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SPORY O KSZTAŁT SPOŁECZNY I NARODOWY 

POLSKI ODRODZONEJ* 

Konstatując fakt odzyskania przez Polskę niepodległości, jego wpływ 
na ówczesne nastroje Polaków, zwykło się na ogół podkreślać wybuch 
radości o. nadziei. Radości, gdyż ziściły się marzenia kilku pokoleń 
Polaków. Nadziei, bo spodziewano się, że to upragnione własne państwo 
stworzy szansę zaspokojenia potrzeb i aspiracji poszczególnych środowisk 
i grup społecznych. Mimo stałego postępu badań na dziejami Polski in
teresującego nas okresu, nie potrafimy jednak dać pełniejszej i kon
kretniejszej odpowiedzi na pytanie o zasięg społeczny tych nastrojów. 
W tej sytuacji trz·eba ograniczyć się do przyjęcia ogólnego stwierdzenia, 
że nastroje te były udziałem znacznej części dorosłych Polaków, szukając 
potwierdzenia w faktach świaqczących o dużej skali, uprzedni·o nie no
towanej, ożywienia politycznego. W niektórych wypadkach, np. w odnie
sieniu do Wielkopolski, konstatację tę możemy wzbogacić spostrzeżeniem 
o powszechności dążeń niepodległościowych, biorąc pod uwagę sponta
niczność powstania wielkopolskiego. W innych wypadkach o stosunkowo
dużym stopniu ożywienia politycznego, a wzroście aktywności mas świad
czy może rozwój partii i związków politycznych, relatywnie_ bardzo wy
soka frekwencja w czasie wyborów do Sejmu Ustawodawczego itp.

Podobne kłopoty, a może nawet i większe, napotykamy przy próbie 
ukazania wyobrażeń dotyczących postulowanego kształtu społecznego 
i terytorialnego odradzającego się państwa. To, co na ten temat piszemy 
i o czym traktuje niniejszy referat, w przeważającej mierze dotyczy 
wyobrażeń, którym hołdowały ówczesne elity polityczne społeczeństwa 
polskiego. Można tylko przyjąć założenie, że wyrażane przez nie aspi
racje i nadzieje odpowiadały nastrojom powszechnym. Nasuwa się jednak 
wątpliwość, czy zał_?żenie jest w pełni trafne, czy w takim samym 
stopniu można je przyjąć wówczas, gdy rozpatrujemy wyobrażenia 

* Referat wygłoszony na sesji naukowej· PAN z okazji 60 rocznicy odzyskania
niepodległości - 8-9 XI 1978 r. 

1 - Sobótka 2n9 



166 Roman Wapiński 

o modelu wewnętrznym tego państwa, i wtedy, kiedy przedmiotem na
szych zainteresowań jest sprawa jego wizji terytorialnej. Wprawdzie
ten zakres problematyki badawczej jest przedmiotem zainteresowań in
nego referatu 1, ale czy można ją całkowicie pominąć? Czyż da się
zrozumieć spór o cha�akter narodowy ukształtowanej już terytorialnie
Polski odrodzonej, bez uwzględnienia trudności określenia jej granic
i ostrości sporu o wymiar polityki wobec wschodnich sąsiadów Polski,
który zaznaczył się już na przełomie 1918/19 r.?

Zdając sobie w pełni sprawę z ułomności wnioskowania, wspartego 
jedynie świadectwami pośrednimi, w części tylko pełniej uzasadniającymi 
szansę przedstawienia nastrojów większości społeczeństwa, opowiadam 
się jednak za podjęciem takiej próby. Uważam bowiem, że nawet w wy
padku przyjęcia z góry założenia, iż jest ona obarczona dużym błędem, 
pozwoli ona uzmysłowić sobie potrzebę wzbogacenia zakresu pytań ba
dawczych. Wydaje się zresztą, iż w, zakresie tych za�dnień, które 
dotyczyły modelu wewnętrznego państwa, tj. zasad ustroju społecznego 
i prawno-politycznego oraz zasięgu funkcji organizatorskiich własnego 
państwa, uzyskana odpowiedź będzie nacechowana dużym stopniem 
prawdopodobieństwa. Przemawia za tym m.in. znaczna relatywnie zbież
ność postulatów wysuwanych w tym zakresie przez działające przede 
wszystkim wśród mas ludowych partie polityczne 2. 

Eliminując ujęcia skrajne, które odzwierciedlały aspiracje mniej 

licznych środowisk s, na czoło można wysunąć stwierdzenie, że dąże
nia mas generalnie nie naruszały podstaw panującego ówcześnie ustro
ju. Ich realizacja doprowadziłaby jedynie do zmniejszenia dysproporcji 
majątkowej, głównie w zakresie stanu posiadania w rolnictwie, oraz 
do ograniczenia swobody poczynań wielkiego kapitału. Dążenda ludno
ści chłopskiej, a ona przecież stanowiła przeważającą część społecz
ności polskiej 4, ogniskowały się wokół sprawy reformy rolnej, której 
realJzacja w niczym nie podważała istoty stosunków kapitalistycznych. 
Wśród pracowników najemnych, w tym również wśród klasy robotni
czej, najpowszechniej akceptowano postulaty wprowadzenia rozwinię
tego ustawodawstwa pracy s nadzoru pracowniczego w przedsiębior
stwach przemysłowych i zwiększenia roli państwa w życiu gospodarczym. 

W tym ostatnim kręgu, tzn. wśród pracowników najemnych, naj
silniej też dawała o sobie znać tendencja do przeceniania funkcji organi-

1 Zob.: T. J ę dr us z cz a k, Odrodzenie państwa i jego granice.

2 Mam tu głównie na uwa.dze: PSS, PSL „Wyzwolenie", PSL Lewicę (później -
Stronnictwo Chłopskie), PSL „Piast" i NPR. 

3 Tak społecznie, jak i tery torialnie. 
4 Najpełniej jej dążenia przedstawił W. S t a  n k i e  w i c z, Konflikty społeczne

na wsi polskiej 1918-1920, WaJ:szawa 1963. 
5 Zob. M. S w i ę c i c ki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-

1939, War szawa 1960; A. Aj n e n  kie I, Położenie- prawne robotników rolnych.

w Polsce (1918-1939), Warszawa 1962. 

l 
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zatorskich państwa, czy też ściślej - jaką miał spełniać aparat władzy 
państwowej. Przyczyn tego przeceniania należy chyba szukać zarówno 
w sferze doświadczeń wyniesionych · z okresu zaborów, związanych 
m. in. z dużym udziałem aparatu państwowego w polityce· germaniza
cyjnej i rusyfikacyjnej, jak też w ukształtowaniu się wyidealizowanej
wizji własnego państwa. Spodziewano się, szczególnie w środowiskach
społecznie postępowej inteligencji, że ta z trudem wywalczona Polska
odrodzona w krótkim czasie nie tylko będzie w stanie usunąć skutki
zaborów i opóźnień w rozwoju gospodarczym, lecz także spełnić niemal
wszystkie rozbudzone wówczas aspiracje. Upraszczając można powie
dzieć, że dość często własne marzenia przesłaniały realia.

Ogólnie można więc stwierdzić, że radykalizm społeczny, jakiemu 
hołdowała większość społeczeństwa polskiego u zarania niepodległości, 
nie wykraczał poza ramy właściwe kapitalizmowi i państwu burżuazyj
nemu. Jeżeli na sytuację społeczno-polityczną lat 1918-1920 nie bę
dziemy patrzeć pr2Jez pryzmat wydarzeń rozgrywających się w części 
b. Królestwa Polskiego i b. Galicji, a uwzględnimy całość polskiego
obszaru etnicznego, wraz z ·pograniczami, to okaże się, że na hasła
rewolucyjne reagowały relatywnie nieliczne środowiska społeczne.
I trudno jest się temu dziwić nawet wówczas, gdy zaakceptuje się po
gląd o występowaniu ówcześnie jednego z dwóch podstawowych ele
mentów sytuacja rewolucyjnej, tzn. przyjęcia oceny, że masy nie chciały
żyć po staremu. Warto przecież uzmysłowić sobie w pełni fakt młodości
państwowości z wszystkimi jego konsekwencjami. Zwróćmy tu tylko
uwagę na to, że nawet brak uformowanego aparatu władzy państwo
wej w pewnym przynajmniej stopniu działał na korzyść tej władzy.
Sprzyjał bowiem utrzymywaniiu się wrażeń o jego małej określoności
społeczno-politycznej. Była to władza zbyt młoda, by nie mogła ona
rządzić po nowemu. Ale czy w ogóle ówczesne stosunki społeczne pa
nujące na ziemiach polskich uzasadniają koncentrację uwagi historyka
na wystąpieniach typu awangardowego? Czy to nie grozi umknięciem
z pola obserwacji głównego bohatera określającego charakter wystąpień
masowych - ludności chłopskiej?

Przedstawione uwagi nie pretendują do miana oryginalnych. Ana
logiczne lub zbliżone formułowalo. również i świadkowie ówczesnych 
wydarzeń, i historycy. Podobny, warty przytoczenia, pogląd zawarł 
w swych interesujących i zarazem kontrowersyjnych refleksjach Kon
stanty Grzybowski. Analizując sytuację społeczno-polityczną lat 1918-
1919, pisał on m. in.: ,,Pracownicy najemni tylko w pewnej swej części 
są siłą konsekwentnie rewolucyjną w większości swej akceptują pro
gram powolnej, ewolucyjnej w ramach parlamentaryzmu burżuazyj
nego przemiany ustroju społeczno-gospodarczego. I oto mamy jeden 
z paradoksów odradzającego się państwa. Większość jego ludzi to włg
ściciele. Ale wśród właścicieli poza rolnymi przewaga elementu nie.-

. 
� 
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polskiego. Ale wśród wła�cicieli z formalnego, prawnego punktu wi
dzenia - większość z gospodarczego punktu to tylko pozorni właści
,ciele, pozorni - bo nlie mogący wyżyć ze swej własności. A równocześnie 
wię�szość właścicieli, także tych pozornych, jest w swej mentalności, , 
w swych poglądach związana z własnością prywatną. Państwo -polskie 
nie mogło przy takiej mentalności społeczeństwa powstać <inaczej niż 
jako państwo kapitalistyczne. A równocześnie taka struktura warstw 
formalnie, prawnie posiadających w Polsce rodzić musiała nieustanny 
kryzys kapitaldzmu" 6. 

Jeżeli z dość dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie okre
ślić zakres powszechnie akceptowanych postulatów społeczno-politycz
nych i gospodarczych, to w od9,iesieniu do kwestii terytordalnych (wizji 
granic państwowych) musimy - moim zdaniem - ograniczyć się je
<lynie do przypuszczeń. Wydaje się bowiem, że w tym wypadku nie 
można postawić znaku równości między stanowiskiem zajmowanym 
przez gremia przywódcze partii demokratycznych 1 a wyobrażeniami, 
którym hołdowały związane z nimi grupy społeczne. W ogóle chyba, 
z wyjątkiem obszarów kresowych, problem granic i jego olbrzymia 
:złożoność były uświadamiane sobie powszechnie w o wiele słabszym 
stopniu niż te sprawy, które umownie można traktować jako we
wnętrzne. Jedynie na obszarach kresowych, budzących konflikty z są
.siadami, problem ten �aznaczył się wyraźniej, jakkolwiek i w tym 
wypadku da się stwierdzić tylko cząstkowe jego dostrzeganie s. Peł
nemu widzeniu tego problemu nie sprzyjały m. in. skutki długotrwałego 
rozbicia jedności politycznej ziem polskich, niski generalnie stan po
wszechnej edukacji politycznej, ograniczoność kontaktów międzyzabo
rowych i międzyregionalnych oraz trudność wytyczenia linii rozgrani
.czającej polskie terytorium etniczne od sąsiednich. 

Wydaje się, że w tej sytuacji szansa dotarcia powszechniejszego 
-z proponowanymi na ogół przez partie demokratyczne rozwiązaniami
typu federacyjnego była niewielka, tym bardziej że nie potrafiono pre
'(!yzyjnie określić ani zasięgu własnego terytorium państwowego, ani
ram postulowanej federacji. Jakie skonkretyzowane wyobrażenia
mogły powstać np. wśród członków i sympatyków Polskiego Stronnic
twa Ludowego „Piast" po zapoznaniu się z jego programem, przyjętym
29 VI 1919 r.? Jest w. nim mowa o dążeniu do „zjednoczenia wszystkich
ziem polskich" oraz o koncepcji „unii lub federacji z sąsiednimi, brat
nimi narodami dla wspólnej pracy nad utrwaleniem własnej oraz ich

o K. Gr z y b ows ki, Pięćdziesiąt lat 1918-1968, Kraków 1977, s. 33-34. 

7 Jest to może określenie zbyt eufemistyczne, ale pozwalające objąć wspólnym

mianownikiem różniące się znacznie partie, od PPS do NPR. 
s Widzeniem choćby tylko jednego fragmentu problemu granic, np. problemu 

granicy polsko-niemieckiej. 
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niepodległości i rozwoju" 9. Bardzo zbliżone postulaty znajdziemy także 
w ówczesnych programach dwóch pozostałych stronnictw ludowych: 
Polskiego Stronnictwa Ludowego (,,Wyzwolenie") i Polskiego Stron
nictwa Ludowego Lewica, a także Polskiej Partii Socjalisty.cznej. Nie 
podejmując się w tym miejscu próby interpretacji tych postulatów, 
warto chyba poczynić dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, wydaje się, iż 
same gremia przywódcze tych partii miały zrozumiale trudności z pre
cyzyj niej szym określeniem zakresu terytorialnego tych ziem, które 
traktowały jako „ziemie polskie", i jeszcze większe z ujęciem zasięgu 
i charakteru koncepcji federacyjnej. Po drugie, dla większości członków 
i sympatyków tych partii owa koncepcja była chyba zbyt abstrakcyjna, 
w wielu wypadkach kolidująca z własnymi wyobrażeniami 1o, by mogła 
cieszyć się powszechnym uznaniem. Poza tym zasięg oddziaływania 
propagandy prowadzonej przez te partie był ograniczony 11, słabszy 
i węższy środowiskowo w porównaniu z tymi możliwościami, jakimi 
dysponowała szeroko pojmowana prawica. A ta na ogół propagowała 
bardziej zrozumiałą ideę inkorporacyjną. 

