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O NOWEJ SYNTEZm HISTORII POLSKI 

Ukazanie się opracowanej przez trzech historyków krakowskich doc. dr. Je-

rzego Wyrozumskiego, prof. dr. Józefa Andrzeja Gierowskiego i prof. dr. Józefa 
Buszki, Historii Polski 1 jest niewątpliwie poważnym wydarzeniem na naszym ryn

ku księgarskim. Otrzymaliśmy jeszcze jedną syntezę dziejów naszego narodu od' 
pradziejów do współczesności. Zapotrzebowanie społeczne na tego typu książki jest. 

olbrzymie. Czterotomowa publikacja została mimo dość znacznego nakładu 50 ooo,

egzemplaTzy błyskawicznie rozkupiona. Każda taka synteza zasługuje na uwagę 

i ocenę zarówno ze strony jej przydatności społecznej, jak i wartości erudycyjnej .. 

Odnosi się to tym bard:liiej do syntezy, która zdobyła tak wielką popularność i po

wodzenie. 

Moje uwagi poświęcone w głównej m'ierze pierwszemu tomowi Historii Polski. 

chciałbym rozpocząć jednak od spraw ogólnych, nie tyJko z tym tomem zwJąza

nych. Sprawa ,pierwsza to kwestia przeznaczenia ,całego dzieła. Wydaje się, że w po

równaniu z Dziejami Polski przygotowanymi, pod redakcją prof. dr. Jerzego To-· 

polskiego, a wydanymi po raz pierwszy w 197,5 r., mamy do czyn'ienJa z pozycją. 

trudniejszą w odbiorze, nie nastawioną na masowego czytelnika, dla którego praca. 

historyków poznań,skich jest chyba (poza częścią prahistoryczną) znacznie przystęp
niejsza. Dotyczy to w szczególności dwóch pierwszych części syntezy krakowskiej· 

pióra J. ,Wyrozumskiego d. J. Gierowskiego, gdzie zamieszczono omówienlie źródeł· �-
i literatury, czego w syntezie poznańskiej brak. !Wskazuje na to również dysku--
syjne, a nie dogmatyczine ujęcie niektórych kwestii. Jednocześnie są także w oma-

wianym dziele historyków krakowskd.ch obszeme partie materiału z zakresu ele

mentarnej informacji merytorycznej ujęte w formie wykładu dogmatycznego._ 

W związku z itym zachodzi pytanie: kto może być głównym adresatem dzieła? Można 
mniemać, że jest to zapewne synteza adresowana w pierwszym rzędzie do situden-

tów historii i dyscyplin pokrewnych oraz do ludzi chcących poszerzyć swą wiedzę· 

o przeszłości Polski, a posiadających już pewien zasób wiadomości podstawowych,.

1 J. W y r  o z u m i  a 1 s ki, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1978, s. 316+
nlb.; J. Gie r o w s k i, Historia Polski 1505-1864, cz. 1-2, Warszawa 1978, s. 4�1+ 
1 nlb. i s. 454+2 nlb.; J. B u s  z k o, Historia Polski 1864-1948, ·Warszawa :1978,. 
s. 549+3 nlb. 1 

Publikowane tu wypowiedzi profesorów R. Hecka, W. Czaplińskiego i W. Wrze
sińskiego stanowiły zagajenie do dyskusji nad prezentowaną w nich syntezą hJi-· 
storii Polsk!i, jaka odbyła się w dniu 3 XiI 1978 r. na posiedzeniu naukowym Wro
cławskiego TowarzySlt.wa Miłośników Historii. W posiedzeniu tym uczestniczyli rów
nież zaproszeni trzej Autorzy: doc. J. Wyrozumski, prof. J. A. Gierowski i prof. 
J. Buszko, oraz goście z jnnych ośrodków akademickich. W dyskusji, która się na-
następnie rozwinęła, głos m. in. zabrali profesorowie S. Inglot, S. Michalkiewicz,.
H. Zieliński, docenci A. Nyrek i K. Matwijowski oraz doktorzy W. Suleja i A. Juz
wenko. Do uwag zawartych w zagajeniu dyskusji oraz w wypowiedziach dysku
ta-ntów ustosunkowali się Autorzy poszczególnych części „krakowsk!iej" syntezy
Historii Polski.
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lecz nie dla historyków naukowców, zwłaszcza specjalistów od poszczególnych okre
sów, dla których jej ujęcia będą zbyt ogólne, nie przynoszące materiału nowego, 
nie znanego. 

Jeśli mamy więc do czynienia z pracą służącą popularyzacji historii Polsku na 
wysokim poziomie i pomocą w uniwersy,teckim nauczaniu historii, a może i pomocą 
•dla nauczycieli, należy zwrócić uwagę na walory dydaktyczne publikacji. Jej ocena
pod tym względem nie wypada jednoznacznie. Niewątpliwym plusem dwóch pierw
szych części są wspomniane wyżej omówienia żródeł i literatury, natomiast bardzo
poważ-nym minusem wszy,stkich części jest brak ilustracji, ma,p d tablic genealo
:gicznych ułatwiających ZT-Ozumieniie i uitrwalenie omawianego w tekście materiału.
Kiepski papier i druk nde uprzyjemniają Iektury. Słusz:n'ie więc odezwały się w pra
sie literackiej głosy, że nadana Historii PoLsk.i przez PWN szata graficzna stanowi
:skandal wydawniczy. Ostateczne dzieło zbiorowe o objętości ok. 1750 stron to nie
1>ocket book, a jeśli ma kogoś czegoś uczyć, to w drugiej połowie XX w. uczenie
bez środków pomocniczych, ilustracji, map, tablic i zestawień dat jest anachro
nizmem. Tak więc niezależnie od wartości merytorycznej dzieła jeg-0 szata zew
nętrzna nie przynosi Państwowemu Wydawnictwu Naukowemu ty,tułu do chwały.

Pierwszy tom publikacji napisany przez doc. dr. J. Wyrozumskiego, którego 
omówienie przypadło mnie w udziale, obejmuje historię Polski od czasów staro
-żytnych, pierwszych śladów społeczeństw ludzkich na ziemiach polskich do 1505 r . 
..Jego ocenę rozpo�znę od kwestii konstrukcji i perdodyzacji. W konstrukcji rzuca 
.się w oczy niewspółmiernie obszerny w stosunku do całości rozdział pierwszy, za
tytułowany „Uwagi metodyczne". Otóż owe „Uwagi metodyczne" zajmują aż 76 stron 
-z 312 stron całości l';ekstu, czy-li niemal 1/4 tomu. Jest to stanowczo zby,t wiele, tym
bardziej że zasa-dniczy wykład wydaje się być pisany w sposób skomprymowany
i niesłychanie zwięzły, jakby w trosce o zmieszczenie się na bardzo og-raniczonej
liczbie stron. Sądzę, że wyjściem z owej niefortunnej konstrukcji byłoby pewne,
choć raczej niewielkie, skrócenie wstępnej części książki, a ro:1Jbudowa jej rozdzia
łów za,sadniczych. Owo skrócenie części wstępnej winno się wiązać ze zmianą jej
charakteru, rezygnacją z tytułu „Uwagi metodyczne" i zastąpieniem go tytułem
„Literatura i żródła tematu". Chodzi po prostu o to, że podany w pracy tytuł nie
jest adekwatny do treści, w której przeważa omówienie literatury i źródeł, a po
nadto partie poświęcone metodzie są bardzo ogólne, nie dające solidniejszej wiedzy
w tym zakresie. Przeciętny czytelnik informacji o metodzie pracy history.cznej
w książce dotyczącej dziejów Polski nie będzie szukał, a dla studenta jest zbędne
powtarzanie wiadomości, kltóre znaj<lzie w ramach odpowiednich przedmiotów,
choćby wstępu do badań historycznych. Słowem postulowałbym, aby w przyszłych
wydaniach książki obok zmiany tytułu usunąć z omawianego rozdziału ustępy za
tytułowane: ,,Żródło i poznanie historyczne" i „Elementy źródłoznawstwa".

Budowa właściwego wykładu historycznego jest prosta i nie budzi zastrzeżeń. 
Autor zastosował własną periodyzację historii Polski, różną od periodyzacji przy
jętej w Historii Polsk.i PAN i niektórych nowszych podręcznikach historycznych. 
Podzielił historię Polsktl średni-0wiec:mej (poza potraktowan�mi sumaryc:mie dzie
jami starożytnymi) na okresy: 1. zarania feudalizmu (od VI do połowy XI w.), 
2. wczesnego ,feudalizmu pol<skiego (od połowy X w. do końca XII w.), 3. pełnego
:rozbicia dzielnicowego (1'202-1300), 4. okres, którego specyfikę oznaczył tytułem
.,O nowy ksvtałt państwa" (zamknięty w latach 1300-1386), 5. czasy monarchii sta
nowej Jagiellonów ('1386-'1505). Podział tien posiada w stosunku do niektórych in
nych przyjętych ostatnio propozycji periodyzacyjnych istotne zalety. Zaletami tymi
są: po pierwsze - likwidacja dość <nieokreślonej graruicy polowy XIII w. i podob
nych granic połowy XIV .i połowy XV w. jako punktów zamykających pewne od
cinki przeszłości Polski, zwłaszcza te dwie ostatnie granice przecinały czasy rządów
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dwóch wybitnych monarchów, Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Jagiellończyka, 
dzieląc sztucznie jednolite epoki ich panowania d utrudniając ocenę tych epok; 
po drugie - zamknięcie okresu monarchii stanowej na konstytucji 'l'llihil novi, 
która stanowiła ukoronowanie szlacheckiej walki o władzę i przypieczętowała cha
ralmer ust.roju ,stanowego Królestwa Polskiego. 

Przejdźmy z kolei do treści wykładu. Za bardzo cenną część książki należy 
uznać zamieszczone w rozdziale I omówienie źródeł i literatury. Jego lektura nie 
będzie wprawdzie dla laików zbyt pociągająca, ale dla studentów historii i mło
dych pracowników naukowych oraz ludzi chcących samodzielnie pogłębiać swą 
wiedzę historyczną okaże się bardzo pożyteczna. Sądzę nawet, że wiadomości w nim 
zawarte winny być egzekwowane, oczywiście w rozsądny sposób, przy odpowied
nim egzaminie uniwersyteckim. Nie tu miejsce na zastanawianie się, czy wszystkie 
ważne pozycje źródłowe i historiograficzne w nim uwzględniono. Ogólnie biorąc 
wybór wydaje się udany. Nie wchodząc w szczegóły można by jeszcze postulować: 
1. wymienienie przy omawianiu źródeł najważniejszych ogólnych zbiorów materia
łów źródłowych do historii Polski średniowiecznej wydanych po II wojnie świato
wej w tłumaczeniu polskim, przydatnych zarówno do celów dydaktycznych, jak
i popularyzacyjnych, którymi współcześnie posługują się zresztą wyższe uczelnie
polskie, 2. przy omawianiu literatury uwzględnienie syntez historii krajów sąsia
dujących z Polską, choćby ze znanej serii Wydawnictwa Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich.

W rozdziale II, zatytułowanym ,,Rzut oka na memie polskie w staroży,tnośd", 
Autor przedstaw.ił bardzo zwięzły wykład historii najstarszych społeczeństw ludz
kich w 111aszym kraju. Jest rto wykład bardziej ogólny niż odpowiednia partia w po
znańskich Dziejach Polski pod red. J. Topolski,ego opracowana przez fachowca
-archeologa Jana żaka. PrzynoSli on w związku z •tym bez porównania mniej in
forma·cji faktograficznych i nowości naukowych, ale .odznacza się nar.om'iast dużą 
przejrzystością i jasnością sformułowań. Jest też dla przeciętnego czytelnika o wie
le bardziej zrozumiały, niż nieco przeładowany szczegółami wykład wymienionego 
wyżej archeologa. 

Główną treśc:ui k1siążki są jednak dzieje Polski średniowiecznej i na nich 
w pierwszym rzędzie musi się skupić uwaga recenzenta. Otóż, generalnie biorąc, 
przedstawienie tych dziejów w tomie J. Wyrozumskiego posiada szereg istotnych 
zalet. Za zaletę można uznać zastosowanie wspomnianej wyżej własnej, oryginalnej 
periodyzacji. Zaletę stanowi też uwzględruienie w wykładzie nowych, akitualnych 
poglądów polskiej nauki historycznej na omawiane sprawy, a zwłaszcza podawanie 
indywidualnych zdań poszczególnych uczonych w niektórych kwestiach, gdy zdania 
te różnią się między sobą. Byłoby jednak celowe, aby w tych ostatnich wypadkach 
załączać informację bibliograficzną w celu umożliwienia zainteresowanemu czytelni
�owi zapoznanie się z odpowiednimi pracami. Zaletą jest wreszcie jasność sformu
łowań i poprawność języka. 

Tyle o ogólnych zaletach wykładu dziejów średniowiecznych w książce J. Wy
rozumskiego. Obowiązkiem recenzenta jest jednak ttakże zwrócenie uwagi na: t e  
strony wykładu, które wydają mu się dyskusyjne lub słabsze, a tto w celu uczci
wego przekazaniia swego zdania i ewentualnego udoskonalenia pożytecznej pracy 
przy następnych jej wy,daniach. 

Przy lekturze właściwych par,t:ii historycznych książki pewne zastrzeżenia może 
budzić specyficzna ostrożność wykładu. Autor referuje więc w poprawny sposób 
zasadniczy, ogólnie przyjęty kanon wiedzy o dziejach Polski średniowiecznej, za
znacza w niektórych miejscach różnice poglądów, ale unika bardziej śmiałych, 
oryginalnych własnyeh sformułowań, które mogłyby naukowców historyków po
budzić do dyskusji, a wśród laików zwiększyć zainteresowanie tematem. Można 

9 - Sobótka V/9 
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wprawdzie przyjąć przyswiecające prawdopodobnie J. Wyrozumskiemu założenie, że 
zadaniem tego rodzaju syntezy jest zreferowanie ogólnie obowiązujących poglą
dów, a nie zapatrywań autora. Niemniej synteza odbiegająca od obowiązujących: 
kanonów bywa bardziej intęresująca. 

Drugi niedos,tatek, osłabiający w pewnym stopniu atrakcyjność le�tury, ,stanowi 
brak cyitatów źródłowych, które ożywiłyby t.ok rzecwwej na;rracji, udokumentowały 
podawane twierdzenia i przybliżyły czytelnikowi ducha owych czasów. Kroniki 
i dokumenty średniowieczne dostarczają do tego dość dużo wdzięcznego materiału. 

Czytając książkę, zastanawiałem się nad tym, czy posiada ona jedno z cha
rakt.erystycznych dla wielu pozycji historiografii polskiej stanowisk: czy „ku po
krzepieniu serc" w)'biela naszą przeszłość, czy też w celu zwalczania naszych wad 
narodowych potępia błędy naszych przodków. Sądzę, że wyraźnie żadnej z tych 
tendencji w niej nie widać. Autor z charakterystycznym dla s.iebie umiarem txzyma 
się złotego środka i na ogół bez wyciągania bardziej wyostrwnych wniosków re
feruje wydarzenia. Osobiście uważam, że w historiiografii narodu niepodległego, któ
rego serc już „pokrzepiać" nie pct.,rzeba, przeważać powinien nurt krytyczno-anali
ty•czny służący wyciąganiu nauk z przeszłości, a nie jej gloryfikowaniu. J. Wyro
zumski jest od takliej �lory(fikaeji .daleki. Niemniej w jego wykładzie brak pewnych 
ocen lub inforroaeji, które rozbijałyby powszechnie przyjęte mity i ułatwiały trzeź
wą ocenę dawnej historycznej rzeczywistości. Tak więc brak na przykład krytycz
nej oceny niektórych aspektów polityki zagranicznej Bolesława Chrobrego, która 
prowad:lliła do otoczenia Polski ze wszystkich stron murem wrogów. Z kolei w dzie
jach XV w. pominięto sz�reg ważnych informacji określających w bardzo d.stotny 
sposób stosunki ,polsko-litewskie. Mam tu na myśli m. in. .stanowisko Litwy 
w 1438 r., gdy chciała wspólnie z KTzyżakami wySl�ąpić zbr,ojillie przeciw Polsce, 
a nie wystąpiła jedynie z powodu odmowy Zakonu, który wojny z Polską prowa
dzić nie mógł i nie chciał, czy domaganie się od Litwinów płacenia trybutu królowi 
polskiemu, czy wreszcie neutralność Litwy w okresie wojny trzynastoletniej. 

W całości wykładu dominuje histori'a polity,ema, co można w zasadzie uznać 
za zrozumiałe, je� ona bowiem najlepiej opracowana i zawiera po prostu naj
więcej faktów, o których motna pisać. Nie -dopominałbym się o większe roz:budo
wywanie zagadnień gospodarczo-społecznych, poza kwes.bią antagoruizmów klasowych 
i stanowych, którą w dawnych opracowaniach z lat pięćdziesiątych wyolbrzymiano, 
a o której obecnie się raczej zapomina. Można byłoby za pomocą odpowiednich 
przykładów i cytatów źródłowych pokazać cha,rakiter konflikt.ów między szlachtą 
a chłopami, szlachtą a mieszczaństwem czy rycerstwem a duchowieństwem. 

Szkoda natomiast, że w sposób bardz-0 skrótowy potraktowano kult�urę, zwła
szcza kulturę późnego średniowiecza, tak piękną i bogatą. Tutaj przydałoby ·si� 
więcej informacji o zabytkach malarstwa, rzeźby i architekt.ury, podanych w bar
dziej interesujący sposób. Przydałoby się więcej informacji o nauce, w ,tym tytułów 
prac naukowych oraz określeń najważniejszych poglądów ich autorów. Na tym 
właśnie polu leżała największa możliwość nowatorstwa w stosunku do dawnych 
tradycyjnych syntez d1Jiejów naszego narodu oraz podania w interesujący sposób 
wiadomości barwnych i dekawych. Tu też daje się zauważyć chyba najwięcej bra
ków w informacji mery,tory,cznej. Celowe byłoby więc z;wrócenie uwagi na pierwszy 
polski traktat o ortografii Jakuba Parkoszowica, na imponujący łacińsko-polsko
-niemiecki słownik przyrodniczy Jana Stanki czy na pierwszy polski traktat peda
gogiczny De institutione pueri regis - o wychowaniu królewicza. Celowe byłoby 
też scharakteryzowanie treści Monumentum Ostroroga, w gruncie rzeczy przecięt
nemu Polakowi nieznanej, a w dawniejszych i nowszych syntezach historii litera
tury p:>lsk,iej przez utrzymywanie się dawnych ogólników wypaczanej. Jakże Jntere:. 

,ujące dla czytelnika mogłoby być zaprezentowanie poglądów Jakuba z Paradyża. 
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h-tóre Jan Fijałek określił mianem pierwszego programu ,reformacji polskiej. My,
$lązacy, upominamy się o ,uwz-ględnienie faktu, że pierwszy druk w języku pol

skim ukazał się we •Wrocławiu w 11•47.5 r., skoro uwzględnd,ono, zresztą słusznie,

informację o wy.daniu u schyłku XV w. druku ruskiego w Krakowie.
W ogóle skromne rozmiary wykładu wpłynęły na to, że Autor nie mógł da!ćc 

zbyt ·wiele informacji szczegółowych i pominął niektóre· istotne wiadomości nie 

tylko z dziejów kultury, lecz także dotyczące zagadnień politycznych. Odnosi się 
to zwłaszcza do historii XV w., potraktowanej w stosunku do popfzednich okre-
sów zbyt pobieżnie, ale n1e tylko do niej.-

Tak więc w opisie bitwy legnickiej (s. 184) nie wspomniano o nowym przekazie 
źródłowym mówiącym o dostaniu się Henryka Pobożnego do niewoli tatarskiej. Opis 
począitków unii Polskii z Li,twą (s. 26'8) nie wydobywa różnorodnych przyczyn i as·
pektów unii r.ak gruntownie <i wszechstronnie przez naukę polską a1nalizowanych. 
W przedstawieniu kampanii wojennej 1'4:10/14:111 (s. 273--42'75) zapomniano zupełnie
o działaniach na froncie polsko-węg,ierskim. W przedstawieniu wojny trzynasto
letruiej {s. 291) nie wspomniano o baxdzo ważnej bitwie na Zailewie Wiślanym
(r. 1463). Nie przedstawiono stanowi·Ska kuri,i papieskiej wobec Związku Pruskiego
i Polski w czas:ie tejże wojny. Pominięto udział Polski w rok,owanfach o sf.worzenie
związku władców eUTopej�Lch w latach 1463-1464, stanowiących jedną z pierw
szych prób powołania do życia ogólnoeuxopejskiie'j międzynarodowej organizacjJ po
kojowej. Przemilczano wyprawę wojenną królew.kza polskiego Kazimierza na, 
Węgry w 1471 r., bez której nie można zrozumieć całego wielkiego planu ówczes
nej akcji Jagiiellonów przeciw Maciejowi Korwinowi.

