
p o L E M I K „A 

NARODOWY RUCH POLSKI A JEGO PRASA W NIEMCZECH 
ZE SZCŻEGOLŃYM UWZGLĘD'.NiENIEk SLĄSKA OPOtSKIEGO i9�1939 

Cieszy mnie zainteresowanie moją książką badacza 1, który dużo wie o spra
wach w niej zawartych. Moja historia prasy polskiej na śląsku Opolskim nie 
mogła być jednak, jak sądzi, ,,jakby tylko pretekstem do formułowania wniosków 
i ocen dotyczących najważniejszych problemów z historii polskiego ruchu naro
dowego w całych Niemczech" (s. 399), ponieważ. uważa, iż historia tej prasy była 
,,bardzo ściśle powiązana z centralnymi problemami polskiego ruchu narodowe
go na tych obszarach" (s. 398). Oznacza to nie pretekst, lecz nakaz wyciągania 
wniosków i ocen na temat węzłowych spraw tego ruchu. Jednej z końcowych 
opinii Recenzenta, jakoby książka nie dała· ,,wystarczającej odpowiedzi na pyta
nia dotyczące roli i funkcji posżczególnych wydawnictw i tytułów" (s. 403) prze
czy wcześniejsza, iż pokazano w niej, ,,na czyin polegało znaczenie tej prasy w ży-

' . 

du Polaków" ·(s. 400). W zajmowaniu „zupełnie innego stanowiska wobec ZPwN, 
a innego wobec wszystkich organizacji opozycyjnych" (s. 403) nie ma błędu; po
stawa wobec dwóch różnych zjawisk z metodologicznego punktu widzenia musi 
być inna i nie oznacza różnicowania kryteriów ocen wobec nich. Na mojej zawa

żyły wnioski z analizy zawartych w książce, jak pisze Recenzent, ,,licznych usta
leń, które porządkują wcześniejszą, :fragmentaryczną wiedzę" i które „będą po
siadały trwałe znaczenie dla wszystkich badaczy studiujących najnowszą historię 
śląska Opolskiego" (s. 400). Szereg tych ustaleń nie był dotąd znany w literaturze, 
co naturalnie rzutuje na przewartościowanie jej dotychczasowych interpretacji. 
Chodzi więc o to, czy recenzyjne uwagi interpretacyjne niektórych ustaleń pozwa
lają wnieść korektę do odpowiednich elementów interpretacji przedstawionej przez 
autora książki. 

Dokonanie skrótów w książce (w tym ograniczenie przypisów tam, gdzie było 
to możliwe, i pominięcie wykazu brakujących numerów pism) było niezależne ode 
mnie. Nie jest jednak prawdą, że w rozdz. III „prawie całkowicie zrezygnowano 
z przypisów", o lukach w zbiorach gazet „dowiadujemy się tylko z drobnych i cza
sami przypadkowych informacji", a twierdzenia głosiłem „niejednokrotnie przy zna
jomości pojedynczych numerów" (s. 399). Sprawy te omówiłem we wstępie (s. 8-
9), a rozdz. III jest najobszerniejszy (64 strony) i zawiera odpowiednio największą 
liczbę przypisów (17.9). Stan zachowania ilościowego prasy śląskiej · jest bez po
równania lepszy niż np. ,,Gazety Olsztyńskiej" 2. Nawet w wypadku najbardziej 

1 Zob. rec. W. W r z e s i ń s k i e g o  (Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka", 
1977, nr 3, s. 398-403) z książki: L. Smołka, Prasa polska na Śląsku Opolskim 1922-