Szansa zarysowania w miarę pełnego obrazu sporu o kształt naro
dowy i społeczny odrodzonego państwa polskiego, jaki toczyły między 
sobą zorganizowane siły polityczne, nie jest też zbyt wielka. Abstrahu
jąc nawet od kwestii ograniczonych ram referatu, zmuszających do 
przeprowadzenia daleko idącej selekcji, wystarczy mieć na uwadze 
aktualny stan badań nad dziejami Polski lat 1918-1939. Dostrzegając 
w pełni zachodzący w tym zakresie stały postęp, nie można jednak nie 
stwierdzić, że jeszcze ciągle więcej jest w nim luk, białych plam wy
magających badań, niż obszarów badawczo spenetrowanych. Dość tu 
przedstawić katalog problemów, o których należałoby wspomnieć w tym 
referaoie. 

Jego egzemplifikację można rozpocząć od sporządzenia listy tych 
sił politycznych, które uczestniczyły w tym sporze i w towarzyszących 
mu rozstrzygnięciach. Otóż biorąc pod uwagę nie konkretne partie, 
a nurty �deowo-polityczne, niezależnie od stopnia ich organizacji, lista 
ta' obejmuje: rewolucyjny ruch robotniczy, reformistyczny ruch robot
niczy, nurt demokratyczno-burżuazyjny (o charakterze pl1ebejskim), 
nurt liberalno-burżuazyjny, nurt burżuazyjno-nacjonalistyczny, nurt za
chowawczo-ziemiański. Ponieważ około 1/3 społeczeństwa Polski odrodzo
nej stanowiły mniejszości narodowe, których życie polityczne na ogół 
cechowała także wielonurt·owość„ to należałoby następnie wyodrębnić 
drugą płaszczyznę odniesień, w której ramach zasygnalizowane nurty 

0 S. Lat o, W. St a IIl :ki ew i c z, Programy stronnictw ludowych. Zbiór do
kumentów, W arszawa 1969, s. 164. 

10 Tak np. było w wyp adku Wileńszczyzny. 
11 Wskazują na to wynikii bad ań A. P,a cz ko wskiego, Prasa polityczna 

ruchu iudowego (1918-1939), Warszawa 1970. 
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wymagałyby osobnego, ale nie wyizolowanego Tozpatrzenia. Mniejszosci 
narodowe miały wprawdzie ograniczony wpływ na panujący w ówcze
snym państwie polskim system władzy, ale jednak miały. Poza tym sam 
fakt ich występowania, liczebności itd. zmuszał polskie partie i grupy 
polityczne do zajmowania się problemem mniejszości, do uwzględnienia 
go w swych koncepcjach i poczynaniach. · 

Osobną, ale w wielu punktach przecinającą dwie poprzednie, współ
zależną od nich płaszczyznę tworzyła zjawiska gospodarcze i społeczne. 
W tym wypadku interesuje nas przede wszystkim j,eden ich aspekt, 
a mianowicie potrzeby i aspiracje ekonomiczne poszczególnych klas, 
warstw i mniejszych grup społeczeństwa Polski odrodzonej. Trudności 
ich ukazania m. in. potęguje zróżnicowan�e stopnia rozwoju społeczno
-gospodarczego terytorium państwa· polskiego. Właściwie trzeba byłoby 
rozpatrzyć te potrzeby oraz aspiracje i w układzie ogólnym ( całego pań
stwa), i w układzie trzech podstawowych stref: Polski A, B i C 12. Do
piero bowiem wówczas moglibyśmy otrzymać w miarę pełną odpowiedź. 

Ostatnia trudność, jaką warto zasygnalizować, dotyczy kwestii 
.relacji: władze państwowe-partie i grupy polityczne-klasy, warstwY, 
i mniejsze grupy społeczne. Można też tę kwestię ująć inaczej: władze 
państwowe a polityczne i społeczne grupy nacisku. Bez uwzględnienia 
tych relacji obraz interesujących nas sporów o kształt społeczny i na
rodowy Polski odrodzonej będzie bowiem zdeformowany. Równocześnie 
napotykamy trudności w ukazywaniu zależności, jakie ·zachodziły mię
dzy koncepcjami poszczególnych partii i grup politycznych a. poczy
naniami rządu i podległymi mu organami administracji terenowej. Nie 
ulega też przecież wątpliwości, że nawet w okresie pomajowym, , 
w którym mamy do czynienia z systemem rządów autorytatywnych, 
poczynania władz państwowych nie są nacechowane pełną jednolito
ścią. Powstaje w związku z tym niebagatelny problem, o ii.le koncepcje 
i przedsięwzięcia poszczególnych ministrów, a także i niektórych przy
najmniej wojewodów i generałów 13, były determinowane ich własnymi, 
indywidualnymi przemyśleniami. Pełnego rozstrzygnięcia tego pro
blemu można wprawdzie oczekiwać dopiero z chwilą poważniejszego 
rozwoju badań dotyczących systemu władzy 14, ale wstępne konstatacj.e 
można poczynić już obecnie, uwzględniając badania nad dziejami elit 
politycznych. Na ich podstaw.ie usprawiedliwione jest przypuszczenie 
o pełnej w wielu wypadkach zgodności pr�emyśleń i poczynań człon-

1l! Do Polski A zaliczam, upraszcz,ająco ndeco problem, tereny położone na za
chód od południka 21, do Polski - obszar położony między południkami 21 i 23, do 
Polslci C pozostałe tereny państwa polskiego. 

ta Mam tu na uwadze tyłko tych generałów. którzy ak1tualnłe byli inspekto
rami a1'mii lub dowódcami o;ka:-ęgów korpusów. 

1' Przydatne w tym wypadku są biografie, szczególnie zaś biografie zbiorowe, 
jak np.: T. Ki,s i ele w s k:i, Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy działaczy 

ludowych. Część I: ok.res zaborów, Warszawa 1'977. 
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ków elity władzy państwa polskiego z tą sumą doświadczeń, jaką zdo
byli oni będąc uczestnikami ruchów politycznych w okresie swej 
młodości. W szeregu wypadków da się też bez trudu dostrzec wpływ 
środowiska, w jakim członkowi tej elity władzy przyszło działać. 

Jeżeli skoncentrujemy uwagę na tych siłach politycznych i społ€cz
nych, które miały największe szanse wywierania wpływu na rozwój 
sytuacji w Polsce niepodległej, to wówczas za podstawowy można 
uznać ten spór, który do.tyczył ustroju prawno-politycznego odrodzo
nego państwa. Za przyjęciem takiej oceny przemawia nie tylko to, że 
zdecydowana większość ugrupowań polskich bądź w pełni akceptowała 
panujący ustrój społeczno-ekonomiczny, bądź opowiadała się za jego 
€wolucyjną przebudową 1s. Na analogicznym stanowisku stała też więk
szość ugrupowań politycznych mniejszości narodowych. Równocześnie 
dla całości tych sił pol:itycznych, zarówno polskich jak i mniejszościo
wych, trudne do przecenienia znaczenie miały kwestie ustrojowe. 
W wypadku ugrupowań polskich one przecież określały szanse wpro
wadzenia w życie proponowanych przez nie rozwiązań modelowych. 
Natomiast dla sił politycznych mniejszości narodowych przyjęcie takiej 
lub innej koncepcji ustroju politycznego, wybór konkretnej formy rzą
dów, determinowało w ogóle możliwości walki o uwzględnienie aspi
racji narodowych reprezentowanych przez nie grup ludności. 

Zwracam szczególną uwagę na ten problem, gdyż wydaje się, że 
rozwiązanie jego, lub jego brak, warunkowało trwałość rozwiązań 
ustrojowych zgodnych z duchem konstytucji marcowej 1s. Formułując 
ostrożnie ocenę immanentnych słabości ówczesnego polskiego parla
mentaryzmu, można stwierdzić, iż kwestia narodowościowa odgrywała 
w tym zakresie jedną z głównych ról. Uwzględniając zaś młodość pań
stwowości polskiej, która generalnie sprzyjała tonowaniu konfliktów 
społecznych, przynajmniej w sferze poczynań zdecydowanej większości 
ugrupowań polskich, kwestię narodowościową skłonny jestem uznać za 
podstawowy problem wewnętrzny Polski odrodzonej. Abstrahując na
wet .od wpływu, jaki on wywierał na stosunki Polski z sąsiadami,. 
szczególnie z dwoma najpotężniejszymi, wystarczy sobie pełniej uzmy
słowić to, że w mniejszym lub większym stopniu dawał on o sobie 
znać nie tylko na ziemiach, które ogólnie można określić mianem ziem 
kresowych. Był to 1arazem problem, którego rozwiązanie nastręczało 
szczególne trudności nie tylko w ramach państwa burżuazyjnego. 

15 Nie wyklucza to występowania wyjątków. Poza, par:tiami czy grupami dą
żącymi <lo rewolu,cj i społecznej, spotykamy bowiem pewne niewdelkie girupy opo
wiadające się niejako za zamrożeniem aktualnych struktur gospodarczych i spo
łecmych. 

' 

15 O problemach polslciego parlamentaryzmu w łatach 1918-1926 zob. 
A. Aj n en kie l, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, war
szawa 1972; .M. Pi et r z a k, Rządy par.lamentarne w Polsce w latach 1919-1926,

'\�arszawa 1969.
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Rozpatrując najogólniej koncepcje reprezentowane w tym zakresie 
przez polskie partie i grupy polityczne, z konieczności upraszczając 
rozgraniczające je linie podziału, można dostrzec trzy podstawowe sta
nowiska, jakie zaznaczyły się zarówno w okresie kształtowania się granic 
(1918-1922), jak i po ich uformowaniu. Pierwsza z nich, często nie
słusznie zawężana do koncepcji zorganizowanych sił prawicy nacjona
listycznej, głównie - �mdecji, sprowadzała się w pierwszym okresie 
do dążeń inkorporacyjnych oraz objęcia przez zintegrowane politycznie 
państwo polskie całości terytoriów zamieszkanych przez większe sku
piska ludności polskiej 11. Wydaje się, że pozorna prostota ,i zrozumia
łość (dla ludności polskiej) tej koncepcji była zgodna z odczuciami więk
szości tej ludności, z powszechniejszym przekonaniem, że odrodzona 
Polska będzie w pełnym tego słowa znaczeniu państwem narodowym. 
Nie oznaczało to rzecz jasna akceptowania przez tę większość ideowej 
formuły nacjonalistycznej w brzmieniu proponowanym przez endecję. 
Zresztą w okresie walki o granice, z wyjątkiem dążeń inkorporacyj
nych, nurt nacjonalistyczny nie ujawnił w całej rozciągłości wymiaru 
swej koncepcji „Polski dla Polaków". Doszło do tego dopiero po osta
tecznym ukształtowaniu się granic, w znacznej mierze pod wpływem 
porażki tego nurtu w wyborach prezydenckich i ujawnionej wówczas 
możliwości (przynajmniej potencjalnej) wywierania wpływu na bieg 
spraw państwowych przez ugrupowania mniejszości narodowych. Od 
tej chwili, tj. od przełomu 1922/23 r., rozpoczyna się przyśpieszony 
proces ewolucji stanowiska tego nurtu wobec mniejszości narodowych, 
doprowadzając do akceptacji tezy o eliminacji udziału tych mniejszo
'ści w politycznym życiu państwa. Zdaniem Stanisława Grabskiego, 
wówczas już wprawdzie odsuniętego od endecji, ale nadal .reprezenta
tywnego i:,rzedstawiciela tego nurtu: ,,Suwerenem państwa polskiego 
jest naród polski, a nie ogół zamieszkującej Je ludności" 1s. W zawar
tym w tej publikacji programie przebudowy ustroju Polski stwierdza 
on m. in.: ,,1. Wyższe są prawa polityczne narodu polskiego, jedynie 
dbającego o całość i potęgę Polski ,i do ofiar dlp Niej gotowego, od 
praw obojętnej, a nawet wrogiej Polsce ludności, do innych się naro
dowości przyznającej . . . 3. Tylko naród polski wybiera Prezydenta 
Rzplitej. 4. Tylko naród polski wybiera Izbę Wyższą Sejmu, do wy
łącznej kompetencji której należą sprawy polityki zagranicznej, siły 

11 Niektórzy przedstawiciele tej koncepcji zdawali sobie wprawdzie sprawę 
z tego, że objęcie obszar ów kresowych, szczeg ólnie wschodnich, stwarza poważną 
przeszkodę na drodze do realizacji nacjonalistycznej wizji „Polski dla Polaków''. 
ale me widzieli możliwości rezygnacji z nich. 

n S. G r a b s ki, Państwo narodowe, Lw ów 1929, s. 154. O stanowisku głów
nej siły tego n urt u - endecji zob.: R. W ap iński, Z dziejów tendencji nacjo

nalistycznych. O stanowisku Narodowej Demokracji wobec kwestii narodowej w la

tach 1893-1939 (Kwartalnik Historyczny, 1973, nr 4, s. 817-843). 
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zbrojnej Rzplitej, organizacji władz administracyjnych państwa i samo
rządów lokalnych, wychowania narodowego" 10. 

Drugie stanowisko zajmowane w sprawie narodowej sprowadzić
można do preferowania rozwiązania federacyjnego na wschodzie, ma
jącego objąć Litwę, Białoruś i Ukrainę, i zapewnienia autonomii wy
znaniowej i kulturalnej mniejszościom narodowym zamieszkującym 
właściwe terytorium państwa polskiego. Jak już wcześniej wspomniano, 
stanowisko to reprezentowały stronnictwa ludowe i PPS, z tym jednak� 
że bardziej rozwiniętą koncepcją rozwiązania tego typu dysponowała 
tylko PPS 20. Po wejściu w życie traktatu ryskiego i uchwale sejmowej 
w sprawie inkorporacji Wileńszczyzny, kładącym kres idei federacyj
nej, nurt demokratyczny opowiadał się za wprowadzeniem w wojewódz
twach wschodnich zas!łd autonomii terytorialno-narodowej. Reprezen
tanci tego nurtu byli przekonani, że wprowadzenie w życie propono
wanych przez nich zasad polityki narodowościowej stworzy warunki 
do realizacji pozbawionej ostrych konfliktów koegzystencji wszystkich 
narodów, które zamieszkiwały obszar Polski. Oni też, obok komunistów

> 

najkonsekwentniej zwalczali nacjonalistyczną wizję państwa polskiego 21. 

