączek winno być Mączak, na s. 132 zamiast Ichnatowicz winno być
Ihnatowicz.

7 Por. ,,Dziennik Ustaw RP", 1920, nr 73 poz. 497. 
8 Por. ,,Dziennik Ustaw RP", 1922, nr 34 poz. 277; 1933, nr 85 poz. 633; 1938, 

nr 69 poz. 503; 1937, nr 24 poz. 156. 
o P i·ł a t  o w i c z, op. cit., s. 94-98.
10 Wiadomo np., że rozwój wielkopolskich miast przygranicznych w dwudzie

stoleciu międzywojennym uległ zahamowaniu. Por. U. C y  n a 1 e w  s k a, Sytuacja 
społeczno-ekonomiczna miast wielkopolskich w międzywojennym dwudziestoleciu, 
Warszawa-Poznań 1977, s. 14-15, 18. 
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ze szkodą dla analizy jakościowej (może z wyjątkiem transportu) zwłaszcza w za
kresie elektryfikacji. Rola elektroenergetyki w infrastrukturze jest szczególna, 
stanowi ona bowiem z jednej strony sama w sobie część jej systemu energetycz
nego, z drugiej zaś w zasadniczy sposób wpływa na nowoczesność lub wręcz jest 
podstawą funkcjonowania pozostałych systemów infrastruktury, szczególnie tran
sportowego i łącznościowego, w mniejszym stopniu wodnego. Wypływa stąd dwo
jakiego rodzaju rola elektroenergetyki dla procesów integracji. W zakresie pierw
szym, wpływa ona w zasadniczy sposób na integrację samej infrastruktury, po
nieważ tworzy jedyną i wspólną bazę energetyczną dla wszystkich systemów. 

W drugim, szerszym zakresie elektryfikacja, bodaj najszybciej i najszerzej, 
wpływa na integrac;ję danego obszaru. Do spełnienia tej funkcji elektroenergety
kę predysponowały: nowość jej struktur w stosunku do systemów transporto
wego i wodnego, co pozwalało łatwo modelować ją wedle aktualnych potrzeb 
iudności, oraz· nieograniczone niemal techniczne możliwości dotarcia nawet do po
jedynczego konsumenta. To właśnie sprawiło, że mimo „młodości" elektryfikacja 
objęła swoim zasięgiem niemal całość mieszkańców GOP (s. 114-115, 118) - przy
czyniając się do likwidacji różnic w zakresie cywilizacji i kultury materialnej, 
czego nie można powiedzieć o innych systemach i podsystemach infrastruktury. 

Podsystem elektroenergetyczny pośrednio ma jeszcze inne, cywilizacyjne zna
czenie. Zastosowanie elektryczności y,r systemie łączności (nie wiadomo, dlaczego 
pominięto go całkowicie w recenzowanej książce) wiodło do nowych środków in
formacji oraz masowego przekazu - radia i telewizji, kształtujących kulturę ma
sową. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że oblicze współczesnej cywilizacji 
uformowało się na bazie elektryfikacji Uniwersalność cywilizacji te�hnicznej, któ
rą niosła ze sobą elektryfikacja, miała szczególne znaczenie integracyjne. 

Zasygnalizować trzeba różnice w ujęciu rozdz. IV dotyczącego lat 70-tych 
XX w., a poprzedzających go rozdziałów historycznych. Rozdz. IV nasycony jest 
kartografią i statystyką, ale, niestety, nie mogą one służyć celom _!tomparatystycz
nym z okresem międzywojennym, czy latami 50- i 60-tymi XX w., które został;y 
potraktowane . opisowo. Wydaje się, że wszechstronne ujęcie, jakie Autor zapre
zentował w rozdz. IV, winno być zastosowane dla lat poprzednich, oczywiście 
w takim stopniu, jaki umożliwiłaby to statystyka, co niewątpliwie podniosłoby 
walory poznawcze książki. 

Mimo pewnych usterek otrzymaliśmy wartościową pracę, która w rzadki obec
nie sposób kojarzy przeszłość z problemami współczesnymi, wykazując olbrzymi 
wpływ historycznie ukształtowanej infrastruktury (s. 86, 99, 107) na jej współ
czesny kształt. Jak wykazały badania A. Barteczka, genetyczne ujęcie tematu 
może mieć również zn;łczenie dla współczesnych planistów i decydentów gospo
darczych. Zrozumiały zatem wydaje się postulat rozszerzenia tego typu badań 
z większym .udziałem historyków. 

Józef Piłatowicz 

W. K u ch a r s  k i, ZWIĄZEK POLAKÓW „ZGODA" W REPUBLICE FEDE
RALNEJ NIEMIEC, Lublin 1976, ss. �03. 

Problematyka polonijna w Republice Federalnej Niemiec otrzymała pierwszą 
pozycję książkową. Praca dr. W. Kucharskiego wzbudziła duże zainteresowanie 
osób, którym zagadnienie to nie jest obce. Książka, wydana nakładem Wydaw
nictwa Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego Uniwersytetu Marii' Curie
-Skłodowskiej w Lublinie na pięknym kredowym papierze, podzielona jest na 
9 rozdziałów o objętości od 28 do pół strony druku. Na tekst przypadają 64 strony. 

9 - Sobótka 3/78 
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Reszta to 118 stron ilustracji oraz indeks nazwisk i streszczenie w języku nie
mieckim. 

Jestem jako recenzent w nie lada kłopocie, dÓ jakiej kategorii publikacji po-
zycję tę zakwalifikować. Sądząc· po tytule i wydawcy należałoby oczekiwać, że 
czytelnik otrzymuje monografię Związku Polaków „Zgoda" z wymaganym apa
ratem naukowym. Tymczasem Autor sprawę tę załatwia jednym przypisem na 
pierwszej stronie, podając, iż wykorzystał „zasoby archiwalne organiz·acji polo
nijnych w RFN, a przede wszyst)dm Zarządu Głównego i gromad »Zgody«, To
warzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną »Polonia« w Warszawie, Polonijnego 
Centrum Kulturalno;-Oświatowego Uniwersytetu Marii' Curie-Skłodowskiej w Lu--------
blinie oraz zbiory prywatn!;! i relacje działaczy polonijnych". Książka ta nie od
powiada również wymogom wydawnictw albumowych, mimo mnogości ilu
stracH. 

W tygodniku Związku Polaków „Zgoda", wydawanym w Bochum, ,,Głosie Pol
skim" z 25 IX 1976 i:., ukazał się wywiad z Autorem, w którym czytamy: ,,Książ
kę pisałem przede wszystkim z myślą o członkach »Zgody«. Myślę więc, że znaj
dzie -się ona w domu każdego członka Związku, a także w ważniejszych biblio
tekach w Pols'ce i poza jej granicami". Należy więc przypuszczać, iż zamiarem 
Autora było dać czytelnikowi polonijnemu w RepiJblice Federalnej Niemiec po
pularną wiedzę o powstaniu i działalności „Zgody", tym bardziej że w 1975 r. 
uroczyście obchodzono 25-lecie tej organizacji. 

Niezależnie od tego, jakie były cele i założenia Autora, nic go nie zwalnia od 
spełnienia podstawowych wymogów - prawdy i wierności historycznej, właściwej 
oceny faktów, od logicznej i przejrzystej konstrukcji. Książka dla tak wrażliwe
go odbiorcy, jak Polonia w RFN (oprócz Związku Polaków „Zgoda" istnieje tam 
Związek Polaków W Niemczech i h:ilh:a innych or15anizacji), ""inna być szczególnie 

· starannie przy.gotowana. Dla nich treść będzie zawsze ważniejsza niż forma poda
nia. Niestety, omawiana książka nie spełnia oczekiwań potencjalnego odbtorcy.
Czytelnik, a będzie nim �apewne nie tylko- członek „Zgody", który chciałby po
znać historię tego Związku, niewiele zrozumie i dowie się o . ,,genezie, celach
i strukturze" Związku, ·czemu poświęcony jest rozdŻ. I. Fakty z rói:nych okresów
historycznych są przemieszane. W książce tej nie ma żadnej myśli przewodniej,
konsekwencji. Brak tła polityczno-społecznego osadzającego Związek Polaków
,,Zgoda" w realiach dnta dzisiejszego. Brak ogó_Inej charakterystyki obecnego śro
dowiska polonijnego w RFN, jego przeobrażeń politycznych i społecznych po II
wojnie światowej. Brak informacji o początkach „Zgody", tej największej dziś
i bardzo czynnej organizacji oraz obrazu jej działalności. Zresztą w ogóle „Zgodzie"
w tej książce, mimo zapowiedzi w tytule, poświęcono niezbyt wiele miejsca.

Autor robi częste· ,,wypady" w przeszłość historyczną, w której z, ogromnym
trudem się porusza. Wiele tu, nawet bardzo 'wiele, niewłaściwej interpretacji,
często wynikających z niepełnej znajomości faktów lub z niefrasobliwego do
nich stosunku Autora, wiele niejasności i niezgodności z historią. Można było tego
uniknąć, gdyby wydawnictwo dało książkę do oceny kompetentnym recenzentom.
Nie sposób tu omówić wszystkie braki, nawet te najpoważniejsze, gdyż musiałaby
powstać co najmniej druga taka książka. Ograniczymy się tylko dó przykładów.

Kucharski pisze: ,,Związek Polaków »Zgoda« jest spadkobiercą bogatych tra
dycj'i ruchu polonijnego w Niemczech, którego poczc)tki sięgają ostatnich lat
XVIII wieku" (s. 5). Dalej genezę „Zgody" wywodzi od emigracji politycznej, po
czynając od przywódców Sejmu Czteroletniego, powstań narodowych i związków
polonijnych okresu międzywojennego. Co za straszliwe pomieszanie pojęć, faktów
i okresów. Formalno-prawnym spadkobiercą „ruchu polonijnego w Niemczech"
jest Związek Polaków w Niemczech, który powstał w 1922 r. w Berlinie i który
już w 1945 r. przystąpił do odbudowy życia organizacyjnego. W „Zgodzie" zna-
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lazło się wielu działaczy przedwojennego Związku Polaków w Niemczech. Ale 
przecież tradycje pojedynczych osób nie są tradycjami organizacji. 