N:ie będę tu polemizował ze wszystkimi zdaniami pracy, które wydają mi się 
dyskusyjne. Niemniej zwrócę uwa.gę ·na kilka ujęć mogących budzić wątpliwoścL 
Tak więc nie sądzę, aby Grody Czerwieńskie w 9811 r. utraciło na rzecz Rusi polań
skie państwo Mieszk,a I, jak pisze Autor •(s. !J17, '123), co jest wobec ówczesnej przy
na,leż.ności Krakowa do Czech zupełnie mało pra,wdopodobne. Przychylałbym ,się: 
do zdania tych historyków, którzy utrzymują, że Lachami,, jakim zabrano te grody, 
byli podlegQjący władzy czesk.1ej Lęctzice-sanoomierzanłe. w ks'1ążce stwlerctzono, 
że nie jest wiadome, czy .najazd czeski Brzetysła,wa J: dotknął Małopolskę ,(s. 13'2)
Może byłoby jednak celowe wspomnieć, że Kosmas p.isze o zburzeniu Krakowa 
przez woj,ska czeskie i o tym, że o.ct.atnio nierotórzy hisitory,cy 1(m. dlil. J. Bieniak. 
R. Heck) opowiadają się za �rzyłączeni,em wówczas na krótki. czas Małopolski de>
Czech. Nie wiem, dlaczego Autor p;i,sze, że władający Mazo:wszem Zbigniew nie
był k&ięoiem, ale wasalem Bolesława Krzywoustego ,(s. 139). Czyż ,nie mógł on tbyć
jednocześnie księciem Mazowsza i wasalem swego młodszego brata? Król nie przy
rzekał szla,ch'Cie w statutach niesza:wsk.ich, że nie będzie podejmował bez jej zgody
działań wojennych (s. 264), lecz że n.ie będzie zwoływał bez jej aprobaty pospoli
tego ruszenia, ,co zairówno w iteori<i, jak i praktyce było czymś innym. Opisując
historię Falkenberga na soborze w Konstancji należałoby jednak zaznaczyć, że nie
był on oficjalnym rzecznikiem Zakonu, który miał tam godniejszego przedstawiciela.

a do niewybrednych antypolskich inwektyw byłego <lomi,n4kanina kra-kowskiego
wolał się w ogóle nie przyznawać. Nie podpisałbym się pod zdaniem, że „Sejmik
szlachecki stał się ... podstawową instytucją ustroju ,państwowego Polski, kładącą
de:f\iniirt;ywnie kres magnackiej -0li1garchii" (s. 291). Jak wiemy, kresu f.ego de61Ili
tywn�e nie położył, ,a oligarchia magnacka w wJekach późniejszych w Polsce
istniała.

W tomie J. Wyrozumskiego, podobnie jak niemal w każdej obszerniejszej pracy 
historycznej, znalazła się pewna, niewielka zresztą, liczba drobnych błędów, za

pewne częściowo zecerski•ch, których trudno pisząc tego rodzaju syntezę uniknąć. 
Tak więc Krzyżaków z Węgier usunięto w lata·ch 1224�1225, a ni,e w 12115 (s. 1180). 
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Sprawa Gałki z Dobczyna wyb�hła nie w 14471 (s. 278), lecz w 1449 r. Zdanie 
o wykupie i uttrac:ie przez Polaków Malborka (s. 29'1) nie jest zupełnie ścisłe, po
nieważ wYkupionego od zaciężnych zakonnych zamku Ma�borka ,Polacy w czasie
wojny trzynas;toletniej wcale nie utradli, a ,powtórntie zdobywać musieli jedynie
:miasto Malbork, które po wYku�e uznało zrazu władzę polską, a później przeszło
:na s·tronę Krzyżaków. Miasta ,spiskJe pozostały przy Polsce ściśle mówiąc nie do
:rozbiorów, jak określił to Autor (s. 292), a'Ie niemal do ro2'lbiorów. bo do r. 1769.
Marchia brandenburska przeszła pod panowanie Hohenzollernów nie w 1421 r. (jak
na s. 304), a w 1415 bądź 1411 r. Układ w sprawie małżeństwa Jadwigi Jagiellonki
:z Fryderykiem HohenzoHernem zawarto nie w 14311 r. (jak na s. 304), lecz w 1421 r.

Kończąc moje uwagJ chciałbym jeszcze raz stwierdzić, że tom pióra doc. dr . 
.J. Wyrozumskieg-0 t-0 synteza wielce pożyteczna i potrzebna, referująca w ,sposób 
jasny pods;tawowy zarys dziejów Polski średniowiecznej, z uwzględndeniem głów
nych ogólnie przyjętych tez nauki, pisana w sposób ostr-0żny, z unikaniem epa,�o
wania czytelników sensacjami historycznymi, rzeczowa i odpowiedzialna. Niewąt
J)liwie spopularyzuje ona naukowe spojrzenie na dzieje naszeg,o narodu w szcero
:kich warstwach społeczeństwa polskiego. 

Roman Heck 

* * 

• 

Toin pisany przez prof. Gierowskiego, specjalnie zaś część omawiająca dzieje 
Rzeczypospolitej szlacheckiej do r. 1795, zrobił na mnie już po bliższym zapozna
niu się z pierwszym rozdziałami duże wrażenie. Okazał-0 się ono trwałe. Po rozej
:rzeniu się następnie w tomach pozostałych doszedłem n".'wet do przekonania, że -

nie ujmując w niczym innym Autorom - ten tom środkowy jest chyba najwarto
:ściowszy. 

Czytelnik ma naturaln!ie prawo dowiedzieć się, dlaczego tak wysoko cenię tę 
partię Źbiorowego dzieła. Otóż, po pierwsze, wYdaje mi się, że Autorowi udało siię 
nie tylko ciekawie przedstawić tak ważną partię dziejów, jak dzieje gospodarcze 
i społeczne, ale również, z czym dotąd w tym stopniu nie spotykałem się, zespolić 
tę partię z pozostałymi częściami pracy. Po raz ,pierwszy, jak mi się wydaje, roz
działy omawiające dzieje gospodaczo-społeczne są integralnie złączone z dziejami 
_polity•cz:nymi, a nie sbanowią, jak to nieraz bywało, szltucznej przyczepki. 

Przedstawienie dziejów politycznych, aczkolwiek n:ie błyskotliwe, jest jasne, 
nie obciążone nadmiarem faktów, zmusza czytelnika do zastanowienia się, nie 
ukrywa wreszcie tego, że pewne partie dziejów nie są do dnia dzisiejszego ostatecz
nie wyjaśnione. Przy tym Autor nie ograniczył się do opowiadania i pr2ledstawia
nia faktów, ale próbował je powiązać nidą przewodnią, poszukując . czynników 
.integrujących, jak i dezintegrujących Rzeczpospolitą. 

Czytanie wreszde książki ułatwia styl jasny, poprawny, chw.ilami nawet piękny, 
:aczkolwiek w większości wypadków Au�r stroni od wydobywania momentów dra
matycznych, sensacyjnych. 

W konsekwencji też nadal utrzymuję, co powiedziałem już gdzie indziej, że par
tia ta zasługuje jak najbardziej na to, by ukazała się rychło, może nawet jako od
rębna część, w ładniejszej niż obecnie szacie graficznej. Z myślą też przede wszyst
kim o nowym wydaniu pracy zgłaszam dla dobra Autora poniżej uwagi, które nasu
nęły mi się jako historykowi tych czasów przy czytaniu dzieła. Są , to w równej 
m

0

oże mierze zarówno uwagi dyskusyjne, jak i krytyczne, WYpowiadane przede 
wszystkim po to, by Autor mógł je przemyśleć i ewentualnie uwzględnić. 

W bibliografii, pomijając fakt, że trzeba ją będzfo uzupeł.Il!ić wydanym� tym-
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czasem pracami, upomni,ałbym się o pewne nie uwzględnione przez Autora daw
niejsze prace. Tak, gdy chodzi o problem inflanckd za panowania Zygmunta Augus
ta, należałoby uwzględnić pracę Józefa Jasnowskiego, Mikołaj Czarny Radziwiłł„

Warszawa 1939, oraz Knuda Rasmussena, Die livliindische Krise 1554-1561, K0-
benhavn 1973. Cytowaną przez Autora Władysława Konopczyńskiego Chronologię

sejmów należałoby koniecznie uzupełnić pracą Henryka Olszewskiego, Nowe ma

teriały do chronologii sejmów (,,Czasopismo Prawno-Historyczne", t. IX). Brak mi 
dalej w bibliografii niesłychanie ciekawej książki Andrzeja Wyczańsktlego, Polska.

w Europie w XVI wieku, ·Woarszawa 11973. ,Warito by wreszcie podkreślić, że wydane 
przez Leszka Kukulskiego Listy Jana Sobieskiego są niekompletne i chcąc z nich: 
korzystać w pracy naukowej trzeba jednak sięgać do dawnego wydania A. Z. Helcia_ 

Przechodząc do uwag dotyczących treści dzieła, na pierwszym miejscu musz� 
wymienić przykry brak, mianowicie pominięcie omówienia sf.ruktury i dziejów 
sejmu polskiego, a więc instytucji, która odegrała wyraźnie rrolę czynnika integru
jącego. 

Miałbym następnie wątpliwości co do oceny roli, jaką odegrała w dziejach 
Polski reformacja, specjalnie zaś oceny, czy odegrała ona rolę inrteg.rującą, czy też: 
dezintegrującą w dziejach Polski, czy lepiej powiedz:i,awszy Rzeczypospolitej. Autor 
uważa, że był to czynnik integrujący. Mam co tlo tego wątpliwości. Naturalnie, na 
zagadnienie to można spojrzeć z dwojakiego punktu widzenia, państwa d narodu_ 
Jeśli spojrzymy na ten problem z punktu widzenia narodu, to rola dezintegrująca 
reformacji nie może chyba ulegać wątpliwości. Ideologia religijna stanowi do dnia 
dzisiejszego ważny czynnik w dziejach narodu, wówczas zaś rola jej była znacznie
silniejsza. Fakt, że poszczególni Polacy znaleźli się nagle w różnych, walczących 
ze sobą obozach wyznaniowych, nie mógł być bez znaczenia dla sprawy spoistości 
narodu. Gdy spojrzymy na ito z punktu widzenia pań�twowego, to niewątpliwie: 
fakt, że zarówno Polacy, Litwini, jak i Białorusini znaleźli się - mówimy natural
nie o części tych narodowości - w obozie bojowego kalwinizmu, mógł się przy
czyniać do zacierania różnic narodowościowych, niemniej jednak nie możemy za
pominać o tym, że przynależność do tego obozu mogło. oklanio.ć tych ludi.i, i okła
niała, do szukania pomocy u obcych władców. Wystarczy przypomnieć sympatie 
1>oszczególnych magnatów dla króla szwedzktlego Gustawa Adolfa, potem dla Ka
rola Gusitawa, wreszcie konfederacje innowierców za Stanisława Augusta Ponda
towskiego. 

Sądzę dalej, że mówiąc o zwycięstwie .katolicyzmu w Polsce należałoby, tłu
macząc ten fakt, wymienić więcej czynników, niż to czyni Autor. Należałoby tu 
więc uwzględnić działalność tak wybitnych jednostek, jak Stanisław Hozjusz, Mar
cin Kromer i inni, oraz silniej uwypuklić działalność odrodzonego w Trydencie 
Kościoła katolickiego. Wreszcie nie należy zapominać o przetrwaniu w mas-ach 
włościańskich i plebejsktlch dawnej, gorącej religijności. Swiadczą o tym m. in+
wypowiedzi pierwszych jezuitów polskich, w kitórych mowa o głębokiej religijności 
ich rodziców wywodzących się właśnie z tych kół {patrz Universae Societatis !esu.

vocationum liber autobiographicus, Romae 1966, wyd. J. Warszawsfil S.J.). 
Przy sposobności warto podkreślić, że w gruncie rzeczy przyjęcie w Polsce 

uchwal soboru trydenckiego ,należałoby umieszczać w r. 1577, kiedy to wstały one 
przyjęte przez ogólnonarodowy synod, a nie - jak to czyni autor - w r. 1564, 

· kiedy przyjął je jedynie synod archidiecezji lwowskiej. Dalej chyba przez przeocze
nie podaje Autor, że szkoły rakowskie zamknięto w r. 1636, skoro to nastąpiło
w r. 1638. Nic należało też chyba pisać o „rzekomym" sprofanowaniu krucyfiksu,
skoro nie podejrzany o stronnkzość Mianin Samuel Przypkowsm przyznaje, że
istotnie uczniowie rakowscy rzucali kamieniami w krzyż i doprowadzili do od
padnięcia figury Chrystusa (Ludwik Chmaj, Samuel Przypkowski, s. 204).
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Można by z Autorem dyskutować w związku z oceną przez niego Unii Lubel
slciej. Autor mianowicie niewątpliwie słusznie -stwierdza, że zawarcie unii utrud
niło samodzielny rozwój kultury litewskiej. Czy jednak w wypadku niezawarcia 
unii z Polską nie ulegałaby Litwa rutenizacji? Wiele rzeczy przemawia za tym. 

Dyskusję z Autorem można by prowad:z:ić dałej, ale przekroczyłbym ramy wy
znaczone przez czasopismo. Wobec tego ograniczę s•ię jedynie do wskazania waż
niejszych potknięć zauważony-eh w książce. 

Tak więc układ między zakonem infla:nckim a Moskwą zaJWarto nie w rn53,

ale 1554 r. Twierdzenie, jakoby Jan Zamoysk.i popierał k!andydaturę królewicza 
szwedzkiego w 1587 r., jest chyba niesłuszne. Już w '191'6 r. wyka,zał historyk 
szwedzki Helge Almquist, w dobrej pracy Den politiska krisen och konungavalet

i Polen dr 1587, że Zamoyski zachowywał się wówczas neutralnie. Pod Cecorą 
wojska polskie nie znalazły się :wobec dwu�rotnie silndejszego przeciwnika . .Zda
niem R. Majewskiego (Cecora rok 1620, ,Warszawa 1970) stosunek wojsk wyglądał 
jak 10 OOO do 12 OOO. Układ polsko-turecki za Wlady-sława IV zawarto nie w .r. 1&35,

ale 1634. Pod Pilawca.mi nie walczyło pospolite tt'USzeni.e. Trudno mówić o zdo
by'Oiu przez Stefana Czar,niieckiego wyspy Afs, skoro oddział jego liczył wówczas 
800 żołnierzy, podczas gdy korpus wojsk sprzymierzonych biorących udział w im
prezie liczył około 6000 głów. 

Gdzie indziej uska.rżałem się na dość schematyczne' potraktowanie twór-czości 
literackiej. Tu upomniałbym się o poetę Samuela ze Sk.rzypny Twardowskiego, 
który się Autorowi przy omawianiu literatury XVII w. zagubił. 

Władysław Czapliński 

* 

W ostatnim dziesięcioleciu opubJ.ikowan-0 kilka syntez historycznych, których 
przedmiotem był okres w całości lub tylko w części stanowiący przedmiot zaintere
s�wań J. Buszki. Należy tu wskazać na książki S. Kieniewicza, H. Zielińskiego 
�zy też wreszcie odpowiednie :kagmenty 7lbiorowej syntezy przygo'towanej przez 
zespół poznański, a napisane przez L. Trzeciakowsk.iego i A. Czubińsk-iego. Ukazy
wanie się tych książek było niewątpliwie konsekwencją postępu badań, a przede 
wszystkim pra.c nad III i IV tomem historii Polski przygotowywanej przez Insty
tut Historii PAN Niesłabnące zainteresowania czytelnicze, w tym również history
ków profesjonalnych, towarzyszące każdej z publikowanych ks.iążek, świadczyły 
o dużym zapotrzebowan•iu na tego rod2laju opracowania. I chociaż odstęp czasu
między ukazywaniem się lkoiejnyoh książek nie był duży, chociaż autorzy oc-epre
zentowali generalnie takie same podstawy metodologiczne, to jednak książki róż
nHy się. Wyrażało się to w odmiennych rozwiązaniach formaJnych, próbach inter
pretacji i oceny zjawisk, a także zasadach selekcji faktów, które kierowały doborem
szczegółowych informacji faktog·raficzny-ch. W mniejszym stopniu na charakterze
tych książek ważył postęp prowadzonych intensywnych badań przez wielu histo
ryków. Ich ostatnie wynik.i nie zawsze dostatecznie szybko przenikały do ogłas2la
nych syntez, nie tylko z uwagi na długi okres prac wydawniczych.

Dla książki Buszki charakterystyczne jest opieranie wykJadu ini przedstawieniu 
tez wcześniej już wprowadzonych do ogólnego obiegu w historiografii polskiej, bez 
wskazania na narasf.a.jące przedeż różnolite próby odmiennej interpretacji owych 
zjawisk, towarzy,szące im dyskusje, kontrowersje, które z.nalazły swoje odbicie na
wet w syntezie PAN. In'ter,pretacja procesu historycznego przeprowadzona przez 
Autora jest jednopłaszczyznowa, bez wskazania na mnogość dyskusji, znaków za-
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pytania, białych plam, istniejących i znanych powszechnie w środowisku historycz
nym. Dążność do <takiej nąrracji spowodowała, że w wielu miejscach, przede wszyst
kim przy omawianiu problematyki poli,tycznej, omawJana książka nie ukazuje j.uż 
współczesnego ·st-anu badań, nie pokazuje dy,skusyjności wielu ocen, których prze
cież wobec postępu badań wcale nie ubywa, ale przybywa. 

Omawiany tom obejmuje okres zamknięty la,t.ami 11864--1948, a więc cezurami 
o niejednolitej wadze dla całokształtu procesu dziejowego. Gdy cezura pierwsza ma
charakter powszechnie uznany, oddziela wyraźnie dwa okres,y epok.i porozbiorowej
{oczywiście z uwzględnieniem pewnych korek.tur w odniesieniu do zaboru austriac
kiego i pruskiego), o tyle druga nie jest już tak niepodwa.ża,lna, nie decyduje
,o zamknięciu porównywalnego etapu. Jednakże biorąc po'd uwagę stan ba'dań, dą
żność do zachowania w miaTę możliwości podobnych zasad w prowadzonej narra
cji, wydaje s.ię, że zastosowanie tej cezury było trafne. Przyjęta cezura począikowa
odpowiada wyraźnie określonym założeniom metodologicznym przyjętym przez
Buszkę, który wyjaśniając siwierdził, iż są podporządkowane dążeniu do wyjaś
nienia współczesności. To ogólne założenie metodologiczne, charakterystyczne dla
wielu badań nad historią najnowszą, daje jednak różnorakie możliwości realizacji.
W wy;padlku omawianej ksiąiJki oznaczało przede wszystkim przyjęcie okreś'lon.ych
zasad selekcji informacji faktograficznej. \Spowodowało, iż przedmiotem szczegól
nego zainteresowania Autora pozostały wydarzenia, procesy, które s·tanowią uza
sadnienie tradycji ideowych Polski Ludowej.

Przedstawiając szczegółową periodyzację interesującego go okTeśu. Autor 
zwracał uwagę przede wszy.sltkim na czynnik ekonomiczny, przy pewnym .ignoro
waniu wydarzeń poliitycznych, o ile nie mieściły się one w przyjętych ogó1nych za
łożeniach. Przy prowadzendu narracji, i to chyba z korzyścią dla czytelności wy
kładu, nie zawsze mógł dostosowywać się do teoretycznych założeń periodyzacji. 
Chara�terystyczne dla wykładu Tów.nież pozostało zdominowanie generalnych ocen 
przez rozważania ekonomiczne. W periodyzacji znafazło to swój wyraz w wyod
rębnianiu okresu obejmującego razem lata 1901-1918 oraz innego okresu 1939-
1948. Prowadziło r.o do zatarcia w periodyzacji zarówno posi<adających przecież 
wyra.żną odrębność l'at I i II wojny świafowej. jalk i całkowicie odrębnych la,t 
Polski Ludowej. Sam wykład dostarczał dostatecznie wielu argumentów przeciwko 
przyjętej periodyzacji. Nadmierny ekonomizm daje się zauważyć w ·waTs.twie eks
planacyjnej., co tak ostro wy,stępuje przy próbach wyjaśn,iani•a ·niekltórych zjawisk 
genetycznych z zakresu dziejów kultury. 

Okres od powS!tania styczniowego do wy:buchu I wojny świa,towej tradycyjnie, 
jak w wielu starszych opracowaniach, został przedstawiony w sposób odrębny 
w ramach poszczególnych zaiborów. Pewne próby przełamania t.a.kiego schematu 
podejmowane były już w hlstoriografii polskiej, że chooia:ilby wskażę na książkę 
Kieniewicza czy te-L znacznie dalej idące usiłowania Trzeciakowskiego. Stwarzało to 
zupeŁnie nowe moż1iwości pomawcze. Szkoda, że Autor omawianej książki nie pod
jął podobnych prób, wracając do tradycyjnego sposobu narracji, idąc przede wszyst
kim śladem histOTi-i Instytutu Historii PAN. Dało ito interes.ujące ef•eMy w bardziej 
wyr.aźnym potraktowaniu odrębności poszczególnych zaborów, ,ale równocześnie 
przyn,iosło poważne trudności w ukazywaniu procesów, które decydowały o zacho
waniu mimo trudności politycznych jedności ponadzaborowych. Na,rracją dotyczącą 
każdego zaboru rządzą w książce prof. Buszki odTębne zasady i prawa dos•'.o.s·owane 
.do specyfiki danego zaboru. Występuje jednak wy.raźnie brak elementów porów
nawczych. Inny był katailog pytań stawianych przed każdym zaborem. Niedostatek 
elementów porównawczych występuje szczególnie wj'l"ażnie przy ,informacji ilościo
wej, przedstawionej na łama•ch ·k�iązki w s,posób niewystarczający, nierzadko nie-
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mal przypadkowy. Szczególnie wyrazme można to dostrzec przy przedstawianiu 
procesów demograficznych i ekonomicznych. 