1939, Warszawa-Wrocław 1976. 
2 Zachowała się tylko trzecia część jej numerów. W. ·W r z e  s i ń s k i  Oblicze

ideowo-polityczne „Gazetv Olsztyńskiej" w latach 1920-1939 (Komunikaty Ma
zursko-Warmińskie, Olsi:tyn 1960, nr 2, s. 168). 
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zdekompletowanego „Katolika Trzyrazowego", nie można mówić o braku repre
zeptatywności twierdzeń. Oparłem je na znajomości pierwszego i programowego nu
meru okazowego z grudnia 1932 r., 113 numerów z 1933 r. i 92 numerów z 1934 r. 
oraz niemieckich tłumaczeń z prasy polskiej. Inne formułowałem na podstawie 
archiwaliów (np. s. 168). Sprawa ta rodzi uwagę ogólniejszą: nawet (a może szcze
gólnie) pisma efemerydy, np. ,,Słowo śląskie", mają kapitalne znaczenie w kształ

towaniu myśli politycznej przez prasę. 
W związku z prasoznawczą metodą ilościową odsyłam do pominiętego w re

cenzji uzasadnienia rezygnacji z niej (s. 187). Stosowana sporadycznie jest ona 
często zawodna 3, a użyta do ok. 10 OOO numerów różnych pism uniemożliwiłaby 
zajęcie się sprawami bardziej istotnymi do badań nad polityczną przeszłością 
Śląska. Jej poprawne zastosowanie może być samodzielnym problemem badawczym. 

Oprócz wewn�trzredakcyjnych spraw, odnotowanych w recenzji (s. 400), in
teresowały mnie inne, np. skutki polityki reglamentacji wolności prasy władz i spo
łeczeństwa niemieckiego (rozdz. II). Jest to istotne z powodu związanych z tym 
innych wątpliwości Recenzenta. Stwierdzę tylko, iż: 1. punktem wyj"ścia moich roz
ważań była sytuacja wynikająca z traktatu wersalskiego i narodowościowej poli
tyki nie tylko niemieckiej, lecz także polskiej; 2. w związku z obiektywnym bra
kiem miejsca dla radykalizmu narodowego Polaków po plebiscycie i III powstaniu 
niedocenianie realiów politycznych przypisywać należy nie tyle autorowi książki, 
ile twórcom i realizatorom radykalnej koncepcji ruchu polskiego. Recenzent po
dziela zresztą moją ·ocenę charakteru poczynań przeciwników koncepcji ZPwN, 
stwierdzając ich „rzeczywiście większą elastyczność w działaniu, znajdującą swój 
wyraz w lepszym dostosowywaniu do warunków lokalnych" (s. 401). Nie ma przesz
kód, by potknięcia polityki państwowej wobec kresów zachodnich tłumaczyć m. in. 
przecenieniem w niej roli kresów wschodnich 4• Nie sądzę, by należało absoluty
zować „podporządkowanie się państwa polskiego systemowi wersalskiemu" i by 
procesu. historycznego nie można było śledzić „metodami niemal detektywistycz
nymi" (s. 400),_ skoro „badanie źródeł pisanych jest jednym z najobszerniejszych 
działów kryminalistyki" 5. 

Wbrew opinii Recenzenta dostrzegłem, iż proces zwiększania wpływów polskiej 
dyplomacji w ZPwN „był długotrwały, że uzależnianie prasy [tyle, że nie - L.S.] 
związkowej [ ... ] nie było natychmiastowe, gwałtowne i pełne" (s. 400). Wskazują 
na to już tytuły podrozdziałów w rozdz. I i III. O samodzielnej, niezależnej od dy
plomacji, polskiej działalności narodowej i prasowej po plebiscycie i III powsta
niu, a przed założeniem ZPwN pisałem na s. 13-16, 123-124. Natomiast ewolucję 
historycznego procesu zwiększania wpływów dyplomacji w prasie za pomocą ZPwN 
przedstawiłem tak szczegółowo, że tu odsyłam tylko do odpowiedniego wniosku 
końcowego (s. 188). Nie podzielam poglądu, jakoby „analiza materiałów źródło
wych" dowodziła samodzielnego charakteru powstania ZPwN. Recenzent, pomija
jąc moje argumenty (s. 11, przyp. 14-0.5) i nie wykorzystując ich wcześniej G, nie 
udowodnił ich fałszywości. Nie zgodził się też z oczywistym faktem, iż ZPwN 

3 J. R at a j e w  s k i, Próba zastosowania metody statystycznej analizy zawar
tości treści na przykładzie wybranych czasopism śląskich z, 1911 r. (Rocznik Hi
storii Czasopiśmiennictwa Polskiego, 1969, z. 2, s. 214-266); J. C h ł o s t  a, Wy
dawnictwo „Gazety Disztyńskiej" w latach 1918-1939, Olsztyn 1977, stosując me
todę ilościową w sposób ograniczony, nie uzyskał żadnych miarodajnych wyników. 