Najwięcej trudności nastręcza charakterystyka trzeciego z intere
sujących nas stanowisk. Po pierwsze dlatego, że w ok:r,esie poprz,edza
jącym zamach majowy Piłsudskiego opowiadający się za nim nurt nie 
reprezentowały na ogół organizacyjnie uformowan� grupy polityczne. 
Po drugie, aż po rok 1926, a szcz€gólnie w latach 1918-1920, znaczna 
część reprezentantów tego nurtu koegzystowała z nurtem d€mokra
tycznyrn lub wchodziła w jego skład. To zamazywało występujące 
między tymi nurtami linie podziału, utrudniające ich dostrze�enie nie 
tylko współczesnym, ale i zajmującym się tym okresem historykom. 
Nie jest przecież przypadkiem, że w naszej historiograjii pełne prawo 
obywatelstwa zyskało sobie określenie „obóz belwederski". Nasuwa się 
jednak wątpliwość, czy rzeczywiście można postawić znak równości 
między stanowiskiem zajmowanym wobec kwestii narodowej przez Pił
sudskiego i grupą bezkrytycznie podporządkowanych mu ludzi a tym, 
jakie zajmowały gremia przywódcze PPS i PSL „Wyzwol,enie". Wydaje 
się, że nie; że w gruncie rzeczy stanowisko Piłsudskiego było bliższe 
temu, które reprezentowały kręgi ziemiaństwa kresowego i związanej 
z nimi inteligencji. Jeżeli posługiwał się on czasami koncepcją federa-

19 Gr a b s ki, op. cit., s. 175-;176. 
20 Zob.: K. Gr il n b  e rg, Polskie koncepcje federalistyczne 1864-1918, war

szawa 1971; A. Le i n w a n <1, Polska Partia Socjalistyczna wobec wojny polsko

-radzieckiej 1919-1920, Warszawa 11964; J. Le w a n do wski, Federalizm. Litwa

i Białoruś w polityce obozu belwederskiego (Xl 1918-IV 1920), Warszawa 1962. 
21 Po r. 1922. z wysuwania koncepcji federaliSJtyc.znych i ,autonomicznych rezy

gnuje PSL „Piast". 
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cyjną, to tylko jako instrumentem, który mógł stworzyć szansę reali
zacJ1 Jego zamierzeń wschodnich. Wprawdzie i na nurt demokratyczny 
pewien wpływ wywierała tradycja Polski prze'drozbiorowej, ale wydaje 
się, że była ona podejmowana bardziej nowocześnie 22• Natomiast Pił
sudski, jeśli nawet abstrahować od faktu rozpatrywania przez niego 
,ewentualności federacji Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą przez pryz
mat ówczesnych wymogów, jakie stwarzała polityka Rosji Radzieckiej 
i mocarstw zachodnich 23, ową tradycję pojmował odmiennie, nie bardzo 
licząc się z faktem rozwoju świadomości narodowej Litwinów, Biało
rusinów i Ukraińców. Jeżeli go nawet dostrzegał, to raczej podobnie 
jak większość kresowego ziemiaństwa nie dostrzegał jego wszystkich 
konsekwencji 24. Można chyba powiedzieć, iż wyobrażał on sobie moż
liwość trwania koegzystencji wsi białoruskiej z polskim dworem, tzn . 
.swego rodzaju zamrożenie stosunków społecznych ii. narodowościowych. 
Był on przy tym skłonny tolerować pewne przejawy życia narodowego 
Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, podobnie jak pozostałych mniej
szości narodowych, byle nie kolidowały one z interesami państwowymi 
Polski. Był on więc reprezentantem tendencji, którą zwykło się okre
.ślać mianem nacjonalizmu państwowego lub konserwatywnego. I jak
kolwiek stwarzało to pewne możliwości utrzymywania odrębności 
narodowych, rzecz jasna w granicach wyznaczonych interesami państwa 
polskiego, to jednak kolidowało z rozwijającymi się aspiracjami naro
,dowo-państwowymi. Była to przy tym tendencja, której nie chciała też 
respektować większość aktywnej politycznie ludności polskiej, zamiesz
kującej tereny sporne. Poza częścią środowisk inteligenckich pełniej
szym poparciem cieszyła się ona w środowiskach ziemiańsko-zacho
wawczych, które z jej realizacją wiązały nadzieje na utrzymanie po
zycji zajmowanej na obszarze tzw. kresów wschodnich przed 1917 r. 

Ogólnie więc można ten nurt określić mianem zachowawczego, pa
miętając, że do całkowitego ujawnienia się jego oblicza doszło wóv.;czas, 
.gdy Piłsudski i jego grupa odcinają się zdecydowanie od nurtu demo
kratycznego, tj. po maju 1926 r. Okazuje się wówczas, że polityka, jaką 

2! Tytułem przykładu można tu przytoczyć wypowiedź Stanisława Thugutta, 
który konstatując zaosttzenie się kwe9;ioi narodowościowej w sejmie pierwszej ka

-dencji, w którym zwiększyła się liczba reprezentantów mniejszości narodowych, 
pisał: ,,Nić tradycji jagiellońskich została już <loszczętmie 111ie tyle może zerwana, 

co :zapomniana, mruiej'Szości narodowe stawiały sprawę: wszystko lub nic". S. T h  u

gu t t, Wybór pism i autobiografia, Warszawa 1939, s. 105.
23 Dawał temu wyraz zarówno w charaktery,styce poglądów I. Paderewskiego, 

jak i w swoim liście do L. Wasilewskiiego z kwietnia 19.19 r. J. Pi ł s u ds k i, 
Pisma zbiorowe, Warszawa· 11937, s. 73'-74. 

u Reprezentował chyba poglą<ly podobne do tych, którym hołdowali ziemianie 
.kresowi .Zob. :np. H. K o r w i n - Mi 1 e ws k i, Siedemdziesiąt iat wspomnień, Po

.znań 1930, s. 467. 
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prowadzi się wobec mniejszości narodowych, nie różni się w genera
liach od tej, którą realizowały rządy z udziałem polityków endeckich 2s. 

Nie oznaczało t,o zniknięcia różnic dzielących nurt zachowawczy od 
nacjonalistycznego. Nadal bowiem politycy_ pierwszego z wymienionych 
nurtów skłonni byli dopuszczać do ograniczonej partycypacji w for
malnej elicie władzy tych przedstawicieli mniejszości narodowych, 
którzy wyrażali gotowość współpracy w ramach państwowości polskiej. 
Równocześnie jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że znaczna �zęść 
grup politycznych partycypujących w pomajowym systemie władzy 
w coraz większym stopniu zbliżała się do stanowiska, jakie zajmował 
nurt nacjonalistyczny. Szczególnie wyraźnie zaznaczyło się to w drugiej 
połowie lat trzydziestych. Wprawdzie w deklaracji Obozu Zjednocze
nia Narodowego formalnie podtrzymuje się koncepcje właściwe nurtowi 
zachowawczemu 26, ale można to uznać jedynie za przejaw retoryki. 

Jak już sygnalizowano, nie jesteśmy w stanie dać precyzyjnej od
powiedzi na pytanie, jak do tych sporów ustosunkowywała się więk
szość narodu polskiego. Można jedynie za bardzo prawdopodobne przyjąć 
stwierdzenie, iż większość ta hołdowała przekonaniu, że we własnym 
państwie pełnoprawnym gospodarzem jest naród polski, co wcale jed
nak nie oznaczało akceptowania koncepcji ideowo-politycznych nurtu 
nacjonalistycznego. Podzielano po prostu opinię, jaką zawierała jedna 
z ówczesńych publikacji oświatowych: ,,Naród polski ma w państwie 
nie tylko przewagę liczebną, ale przez stopień sy.rej cywilizacji ii przez 
tradycję państwową nadaje charakter całemu państwu" 21. Biorąc 
zresztą pod uwagę zróżnicowany terytorialnie układ sil narodowościo
wych, determinujących stopień nasilania się konfliktów narodowościo
wych, trudno byłoby znaleźć idealnie zwartą formułę, w której dałoby się 
uwzględnić odczucia i aspiracje wszystkich grup ludności polskiej. 

W celu ich zrozumienia konieczne jest także zasygnalizowanie przy
najmniej stanowiska, jakie w-tym sporze zajmowały mniejszości na
rodowe i ich polityczne reprezentacje. Niestety, pełniejszymi możl::i.wo-
ściami dania odpowiedzi na pytanie, jaki był ich stosunek do państwa 
polskiego oraz do sporu o charakter polityki narodowościowej, dyspo
nujemy jedynie w odniesieniu do mniejszości niemieckiej, a i one są 
obarczone błędem patrzenia przez pryzmat poczynań niemieckich grup 
politycznych w województwach zachodnich. Niemniej można powie-

25 Zob. A. Chojn ow ski, Mniejszo§ci narodowe w polityce rządów polskich 

w latach 1921-1926 ·(Prze glą d Historyczny, 1976, s. 5'93-61'4). 
26 Znaj duje to swój główny wyraz w następującym stwie rdzeniu: ,,Uznajemy

te odrębności, ja'k długo ,nie go dzą w interesy państwa, i o ile n.ie są rozmyślnie 
wyzyskiwane dla wznoszenia między nami muru chińskiego i g:ru,ntowania nie
na,Wliśoi". ·,,Drogi Polsk'ł"• 1,937, nr 2, s. 7. 

27 A. We T e s  z c z yń s ki, Wiadomo§ci o Polsce współczesnej, Lwów 1935, 
s. 44.
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dzieć, że właśnie w wypadku tych grup mamy do czynienia w zdecy
dowanej większości wypadków z trwającym przez cały okres między
wojenny negatywnym stosunkiem do państwowości polskiej. Natomiast 
akceptację tego stanowiska przez gros ludności niemieckiej, zamieszka
łej na całym obszarze państwa, wiązałbym dopiero z procesem jej hi
tleryzacji w latach trzydziestych. 

Zbliżone stanowisko zajmowała większość ugrupowań ukraińskich. 
One również nie były skłonne akceptować propozycji wysuwanych 
przez nurt demokratyczny. Wydaje się jednak, że przynajmniej w la
tach dwudziestych realizacja tych propozycji mogła zadowolić ówczesne 
aspiracje większości ludności ukraińskiej. Natomiast poza bardzo nie
licznymi środowiskami nie miały szans akceptacji koncepcje nurtu za
chowawczego. 

Podobnie było też na Białorusi, jakkolwiek w tym wypadku zacho
dziła chyba największa rozbieżność między aspiracjami mas z aspira
cjami białoruskich grup politycznych, przynajmniej w sferze zjawisk 
politycznych. Wydaje się bowiem, że w aspiracjach ludności białoru
skiej czołową rolę odgrywała kwestia społeczna. 

Najwięcej kłopotów nastręcza przedstawienie stanowiska zajmowa
nego przez ludność żydowską. Można tylko przypuszczać, że dla znacz-
nej jego części możliwe do akceptacji były propozycje wysuwane nie 
tylko przez nurt demokratyczny, lecz także i te, które oferował nurt 
zachowawczy. Za rozwiązaniami proponowanymi przez nurt demokra
tyczny opowiadały się wyłącznie żydowskie grupy lewicowe, przede 
wszystkim Bund. Najbardziej złożone stanowisko zajmowali przywódcy 
ruchu syjonistycznego, gdyż część z nich, ze względu na swe dążenia 
do utworzenia państwa żydowskiego, była nawet skłonna zawierać so
jusze taktyczne z politykami nurtu nacjonalistycznego. Wspomnieć 
wreszcie wypada, iż część przywódców narodowego ruchu żydowskiego 
raczej negatywnie przyjęła sam fakt odrodzenia się państwowości pol
skiej, żywiąc obawy, że w ramach własnego państwa ludność polska 
będzie dysponowała większymi możliwościami opanowania handlu, rze- .,,,,. 
miosła itp., a tym samym położenie ludności żydowskiej może ulec po
gorszeniu. 

W prezentacji nurtów politycznych pominięto dotychczas nurt re
wolucyjny, reprezentowany głównie przez Komunistyczną Partię Ro
botniczą Polski, a następnie przez Komunistyczną Partię Polski. Nie
mieści się on bowiem w tych ramach, w których znajdują się pozostałe, 
gdyż dla niego kwestią naczelną była nie kwestia narodowa, a kwestia 
społeczna. Błędy tego nurtu, dotyczące ujmowania kwesti narodowej, 
mogą być rozpatrywane tylko w aspekcie walki o rewolucję proleta
riacką. Jego reprezentanci od początku siali na stanowisku, że zwy
cięstwo rewolucji, objęcie władzy przez masy pracujące, doprowadzi 
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<io usunięcia nie tylko wszelkich form ucisku, w tym i narodowego, 
lecz także, że zlikwiduje źródła konfliktów narodowościowych. Hasło 
samookreślenia nie było nasłem samym dla siebie, ale było hasłem, 
któreg9 realizacja miała zwiększyć szansę zwycięstw rewolucji. 

Natomiast wszystkie pozostałe nurty, w tym także te, które poza 
rewolucyjnym zaznaczały się w życiu politycznym mniejszości naro
dowych, uznawały priorytet kwestii narodowej, nie szukały także 
w zdecydowanej większości rozwiąŻań na drodze rewolucyjnej. Jeżeli 
zaś nawet wskazywano na konieczność dokonania w Polsce przeobrażeń 
rewolucyjnych, to i tak podporządkowano je, jako- interesowi nadrzęd
nemu, idei suwerenności narodu. Wysuwane w tym zakresie propo
zycje, jakkolwiek warte podkreślenia 2s, należy chyba traktować jako 
wyraz koncepcji wybiegających w dalszą przyszłość, jako rodzaj pro
gnozy. Poza tym w ramach jednego referatu trudno jest zmieścić cha
rakterystykę koncepcji wysuwanych przez wszystkie partie i grupy 
polityczne. Można się pokusić jedynie o ukazanie pewnych głównych 
tendencji i zasadniczych linii podziału, jakie zaznaczyły się w ówcze
.snym polskim życiu politycznym. 

W zakresie form prawno-ustrojowych w pierwszych latach istnienia 
Polski odrodzonej zarysowały- się cztery zasadnicze stanowiska, z tym 
jednak, że tylko dwa z ·nich zaważyły w sposób bezpośredni na pod
stawowych w tym zakresie normach. Reprezentanci obu tych stanowisk 
byli równocześnie głównymi bohaterami sporu, toczącego się w latach 
1918-1926. Pierwsze z nich, w pewnym uproszczeniu, da się sprowa
dzić do preferowania form demokracji bezpośredniej, do zabezpieczenia 
bezpośredniego wpływu ogółu obywateli zarówno na działalność usta
wodawczą, jak i na wykonawczą oraz sądowniczą. Aczkolwiek siłom 
reprezentującym to stanowisko nie udało się go przeforsować w toku 
debaty konstytucyjnej, to jednak szereg postanowień konstytucji mar
cowej odzwierciedlało charakterystyczne dla niego postulaty. Wskażmy . 
tu jedynie tytułem przykładu na nadanie podstawowych uprawnień izbie 
niższej - sejmowi, a nie izbie wyższej - senatowi. Dla tego nurtu na 
cgół też było charakterystyczne dążenie do rozbudowy ustawoda,vstwa 
socjalnego oraz zwiększenia roli państwa w życiu gospodarczym. 