Terytor,ialne rozumienie obszarów poszczególnych zaborów nie jest takież same. 
W sposób najbardziej równomierny zainteresowaniami "Autora został objęty obszar 
zaboru austriackiego. Pod pojęciem zaboru pruskiego BusZko .rozumiał również 
i ziemie, które od Polski odpadły przed 1772 r., a w oma'Wlianym okres.ie zachowały, 
niektóre ty,lko w części, polski cha,rakter. Tradycyjnie jednak gros uwagi poświęcił 
sprawom Poznańskiego. Niejednokrotnie prowadziło to do zacierania odrębności 
innych regionów, ·których procesy były· charakteryzowane przez pryzmat ocen traf
nych tylko dla Wielkopolski. Przy zaborze rosyjskim Autor wprawdzie wspomina 
o „ziemiach zabranych", ,ale znów usystematyzowany wykład zamyka się w gra
nicach Królestwa. Nie wyjaśniono dokładn,ie, o ja!cie inne obszary chodziło. W wy
kładzie mamy przeto jedynie kilka 'drobnych wzmianek W["acających do problemów
związanych z Wileńszczyzną i Białostocczyzną. W całej książce brak jest ogólnej
charakterystyki_ rozmieszczenia ludności polskiej w ostatnich l•atach zaborów. Od
nosi się <to i do okresu międzywojennego, gdzie informa·cje o niejednorodnej stru-k
turze narodowej II Rzeczypospolitej nie zostały poparte bliższą charakterystyką roz
mieszczenia mniejszości narodowych, a także i do zróżnicowania politycznego. Przy
takich nieja•snościach wykładu mamy uznanie lin.ii g,rank.mej polsko-rosyjskiej
określonej przez koalicję 8 XII l19J.'9 r. (w książce pomyłkowo datowanej na r. 1918),
jako „odpowiadającej etnograficznemu obszarowi Polaków na wschodzie" (s. 262),
czy też stwierdzen�e o walkach, przede wszystkim we Lwowi!:!, między oddziałami
ukraińskimi „a polską mniejszością. narodową" (s. 247). ·To-zy tym omawiając owe
walki w książce stwierdza się, że doszło do nich po rozbrojeniu wojsk austriac
kich, ale brak informacji o stanowisku dowództwa austriackiego wobec Ukraińców
i Polal�ów,

Kiedy mówimy o sprawach narodowościowych, to należy zwrócić uwagę na 
charakterystyczne dla całej książki niedostateczne µwzględnienie problemu ży
dows'kiego, który przecież odgrywał tak wielką .rolę w różnorakich wydarzeniach 
i okresu zaborowego, i w wolnej Polsce. Podobnie, głównie w okresie międzywo
jennym, ale i wcześniej (przede wszyst.kim w zaborze rosyjsldm), odczuwa się •nie
dosyt informacji o sprawach wyznaniowych. Przy analizie procesów narodowościo
wych ostro występuje osobne traktowanie poszczególny.eh zaborów i niedostatek 
elementów porównawczych. W sposób najpełniejszy procesy te zostały przedsta
wione na terenie zaboru pruskiego. Szkoda jednak, że ulegając tradycyjnej litera
turze Autor powrócił do terminu, tzn. odrodzenie nacrodowe, któTy nie znajduje uza
sadnienia w analizie procesów narodowościowych. Wiążąc tempo przeobrażeń naro
dowościowych z rozwojem procesów społecznych w zaborze pruS'kim, Autor sfor
mułował wniosek natury ogólnej, iż „w konsekwencji najżywszym tętnem biło ono 
[tzn. polskie życie narodowe - W. W.] na Górnym śląsku, najsłabszym zaś na Ma
zurach, pozbawionych większych skupisk ludności miejs•kiej" (s. 109). O ile ostatnia 
część tego stwierdzenia znajduje pełne potwiierdzenie w badaniach szczegółowych, 
0 ,�yle przy wskazywaniu na najżywsze tętno trzeba jednak wskazywa"ć .na Wielko
polskę. Teza ta, ważna w skutki teoretyczne, wymaga jednak poważnego uściśle
nia. I jeszcze jeden <termin związany z procesami narodowościowym�, przeciw któ
remu chciałbym 2;decydowanie występować: ,,inteligencja polsko-mazurska" (s. 110). 
Jest to dalekie echo ocen niemieckli!!h, ktliÓre Mazurów usiłowały traktować jako 
odrębną grupę etniczną. Spróbujmy ten ,termin odnieść do skupisk initeligencji pol
skiej, chociażby na terenie Wielkopolski, a wówczas z całą wyrazis•tością wystąpją 
wątpliwości wobec tego rodzaj'U termi,nów. 

Wspominałem już o szczególnym eksponawaniiu czynnika ekonomicznego przy 
int.erpretacji przedstawl•anych procesów dziejowych. Tym bardziej budzi zdziwienie 
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obdarzenie szczególnym znaczeniem czynnika subiektywnego pq.y określaniu pro
filu gospodarczego zaboru pruskiiego, a niedocenienie rzeczyw:istych konsekwencji 
warunków naturalnych oraz miejsca tych ziem w gospodarce Rzeszy. Znajdowało. 
to swój wyraz w kilkakr-0tnym podkreślaniu znaczenia dla gospodarki tych ziiem 
funkcji spichlerza, wyznaczonej przez władze państwowe (s. 26 i n.). Jeżeli już: 
mówimy o sprawach zaboru pruskiego, to wydaje się niezbędne zwrócenrie uwagi 
na szczególny wpływ na te ,części rozdziałów napisanych przez Adama Galosa, 
a opublikowanych .JN zbiorowej historii ·PAN. Do spraw dyskusyjnych za,liczyłbym 
pewne niedocenianie funkcjri ziemiaństwa, przy przecenianliu rolri. inteligencji dla 
walk narodowych czy też przesadna ocena znaczenia emigracji dla poprawy struk
tury narodowej, jak i przeceni,anie pozytywnej roli emigracji sezonowej na ziiemie 
zaboru pruskiego dla procesów narodowościowych, dla podkreśleni_? łączności Po
laków różnych zaborów. W rzeczywistości przecież różnica poziomu cywilizacyjnego
robotników sezonowych miała akurat odwrotne znaczenie: przyspieszała dezinte
grację. Analizując sytuację poMtyczną w zaborze pruskim Aut.or trafnie zwraca 
uwagę na narastanie postaw nacjonaJ,istycznych w społeczeństwie niemieckim, a ,nie 
tylko w kołach urzędniczych. Szkoda, że i w tym wypadku nie porównano owych 
procesów z pozostałymi zaiborami. 

Podkreślając narastanie tendencji ugodowych na ziemiach polskich po klęsce 
powstania styczniowego, Autor wiąże to przede wszystkim z walką o „utrwalenie
istniejącego porządku społecznego zagrożonego poprzez siły rewolucyjne, występu
jące pod mianem socjalizmu" (s. 58). Wydaje się, że przecież tendencje ugodowe 
wystąpiły znacznie wcześniej, nim można było mówić o zagrożeniu socjalistycznym. 
Teza ta wydaje się bardzo dyskusyjna i jakże trudna do utrzymania i przy okresie 
prepozytyw,istycznym, i przy późniejszym ok,r,esie pozytywief.ycznym, kiedy to hasła 
ugodowości wcale nie były obliczone tylko n•a utrzymanie ristniejącego ładu spo
łecznego, ale miały również ułatwiać rozwijanie układu kapitalistycznego. 

Poś_więcając wiele uwagi sprawom ekonomicznym Autor starał się o ukazanrie 
dynamiki zachodzących przemian, otrzymując pod t';ym względem :interesujący 
i w miarę pełny obraz. Przywiązując dużą wagę do uwłaszczenia i jego skutków, 

poświęcając tym zagadnieniom szczególnie na terenie zaboru rosyjskiego wiele
miejsca, prof. Buszko podkreślił, że sprawą zasadniczą w Królestwie dla wielkiej 
własności „był problem kapitalistycznej przebudowy folwarków, związany z przej
ściem do pracy najemnej i konriecznością zaopatrzeruia się we własny inwentarz -
żywy i martwy, który dawniej dostarczał darmo chłop pańszczyźniany ,(s. 15). Ale 
przez ,takie uogólnien:ie pomija się fakt, iż zdecydowana większość wielkich fol
warków opierała się jeszcze przed uwłaszczenriem na własnym inwentarzu, talk_ 
żywym i martwym, a więc nie było problemem takiej wagi. Jeżeli już mówimy 
o reformie uwłaszczeniowej, to wydaje się, że jest dobra' okazja, aby zwrócić uwagę
na wyraźną nierów"Ilomierność w przeds-tawianriu 'analogicznych zjawisk we wszyst
kich zaborach. Brakuje też tutaj informacji liczbowych o wynikach owych reform,
do czego historycy gospoda;rczy już doszli w wyniku bardzo pracochłonnych badań.
Niezrozumiała dla mnie jest dysproporcja między ilością miejsca poświęconq re
formie uwłaszczeniowej a reformie rolnej w Polsce międzywojennej, czy skutkami
reformy rolnej po II wojnie światowej.

Wiele uwagi poświęoił Autor charakterystyce zasadniczych procesów zwriąza
nych z dziejami .ruchu iI'Obotniczego, dając jeżeli chodz.i. �o okres przed 100.4 r. 
zasadnicze ustalenia faktograficzne. Wyraźnie występują dwie luki: iinformacje 
o poprzednikach Waryńs!mego ora� relacja o wy<larzeniach w ruchu robotniczym
w przededniu ;rewolu,cji 1905 r. Bardziej selektywny jest obraz dziejów ruchu ro
botniczego w okresie międzywojennym. Odczuwa się niedostatek informacji o sta
nowisku .ruchu komunistycznego wobec powstania państwa polskiego, jego tery-



.302 Recenzje 

torium, czy też o wewnętr7Jnych przeobrażeniach ideowych, procesach związanych 
z ·kształtowaniem idei współdziałania frontu •ludowego, jak też przy,czyn utrudruia
jących owe procesy. 

Stosunkowo mniej uwagi poświęcił Autor przedstawianiu innych nurtów poli
tycznych, zachowując jednak właściwe propor,cje przy ich charakterystyce. I tutaj 
odczuwa się brak jakichkolwiek wskaźników liczbowych. W charakterystyce endecji 
zabrakło - moim zdaniem - 1Popławskiego, którego rola, jak wydaje się, jest 
-ciągle jeszcze niedoceJlliona w pełni. W interesującej charakterystyce poglądów en
decji nie znalazło się też miejsca dla koncepcji geopolitycznych, których znaczenie
było przeoież tak poważne d'ia tego nurtu. Ukazując stanowisko prorosyjskie en
·decji wydaje się, iż chyba niezbędne do właści,wego zrozumienia jest przedstawie
nie oceny zagrożenia niemieckiego i funkcji tej oceny w kształtowaniu sianowiska
wobec Rosji.

Omawiając sprawy przed 1914 r. słusznie Autor poświęcił stosunkowo wiele
miejsca <problemom oświaty we wszystkich zaborach. Informa<:je te zostały ukazane
w pewnej izolacji od przemian polityczny<:h. W takim kontekście trudno się zgo
.dzić z twierdzeniem, że przy<:zyny rozwoju oświaty rpozasZ!kolnej wiązały się

z „niezadowalającym stanem szko1nictwa iudowego i masowym analfa:betyzmem"
{s. 205), przy równoczesnym pozostawieniu na uboczu całego podłoża narodowego
i polity·cznego owych dążeń.

Wiele dyskusji wywołuje, i .to nie tylko w okresie obchodów 60-lecia odzyska
nia niepodległości, interpretacja wydarzeń w okresie I wojny św,iatowej, przede
wszystkim ocena postawy społeczeństwa polskiego w •t,radycyjnym schemacie orien
tacji, co prowadziło do postawienia właściwie na jednej płaszczyźnie dążeń Dmow
skiego i Piłsudskiego. Prof. Buszko podklreśla.jąc, że ndkt nie brał pod uwagę moż
liwości, iż wszyscy zaborcy przegrają wojnę, pisał: ,,Dopiero w końcowej fa'Zie
wojny w ewentualność taką uwierzyli iprzyw6d(:y dwu 1>olitycznych obozów -
.Piłsudski i Dmowski, co spowodowało, że pierwszy zerwał ostatecznie z orientacją
proniemiecką, drugi z prorosyjską i że ostatecznie obaj przestawili się na il'OZ
wiązanie niel)odległościowe" (s. 244-----,,245). To naldmiernie skrótowe stwierdzenie
·zaciel'a różnice między tymi dwoma przywódcami politycznymi, zubaża obraz prze
mian politycznych ·�tojący<:h za ndmi ugrupowań, nie ułatwia zrozumienia :również
i wydarzeń z pierwszych fa't niepodległości. Charakterystyka osoby Piłsudskiego
w okresie wojny opiera się na eksponowaniu jego współpracy ze stroną niemiecką,
wypełnianie na jej· potrzeby różnorak,i,ch funkcji, przy ndedocenianiu dążeń niepod
ległościowych. Dotyczy to zres,ztą całego obozu piłsudczykowskiego.

Gdybyśmy szukaH ducha tradycji dla książki prof. Buszki, trzeba by się od
woływa�ć do szkoły krakowskiej, do jej pesymistycznego spojrzenfa na dzlieje Pol
ski. Wydaje ,się, że stta:nowisko .to. najwyraźniej występuje przy ,przedstawianiu
wydarzeń związanych z I wojną światową i pierwszymi latami II niepodległości,
Wyraża się to, moim zdaniem, w wyraźnym niedocenianiu rzeczywfatego znaczenia
postawy narodu polskiego w uksz·tałtowandu sytuacji, która doprowadziła do O(li
·zyskania niepodległości. Stworzenie możliwości odzyskania niepodległości łączy
Autor z wydarzeni-ami' rewolucyjnymi w pańs.twach zaborczych, a przede wszyr1'..
kim Rosji, twierdzą<:, że „państwa zaborcze, choć miUta,rnie pobite i wydatnrie
<Osłabione, były jednak jeszcze na tyle silne, że mogły z łatwością utrzymać ziem'ie
polskie w politycznej zależności. Dopiero nowy czynnik - wy,buch rewolucji i jako
jej rezultat - rozbkie od wewn�z aparatu państwowego, w szczególnośoi ad
ministracyjnego i policyjno�wojskowego, utorował drogę do oswobodzenia ziem
polskich, połączenia ich w jednolitą całość i utworzenia nowej jednostki polityczno,
--ustrojowej - państwa polskiego" (s. 245). Konsekwentnie z tym generalnym spo
strzeżeniem sukcesy przy rozbrajaniu wojsk czy w działaniach powstania wielko-
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:polskiego tłumaczy Autor skutkami rewolucji, aie pomijając dojrzałość i wysiłek 
:Polaków, ich przygotowanie do niepodległego bytu. 

Podobnie proces odbudowy n•iepodległości Polski został przedstawiony przede 
wszystkim przez pryzmat kształtowania form organizacyjno-prawnych, bez dosta
•.ecznego zróżnicowania znaczenia tych instytucji na terenie Galicji i Królestwa. 
Studiując książkę odczuwa się brak dostateczn�e szerokiej informacji o zaangażo
waniu szerokich mas t11arodu polskiego w procesie odbudowy państwowości, jego 
rzeczywistą funkcję w procesie odbudowy, dokonującego się w dogodnej sytuacji 
stworzonej warunkami zewnętrznymi. 

Autor w całej książce dbał o wyważenie właściwych proporcji między warstwą 
,ckspJanacyjną a faktograficzną, rozwiązując WYStępujące w tym zakresie trudności 
:raczej z powodzeniem. Dążąc do oddążenfa tekstu od, jego :z.daniem, nadmiernej 
liczby szczegółowych dat, starał się w ten sposób prowadzić wykład, aby jedna da.ta 
mogła służyć do wyjaśnienia klilku wydarzeń. Czasami tego rodzaju określanie , 
w czasie prowadziło jednak do znaków zapytania powstających u czytelnika, lub 
nawif. i do błędów. I tak w książce jest zawarte stwii.erdzenie: ,,Ażeby dać prze
ciwwagę dla programu ,rolnego realizowanego przez TymczasoWY Komitet Rewo
lucyjny Polski, uchronić dwory przed rewolucyjną parcelacją i zachęoić chłopów do 
wstępowania w szeregi wojska, uchwalił sejm 15 lipca 1920 r. ustawę o wy-konaniu 
ustawy o reformie rolnej" (s. 272). Jednakże kilka stron wcześniej jest podana 
dokładna dat-a powstania Tymczasowego Komitetu - tzn. 30 ViII tegoż roku. Cza
sami trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Autor zdecydował się na 
podanie takiej daty dziennej, a pomijanie innej, w moim przekonaniu znacznrie 
ważniejszej do :urozumienia zachodzących wydarzeń. Przy wielu trafnych i .intere
sujących spost.rzeżeniach dotyczących sytuacji wewnętrznej w Polsce okresu mię
dzywojennego, dającej obraz zgodny z ogólnym stanem 'badań, niekiedy j.ednak na 
kartach książki znajdziemy śilady stereotypowych ocen, które nie znajdują po
twievdzenia w badaniach szczegółowych. W !dużym stopniu dotyczy to ocen poli
tyki narodowościowej, wśród których spotkać możemy się z twierdzeniem o syste
matycmym uszczuplaruu „uprawnień narodowościowy<:h mniejszości narodowych" 

(s. 426), gdy tymczasem trudno by znaleźć potwierdzenie dla oceny systematycz
nych działań. Także chyba w sposób przesadny ocenia &ię łic7lbę chłopów, którzy 
z Polski WYemigrowal�, i znaczenie tego procesu, malejącego przecież w latach 
międzywojennych, do łagodzenia konflildów społecznych na wsi. Emigrację chciano 
do tego celu wykorzystywać, ale jej liczebno,ść była zbyt mała, aby mogła łagodzić 
napięcia klasowe ,na wsi. A ponadto miała ona w okresie międzywojennym dość 
specyficzny charakter narodowościoWY, o czym, niestety, w książce nie ma infor
macji. 

Interesująca i trafna jest anaoliza spraw międzynarodowych. Jednakże ,niektóre 
szczegółowe wyjaśnienia -są <lyskusyj,ne. I ·tak odmienne od sz-czegółoWYCh badań 
są stwierdzenia, iż wojna celna polsko-niemiecka przyniosła Polsce większe straty 
niż Niemcom, g'dy zazwyczaj wskazuje się w pols'kiej hisltoriografii na odmienne 
skutki. Trudno jest się też zgodzić ze zdaniem, iż kampania antypolska w Niem
czech weimarskich rozpoczęła się równolegle z wojną celną, gdy przecież trwała 
ona w sposób niezmienny od chwili pod�sania braktatu pokojowego w Wersalu, 
tylko że z różnym napięoiem. Nie wiem, na jakiej pods.tawie Autor opierał ł.wier
dzenie, że Stresemann w czasie .rozmoWY z ·Piłsudskim w Genewiie w 1927 r - za
proponował rekompensatę za Pomorze i Gdań·sk (s. 358). rw relacjach polsklich 
i niemieckich z tej rozmowy nie znajdujemy potwierdzenia tego faktu. Stresemann 
WYrażał nadrieję, że kiiedyś może dojdzie do tak,iej rozmowy, ale w Genewie nie 
przedkładał propozycji. Trudno jest mi się zgodzić z ocenami wydarzeń polsko-li
tewskich w marcu 1938 r., które przyniosły nawiązanie stosunków międzypaństwo-
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wych, jako naśladujących hitlerowskie metody postępowanda w polityce zagraruicz
nej, przy stwierdzeniu, że „polskie koła rządzące zmierzały w ten sposób do aneksji 
Litwy z tytułu rekompensaty za· stanowis-ko Becka w sprawie Austrii" (s. 391). 
Trudno znaleźć źródła potwierdzające taką ocenę. A przecież relacje S. Zabiełły 
o tych wydarzeniach wskazują, iż tryb postępowania był uzgodniony między obu
rządami wcześniej, aby dać usprawiedliwienie władzom Iiotewskim przed opirną
swych obywateli, przygotowywanych przez wiele lat ce'lowego działania do demon
strowania stanowliska a.nty,pol:Skiego. Nde umiem też zna.leżć odpowiedzi na pytanie,
skąd w książce wz,ięło się •'.wier<lzenie_ o żądaniu przez Niemców korytarza przez
Pomorze szerokości aż 25 km. Bardzo interesujący jest bi-lans <lwudzies-tolecia. Wiele
w nim myśli i spostrzeżeń wskazujących na całą złożoność rzeczywistości history
rycznej okresu międzywojennego. Szkoda, że nie wszystkie zostały ,vcześniej od
powiednio rozwinięte w pełnym wykładzie.

Charakterystyka okresu okupacji wypełniona jest dużą liczbą informacji faMo
grai\icznych o działandach różnorakich organ.izacij podziemnych, ins,ty,tucji. Jak się 
jednak wydaje, w sposób stosunkowo pobieżny pobraattowane zostało stanowisko 
całego narodu, przecież w znacznej części nie uczestniczącego w działaniu o,wych 
organizacji lecz znaczącego terror hitlerowski i próbującego przeciwstawiać mu się 
na miarę swoich możliwości. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną myśl Autora: 
„Choć o taki kształt polityczny, jaki uzyskała powojenna Polska, walczyli tylko 
polscy komuniści - Polska Partia Robotnicza i ich sojusznicy - lewicowi socjaliści 
i• radykalni ludowcy oraz powołane przez nich siły zbrojne - to jednakże, obiek
tywnie biorąc, także organizacje da1ekie od socjalizmu o orien-tacjd prozachodniej, 
podejmując \�alkę z hitleryzmem i podważając jego panowanie w Polsce - fak� 
tycznie torowały :tym samym drogę do kształtowania się 1I1owej rzeczywistości ,poli
·�ycznej na ziemóach polskich, ruiezależnie od swej postawy oideologiicznej, świato

poglądowej" (s. 4'82--483). Bar<lzo to niebezpieczny sposób rozumowania, oparty na
prezentystycznym r ,ozumieniu przez historyka doświadcze11 ,przeszłości. W tym wy
padku prowadzi, do zacieranda istoty wa'1ki politycznej w fatach wojny i dstoty
wydarzeń w okresie powojennym. A gdyby zastosować· ten tok rozumowania do
innych wydarzeń historycznych, to wówczas niejednokrotnie musielibyśmy s,twier
d2lić, iż przeciwnicy polityczn,i, którzy przegrali, obiektyw.nie pracowali na rzecz
sił zwycięskich.