4 Zob. np.: H. Z i e  1 ińs k i, Sprawa Sląska a ekspansja polska na wsr:hód na 
tie sytuacji międzynarodowej (Powstania śląskie, Katowice 1963, s. 44-69). 

5 M. C z u ba 1 s k i, A. K r  u k o w s k i, Kryminalistyczne metody badania źró
deł historycznych XIX i XX wieku (Studia Żródłoznawcze, t. 17, 1972, s. 11). 

6 W. W r zes ińs k i, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, Poznań
1970. 
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nigdy nie posiadał na Śląsku Opolskim (i gdzie indziej) gazety i wydawnictwa, 
których nie finansował rząd. 

Wobec rozdzielenia w recenzji interesów polskich i śląskich (!) nadmienię, iż 
nie definiowałem ani jednych, ani drugich, ponieważ nie wyodrębniałem tych 
ostati:i,ich jako przeciwstawnych wobec pierwszych. Zakres „interesu" ulega zmia- , 
nom w zależności od warunków działania. Raz interesem· narodowym może być 
radykalizm narodowy (okres powstań i plebiscytu), raz może nim być umiarko
wany kierunek narodowopolski .(początki ruchu polskiego w zabo�ze pruskim i la
ta międzywojenne w Niemczech). Interesem narodowym Polaków była organi
zacja i działanie najbardziej dopasowane do potrzeb i możliwości rodzimej lud
ności (nie tylko śląska, ale nie terenów emigracyjnych). Recenzent przyznał zresz-

. tą mimochodem, iż lepsi w tym względzie od kierownictwa ZPwN byli jego prze-
ciwnicy. Nie sprowadzając, jak ZPwN, polskości do jednej orientacji ideowo-po
litycznej, tzw. opozycja zajmowała stanowisko zgodne z dwudziestowiecznymi pro
gramami ruchów narodowowyzwoleńczych. ·w tych m. in. sprawach rozchodziło 
się rozumienie interesu narodowego (nI?, s. 111, 169). 

Ilościowe ujęcie wpływów tzw.- opozycji jest trudne, ponieważ działała ona 
w ramach ZPwN, a krótko w samodztelnej organizacji. Wpływy ZPwN też trudno 
ustalić, mimo ogólnych danych_ liczbowych 7• Jednakże o wpływach wydawnictw 
pisałem, omawiając np. nakład pracy. Nie przemawiają one na korzyść koncepcji ZPwN. 
Nie jest zawsze najważniejsza mniejsza lub większa częstotliwość danego pisma. 
Dla oceny rezultatów działań tzw. opozycji nie trzeba zwracać nadmiernej uwagi na 
„efemeryczny charakter poczynań organizacyjnych opozycji czy wąski przecież 
krąg oddziaływania, przy ogólnopaństwowym charakterze ZPwN, jak i jego ciąg
łości przez cały okres międzywojenny" (s. 401), ponieważ planowana reforma ZPwN 
i jego polityki :wydawniczej z 1939 r. szła po linii głównych wytycznych tzw. opo
zycji, szczególnie śląskiej. Tzw. opozycja również wykazywała ciągłość działania 
przez cały okres międzywojenny i podejmowała kroki o charakterze ogólnopaństwo
wym, chociaż motywy krytyki ZPwN na terenach emigracyjnych i rodzimych nie 
z.awsze były takie same. świadczy o tym i historia wydawnictw śląskich, i prze.
ciwstawny do koncep'cji ZPwN charakter działań innych organizacji polskich, i to
do samego 1939 r. 8 Wbrew wcześfiiejszym ustaleniom własnym o Recenzent nie do
puścił myśli o tzw. opozycji wobec ZPwN w Olsztyńskiem w latach trzydziestych
(s. 401). Pominął interpretację faktów w sprawie postawy „Gazety Olsztyńskiej"
(s. 86), nie dając wła'snej i nie znając tych faktów wcześniej 10.