Drugi z nurtów również akceptował początkowo zasady demokracji 
parlamentarnej, ale nigdy nie w postaci demokracji bezpośredniej. 
Dążył także od początku do nadania większych uprawnień •izbie wyż
szej oraz uprzywilejowania narodu polskiego. Zwalczał wreszcie wy
suwane przez nurt demokratyczne .koncepcje reform społecznych oraz 
zwiększenia roli bezpośredniej państwa w życiu gospodarczym. Po wy-

2s Zob. J. ż a r n o ws ki, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935-1939,

Warszawa 1965. 
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borach prezydenckich 1922 r. nurt ten zmierzał do ograniczenia za
kresu praw i swobód właściwych burżuazyjnej demokracji parlamen
tarnej, głównie w stosunku do mniejszości narodowych. Po zamachu 
majowym doszło w jego ramach do dalszego nasilenia się tendencji 
antydemokratycznych, a w latach trzydziestych do całkowitej rezy
gnacji z formuły rządów parlamentarnych. 

Kolejne stanowisko, trzecie z kolei, zajmował nurt rewolucyjny. 
Biorąc pod uwagę generalia, można je sprowadzić do następujących 
zasad: całkowite zlikwidowanie wielkiej i średniej własności prywatnej, 
stopniowe eliminowanie drobnej własności oraz oparcie form prawno
-ustrojowych na systemie dyktatury proletariatu. Zachodzące pewne 
modyfikacje koncepcji programowych KPRP (KPP), jak np. wprowa
dzenie hasła rządu robotniczo-chłopskiego, nie naruszały istoty przed
staw�onych wyżej założeń. 

Reprezentantów czwartego stanowiska ogólnie można określić jako 
zwolenników rządów elitarno-zachowawczych, wyraźnie opowiadają
cych się za uprzywilejowaniem władzy wykonawczej. Do maja 1926 r; 
rzecznicy tego typu rozwiązań ustrojowych byli skupieni w ziemiań
skich grupach politycznych oraz wokół osoby Piłsudskiego, przy czym 
ten drugi krąg było bardzo daleki od jednolitości. Po maju nastąpiła 
pozorna unifikacja całego nurtu, pozorna jednak, gdyż w jego ramach 
znajdowali się i typowi zachowawcy, związani głównie ze środowiskami 
ziemiańskimi, i zwolennicy rozwiązań w duchu syndykalistycznym, 
i rzecznicy umiarkowanego liberalizmu gospodarczego, i zwolennicy 
rozwiązań etatystycznych. Jeżeli nawet wyeliminujemy z rozważań te 
grupy, które w ramach „obozu marszałka Piłsudskiego" znalazły się 
z przyczyn całkowicie koniunkturalnych, to i tak skonstatujemy naj
mniejszą jednorodność tego nurtu. Elementem wiążącym poszczególne 
grupy, poza zwykle podkreślanym autorytetem (a może i mitem) Pił
sudskiego, było uznanie szczególnej roli państwa, czy też ściślej - or
ganów wykonawczych państwa. Dla jednych oparty na tych organach 
system rządów autorytarnych jawił się jako jedyne zabezpieczenie po
siadanego przez nich statusu społecznego. Dla drugich, system ten 
stwarzał po prostu możliwości sprawowania władzy. Inni jeszcze, nie 
wyłączając rzeczników syndykalizmu, w priorytecie władzy wykonaw
czej upatrywali jedyne lekarstwo na wszystkie bolączki życia wew
nętrznego. Nawet Ci politycy tego nurtu, którzy 'trafnie dostrzegali 
wiele słabości położenia zewnętrznego i wewnętrznego Polski, nie· wy
łączając nawet części negatywnych poczynań rządów pomajowych, nie 
potrafili dostrzec niebezpieczeństw, jakie niosło ze sobą skupienie pod
stawowych dla państwa decyzji w rękach rządu 29. Upraszczając pro-

29 Zdaniem Eugeniusza Kwiatkowskiego parlament „reprezentuje dzień dzi

siejszy. On zrasta się wszystkimi nerwami z całym społeczeństwem, ze wszystkimi 

jego niedolami, brakamri, jego nędzą i jego potrzebami. Czyż można się dziwić, 
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blem, można powiedzieć, że w ramach tego nurtu doszło do zmisty-

fikowania roli państwa i jego organów wykonawczych. 

Nic też dziwnego, że w latach trzydziestych dochodzi do zaostrzenia 

sporu dotyczącego relacji: społeczeństwo (naród)-państwo. Z kręgów 

nurtów rewolucyjnego i demokratycznego trafnie zwracano uwagę na 
to, że pogłębiające się odizolowanie organów władzy wykonawczej od 

społeczeństwa, idące przy tym w parze ze wzrostem bezrobocia i utrzy

mującą się biedą na wsi, grozi spadkiem autorytetu państwa w ogóle. 

Zbliżone głosy, acz skażone nacjonalizmem, dały się słyszeć także 

z kręgów nurtu nacjonalistycznego, jakkolwiek wśród znacznej części 

jego środowisk przywódczych dominowało przekonanie o celowości 

wprowadzenia w Polsce rządów totalitarnych. Z krytyką wystąpiła też 

część grup i środowisk uprzednio udzielających poparcia Piłsudskiemu. 

Dla stanowiska zajmowanego w tym sporze przez poważną część ów

czesnej polskiej elity politycznej charakterystyczna była wypowiedź 

wybitnego geografa, ale i polityka, Eugeniusza Romera. W artykule 

opublikowanym po wypadkach lwowskich 1936 r. pisał on m. in.: ,,Stwo

rzenie po raz pierwszy w Polsce rządu silnego i respektowanego, gdyby 

było jedyną zasługą, byłaby ona dostateczna dla Glorii, w której żył 
i odszedł Pierwszy Marszałek Polski. Z dwiema tymi zasadniczymi ce
chami ustrojowymi, tak bardzo pożądanymi dla scalenia państwa i spo

łeczeństwa, wystąpiły niestety równocześnie objawy, w takim ustroju 
pomyślnie się gnieżdżące, które w danych warunkach doszły do rozbu

jałości... które, nie wiadomo kiedy, przekroczyły już może granice war
tości tkwiące w ustroju. Tą zmorą, która zawisła nad państwem, stal 

się nie tylko etatyzm i biurokracja, ile potworne przerosty i kręgi, 

które one w Polsce zatoczyły ... Etatyzm sięgnął w każdą funkcję du
chową i w każdą funkcję życiową każdej komórki społecznej. Spo
łeczeństwo zostało zetatyzowane... Dawne wszechstronne organizacje 

społeczne runęły - nowe stały się zamaskowanymi etatyzmu namiast
kami... Społeczeństwo zginęło bez śladu! Z całego społeczeństwa pozo
stała klasyfikacja, naznaczona z góry: obywatele pierwszej i obywatele 

ostatniej klasy, uprzywilejowani i upośledzeni" so.

Warto tu zaznaczyć, że owe oskarżenia o etatyzm, o przerost inge

rencji państwa, w stosunkowo niewielkim stopniu obejmowały ówcze
sną politykę gospodarczą. Wprawdzie w dalszym ciągu z krytyką 

że niedola ludzka jest niecierpliwa? Ona do!llaga się natychmiastowej pomocy 
i natychmiastowego działania. Przyszłość jest dla niej mirażem, gdy warunki dnia 
dzisiejszego odczuwane są jako nieznośne". To też: ,,Czynnik reprezentujący za
gadnienia przyszłości winien być faktycznie i moralnie znacznie silniejszy i bardziej 
jednolity, niż czynnik wyrażający potrzeby i postulaty dnia dzisiejszego, jeżeli ma 
być stworzona równowaga, gwarantująca warunki rozwoju". E. Kw i a t1: ko w s..k i, 
Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłe; i obecnej, Kraków 1932, s. 244-245, 246. 

80 E. Ro m e r, Rady i przestrogi, Lwów 1938, s. 108-109. 
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zwiększającej się partycypacji państwa w życiu gospodarczym s1 wy
stępowała część ekonomistów oraz przedstawicieli kapitału prywatnego 
i ziemian, ale problem ten budził już wówczas mniej emocji niż w la
tach dwudziestych s2. 

Tę z natury rzeczy tylko pobieżną analizę sporu o kształt narodowy 
i społeczny Polski odrodzonej, daleką od wszelkiej komplementarności, 
warto zamknąć jeszcze jedną refleksją, a mianowicie próbą dania ogól
nej odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu to trwanie Polski w okre
ślonych granicach zmodyfikowało spory o ich kształt w pierwszych 
latach niepodległości. Wydaje się, że jeżeli abstrahować od koncepcji 
wysuwanych przez grupy ekstremalne, w których też więcej było chyba 
pobożnych życzeń i marzeń 33 niż przekonania o możliwości ich reali
zacji, to za zbliżone do odczuć większości społeczeństwa polskiego 
i:nożna uznać następujące stwierdzenie Eugeniusza Kwiatkowskiego: · 
„Granice Polski rozpatrywane sumarycznie, oceniane z uwzględnieniem 
zarówno najważniejszych argumentów etnograficznych, jak też i aktual
nych jeszcze argumentów etnograficznych, korygowane zarówno oceną 
faktu rugowania elementu polskiego w kierunku dośrodkowym w ciągu 
całego wieku, przy użyciu metod gwałtu i bezprawia, jak również cyfrą 
Polaków poz'Ostawionych poza granicami Państwa, stworzyły pewien 
realny kompromis, mogący być uważany u polskiego punktu wi
dzenia - za trwały i sprawiedliwy. Wprawdzie pozostały poza gra
nicami Polski zwarte narodowo okręgi polskie; wprawdzie ilość po
zostających poza państwem polskim obywateli, którzy w ciągu wieko
wej niewoli zostali wywłaszczeni ze swej polskiej narodowości, a sta
nowili od stuleci rdzennych mieszkańców tych ziem, idzie w olbrzymie, 
może wielomilionowe cyfry, jednakże musimy uznać, że wobec procesów 
przenikania się narodowości, i to w Europie centralnej i wschodniej 
znacznie· głębszego niż na zachodzie, o idealnie sprawiedliwym uregulo
waniu granic państwowych mowy być nie może. Musimy pamiętać, że 
w obręb państwa polskiego i my włączyliśmy poważną cyfrę obywateli 
innych narodowości, musimy więc zgodzić się, iż rodacy nasi, znajdu
jący się dziś poza granicami państwa naszego, powinni stanąć na sta
nowisku tak pełnej, uczciwej i całkowitej lojalności wobec państw, 
których stali się obywatelami, jakiej domagamy się sami od obywateli 

31 O poli tyce gospoda r czej tych lat zob. M. Dr o z d o ws k i, Polityka gospo

darcza rządu polskiego 1936-1939, Warszawa 1963. 
s2 Zob. T. Gr ab owski, Rola państwa w gospodarce Polski (1918-1928), 

Warszawa 1963. 
33 W tyc h  kategoriach można też ujmpwać wypowiedz.i Piłsudskiego z końca 

lat dwudziestych o potrze bie prowadzenia aktywnej polity ki wobec Litwy, Biało
rusi i Ulcrainy. Zob.: W. Me y s z to w i cz, Marszałek Józef Piłsudski (Pamiętnik
wileński, Londyn 1972, s. 167); Diariusz i teki Jana Szembeka, t. IV, Londyn 1972,
s. 379.
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niepolskiej narodowości, wchodzących obecnie w skład naszego pań

stwa" 34. 

Konstatację tę warto jednak uzupełnić jednym spostrzeżeniem. Otóż 

wydaje się, że w ciągu interesującego nas dwudziestolecia wzrosło za

interesowanie ziemiami zachodnimi i zrozumienie ich roli dla rozwoju 

państwa polskiego. Zmiany te są w pełni uchwytne wówczas, gdy prze

gląda się ówczesną publicystykę polityczną i gospodarczą. Myślę, że 

można je dostrzec także w sferze powszechniejszej świadomości spo
łecznej. 

KONTROVERSEN tlBER Dm GESELLSCHAFTLICHE UND NATIONALE 

GESTALT 

Der Artikel analysiert die Standpunkte und Stimmungen des polnischen 
Volkes angesichts der 1918 wtledererlangten Unabhangigkeit. Nicht selten wurde 
die Rolle des eigenen Staates ilberschatzt. Der Wirkungsbereich des sozialen Ra
dikalismus war begrenzt seine Losungen erreichten lediglich einen Teil der Biir
ger. Grossere Aufmerksamkeit wurde den inneren Fragen gewidmet, geringere den 
Gxenzproblemem. Vor diesem Hintergrund wird verstandlich, dass sich der grund
satzliche Meinungsstreit zwischen den politischen Hauptrichtungen und .ideolo
gischen Stromungen auf tlie Problematik der. nationale·n und geselschaftlichen 
Gestalt des neueri:stehenden polnischen Staates, insbeiso�dete seines· rechrtlich
-politischen Systems 'konzentrier:te. Es ist dabed notwendig, auch die nationalen 
Minderheiten zu beriicksichitigen. Die na;tionale Flrage dampfte die sozialen Kon
flikte. Es lassen sich folgende Haup';richtungen und Stromungen unterscheiden: 
die nationalistische und auf Inkorporation bedachte, die demokratische, also 
:Coderalistischc, wclchc sich nach AbschluG der Friedensvcrtragc fur cinc territo

rial-nationale Autonomie ausgesprochen hatte, sowie die dritte Stromung, die 
vielschichtige konservative, die ,sich auf das Modeli Polens aus der Zeit vor den 
Teilungen orientierte. Wie breit die gesellschaftliche Untersttitzung dieser St.:ro
mungen war, ist schwer zu bestimmen. Einen selbstandigen Standpunkt vertrat 
die revoluttionare Stromung. In bezug auf die Herrschaftsform machten sich vier 
Tendenzen bemerkbar: die einen sprachen sich filr eine direkte Demokratie aus, 
die anderen fur eine parlamentarische, es gab Verfechter der Re'O'olution, aber 
auch Beiilrworter der Herrscha!t einer konservativen Elite. Der Charakter der 
Regierung vor, insbesondere aber nach 19'26 iibte einen wesentlichen Eiinfluss aud' 
das Verhaltnis zwischen der Gesellschaft und der Regierung aus und fuhrte zur 
Verscharfung der Kontroversen. 