Relacje o wydarzeniach w Polsce Ludowej ujęte w sposób zbliżony do kroni
karskiego, trafnie zwracają uwagę na najbardziej istotne procesy i wydarzenda. 
Ta partia książki w porównaniu z linnymi podobnymi publikacjami wyróżnia się 
większym przesyceniem materiałem falctograrficznym, unikaniem ocen zbyt szyb
kich i uproszczonych, przy podnoszeniu niektórych problemów uznawanych jeszcze 
do dziś często za drażliwe. 

Książka przedstawią. zasadndczy zrąb faktów, porządkując wiele szczegółowych 
informacji. Jalk już zwracano uwagę w dyskusjach nad nią, krytyka syntezy hi
storii najnowszej jest szczegół.nie łatwa, a,le napisanie takiej rozprawy jest szcze
gólnie trudne i odpowliedzrailne. 

Wojciech Wrzesiński 

... 
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H. S i t a r  e k ROLA KREDYTU W ROZWOJU GOSPODA!RKa: WIELKOPOL
SKI NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU. BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROB
KOWYOH W POZNANIU 1885�1918, Warszawa--i?oznań 1977, ss. @l. 

Recenzowana praca została napisana pod kierunk!i.em prof. J. Topolskiego. Si
tarek postawił sobie następujące cele: przedstawić dzieje Banku Związku Spółek 
Zarob'k:owych w lafach 1885-1918 i ukazać xolę oraz funkcję tej insltytucji finanso
wej w życiu społeczno-gospodarczym społeczeństwa polskiego pod zaborem pruskim 
(s. 5). Podjęte zamierzenie zostało zrea!lizowane w sposób zadowa,lają·cy; najważ
niejsze kwestie związane z działalnością ,tej iinstytucj:i i jej znaczeniem dla, rozwoju 
i odrodzenia ekonomicznego i politycznego Wdelkopolski pod koniec XIX i na po
czątku XX w. zostały opracowane wszechstronnie i wnikliwie. 

Podstawę źródłową pracy stanowią archiwalia, wydawnictwa ldr,u1kowane i cza
sopisma. Sitarek wykorzystał zdekompletowane akita Banku z lat 1885--'1939 w .AfP 
w Poznaniu. Zaznaczone we Wstępie ,poważne luki w materiałach archiwalnych -
nie wiadomo, z jaklich powodów - dotyczą pracy rady nadzorczej BZSZ w latach 
1886-1906 i prac Komisji kredytowej w latach 1886-1900. Z wydawnictw druko
wanych wyzyskano: Sprawozdania BZSZ z lat 1890---0.918 oraz Sprawozdania Związ-

, ku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Poznańskie i Prusy Zachodnie z lat 
1871-'1918. Sporo informacji do opracowanych zagadnień dosta'l'czyły Autorowi 
wydawnictwa drukowane z okazji jubileuszów (25- i 50-lecia) BZSZ oraz opraco
wania, popularnonaukowe wydane z -0kazji jubileuszów polskich banków ludowych
na terenie Wielkopolski. Znaczną część podstawy źródłowej stanoWl.iły czasopisma 
fachowe: ,,Poradnik dla Spółek" (1892-1918) oraz „Poradnik Gospodarski", organ 
Wielkopolskich Kółek Rolniczych (wykorzystano f.ylko 7 roczników). Tak więc za
sób eksploatowany,ch przez Sitarka. źródeł i opracowań nie ,budzi większych za
strzeń. 

studium Sitarka składa się z kl-ótkiego Wstępu, 6 rozdziałów, z których dwa 
pierwsze irak,tują o ogólnej problemat.yce gospodarczej i społecznej Wielkopolski 
w II pol. XI� .i na pocz. XX w. oraz o stosunkach kre'dytowych, pozostałe 4 ,prred
stawiają dzieje Banku w układzde chronologiczno-rzeczowym. 

W rozdz. II Autor omówił genezę i działa•lność towarzystw kredytu ziemskiego, 
czyli ziemstw (,,Landszafty") w byłych wscho'dnich prowincjach pruskich, udziela
jących kredytów w przeważającej mierze średniej i wielkiej własności ziemskiej. 
Brak ttr jednak danych statystycznych Hustrujących działalność trzech ziemstw na 
terenie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego dla różnych przekrojów czasowych w II 
poł. XIX w. Autor podał tylk,o dane dla lat 1916 i 1917, dlatego też obraz działal
ności kredy•towej poszczególnych ziemstw jest niepełny. Cenne natomiast są .in
formacje dotyczące korzystania z usług ziemstw przez Polaków i Niemców. Sitarek 
zaakcentował znaczenie rozwoju rolnicJtwa w strukturze gospodarczej Wielkopol
ski i jego decydujący wpływ na powstanie i kierunek d2Jj.ałalności polski-eh insty
tucji i przedsiębiorstw bankowych oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych. 
Nakreślił dzieje posZJczególnych wielkich polsk!i.ch banków w zaborze pruskim 
(przede wszys,tkim poznańskioh i 'toruńskich) oraz wskazał na shlną konkurencję 
banków n<iemieckich, posiadających znacznie wyższe kapitały zakłado,we aniżeli banki 
polskie. Niemałą wartość s.tanowią tu porównania odnoszące się do zakresu i mo:!
liw-0ści chiałania po'lskich i niemieckich banków. Polskie banki zostały przez 'Auto
ra sklasyfikowane jako przedsiębiorstwa drobnokapitalistyczne, które musiały to
czyć wa,Ikę z bankami niemieckimi obsługującymi wJelkokapi,talistyczną klientelę, 
głównie narodowości niemieck!iej. Sitkarek zbyt krytycznie ocenił do�ychczasową 
historiografię polską przypisują·cą polskim instytucjom kredytowym, a zwłaszcza 
spółdzielniom oszczędnościowo-pożyczk-0wym, odegranie dużej roli w walce ekono-
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micznej Polaków z Niemcami 1• Według Autora polskie banki ludowe odeg,rały nie
wielką rolę w zakresie udzielania kredytu 'hipoteczn.ego, znacznie większą w dzia
łalności depozytowej i udzielaniu· kredytu wekslowego. ·W omawianym rozdziale 
podano sporo danych statystycznych ilustrujących rozwój spółdzielni oszczędno
ściowo""Pożyczkowych i s·półdzielni spożywców w całych Niemczech 2, natomiast brak 
zupełnie informacji o -niemieckich spóldzielndach typu Schwlzego z Delitzsch i typu 
Rai:fifeisena w Wielkopolsce 3• Autor nalcreśidł genezę utworzenia centralnego banku 
związkowego, Banku Związku Spółek Zarobkowych w 'Po:manliu, 'którego -dziej� 
przedstawił w rozdziałach Ul-VI. 

Rozdz. HI stanowi zwięzłą charaMerysttykę organizacji �SZ jako przedsię
biorstwa i d-nstytucji o charakterze spółdzielczym i prywatnym, a więc mieszanym, 
którego akcjonariuszami mogły być spółdzielnie i osoby prywatne. Tematem rozdz. 
IV jest analiza działalności BZSZ w ipierwszych 15 latach jego istnienia (1886-
1900). Dzieje ·tej cen1ira,li finansowej spółdzielni polskich przedstawiono na tle zmian

zachodzących na rynku kapitałowym w latach lcryzysów i rozwoju koniunktury 
w Niemczech. Zaletą tego rozdziału jest przedstawienie nie tylko działalności gos-· 
podarczej, lecz także społeczno-politycznej BZ.SZ. Cenne są itabele statystyczne 
ilustrujące stan zadłużenia kredytobiorców, dzdałalność dyskontową i depozytową 
tej instytucji w latach 1886-1918. Omawiany rozdział zawiera szereg dotąd mało• 
znanych, a nawet nieznanych informacji o kontalktach przedstawicieli spółdzielczości 
Wlielkopolskiej ze spółdzielcami małopolskimi, zwłaszcza lwowskimi, wzorującymi 
się na BZ.SZ w -swoich ,poczynaniach na teireruie Galicji. Sil�arek nie omieszkał 
ukazać ścisłych związków personalnych OOSZ z patronatem Związku Spółek Zarob
kowych i Gospodar,czych, dzięki którym był on ·pods'tawowym narzędziem dntegru
jącym polski ruch spółdzielczy w z�borze pruskim. Autor przeanalizował stosunki 
mliędzy BZSZ i kHentam.i pryv.ratnymi, gospodarką pryv.ra<t,ną i przedsiębio:rslbwami 
handlowymi, szczegółowo przedstawił więzi ekonomiczne tegoż z fabry,ką Cegiel
skiego w Poznaniu. Omówił także s•tosunki pomiędzy BZJSZ a Centralną Pruską 
Kasą Spółdzielczą. 

W rozdz. V Autor przedstawił działalność BZSZ w latach 1901-1914, której 
zasięg obejmował nie tyJko 'Wlielkopolskę, Pomorze Gdańskie i Górny Śląsk, lecz 
także Królestwo Polskie oraz Westfalię i Nadrenię. Rozdział ten stanowi nie tylk<> 
kontynuację rozważań docyczących rozwoju Banku w następnym okresie chronolo
gicznym w stosunku do rozwoju ok,resu -poprzedniego, ale ,przedstawia wzrost jego. 

1 Krytyka Sitarka odnosi się do twierdzeń G. La b u d y  zawartych w jego, 
książce Polska granica zachodnia. Tysiąc -Lat dziejów politycznych, P.oznań 1971, 
s. 171.

2 Informacje Autora o niemieckioh s,póklziel.niach spożywców na s. 49 są niezbyt.
precyzyjne .. Wynikło to m.in. z powodu skrótowego ich omówienia. Oprócz �pól
dzielni spożywców zrzeszonych w Centralnym Zwtiązku N1iemieckich Konsumów (Der 
Zentra,lverband deutscher Konsumvereine) w Hambur-gu, o których pis2ie Sita.rek,. 
ws,pomnieć jeszcze należało o spółdzielniach spożywców m-zeszonych w Rekhsverband 
deutscher Konsumvereine w Coln-Miilheim. Pewna licziba spółdzielni spożywców 
należała także do P.owszechnego Zwiąiku Niemieckich Spółdzielni Zarobkowych 
i Gospodarczych (Allgemeiner Vel'band der auf Sel'bsthilfe beruhenden Erwerbs-und 
Wirtschaf-tsgenossenschaften) w Charlcf.tenburgu. 473 spółdzielnie zrzeszone w ,dwóch 
ostatnich zwtiązkach rewtizyjnyco iliczyły w 191'4 r. ł94 47'8 członków (!Por. Zentrales. 
Staatsarch'iv Merseburg, Rep. 120E, XV, 1 NT 7a, Bd. 7, k. 347). 

3 Kilka informacji o niemieckich spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych. 
w Wielkopolsce podał L. T ,r z e c i a k o w s k i w pracy W alka o polskość miast
Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku, J>oznań 11964, s. 123, której Autor nie· 
wykorzystał. O spółdzielniach systemu Raiffeisena na •terenie Wielkopolski w latach 
1890-1899 szereg informacji ipodał F. Mil I Ie r, w książce Die geschichtliche
Entwicklung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens in Deutschland von. 
1848/49 bis zur Gegenwart, Lei,pzig 1901. 
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ekspansji gospodarczej poza ziemiami zaboru pruskiego. Wyrazem tego było zało
żenie filii BZSZ w Toruniu, która utrzymywała kontakty handlowe nie tylko z kli
entelą prywattną ·Pomorza Gdańskiego, lecz także ze sferami handlowymi Króle&twa 
Polskiego i Rosji, oraz zalożeniie jego filii w Bochum w Westfalii. Autor omówił 
kontakty BZSZ, a zwłaszcza współpracę jego dy-relktora J. Kusztelana z Między
narodowym Związkiem Spól<l7lielczym w Lendy.n.ie oraz u<lział Polaków (J. Kuśzte
lan i W. Tomaszewski) w międzynarodowych kongresach organizowanych przez ten 
związek w Budapeszcie w 1904 r. i w Hamburgu w 1910 r. Zyoiorys J. Kusztelana-, 
długoletniego dy,rekr.ora BZSZ, zamieszczony w przypisie (s. 154--155) należało 
przenieść do aneksu. Dużym walorem iI'OZidzialu jest analiza stosunków BZSZ z nie
którymi wielkimi bankami nJemieckimi w Berlinie (Bank Drezdeński i Berlińs�ie 
Towarzystwo Handlowe) oraz oddziałem poznańskim Banku Rzeszy. Współpraca 
B�SZ z bankami berlińskimi pozwoliła, zdaniem Autora, na podjęcie przez niego 
walki konku,rencyjnej z miejscowymi bankami niemieclcimi, a zwłaszcza z bardzo 
groźnym dla Polaków niemieckim Bankiem Wschodnim w Poznaniu, oraz na po
wiązanie się BZSZ z ogólnoniemiec·kim rynkiem kapitałowym. Analizując współ
pracę BZSZ ze spółdzielniami polskimi w IWJelkopolsce, na Pomorzu Gdańskim 
oraz na Górnym Sląsku 4, Autor podkreśldł jego rolę w integrowaniu polskiego. 
ruchu spółdzielczegq na ziemiach polskkh pod zaborem pruskim. Omówił też rolę
BZ1SZ w rozwoju kapitalizmu w !Wielkopolsce, a, zwłaszcza jego znaczenie dla

rozwoju zakładów H. Ceg,ielskiego w Poznaniu i ruchu budowlanego w miastach 
oraz w ruchu parcelacyjnym na wsi wie1kopo1skiej. 

Rozdz. VI książki, obejmujący 8 stron, ogranicza się do ukazania skutków 
I wojny światowej na działalność kredytową i depozytową B�SZ oraz jego ekspansji 
gospodarczej na terenie Królestwa Polskiego (założenie oddziałów w Warszawie 
w 1917 r. i w Lublinie w 1918 ir.), a także do omówienia wkładu finansowego 
BZSZ w odbudowę i irozwój gospodarki odrodzonego państwa polskiego w 1918 r. 

Walorem pracy Sita,rka jest sprostowanie dotychczasowych poglądów historuo
grafii polskiej okresu międzywojennego, a zwłaszcza powojennego, na temat stosun
ków kredytowych w zaborze pruskim. Autor podważył rtwlerdzenle o l<llerowaniu 
się przez banki w polityce kredytowej niemal wyłącznie lkryterium narodowościo
wym. Zdaniem Autora głównym kryterium w polityce kredytowej banków nie
mieckich była stopa zysku, Wlielkopolska bowiem - w związku ze wzrostem popytu 
na kredy,ty inwestycyjne - była .terenem ekspansjii kapitału niemieckiego. Pod
dawszy krytyce wyolbrzymienie roli polskich spółdzielni kredytowych i BZSZ w za
kresie zaspokajanfa potrzeb kredytowych polskiego społeczeństwa, Sitarek pisze� 
„Polskie spółd:oielnie kredytowe w zaborze pruslcim (wraz z pozostałymi bankami 
polskimi) nie stanowiły jednak ani jedynego, ani nawet głównego źródła kredytów 

zaciąganych przez ludność polską. Wielkość kredytów udzielanych przez bankli. pol
skie nie przekraczała na ogól 1/• ogólnej sumy pożyczek zaciągniętych przez Polaków 
z zaboru prus'kiego" (s. 182-183). Weryfikując pogląd S. Ochocińskiego o nadmiernej 
,,samodzielności i odrębności wlielkopolskiego syst.emu spółdzielczości kredy,towej" •, 
Sit�ek s,twierdza, iż spółdzielczość wielkopolska, mając pewne <:echy swoiste wy
nikające z ,działania w warunkach starcia ekonomicznego IPolaków z Niemcami, 
„nie przestała być jednym z ogniw ogólnoeuropejskiej ,spółdzielczości pożyczkowej 

' Autor nie wykorzystał źródłowej pracy S. P a  j ą c z k o w s  k i e g o, Spóldziet
czo§ć spożywców na Górnym Sląsku w Łatach 1869-1939, Warszawa 19711. 

s S. O c h o c i ń s 1k i, Podstawy i zasady wielkopolskiej spóldzielczo§ci kredyto
wej do roku 1918, Poznań 1965. Sitarek poddał krytyce wyolbrzymienie roli pol
skiej spółdzielczości kredytowej i Banku Związku w książce J. Ma j e w  s k i  e g o, 
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa w Wietkopotsce i na Pomorzu 1918-
1939, Wa'l'S'Zawa 1gss. 
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systemu Schulzego z Delitzsch" (s . .1'83). Odważył się nawet sformułować tezę 
-dyskusyjną, iż znaczenie spółdzielczości wielkopolskiej ipolegało nie na jej odręb
ności, aie na nawiązaniu równorzędnego dialogu z wszystkimi uczestnikami euro
pejskiego ruchu spółdzielczego.

Książka Sitarka daje wszechstronny obraz dziejów zasłużonej dla życia gospo
darczego d społeczno-poHtycznego zi:em polskich pod zaborem pruskim instytucji
finansowej, będącej nie tylko centralą finansową polskich banków spółdzielczych,
lecz także ważnym ogniwem systemu bankowości polskiej. Język Autora książki
jest komunikatywny, fachowa terminologia ,pojęć ibankowych zrozumiała dla nie
profesjonalisty. Szkoda, iż tego starannie opracowanego studium nie zaopatrzono
w indeksy: instytucji i organizacji oraz osób.

Stanisław Żyga 

H. L e m  k e, ALLIANZ UND RIVALIT.AT. DIE MITT.IDLMACH'DE UND
POLEN IiM ERiS'TIE'N WiELTKiR1IEG (BIS IZUR FEBR.U.ARRJEViOLUTiION), Quellen 
und .Studien zur Geschichte Osteuropas, Bd. XVHI, Berlin 1977, ss. 479. 

Imponujące rozmiarami dzJieło Lemkego jest ukoronowandem długiego już i nie
małego dorobku Autora, który w ostatnich �O latach publikował 'liczne mniejsze 
studia poświęcone .polityce polskiej Niemiec w <latach ll.914--1918. 1Praca Lemkego 
jest iteż bez wątpienia podsumowaniem pewnego etapu badai'i. nad ,rolą sprawy 
'Polsk,iej w I wojnlie światowej. Jeśli porównamy omawianą pozycję z pracami 
Baslera, Conzego, Knebla, Grosfelda i innych,, dojdziemy do wniosku, że nie tY'lko 

podsumowuje ona ich badania, ale wnosi wiele zupełnie nowego materuału, prze
WYższa wcześnjejsze dzieła szczegółowością kwerendy archiwalnej, wszechstronnością 
-opisu, dokładnością pr�edstawienia omawianej problemrutyk:i. Ndkt dotąd ,nie prze
.studiował rtak dokładnie dla początkowego okresu wojny archiwów <Poczdamu,
Mersebu.rga, Drezna, Wiednia, Warszawy i Krakowa. Rzuca się to w oczy zwłaszcza
przy porównywaniu recenzowanego dzieła z książką Grosfelda, będącą standardową

• polską pozycją do tejże problematy'ki. Warto poza 'tym dodać, że praca omawiana
wyróżnia się wśród książek niemieckojęzycznych, poświęconych dotąd ,tym kwestiom,
spokojnym, rzeczowym ujęciem, bardzo starannym doborem słów. Jest ·Ona wolna
od stroim<iczości, ta'k częs•to jeszcze niedawno spotykanej w opisach tego drażliwego
-okresu. Przez wywód Autora przebija sympatia do 'Polaków, ale d rzeczowa ocena
ich działań, łirzeźwe, a także wolne od inwekttyw ujęcie polityki Niemiec.

Historycy polscy będą zapewne zazdrościć history'kowi NRD, że nie oni pierwsi
dali nie władającemu naszym językiem 'środowisku historycznemu tak szeroki
obraz spraw polskich jako czynnika, bez którego nie sposób omawiać pol,ityki
mocarstw centralnych wobec Polaków. Nie oznacza to oczywiście, aby w sprawach
polskich praca ta była wielkim odkryciem dla uczonych ipolskich. Autor stawiał
sobie zadanie skromndejsze. Książka jego ł'aczej udostępnia czytelnikowi niemieckie
mu osiągnięcia naszej historiografii. Przy takim założeniu powstaje naturalnie py
tanie, jak wygląda wykorzystanie polsk:iej liiteratury. Odpowiedź na nie musi być 
w zasadzie .pozytywna. Autor niewątpliwie imponuje znajomością historiografii i sto
sunków pol-sIDich. Nie oznacza to, a·by nie można mieć <:Io niego pod tym względem
żadnych pretensji czy zashzeżeń. Czasem zaskakuje czytelnika przypadkowość do
branej lek-tury. Zdumiewa np. fakt, że historię Narodowej Demokracji, omawia on
na podstawie pozycji drugo- i trzeciorzędnych, co nie pozostaje bez wpływu na
jakość i precyzję przedstawienia jej skompli1kowanej problematyki. Zbyt wielką
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wagę ,przywiązywał też Lemke do przestarzałych już dziś i powszechnie kry,tyko
wanych za jednostronność prae Arskiego, Mig.dała i Figowej. Sądzę, że pomocna tu 
mogła być dla Autora k-0nsultacja ze specjalistam1 polskimi. żałować też należy, 
że nie wykorzystał oń lub. już nie zdążył wykorzystać najnowszych polskich pozycji 
biograficznych prezentujących postacie, które w tym okresie odegrały istotną rolę 
polityczną. źle się też stało, iż ważną dla niego książ'kę Holzera i Molendy 
Polska w I wojnie światowej wykorzystuje �emke w najstarszym wydaniu, a nie 
jednym z nowszych, poprawionych i poważnie uzupełnionych. 