Nie podzielam poglą:du o kongresach mniejszościowych w kontekście spraw
dzalności „założeń programowych i organizacyjnych" (s. 401-402) ZMNwN i ZPwN, 
ponieważ nie osiągnięto celu polityki polskiej. Uniemożliwienie „uczynienia z kon
gresów międzynarodowej· trybuny dla akceptowania koncepcji polityki mniejszościo
wej republiki weimarskiej" można było uzyskać mniejszym kosztem, nie przy
stępując do nich. Zwróciłem uwagę na przecenienie roli „europejskiej" ZPwN

i związane z tym zaniedbywanie spraw miejscowych ruchu polskiego, co kryty
kowała tzw. opozycja i co wynikało z uzależnienia od polskiej dyplomacji. Wcze-

1 Tamże, passim. Brak jednak w tej książce miarodajnej konfrontacji ilościo
wych wpływów zwolenników różnych koncepcji. Być' może za uczestników tzw. 
opozycji należy uznać członkqw nie płacących składek i członków niestałych. Por. 
w tej sprawie dane zamieszczone w cyt. książce na s. 83 (tab. 4). 

a Np.: M. O r z e  c h o w s  k i,. Z dziejów ruchu akademickiego i walki o wytwo
rzenie inteligencji polskiej na Śląsku Opolskim w latach 1922-1939 (Studia i Ma
teriały z Dziejów Śląska, t. 4, 1962, s. 269-366). 

9 W. W r z e s i ń s k i, Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach
1920-1939, Poznań 1963, s. 252 nn. 

10 T e  n ż e, Oblicze... Problem ten pominął też C h ł o:. t a, op. cit. 
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smeJszy komentarz autorski Recenzenta do niezwykle krytycznej oceny ZPwN

w tym względzie J. Giertycha nie kwestionował jego stwierdzeń u. 
Wbrew opinii Recenzenta (s. 401) książka zawiera wszystkie zasady programo

we interesujących pism. Ich ogólnikowość i częsta niezgodność ze stanowiskiem 
w konkretnych sprawach (np. s. 111, 131) oraz ujawnianie się różnic programo
wych szczególnie jaskrawo w praktycznym działaniu spowodowały, że zasady pro
gramowe badałem też przez pryzmat be�ośredniego stosunku prasy do spraw, 
którymi interesowali się Polacy (rozdz. III). Wydobyte różne punkty widzenia 
odzwierciedlały spory różnych koncepcji, za którymi stały konkretne osoby. Nie 
można ich pominąć nawet wtedy, kiedy do głosu mogły dochodzić w związku z po
wyższym względy ambicjonalna-personalne. 

W związku z przyczynami likwidacji „Katolika" przez ZPwN i jeclynym ren-. 
townym pismem „Inwalida", nie związanym z obozem sanacyjnym (s. 27-34) 12,
Recenzent pyta: ,,czyżby ów fakt polityczny decydował o rentowności owego pi
sma?" (s. 401). Tak postawiony problem jest jednostronnym ujęciem zależności 
między ekonomiką a polityką. Wyeksponowana „różnica między dziennikiem a cza
sopismem, i to tak specjalistycznym" niczego nie dowodzi. Nierentowne były też 
specjalistyczne pisma ZPwN, których częstotliwość ukazywania była jak najbar
dziej porównywalna z „Inwalidą". Wyeksponowana również konieczność dokony
wania przez ZPwN wyboru, na co przeznaczać otrzymane od rządu polskiego pie
niądze (s. 402-403), też niczego nie dowodzi. M. in-. przy likwidacji ,;Katolika" 
.ZPwN był krytykowany za niegospodarność i przez· polską dyplomację, i przez 
tzw. opozycję. Dotychczasowe niezadowolenie z polityki ZPwN pogłębiła nie tyle 
likwidacja nierentownego wydawnictwa, ile wydawanych w nim pism. 