34 K w  i a t  k o w s k i, op. cit., s. 138--139. 

2 - Sobótka 2/79 
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KONCEPCJA CZWARTEGO TOMU „HISTORII ŚLĄSKA" 

Problematyka okresu międzywojennego i II wojny światowej, a wła
śnie ona składa się na treść tomu IV Historii Śląska, dotyczy wydarzeń 
ważnych, swym znaczeniem wykraczających poza opłotki dziejów re
gionalnych. Wprawdzie już wcześniej niepokój władz niemieckich bu
dziły dynamicznie rozwijający się ruch polski na Śląsku oraz rosnące 
wpływy socjaldemokracji na tym obszarze, ale były to ciągle· sprawy 
wewnętrzne Prus i Rzeszy Niemieckiej. Nikt nie tylko nie kwestiono
wał przynależności Górnego Śląska do Niemiec, lecz nawet nie stawiał 
takiego pytania. Podobnie przedstawiała się sprawa polskich obszarów 
na terenie Dolnego Śląska. Dopiero klęska Niemiec, której doznały 
w I wojnie światowej, uczyniły z problemu Śląska zagadnienie między
narodowe. Takim też ono pozostawało - obok Gdańska - aż do cał
kowitego wyzwolenia w 1945 r., co znajdowało swój wyraz zarówno' po, 
podziale Górnego Śląska w 1922 r., jak i później, zwłaszcza zaś przy 
podejmowaniu decyzji wielkich mocarstw w sprawie polskiej granicy. 
zachodniej na konferencjach jałtańskiej i poczdamskiej. Powoduje to 
konieczność względnie głębokiego osadzenia problematyki śląskiej oma
wianego okresu w kontekście międzynarodowym. 

Punktem wyjścia naszych rozważań - siłą rzeczy - musi być 
konspekt Historii Śląska opublikowany na łamach „Sobótki" 1 oraz wy
dane dotychczas woluminy tego wielotomowego dzieła 2• Rodzi się py
tanie, czy i w jakim stopniu istnieje w tej sytuacji możliwość wpro
wadzenia takich zmian w układzie treści tomu IV, by stanowił on 
część składową całości, a równocześnie odzwierciedlał pos'tę:p dokony
wający się w naszej historiografii. Od czasu opublikowania konspektu 
minęły bowiem prawie 23 lata, a od ukazania się części pierwszej tomu 

1 Historia Siqska (Prospekt wydawnictwa wielotomowego) (Sobótka, 1955, nr 2, 

s. 239-449).
2 Historia Sląska, t. I, cz. 11-4, pod ,;red. K. Ma•leczyńskiego, Wrocław 1960-

1964; t. II, <:z. 1, pod red. 'W. Dlugoborsk-iego, Wrocław 1966; t. II, cz. 2 i t. III, 

cz. 1, pod red. S. Michalkiewicza, Wr,ocław 1'9'70-1'976. 
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I - lat osiemnasc1e. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, iż konspekt 
rodził się w atmosferze nie zawsze sprzyjającej eksponowaniu cało
kształtu problematyki, zwłaszcza dotyczącej okresu międzywojennego s. 
Ale nie tylko o to chodzi. Konspekt był przecież - chociaż z modyfi
kacjami - realizowany. Co więcej, opublikowane tomy lub ich części 
na ogół spotkały się z pozytywną oceną 4. Nie sądzę zatem, by ogólna 
koncepcja tomu IV mogła być diametralnie różna od dotychczas opra
cowanyc_h. Wychodząc z tych założeń należy przyjąć, iż postulowana 
odmienność musi wynikać jedynie ze specyfiki omawianego okresu. 
Natomiast nie może przekreślać całkowicie już realizowanej koncepcji 
Historii Śląska. 

W istniejącej sytuacji pole manewru redakcji i zespołu autorskiego 
jest poważnie ograniczone. Zadanie sprowadza się do wypracowania 
takiego układu treści, który nie burząc ogólnej koncepcji całego dzieła, 
równocześnie w najbardziej plastyczny sposób ukazywałby specyfikę 
prezentowanego w tomie okresu zgodnie z wymaganiami najnowszych 
osiągnięć nauki historycznej i marksistowskiej metodologii. Stojące 
przed nami zadanie nie należy przeto do łatwych. Piętrzące się trud
ności wynikają zresztą nie tylko z samej koncepcji tomu IV jego obję
tości i utrzymania odpowiednich, wzajemnych proporcji treści po
szczególnych zagadnień, lecz również niezwykle zróżnicowanej sytuacji, 
w jakiej znajdował się wówczas Sląsk. Nie zapominajmy, iż z jednej 
strony decydowały się w 1918 r. losy dalszej przynależności Śląska 
Cieszyńskiego i narastał konflikt polsko-czeski, z drugiej strony na po
rządku dziennym stawał problem przynależności państwowej Górnego 
Śląska i części Dolnego. Z czasem jednak sytuacja uległa dalszemu 
skomplikowaniu. Część Śląska Cieszyńskiego znalazła się w ramach 
państwa polskiego, ale poważne jego połacie zamieszkane przez ludność 
polską weszły w skład Czechosłowacji. W ramach tej ostatniej zna
lazło się również Hulczyńskie. Dokonał się też podział Górnego Śląska. 
Ta jego część, która przypadła Polsce, z odzyskaną częścią Śląska 
Cieszyńskiego złożyły się na województwo śląskie, chociaż pod wzglę
<lem prawnym zachowały daleko idącą odrębność. W skład wojewódz
twa poznańskiego weszło szereg gmin z pogranicza Dolnego Śląska 
i Wielkopolski. Tak więc interesujący nas obszar znalazł się ostatecznie 
w granicach trzech organizmów państwowych, przy czym w obrębie 
II Rzeczypospolitej odmiennie kształtowała się sytuacja gmin dolne
.śląskich oraz górnośląskiej i cieszyńskiej części województwa śląskiego, 

3 Zob. m. in. S. Md c h a 1 k i  e w  i c z, Spory o badania śląskoznawcze w la
tach 1945-1975 (Uniwersytat Wrocławski w •służbie nauki, kul•tury i gospodarki 

narodowej, Wrocław 1975, s. 9-23). 
' Tamże, s. 20. Recenzje ukazały się zarówno w--kraju (,.Sląski Kwartalnik 

Historyczny Sobótka" i „Kwartalnik Historyczny"), jak i za granicą (zob. Bibiio

grafia Histor,ii Sląska za odpowiednie lata). 
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w Niemczech zaś prowincji górnośląskiej i dolnośląskiej, w · Czecho
słowacji - . Zaolzia i Hulczyńskiego. Inaczej też toczyły się losy w la
tach 1922-1938. W dziejach Śląska w granicach Polski istotne znacze
nie posiada cezura r. 1926, Śląska pod panowaniem niemieckim -
1933 r., a w obu częściach wygaśnięcia konwencji genewskiej. W dzie
jach Zaolzlia - a także Hulczyńskiego - szczególną rolę odegr.ał 1938 rr. 
W 1939 r. natomiast, po klęsce wrześniowej Polski, wszystkie te. ziemie 
z przyległym obszarem Zagłębia Dąbrowskiego weszły w skład jednej 
jednostki adminstracyjnej, chociaż przy zachowaniu granicy policyjnej; 
między Śląskiem a pozostałym obszarem. 

Przytoczone wyżej fakty wskazują na szereg trudności stojących 
przed nami. Przecież różna przynależność państwowa stwarzała odpo
wiednio inne warunki dla poszczególnych obszarów Śląska w zakresie 
rozwoju gospodarczego, . społeczno-politycznego, kulturalnego itp. 
Szczególne miejsce w dziejach okresu międzywojennego zajmowały 
powstania śląskie i plebiscyt, ale nie tylko one. Istotną rolę odgrywał 
bowiem ruch robotniczy, a zwłaszcza jego komunistyczne skrzydło. 
Specyficzna problematyka Dolnego Śląska i prowincji górnośląskięj·. 
województwa śląskiego i Zaolzia - już same jako takie - wskazują 
na czekające nas trudności. A przecież nie może zabraknąć ani proble
matyki gospodarczej, ani narodowościowej, zwłaszcza zaś dzia,łalnoś.ci 
Związku Polaków w Niemczech na Śląsku oraz szeregu inny�h .zaga�
nień, których egzemplifikacja zajęłaby nam zbyt dużo miejsca i nie 
byłaby chyba celowa. Występujące trudności - moini z�aniem. ·_ 
można pokonać i pokusić się o syntetyczne ujęcie procę�u dziejowego, 
odbywającego się na Śląsku w latach 1918-ł945. . . . 

Tom IV i ostatni - w przeciwieństwie do poprzednich - ma skła
dać się tylko z jednego woluminu, jakkolwiek niewykluczo�e, iż 'ijięk
szego pod względem objętości. Z uwagi na krótki, bo zaledwie 27-letni 
okres, nie widzę potrzeby dzielenia tomu na 3 woluminy, które ·stano
wiłyby samoistne, odrębne całości, chociaż konstrukcyjnie ułatwiłoby 
to zadanie redaktorowi. Podział taki, w którym by najpi�rw traktowano 
o Śląsku w latach 1918-1922, a kolejno 1922-1939 .oraz 1939-1945,
nie uwzględniałby specyfiki rozwoju poszczególny�h części interesują
cego nas obszaru, znajdujących się pod panowaniem ai :-tt.zech państw,
a ponadto uniemożliwiałby w zakresie problematyki· gospodarczej przed
stawienia odpowiednio długich ciągów statystycznych, mogących polfa
zać nam główne trendy rozwojowe w omawianym okresie. Chodzi
zresztą o ciągi statystyczne, które kształtowały się odmienne w. woje
wództwie śląskim, na Zaolziu i w prowincjach górnostąskiej i dolńo
śląskiej. Poważnych trudności nastręczałaby przy tym c�ła gaI11a za
gadnień, nie wyłączając politycznych, czego przykładem może być 
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r. 1938, kiedy Zaolzie wróciło do Polski. Wszystko to musi rzutować
na prezentowaną przez nas koncepcję tomu. Jak się więc ona przed
stawia?

Problematykę śląską chcemy pokazać na szerokim tle porównaw
czym. Nie sądzę, by należało tworzyć odrębne rozdziały posw1ęcone 
problematyce międzynarodowej, która niejednokrotnie warunkowała 
w większym· lub mniejszym stopniu rozwój wewnętrzny, i powinna 
:zapewnić poruszanym w tomie zagadnieniom szerszy oddech, tzn. by 
były traktowane w całokształcie kontekstu międzynarodowego. Oczy
wiście, w wypadkach uzasadnionych, a więc wtedy, kiedy wpływały 
na wydarzenia śląskie i oddziaływały w ten lub inny sposób na roz
wiązanie interesujących nas problemów. Postulowałbym przy tym za
chowanie odpowiednich proporcji, które przy różnych zagadnieniach 
winny kształtować się odmiennie. Chodziłoby jednak, by dominowała 
:problematyka śląska, a międzynarodowa nie przekształcała się w do
.czepiony do tekstu autonomiczny dodatek, który me wnosi nic lub pra
wie nic nowego, a powtarza jedynie tezy i oceny ogólnie znane. 

Opublikowany na łamach „Sobótki" konspekt Historii Śląska, 

a ściślej ta jego część, która dotyczy okresu międzywojennego i II 
wojny światowej, budzi nasze szczególne zainteresowanie. Wyekspono
wano w niej ruch rewolucyjny, natomiast inne - nieraz bardzo iątotne 

:zagadnienia - nie zawsze zostały nawet zasygnalizowane 5• Ogólny 
obraz dziejów lat 1918-1945 w świetle konspektu nie może być uznany 
ani za pełny, ani wyczerpujący. Zawartość tomu IV podzielono w za
sadzie w sposób chronologiczny, wyodrębniając trzy okresy, odpowia
dające latom 1918-1922, 1922-1939 oraz 1939-1945 6. Autorzy kon
spektu zarysowany w szerokim profilu wstęp przeznaczyli na ogólną 
·charakterystykę okresu oraz omówienie literatury przedmiotu i źródPł.
Część pierwszą, poświęconą latom 1918-1922, podzielili na sześć roz
działów. Pierwszy z nich ma zawierać krótką charakterystykę sytuacji
międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki Polski i Nie
miec, drugi - gospodarcze skutki wojny, trzeci - położenie klasy

..robotniczej, czwarty - szczytowy okres wzniesienia rewolucyjnego na
przełomie 1918/19 r., piąty - konsolidację sił kontrrewolucji w walce
z klasą robotniczą, szósty - problematykę trzeciego powstania i po
.działu Górnego Śląska. Nie widzę potrzeby szerszego omawiania te
matyki tych rozdziałów. Chciałbym tylko stwierdzić, a.ż nie uwzględ-

.niają one wielu problemów i nie zawsze akcentują najważniejsze

.zagadnienia w odpowiednio mocny i precyzyjny sposób. Można przy
tym mieć wątpliwości, czy w konspekcie należało już dokonywać od
powiednich ocen tych czy innych zjawisk życia politycznego, zwłaszcza

5 Historia Śląska (Prospekt wydawnictwa wielotomowego), ,s. 424-439.

• Tamże.
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:że zabrakło ich w odniesieniu do wielu innych zagadnień w zakresie 
dziejów Śląska. 

Dla lat 1922-1939 konspekt przewiduje dziewięć rozdziałów. 
Z uwagi na fakt, iż Śląsk znajdował się w tym czasie w ramach róż
nych oi:ganizmów państwowych (autorzy uwzględniają dwa: Pols�ę 
i Niemcy), wyodrębniono - co podkreśla specyfikę okresu - dwie 
.części, obie zróżnicowane. Jedną poświęcono województwu śląskiemu, 
drugą - Śląskowi pod panowaniem niemieckim. Zabrakło Zaolzia, 
Hulczyńskiego i gmin włączonych do województwa poznańskiego, a więc 
obszarów, które weszły bądź w skład Czechosłowacji, bądź II Rze
<:zypospolitej, ale poza Śląskiem. W świetle zaprezentowanej w kon
spekcie koncepcji - podobnie jak w części poprzedniej (lata 1918-
1922) - rozdział pierwszy miałby dotyczyć charakterystyki sytuacji 
międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem roli miejsca Polski 
oraz Niemiec. Rozdział drugi przeznaczono na przedstawienie tematyki 
terytorium, stosunków demograficznych, narodowościowych i poli
tycznych województwa śląskiego, trzeci - ostatniemu stadium wznie
sienia rewolucyjnego i okresowi względnej stabilizacji kapitalizmu 
z początkiem rządów sanacji włącznie, czwarty - zaostrzaniu się walki 
klasowej w okresie wielkiego kryzysu i depresji pokryzysowej oraz 
postępującej faszyzacji życia gospodarczego i politycznego w Polsce, 
piąty - oświacie i kulturze. 