Drugim ważnym akcentem, jaki znajdujemy w recenzowanym dziele, jest bardzo 
szerokie uwzględnienie wewnętrznopolitycznych uwarunkowań polityki polskiej Nie
miec i Austro-Węgier. I pod tym względem praca ta r:obi dużo lepsze wrażenie od 
dzieł wcześniejszych. Jednakże uważny czyte1ndk nie opędzi się w tym miejscu od 
istotnej refleksji: praca Lemkego jest jeszcze jedną, która prezentuje nam �ojrze
nie „odgórne", obraz postaw, wydarzeń, .procesów, będących najczęściej odzwier
ciedleniem zachowanych w archiwach irządowych raportów władz cywilnych i woj
skowych. Literatura ,polska i pamiętniki tylko częściowo łagodzą tę jednostronność. 
Uderza np. że w całej pracy nie znajdziemy ani jednego systematycznie wykorzysta
nego tytułu gazety niemieckiej (nie mówiąc już o polskiej), że zupełnie wyjątkowo 
Autor odwołuje się <lo publ!icystyki, która przecież w Lipsku jest bliska komplet
ności. Informacje o poSltawie partii czy kół gospodarczych niemiecktlch pochodzą 
najczęściej z drugiej ręki. Podobnie jest zresztą z opisem wydarzeń w Królestwie, 
choć tu trochę pomaga autorowi archiwum NKN. Jednak np. postawę partii 
polskich wobt:e Tymczasowej Rady Stanu czy wrażenie, jakie zrobiły rekwizycje 
niemieckie, przedstawia on- opierając się na źródłach niemieckich lub austriiackich. 
Ani razu natomias•: nie cytuje wydawnictwa Warszawa w pamiętnikach pierwszej

wojny światowej. Można oczywiście powiedzieć - takie było założenie Autora. 
Można bronić go, że przestudiowande większości materiałów „oddolnych" wymagało
by dalszych wielu lat pracy. Niemniej jednak poczucie niedosytu zostaje, tym 
bardziej że niewątpliwie dokładniej i z lepszą znajomością omawia Autor sprawy 
niemieckie niż austriackie. 

Po tej ogólnej charakterystyce warto przedstawić, co znajdzie czytelnik w książ
ce Lemkego. Praca ta poza wstępem, zakończeniem i indeksem osobowym liczy 
sześć dużych rozdziałów ułożonych chronologicznie, a dzielących się z kolei na 
4-7 podrozdziałów. 

W rozdz. I Autor omawia dość dokładnie działalność Piłsudskiego w Galicji 
oraz tworzenie się polskiego ruchu niepodległościowego na tym terenie. Tu też 
znajdziemy omówienie planów n,iemieckich wywołania powstania w Królestwie oraz 
celów wojennych Wdednia. Rozdział kończy powstanie NKN i Polskiej Organizacji 
Narodowej. 

W rozdz. II Lemke akcentuje wpływ dążeń do separatystycznego pokoju 
z Rosją na stosunek do spraw polskich. Znalazło się tu dość miejsca na szerokie 
praedstawienie roli kwestii ukraińskiej w monarchii dualistycznej, dalej pierwszych 
sporów obu mocarstw centralnych o aneksje kosztem Królestwa, początków nie
mieckich rządów okupacyjnych i działalności Polaków w Berlinie. W tymże roz
dziale zamieścił Autor rys sytuacji politycznej Królestwa Polskiego przed zajęciem 
go przez :r:,J"iemcy i Austrię. 

W rozdz. III zaczyna się opis walk między oboma sojusznikami o sposób roz
wiązania sprawy polskiej i początki polityki okupacyjnej jeszcze pod przewagą 
rozwiązania austro-polskiego. 

Kolejny rozdział poświęcony jest obszernemu przedstawieniu drogi do aktu 
5 listopada. Bezpośrednią genezę aktu zawad Autor dopiero w krótkiim rozdz. V. 

Szeroko natomiast przedstawił Lemke w rozdziale ostatnim dalsze koleje starań 
o utworzenie wojska polskiego i ich splecenie z koniecznością zgody na prawdziwą

10 - Sobótka 2/79 
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wła<lzę narodową w Królestwie. Znajd:zJiemy tam też wyjaśnienie zmiany poglądów 
niemieckich na ·Polnische Wehrmacht, tworzenie Tymczasowej Rady Stanu, i rene
sans rozwiązania austro-pols'kl\go aż po hr.y 19.17 r. 

Końcowa cenzura książki budzi wiele wątpliwości. Autor nie potrafił przekonać" 
czytelnika, że w tym momencie należało zakończyć narrację. Mimo wszelkich ar
gumentów pozostaje się pod wrażeniem urwania książki w trakoie ważnego pro-· 
cesu. Może jednak Lemke choiał w :ten sposób <lać do zrozumienia, że należy ocze
kiwać od niego drugiego tomu ,dzieła? 

Omawiana praca ma wlele mocnych stron. Doskonale wykazuje, w jakim sł.opndu. 
polityka niemiecka w :Królestwie była uzałeżniona od względów na zabór pruski, 
była wypa<lkową wielu różnych, często sprzecz.nych t endencji i nacisków, była 
niekonsekwentna i w rezultacie nieskuteczna. Czytelnik 1polski znaj<)zie u Lemkego 
szereg wartych uwagi informacji szczegółowych. Np. nawet Orzechowski, mimo 
znajomości odpowiednich archiwaliów, nie napisał tego, jak znienawidzoną postacią 
w rządowych kołach Berlina był Kol'fanty w 1100.14 r. Autor zaś przekonywająco 
wykazuje, że afiszowanie się z Korfantym bardziej szkod�iło niż pomagało ówczes
nym wysłanndkom galicyjskim. Temu właśnie przypisuje w <lużym stopniu nikłe 
rezultaty misji Jodko-4Narkiewicza i Sikorskiego (s. 77 nn.). Ciekawie uzupełnfa 
Autor charakterys<tykę Beselera (s. '1'29 n.), znaną nam ,dotąd z pracy Conzego. 
Poprawia t-eż Lemke Jabłońskiego, że magis-trat ·warszawy n1e wydał Beselerowi. 
Usty osób pobierających zapomogi celem wywozu na roboty do Niemiec (s. 361). 

Mimo przedsta,V'ionych wyżej zastrzeżeń ciekawe fragmenty znajdujemy rów
nież w partiach poświęconych polityce austro-węgierskiej, zwłaszcza gdy chodzi 
o wpływ sprawy ukraińskiej na decyzje Wiednia (rozdz. II). Autor przekonywająco
udowodnił, że wbrew temu, co sądzono dotąd, nie Tisza był głównym powodem
rezygnacji z bardziej zidecy�iowanego mani'festu aws'triac'kiego wobec Polaków
w 1914 r. (s. 35).

Nieco gubi się Autor i zaczyna popełniać błędy, gdy wychodzi w swej naa--
racji poza główny krąg zagadnień: Niemcy, Austro-Węgry, K'l."ólestwo. Zaniedbał 
zwłaszcza so)idnlejszego zapoznania się ze stosunkami w zaborze pruskim. Tylko 
nieuważną lekturą znanej Autorowi pracy Orzechowskiego (Narodowa Demokracja. 

na Górnym Sląsku) można tłumaczyć twierdzenie, że Napieralskli czasowo „ściśle 
współpracował" z narodowymi demo'kratami. Całkowicie bezpodstawne jest te! 
oklreślenie go póz.niej ja,ko „wilder Russlandgegener" (s. 62). Na !pl'Zedstawieniu 
ruchu niepodległościowego w Ga'licj,i zaciążyło <:zerpanie pełnymi garściami z prac 
uznawanych ·dzisiaj -za zbyt jednostronne w doborze faktów i ocenach. 

Oczywiście wszystkie ite drobne uwagi polemiczne czy kry.tyczne nie mogą 
poważniej pomniejszyć wartości ,d7Jieła Lemkego. Recenzowana praca jest sumiennym 
i soli<lnym wypełnieniem przyjętej koncepcji. Z punktu widzenia materiałowego sta
nowi nlewątpliiwie kopalnię wiadomości. Dla wielu zaś historyków będ0ie stano
wiła na prz.yszłość podstawę do dalszych studiów nad stosunkami państw central
nych w aspekcie sprawy polskiej. 

Marek Czapliński 

/W. R y ż e  w s ki, TRZECIE POWSTANl•E ŚLĄSKIE 11921. GENEZA I tP.RZEBIEG 
DZllAŁAŃ BOJOWYCH, Warszawa 1977, ss. 468. 

Książka Wacława 'Ryżowskiego, która jest rezulf..atem Wlieloletniego trudu ba-, 
dawczego, zmierzającego do .rekonstrukcji wydarzeń na śląsku w okresie III powsta
nia w 1921 ,r., zajmie ,niewątpliwie ,poczesne miejsce w historiografii d2Jiejów naj
nowszych Polski. Jest ona poważnym wydarzeruiem naukowym. Otrzymaliśmy 
monografię wojskowej strony najważniejszego fragmentu walki o polski Śląsk� 
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jakim 'było P,Owstanie 1921 '1", Myślę, że powinna się ta ksiąiJka przyczynić do 
tego, by ugruntować miejsce powstań śląskich jako elementu składowego polskich 
walk ·narodowowyzwoleńczych, równorzędnego z innymi powstaniami narodowymi, 
zapoczątkowanymi insurekcją kościuszkowską. , 

Książka opiera się na gruntownej eksploracji źró<ieł obejmujących ponad 30' 
zespołów Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, kilka zespołów Archi
wum Akt Nowych w Warszawie, wojewó<izkich archiwów państwowych w Kato
wicach i Opolu, Archiwum Państwowego Miasta Wrocławia i Województwa 'Wroc
ławskiego, materiały i dokumenty Wojskowego Instytutu :Historycznego, jak rów
nież wyibra.ne materiały archiwów centralnych NRD - w •Poczdamie i Merseburgu, 
wreszcie materiały Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Katowicach. 
Z przypisów wynika, że Autor zebrał sporo t"elacji ustnych od żyjących uczestni
ków powstań - niestety, brak jest zestawieD!ia tych relacji. Zestawienie źródeł 
drukowanych obejmuje ponad 70 pozycji. Bibliografia opracowań i artykułów sięga. 
150 tytułów. Gdy chodzi o te osta.tnde, to - niestety - .niektóre figurują jedynie
jako ozdoba bibliografi.i, a nie ma ich śladu w przypisach: dotyczy ,to zarówne> 
szeregu prac polskich {np. P. Dobrowolski, Ugrupowania i kierunki separatystyczne
na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem w latach ·1918-1939, 1972; W. Karuga, Or
ganizacja Polskiego Komisariatu Plebiscytowego d1a Górnego śląska, 1966; W. Le

siuk, Pieniądz na śląsku 1914-1924, 1969; K. Malczewski, Ze wspomnień śląskich�
1957; Organizacje komunistyczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim
1918-1922, oprac. M. Antonów, 'H. RechowJcz, J. Sochanik, •1958; B. Ratyńska, 
Stosunki gospodarcze polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 1919-1930„ 
1968; J. Sobczak, Própaganda zagran,iczna Niemiec weimarskich wobec Polski, 1973; 
P. Wandycz, Górny Śląsk w polityce pruskiej, .19-59,; M. Wrzosęk, P,owstania śląskie-
1919-1921, 19/Tl; H. Zieliński, J. Ra'ba, Julian Marchlewski jak-O hisroryk polskich. 
ziem zachodnich, 1953), jak i niepolskkh {np. M. Broszat, błędnie odnotowany jest
BroszeH, 200 Jahre deutsche Polenpolitik, t9&3; A. Gordon Craig, Die preussisch
-deutsche Armee 1640-1945, 1960, F. Ehrhardt, Meine Erlebnisse im dritten Polen
aufstand, 1931; G. Forster, H. Helmer,t, H. Schnitter, Der preussisch-deutsche
Generalstab 1640-1965, 1966; E. Hesterberg, AUe Macht den A.-und S.-Rćiten„ 
1932; M. Kńllinger, Kampf um Oberschlesien 1921, '1934; F. Knospe, Selbstschutz
Oberschlesien, 119S3; W. Schumann, Oberschlesien 1918-1919, 1961). Jednocześnie
trudno byłoby uznać bibl!iografię tej książk,i jako wybór najważniejszych prac do
tyczących tema·tu, skoro np. Autor, zamieszczając w b'ibliografii swój cenny przy
czynek zamieszczony w „Kwartalniku Opolskim" w 197'1 r. (Działania 2!(1Czepne
g-rupy ,,Północ" na Opolszczyźnie w trzecim powstaniu §lqskim), pomrnąl druko
wany tamże obszerny - bo dwuczęściowy - świetnie źródłowo udokumentowany
artykuł M. Wrzoska Podgrupa ,,But-r,;m" w trzecim powstaniu śląskim 1921 -r. (jest
wcześniejszy a11tykul wspomnianego autora z ,,Sobótki", reprezentujący jednak.
rezultaty badawcze sprzed 1965 r.).

Przekonany o trwałej wartości dzieła W. Ryżewslciego nazwałem ją moją. 
,,książką roku", a rekomendując ją czytelnikom miesięcznika „Opole" zapowiedzia
łem, że może jeszcze o kilka spraw wypadnie mi się pospierać z Autorem przY, 
innej okazji, że może będę chciał sprostować to czy owo 1

• Wydaje m'i się, że tak 
określona moja ocena książki W. Ryżewskieg-0 zwalnia mnie iprzy niniejszej Okazji 
od wydobywania jej ogromnych pozytywów � pozwala na to, by skoncentrować 
się na wątpliwościach, ja'lde nasunęły mi się w toku lektury. Moje uwagi dotyczą 
przede wszys'tkim genezy i tła powstania - tj. tych rozdziałów, które tworzą 

1 „Opole", Opole 1978, nr 2 (94), s. 32. 



Recenzje 

pierwszą z dwu równorzędnych części (obydwie po trzy rozdziały) dzieła W. Ry
żewskiego. 

Jako historyk wojskowości •W. Ryżewski nrie zawsze trafnie ocenia elerr.enty 
genezy ruchu zbrojnego na Górnym śląsku. Myślę, że nie można mówić o „ruchu 
narodowo-wyzwoleńczym" na tym terenie w początkach XX w. fs. 19): o takim 
obliczu nlie ma wówczas jeszcze mowy. Myślę także, że trudno mówić o wspólnej 
tradycji „walk niepodległościowych" Górnego śląska i Wielkopols'ki (s. 21), bo wy
padałoby odnosić ją np. do powstania wielkopolskiego 1848 r. (tu uwaga nawia
sowa: razi na s. 315 lapsus w określeniu Wiosny Ludów w Wdelkopolsce jako po
wstania 1849 r.). Nie można też nazwać „Sokoła" w początkach XX w. ,,para
militarną organizacją" (s. 28): g<lyby tak było, nie mógłby działać w państwie 
pruskim; ,,Sokół" nie był taką organizacją nawet w Galicji, gdzie charakter pa
ramilitarny m!i.ały co najwyżej jego drużyny polowe. Byłbym zresztą ostrożniejszy 
z owymi nastrojami walki narodowowyzwoleńczej pod panowaniem pruskim w po
czątkach •stulecia. ,,O walce zbrojnej nie myślano - pisał Henryk Bagiński w kon
tekście rozważań nad Towarzystwem Tomasza Zana (o którym Autor wspomina 
na s. 28) - gdyż walka o samo istnrienie Polaka w zaborże pruskim wypełniała 
życie i pochłaniała całą energię" 2; z.resztą Autor sam przyz.naje, że myśl o walce 
zbrojnej zrodziła się w łonie polskich organizacji dopiero u schyłku I wojny świa
towej (-s. 30). Polska Organizacja Wojskowa Górnego śląska nie została utworzona 
n·a przełomie 1918/19 r. (s. 39), a według m. in. relacji jednego z jej twórców 
Józefa Grzegorzka - w drugiej połowie lutego 1919 r. s Trudno odnosić do okresu 
prze<l I wojną światową groźbę „biologicznego wyniszczenia" Polaków w Niemczech 
(s. 30), podobnie jak trudno - jednocześnie - zgodzić się z tym, że hakata sto
sowała w walce z polskością itylko środki administracyjne (s. 29). 

Gdy chodzi o szansę, jaką ;,twarzał - według K. Popiołka, a za nim W. Ry

żewskiego - przełom 1918/19 r. dla odzyskania śląska drogą faktów <lokonanych 
jeszcze przed rozpoczęciem obrad paryskiej konferencji pokojowej (s. 35), to twier
dzenie nieco niżej, ,,iż stan świadomości narodowej miejscowej ludności nie osiągnął 
pożądanego poziomu", przesądza o tym, że szan,sy <takiej wówczas nie było. Zresztą 
nieco niżej Autor stwierdza, że „w zakresie przygotowan!i.a i. prowadzenia wojny 
wyzwoleńczej" zaczynano na Górnym śląsku w 1918/19 r. ,,niemal z punktu zero
wego" (s. 40). Myślę, że Autor niie ma w tym względzie wyrobionego zdecy<lowa
nego poglądu. 

Gdy chodzi o okoliczności związane z pierwszymi miesiącami powojennymi, 
to szereg informacji Autora wymaga sprostowania. Najmniej może radzi określe
nie „sejmik <dzielnicowy" (s. 36) w odniesieniu do zjawiska znanego je<lnocześnie 
w naszej historiografii jako Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1918); podobnie w od
niesieniu do innych organów przedstawicielskich używa Autor niezręcznego sfor
mułowania, gdy pisze o „parlamencie, sejmie prowincjonalnym, sejmikach powia
towych", raczej łącząc w kategorii „parlament" (s. 28) Reichstag i pruski Landtag 
(chyba nie objął go kategorią sejmu prowincjonalnego?); jest to prawdopodobnie 
rezultatem niezbyt swobodnego poruszania się W. Ryżewskiego po historii ustroju 
Niemiec (czego przejawem jest też na s. 167 sformułowanie „rządy: centralny, ogól
noniemiecki i pruski"). Nie wiem, czy można mówić o formowaniu oddziałów Grenz
schutzu (s. 38), skoro chodziło o przetransportowanie w końcu listopada na Górny 
Śląsk 117 dywizji ,piechoty <lowodzonej przez gen. K. Hoefera, a 10 XII 1918 r. na-

� H. B a g i ń s ki, U podstaw organizacji wojska polskiego, Warszawa 1935, 
s. 621.

s J. G r z e g o r z e k, Pierwsze powstanie śląskie 1919 ..-oku w zarysie, Kato-
wice 1935, s. 34 n. 
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zwanej dywizją ochrony granicznej (Grenzschutz-Division) 4; w lutym 1919 r. gen. 
W- G.);'oener nie był generalnym kwatermistrzem Reichswehry, bo ,ta ostatnia utwo
rzona została dopiero w związku z traktatęm wersalskim ustawą z dnia 23 III 1921 r.
Nieporozumieniem jest zdanie, iz siła i sukcesy powstania wielkopolskiego zmusiły
„delega,cję amerykańską i angielską w lutym 1919 r. w Trewirae do uznania linii
demarkacyjnej w Wielkopolsce" (s. 39); do uznania owego faktu dokonanego zo
stała zmuszona delegacja niemiecka w toku rozmów, jakie w imieniu wszystkich
Sprzymierzonych prowadził w swej salonce na <lworcu kolejowym w Tre:Virze
marsz. F. Fach. Pozostając w kręgu problematyki międzynarodowej wypadnie od
notować jeszcze dwie uwagi. Teza formułowania „z całą pew.nością, że w okresie
powstań i plebiscytu o !kształcie granicy zachodniej decydowały interesy wielkich
mocarstw europejskich w tym regionie świata" (s. 55), neguje rolę m. in. powstań
śląskich. Uwaga !druga: nie jest prawdą, że traktat wersalski przewildywał „od
początku bezsporny podział Górneg·o śląska" (s. 91). Sformułowanie artykułu 88:
pozwalało nawet stronie niemieckiej po plebiscycie stawiać tezę o tym, że traktat
wykluczał podział obszaru plebiscytowego - rzecz nie była wię!! ,,bezs,porna". Razi
niejednoznaczne określenie liczby tzw. emigrantów plebiscytowych (s. 70 - ok.
182 tys.; s. 167 - ,;kilkaset tysięcy Niemców").

I jeszc�e jedno sprostowanie dotyczące 1919 r. To n'ie w Jutym tego roku mia� 
Hindenburg powody do obaw o rozszerzenie się powstania wielkopolskiego na ś1ąsk, 
a rewolucyjne wystąpienia niemieckiego proletariatu nde zmusiły go wówczas do 
użycia wojsk przeciwko własnym ro1:>otnikom (s. 160), gdyż powstanie robotników; 
berlińskich zostało już zgndecione w styczndu. 

Myślę, że łstota' Dowództwa Obrony Plebiscy.tu wymagać będzie jeszcze do
dar.k-0wych przemyśleń: niektóre źródła zdają się sugerować, iż DOP była orga
niazcją wojskową s, inne - że Dowództwo było organem zwderzchnim organizacj� 
i placówek zaangażowanych w zbrojną ochcr:-onę plebdscytu 6• Autor zdaje się przyj
mować koncepcję jakiejś organizacji pod nazwą Obrona iPlebiscytu ze skrótem OP 
(s. 98, 100, 109, •110), istnienie dowództwa owej OP ·(s. 89, 97, :i.2'i, ,128), jej -do
wódców ,(s. •133), choć mowa też -o działaczach DOP (s. 88), jego przywódcach (,s. 76, 
92, 109, 1112, 117, 125 przy czym określenie „przywódcy Dowóctzwa" zakrawa na 
tautologię) itp. Takie s•;awian�e sprawy bu-dzi w świetle źródeł wątpliwości. Tu 
uwaga a propos „działacze": w iterminologii naszej określencie „działacz ludowy'• 
ma jednoznaczną treść związaną z rucpem ludowym, ,tymczasem wyliczeni w ra
mach iej ka,tegorid na s. 43 -działacze nie byli ludowcami. 