Wychodżstwo polskie w Westfalii i Nadrenii jest klasyczną emigracją zarob
kową, która zaczęła się w siedemdziesiątych latach XIX w. W 1970 r. Instytut 
Zachodni w Poznaniu, jak również środowiska polonijne w Republice Federal
nej Niemiec obchodziły 100-lecie polskiej emigracji do Westfalii i Nadrenii. Nie 
,,splo; różnych czynników społecznych, politycznych· i ekonomicznych - spowodo
wał,. że tysiące Polaków wyemigrowało do Niemiec" (s. 7), a szybki rozwój prze
mysłu w zachodnich prowincjach Niemiec, który stworzył znacznie lepsze wa
runki pracy robotnikom ze wschodnich terenów. Dalej przyczyn wychodźstwa 
polskiego do Niemiec Kucharski szuka w zwycięstwie Prus nad Francją w 1871 r., 
w powstaniu Hakaty i Komisji Kolonizacyjnej. Zwycięstwo Prus nad Francją 
o tyle miało związek z polskim wychodźstwem, o ile francuskie odszkodowania
wojenne przyśpieszyły rozwój industrializacji na zachodzie Niemiec. I gdyby nie
było Hakaty i Komisji Kolonizacyjnej, która powstała w 1886 r., a nie w 1894.
(s. 7), polska emigracja zarobkowa i tak by miała miejsce, determinował ją bo
wiem Tozwój gospodarczy ówczesnej Rzeszy. ,,Radykalizacja ruchu polonijnego
wzbudziła zaniepokojenie niemieckich kół nacjonalistycznych, które zdecydowały
się sprowadzić księdza polskiego . . . wybór padł na księdza Franciszka Lisa"·
(s. 10). Ksiądz Lis przyjechał do Westfalii w ·1890 r. ,,Grupa Socjalistów Polskich"
w W·estfalii powstała w 1891 r. Trudno zresztą się zorientować; o co tu Autorowi
chodzi, ponieważ nic na temat ,;radykalizacji" nie pisze.

Nieznajomość faktów historycznych wykazuje również stwierdzenie: ,,Po na
padzie Hitlera na Polskę rozwiązano w III Rzeszy wszystkie polskie organiza
cje . . . konfiskaty, brutalny terror, mordy, obozy koncentracyjne

,-
przymusowe 

wcielanie młodzieży polskiej do Wehrmachtu" (s. 14). W 1935 r. wprowadzono 
w Niemczech przymusowy obowiązek służby wojskowej. Od tej pory wszyscy, 
obywatele niemieccy bez względu na przynależność· narodową, a więc Polacy 
również, musieli odbywać służbę wojskową, a nie dopiero „po napadzie Hitlera 
na Polskę". 

,,W roku 1924. zorganizowano Westfalska-nadreński Związek Polskich Towa
rzystw Szkolnych" (s. 78). Takiego nie było. Związek Polskich Towarzystw Szkol
nych w Niemczech powstał w 1922 r. Vf Berlinie jako organizacja kierująca i ko
ordynująca pracę wszystkich Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech. 
W Dzielnicach (Westfalia i Nadrenia należały do Dzielnicy III Związku Polaków 
w Niemczech) zorganizowano Sekretariaty Towarzystw Szkolnych. W Westfalii 
i Nadrenii Sekretariat powołano do życia w 1925 r. 

Bez żadnego wprowadzenia czytelnika w zawiłości 'życia polskiego i polonij
nego w 1945 r. na terenie Niemiec Zachodnich, Autor pisze, że po II wojnie świa
towej znalazło się tu ponad 2 mln Polaków, w tym około 140 tys. dzieci i �ło
dzieży. W marcu 1945 r. powstała „Centrala Szkolnictwa Polskiego w Niemczech 
z siedzibą w Ibbenbi.iren, na której czele stanął człowiek o wielkiej wiedzy pe
dagogicznej, ·energiczny działacz społeczny, były jeniec oflagu VIB d Dossel ·
dr Tadeusz Pasierbiński" (s. 79). To wszystko prawda, tylko że te prawdy tak 
zestawione w kontekście Polonii w RFN tworzą obraz nieprawdziwy. 

Powojenne .'organizacje polskie w Niemczech i polonijne to przecież nie to sa
mo. Wspomniana Centrala Szkolnictwa Polskiego w Niemczech została zorganizo
wana przez polskich jeńców i więżniów obozów koncentracyjnych, którzy znaleźli. 
się w Niemczech bezpośrednio po wyzwoleniu, oraz przez organizacje i instytucje 
działające poza granicami Niemiec. Szkolnictwo polskie w 1945 r. powstawał� 
zresztą wszędzie, gdzie znaleźli się rzuceni przez wojnę Polacy - w Niemczech·, 
Anglii, Francji, Szwajcarii i na innych kontynentach. Dr Pasierbiński mieszkał 
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przed wojną w Polsce i był wizytatorem szkół średnich. Nie były to więc orga
nizacje Polonii niemieckiej. 

,,Z chwilą powstania Republiki Federalnej Niemiec (1949) - pisze Autor -
zmieniły się warunki działalności stowarzyszeń i instytucji polonijnych, które 
od tej pory przejęły sprawy szkolnictwa. Przy Związku Polaków »Zgoda« powo
łano radcę i referenta szkolnego". Przecież Związek Polaków „Zgoda" powstał 
w 1950 r., o czym Autor w innym miejscu wspomina. 

Nie ma strony w tej książĆe, na której nie byłoby błędnych informacji lub 
nieprecyzyjnych sformułowań. W rozdz. V obejmującym półtorej strony, zaty
tułowanym „Prasa polonijna", czytamy m. m.: ,,W okresie międzywojennym 
w znacznym stopniu do konsolidacji Polonii w Niemczech przyczyniło się wy
dawnictwo »Sztandar Polski«, które drukowało w Herne dzienniki: ·»Naród«, 
»Polak w Niemczech« i »Dziennik Berliński«. Wcześniejszym było wydawnictwo
Z. Kawalera w Oberhausen, które w okresie międzywojennym przeniosło się do 
Szamotuł" (s. 139).

Nie wiadomo, o jaką konsolid.ację Autorowi chodzi. Natomiast powszechnie 
znany jest fakt istnienia opozycji w Zw'iązku Polaków w Niemczech w okresie 
międzywojennym, która szczególnie silna była w Westfalii i Nadrenii. Kawaler 
nazywał się Józef a nie Z. i jaki ma on związek ze „Sztandarem Polskim"? J. Ka
waler miał . drukarnię w Oberhausen, którą w 1920 r. przeniósł do Szamotuł, 
a przez okres paru miesięcy na przełomie lat 1912-1913 wydawał „Tydzień". 
„Polak w Niemczech" był miesięcznikiem, a „Dziennik Berliński" był drukowany 
w Herne dopiero od 1934 r. 

Dalej Autor wspomina o „pismach polonijnych" wychodzących po II wojnie 
światowej w Niemczech w brytyjskiej i amerykańskiej strefie okupacyjnej -
,,Wiadomości", ,,Słowo Polskie", .,Wiadomości Polskie", ,,Mały Polak" (s. 140). 
Na terenie Niemiec Zachodnich zaraz po wojnie ukazywały się w różnych mia-
stach, krócej lub dłużej, setki polskich pism wydawanych przez b. jeńców oflagów 
i więźniów obozów koncentracyjnych. Istniała tam wtedy również Polska Agencja 
Prasowa. Nie była to prasa polonijna a polska. ,,Wiadomości Polskie" ukazywały 
się dopiero od 1947 r., a „Mały Polak" był dodatkiem do „Tygodnika Polsk,iego" 
wydawanego przez amerykańskie dowództwo wojskowe. Uwidocz·nione to zresztą 
jest na zamieszczonej ilustracji „Małego Polaka" - ,,Pismo Armii Amerykańskiej 
dla dzieci polskich w Niemczech" (s. 143). Dlaczego więc Autor wymienił te pisma, 
a słowem nie wspomniał o polonijnych wychodzących do dziś, jak np. ,,Polak 
w Niemczech", ,,Ogniwo" i innych. Niewiele też dowiedzieliśmy się o piśmie Związ
ku Polaków „Zgoda" - ,,Głos Polski". 

Niezrozumiałe są również kryteria decydujące o doborze nazwisk osób, których 
. życi9rysy Autor przedstawia. Antoni i Jan Brejscy, Jakub i Stefan Przybylscy, 

ks. Franciszek Lis i wielu innych, nigdy do „Zgody" nie należeli. Dawno nie żyli, 
gdy powstała „Zgoda". Jeśli natomiast zamierzeniem Autora było pokazać wy
bitniejszych dzfałaczy polonijnych od początku życia organizacyjnego w Niemczech, 
to należało obok tych nazwisk wymienić przynajmniej czołowych przywódców 
polonijnych w okresie międzywojennym, jak np. Stanisław Sierako·wski, ks. Bo
lesław Domański, czy Stefan Szczepaniak, który przed wojną był prezesem Związku 
Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech, a po wojnie pierwszym prezesem 
Związku Polaków w Niemczech. Nazwisko jego ·wymienione zostało na s. 16 tylko ja
ko sygnatariusza porozumienia między Związkiem Polaków w Niemczech a Związ
kiem Polaków „Zgoda". A. Wagner urodził się we wsi Bartężek na Warmii, a nie 
Bartożek na Mazurach (s. 18). W życiorysach innych osób są również nieścisłości. 

Wiele zastrzeżeń budzi dobór zdjęć, których jest 213, i trudno się zorientować, 
czyj dorobek mają ilustrować - Związku Polaków „Zgoda", Związku Polaków 
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w Niemczech, czy innych organizacji. Nie można doszukać się konsekwencji w ich 
układzie. Np. obok legitymacji Związku Polaków „Zgoda", umieszczona jest legi
tymacja „Członka Towarzystwa św. Wojciecha w Misburgu" z 1894 r. Nasuwa się 
pytanie, dlaczego nie pokazał Autor legitymacji Związku Polaków w Niemczech 
obecnej czy przedwojennej. Podpisy pod zdjęciami są niekonsekwentne i niedo
powiedziane do końca, np. ,,Senior Polonii dortmundzkiej" (s. 34), ,,Szanowany pow
szechnie lekarz i działacz polonijny", czy „organizator wielu koncertów polskich 
zespołów w RFN" (s. 37) i obok „jeden z najbardziej zasłużonych działaczy «Zgody»", 
,,Współorganizatorka »Zgody« na terenie Bremy" (s. 34), ,,Koło kobiet z, Herne" 

_(s. 42), ,,De}egacja kobiet »Zgody«" (s. 43) itd. 

Anna Poniatowska 

A. O g r o d o w c z y k, ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO N A SLĄSKU OPOL
SKIM I DOLNYM 1945-1948, Opole 1978, ss. 277.

Nakładem Instytutu Sląskiego w Opolu ukazała się książka A. Ogrodowczyka 
podejmującego ambitne zadanie zaprezentowania pracy, ,,która byłaby kolejnym 
przyczynkiem do całościowego przedstawienia historii ziemi opolskiej dolno
śląskiej w pierwszych latach Polski Ludowej" (Wstęp, s. 10). 

Wyja{miając tytuł A. Ogrodowczyk pisze: ,,Treścią swą praca obejmuje wkład 
żołnierzy Wojska Polskiego w odbudowę podstaw życia społeczno-gospodarczego, 
roz,minowanie ziemi dolnośląskiej i opolskiej, zasiedlenie oraz umocnienie władz 
polskich, w dokonywanie się przemian rewolucyjnych, jak również ochronę po
kojową, twórczej pracy mieszkańców tych ziem w latach 1945�1948" (s. 8). Fak
tycznie, co również zaznaczył Autor we wstępie, praca wykracza znacznie poza 
określoną w tytule tematykę i cezury. Zaczyna się bowiem podrozdziałami: ,,Za
rys walk Armii Radzieckiej o wyzwolenie Sląska Opolsk-iego i Dolnego" (s. 11-19), 
,,Działalność radzieckich komendantów wojennych" (s. 19-27), ,,Powstanie i orga
nizacja polskich władz administracyjnych" (s. 27-34), a kończy Posłowiem (s. 251-
263), które prawie w całości poświęcone jest sprawozdaniu o pracach żołnierzy 
Śląskiego Okręgu Wojskowego na rzecz gospodarki województw opolskiego i wroc
ławskiego, głównie na początku lat siedemdziesiątych. 