Rozdziały od drugiego do piątego umieszczono w punkcie A konspektu, 
dotyczącym lat 1922-1939, pod tytułem „Śląsk pod władzą burżuazji 
polskiej". Odpowiednikiem tej części jest punkt B, składający się rów
nież z czterech rozdziałów, poświęconych prowincjom górnośląskiej 
i dolnośląskiej. Punkt ten zatytułowano analogicznie, jak punkt A: 
„Śląsk pod władzą burżuazji niemieckiej". Znajdują się tu rozdziały 

� 
. 

od szóstego do dziewiątego. Układ jest prawie identyczny, jak w wy-
padku województwa śląskiego. I tak w rozdziale szóstym mają znaleźć 
się problemy geograficzno-demograficzne, w tym również narodowo
ściowe, w siódmym - ostatnie stadium wzniesienia rewolucyjnego 
i okres względnej stabilizacji kapitalizmu przy chwilowym odpływe 
fali aktywności klasy robotniczej, w ósmym - Śląsk pod władzą 
burżuazji niemieckiej w latach 1922-.1939 (zagadnienia polityczne), 
w, dziewiątym - oświata, kultura i nauka. Przyjęte cezury i podział 
treści zarówno w punkcie A, jak i B nie podkreślają w dostatecznie 
silny sposób znaczenia takich dat, jak rok 1926 w wypadku wojewódz
twa śląskiego czy rok 1933 w prowincji górnośląskiej i dolnośląskiej. 

Część trzecia dotyczy wreszcie okresu II wojny światowej i składa 
się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy ma być poświęcony krótkiej cha
rakterystyce sytuacji w przededniu wybuchu wojny, drugi - przebie
gowi działań wojennych i opanowaniu przez Niemcy hitlerowskie cało
ści Śląska, trzeci - problematyce niemieckich posunięć administracyj-
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nych na dawnych i nowo zdobytych terenach łącznie z przyłączonym 
do Śląska Zagłębiem Dąbrowskim, czwarty - sytuacji rolnictwa w wa
runkach gospodarki wojennej, piąty - zagadnieniom przemysłu i po
lityki gospodarczej władz hitlerowskich, szósty - polityce terroru 
wobec ludności śląskiej, zwłaszcza polskiej, oraz postawie burżuazji 
polskiej i niektórych kół hierarchii kościelnej, siódmy - walce mas 
ludowych pod kierownictwem PPR i KPD przeciwko dyktaturze hitle
rowskiej oraz wyzwoleniu Śląska przez Armię Radziecką. 

Tak więc omówiony wyżej konspekt „sobótczański" przewiduje 
w tomie IV, złożonym z trzech części, łącznie 22 rozdziały, w tym 
6 poświęconych okresowi lat 1918-1922, 9 - 1922-1939 i 7 - 1939-
1945. Konfrontując treść i układ opublikowanych tomów i woluminów, 
uważam rozwiązanie, które by szło po linii zastosowania tego konspektu 
w tomie· IV bez odpowiednich, nieraz daleko idących modyfikacji, za nie 
do przyjęcia, gdyż burzy on dotychczasową konstrukcję całości dzieła. 
W wypadku zaś podziału na trzy części istniałaby konieczność co naj
mniej dwukrotnego - jeżeli nie trzykrotnego - zwiększenia liczby 
rozdziałów, co uważam za rzecz zupełnie nierealną przy proponowanej 
objętości tomu. 

Wizja tomu IV, którą chciałbym przedstawić, jest odmienna. Nie
wątpliwie jest dyskusyjna, jak każda inna. Została jednak podyktowana 
koniecznością utrzymania - wspomnianego już wyżej - układu treści 
poprzednich tomów i ich części, dostosowanego oczywiście do specyfiki 
interesującego nas okresu. Przewidujemy uwzględnienie kilku zesta
wów zagadnień, dzielonych na większą lub mniejszą liczbę rozdziałów 
w zależności od wagi zagadI_1ień oraz ich specyfiki, a nieraz także od 
stopnia zaawansowania badań. Nie sądzę, by zawsze, w każdym poje
dynczym wypadku było możliwe przeprowadzenie nowych kwerend. 
Należy liczyć się z tym, że tom IV - podobnie jak poprzednie - z jed
nej strony będzie stanowić próbę syntezy dziejów okresu międzywojen
nego i II wojny światowej, z drugiej ukaże nam białe plamy, które 
w przyszłości winny stać się przedmiotem naszego zainteresowania 
i naukowej penetracji. Wydaje się·, iż pod tym względem chociażby 
tom II stał się poniekąd inspirujący 7

• Należy przeto oczekiwać, że 
podobną rolę spełnią tom III i IV, skoro w pojawiających się recenzjach 
zwraca się uwagę na zachwianie proporcji między zagadnieniami pol
skimi a niemieckimi s. 

7 Wyrazem r.ego są prace doktorskie, które powstały na naszym Uniwersytecie,

m. in. na temat życia muzycznego i okresu wojen napoleońskich .

s M. in. zwraca na to uwagę w swojej recenzji K. Popiołek. Mówiono też

o tym na publicznej dyskusji, która odbyła •się w ramach posiedzeń Towarzystwa

Miłośników Historii PTH we Wrocławiu.
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Zanim przejdę do zagadnienia wspomnianych ciągów tematycznych, 
wypada zwrócić uwagę na konieczność historycznego traktowania po
jęcia terytorium Śląska. Już wyżej wspomniano, że w ramach II Rze
czypospolitej - poza obszarami województwa śląskiego - znalazło 
się szereg gmin dolnośląskich. Stawiam pod dyskusję pytanie, czy 
i w jakim stopniu obszary- te, zintegrowane z województwem poznań
skim, należy traktować jeszcze jako Śląsk. Pod tym względem mniej 
wątpliwości nasuwa Zaolzie, gdyż losy tego terytorium w okresie nas. 
interesującym nie były jeszcze jednoznacznie przesądzone i obszar ten 
znajdował się pod panowaniem czeskim, następnie krótko pol'Skim 
i w czasie II wojny światowej niemieckim. Jak postąpić z Zagłębiem 
Dąbrowskim? Nie był to Śląsk, ale w okresie okupacji hitlerowskiej 
znalazł się w ramach tej samej prowincji. Szukając rozwiązań, propo
nowałbym pomijanie gmin dolnośląskich i Hulczyńskiego w problema
tyce lat 1922-1939 i 1939-1945, ale uwzględnienie Zagłębia Dąbrow
skiego w okresie okupacji. Natomiast Zaolzie winno stać się obiektem 
naszego zainteresowania w ciągu całego, prezentowanego w tomie 
okresu. Jeszcze raz podkreślam dyskusyjny charakter tej propozycji. 

Projektowany układ treści tomu - poza wstępem, który chcemy 
poświęcić omówieniu ogólnych założeń oraz charakterystyce źródeł i li-
teraturze przedmiotu - ma d�tyczyć · następujących zestawów tema
tycznych: 

1. ŚRODQWISKO GEJOGRA'FICZNEl I LUDNOśC

Zawarta tu problematyka złoży się na treść trzech rozdziałów� 
Pierwszy z nich zostanie poświęcony takim zagadnieniom, jak obszar 
Śląska, zmiany w przynależności państwowej, charakterystyka środo
wiska geograficznego, podziały administracyjne poszczególnych jedno
stek politycznych i dokonywające się pod tym względem zmiany w la
tach 1918-1945. Sygnalizuję tylko ważniejsze zagadnienia. Natomiast 
nie widzę potrzeby prezentowania tej problematyki oddzielnie w okresie 
lat 191_8-1922, 1922-1938 lub 1939 oraz 1938 lub 1939-1945. W po
dobny sposób należy traktować zagadnienia demograficzne, ludnościowe, 
które winny znaleźć się w kolejnym, drugim rozdziale. Kwestią dysku
syjną pozostaje sprawa, czy i w jakim stopniu należy dokonywać ana
liz procesów demograficznych całościowo dla Śląska, czy też omawiać
je odrębnie w zależności od przynależności państwowej. Obok proble
matyki demograficznej postulowałbym stworzenie oddzielnego roz
działu, w którym znalazło by się miejsce na przedstaw�enie struktury 
klasowej, narodowościowej i wyznaniowej społeczeństwa śląskiego,. 
a więc problemu, który jest przecież międzyresortowym, istotnym 
z punktu widzenia ostatnio podejmowanych badań w polskiej historio
grafii. 
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2. srrosUNK'l .PRAlWNIE

W porównaniu z tomem poprzednim, problematyka anonsowana 
w tytule muSi znaleźć znacznie więcej miejsca, gdyż pod względem 
-.prawnym sytuacja w okresie międzywojennym i II wojny światowej 
_przedstawiała się w szczególnie skomplikowany i niejednolity sposób. 
Na Śląsku pod panowaniem niemieckim - a abstrahujemy w danym 
·wypadku od specyfiki lat 1918--1922 (na terenie plebiscytowym trudno
prz�cież mówić o pełnej suwerenności państwowej Niemiec) - możemy
wyróżnić z jednej strony obszary, na których miały obowiązywać po
·stanowienia konwencji genewskiej, z dr}lgiej ustawodawstwo pruskie
:i niemieckie republiki weimarskiej, a następnie Rzeszy hitlerowskiej. Na
terytorium podległym II Rzeczypospolitej odmiennie kształtowały się
stosunki w gminach dolnośląskich włączonych do województwa poznań
skiego, a inaczej w górnośląskiej i cieszyńskiej części województwa
:śląskiego, nie mówiąc już o Zaolziu i Hulczyńskiem, zmianach wiążących
się z przewrotem majowym w Polsce czy objęciem władzy przez Hitlera
·w Niemczech oraz konsekwencjach związanych z polityką monachijską.
"Istotne miejsce musi znaleźć w opracowaniu sytuacja prawna tego ca
łego obszaru, który miał uchodzić za Śląsk w okresie okupacji niemiec
kiej i II wojny światowej. Wydaje mi się, iż całokształt tej problematyki
może być ujmowany łącznie dla całego okresu 1918-1945, · chociaż
·można by znaleźć również argumenty za wyodrębnieniem lat okupacji.
..Jest to zagadnienie o charakterze dyskusyjnym.

3. WIEś I ROLNIC'DWO

W koncepcji przeze mnie prezentowanej sygnalizowana tu proble
matyka winna zmieścić się w dwóch rozdziałach nawiązujących do 
układu treści zastosowanego już w poprzednich tomach, chociaż z nie
:znaczną modyfikacją, która wynika z wyodrębnienia rozdziału o struk
turze klasowej, narodowościowej i wyznaniowej. Pierwszy rozdział 
:zostanie poświęcony ustrojowi agrarnemu i stosunkom społecznym na 
wsi oraz położeniu chłopów, drugi natomiast - produkcji rolnej. Wi
dzimy możliwość integralnego traktowania całego Śląska (zwłaszcza 
przy zagadnieniach produkcji) niezależnie od przynależności państwowej 
przynajmniej przy analizie niektórych problemów. Druga ewentualność 
- to prezentowanie w ramach obu rozdziałów kolejno wsi i rolnictwa
województwa śląskiego, Śląska pod panowaniem niemieckim i Zaolzia.
Sądzę, iż wyboru będzie można dokonać ostatecznie w trakcie pisania,
chociaż osobiście jestem zwolennikiem pierwszego rozwiązania.
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4. IBRZBMYSŁ I USŁUGI

Sygnalizowany tu ciąg tematyczny ·dotyczy niezwykle szerokiego 
kręgu zagadnień, podobnie więc jak w tomie poprzednim będzie pre
.zentowany przynajmniej w kilku rozdziałach. Widzimy tu problema
tykę lokalizacji przemysłu i zmian w jego strukturze branżowej, tech
nice i technologii produkcji, jej organizacji (zagadnienie dalszej mono
polizacji na bazie racjonalizacji produkcji), rozwoju przemysłu ciężkiego 
i lekkiego oraz skutków dokonywającej się nadal industrializacji po
szczególnych obszarów Śląska. Spośród pozostałych zagadnień na czoło 
winny wysunąć się rzemiosło, turystyka oraz komunikacja, handel 
:i kredyt, a także polityka gospodarcza państwa. Niektóre z wymienio-:

nych problemów mogą być traktowane także w sposób całościowy� 
integralny, inne wymagają wyodrębnienia. Podobnie jak w wypadku 
wsi i rolnictwa, również tu rysuje się _ęwentualność trójczłonowego 
prezentowania pewnych zagadnień, tzn. w województwie śląskim, 
w prowincjach górnośląskiej i dolnośląsk1ej oraz na Zaolziu. Prawdopo
dobnie okaże się niezbędne wyeliminowanie niektórych aspektów ogól
nej oceny sytuacji gospodarczej w tym czy innym okresie międzywo
jennego dwudziestolecia i II wojny światowej i traktowania ich łącznie 
z problematyką polityczną. Do spraw tych wrócimy jeszcze później, tu 
chciałbym tylko zaznaczyć, iż podobne rozwiązanie może znaleźć zaąto
sowanie również w zakresie problematyki gospodarczej. Nie. wykluczam 
,ewentualności wyodrębnienia lat 1918-1922, jak również 1922-1939 