Wcale nie szukałem „argumentów, które by zdezawuowały politykę ZPwN 
i polską służbę zagraniczną" oraz nie stałem „w obronie Napieralskiego" (s. 401), 

ponieważ krytyki źródeł nie przeprowadzałem z nienaukowego punktu widzenia 
jakichś sympatii czy antypatii. Zróżnicowaniu zdań na temat motywów wyjazdu 
A. Napieral'Skiego do Polski nie może towarzyszyć zmiana daty wyjazdu i usta
leń znanej mi przecież książki M. Czaplińskiego 13• Rokowań o sprzedaż wydawni
ctwa nie można uznać za przyczynę wyjazdu. W książce M. Czaplińskiego i mojej
motywy wyjazdu jawią się w aspekcie przyczyn politycznych i ekonomicznych.
W pierwszej nie sformułowano tezy o ich równowartości, a więcej miejsca poświę
cono jednak politycznym, natomiast w drugiej · przyznano im rolę wiodącą. Od
grywały one taką rolę w argumentacji przeciwników Napieralskiego, a równo
cześnie nabywców jego wydawnictwa, którzy za kierowanie się przy kupnie
w 1925 r. względami politycznymi, a nie ekonomicznymi, byli ówcześnie krytyko
wani przez późniejszą tzw. opozycję, m. in. przez najwybitniejszego działacza na·
śląsku Opolskim, K. Malczewskiego. Brak napływu nowych redaktorów na Śląsk
Opolski tłumaczyła. polska dyplomacja również politycznymi ·oporami przed kon
cepcją ZPwN.

Recenzent raz przeciwstawia się omawianiu sporów personalnych na tle róż
nych koncepcji (s. 401, zob. wyżej), a raz opowiada się za nimi (s. 402). Z tego 
powodu i pominięć w referowaniu moich poglądów na temat A. Pawlety oraz 
zmiany faktów (proces przeciwko Pawlecie odbył si _ę) odsyłam czytelnika do książ-

11 Zob.: W r z e s i ń s k i, Ruch polski ... , s. 266. 
12 Zob. też: L. S m o ł k a, Wudawnictwa polskie na Sląsku Opolskim (1922-

1939) (Studia Śląskie, ser. nowa, t. 25, 1974, s. 30, przyp. 98). 
1a M. C z  a p  1 i ń s k i, Adam Napieralski 1861-1928. Biografia polityczna, Wroc

ław 1974, gł. ss.: 228, 232, 233, 236, 237, 241, 242. Nie do przyjęcia jest pogląd 
R. Ha j d u k a  (Od „Nowin" do „Trybuny". Z notatnika opoJskiego redaktora, Ka
towice 1970, s. 12), jakoby Napieralskiemu było „zupełnie obojętne, kto nabędzie
przedsiębiorstwo", Polacy czy Niemcy.
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ki. To, co w recenzji nazwano „sprawą Pawlety" i „jego sporem ze ZPwN" nie 
było jego prywatną sprawą, ale wynikiem tendencji w ruchu polskim. Taktyka 
tzw. opozycji była wybiegiem, a nie wyłudzaniem pieniędzy, które miały charakter 
społeczny. Nie znalazłem nic, co uzasadniałoby pogląd Recenzenta o przyznaniu 
się Pawlety do kierowania się nie tylko pobudkami ideowymi, lecz także ma
terialnymi. Z czegoś musiał niewątpliwie żyć, ale środków do życia nie szukał 
w działalności antypolskiej, lecz w pracy nad rozwojem polskiej świadomości na
rodowej, za co przebywał potem w obozie ·koncentracyjnym (s. 47-48) 14. Przy
czyn likwidacji organizacji i prasy tzw. opozycyjnej nie nazwałem „ugodą", po
nieważ likwidacja, a nie jej przyczyny, były treścią tzw. ugody w ruchu polskim 
(13 II 1937). Określiłem je szerzej (s. 46, 168) niż w recenzji. Nazwa „ugoda" wy
stępuje w dokumentach, chociaż Recenzent zastępuje ją gdzie indziej „porozu
mieniem" 15. 