W sumie recenzowana książka składa się z siedmiu rozdziałów, które, poza 
pierwszym, stanowią rozwinięcie tematu. Porządkuje ona wcześniejsze ustalenia 
badaczy oraz poszerza naszą wiedzę o nowe, często bardzo ciekawe fakty o udzia
le wojska w organizacji życia w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Sląska. 

Zdając sobie sprawę z faktu, że książka ukaże się w okresie obchodów 35 rocz
nicy powstania Wojska Polskiego, Autor we wstępie pisze: ,,Pełne przedstawienie 
obrazu pionierskich wysiłków żołnierzy i polskich osadników jest ze wszech miar 
konieczne dla udokumentowania społeczno-politycznej roli ludowego Wojska Pol
skiego na zachodnich i północnych rubieżach Polski. Podyktowane to zostało za
równo zapotrzebowaniem naukowym, jak i ogólnospołecznym". 

Oceniając pozytywnie samo podjęcie tematu oraz trud zgromadzenia bogatych 
materiałów do odtworzenia roli żołnierzy w organizacji powojennego życia', nasu
wają się również uwagi krytyczne. Zwróciłem już uwagę, że tytuł książki niezu
pełnie jest adekwatny do jej treści. Wydaje się, że z korzyścią dla książki byłoby 
skrócenie wykładu o przebiegu wyzwolenia i organizacji polskich władz admini
stracyjnych, jako problemów ogólnie znanych, na rzecz przypomnienia, jak pisze 
Autor, tradycji walk o przywrócenie Sląska Macierzy. W tradycji polskiej na 
Śląsku przetrwały, aż do wyzwolenia, legendy o śpiącym wojsku polskim, które 
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czeka na sygnał do zrzucenia pęt niewoli germańskiej. Sześćdziesiąt lat temu, w ok
resie odradzania się państwa polskiego - robotnicy i 'chłopi Śląska trzykrotnie 
chwytali za broń, a w okresie trzeciego powstania wystąpili jako autentyczna polska 
armia powstańcza, która jako jedyna siła była w stanie przeciwstawić się próbom 
zlekceważenia woli polskiej ludności Górnego Śląska, która wraz z ziemią chciała 
wrócić do Ojczyzny. 

Wracając jednak do wydarzeń 1945 r., to powszechnie wiadomo, że przed jed
nost.kami wojskowymi na Śląsk przybywali najpierw żołnierze, którzy już w cza
sie trwania wojny ·kierowani byli do organizacji życia na tym wyzwolonym ob
szarze. Autor wprawdzie przy nazwiskach A. Zawadzkiego, J. Ziętka i innych do
daje stopnie wojskowe, ale nawet nie sygnalizuje problemu udziału w wojsku 
polskim Ślązaków - w tym również ze śląska Opolskiego. Dotychczasowe usta
lenia wskazują, że w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, liczących w lipcu 
1945 r. nieco ponad 200 tys. żołnierzy, około 90 tys. stanowili dezerterzy z Wehr
machtu, głównie Ślązacy. W okresie, którym Autor się zajmuje, wielu z nich 
wracało do swych rodzin na Śląsk Opolski. Przechodzenie PolakóV'{ wbitych w nie
mieckie mundury na stronę radziecką spowodowało konieczność utworzenia w Pierw
szym Korpusie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, kolejnej, trzeciej dywizji, do któ-, 
rej przylgnęła nazwa „autochtońska" 1• Żołnierze ci, jak syn znanego poety z Sioł
kowic, Jakuba Kani, Bronisław, wracali na wyzwoloną rodzinną ziemię najkrótszą 
drogą. 

Jeśli problemy te mógł Autor uznać za nie· związane bezpośrednio z tematem, 
to absolutnie nie do wybaczenia jest pominięcie udziału żołnierzy w grupach ope
racyjnych, które jako pierwsze ekipy polskiej admfoistracjf i partii politycznych 
wkraczały na przyłączone do państwa obszary. Przytoczę tu tylko przykład miejsca 
żołnierzy w tworzeniu grup operacyjnych mających przejmować, zabezpieczać i w 
miarę możliwości uruchamiać potencjał przemysłowy. Na czele śląsko-opolskiej 
grupy operacyjnej stał kpt. A. Wiślicki. Kierownictwo przyjęło wojskową nazwę. 
„Sztab". O znaczeniu żołnierzy w pracach grup mówił Wiślicki na pierwszym 
Zjeździe Przemysłowym Ziem Odzyskanych: ,,Za frontem i w terenie, na którym 
operuje wojsko, prawo głosu mają ludzie w mundurach. Tylko umundurowany 
i zmilitaryzowany pracownik może poruszać się swobodnie i tylko taki ma pełny 
szacunek władz wojskowych, które w pracowniku cywilnym widziały, człowieka 
miejscowego, niepewnego i nie mającego za sobą poparcia władz centralnych, 
które reprezentuje" 2• Podajmy, że w pierwszej fazie organizacji grup planowano 
,,stworzenie poważnej organizacji zmilitaryzowanej, która miałaby za zadanie ru
szyć w teren i przez swoich oficerów specjalnych zorganizować wydziały przemysło
we, fabryki, zakłady, wnieść w teren nową ideę przemysłową i zacząć urucha
miać przemysł.' Organizacja ta miała mieć charakter wojskowy i miała w sobie 
zawierać wojska ochronne i oficerów dla spraw organizacyjnych" a. Wprawdzie 
grupy ostatecznie zostały zorganizowane i działały jako zespoły cywilne, jednak 
udział oddelegowanych do nich żołnierzy zasługuje na przypomnienie w pracy, 
przedstawiającej obraz „pionierskich wysiłków żołnierzy". 

Spośród spraw, na które nie sposób nie zwrócić uwagi, zaliczyć muszę przejście 
przez Autora do porządku dziennego nad zupełnie innym charakterem śląska 
Opolskiego i Dolnego. O ile, upraszczając nieco problem, ziemie województwa 
wrocławskiego trzeba było po wysiedleniu Niemców nasycić polskimi osadnikami, 

1 Por.: A. Br o żek, Polacy na Sląsku Opolskim w latach 1922-1945, Opole 
1972, s. 42-43. 

2 Zjazd Przemysłowy Ziem Odzyskanych. Wrocław-Jelenia Góra 27-29.08. 
1945, Poznań, b.r.w., s. 12. 

a Tamże, s. 11. 
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to J;>Owiaty b. rejencji opolskiej, zwłaszcza wschodnie, wróciły po latach niewoli 
do Macierzy wraz z ludnością, która mimo wysiłków germanizacyjnych, nasila
nych systematycznie od połowy XIX w., zachowała polską świadomość narodową. 
Podstawowym zadaniem władzy ludowej zatem było tu nie zasiedlenie Polakami, 
jak Autor pisze we wstępie i w dalszych partiach książki, lecz weryfikacja i (o czym 
Autor w kilku miejscach wspomina) rozwiązanie tzw. wówczas problemu nadwy
żek osadniczych, które powstały wskutek przybycia tu repatriantów i przesiedleń
ców, oraz integracja tych trzech grup wokół zadań odbudowy kraju. 

Dziwić musi również eufemistyczne podejście do tematu, polegające na przed
stawianiu wojska i żołnierzy jako głównych bohaterów niemal wszystkich wy
darzeń pierwszych lat powojennych. Siłą zaś/ wojska był jego udział we wspólnej 
z wszystkimi siłami lewicy, z Polską Partią Robotniczą na czele, walce o zwycięstwo 
i ugruntowanie demokratycznych przemian w kraju. Jego zatem wkład zarówno 
w dzieło gospodarczej odbudowy, jak i przeprowadzenie wielkich kampanii po
litycznych, takich jak referendum czy wybory do Sejmu Ustawodawczego, należy 
widzieć jako uoział w realizacji jedynie słusznej drogi, którą dla kraju opraco
wała i realizowała PPR. Oczywiście, w archiwalnej dokumentacji wytworzonej 
przez wojsko znajdziemy głównie relacje o udziale wojska w różnych d_ziałaniach. 
Historyk jednak wie, jak korzystać ze źródeł. Wprawdzie Autor pisze we wstępie, 
że „Szczególną uwagę zwrócił na konfrontację dokumentów wytworzonych przez 
jednostki Wojska Polskiego z dokumentami polskich władz administracyjnych ... 
Pozwoliło to na wyeliminowanie błędnych lub sprzecznych informacji". Niestety, 
nie zawsze się to udałÓ.

Książka zawiera również niedopracowania wynikające, jak sądzę, z pośpie
chu jej przygotowania i niepełnego wykorzystania źródeł, zwłaszcza dla Śląska 
Opolskiego. Przy omawianiu np. pomocy żołnierzy w pracach rolnych w latach 
1946-1948 (s. 146 i n.) Autor wspomina o majątkach rolnych będących w 1946 r. 
w dyspozycji WP. Ale tylko na Dolnym Śląsku (por. tabela na s. 147). Majątki 
takie znajdowały się również na Śląsku Opolskim - np. na początku 1946 r. m. in. 
w powiatach: głubczyckim, kluczborskim, _oleskim, prudnickim 4 oraz zapewne 
i w innych. 

Innym przykładem niedopracowania publikacji jest pomijanie pochodzenia map. 
Przedstawiając np. na s. 36 mapkę „Stan zaminowania Śląska Dolnego i Opolskie
go" z braku źródła rodzi się podejrzenie, że powstała ona ja'ko wynik badań 
Autora. Tymczasem jest ona przejęta z Atlasu Ziem Odzyskanych 5

• Dodatkowo na 
ma-pce zamieszczonej. w książce pominięto zaznaczone w Atlasie powierzchnie po
kryte umocnieniami polowymi i stałymi, tworzącymi pasy od Gliwic i Bytomia 
w kierunku na północny zachód przez Strzelce Opolskie, Kluczbork aż po Na
mysłów oraz od Wrocławia w kierunku Głogowa, Zielonej Góry i dalej na północ 
aż po Wartę. 

Odrębnym zagadnieniem, na które muszę zwrócić uwagę, są błędy występujące 
w pracy. Na s. 55 dowiadujemy się, że „saperzy I Warszawskiego Samodzielnego 
Pułku Saperów przeprowadzili rozminowanie na terenie 15 powiatów śląska Opol
skiego i Dolnego oraz czterech Śląska Górnego (Cieszyn, Lubliniec, Bielsko, Tar
nowskie Góry) wynoszącym 1 639 366 km2". Przypomnę: Europa wraz z wyspami 
obejmuje powierzchnię 10,2 mln kms, zatem rozminowali ok. 1160/o kontynentu? Na 
stronie następnej: ,,Kontroli poddano 111 505 km dróg o twardej nawierzchni 

84 965 km dróg polnych". Sęk w tym, że w obydwu województwach śląskich znaj-

4 Jednorazowy spis sytuacyjny. Ankiety z 10 II 1946 r. Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki śląski, Wydział Ogólny, sygn. 237. 