Na jednej i ,tej samej stronie W. Ryżewski pisze - oceniając plan obrony 
obszaru plebiscytowego - że „oparty był na fachowych kalkulacjach, zawierał 
na ogół f..rzeżwą ocenę sił niemłeckich, określał siły własne, ich stan moralno-po
lityczny, a także sposób przeprowadzenia mobiiizacj,i i .rozwinięcia sił powstań
czych" (s. 86). W kolejnym akapicie ocena generalna planu „stwierdza, że był 
oparty na niezbyt pewnych przesłankach". Tego rodzaju sprzecznych ze ,sobą ocen, 
jesi w cr:ecenzowanym tekście książki kilka. 

i wreszcie, gdy chodm o wypadki poprzedzające wybuch III powstania, należy 
uściślić, że ppłk Maciej Mdelżyński został powołany .na stanowisko Dowódcy Ob
rony Plebiscytu nie u schyłku marca (,s. 101), lecz 4 IV 1921 r.7 

4 J. Lu d y  g a - La s k o w s k i, Zarys historii trzech powstań śląskich, War;,
szawa 1973, s. 74. 

s Zródła do dziejów powstań śląskich, t. II, Wrocław 1970, s. 480. 
o Tamże, s. 482. Dodajmy, iż w przypisach recenzowanej książki nie wiadomo

. nigdy, na który tom źródeł powołuje się Autor. · J ·
1 Tamże, t. III, s. 311. Wcześniej pisał na tten temat M. W r z o s e k, Powstci:
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Nie prowadziłem w zasadzie własnych •badań nad wojsłkową stroną III po
wstania. Myślę, że tę część ocenią historycy wojskowości. Ze swej strony pozwolę 
sobie tylko zasygnalizować, ze pod względem konstrukcji wykładu Autor odohodzl 
od klasycznego w naszej historiografii schematu W. Tokarza (Wojna polsko-rosyjska 
1830 i 1831, 1930), który po charakterystyce sytuacji ,politycznej i genezie wydarneń 
najpierw ocenia s'iły i środki stron następnie analizuje teatr działań (jako prze
słanki planu operacyjnego). W. Ryżewski w roz<iz. HI wYcho<lzi o<i przesłanek 
planu LI1 powstania, a <iopiero w dalszym ciągu charakteryzuje obszaT opera
cyjny powstania, dalej siły stron. Metoda W. Tokarza wydaje mi się bardziej 
logiczna od metody zaproponowanej przez W. Ryzewskiego: nie plan warunkuje 
bowiem kształt :teatru, a odwrotnie i analogicznie kształtuje się związek przyczy
nowo-skutkowy, gdy cho<izi o siły stron. 

Z drobniejszych uwag odnotuję usterki w pisowni niek1tórych nazw rrueJsco
wych i osobowych - np. konsekwerutnie błędną pisownię nazwiska hr. Strach
witza (s. 3$1, 360, 373); ,po<iobnie jak wspomniany wYŻej 1M. Broszat, który wystę
puje jako Broszeit, jak również i inny autor zachodnioniemcki P. Ch. Witt 
powoływany jest konsekwentnie ja'ko ... Witte (s. 11, 167-168, 171, 333, 435, 457), 
a prezy<ient rejencji opolskiej Miquel wYStępuje jako Miguel {,s. 36, 453). Na s. 24& 
.cho<lzi oczywiście nie o !ParuszoWlice, lecz Pa-ruszowiec (przy czym ita osta.tnią 
nazwa wy.stępuje w książce równlież poprawnie), a na s. 248 Gracze, a nie Grodziec 
'(według Spisu miejscowości K. Prusa funkcjonowała wówczas w odniesieniu do 
Fniedrichsgratz nazwa Grecz). Z innych zniekształceń korektorskich wyrnieńmY, 
Związek Powstańców Górnego śląska (s. 177, 118-4, '196; recte: Związek iPrzyjaoiól 
Górnego śląska); sporo zak,radło się takich usterek do ok'l'eśleń w języku niemiec
.kim. Ale każdy aUltor wie, że takie usterki bywają niesłychanie trudne do unik
.nięcia. 

W sumie książka 1W. Ryżewsk-iego - choć miejs·cami prowokuje do zajęcia 
.kry.tycznego •stanowiska - zachowa na dłu� czas wartość monogra:iiii III powstania 
śląskiego, jakiej .niestety wcześniej powstąnle .to się ,nie doczekało. 

• • 

• 

And:rzej Brożek 

Płk dr Wacław Ryżewslm, z.nawca problematyki powstań śląskich, postawił 
.5obie za cel przedstawienie w książce miUtarnyeh dziejów '.filI powstania na tle 
.szeroko pojętej jego genezy historycznej, z uwzględnieniem przygotowań w za
kresie wojskowym, a także operacyjno ... takitycznej ana,lizy ,przebiegu działań bojo
wych w dnliach powstańczych zmagań. 

'W tej obszernej monog.rafM, w której uwzględnlone zostały w szerokim za
'kresie żródła i materiały hiostoryczne, prace autorów polskich d niemieckich, sporo 
·uwagi poświęcił Autor sprawom niemieckim, scharakteryzował politykę rządu
.niemieckiego wobec Sląska, ,przebieg mobilizacji niemieckich sil zbrojnych przed
·wybuchem powstania oraz udział ochotniczych formacjli. zbrojnych w działaniach
.antypowstańczych. Relacje i wnioski Autora odnoszące się do tych spraw niejed
:nokrotnie różndą się od faktów u,stalonych przez badaczy.

W wyniku II wojny światowej wiele cennych źródeł archiwalnych o<inoszących 
-się do powstań śląskich uległo zniszczeniu. Zasoby materiałowe Reichsheeres
.archiv w Poczdamie spłonęły wskutek bombardowań a1iandkich. Autor monografii 

:nia śląskie 1919-1921, Zarys działań bojowych, Wacr:szawa 1971, s. 131. w sprawie 
.różnych dat por. Lu d y  g a - Las k o w s k i, op. cit., s. 221-222 ii powołane tam 
pozycje. ..._,4,,,:MW 
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przyznaje jednak, (s. 12), że mimo dotkliwych luk spowodowanych wojną za
ch<?wala się taka obfitość źródeł, iż umożliwiają one historykowi udzielenie odpo
wied:lli na wszystkie niemal .najwa:bniejsze pytanJ.a dotyczące tajników przy,gotowań 
i przebiegu nr powstania śląskiego. Ta ze wszech miar słuszna i uzasadniona 
konkluzja nie zawsze znajduje uzasadnienie w monografii. 

Podstawową przyczyną występujących mankamentów jest pominięcie .przez 
Autora niektórych ważnych źródeł archiwalnych, materiałów prasowych, jak też 
opracowań niemieckich hdstoryków, publicystów oraz autorów pamiętników. 

W. Ryżewski w <SWYCh badaniach w szerokim zakresie uwzględnił maiteriały
źródłowe zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym. !Meldunki sytua
cyjne oraz d.nformacje wywiadowcze, które zawierają dane polskiego wywiadu 
agenturalnego i stanowią nader ważne źródło dla hlstoryka. Pozwalają one w ogól
nych zarysach odtworzyć zamiary i przygotowanfa wojskowe strony niemieckiej. 
W wielu wypadkach jednak informacje zawarte w tego typu źródłach, skonfronto
wane z !Lnnymi materiałami {niemieckie meldunki sytuacyjne, relacje świadków 
wydarzeń, opracowania ,historyczne) nie są zgodne z faktycznym stanem rzeczy, 
dlatego ,też wymagają odpowiednich 'korektur i komentarzy - odnosi się to głów
nie do spraw związanych z dysloka•cją i liczebnością ochotniczych formacji woj
skowych, stanem uzbrojenia itp. Żałować nałeży, że Autor w swej monografii nie 
uwzględnił niezmiernie ważnych źródeł archiwalnych, zgromadzonych z Zentrales 
Staatsatthiv Merseburg (Rep. 77, Tit. 4043; Rep. 77. Tit. 856 - Ost-West Abtei
lung). Zamieszczenie w wykazie źródeł informacji o wykorzystaniu akt zespołu 
Rmchskommiossar filr Uberwachung der offentlichen Ordnung w żadnym wypadku 
ni,e rekompensuje !braku tych cennych materiałów w monografii. · Uwa,g,a ta od
nosi się także do zespołu akt Reichministerium des Innem, zgromadzonych w ZIStA 
Potsdam. 

Zastrzeżenie budzi także ocena wartości naukowej wydanego po wojnie opra
cowania Stanisława Baczyńskiego (,,B(l'tner") 1• Zdaniem .A,utora ma ono stanowić 
wyczerpujące studium o it.ajnych organizacjach wojskowych na. Górnym ś.Jąs�u 
w latach 1918-<1921 r(s. 7). Wda,rygodno�ć niektórych źródeł wyzyskanych przez 
S. Baczyńskiego (proweniencja: wywiad agentura•lny) jest problematyczna i wy
maga 'komentarzy.

W niewielkim ,tylko stopniu WYkorzystał Autor materiały prasowe. W wykaz-ie 
czasopism uwzględnił on rtylko trzy gazety niemieckie: ,,Danziger Allgemeine Zei
tug" z 1931 r. (?), ,,Ostdeutsche Morgenpost" z lat 1921, 1930 oraz „Schlesische 
Volkszeitung" z lat 19'29-11931. 

W okresie tHI powstania śląskiego, a także po jego zakończeniu cała prasa 
niemiecka, głównie śląska, sporo uwagi poświęcała udziałowi niem�eckich formacji 
zbrojnych w wa1kach z powstańcami polskimi. Niektórzy uczestnicy tych walk, 
zarówno dowódcy, jak i szeregowi członkowie ,niemieckich formacji zbrojnych

1 

opublikowali swe wspomnienia. Szczególne zasług.i w demaskowaniu charakteru,
niemieckich formacji zbrojnych i ujawniendu .przestępstw popełnianych w dniach 
III powstanJ.a na Górnym śląsku .położyły pisma Komunistyczinej <Partii Niemiec: 
„Die Rote !Fahne" (Berl�·n) li „Schlesische Axbeiter-Zeitung" ·QWrocław). Wiele 
uwagi niemieckim ochct.niczym formacjom zbrojnym na Śląsku w 1921 ,r. poświę
cały takż·e organ Socjaldemokratycznej IP-artii Niemiec we �rocławiu - ,,Volks
wacht" oraz gazety ugrupowań burżuazyjnych - ,,Schlesische !Zeitung" 'i „Schle
sische Tagespost", wydawane we Wrocławiu. 

W monografii, która ma być podsumowaniem wiedzy o genezie i przebiegu 

1 S. B a c  z y ń s ki, Tajne organizacje wojskowe na Górnym Śląsku w latach
1918-1921 na tle sytuacji ogólnej (Naj,nowsze Dzieje <Polski 1'914---<1939, t. XIII, 
1968. Do drruku podał B. Woszczyński). 
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walk powstańczych, pominął Autor niektóre ważne opracowania historyków i pu
blicy,stów niemieck!ich oraz wspomnienia uczestników wydarzeń. Rrzykładowo wy„ 
mienić można następujące pozycje: G. Axhausen, Organisation Escherich. Die 
Bewegung der nationalen Einheitsfront, 1921; A. Bronnen, Rossbach, 1930; C. Cu
rator, Putsche, Staat und Wir, 1931; F. Glom'bowski Organisation Heinz. Das 
Schicksal der Kameraden Schlageters, 1934; P. von Heydebreck, Wir Wehr-Wolfe. 
Erinerungen eines Freikorpsfii.hrers, 1931; H. J. Kuron, Freikorps und Bund Ober
land, 1960; Oberland in Oberschlesien, brw.; W. Pisars'ki, Der Selbstschutzkampf 
um Beuthen 0.S. 1921-1922, 1928; G. Rossbach, Mein Weg durch die Zeit, 1950; 
H. Schulze, Freikorps und Republik 1918-1920, 1969.

Z dużą dowolnością, bez uwzględnienia wzajemnych związków organizacyjnych
i stopni zależności, wymienił Autor (s. 159) ,;tajne lub na WPÓł jawne" formacje 
paramilitarne utworzone w Niemcrech po JJ wojnie/ świ,atowej, takie jak Grenz
schutz, Freikorps, Einwohnerwehr, Orgesch, Arbeitskommandos, Arbeitsgemein
schaft. Do na wpół jawnych organizacji mHitarnych zal-iczył Autor Technische 
Nothilfe (s. 164). Zauważyć należy, że Grenzschutz (Ost, West, Siid) zasilany był 
przez ochotników wchodzących w skład utworzonych po zakończeniu wojny Frei
korpsów. Niektóre korpusy ochotnicze (Freikorps), po rozwiązaniu (np. korpus 
Rossbacha) tworzyły Wspólnoty Rracy (Arbeitsgemeinschaft), zaś Organizacja mjra 
G. Eschericha (Orgesch) 2 wywodziła się z bawar-skiej Straży Obywatelskiej (Ein
wohnerwehr). W jej skład w 19.20 ;r. weszły działające w Ndemczech organ�zacje
paramilitarne, w tym także korpusy ochotnicze. e:ałożona w 1919 r. Technische
Nothilfe była klasyczną organizacją łamistrajkową i w zasadzie nie jem zaliczana
do formacji paramrntaTnych. 'Wszy-stkde wymienione wyżej organizacje działały_
początk-0wo legalnie 3 (Technische Nothi-Ife do 1945 r.). Orgesch na Dolnym Sląsku
(a nie na Górnym Śląs1cu - jak sugeruje Autor} prow<1dzila działalność pod naz.wą

Heimatschutzverband verfassungstreuer Schlesier" (s. 164}. Płk Vaupel, który
w pażdzierniku 1920 r. towarzyszył G. Escherichowi w podróży inspekcyjnej 
(s. 166), nie był stefem s:d;abu Orgesch. W tym przypadku chodziło zapewne o ppłk. 
Wilhelma Faupela, byłego dowódcę Freikorps Faupel, późniejszego generała 
i pierwszego ambasadora III Rzeszy przy rządzie generała Franco. 

Mylne są także informacje Autora (s. 129 i 341) odnoszące ,się do Brygad Mor
skdch i udziału ich członków w walkach zbrojnych z powstańcami śląskimi 
w 1921 r. Po I wojnie światowej utworzone zostały w Niemczech trzy Brygady 
Morskie (Marinebrigaden). Komandor ppor. (a nie kpt. marynarki) Hermann 
Ehrhardt został dowódcą 2 Brygady, a komandor ppor. Wilfried von Loewenfeld 
stanął na czele 3 Brygady Morskiej. Na wiosnę 1920 r., po puczu Kappa, te konr.r
rewolucyjne formacje zbrojne uległy likwidacji. Z rozWliązanej brygady Ehrhardta 
wywodziła 1się centrala morderców - Organizacja „Consul" (OC). Nie odpowiada 
prawdzie twier,dzenie Autora (s. 341), dż w 1921 r. siłę antypowstańczą na Górnym 
Śląsku zasiliła „kilkusetosobowa grupa z tzw. Brygady Marynarslciej (Marinebri
gade) dowodzona rzekomo przez kpt. Loewenfelda. Przeciwko powstańcom na 
Śląsku wa1czyła kompania svturmowa von Killingera, 'Złożona głównie z czł9nków 
rozwiązanej brygady Ehrhardta i OC. 

W. Ryżewski dy,sponował także niezbyt dokładnymi informacjami odnoszą
cymi się do Centrali Spieckera, dowodząc, iż centrala ta, ,,rozbudowana do 

2 Skrót Orgesch jest rodzaju żeńskiego (Organizacja Eschericha), a nie, jak 
pisze Autor, męskiego. 

3 Szerzej na ten temat pisali H. S c h u 1 z e, op. cit., passim; E. Ko n n e
m a n n, Freikorps (Die biirgerlichen Parteien in Deutschland, Le.ipzJig 1970, s. 53-
64); F. B i  a ł Y, Niemieckie ochotnicze formacje zbrojne na Śląsku 1918-1923, Ka
tcwice 1976, passim. 
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apokaliptyczmych rozmiarów", finansowana przez państwo oddała duże usługi 
Niemcom {s. 17Ó). Tajna -centrala wywia:c:!owczo-propagandowa, na której {!Zele 
stanął działacz katolickiego Cen'tr}lm, dr Karl Spieoker, powstała w 1929 r. Jej: 
osiągnięcia na odcinku pracy wyWliadowczej nie były znowu tak wielkie, świad
czą o tym meldunki wyw_iadowcze, zgromadzone w ZStA Merseburg. Wydawany. 
dużym nakładem sił i środków finansowych przez Spieckera ściśl,e poufny biu
letyn - ,,Bericht ilber Oberschlesien", zamieszczał niemal wyłącznie fragmenty 
i streszczenia artykułów publikowanych na łamach prasy polskiej i niemieckiej. 
Pracę tę mógł z powodzeniem wykonać kilkuosobOWY zespół przeciętnie zdolnych 
tłumaczy. Wlięcej szkody stronie polskiej wyrządziła kierowana przez „Heinza". -· 
Hauenstei.na Spezialpolizei. 

Zarówno w tekście, jak i w dndeksiie nie przeprowadzono korekty błędnej pi
sowni niektórych imion i nazWli-sk. Emil J. Gumbel, -autor' kilku prac demasku
jących ·zbrodnie. niemieckich d'ormacj,i -Ochotniczych na Śląsku, występuje jako 
J. Gumpel (s. 166, 335, 342). Zniekształceniu uległy także nazwiska generałów
Ludendorffa, Liltwitza (s. 453) oraz kpt. Oestreichera (s. 454). Kad Guido Oskar
Hauenstein (ps. Heinz) odnotowany został jako W. Hauensteim.

Franciszek Biały 

K. B. Ja n o w-s k i, POLSKA PARTIA SOCJALDSTYOZNA NA DOLNYM" 
śL�SKU W LATAOH 1945-'1948, Wrocław 197,8, ss. 178. 

Historiografia dziejów najnowszych Dolnego śląska wzbogacił się ostatnio. 
o pozycję cenną i pokzebną. Książka .ta stańowi istotny wkład w badania nad
historią polityczną Dolnego Śląska w Pol:sce Ludowej. Opra{!owanie d2liejów partii
politycznych, a szczególnie partii robotniczych, stanowi jeden z podstawowych
warunków ;rozwoju badań historiograficznych nad dziejami społeczeństwa socjaM
stycznego. Książka K. B. Janowskiego jest tym cenniejsza, że jak dotąd brak było
prac traktujących całościowo dzieje pa'I'tii polJitycznych w tym regionie Po1s�
Ludowej.

Jako zasadnicze cele swej pracy Autor wymienia: 
1. Omówienie procesu powstania i działa1nośoi Polskiej Partili Socjalistycznej,

na Dolnym Śląsku w okresie od kwietnia 1945 <lo grudnia 1948 r. 
2. Pokazanie wkładu partii •socjalli-stycznej w dzieło tworzenia d umacniania

zrębów państ.wowości polskiej, udział w rozwiązywaniu problemów politycznych� 
gospoda,rczych i społecznych tego regionu. 

3. Prześledzende procesu kształtowania się jedności ruchu robotniczego na Dol
nym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska PPS (s. 8). 

Tak -postawionym problemom badawczym odpowiada struktu["a pracy. W rozdz. 
I Autor omawia proces powstawania partii w tzw. pioniersklim okresie, proces 
jej rozwoju organizacyjnego i liczbowego, a 1�akże pierwsze działania wynikające 
z obejmowania strukturą partii nowych. terenów. Rozdz. II poświęcony jest dzia
łalności organizacyjnej partii w <latach 1940---,1948. ,,Działalność organizacyjna" 
jest przy tym rozumiana ba-rdzo szeroko ,i obejmuje nie tyłko rozwój liczb partii, 
przemia-ny jej •struktury oxganizacyjnej i sprawność aparatu ,partyjnego, lecz także 
wpływy w poszczególnych środowiskach społecznych ii zawodowych, kierunki pracy 
ideowo-propagandowej, a nawet treści tej pracy, co jest szczególnie wartościowe. 
Istotne są również rozważania Autora na temat składu socjalnego PPS i kon
sekwencji politycznych i ideologicznych tego składu. Żywiołowy wzr<ist szeregów· 
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partyjnych do czerwca 1947 r. sprzyjał z wielu względów niekorzystnemu kształto
waniu się struktury socjalnej, co szczególnie jaskrawo wystąpiło na Dolnym Sląs1ru. 
Skład organdzacji dolnośląskiej kształtował się wyraźnie niekorzystnie dla lclasy

1 

robo'tniczej w porównaniu z sytuacją ogólnopolską (51,50/o członków w porównaniu 
do 62% w skali lkraju). Dopiero tkolejne akcje weryfikacyjne w fatach 1947 i 1948 
pozwoliły na poprawienie tego stanu do dk. 570/o. Zwrocenie uwagi na zw.iązek 
między przeobrażeniami w stkła'dzie społecznym ipa11tii a ewolucją jej linii ideolo
gicznej i politycznej jest szczególnie istotne. W ipracy brak natomiast analizy mo
tywacji skłaniającej indywidualnych ludzi do wstępowania w szeregi partii. 