. czy II wojny światowej. Przy okazji można spytać, czy i w jakim stop
niu dla Dolnego śląska i Śląska Cieszyńskiego w ogóle była istotna 
cezura 1922 r., która wiąże się z podziałem obszaru plebiscytowego 
Górnego Śląska, czy może raczej rok 1923. Ważną rolę z punktu wi
dzenia rozwoju gospodarczego interesującego nas terytorium odegrała 
natomiast wojna celna i lata wielkiego kryzysu gospodarczego. Na Śląsku 
pod panowaniem niemieckim ponadto wyodrębniony okres w życiu 
;gospodarczym stanowią lata 1933-1939, a na całym Śląsku łącznie 
.z Zagłębiem Dąbrowskim II wojna światowa i okupacja niemiecka na 
włączonych do Rzeszy obszarach śląskich i ich pogranicza. Wszystko 
to komplikuje w niezwykle ostry sposób konstrukcję tomu w zakresie 
problematyki gospodarczej. Zasadnicze pytanie sprowadza się przy tym 
.do tego, czy i w jakim stopniu ujmować sygnalizowane zagadnienia 
w sposób całościowy, przedstawiając je w ciągu tematycznym lat 1918-
.1945, czy też i kiedy decydować się na wprowadzenie cezur wyodręb
niających krótsze odcinki. czasowe albo wręcz przenoszenie niektórych 

:zagadnień do problematyki politycznej. Odpowiedź nie będzie łatwa. 
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5. KLASA ROBOTNICZA I JEJ ROLA

Podobnie jak w tomie III, przewiduję wyodrębnienie problematyki 
klasy robotniczej i jej roli, którą· zamierzamy przedstawić w trzech 
rozdziałach. W pierwszym ukażemy liczebność i strukturę wewnętrzną. 
natomiast w drugim - położenie klasy robotniczej, w trzecim - jej. 
znaczenie i rolę w ówczesnym społeczeństwie, a więc zarówno jej. 
aktywność społeczno-polityczną, jak i rolę wytwórcy poważnej części 
doc:\,odu narodowego. Oczywiście nie powinno tu zabraknąć takich ele
mentów, jak świadomość klasowa i polityczna, uczestnictwo w ruchu 
rewolucyjnym czy wyzwoleńczonarodowym itp. Chodzi o to, by ukazać 
klasę robotniczą jako przodującą siłę społeczeństwa. W rozdziałach tych 
nie zamierzamy wprowadzać żadnych cezur wewnętrznych. Chcemy 
interesujące nas zagadnienia przedstawić w jednym ciągu chronologicz
nym od 1918 do 1945 r. lub 1939 r. W drugim wypadku problematyka 
rozdziałów dotycząca lat wojny i okupacji znalazłaby się w wyodręb
nionej części tomu. Ale jest to sprawa - jak dotąd - jeszcze dysku
syjna. Podobnie zresztą przedstawia się również sytuacja anonsowanego 
wyżej rozdziału trzeciego. Czy jego treść ma ograniczyć się tylko do 
ogólnych rozważań określających funkcję i rolę klasy robotniczej jako 
przodującej siły społecznej, czy też równocześnie zawierać historię 
ruchu robotniczego? Skłaniam się do pierwszego rozwiązania, gdyż 
ułatwi to prezentację tematyki politycznej, w której skład integralnie 
wchodzi przecież !uch robotniczy. Zniknie też wówczas problem wew
nętrznego podziału rozdziału na krótsze odcinki czasowe, odpowiadające 
stosowanym przy tematyce politycznej. Pozostanie jedynie zagadnienie, 
czy i w jakim zakresie omawiać odrębnie województwo śląskie, pro
wincje śląskie i Zaolzie oraz jak podchodzić do niektórych specyficznych 
zagadnień dla lat 1918-1922, 1922-1938/39 i 1938/39-1945. Ale są to 
sprawy, które można rozwiązać znacznie łatwi-ej od sygnalizowanych wy
żej kwestii związanych z życiem politycznym i ruchem robotniczym. 

6. STOSUNKI POLITYCZNE

I znowu obraz jest niezwykle złożony. Szukając odpowiednich roz
wiązań, trudno sięgać do wzorów z poprzednich tomów, gdyż nigdy 
sytuacja polityczna nie była tak zagmatwana i zróżnicowana. Pierwsze 
pytanie, to czy podział na trzy odcinki czasowe całego okresu, uważamy za 
uzasadniony. Chodzi o lata 1918-1922, 1922-1939 i 1939-1945. Cezura 
1922 r. np. z punktu widzenia dziejów Górnego Śląska jest w pełni 
przekonywająca. W dziejach II Rzeczypospolitej oznacza ostateczne 
ukształtowanie się naszych granic zachodnich, jeżeli pominąć problem 
Zaolzia i jego przyłączenie w 1938 r. do Polski. Jednak mniej istotne: 
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2naczenie - chociaż również ważne - data ta miała dla Doinego Ślą
ska, a w części także cieszyńskiego obszaru województwa śląskiego. 
Mimo wszystko cezurę 1922 r. uważam za możliwą do zaakceptowania 
<lla całego terytorium Śląska. Data 1939 r. nie budzi żadnych zastrze
:żeń. Być może jednak należałoby się zastanowić nad wyodrębnieniem 
1938 r. i okresu pomonachijskiego do wybuchu wojny jako osobnego 
odcinka w dziejach Śląska. W każdym razie sprawę uważam za otwartą, 
-przy czym· nie wykluczone, iż wówczas ten krótki okres trzeba by było 
wyłączyć z problematyki lat 1922-1939 i umiejscowić przy zagadnie
niach II wojny światowej bądź traktować odrębnie. 

Niezwykle bogaty w wydarzenia okres 1918-1922 zmusza nas do 
szczególnie szerokiego traktowania zawartej w nim problematyki, 
a więc szukania także takich rozwiązań konstrukcyjnych, które pod
kreślałyby jej rangę i wagę. Rysuje się przeto konieczność podziału 
treści tego okresu na krótsze odcinki czasowe bądź też jego podział 
według zasad problemowych. Opowiadałbym się za pierwszym roz
wiązaniem, jakkolwiek z pewnymi modyfikacjami. Mianowicie - być 
może - byłoby celowe przedstawienie najpierw w odrębnym rozdziale 
na tle ówczesnej sytuacji losów politycznych śląska Cieszyńskiego, by 
przejść kolejno do Dolnego i Górnego Śląska. Drugi rozdzri.ał przy tej 
koncepcji pokazywałby skutki klęski Niemiec, przebieg wydarzeń re
wolucyjnych na Śląsku, ruch komunistyczny, powstanie i działalność 
rad, narodziny problemu dalszej przynależności państwowej obszarów 
Śląska zamieszkanych przez ludność polską, I powstanie śląskie w sier
pniu 1919 r. itp. Trzeci zaś - rozwój sytuacji politycznej od września 
1919 r. do kwietnia 1921 r., w tym ruch strajkowy, II powstanie śląskie, 
powstanie KPGŚL i plebiscyt, czwarty - Śląsk w okresie III powsta
nia na tle całokształtu ówczesnej sytuacji wewnętrznej i międzynaro
dowej, łącznie z problematyką o podjęciu decyzji o podziale obszaru 
plebiscytowego i jej wykonaniem oraz zagadnieniami Dolnego Śląska. 

Kolejny odcinek dziejów politycznych chcielibyśmy zamknąć w ra
mach trzech rozdziałów. Pierwszy z nich przeznaczamy dla wojewódz
twa śląskiego w latach 1922-1938 lub 1939, przy czym widzimy tu 
aż dwie cezury wewnętrzne, gdyż wyodrębniają się lata 1922-1926, 
1926-1938 · i 1938-1939. Drugi rozdział obejmowałby dzieje Śląska 
pod panowaniem niemieckim z zarysowaną cezurą wewnętrzną 1933 
i ewentualnie 1938 r. Podobnie jak w poprzednich tomach, również 
i tu byłaby eksponowana problematyka.polska, m. in. działalność Związku 
Polaków w Nie�czech, rewizjonizm niemiecki, dyskryminacyjna po
lityka władz niemieckich prowincji w stosunku do ludności polskiej, 
ruch komunistyczny itp. Rozdział trzeci - siłą rzeczy najskromniejszy 
pod względem objętości - dotyczyłby Zaolzia w latach 1918-1938. 
Pozostaje sprawą dyskusyjną - co sygnalizowano już wyżej - czy 
w dziejach okresu międzywojennego i II wojny światowej nie wyod-
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rębnić odcinka chronologicznego od października 1938 do sierpnia 
1939 r. Konstrukcyjnie takie rozwiązanie uchroniłoby nas przed trud
nościami, gdzie umieśćić dzieje Zaolzia po przyłączeniu go do woje
wództwa śląskiego, tzn. omawiać je nadal w rozdziale trzecim czy też' 
pierwszym, co musiałoby wyprzedzać wydarzenia 1938 r. Wyodrębnienie 
okresu pomonachijskiego, moim zdaniem, ma również uzasadnienie 
merytoryczne, gdyż znalazłoby się miejsce na przedstawienie i ocenę 
zagadnień wielkiej polityki, która przy trójczłonowym pod względem 
terytorialnym podziale problematyki nie znajdowałaby właściwego dla 
siebie miejsca. 

Ostatni wreszcie ciąg tematyczny zagadnień politycznych objąłby; 

okres II wojny światowej bądź okres· od Monachium po rok 1945_ 
Opowiadam się za drugim rozwiązaniem. Przebieg działań wojennych 
we wrześniu 1939 r. na Śląsku oraz polityka władz na Górnym i Dol
nym Śląsku włącznie z Zagłębiem Dąbrowskim w całym jej skompli
kowaniu byłyby przedmiotem rozdziału drugiego (ewentualnie pierw
szego, gdyby przyjąć cezurę 1939 r.). W rozdziale trzecim natomiast 
winna znaleźć się problematyka związana z postawą społeczeństwa> 

szczególnie ruch oporu, działalność PPR i KPD, problem odzyskania 
Śląska w polskich programach ugrupowań politycznych itp. w czwar
tym - wyzwolenie Śląska przez Armię Radziecką i Lud·owe Wojsko 
Polskie, w piątym - międzynarodowe aspekty sprawy Sląska i decyzje 
poczdamskie co do jego dalszej przynależności państwowej. 

7. KULTURA I OŚWFATA
• 

Sygnalizowana w tytule tematyka dotyczy zjawisk złożonych, w sła
bym stopniu zbadanych, niełatwych do ujęcia w zwartej konstrukcyj
nie i logicznie całości, nieraz pomijanej w tomach poprzednich lub 
traktowanej marginesowo. Licznie tu występujące i różnorodne wątki 
chcemy zmieścić w kilku rozdziałach, z których każdy ma stanowić 
samoistną całość chronologiczną bez wewnętrznych cezur, z wyjątkiem 
jednak szkolnictwa i nauki, szczególnie silnie podlegających wpływom 
polityki władz, odmiennej nie tylko na terenie województwa śląskiego, 
Śląska pod panowaniem niemieckim i na Zaolziu, ale także w wybra
nych odcinkach czasowych, np. przed przewrotem i po przewrocie 
majowym, w okresie republiki weimarskiej i Rzeszy hitlerowskiej, 
II wojny św�atowej itp. W rozdziale pierwszym chcielibyśmy zawrzeć 
problematykę kultury materialnej, w drugim - szkolnictwa, nauki 
i oświaty, w trzecim architektury i budownictwa, czwartym - szeroko 
rozumianej sztuki, w piątym - piśmiennictwa i literatury. Wydaje się, 
iż w niektórych rozdziałach istniałaby przy tym konieczność trójczło
nowego pod względem terytorialnym traktowania wybranych zagadnień. 
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Jest to jednak sprawa pod wieloma względami dyskusyjna. Trudno np. 
byłoby całościowo omawiać szkolnictwo w województwie śląskim i na. 
Śląsku pod panowaniem niemieckim oraz na Zaolziu, gdyż wykazywało, 
ono wszędzie tam daleko idące odrębności, jednocześnie zaś takiego 
właśnie ujęcia wymaga kultura materialna. Podaliśmy tylko dwa przy-· 
kłady, a można przecież odwołać się do treści pozostałych rozdziałów .. 
Decyzje co do wewnętrznej konstrukcji będzie można podjąć dopiero
w trakcie opracowania odpowiednich tekstów. Jeżeli o tym wspomi-· 
namy, to jedynie po to, by uświadomić, jakie w danym wypadku t>toją 
przed nami trudności. 

Przedstawiona powyżej wizja układu treści tomu IV składa się z 7' 
ciągów tematycznych i na pierwszy rzut oka może wydawać się względ
nie zwarta i prosta. Nie ukrywaliśmy jednak tkwiących w propono
wanej konstrukcji trudności, sygnalizując je i stawiając szereg znaków· 
zapytania :i konieczność większych lub mniejszych modyfikacji w kon-
cepcji tego tomu. Dlatego przedstawiamy pod dyskusję trzy wariantYi 

- . rozwiązań. Pierwszy, który wynika z prezentacji wymienionych wyżej
ciągów tematycznych, drugi, w którym eksponuje się wagę wydarzeń.
politycznych w latach 1918-1922, i trzeci dotyczący tego okresu oraz. 
II wojny światowej. W wypadku przyjęcia drugiego rozwiązania tom. 
rozpoczynałby się od prezentacji pierwszych lat po zakończeniu I wojny
św�atowej do podziału obszaru plebiscytowego, następnie zaś zawierałby._ 
tylko odpowiednio przestawioną treść. Przy wariancie trzecim - punkt. 
wyjściowy byłby podobny, ale tom kończyłby się całościowo tra,kto-· 
waną tematyką wojny, w czasie której życie gospodarcze, społeczne 
i polityczne były szczególnie silnie powiązane ze sobą. W tej sytuacji 
zagadnienia środowiska geograficznego i demograficzne oraz gospodar-
czo-społeczne byłyby traktowane w jednym ciągu chronologicznym,. 
przede wszystkim w latach 1918-1938/39 (z pewnymi odstępstwami na 
rzecz okresu 1918-1922 w zakresie ogólnej oceny sytuacji gospodarczej 
i polityki gospodarczej). Natomiast weszłyby one prawie w całości do· 
problematyki II wojny światowej. Podobnie należałoby potraktować 
tematykę kultury i oświaty, jakkolwiek sprawa może być dyskusyjna,. 
zwłaszcza przy takich zagadnieniach, jak piśmiennictwo i literatura,. 
architektura i sztuka, kultura materialna. Sądzę, że problem - podob
nie jak w wielu innych wypadkach - zostanie rozstrzygnięty dopiero
w trakcie pracy nad tekstem tomu. Zależy nam bardzo, by powstało, 
dzieło zwarte, stanowiące naukową syntezę interesującego nas okresu. 
dziejów Śląska. 