5 Atlas Ziem Odzyskanych, wydawnictwo Głównego Urzędu Planowania Prze
strzennego, Warszawa 1947, s. 7. 
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dowało się wówczas w ogóle 32 422 km takich dróg, zaś w całym kraju 96 605 km 6, 

Dalej: ,,W sąsiednim powiecie, żagańskim, osiedlono 2270 rodzin polskich składa

jących się z 62 650 osób" (s. 97). Zatem przeciętna rodzina składała się z nieco po

nad 27 osób? Na stronie tej i następnej wątpliwości budzą wyliczenia odsetków 

rodzin wojskowych w stosunku do ogółu osadników, na s. 108 - wyliczenie prze

ciętnej wielkości działek (272 gospodarstwa o obszarze ogólnym 5431 ha to nie 

przeciętnie 9-11 ha, a prawie 20 łia!) itp. itd. 

Ogólne wrażenie muszę zakończyć konkluzją: potoczystość i jasność wykładu 

mocno ucierpiały wskutek nie najstaranniejszej redakcji i korekty, po kt0rej trze

ba było do książki dodać dość pokaźnych rozmiarów erratę. Niepoprawność języka 

prowadzi do absurdów, np. na s. 17: ,,30 marca garnizon niemiecki został okrążo

ny, a następnego dnia wyzwolony" (!!!); s. 255: ,,W lutym 1958 r. Sejm PRL podjął 

uchwałę, że lata 1960-1966 będą okresem powstania państwa polskiego" (?) -

to przykłady, od których roi się w książce, nie brak też błędów merytorycznych; 

s. 129: ,,Na Opolszczyźnie w miejscowości Dłużnica powiatu nyskiego 16 członków

związku [osadników - M. L.] wstąpiło do PPR i zorganizowało tam pierwszą, po

drugiej wojnie światowej, komórkę partyjną" (?). O ile mi wiadomo, pierwsze

komórki partyjne na Opolszczyźnie tworzyli członkowie. PPR wchodzący w skład

grup operacyjnych już wionsą 1945 r., a nie w styczniu 1947 r., jak to wynika

z przypisu do tego tekstu.
1 

Nie próbuję nawet dawać przykładów błędów stylistycznych, gdyż musiałbym 

cytować bez końca. Nagminna jest również błędna pisownia nazw geograficznych: 

s. 15: Koziechów (Kożuchów?), s. 127 - Gronowice (pow. opolski - Groszowice'?),

s. 142 - nie Błotnice a Błotnica, s. 220 - Pierchany (Bierdzany?) itp. Denerwuje

systematyczne używanie nazwy Śląsk Dolny zamiast Dolny Śląsk, itp. Podobnie
z nazwami urzędów: na Dolnym Sląsku urząd wojewódzki nie nosił nazwy „śląski

Urząd Wojewódzki" (s. 206) itp. Zarówno Autor, jak i Redaktor nie widzą różnicy

między pojęciami „ilość" i „liczba".

Szczytem ,niestaranności jest błędne podanie zarówno w tekście, jak i w in

deksie brzmienia nazwiska Władysława Gomułki (s. 64 i 272 - Gomółka!) oraz 

błąd ortograficzny na s. 119 - umorzyło przez „ż". Niechlujnie wręcz sporządzony 

jest indeks nazwisk, w którym Białous Julian i Biełous J. to ta sama osoba, po

dobnie: Kołeczek Jerzy i Kołeczko; Sośniarz Józef i Sośnierz; Szlemer Wacław 

i Szlenar Wacław; Walczak i Walczak Józef (?), Zdrojewski, Zdrojkowski, Zdro

jewski Tadeusz. Które z tych nazwisk zniekształcono, a które są prawdziwe? 

W tekście na s. 123 - Żarów, w indeksie Żarow. Opuszczenia w indeksie: Bie

rut - s. 98, Gomułka - s. 144, Niemiec Kazimierz - s. 123, Paluszek Stanisław -

s. 123, Peterman - s. 210, Wiciński. Część nazwisk, która występuje w tekście

na s. 230, przypisana jest w indeksie do s. 229. Sprawdziłem wyrywkowo tylko

kilka stron. Przytoczone tu przykłady w poważnym stopniu utrudniają percepcję
pracy. Szkoda, bo temat jest bardzo ciekawy, jego opracowanie potrzebne, a .książ

ka w poważnym stopniu uzupełnia dotychczasową wiedzę o miejscu Wojska Pol

skiego jako ważnego elementu zapoczątkowany_ch prowadzonych przez lewicę

rewolucyjnych przemian w kraju.

* * 

• 

6 Rocznik Statystyczny 1948, Warszawa 1949, s. 128. 

Michał Lis 
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Książka Ogrodowczyka jest pierwszym monografieznym opracowaniem roli 
i wkładu żołnierzy Wojska Polskiego oraz osadników wojskowych w rozwoJ spo
łeczno-gospodarczy Śląska Dolnego i Opolskiego. Dotąd opracowania takie posia
dały Ziemia Lubuska i Pomorze Zachodnie 1• 

Problematyka, którą zajmuje się Autor, była przedmiotem zainteresowania wie
lu badaczy, co znalazło wyraz głównie w licznych artykułach. Książka nie jest 
jednak prostą sumą dotychczasowych wyników badań, gdyż Autor sięgnął do żró
deł rozproszonych po wielu archiwach. 

Autor posługuje się starą terminologią na oznaczenie poszczególnych grup 
ludności. Repatriantami nazywa więc migrantów z terenów dawnych województw 
południowo-wschodnich, a przesiedleńcami - przybyszów z Polski centralnej. 
K. -Kersten, Z. Dulczewski i T. Szarota zgłosili przed kilkoma laty p9stulaty
w sprawie_ ujednolicenia używanej u nas terminologii, tak by odpowiadała ona
międzynarodowemu nazewnictwu, odnoszącemu się do ruchów migracyjnych
w ogóle 2• Realizacja tych postulatów wymaga zrezygnowania z terminologii wzię
tej ze żródeł, wygodnej w stosowaniu, lecz nieprecyzyjnej. Poza wymienionymi
autorami jedynie F. Serafin, aczkolwiek z pewnymi modyfikacjami, próbował za
stosować nową terminologię w monografii osadnictwa na terenie woj. śląsko-dą
browskiego 3• Uparte trwanie wielu historyków przy starym nazewnictwie jest
nieuzasadnione, utrudnia korzystanie z wielu danych dla celów porównawczych.

Ogrodowczyk traktuje osadnictwo wojskowe jako rekompensatę za żołnierski 
trud w walce z faszyzmem (s. 61). Nie jest to zupełnie słuszne. Gospodarstwa 
osadników wojskowych nie różniły się przecież pod względem wielkości od go
spodarstw osadników cywilnych. Poza parcelacją gospodarstw większych na cele 
osadnictwa wojskowego w praktyce nie realizowano zasady nadawania zdemo
bilizowanym żołnierzom działek o powierzchni 10 ha. Osadnicy wojskowi-repa
trianci (używając terminologii Autora) stanowili zdecydowaną większość całej gru
py osadników wojskowych. Oni też otrzymywali gospodarstwa nieodpłatnie, tak 
jak repatrianci-osadnicy cywilni. Różnice między statusem osadnika wojskowego 
u cywilnego wystąpiły jedynie w wypadku przesiedleńców, którzy stanowili nie
wielki odsetek osadników wojskowych. Tylko przesiedleńcy-zdemobilizowani żoł
nierze otrzymywali gospodarstwo nieodpłatnie w' odróżnieniu od przesiedleńców
-osadników cywilnych. Twierdzenie o rekompensacie odnosić możemy wyłącznie 
do nich. 

Ponadto na osadnictwo wojskowe wyłączono powiaty nadgraniczne, zniszczone 
w różnym stopniu. Warunki gospodarcze w nich były w sumie gorsze niż na te
renach osadnictwa cywilnego .. 

Konieczność jak najszybszego zasiedlenia i zagospodarowania ziem odzyska
nych określa Autor jako „zadanie najważniejsze i najpilniejsze, o wielkim zna
czeniu historycznym. Dla żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego ... było to za
danie bojowe" (s. 61). Warto dodać, że wynikała ona przede wszystkim z ówcze-

1 H. D o m  i n i c z  a k, Wróciliśmy na Ziemię Lubuską. Udział Wojska Pol
skiego w zasiedlaniu i zagospodarowaniu Ziemi Lubuskiej 1945-1948, Warszawa 
1974; A. O g r  o d  o w c z y  k, Pomorze przy;un:ócone. Wkład Wojska Polskiego w za
gospodarowanie Pomorza Zachodniego w latach 1945-1947, Warszawa 1974. 

2 K. K e r  s t  e· n, Migracje powojenne w Polsce (Próba klasyfikacji i ogólna 
charakterystyka żewnętrznych ruchów ludności) (Polska Ludowa. Materiały i Stu
dia, t. 2, Warszawa 1963); t a ż, Międzynarodowe przesiedlenia ludności w XX w., 
(Kwartalnik Historyczny, 1966, nr 1, s. 4); Z. D u  1 c z e  w s k i, Pamiętniki osad
ników jako materiały naukowe do historii i socjografii osadnictwa na Ziemiach 
Odzyskanych (Przegląd Zachodni, 1957, nr 5); T. S z a r o t  a, Osadnictwo miejskie 
na Dolnym Sląsku w latach 1945-1948, Wrocław 1969, s. 9-11. 

a F. S e r a f  i n, Osadnictwo miejskie i wiejskie w województwie śląsko-dą
browskim w latach 1945-1948, Katowice 1973. 
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snej sytuacji gospodarczej i politycznej kraju sprzed konferencji poczdamskiej. 
Mówiąc o tempie osadnictwa wojskowego (s. 79) należałoby ściślej powiązać 

(co zresztą czyni Autor w innych miejscach) szczyt osiedleń, który nastąpił· je
sienią 1945 r., z przeprowadzoną wówczas pierwszą demobilizacją w Wojsku Pol
skim. Wskazuje na to również liczba osiedlonych rodzin (s. 80). 

Omawiając przeszkody w szybkim zasiedleniu powiatów osadB.ictwa wojsko
wego (s. 86-87), Autor zwraca uwagę na trudności przy sprowa_dzaniu rodzin 
zdemobilizowanych żołnierzy, zwłaszcza z terenów ZSRR. Warto dodać, że wiele 
rodzin zdemobilizowanych żołnierzy wolało pozostać w swoich środowiskach 
i osiedlić się wraz z innymi rodzinami z tych samych miejscowości. 