Dwa ostatnie rozdziały książki koncentrują się na problemach zdecydowanie 
wyk'l'aczających poza najszerzej nawet pojmowane .ramy wewnątrzpartyjne. Rozdz. 
III przedstawia miejsce i rolę PPS w życiu społeczno-poliltycznym i gospodar-czym 
regionu, a rozdz. IV - proces kształtowania się jedności ruchu robotniczego na 
Dolnym Sląsku. Taka koncepcja konstrukcji pracy, niewątpldwie słuszma w swym 
założeniu, postawiła Autorowi stosunkowo wysokie wymagania i stworzyła ,rów
nocześnie szereg problemów. Niewątpliwie proces jednoczenia się ruchu robotni
czego, ze względu na swą doniosłość i podstawowe znaczenie dla wszystkich prze
mian politycznych ówczes·nej rzeczywistości, zasługuje na szerolme i odrębn� 
w sensie konstr,ukcyjnym potraktowanie. Jednocześnie właśnie jego waga 
i ścisłe powiązanie z całokształtem przemian polityc:mych ,i społecznych uniemoż
liwiają konsekwentne pmeprowadzenie podziału między tymi zagadnieniami. W efek
cie rysuje się niepokojąca alternatywa: albo konieczność dość częstych powtórzeń, 
albo rezygnacja z pewnych wątków przy omawianiu jednego z·agadnienia, by 
omówić je przy innym, co z natury rzeczy musi prowadzić do braku ciągłości 
i dysharmonii wykładu. tPrzyznać trzeba, że K. B. Janowski włożył dużo wysiłku 
w uiporanie sie z tymi !P'l'Oblemami, nie zawsze jednak z pełnym skutkiem. 

Dµżym walorem omawianej rozprawy jest szerokie wykorzystanie różnorodnej 
bazy źródłowej. Składają się na nią w pierwszym rz.ędzie materiały zgroma
dzone w Centralnym Archiwum KC P� w •Wal'Szawi� oraz w Archiwum KW 
PZRR we Wirocław'iu. Autor sięgnął !także do zasobu W AlP we Wrocławiu� 
a w szczególn�e dużym stopmu wykorzystał prasę partyjną tego okresu, zarówno, 
PPS, jak i PPR. Szeroka baza źródłowa, uwzględniająca materiały PPS i PPR, 
stanowi o dwóch niezaprzeczalnych walorach pracy K. B. Janowskiego: o dużel 
konkretności analizy rozpatrywanych problemów oraz o rzeczowości i wyważeniu 
wy.rażanych sądów, nawet w odnies'ieniu do kwestii bardzo kontrowersyjnych. 
Autor ustTzegl się w zasadzie opinii upraszczających i jednostronnie naświetlają
,cych ówczesną, skomplikowaną rzeczywistość. 

Pewnym mankamentem pracy jest natomiast rezygnacja z przedstawienria sze
rokiiego tła ogólnokrajowego op'isywanych przez Autora procesów z odwołaniem 
się do literatury przedmiotu (s. 7). Założenie to musi budzić wąr.pliwości. Partie 
polityczne na Dolnym $ląsku, szczególn�e w .tzw. okiresie pioniersk'im, opierały, 
swój skład przede wszystkim ·na ludności napływowej, pochodzącej z różnych 
terenów ,i różnych środowisk. To samo dotyczy aktywu partyjnego, który wywodził 
się głównie z organizacji k!ieleckiej i krakowskiej, w ttych środowiskach był 
ukształtowany i z nimi mocno związany. Celowa byla·by więc ogólna choćby 
,charakterystyka .tych środowisk i procesów, które w nich zachodziły. Również 
ogólna sytuacja w kraju 'i w partiach politycznych nutowała na konkretne po
czynania dolnośląskiej Q'l'ganizacji PPS jako całości i konkretnych jej działaczy, 
na kształtowanie jej składu i struktury. Z ipracy K. B. Janows'kiego nie zawsze 
można to odczytać. Autor stwierdza m. in. odmienność budowy organizacji par
tyjnej na Dolnym Sląsku w porównaniu z ziemiami centralnymi i pokazuje, na 
podstawie konkretnych faktów i dainycll, proces powstawania i rozwoju RPS 
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w pierwszym ok,res'ie jej działania na Dolnym Slą,sku, ale obraz ten zawieszonY. 
-zostaje niejako w próżni, brak jest bowiem szerszego odniesienia do sytuacji w ca
łym kraju. Powoduje to, że słuszna teza Autora o specyfice dolnośląskiej orga
nizacji iPPS nie przekonuje czytelnika n<iezor"ientowanego w całokiształoie proble
.matyki. �nacznie lepiej przedstawia się ta sprawa w rozdziałach LII d IV, gdzie 
.sama problematyka narzuciła AutoroWii koniecmość odnoszenfa analizowanych 
kwestii do sytuacji ogólnokrajowej. 

Szczególną wartość ma część pracy obrazująca problemy życia społeczno-po
·utycznego Dolnego Sląska. Autor słusznie akcentuje trwały wkład ,RPS w za,go
.spodarowanie ziem odzyskanych i zespolenie ich z Macierzą, duży - a niejed
nokrotnie decydujący - wpływ na kształtowan!ie życia społeczno-politycznego
w tym regionie, szczególnie w łatach 1945-1947. Ogólnie pozytywna -0cena nie..
:powoduje jednak zatarcia elementów negatywnych w działalności partii, warun
kowanych najczęściej wewnętrznym zróżnicowaniem ideologiicznym i politycznym1
występującym w powojennej PPS. Powodowało to brak konsekwencji w działaniu, 
występowanie tendencji partykularnych, kompromisowość w stosunku do reakcyj
nych sił politycznych, nie zawsze słuszne koncepcje rozwoju kraju i regionu. Po
stawa działaczy prawicowych i centrowych hamowała i utrudniała harmonijnE; 
współdziałanie pattii robotniczych w tworzeniu nowej Polski, ale, jak podkreśl3i 
Autor, również i w łonie FIPR istniały elementy dogmatyczne i sekciarskie, utrud
niające niejednokrotnie owo współdziałanie. Generalnie jednak PPS - zarówno 
w skali ogólnokrajowej, jak i ,regionalej - przezWYciężyła obciążenia socjaldemo
kratyczne i uprzedzenia antypepeerowskie, co umożliwiło zjednoczenie ruchu ro
botniczego. Mimo ogólnie pozytywnej oceny pracy K. B. Janowskiego trudno nie 
zwrócić uwagi na pewne kwestie. Całkowicie chybiony jest niewątpliwie po
gląd, iż „forsowanie w propagandzie :i szkoleniu partyjnym treści z pogranicza 
marksizmu-leninizmu i socjaldemokratyzmu było wyrazem zajmowania pozycji 
anty,rewolucyjnych, co w warunkach polskich oznaczało obiektywnie rezy,gnacj� 
z programu budownictwa socjalistycznego" (s. 78). Ponieważ druga część tego 
stwierdzenia, jest ,słuszna, jeśli prawdziwa jest -część pierwsza, na otej skoncen-, 

trujemy uwagę. Jest prawdą wielokrotnie już dowiedz.ioną, iż PPS była partią 
wielonurtową, w której krzyżowały się różne prądy ideologiczne. Decydowało to 
o całokształcie poczynań i utrudniało właściwą ocenę przeszłości partii. O ile
lewica wyraź·nie dochodziła do ideologii marksistowsko-leninowskiej, o tyle pra
wica (choć stopniowo eliminowana od wpływu na partię) proi;1agowała i repre
zentowała stare założenia socjaldemokratyczne. Stanowiska tych nurtów we
wnątrzpartyjnych znajdowały wyraz w pracy szkoleniowo-propagandowej, każde
o tyle, o ile ludzie za tę pracę odpowiedzialni ulegali tym czy innym przekona
niom. Stwierdzenie więc, iż „treści z pog,ranicza marksizmu-leninizmu i socjal
demokratyzmu" były forsowane, trudno .uznać za odzwierciedlające stan faktyczny.
Ujawnianie się w treści propagandy partyjnej ideologii dalekiej od marksizmu
ńie uzasadnia ,też Sltwierdzenia, że było to wyr-azem zajmowania przez partię „po
zycji antyrewolucyjnych". Powyższe uwagi o wielonuTtowości ms dyskwalifikują,
ten zarzut. Odnieść go można tylko do jej pra.wi-cy, która okresami wprawdzie
miała w partii poważne wpływy, ale nigdy po wojnie nie decydowała o podsta
wowych kierunkach działania.

Trudno też w pełni zgodzić się ze stwierdzeniem, że „w P.RS istniały poważne 
i wielokł"ctnie uzasadnione obawy wobec prób podważających zasady suweren- • 
ności poszczególnych par,tii oraz system wielopartyjny w Polsce" (s. 133). Prawdą 
jest, że obaWY takie istniały. .Prawdą jest również, że niektórzy działacze PPR 
reprezentowali takie właśnie koncepcje. Niemniej jednak RRR jako całość i kie
rownictwo PPR jako całość tendencji takich nie reprezentowało, czego dowodem 
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m. in. plenarne pos,iedzenie KC BPR z 118 IX 1946 r., szereg instrukcji i okólników.
W tym więc aspekde .obawy niektórych pepesowców były nieuzasadnione, co nie
znaczy, że nie znajdowały oparcia w. poszczególnych przypadkach, będących jed
nak odejściem od zasadniczej linii PPR. Sam Autor n'ie jest chyba przekona:ny
o słuszności swego •stanowiska, gdyż w innym miejscu, pisząc o idei „sztandaru
jedności narodu'!, stwierdza: ,,Stan.owiła ,równocześnie uzasadnienie anty pepeerow
skiej posf.awy tych działaczy socjalistycznych, którzy w imię zagrożonego j a k o b y
systemu wielopartyjnego w Polsce oraz niezależności i suwerenności PPS skłonni
byli . . . ulec prawicowej argumentacji i pójść drogą :rozluźnienia więzów jedno
litego frontu klasy robotniczej" (podkr. - S.C.).

Wątpliwości też bu<lzi uznanie umowy o jedności działania z 28 XI 1946 r. za 
,;zwycięstwo sil jednolitofrontowych" i stwierdzenie, że „cf.w:ierała -0na, wy,tycza
jąc perspektywy pełnej jedności organicznej obu partii robotniczych, ·now·y roz
dział w praktyce je<lnoliteg-0 frontu klasy robotniczej" '(s. 136). Ani sam tek�� 
umowy, ani przebieg wypadków po jej zawarciu �szczególnie wiosną 1947 r.) nie 
pozwaI.a na tak optymistyczne stwierdzenie. Gdyby było ono w pełni prawdziwe, 
uchwały Rady Naczelnej PPS z czerwca 1947 r. byłyby nieaktualne i bezprzed
miotowe. 

Kontrowersyjne jest. też chyba je<lnoznaczne uznanie XX'.VII Kongresu PPS 
za „pQważny krok na drodze do zjednoczenia obu partii" (s. 148). Ta dość ogólna 
teza powinna być uściślona. Nie woln-0 bowiem pomijać milczeniem faktu, że to 
właśnie na tym kongresie sformułowano pogląd, że „PPS jest · i  będzie narodowi 
polskiemu potrzebna", a problem zjednoczenia podnieśli w swych wystąpieniach 
_jedyn!e F. Baranowski i H. świąt'kowski. Miało to ogromne znaczenie dla or�a
nizacji dolnoś,Iąskiej, kierowanej przez ludzi przychylnych jednolitemu frontowi

1 

ale sceptycznych -wobec hasła zjednoczenia organicznego. Problem odróżnienia jed

nolitofrontOWCÓW od zwolenników jedności organicznej jest dość istotny, w po
jęciu bowiem wielu pepesowców pierwsze wcale nie masiało prowadzić do dru
giego. 

Powyższe uwagi krytyczne nie umniejszają wagi omawianej pracy w historio
grafii odnoszącej się do dziejów PPS i Dolnego śląska. Jej generalna ocena po
winna być wysoka. 

Stanisław Ciesielski 

J. S. L u d w i ń s k a, NA ,WYZWOLONYM ŚLĄSKU, Warszawa 1977, ss. 280. 

Książka zawiera wspomnienia · działaczki rewolucyjnego ruchu robotniczego 
z terenu Górnego śląska :i Zagłębia Dąbrowskiego oraz śląska Opolskiego w la
tach 1945-1947. Znaleźć w niej można też informacje wy'kraczające poza ówcze
sne województwo śląsko-dąbrowskie i podane ramy chronologiczne. Równocześnie 
w całym pamiętniku Autorka częściej nawiązuje do międzywojennej i wojennej 
działalności w ruchu komunistycznym 1 niż do lat po 1947 r. J. S. Ludwińska 
pochodzi ze wsi Mlodzawy w pow. pińczowskim. Jej związki z przemysłowym cen
trum Polski sięgają okresu międzywojennego. Po wyzwoleniu przybyła doń bez-
pośrednio z północnego Mazowsza, gdzie była konspiTacyjną działaczką. Od lutego • 
1945 r. przebywała w Katowicach jako członek ekipy operacyjnej PPR A. Za
wadzkiego, zajmując się sprawami kadirowymi (III selm'etarz KW). Zdając sobie
sprawę z subiektywnego charakteru swoich wspomnień, J. S. Ludwińska stwier-

,, 

1 Sprawy te relacjonowała już w różnorakich wydawnictwach zbiorowych 
i w oddzielnej książce pt. Drogi i ludzie, Warszawa 1969. Uważny czytelnik do
strzeże niekie<ly znaczące rozbieżności chronologiczne, faktograficzne i opisowe we 
wspomnieniach z lat 1969 i 1977 (por. np. odpowie<lnio ss.: 95 i 22, 245 i 45-46)� 
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dziła we wsf.ępie, iż „zapewne obecnego czytelnika, zwłaszcza młodego, zaskaki
wać może niedostateczny krytycyzm, nadmierna śmiałość w podejmowaniu bez 
przygotowania trudnych zadań, może nawet razić pochwała dla wszystkiego, co 
się wtedy tworzyło. Gwoli usprawiedliwienia: taka była atmosfera, a nawet ko
nieczność ... " (s. 6). 

Do oci�worzenia wydarzeń i zjawisk sprzed trzydziestu lat Autorka wykorzy
stała nie tylko własną pamięć, lecz także notatki, a sporadycznie również archi
walia. Rozdział pt. ,,Takie były początki" (s. 13-52) poświęciła okresowi przed 
1945 r., a pozostałe Polsce Ludowej. W pierwszym z nich (,,Nareszcie na śląsku", 
s. 53-93) omówiła powstawanie polskiej państwowości i rolę PPR w tym wzglę
dzie. Autorka wyeksponowała niektóre problemy, które jej zdaniem zdetermi
nowały ówczesne życie społeczno-gospodarcze i polityczne województwa śląsko
-dąbrowskiego (sprawa powstawania jeszcze przed wyzwoleniem komitetów fa
brycznych do ochrony kopalń, organizowania PPR, aprowizacji, rewindykacji urzą
dzeń i maszyn !tymczasowo zajętych przez Armię Czerwoną, zajmowania
kierowniczych stanowisk w województwie przez działaczy zagłębiowskich, sza
brownictwa i spekulacji). Równocześnie · skąpo potraMowała problem weryfikacji
osób wciągniętych przez hitleryzm na „Volkslistę" (s. 69-70, zob. też s. 141).
Ludwińska zwróciła uwagę na nieco późniejsze organizowanie PPR na śląsku
Opolskim w porównaniu z pozostałymi częściami województwa. Zaznaczyła też,
iż b. członkowie Komunistycznej Partii Niemiec w Opolskiem nie byli bezpośrednio
po wyzwoleniu zwolennikami szerokiego antyfasznt.owskiego Frontu Ludowego
i dlatego kwestionowali ogólnonarodowe zadania programowe PPR. Idea połącze
nia Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w jedną jednostkę gospodarczo
-administracyjną zrodziła się wcześnliej, niż myś,Ii Autorka (s. 68-69), a dotych
czasowe rozbicie administracyjne tych ziem w ramach międzywojennego państwa
polskiego miało głębsze uwarunkowania historyczne (zabory). W 1945 r. ideą tą
objf.t.O również Śląsk Opolski. W związku z tym Autorka pisała o delegowaniu
na ten teren działaczy zagłębiowskich i górnośląskich celem formowania admini
stracji państwowej i partyjnej, i o w.s,półdziałaniu PPR i PPS.

W rozdziale pt. ,,O pracy z kadrami" (s. 94-130) Ludwińska zajęła się po
lityką personalną Komitetu Wojewódzkiego. Przytoczyła m. in. swoją wypowiedź, 
iż określały ją „specjalne warunki Śląska, jego charakter gospodarczo-społeczny, 
narodowościowy i właściwości psychiki naszej ludności" (s. 94). Równocześnie jed
nak pominęła problem Niemców - członków PPR. Ciekawe są natomiast relacje 
o bytomskim „technikum dyrektorskim" (s. 98-99) i uwaga, iż międzywojenne
kontakty między K'BP a KPN ułatwiały pracę po 1945 r. (np. s. 116-120), choć
,,kapedowców różniła od peperowców cala niemal epoka" (s. 121).

Kolejny rozdział (s. 131�155) poświęciła Autorka zagadnieniu weryfikacji na 
Śląsku Opolskim, zaznaczając iż „problem volkslist [w pozostałej części wojewódz
twa - L. S.] był niejako przygrywką do sprawy weryfikacji na Opolszczyźnie" 
(s. 141). Tutaj miała ona nieco inny charakter, ponieważ Śląsk Opolski jeszcze 
w okresie międzywojennym wchodził w skład państwa niemieckiego. Ta część 
pamiętnika zawiera informacje o komisjach weryfikacyjnych, opis aktu weryfi
lcacji, d,ane na temat reedukacji narodowej części ludności rodzimej i skąpe o wy
siedlaniu Niemców oraz osiedlaniu Polaków. Autorka dostrzegła po czasie walory 
ludzkie i ekonomiczne oraz ogólno-cywilizacyjne odzyskanej ziemi śląskiej dl'a 
państwa pol·skiego i przybywających na nią repatriantów, chociaż przyznała, iż 
„dopiero później uświadomimy to sobie, teraz w tej szalonej gonitwie nie myśli 
się o tym" (s. 135). Zaznaczyła też, iż „obraz Polski wypaczali im [Polakom na 
Sląsku - L. S.] teraz, niestety, biurokraci, szabrownicy, sobiepańskie kacyki. 
Przyznać trzeba, że i my, przybysze, nie od razu poznaliśmy walory charakteru 
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Opolan" (-s. 132). Autorka zwróciła ponadto uwagę, iż byli działacze K1PN „stano
wili aktyw i grono pracowników komitetów partyjnych, instancji społecznych, 
itp." (s. 143). iNie zastanowiła się jednakże nad reperkusjami społeczno-polity'Cz
nymi i narodowymi tego zjawiska wśród rodzimej [udności polskiej. Dodała też1
iż w administracji wykorzystywano ponadto byłych działaczy ruchu polskiegą 
z okresu międzywojennego. J. S. Ludwińska są(lziła w związku z tym, że byli oni 
skłonni „wyolbrzymiać poziom narodowej świadomości, określenia się po stronie 
polskiej tutejszej lu<lności" (s. 144-sl45). W konsekwencji pisała o „dzielnicowym 
patriotyzmie'', który wyrażał się „czasem w tendencji: obrona za wszelką cenę, 
bo to swój, Slązak. Może nie od razu zrozumiałe było zadanie integracji, �iorów
nywania do całego narodu w walce o nowy ustrój". Tymczasem są to dwie różne 
sprawy, co do których ujęcia przez Autorkę można mieć wątpliwości. Owa „ob:ro
na za wszelką cenę, lbo to swój" występowała też po stronie ludności napływowej. 
W zależności od miejsca pochodzenia wYStępowałY wśród niej rozmai!te grupy in

teresów czy „dzielnicowe patriotyzmy". Jednakże proces integracji - mimo róż
norakich przeszkód ł <lzięki różnorakim czynnikom nie wspomnianym przez Autor
kę - postępował naprzód, ale znowu: czy rzeczywiście .Sląsk Opolski nie dorów
nywał „do całego narodu w walce o nowy ustrój"? Wątpliwości co do rozumowa

.nia Autorki rosną tym bardziej, że sama w innym miejscu fs. 190-ll91) wyraźnie 
zaznaczyła szczególną aktywizację podziemła nie na .Sląsku, ale w wojewóditwach 
krakowskim, lubels'kim, białostockim i innych. 

Relacja Autorki o zapoznawaniu się z elementami dziejów Sląska Opolskiego 
(s. 137-1138) zawiera wiele błędn)'1!h informacji. Niezasadnym zabiegiem jest kon
frontacja Polaków Sląska Opolskiego (i Górnego) z „narodem polskim", wyraża
jąca się w stwierdzeniu, iż „przyswojonym tutaj współczesnym zdobyczom techniki 
i cywmzacji nie towanyszyly w równym stopniu ku.1.1:ura i s:iJtuka osiągnięte przez. 
ogół narodu polskiego". Pomijając 1bowiem intelektualne centra •Polski między
wojennej, trudno dostrzec Tóżnice, które korzystnie wyróżniałyby pod tym wzglę
dem (a nawet z pun'kt.u widzenia s.topnia świadomości narodowej) ziemie byłych 
zaborów rosyjskiego i austriackiego. Sama Autorka dała zresztą w innym miej
scu (s. 261-262) bardzo wysoką ocenę kultury życia codziennego ludności śląskiej. 
W sprawach narodowościowych szczególnie dobre roze.znanie przypisała A. Za
wa<lzk:iemu, J. Ziętkowi i A. Bożkowi, któremu poświęciła specja.Jny tekst 
(s. 151--<155). ·w całych wspomnieni.ach, a szczególnie w relacji o sołtysie z Ma·r
kowic, Autorka przedstawiła politykę narodowościową w sposób uproszczony. Fak
tycznie miała ona i wzloty, i upadki w zależności od sytuacji ogólnopolitycznej. 
W tej części wspomnień Autorka odnotowała też pozytywną rolę „Trybuny Ro
botniczej", ,,Dzien!}ika !Zachodniego" i ,,Nowin Opolskich" oraz „Odry" w a'kcji 
weryfikacyjnej i repolonizacyjnej. 