Stan wiedzy o Polakach w Niemczech i wnikliwe przemyślenie wątpliwości 
Recenzenta nie pozwalają mi ·ich podzielić.- Jestem jednak wdzięczny W. Wrze
sińskiemu za poczynione uwagi: i te, które wyrażały uznanie dla osiągnięć ba
dawczych, i te, w których proponował inne interpretacje niektórych ustaleń. 

Leonard Smołka 

W ODPOWIEDZI 

Opublikowana powyżej replika stanowi, moim zdaniem, potwierdzenie, że 
studia L. Smołki, poświęcone dziejom prasy polskiej na Śląsku Opolskim, kon
centrowały się wokół zagadnień, które posiadają znaczenie dla określenia także 
zasadniczych koncepcji ideowych i kształtów organizacyjnych oraz funkcji pol
skich czasopism i gazet, tzn. podstaw ideowych i organizacyjnych polskiego ru
chu narodowego, w jego polityce wobec czasopiśmiennictwa polskiego, przy szcze
gólnym zwróceniu uwagi na przejawy wszelkiej opozycji skierowanej przeciwko 
Związkowi Polaków w Niemczech. Nie biorąc pod uwagę zasięgu wpływów owej 
opozycji, nie zawsze uwzględniając wszystkie · realia danej epoki, Smołka dopro
wadził do wyolbrzymienia jej wpływów, a zarazem oskarżeń Związku o różnego 
rodzaju niepowodzenia. Pragmatycznie i ahistorycznie bronił . koncepcji i form 
działania proponowanych przez opozycję. 

14 Zob. też: S m o ł k a, Wydawnictwa ... , s. 48. W związku z pytaniem Recen
zenta, czy Pawleta zrezygnowałby z kontaktów z przedstawicielami antysanacyj
nej opozycji w Polsce w wypadku uzyskania pomocy od ZPwN, trudno powie
dzieć, co by.było, gdypy kierow.nictwo ZPwN już wtedy (tzn. w 19_34 r.) zdecydo� 
wało się na planowaną dopiero w 1939 r. reformę tej organizacji. 

15 W r z e s i ń s k i, Polski ruch narodowy ... , s. 326. Za twierdzeniem o większej 
trosce ZPwN o rentowność „Nowin" niż o czytelnika miejscowego w związku z szu
kaniem go od 1932 r. w Polsce, a od 1938 r. w Austrii przemawia w pierwszym 
wypadku spadek i tak niskich nakładów z powodu niezadowolenia ludności z sa
nacyjnej reorganizacji prasy i konkurencji „Katolika Trzyrazowego", a w dru
gim - w związku z uzależnieniem prasy tzw. opozycji i wzrostem zagrożenia ze 
strony hitlerowców. Ich terror z lat 1932-193.3 neutralizował bowiem Polaków 
mniej uświadomionych narodowo niż czytelnicy dawniej bytomskiego „Katolika" 
a teraz „Katolika Trzyrazowego". Treść działań przeciwko tzw. opozycji uprawnia 
te:i: do kwestionowanego w recenzji twierdzenia o stósunku ZPwN do Polaków, 
którzy nie zgadzali się z ideowo-polityczną orientacją jego kierownictwa. Mogli oni 
wegetować pod względem narodowym, zdani na własne siły i przyjaciół oraz na 

� niełaskę władz państwowych tak niemieckich, jak i polskich. 



466 Polemika 

Ceniąc recenzowaną rozprawę Smołki za rozliczne ustalenia faktograficzne, 
o poważnym znaczeniu nie tylko do badań nad dziejami prasy polskiej, nie spo- ·
sób jednak nie podjąć dyskusji, jak starałem się to uczynić w opublikowanej
recenzji, ze sposobem interpretacji tak ważnych wydarzeń z dziejów ludności pol
skiej na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym. Rezygnując· ze szczegóło
wej odpowiedzi na replikę L. Smołki, gdyż nie widzę w niej elementów, które by
mogły poszerzyć dyskusję merytoryczną, z żalem niestety podtrzymuję stanowisko
wyrażone w _recenzji. Mam jednak nadzieję, że do prawdziwej dyskusji meryto
rycznej dojdzie przy innej okazji. A sprawa jest warta tego.

Wojciech Wrzesiński 
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