Stosunek władz administracji cywilnej do osadników wojskowych rozpatruje 
Autor jedynie na przykładzie powiatów osadnictwa wojskowego (s. 87-88). Naj
większe jednak konflikty występowały w powiatach osadnictwa cywilnego, w któ
rych zdemobilizowani żołnierze pragnęli się osiedlić. Nie ustały one w końcu 
1945 r., w momencie zlikwidowania odrębności organizacyjnej osadnictwa woj
skowego. świadczą o tym źródła z 1946 r. 4 

Wymieniając powiaty (s. 90), w których pod koniec 1945 r. było najwięcej 
rodzin wojskowych, nie zwrócił Autor uwagi, że nie są to tereny osadnictwa woj
skowego. Należałoby to wyjaśnić. Sądzę, że zniszczenia wojenne były bezpośred
nią tego przyczyną. Zdemobilizowani żołnierze wybierali powiaty osadnictwa cy
wilnego, gdzie warunki zagospodarowania były lepsze, nawet za cenę utraty praw, 
jakie przysługiwały im na terenach przeznaczonych dla nich na osadnictwo. 

Liczby osiedlonych rodzin wojskowych i cywilnych na Dolnym Śląsku w po
wiatach osadnictwa wojskowego (s. 94-95) lepiej byłoby przedstawić w formie 
tabelarycznej. 

Autor dzieli okres osadnictwa wojskowego na Ziemiach Odzyskanych na dwa 
etapy. Pierwszy stanowi rok 1945. Autor nie uzasadnił zakończenia drugiego eta
pu, który trwał do lipca '1948 r. 

Pisząc o licz,bie osób, które PUR Dolnego Śląska przyjął w swoich punktach 
etapowych do grudnia 1948 r. (s. 109), Ogrodowczyk zwraca uwagę, że poważną 
część stanowiły rodziny żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbroj
nych na Zachodzie, partyzantów i innych uczestników walk z faszyzmem. Lipiec 
1948 r. nie powinien więc być cezurą zamykającą drugi etap osadnictwa wojsko
wego. 

Pisząc o efektach osadnictwa wojskowego w pow. lubańskim do 21 I !946 r. 
(s. 97) Autor podaje, że przeciętnie na jednego osadnika wojskowego (rodzinę) 
przypadało po 9 ha ziemi. Przeprowadzone przeze mnie badania, oparte na maso
wym materiale źródłowym, jakim są indywidualne teczki osadników, wskazują, 
że przeciętne gospodarstwo osadnika wojskowego w tym powiecie liczyło tylko 
5,63 ha 5• 

Książka Ogrodowczyka wyróżnia się drobiazgowym opracowaniem · tematu. 
Autor w wielu miejscach pogłębił aotychczasową wiedzę odnośnie do szeregu za- , 
gadnień. Szczegółowa kwerenda źródłowa pozwoliła uzupełnić obraz przejmowania 
śląska Dolnego i Opolskiego przez polską administrację. 

Elżbieta Kościk 

4 AKW PZPR Wrocław, KW PPR 36/XVI/65, s. 38, Protokół spisany 4 I 
1946 r. w kancelarii pełnomocnika DOW Śląsk we Wrocławiu z ob. P. Zalejko, 
repatriantem-zdemobilizowanym żoJnierzem; CA W Warszawa, ZPW DOW-IV, prot. 
524/59, t. 46, s. 48, Sprawozdanie miesięczne za listopad 1946 r. 

s E. K o ś  c i  k, Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Slą
ska w latach 1945-1949, Wrocław 1978 (maszynopis pracy doktorskiej). 
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„ARCHIV FUR SCHLESISCHE KIRCHENGESCHICHTE", t. 35, Hildesheim 
1977, ss. VIII + 316. 

Prezentowany tom zawiera 10 artykułów. Otwiera je pozycja W. Kuhna o za
ludnieniu parafii na śląsku i ziemiach sąsiednich w średniowięczu, głównie 
w XIV w. Autor :doszedł do wniosku, że około 1325 r. w górnośląskiej części bi
skupstwa wrocławskiego· parafie liczyły mniej więcej od 200 do 400 wiernych. 
·W okolicach Wrocławia i środy śląskiej w 1353 r. średnie zaludnienie parafii wy
nosiło około 266 osób. Po wyniszczających wojnach husyckich zmniejszyła się na
Śląsku zarówno licz•ba parafii, jak i ich zaludnienie. Z kolei E. Walter stara się
wyjaśnić pochodzenie nazwy wrocławskiego domu i ulicy „Engelburg" (dziś ul.
Łazienna). Określenie to skłonny jest wywodzić od nazwy XV-wiecznej placówki ' 

krzyżackiej we Wrocławiu. Spora część artykułów jest z zakresu biografistyki.
I tak: W. Marscłiall pisze o życiu dziekana katedry wrocławskiej - M. Stocka,
zwłaszcza zaś o jego roli podczas wrocławskiego synodu diecezjalnego z 1446 r.
Życie i działalność kustosza tejże katedry - J. Lauderodego (1592�1665), przed-

. stawił A. Miiller. W związku z przypadającą na 1977 r. 300 rocznicę śmierci
J. Schefflera, znanego pod pseudonimem Angelus Silesius, W. Diirig zajął się oce
ną jego osobowości i spuścizny pisarskiej. Uzupełnieniem artykułu jest bibliogra
fia prac dotyczących_ A. Sile'siusa. Następnie K. Schindler 'zwrócił uwagę na zna
jomość twórczości A. Silesiusa na terenie Bawarii. H. Schiel zajął się działal
nością naukową historyka M. Sdralka z Wrocławia (1855-1901), widzianą głównie
w świetle korespondencji M. Sdralka z fryburskim historykiem F. X. Krausem.
Dodatkiem do artykułu jest opublikowanie 9 listów M. Sdralka do F. X. Krausa
z lat 1881-1883, przechowywanych w zbiorach Biblioteki Miejskiej w Trewirze.
J. Overath charakteryzuje stosunek wrocławskiego Fakultetu Katolicko-Teologicz
nego do I Soboru Watykańskiego z 1869-1870 r. Wreszcie -2 pozycje mają charak
ter swego rodzaju katalogu. H. Gri.iger publikuje więc listę nazwisk wraz z naj
ważniejszymi <la tarni z Życia 261 mnich6-w zakonu cystersów- w- Henryko w-ie od

połowy XVI w. do 1742 r., B. Peus zaś zestawia opisy wraz z dokumentacją foto
graficzną 87 medali od XVII w. do 1944 r. odnoszących się do śląskich miejsco
wości pielgrzymkowych. Tom zaopatrzony jest, ·jak zwykle, w krótkie streszcze
nie artykułów w języku polskim oraz indeks. Całość poświęcona została dr. R. Sa
mulskiemu, historykowi filozofowi, do niedawna dyrektorowi Biblioteki Uniwer
syteckiej w Munster.

Stanisław Soiicki 

,,KLASA ROBOTNICZA NA ŚLĄSKU", t. III, Opole 1977, ss. 492. 

Omawiałem już dwa pierwsze tomy serii-wydawniczej, ukazującej się w OpÓlu 
(,,Sobótka", 1977, nr 3, s. 421-424). Tom trzeci, o podobnej jak tamte pokaźnej 
objętości, dowodzi, źe udaje się utrzymać regularność ukazywania się. Zawiera 
on po pięć artykułów i materiałów, jedną pozycję w dziale biografii i dwie w dziale 
bibliografii. Są to prace wcale obszerne, przeciętnie większe niź poprzednio. Wśród 
autorów przeważają wrocławscy ·(5) i katowiccy (3). Opole reprezentuje dwóch 
(w tym redaktor serii, F. Hawranek, zamieścił 2 prace), tyluż Cieszyn (z obu stron 
Olzy). W tematyce prac przeważa Śląsk Górny (4 pozycje), przed Dolnym; Cieszyń
skim i okręgiem dąbrowsko-częstochowskim (po 2 prace), całego Śląska dotyczy 
jedna praca i bibliografia, wreszcie jedna zaboru pruskiego. W t. III wydawnictwo 
bardziej trzyma się granic śląska. Chronologicznie na czoło wysunął się okres do 
1914 r. (5 prac), ponadto dwa artykuły sięgają od XIX w. do 1939 r.; okresu mię-
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dzywojennego i II wojny światowej dotyczą 2 prace, wreszcie trzy lat po 1945 r. 
(nie wliczyłem tu . bibliografii). Gdy chodzi o zagadnienia, najliczniej reprezento
wany jest ruch robotniczy (7 prac), któremu ustępuje struktura i położenie prole'
tariatu (3 artykuły), jeden dotyczy obu problemów, a jeden wykracza poza właści
wy ruch robotniczy. Niektóre artykuły są kontynuacją prac, zamieszczonych w to
mach poprzednich, a więc A. Zająca o rozwoju klasy robotniczej na śląsku Cie
szyńskim w latach 1870-1914 i F. Białego o KPD okręgu śląskiego w latach 1919-
1933. 

Dyskusyjne jest niekiedy zaszeregowanie rozpraw do działu artykułów. I tak 
praca E. Kleina, Jeszcze o skrzynkach pocztowych Włodzimierza Lenina, jest tłu
maczeniem wspomnień Horsinga o Leninie, opublikowanych przed' kilkoma laty 
w Berlinie Zachodnim, zaopatrzonym w obszerny wstęp (nawet za długi, niektóre 
j.ego fragmenty �ą streszczeniem samych wspomnień) i bardziej pasowałby do ma
teriałów. W pewnej mierze odnosi się to też do opracowania C. Spustek, Probie

matyka rozwoju organizacyjnego PSPR w województwie katowickim w iatach 

1949-1954, w którym dane faktyczne w postaci zwłaszcza liczb (jest ich bardzo 
wiele w tekście, można by powiększyć liczbę tabel, a w tekście ograniczyć się do 
wniosków) dominują nad całą narracją. 

Przechodząc do poszczególnych artykułów, wspomniana praca Zająca jest „pró
bą ukazania rozwoju klasy robotniczej w okresie najintensywniejszego wzrostu 
przemysłu na Śląsku Cieszyńskim". Liczebność i struktura proletariatu, warunki 
życia i kształtowanie się świadomości przedstawione są na podstawie żródeł dru
kowanych; Autor sięga także nierzadko do istniejącej już sporej literatury. Naj
ciekawszy wydaje mi się urywek poświęcony płacom, w pozostałych zdarza się 
nieraz, .że dane nie przynoszą pełnego obrazu, a raczej ilustrują tezy artykułu. 

O pracy Kleina wspomniałem już wyżej. Artykuł Białego o KPD wiąże się 
z przygotowywaną przez Autora monografią partii niemieckich na Śląsku. Przy
nosi wielką liczbę faktów, pochodzących w znacznej części ze źródeł archiwal
nych. Miejscami mowa jest n�e o KPD, a o wszystkich partiach robotniczych; sła
biej niż w poprzedniej pracy, ogłoszonej na łamach „Klasy Robotniczej", niekiedy 
za słabo, uwzględniana jest sytuacja w całych Niemczech. Trafiają się drobne 
usterki (np. niedokładny jest opis tabeli na s. 146 - nie są to wyniki wyborów, 
a odsetek głosów oddanych ·na: kandydatów KPD). 