Pozostałe rozdziały książk,i dotyczą I Zjazdu PPR (s. 156-183), referendum 
(s. 184-2lll4), współpracy partii robotniczych (s. 21·5-.241), wy.borów do Sejmu. 
Ustawodawczego (s. 242-269) i III Konferencji Wojewódzkiej PPR (s. 270-281). 
Ich tTeść nie zawsze odpowia<la tytułom. Do opisu uroczystości 25-lecia III po
wstania śląskiego na Górze $w. Anny z udziałem najwyższych władz państwowych 
i partyjnych oraz miejscowych władz kościelnych (s. 17·�174) wkradły się błędy 
rzeczowe; np. zamiast -.,biskupa Adama .Kominka" powinno być: administral'.;OTa 
apostolskiego ·Bolesława Kominka 2• ,wspominając „długie dyskusje na tematy kadr, 
agitacji i wydawnictw, oceny sy,tuacji politycznej" w Komisji :Porozumiewawczej 

• B. K o m i n e k, kardynał, W służbie ,,Ziem Zachodnich". Z teki pośmiertnej
wybrał i przygotował do druku ks. J. Krucina, Wrocław 1977, s. 26. Kardynał. 
wzmiankował wspomnianą -uroczystość na s. 97-98. 
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Stronnictw !Politycznych przed referendum, Autorka szczególną satysfakcję z nicłt 
zawarła w •stwierdzen'iu: ,,ileż to przed wojną mozołu, zabiegów trzeba było, aby; 
uzyskać porozumienie w jakiejś poszczególneJ sprawie lub często ułamku sprawyt 
I to tak niedawno! Dziś istniała wspólna odpowiedzia1lność za los kraju" (s. ·201)_ 
Na kartach pamiętnika znaleźć można uwagi zarówno o formalno-prawnej Sl'.ruk
turze kampanii przed referendum, zgodnej z ordynacją głosowania, jak i o przygo
towaniach wewnątrzpartyjnych. Powszechna lbyla np. agitacja w mieszkaniach. 
Niezmiernie ogólnikowo potraktowany został problem współpracy partii robotni
czych. Autorka uznała za raczej niepożądaną „chęć ws.tępowanla szeregowych 
członków PPS do organizacji peperowskiej", ,,celem było bow,iem połączenie oby-
dwu partii" (s. 236). Podobną konstrukcję, jak rozdział o referendum, ma frag
ment o wyborach, przy czym propozycje liczbowego rozdziału mandatów (s. 249),

są nieco inne niż w literaturze 3• 

W-spominając w związku z [,I� Konferencją akcję masowego kształcenia i zdo
bywania kwalifikacji, Autorka stwierdziła m. in.: ,,łapanie wiedzy na zasadzie 
«straży ogniowej» zastąpiła solidna, normalna nauka w szkołach i uczelniach. Lecz: 
w początkowych latach wolności takie powszechne elementarne i prowizoryczne 
zdobywanie wiedzy zdawało egzamin" {s. 274) . 

.Omówfony pamiętnik dotyczy tylko tych zagadnień, które Autorkę najbardziej, 
fascynowały. N1e zawsze zachowano w nim chronologię, co utrudnia korzysi'.anie zę, 
wspomnień, podobnie zresztą jak brak indeksu nazwisk i ,not biogr1;1ficznych. Nie
kiedy trudno ustalić, o której części województwa śląsko-dąbrowskiego ·(G. Sląsk, 
Sląsk Cieszyński, Opolski, Zagłębie Dąbrowskie) Autorka pisze. Niezasadne są. 
określenia: ,,działacze polonijni" (np. s. 711, 13'2, 229), ,,faszyzm sana·cyjny" (s. 1120). 
Razi błędne odtwarzanie gwary ś,ląskiej (np. s. 66, 87, :1'411). :Wątpliwości budzi za-: 
liczenie gminy Goślina w pow. obornickim do województwa śląsko-dąbrowskiego, 
(s. 192). Na s. 266 chodzi chy;ba o wioskę Grabina, a nie -0 Gra'bin. Niezależnie jed
nak od itakich czy innych potknięć pamiętnik zasługuje na uwagę historyka i so
cjologa. Pożyteczne mogą być zawarte w nim różnorakie <lane statystyczne: wyka� 
osób pełniących kierownicze funkcje w k-omi-tetach powiatowych i miej'skich, sta
rostwach i urzędach miejskich, Hościowy wykaz przewodniczących i ich zastępców 
w komisjach obwodowych głosowania ludowego z uwzględnieniem przynależności 
partyjnej, dane na temat wpływów PPR i PPS na Sląs'ku Opolskinm i udziale
w komisjach obwodowych oraz składzie politycznym rad zakładowych po wy,bo
rach ze stycznia 1946 r., wyniki wyborów do Sejmu Ustawodawczego, ilościowe 
wykazy robotników na kierowniczych stanowiskach w latach 1945-1946: 
z uwzględnieniem przynależności partyjnej i działów gospodarki narodowej. 

ZIEMIA PRUDNICKA. DZIEJE 
Wiesława Lesiuka, Opole 1978, ss. 539. 

Leonard Smolka 

GOSPODARKA - KULTURA. Pod red_ 

W osta'tnich latach zaobserwować można wyraźne ożywienie badań regional
nych na Sląsku, czego wyrazem są m. in. serie monografii poszczególnych miast. 
i regionów. W sposób nar.uralny zarysował się podział zadań w tym zakresie po
między Katowicami, Opolem i Wrocławiem. śląski Instytut Naukowy w Katowi-

• Np.: N. ·K o ł o m  e j  c z y  k, B. S y z d e k, Polska w latach 1944-1949. Zarus
historii poiit11cznej1 Warszawa 19&8, s. 1 162. 
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cach już od szeregu lat wy<laje monografie miast woj. katowickiego 1, Instytut 
Śląski w Opolu przygotował szereg prac monogTaficznych miast i subregionów 
Opolszczyzny 2, a ostatnfo Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego za
inicjował serię monografii miast dolnośląskich a. 

We wszystkich wypadkach wystąpiła go.dna podkreślenia prawidłowość, pole
gająca na porozumieniu badawczym między przed�•:awicielami ośrodków regional
nych i ośrodków centralnych, a także na porozumieniu przedstawicieli różnych 
dyscyplin i przedstawicieli życia publicznego danego regionu 4• Podobnie ma się 
rzecz z omawianą monografią ziemi prudnickiej, na której ,powstanie złożył się wy
siłek 20 autorów, zarówno specjalistów badaczy z Opola, jak i działaczy oraz po
pularyzatorów z Prudnickiego. W założeniu jest monografia popularnonaukową 
'Przedstawiająca „polityczne, gospodarcze, społeczne i kuKuralne przeobrażenia 
,I/ tym regionie od osadnictwa przedlokacyjnego aż po dzień dzisiejszy" (s. 7). 
Adresowana jest „przede wszystkim do pracowników oświaty i kultury, działaczy 
społeczno-politycznych i gospodarczych, młodzieży i wszystkich tych, którym blis
kie są dzieje regionu prudnick>iego lub którzy pragną je poznać" (s. 8). 

Szeroko zakreślone ramy chronologiczno-tematyczne pracy, bardzo liczny ze
spół autorski, narzucały konieczność wprowadzenia daleko idącej dyscypliny re
dakcyjnej w celu zharmonizowania i skupienia trudu poszczególnych autorów wo
kół generalnej koncepcji książki. Sprawy te jednak nie zawsze i nie do końca 
znalazły - jak się wydaje - najtrafniejsze rozwiązanie. 

Książka rozpada się wyraźnie na d'wie mniej więcej równe objętościowo części 
(po ok. 250 stron każda), a mianowicie na dzieje ziemi prudnickiej do momentu 
wyzwolenia w 1945 r. (łącznie z tekstem omawiającym sv:ukę regionu do schyłku 
XIX w., zamieszczonym jednak na końcu książki - dlaczego?) oraz w okresie 
Polski Ludowej. Formalnie rzecz biorąc proporcje te nie budzą większych 2ta
strzeżeń. 

Znacznie korzystniej prezentuje się część pierwsza monografii. Składa się ona 
·z 5 rozdziałów, samodzielnych prac (wliczamy w to także pracę S. Michalaka
·O środowisku geograficznym). Ma ona charakter systematycznego wykładu hi
story_cznego, w k(órym omówione zostały pradzieje ziemi prudnickiej (L. Szad
kowska), przeobrażenia w okresie feudalnym (W. Dziewulski), w okresie kapita
.lizmu (B. Cimała, F. Hawranek) orąz jej wyzwolenie V! 1945 r. (D. Tomczyli:).

Mniej zwarta, żeby nie powiedzieć dość chaotyczna i nie przemyślana do końca 

1 Dotychczas ukazały się następujące prace z tej serii: Zabrze. Zarys rozwoju 
miasta (1967); Zawfercie. Zarys rozwoju miasta i powiatu (1969); Siemianowice. Za
rys rozwoju miasta (1969); Ruda Śląska. Zarys rozwoju miasta (1970); Świętochło
wice. Zarys rozwoju miasta (1970); Bielsko-Bfala. Zarys rozwoju miasta i powiatu 
(1971); Lubliniec. Zarys rozwoju powiatu (1972); Miłków. Zarys rozwoju miasta 
i powiatu (1972); Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu (1973); Tychy. Zarys 
rozwoju miasta i powiatu (1975); Gliwice. Zarys rozwoju miasta i okolicy (1976); 
Dąbrowa Górnicza. Zarys rozwoju miasta (11976); Sos-nowiec. Zarys rozwoju miasta 
(1977); Mysłowice. Zarys rozwojii miasta (1977); Chorzów. Zarys rozwoju miasta 
(1977); Katowice 1865-1945. Zarys rozwoju miasta (1978). W sumie 16 prac. 

2 Szkice z dziejów Raciborza (1967); Zawadzkie. Miasto w rozwoju (1969); 
Powiat opolski. Szkice monograficzne (1969); Kluczbork (1970); Ziemia strzelecka. 
Szkice monograficzne (1970); Miasto Nysa. Szkice monograficzne (1970); Ziemia ko
zielska. Studia i materiały, t. 1-3 (1971-11974); Opole. Monografia miasta (1975); 
Brzeg. Dzieje, gospodarka, kuitura (1975); Szkice z dziejów Leśnicy (1977); Szkice 
nyskie, t. 1 (1974); Szkice kluczborskie, t. 1 (1976); Ziemia głubczycka (1978). 

s Strzelin. Monografia geograficzno-historyczna miasta i powiatii (1974); Le
gnica. Monografia historyczna miasta (1977). 

4 Zob. ogólne uwagi H. Ma d u row i c z  - U r b  a ń s 'ki e j na temat ·roli i funkcji 
badań regionalnych (Sobótka, 1978, nr 3, s. 455-456). 
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jest część druga książki. Już z tytułów niektórych zamieszczonych tu prac 5 wy
nika, że tematycznie nakładają się one na siebie,. a z kolei niektórych zagadnień 
po prostu brak. Lektura tekstu to potwierdza. Np. M. Lis ipisze o odbudowie go
spodarki regionu po II wojnie światowej do 1949 r., A. Ki.ihnemann zaś omawia 
życie gospodarcze tegoż regionu w 30-leciu Polski Ludowej, a więc w latach 
1945-1974. Z poruszonymi zagadnieniami wiążą się też obszerne fragmenty ar
tykułu Z. Mikołajewicza. Takie sztuczne rozczłonkowanie pod względem chronolo
gicznym i tematycznym owocuje nie tylko, co jest ostatecznie zrozumiałe, licznymi 
powtórzeniami, ale i... solidarnym pomijaniem niektórych zagadnień (np. spraw 
transportu, komunikacji). A dalej, czyżby życie polityczne ziemi prudnicki.ej koń
czyło się na 1947 roku {artykuł Z. Kowalskiego)? Dlaczego zagadnienia kultury 
fizycznej, turystyki. i wypoczynku znalazły się poza nawiasem zainteresowań? itp. 

Przejdźmy teraz do sprawy, od której powinniśmy w zasadzie zacząć. Jak bo
wiem należy rozumieć pojęcie „ziemia prudnicka". W półtorastronicowym słowie 
wstępnym „Od wydawcy" znajdujemy następujące określenia: ,,ziemia prudnicka", 
„okolice Prudnika, Głogówka i Białej", ,,Prudnickie", ,,region prudnicki". W całej 
książce nie ma żadnej mapy, która by uwidoczniała terytorium (zmieniające się?) 
ziemi prudnickiej. Jest co prawda niezwykle l�pidarny rysunek podziału admini
stracyjnego ziemi prudnickiej, ale z ... 1742 r. (s. 73). Nie ma natomiaEr. w książce 
zaznaczonej w spisie rysunków wklejki „Rozmieszczenie miast i wsi ziemi prud
nickiej. Skala 1: 100 OOO" (sprawdziliśmy w 4 egzemplarzach). Przytoczmy z kolei 
fragment artykułu o środowisku geograficznym, w którym określone są granice 
ziemi prudnickiej: ,,Granicę południową omawianego obszaru stanowią tereny , 
górskie lub pagórkowate, należące do Czechosłowacji, natomiast granice: wschod
nią, zachodnią i północną stanowią inne regiony województwa opolski.ego" (s. 10). 
Precyzyjne to w każdym razie nie jest. Żeby skończyć z tą sprawą, dodajmy, że 
zbędne jest, zważywszy na tytuł książki, podawanie w tytułach 10 prac (na 16) 
określenia „ziemia prudnicka", ,,Prudnickie", czy „region prudnicki". Korzystniej
szym zabiegiem z punktu widzenia czytelnika byłoby natomiast zamieszczenie 
w spisie treści śródtytułów poszczególnych prac, co ułatwiałoby dotarcie do in
teresujących zagadnień .. 

Z myślą o odbiorcy zrezygnowano z aparatu naukowego, ,,natomiast wydawca 
zadbał - czytamy we wstępie - o obszerny serwis ilustracyjny i poglądowy". ów 
serwis poglądowy to niemal wyłącznie tabele, których jest w sumie blisko setka, 
niektóre bardzo rozbudowa�e, w sumie nużące. A przecież tyle zjawisk, procesów, 
zmian można by ukazać w sposób bardziej graficznie urozmaicony. 

Monografię zamyka bibliografia ziemi prudnickiej w wyborze, licząca ok. 250 
pozycji (nie numerowana). Figuruje w niej wcale obszerna książka Wypisy do dzie
jów ziemi prudnickiej (Opole 1976, ss. 241), o której istnieniu należałoby choćby , 
jednym zdaniem przypomnieć czytelnikowi w słowie wstępnym. Indeksy nazwisk, 
miejscowości, spisy zdjęć, rysunków - r.o pozostałe elementy zawartości książki. 
Nakład 1500 egzemplarzy, twarda okładka, obwoluta, papier bez zarzutu. 

Po tych uwagach nie powinno jednak zabrzmieć fałszywie stwierdzenie o nie-

s Pełny wykaz prac zamieszczonych w tej części: Z. K o w a l s k i, Zycie poli
tyczne na ziemi prudnickiej w latach 1945-1947; M. L i s, Odbudowa gospodarki 
po II wojnie światowej (1945-1949); A. Kii h n e m  a n n, Zycie gospodarcze w 30-
1eciu Polski Ludowej; R. Ra u z i ń s k i, Stosunki ludnościowe na ziemi prudnic
kiej w latach 1945-1990; N. S z e  1 i g a, Służba zdrowia w okresie 30-lecia; 
Z. Mik o ł a j e w  i c z, Rozwój przestrzenny miast i osiedli ziemi prudnickiej
w 30-leciu PRL; A. K a  n i k, z. M i k  o ł a j e  w i c z; Perspektywy rozwoju gospo
darczego i kierunki zagospodarowania przestrzennego ziemi prudnickiej; M. K u
t y m  a, G. K w  i a t  k o  w s k a, Oświata i wychowanie;, M. F e  1 c e  n l o b  e n, Cz.
W a w r z y n i a k, Zycie kulturalne w latach 1945-1975.

11 - Sobótka 2fl9 
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wątpliwym sukcesie całego zespołu opracowującego monografię. Wszak oddali onr 
do rąk czytelnika pierwszą polską monografię iej pięknej i bogatej w historię 
ziemi. Podniesione zastrzeżenia, jakże łatwe do uniknięcia, wyniknęły chyba ze 
zbytniego pośpiechu w przygotowaniu książki, jak i ze zbyt liberalnej postawy 
redaktora. -�

Romuald Gelles 

,,INFORMATIONES". BIULETYN PAPIESKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW KO
ŚCIELNYCH, nr 1, Rzym--'Warszawa 1976. 

Nakładem Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie ukazał się 
w 1976 r. pierwszy numer biuletynu pt. ,,Informationes". Jest to bar<lzo pożyteczne 
wydawnictwo, które w znacznym, stopniu przyczynić się może do postępu badań 
historycznych nie tylko Kościoła w Polsce, lecz także wielu zagadnień z różnych 
epok od średniowiecza począwszy aż po wiek dwudziesty. 

Przekonanie to wynika z postawionych przed wydawnictwem zadań, które jasno 
formułuje już sam tytuł „Informationes", a ł'Ozwija następnie słowo wstępne Re- /
dakcji, kierowanej przez ks. Hieronima Fokcińskiego SI. 

Biule,�yn pomyślany jest jako zbiór informacji „o postępach prowadzonych: 
kwerend, stopniu opracowania zebranych materiałów, planowanych pracach i wy
dawnictwach tak samego Instytutu, jak i innych ośrodków naukowych podejmu
jących problematykę badań nad historią Kościoła w oparciu o bogate archiwalia 
watykańskie", zawierające cenne, częst.o niedostępne i nie znane polonica. 

Wartość tego rodzaju informacji podnosi fakt, że obejmują one także wiado
mości o gromadzonych w ośrodku informacyjnym Papieskiego Instytutu Studiów 
Kościelnych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej �l materiałach źr6'dłowych w po

staci mikrofilmów, fotokopii i kartotek reprodukujących archiwalia watykańskie, 
z których już dziś korzystać mogą zainteresowani pracownicy nauki. 

Na treść pierwszego numeru biuletynu składa się jedenaście pozycji, z czego 
większość <lotyczy problematyki archiwalno-źródłoznawczej. Na szczególną uwagę 
zasługuje Wykaz zmikrofilmowanych archiwaliów watykańskich udostępnianych 

w punkcie informacyjnym w Warszawie; opracowany przez Teresę Zdziech. 
Wielką wartość teoretyczną i praktyczną ma artykuł H. Fokcińskiego SI 

i T. Zdziech pt. Archiwum Secretum Vaticanum. Opis zasobu archiwalnego, sche

mat układu, wykaz nazw. Jest to najpełniejsze dotąd opracowanie centralnego ar
chiwum Stolicy Apostolskiej, posiadające itę dodatkową wartość, że w znacznym 
stopniu ułatwi badaczowi korzystanie z tego zasobu. 

Dużą wartość ·użytkową przedstawia także związany ściśle z poprzednim arty
kuł -tegoż samego autora pt. Uwagi na temat cytowania niektórych serii ASV

w najnowszych opracowaniach polskich. 

Część informacyjną biuletynu dopełnia zestawienie K. Sadowskiej pt. Stan

kwerendy Instytutu w Archiwum Secretum Vaticanum, oraz B. Jakimowicza MIC 
Polonica w zespole Kongregacji Biskupów i Zakonników. 

Badacze zamierzający korzystać z fotokopii archiwaliów Archiwum Watykań
skiego oraz ze zbiorów punktu informacyjnego w Warszawie z zadowoleniem 
przyjmą zapewne informacje biuletynu: Normy zamawiania i korzystania z re

produkcji materiałów źródłowych w Archiwum Watykańskim oraz Regulamin ko

rzystania ze zbiorów Instytutu w Warszawie, gdzie znajdą cenne wskazówki w tym_zakresie. 
Prócz opracowań archiwalno-żródłowych biuletyn zamierza także prezentować 

drobniejsze prace z zakresu historii Kościoła oraz przedruki cenniejszych źródeł 
�istorycznych. Taki właśnie charakter posiada artykuł H. ,Fokcińskiego pt. Procesy



Receru:je 327 

informacyjne w Kurii Rzymskiej przed nadaniem wyższych beneficjów kościelnych 

do początków XVI wieku. 

Całość dopełll!iają prace tegoż autora: Powstanie i działalność Papieskiego In

stytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i Sprawozdanie z działalności Papieskiego 

Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie za rok 1975. 

Z wielkim uznaniem ł.rzeba odnotować dotychczasowe osiągnięcia tej stosun
kowo młodej polskiej placówki naukowo-badawczej na terenie Rzymu. Zgroma

dziła bowiem na swym koncie pona<l czterdzieści publikacji naukowych i rozwinęła. 

na wielką skalę zapoczątkowane jeszcze w ramach Rzymskiej Ekspedycji Polskiej, 

Akademii Umiejętności, ale potem zaniechane, poszukiwania źródłowe w prze-

bogatym zasobie Archiwum Watykańskiego, które już <lziś owocują setkami ty

sięcy klatek mikrofilmowych i reprodukcji źródeł rozeznanych i opracowanych dla. 

dobra nauki polskiej. 

Należy życzyć energicznym i kompstentnym pracownikom Instytutu dalszych. 

sukcesów w tak pożytecznym dziele. Z tą nadzieją oczekiwać będziemy dalszych. 

numerów biuletynu. 

Wacław Korta 