Artykuł H. Roli, Wybrane zagadnienia położenia ekonomicznego pracowników 

przemysłu hutniczego w iatach 1945-1970, obejmuje zatrudnienie, fluktuację załóg, 
rchronę pracy i zdrowia, płace i ich realną wartość, pomoc socjalną i warunki 
mieszkaniowe. Materiały źródłowe Autor znalazł w W AP i w Archiwum KW 
w Katowicach, wyzyskał także źródła drukowane. W części, zwłaszcza początko
wej, przeważa metoda opisowa nad dokładniejszą analizą, niemniej silnie uwy
puklone są trudności tego czasu. Także na początku lat pięćdziesiątych widoczne 
jest wyraźne pogorszenie się położenia hutników. Drobną usterką są występujące 
w pracy powtórzenia. 

Wspomniany wyżej artykuł Sputek oparty jest na kilku zespołach archiwal
nych, a zawiera dane dotyczące liczebności PZPR, składu i działalności grupy 
aktywistów oraz aparatu partyjnego w woj. katowickim. Da�e te pozwalają 
stwierdzić zależność liczebności partii także od sytuacji gospodarczej, okresy spad
ku odsetka robotników i chłopów, nawet przejawy biurokratyzmu. 

Troskliwie zebrane przez F. Hawranka dane ze źródeł archiwalnych (protoko
łów zjazdów SPD i prasy), w części z archiwalnych, pozwoliły Autorowi odtwo
rzyć dokładnie działalność Juliusza Bruhnsa na Górnym Śląsku (1903-1908). Ma
teriał ten ważny jest również dla zagadnienia stosunków między SPD a PPS za
boru pruskiego. 
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J. Balicki, pisząc o Rynku pracy i zatrudnieniu górników w Zagłębiu Dąbrow
skim (1870-1913) na podstawie materiałów z WAP w Katowicach i źródeł druko
wanych, sięgnąi do czasów istnienia Korpusu Górniczego, najwięcej jednak miejsca 
poświęcił końcowi XIX w., mniej początkom XX w. 

F. Hawranek w Dziejach statutu organizacyjnego PPS zaboru pruskiego ze
stawił ok. 10 kolejnych jego wersji, a zmiany wytłumaczył różnymi czynnikami. 
Choć o statutach wsp�minano już czasami, nikt nie wpadł na pomysł podobnego 
ich opracowania. 

Wł. Jasiek omówił Polskie robotnicze organizacje młodzieżowe na Ś!ąsku Cie
szyńskim do 1939 r., a więc kółka socjalistyczne z lat 1906-1907, a następnie sto
warzyszenie „Siła". Wywody są chyba zbyt obszerne, tym bardziej że o „Sile" 
pisano już ,nieraz. Tu i ówdzie trafiają się drobne usterki (np. na s. 385 brak za
znaczenia, że chodzi o '.Polską część Śląska Cieszyńskiego). 

J. Rymarczyk parę artykułów poświęcił już górnictwu węgla w okręgu wał
brzyskim, czerpiąc materiał z miejscowego archiwum. Tym razem zajął się za
trudnieniem przymusowym w latach 1939-1945, przytaczając dużą liczbę danych 
różnego rodzaju. Materiałowy charakter artykułu zwolnił Autora od takich za
biegów, jak np. porównanie zagłębia dolnośląskiego z innymi okręgami. 

K. Bobowski, pisząc o prasie na Dolnym śląsku w latach 1945-1'974, opaą się
na kilku archiwach. Do tego, co znane jest ze sporej literatury przedmiotu, do
rzucił nowe· szczegóły. Mam jednak wątpliwości odnośnie do rozszerz

.
onej wersji 

tytułu „ze szczególnym uwzględnieniem prasy dla środowisk robotniczych"; ta
kiego nachylenia w pracy ,nie dostrzegłem, a w ogóle jest sprawą dyskusyjną, 
w jakim stopniu można dziś mówić o istnieniu podobnej prasy. Materiałowy cha
rakter pracy odbija się w na poły bibliograficznym ujęciu tematu (ale przy wielu 
organach prasowych brak np. danych personalnych). Nie zawsze konsekwentny jest 
także układ (np. parę razy Autor wraca do „Słowa Polskiego", ·na s. 429 mowa 
jest o czasopismach naukowych, na s. 430 o społeczno-kulturalnych i znowu nau
kowych). Różna jest szczegółowość· danych o poszczególnych organach (nie do
strzegam, aby była większa przy pismach „robotniczych"), wydaje się, że Autor 

uprzywilejowuje pisma dzisiaj istniejące. Jest wzmianka o prasie w języku grec
kim, brak - w niemieckim. Trafiają się także usterki· szczegółowe (np. na s. 429 
winno być T. Mikulski, nie T. Kowalski). 

W dziale bibliografii A. Wasiak' przedstawił Stan badań nad· dziejami k!aso
wego ruchu robotniczego w Zagłębiu Dąbrowskim i repionie częstochowskim do 
II wojn11 światowej (dokładniej mówiąc do 1939 r.), a H. Lipka zamieściła Bib!io
grafię opracowań na temat dziejów klasy robotniczej na śiąsku za iata 1974-1975.

Adam Galas 

Z. K u 1 c z y c k i, ZARYS HISTORII TURY.STYKI W POLSCE, wyd. III, War
szawa 1977, ss. 199. 

Recenzowana praca jest właściwie jedyną porządną, syntetyczną publikacją na 
ten interesujący i ważny przecież temat. Książka ukazała się nakładem' znanej ofi
cyny Wydawniczej „Sport i Turystyka". Wyszła ona spod pióra czołowego historyka 
turystyki - Zb. Kulczyckiego, zarazem jednego z głośniejszych powojennych 
działaczy i organizatorów życia turystycznego, a wchodzi w skład serii biblioteki 
Instytutu Turystyki w Warszawie. Nakład jest raczej niewielki, niecałe 7000 eg
zemplarzy, choć książka jest obliczona na masowego odbiorcę. 

Autor objął swymi zainteresowaniami dzieje wędrownictwa na ziemiach pol-
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Recenzowana praca ·dowodzi też wyraźnie, jak wielką rolę integrującą po
szczególne dzielnice polskie spełniała zawsze turystyka, i to zarówno przed I 
wojną światową, jeszcze w czasie zaborów, jak i w okresie międzywojennym, tu
dzież po ostatniej wojnie światowej. W książce wielokrotnie spotykamy się z zie
mią śląską. Dowiadujemy się z niej m. in. o tym, że Śląsk bardzo często dzierżył 
palmę pierwszeństwa w wielu inicjatywach i poczynaniach związanych z życiem 
turystycznym naszego kraju. Dostrzeganie tych powiązań i współzależności jest 
wielką zaletą Z. Kulczyckiego. 

Zresztą podobnych plusów omawiana praca ma znacznie więcej. Ale mimo 
lego, jak to zwykle bywa, zakradła się do niej garść nieścisłości i chochlików, na 
szczęście nie jest ich zbyt wiele. I tak np. epokowe dzieło Fryderyka Alberta 
Zimmermanna liczy sobie aż 13 tomów, a nie tylko 9, jak podano na s. 19. co· to 
za dziwolągi: BES - KIDENVEREIN i KAR - PATHENVEREIN (s. 191)? Olsze
wiczowi było na imię Bolesław, a nie Bronisław (s. 195). A w ogóle dlaczego w in
deksie nazwisk raz podawane są pełne imiona (np. Kincel Rysz rd), raz tylko ·ini
cjały imion (np. Pa-bel F., a nie Franciszek czy Franz), a innym znowu razem fi
gurują same tylko nazwiska (np. Zimmermann)? 

Książkę Z. Kulczyckiego należy ocenić bardzo pozytywnie. Jest ona. niewątpli
wie krokiem naprzód w dziedzinie badań nad naszą zmienną i ciekawą przeszło
ścią turystyczną. Sięgnie po nią zarówno historyk profesjonalista, jak i laik ama
tor. Sądzę też, że doczeka się ona jeszcze paru następnych wydań. 

Julian Janczak 

BIBLIOGRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA ROK 1965, cz. 1 i 2 zestawili R. Gel
les i J. Pabisz (Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka", R. X.XIII: 1968, �z. 1, 
s. 134-174, cz. 2, s. 295-'334); BIBLIOGRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA LATA
1966-1967. Zestawił R. Gelles, Wrocław 1969, ss. 127; BIBLIOGRAFIA HISTORII
ŚLĄSKA ZA ROK 1968. Opracował R. Ge1leB, Wrocław 1970, ss. 88; BIBLIOGRA

FIA HISTORII ŚLĄSKA' ZA ROK. 1969. Opracował R. Gelles, Wrocław 1971.
ss. 87; BIBLIOGRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA LATA 1970-1971. Opracował
R. Gelles, Wrocław 1973, ss. 207; BIBLIOGRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA LATA
1972-1973. Opracował R. Gelles. Wrocław 1975, ss. 206; BIBLIOGRAFIA HISTO
RII ŚLĄSKA ZA ROK 1974. Opracował R. Gelles, Wrocław 1976, ss. 134; BIBLIO
GRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA ROK 1975. Opracował R. Gelles, Wrocław 1977,
SS. 122.

Historyczne badania regionalne i ich pozytywna funkcja w rozwoju historio
grafii dadzą się -rozpatrzyć na kilku płaszczyznach. Jest to funkcja inspirująca 
rozwój takiej problematyki historycznej, która odwołuje się do lokalnego nurtu 
w dziejach, wzmacniając ich znaczenie dla dziejów ogólnonarodowych i ogólno
państwowych. Problematykę lokalną można zarazem wzbogacać, precyzując równo
cześnie „nurt ogólny". Stąd wypływa dalsze znaczenie funkcji badań regional
nych. Jest to mianowicie funkcja mobilizująca nie tylko prowincjonalne kadry 

.tzw. miłośników regionu, lecz także mobilizująca również w zakresie badań re
gionalnych badaczy ośrodków akademickich (uniwersytety, akademie, towarzy
stwa naukowe), Jest to kolejno funkcja integrująca, i to w podwójnym odniesie
niu. W pierwszym rzędzie w sensie organizacyjnym, jeżeli - z uwagi na przed
miot badań regionalnych - dochodzi do porozumienia badawczego między przed
stawicielami ośrodków regionalnych i ośrodków centralnych, a także do porozu-' 
mienia pr-zedstawicieli różnych dyscyplin i przedstawicieli życia publicznego da-
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nego regionu. W sensie naukowym jest to funkcja integrująca badania naukowe 
z uwagi na c a ł o ś c i o w e  kryterium leżące u podstaw metodyki badań regio
nalnych. W tym sensie wyniki badawcze mogą spełnić pozytywny wpływ z punk
tu widzenia rozwoju metody. Chodzi m. in. o wzmocnienie walorów mikroanalizy 
w poznaniu historycznym, a nie trzeba zapominać o tym, że w obecnym rozwoju 
metodologii historii, wzajemny stosunek mikroanalizy do makroanalizy staje się 
aktualny i wymaga nawet rewizji. Badaniom regionalnym przypisać można wresz
cie funkcję „konserwatorską". W zakresie podstawy· źródłowej sięgają one bo
wiem z reguły do najbardziej pierwotnej, autentycznej, można by rzec „prawdzi
wej" dokumentacji (różnego typu zresztą). Uchwycenie jej, zachowanie, niekiedy 
odkrycie i przekazanie do ogólnopaństwowych zasobów informacji - to rola ośrod
ków regionalnych. Jest ona ogromna, łącznie z gromadzeniem dokumentacji ży
cia współczesnego. Problematyka konserwacji zrodziła pojęcie i termin „rewalo
ryzacji". Myślę, że na odcinku funkcji „konserwatorskiej" dochodzi w badaniach 
regionalnych szeroko rozumiany czynnik rewaloryzacji. 

Zarysowałam szkicowo podstawowe funkcje badań regionalnych dla rozwoju 
historiografii, gdyż dopiero na tym tle nabierają szczególnego znaczenia prace 
z zakresu bibliografii regionalnej. Są dokumentacją stanu badań regionalnych, są 
jednocześnie niezbędną pomocą do ich rozwoju. I dlatego właśnie na uwagę za
sługuje s e r  i a Bibliografii historii Śląska w opracowaniu R. Gellesa. 

Prace bibliograficzne R. Gellesa są kontynuacją wcześniejszych tego typu, 
a to przede wszystkim K. Maleczyńskiego za lata 1939-1946, 1948-1955, 1956. Pro
wadzili je dalej współpracownicy K. Maleczyńskiego - H. Pabisz i J. Pabisz, 
którzy opracowali Bibliografię historii śląska za lata 1957-1958. J. Pabisz kon
tynuował później sam opracowanie Bibliografii, a w r. 1965 opublikował ją wspól
nie z R. Gellesem, jednym zę stałych członków Zespołu pracującego nad Bibliogra
fią Historii Śląska. Od tego czasu, tj. od r. 1965, przejął R. Gelles opracowanie 
Bibliografii historii Śląska w swoje ręce, wywiązując się konsekwentnie z tego 
zadania. 

Ta krótka wzmianka o „dziejach" Bibliografii była potrzebna nie tylko po to, 
aby przypomnieć rozmiary tej pracy, ale by podkreślić znaczenie ciągłości tego 
przedsięwzięcia, w którym udział R. Gellesa jest coraz większy. Odcinek czasu, 
który opracował R. Gelles łącznie z rokiem 1965 - obejmuj� 11 lat (do r. 1975). 
Jest to wystarczająco długi okres, aby sprawdziły się walory dokumentacyjne 
i informacyjne opracowanej Bibliografii. Jest to też dostatecznie długi odcinek 
czasu, aby obok konsekwencji i wytrwałości autora sprawdziły się jego fachowe 
kwalifikacje jako bibliografa. 

Główną tendencją Bibliografii historii Śląska było od jej początku stałe po
szerzanie uwzględnianych problemów, nie tylko ściśle historycznych, oraz stale 
poszerzanie podstawy bibliograficznej. Ta tendencja zmierza niewątpliwie do te
go, aby bibliografia historyczna nabierała cech bibliografii ogólnoregionalnej: Przy 
utrzymaniu tej tendencji zwraca jednak uwagę zmieniająca się objętość tomów. 
Recenzent mimo woli zadaje sobie pytanie - co jest tego przyczyną? Może było
by dobrze, gdY._by Autor opracowania bibliograficznego przekazywał każdorazo
wo czytelnikowi i użytkownikowi krótkie „słowo wstępne". Byłaby to okazja do 
zakomunikowania ewentualnych zmian dotyczących ogólnych zasad i okoliczności. 
towarzyszących pracy, które nie zawsze są okolicznościami sprzyjającymi. 

Bibliografia historii Śląska w opracowaniu R. Gellesa uwzględnia opraco
wania ściśle historyczne wraz z naukami pomocniczymi historii, ale także opra
cowania z zakresu innych nauk samodzielnych. Ma to na celu dostarczenie użyt
kownikowi możliwie bogatej informacji z każdej dziedziny, która może się oka
zać przydatna historykowi Śląska. Tę tendencję - szczególnie w wypadku Ślą-
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ska - należy uznać za usprawiedliwioną i słuszną i należy ją policzyć na dalsze 
dobro omawianej Bibliografii. Zostawiamy w tej chwili na boku spory kompe-
tencyjne, jeśli chodzi o Bibliografię Śląska i Bibliografię historii Śląska (patrz: • 

B. Eychler, Bibliografia regionalna historycznw a bibliografia regionalna ogólna.
Analiza porównawcza „Bibliografii Historii Sląska" i „Bibliografii Śląska" [w:]
Z problemów bibliografii. Prace Instytutu Bibliograficznego nr 16. Warszawa 1970,
s. 343-356). Nie ulega kwestii, że Bibliografia historii Śląska reprezentuje wysoki
poziom metodyczny i fachowy. Układ bibliograficzny jest poprawny, a na szcze-
gólnie pozytywną ocenę zasługuje szeroko rozbudowany dział ogólny, obejmujący
na ogół 1/3 całości pozycji. Pozostałe _działy są przejrzyste i konsekwentne.

Helena Madurowicz-Urbańska 

H. R i s  t e r, SCHLESISCHE BIBLIOGRAPHIE 1961-1963, t. 2, bearbeitet
von... (Wissenschaftliche Beitrage zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleu
ropas, Nr 97/II), Marburg/Lahn 1977, ss. X, 525-933. 

Omawiając niedawno t. I Schlesische Bibliographie (Sobótka, 1977, nr 1, s. 97-_ 
98), który ukazał się w 1975 r., zastrzegliśmy się, że z pełniejszą oceną wydawnictwa 
należy wstrzymać się do czasu wydrukowania t. II. Uwaga powyższa w dużym 
stopniu jest w ·dalszym ciągu aktualna, ponieważ świeżo wydany t. II (zachowana 
została ciągła paginacja obydwu woluminów) pozbawiony jest tak 'ważnego ele
mentu każdej bibliografii, jakim są indeksy. Ich brak, jak wiadomo, stanowi nie
zmierne utrudnienie przy korzystaniu z każdej bibliografii, a z omawianej w szcze
gólności, gdyż zawiera ona blisko 12 tys. pozycji. Wydawcy zapowiadają wprawdzie 
druk indeksów, nie precyzując jednakże termi.nu. Nastąpić to ma po ogłoszeniu 
bibliografii za lata 1958-1960, kiedy to przygotowane zostaną łącznie indeksy za 
lata 1958-1963. Użytkownik powinien zatem uzbroić się przede wszystkim w wy
jątkową cierpliwość. _ 

Obydwa tomy bibliografii zawierają bardzo lakoniczne wstępy oraz wykazy 
skrótów. Przypomnijmy, że całość materiału (dokładnie 11 774 pozycje) podzielo
na została na 2 zasadnicze części: ,,A. Ostdeutschland (einschl. Elb- und Saalesla
wen)" oraz „B. Schlesien". Układ tematyczny w obydwu częściach jest podobny, 
choć, rzecz zrozum'iała, nie identyczny, ponieważ w drugiej części, śląskiej, znaj
duje się ponad 85°/o wszystkich poźycji. Ilość, a głównie charakter zgromadzonego 
materiału, zmusiły wydawcę do wprowadzenia w tej części nie tylko dodatkowego 
działu tematycznego „Militaria" (X), lecz przede wszystkim do daleko idącego roz
budowania poddziałów. Jest ich w sumie aż 79 (podczas gdy w części „Ostdeutsch
land" tylko -15). Pojawił się tu m. in. poddział zatytułowany „Sport", którego 
hrak wytknęliśmy omawiając t. I. Również dział „Kirchliches Leben" (XII) po
dzielony został w tej części na a) Katholische Kirche, b) Evangelische Kirche. 
Tym ostatnim przykładem posłużyć się też chcemy w wyrażeniu wątpliwości, czy 
rozczłonkowanie na poddziały jest do końca konsekwentne, gdyż po prostu braku
je tu dalszego punktu w układzie bibliografii, a mianowicie - inne wyznania. 
W sumie jednakże układ bibliografii jest poprawny, przejrzysty, zbliżony zresztą 
do układu Bibliografii śląskiej, która ukazuje się w Katowicach. 

Przy okazji omawiania t. I zwróciliśmy też uwagę na kwestię zbytniego po
mnożenia liczby pozycji bibliografii na skutek wielokrotnego niekiedy przyta
czania tej samej pracy w różnych działach tematycznych. Sprawy te u Ristera za
szły chyba za daleko, przypadków takich · jest za dużo i wydaje się, że na przy
szłość najrozsądniejszym wyjściem byłoby jednak wprowadzenie odsyłaczy. W tym 
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stanie rzeczy bowiem liczba blisko 12 tys. jest tylko liczbą pozycji w bibliografii 
Ristera, w żadnym zaś wypadku faktyczną liczbą prac opublikowanych w latach 
1961-1963. 

Wątpliwości może budzić także zakres terytorialny bibliografii. Lakoniczna, 
jednozdaniowa wzmianka w tej sprawie we wstępie do t. I to stanowczo za mało. 
Szersze omówienie· zaś tych spraw w poprzednich bibliografiach też jest z prak
tycznego punktu widzenia niewystarczające, ponieważ ostatnia z nich wydana 
została ponad 15 lat temu. Przy braku wyłożenia w sposób precyzyjny kryteriów 
określających zakres terytorialny częśd „Schlesien", obecność niektórych pozycji 
jest czasami niezrozumiała (np. p. 5046, 10 710 itp.). 

Podtrzymać natomiast wypadnie wyrażoną już wcześniej opinię o prawidło
wej na ogół pisowni polskich i czeskich nazwisk oraz tytułów prac. Co prawda, 
drobne błędy zdarzają się zarówno w pisowni nazwisk (np. p. 10 579), jak i nie
których polskich wyrazów (np. p. 10 582), ale jest ich mało. Z rzadka trafiają się 
pomyłki w zapisie bibliograficznym (np. drobne różnice w zapisie bibliograficznym 
tej samej pracy cytowanej dwukrotnie p. 5209 i 10 722). Również w stosowaniu 
skrótów, w sposób bardzo zresztą konsekwentny, wyłapać można: tu i ówdzie drob
ne uchybienia (np. p. 4716 i 4717). Regułą natomia.st jest, ale nie bez wyjątków, 
dość dziwne notowanie współautorów, począwszy od imienia (np. p. 7365 Święto
chowski Bolesław, _Józef Dzieżyc). Najczęściej też współa1,1tc;,rów rozdziela przeci
ne�, ale nierzadko w zapisie bibliograficznym łączy ich spójnik i (np. p. 5226 
Nyrek Aleksander i Leszek Wiatrowski). 

Pobieżne nawet porównanie pracy Ristera z polskim odpowiednikiem, Biblio

grafią Sląską, prowadŹi do szeregu spostrzeżeń. Bibliografia. Sląska np. w sze
rokim zakresie uwzględnia prasę polską, Rister w zasadzie czyni to sporadycznie, 
z kolei zaś jego bibliografia zawiera materiały, których nie ujmuje polski odpo
wiednik, (np. u Ristera jest ponad 140 prac poświęconych J. v. Eichendorffowi, 
Bibliografia śiąska z lat 1961 i 1963 nie odnotowuje chyba ani jednej pozycji). 
Najważniejszy jednakże wniosek, wypływający z tego porównania, jest prosty -
należy korzystać z obydwu bibliografii. 

Romuald GeLLes 

GRUNDRISS ZUR DEUTSCHEN VERWALTUNGSGESCHICHTE 1815-1945. 
Reihe A: Preussen. Hrsg. von Walther Hubatsch, Band 4: Schlesien, bearb. von 
Dieter Sti.itgen, Helmut Neubach, Walther Hubatsch. Johann-Gotfried-Herder In
stitut, Marburg/Lahn 1976, s. X+ 321 + Statistischer Anhang (s. 324-328) + 119 
Abbildungen + 8 Karten. 

Czwarty tom publikacji z serii poświęconej podstawowej dokumentacji dziejów 
niemieckiej administracji w państwie pruskim w XIX i XX w. dotyczy prowincji 
śląskiej. Publikację serii firmuje marburski wydawca Instytutu Herdera. Opraco
wanie t. IV przypadło w udziele Śląskiej Komisji Historycznej. 

Publikacja zajmuje się zmianami w granicach administracyjnych prowincji, re
jencji, powiatów i miast oraz zawiera wykazy nazwisk osób piastujących stano
wiska nadprezydentów, prezydentów, landratów i burmistrzów. Strukturę orga
nizacyjną władz prowincji i rejencji przedstawiono dla Śląska raz według stanu 
z 1913 r. oraz po raz drugi dla prowincji górnośląskie.i i jej rejencji w łatach 
1922, 1926, 1930 i 1940-1945. Innym równorzędnym wątkiem tematycznym, nie po
siadającym bezpośredniego związku z problematyką postawioną w tytule publi
kacji, są opisy warunków geograficznych i komunikacyjnych powiatów •rejencji 
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śląskich z 1892 r. oraz stosunków przemysłowych, kulturalnych i innych z 1912 r. 
Dla powiatów okupowanych i włączonych do prowincji górnośląskiej w 1939 r. · 
przyjęto za datę opisu rok 1944. Do każdego z tematów w formie zestawienia czy 
opisu dołączono wyselekcjonowaną dokumentację archiwalno-bibliograficzną. Opisu 
powiatów dokonali autorzy na podstawie publikowanych urzędowych przekazów 
źródłowych i sprawozdań urzędowych zachowanych w archiwach niemieckich. 

Z dokonanego przeglądu zasadniczej treści Zarysu dziejów niemieckiej acimi
nistracji na Śląsku wynika, że jego cel i funkcja pomyślane zostały o wiele sze
rzej, niż wynikałoby to z tytułu dzieła i z tego, co piszą o tym Autorzy i wydaw
ca. We wstępie nadmieniają oni tylko, że pubłikacja winna służyć jako przewod
nik ułatwiający i przyspieszający badania szczegółowe nad dziejami niemieckich 
władz na Śląsku w XIX i XX w. W rzeczywistości treść książki wskazuje, że ma 
ona stanowić swego rodzaju rzeczowe i bibliograficzno-archiwalne vademecum do 
dziejów politycznych Śląska i jego regionów ze szczególnym uwzględnieniem klu
czowej funkcji administracji niemieckiej w geograficzno-gospodarczych i politycz
no-kulturalnych stosunkach prowi11cji śląskich i mniejszych jednostek administra
cyjnych. Chodzi o inspirację i o ukierunkowanie badań szczegółowych, które w efek
cie dałyby obraz dokonań administracji niemieckiej w każdej dziedzinie. Odpo
wiedzi na pytanie, jaki miałby to być obraz, udziela archiwalno-bibliograficzna 
dokumentacja książki. Rzuca się w oczy jej jednostronność polegająca na wyka
zywaniu tylko źródeł prusko-niemieckiej proweniencji i niemieckich nacjonalistycz
nych opracowań różnej wartości, w tym najczęściej przestarzałych historii regio
nów, lokalnych ojczyźnianych kronik, kalendarzy itp. Z obcej literatury histo
rycznej wymieniono zaledwie cz.tery polskie pozycje. Przyjęte przez autorów kry
terium selekcji materiałów archiwalnych i bibliograficznych i dokonana ich pre- ' 
zentacja zawiera w sobie sugestię ujmowania tematu głównego i opracowań mo
nograficznych w jego zakresie w duchu ojczyźnianych i nacjonalistycznych tez 
urzędowych sprawozdań pruskiej administracji i historiografii niemieckiej. W tym 
najbardziej istotnym punkcie zawodzi naukowa rzetelność dzieła. Historyk, który 
zechciałby polegać wyłącznie na informacji rzeczowej i archiwalno-bibliogrnficz
nej Zarysu, zainteresowawszy się np. dziejami politycznymi władzy niemieckiej 
w powiecie bielskim, nie znajdzie żadnej wskazówki o istnieniu w tym rejonie 
w okresie II wojny światowej największego w Europie obozu zagłady, jak też 
całej sieci obozów koncentracyjnych na Śląsku. A przecież zagadnienie mieści się 
w zakresie tematycznym książki. 

W materiałach dotyczących rejencji katowickiej, w których również pominięto 
polskie źródła archiwalne i pozycji bibliograficzne, jedyną pozycją odnoszącą się 
np. do polskiego ruchu oporu w czasię II wojny. światowej jest paszkwil H. Ko
syry Morder, Rii.uber und Banditen. Das polnisch-oberschlesische Bandenwesen 
wi:ihrend des zweiten Weltkrieges). Są to najbardziej skrajne przykłady ilustrujące 
ideologiczne sugestie pracy. W zasadzie przewijają się one we wszystkich partiach 
książki mniej drastycznie przez zastosowanie metody eksponowania jednych in
formacji, a pomijania lub przemieszczenia innych na plan dalszy. I tak np. Auto
rzy, z wyjątkiem wykazania formacji policyjnych w powiatach okupowanych 
w 1939 r., nie podali żadnych informacji o rozmieszczeniu policji na Śląsku. Obec
ność zaś garnizonów wojskowych wykazali w opisach powiatów, z czego można 
by wnioskować, że mieściły się one w ich strukturze organizacyjnej, a nie do
wództwa VI Korpusu armii we "\Vrocławiu. Gimnazja natomiast wykazano aż dwu
krotnie, raz w opisie struktury organizacyjnej naczelnych władz prowincji, po 
raz drugi w opisach powiatów. Autorom chodzi najwyraźniej o wystawienie admi
nistracji pruskiej na Śląsku pomnika misji cywilizacyjnej i kulturalnej. 

Nierównomiernie przedstawia się w Zarysie opracowanie, informacji odno-



460 Recenzje 

szących się do poszćzególnych tematów czy haseł. Poprawnie opracowano infor
macje o zmianach terytorialnych w granicach prowincji śląskich i niższych jed
nostek administracyjnych. Korespondująca z tym tematem teka kartograficzna na 
8 map zawiera jednakże tylko jedną opracowującą zagadnienie przedstawione 
w tekście. Pozostałe są reprodukcjami map sporządzonych dla prowincji lub re
jencji w różnych okresach. Zawierają one tylko elementarne informacje· o wa
runkach geograficznych i demograficznych. Są w dodatku słabo czytelne. Z uwa
gi na ogólną tendencję opracowania Autorzy starali się skrupulatnie zestawić 
i opracować informacje odnoszące się do składu osobowego administracji nie
mieckiej na Śląsku w latach 1815-1945. Jest to widoczne z przytoczonych w tekś
cie wskazówek bibliograficzno-archiwalnych, a także starannie wykonanego aneksu 
ikonograficznego zawierającego liczne podobizny przedstawicieli administracji ślą
skiej i zdjęcia siedzib władz niemieckich na śląsku. Przy wykazie naz,visk osób 
piastujących najwyższe stanowiska urzędnicze prowincji, rejencji i powiatów ogra
niczono się przeważnie do podania daty rocznej pozostawania ich na danym sta
nowisku. Brak daty miesięcznej i dziennej nie czyni tych informacji w pełni uży
tecznymi. Nie przyspiesza bowiem, o co Autorom chodzi, np. szybkiego dotarcia do 
źródeł prasowych w celu odnalezienia ewentualnych bliższych informacji ·1ub ko
mentarzy odnośnie do konkretnych zmian na stanowiskach w hierarchii urzędni
czej. 

Poza wymienionymi tematami, inne, zajmujące ponad połowę objętości Zarysu, 

nie prezentują w ogólę odpowiednio opracowanych informacji, mogących przy
spieszać tok badań szczegółowych. Wartości takiej nie posiadają informacje, które 
np. w odniesieniu do hasła struktury organizacyjnej władz prowincji i rejencji 
ograniczają się do podania nazwy podległych im ogniw organizacyjnych i insty
tucji w przekroju jednego roku. Podobnie nikłą wartość posiadają informacje wy
kazujące jedynie w opisach powiatów nazwy zakładów przemysłowych, instytucji 
i organizacji państwowych. Mogłyby one spełnić swą funkcję instruktywną, gdyby 
je odpowiednio opracowano, tzn. wzbogacono o dane chronologiczne i liczbowe. 

Na marginesie ukazania się pracy nasuwa się uwaga, iż racjonalny jest po
stulat oddania do dyspozycji badacza szczegółowej problematyki dziejów regionu, 
swego rodzaju leksykonu lub pracy dokumentacyjnej, przedstawiającej w obrębie 
jednego większego tematu informacje pomocnicze, trudne ze względu na swe 
rozproszenie do źródłowego i bibliograficznego opanowania przez jednostkę, a nie
zbędne do dokładnego i pełnego oświetlenia konkretnych wydarzeń. Histriografia 
śląska w Polsce Ludowej wykazywała zrozumienie dla tego typu prac dokumenta
cyjnych, czego wyrazem są nie tylko odpowiednie bibliografie historyczne, lecz 
także wydawnictwa zestawiające podstawowe informacje do dziejów górnictwa, 
hutnictwa, stowarzyszeń oświatowych, wyborów parlamentarnych lub wydawnictwa 
źródłowe odnoszące się do dziejów klasy robotniczej, powstań śląskich. Przygo
towuje się do druku Siąski Słownik Biograficzny. Zarys przemilcza te fakty, w wie
lu miejscach z niewątpliwą szkodą dla samego dzieła. Taki jest juź prawie wie
kowy nawyk tradycyjnej historycznej nauki niemieckiej w ogóle. I na to trud
no coś poradzić. 

Ukazanie się w 1976 r. Zarysu przypomina potrzebę podjęcia bardziej skoordy
nowanych działań w zakresie prac nad dokumentacją podstawowych dziedzin dzie
jów śląskiego regionu. 

Zdzisław Surman 