Tom IV - podobnie jak poprzedJłie - winien być wyposażony;· 
w ilustracje, wykresy i mapy. W naszej koncepcji mają one stanowić 
nie dodatek, ale integralną część opracowywanego dzieła, które zamknie· 
indeks nazwisk i nazw geograficznych. Nie ukrywamy, iż podejmując;: 
problematykę okresu międzywojennego -i II wojny światowej, będziemy· 
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tak jak dotychczas preferować zagadnienia walki narodowowyzwoleń
czej i ruchu robotniczego, zwłaszcza 2;aś jego rewolucyjnego, komuni
stycznego skrzydła. Chcemy bowiem przedstawić czytelnikowi pełny 
obraz przeszłości, pokazuj_ąc te siły, które przyczyniły się do ukształ
towania się naszej dzisiejszej rzeczywistości. 

UKŁA!D TREŚOI TOMU ·IV HISTORII ŚLĄSKA 
CWARIA'NT. PIElRWiSZY) 

Wstęp 

1. środowisko geograficzne � ludność

I. Zmiany przynależności państwowej oraz środowiska geogra
ficznego i krajobraz

II. Ludność i przemiany demograficzne
III. Struktura klasowa, narodowościowa wyznaniowa

2. Stosunki prawne

IV. Państwo i prawo na Śląsku

3. Wieś i rolnictwo

V. Ustrój agrarny, stosunki społeczne na wsi i położenie chłopów
VI. Produkcja rolna i gospodarka leśna

4. Przemysł i usługi

VII. Lokalizacja przemysłu i jego struktura branżowa
VIII. Postęp techniczny i struktura organizacyjna przemysłu (roz

wój monopoli)
IX. Przemysł ciężki
X. Przemysł lekki

XI. Rzemiosło
XII. Komunikacja, handel i kredyt

XIII. Turystyka i uzdrowiska
XIV. Społeczne skutki industrializacji i sytuacji kryzysowej oraz

stagnacji w zakresie produkcji

5. Klasa robotnicza i jej rola

XV. Liczebność i struktura wewnętrzna klasy robotniczej
XVI. Położenie klasy robotniczej

XVII. Znaczenie i rola klasy robotniczej
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6. Stosunki polityczne

A. Lata 1918-1922/23
XVIII. Polityczne losy Śląska Cieszyńskiego
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XIX. Sytuacja na Śląsku od klęski Niemiec do sierpnia 1919 r.
XX. Między I a III powstaniem

XXI. Sytuacja polityczna na Śląsku po plebiscycie i III powstanie
oraz decyzje mocarstw o podziale Górnego Śląska

B. Lata 1922/23-1938
XXII. Problematyk� województwa śląski.ego

XXIII. Zagadnienia polityczne prowincji górno- i dolnośląskiej
XXIV. Życie polityczne na Zaolziu

C. Od Monachium do września 1939 r.
XXV. Śląsk w przeddzień wybuchu wojny

D. Okres okupacji i II wojny światowej
XXVI. Wybuch wojny i przebieg działań wojennych oraz polityka

Niemiec na śląsku do wyzwolenia
XXVII. Postawa społeczeństwa i ruch oporu

XXVIII. Wyzwolenie śląska
XXIX. Powrót śląska do Polski

7. Kultura i oświata

XXX. Szkolnictwo, nauka i oświata
XXXI. Kultura materialna

XXXII. Architektura i sztuka
XXXIII. Piśmiennictwo i literatura
XXXIV. Muzyka, teatr i inne działy ·twórczości.

UKłJAlD TREŚCI TOMU 1IV HISTORII SLĄSKA 
(W .AruANT DRUGI) 

Wstęp 

1. Stosunki polityczne w latach 1918-1922/23

I-IV, w wariancie pierwszym XVIII-XXI

2. Środowisko geograficzne i ludnoś�

V-VII, w wariancie pierwszym I-III

3. Stosunki prawne

VIII, w wariancie pierwszym IV 

3 - Sobótka 2n9 
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4. Wieś i rolnictwo

XIX-X, w wariancie pierwszym V-VI

5. Przemysł i usługi

XI-XVIII, w wariancie pierwszym VII-XIV

6. Klasa robotnicza i jej rola

XIX-XXI, w wariancie pierwszym XV-XVII

·-

7. Stosunki polityczne

XXII-XXIX, w wariancie pierwszym również XXII-XXIX

8. Kultura i oświata

:XXX-XXXIV, w wariancie pierwszym również XXX-XXXIV. 

UKŁAD TRE$CI TOMU IV HISTORII SLĄSKA 

(WAmu\NT 'DRiZECI) 

Wstęp 

1-6: Układ zgodny z wariantem drugim: I-XXI

7. Stosunki polityczne: Lata 1922/23-1938/39

XXII-XXIV, w wariancie pierwszym i drugim również XXII-XXIV

8. Kultura i oświata

XXV-XXIX, w wariancie pierwszym pkt 7, XXX-XXXIV, w dru
gim - pkt 8, również XXX-XXXIX

9. Stosunki polityczne: lata 1938/39-1945

A. Od Monachium do wrŻeśnia 1939 r.
XXX. W wariancie pierwszym pkt 6, XXV, w wariancie drugim pkt 7,
również XXV

B. Okres okupacji i II wojny światowej
XXXI-XXXIV, w wariancie pierwszym pkt 6 D, XXXI-XXIX,

w warianc'ie drugim, pkt 7, XXXI-XXIX.

DIE KONZEPTION DES IV. BANDES DER „GESCHICHTE SCHLESIENS" 

Den Ausga,ngspunkt der Ubexlegungen zum Entwurf des IV. Bandes der Ge

schichte Schlesiens, der die Jahre 1918 bis 1945 umfasst;, muB <ler vor mem- als 

:.>.O Jahren v.eroMentlichte Konspekt sowie <lie bi�her herausgegebenen Volumina 

J 
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dieses mehrbandigen Werkes bilden. E,; wird der letzte und zugleich einer ausserst 

wichtigen Pr,ob1emaitik gewi,dmete Band sei,n. In der von der Redaktion in drei 
Varianten prasentierten Konzeption wird die Darstellung der Geschichte Schlesiens 

vor einem breiten vergleichenden Hiinitergrund vorgeschlagen. Wir verzichten auf 
die Gliederung des behandelten .Zeil'.raums in drei chronologische A!bschruitte. 
Beabsichtigt sind folgende Themenkreise: geographische Umwelt und Bevolkerung� 
Rechtsverhaltnisse, das Dorf und die Landwirtschaft, Industrie und Dienstlei

stungen,, die Arbeiterlclasse und deren filhrende Rolle, politische Verhfiltnisse, Kul

tur und Bildungswesen. Jede der vorgestellten Varianten hat ihre guten und 

schlechten Seiten. Die Diskussion wird zeigen, ob und in welchem Grade sie r·a
tional sind. Alles soll in einem Volumen untergebracht, mit Illustrationen, Diagram

men und Karten ausgestattet werden, die als integraler Bestandteil der Arbeit 

zu betrachten sind. Wir halten es filr notwendig - so wie bisher - folgende 

Fragenkomplexe zu praferieren: den nationalen Befreiungskampf und die Arbei
terbewegung, insbesondere deren revolutiononaren, komunistischen Fliigel, als. 

jene Faktoren, die zur Herausbildung unserer heutigen Wirklichkeit beigetragen, 

hatten. 



•
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STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD DZIEJAMI GÓRNOŚLĄSKIEJ 
CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W OKRESIE 

MIĘDZYWOJENNYM I W LATACH OKUPACJI ffiTLEROWSKIE.J 

Badania nad dziejami górnośląskiej części województwa śląskiego, 
(obszar ten zwać będziemy skrótowo w dalszej części referatu Górnym 
Śląskiem) w okresie od zakończenia I wojny światowej aż po narodziny 
Polski Ludowej mają dość bogatą tradycję. Zapoczątkowano je w okre
sie międzywojennym, a fakt, że dotyczyły „żywej historii" określał� 
jak często zresztą, zarówno ich genezę, jak i weryfikowaną w dalszej 
perspektywie trafność tez i sądów. 

W pierwszym dziesięcioleciu historiografii Polski Ludowej znacznie 
osłabło zainteresowanie dziejami regionu w okresie międzywojennym. 
Wprawdzie w czasie Konferencji Śląskiej IH PAN (Wrocław, 28 VI-
1 VII 1953) w referacie opracowanym przez H. Zielińskiego, przy współ
udziale R. Ryszki, K. Laptera i J. Jukierwicza 1, problematykę tę po
dejmowano, jednak znamienne było koncentrowanie się wypowiedzi dy
skutantów na tematyce okresu powstań śląskich i plebiscytu, co 
odzwierciedlało panujące wówczas ·zainteresowanie historyków tym 
wycinkiem procesu historycznego. We wspomnianym dziesięcioleciu 
znaczne zainteresowanie wzbudzały też zagadnienia związane z dziejami 
Górnego Śląska w latach okupacji hitlerowskiej. Natomiast lata 1922-
1939 pozostawały poza głównym nurtem zainteresowań badawczych 
historyków. 

Rozwój badań historycznych nad interesującym nas okresem dzie
jów regionu rozpoczął się na dobre dopiero w r. 1957. Zadecydowało 
o tym wiele czynników, ale najistotniejszy wynikał ze stworzenia no
wych czy też odbudowania wcześniej już istniejących ośrodków badań
historycznych. Obok kadry badawczej skupionej wokół Uniwersytetu

1 H. Z ie 1 iński, Stanowisko międzynarodowego kapitału finansowego i ośTod

ków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji poiskiej wobec Siąska w iatach 

1917-1945 (Konferencja Sląska IH PAN, Wrocław, 28 VI-Vll.1953, t. I[, Wro
cław 1954). 
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im. B. Bieruta i Zakładu Historii Sląska PAN we Wrocławiu systematyczne 
badania nad dziejami Śląska podjęli historycy Śląskiego Instytutu Nauko
wego w Katowicach oraz Instytutu Śląskiego w Opolu. Wcześniej już 
utworzone zostały Referaty Historii Partii przy instancjach wojewódz
kich PZPR. Spełniały one istotną rolę inicjatora oraz koordynatora wielu 
poczynań badawczych i popularyzatorskich. 

Upowszechnienie stosowania marksistowskiej metodologii jako in
strumentu poznania procesu dziejowego znacznie rozszerzyło zakres za
interesowań badawczych i prowadziło do podejmowania prób naukowego 
poznania wielu zjawisk, szczególnie charakterystycznych dla regionów 
wysoko uprzemysłowionych, w których stałymi komponentami sytuacji 
społecznej w epoce kapitalizmu były nabrzmiałe stosunki klasowe, 
a w odniesieniu do Górnego Śląska także skomplikowane problemy 
narodowościowe. Bogactwo problematyki, jaką z·awierała w sobie prze
szłość tej ziemi, zachęcało także historyków z ośrodków pozaśląskich 
do podejmowania badań nad dziejami tego regionu. 

Wymienione powyżej czynniki w poważnym stopniu przyczyniały 
się do intensyfikacji badań historycznych. Bez większej przesady 
można stwierdzić, że wiedza o przeszłości Śląska w okresie międzywo
jennym jest wynikiem wysiłku badawczego historyków dokonanego 
w ciągu ostatniego dwudziestolecia. 

W przeglądzie dorobku historiografii, który - rzecz oczywista -
nie może objąć ani wszystkich pozycji, ani też wątków tematycznych, 
jakie w nich pojawiały się, zamierzamy wskazać na najważniejsze -
naszym zdaniem - prace historyczne, odnoszące się do tej części Gór
nego Śląska, która przed I wojną światową wchodziła w skład rejencji 
opolskiej, a po powstaniach i plebiscycie stanowiła zasadniczą część ów
czesnego województwa śląskiego. Zgodnie z powszechnie przyjętą perio
dyzacją interesujący nas okres dziellmy na trzy podokresy: powstań 
śląskich i plebiscytu, II Rzeczypospolitej, okupacji hitlerowskiej. 

POWSTANIA SLĄSKIE I PLEB�YT 

Lata 1918-1922 stanowiły w dziejach Górnego Śląska przełomowy 
okres, stąd też od dawna przykuwały one zainteresowanie historyków 2. 

Jeśli w okresie międzywojennym eksponowano wyłącznie narodowo
wyzwoleńcze aspekty ruchów zbrojnych, to historiografia okresu PRL 
ukazała powstania śląskie w ich pełnym kolorycie, a jej zasadniczym 

2 Do tej pery wielokrotnie już opublikowano przeglądy badań historycz,nych 
tego okresu - zob. np.: T. J ę d r  u s  z c z  a k, Historiografia poŁsloo. o powstaniach 

śląskich (Najnowsze dzlieje Polski, Materiały i St.udia z ok!resu 1914---1939, t. I, 
Warszawa 1958, s. 5-34); J. Pr z e  wł o ck i, W. ·zieli ń s k i, Historiografia po
wstań śŁąskich (W pięćdziesiątą ,rocznicę powstań śląskich i .plebiscytu, pod red. 
H. Rechowicza, Katowice 1971, s. 299-338).
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sukcesem stało się ukazanie klasowych uwarunkowań aktywności spo
łeczeństwa górnośląskiego, wydobycie społecznowyzwoleńczych pier
wiastków w trzech śląskich powstaniach. Niewątpliwie wzajemne re
lacje między tymi dwoma nurtami - społeczno- i narodowowyzwoleń
czym - stanowiły oś dyskusji, jaka toczyła się początkowo wśród 
historyków. Symptomatyczną ilustracją przełamywania s'ię spojrzenia 
historyków na m'iejsce i rangę obu wątków w ogólnym obrazie lat 
1918-1922 mogą stanowić prace: K. Popiołka 3 oraz H. Zielińskiego 4. 
W ujęciu K. Popiołka powstania śląskie, w szczególności zaś trzecie, 
wyrażały wolę Górnoślązaków zjednoczenia z Polską, zatem były uko
ronowaniem procesu rozwoju życia narodowego tej dzielnicy. Natomiast 
H. Zieliński wychodząc z analizy stosunków klasowych na Górnym Ślą
sku, rozpatrując warunki życia proletariatu, proces jego dojrzewania
ideowego, różnorodne przejawy wystąpień klasowych, ukazywał walkę
robotniczego Śląska z ustrojem kapitalistycznym. W ocenie powstań
śląskich wyraźnie rozróżniał postawę mas ludowych, wysoko oceniając
ich patriotyzm i niezłomne dążenie do wyzwolenia narodowego, od po
stawy kierownictwa ruchu zbrojnego, polskich klas posiadających, które
próbowały nadać wystąpieniom mas ludowych charakter kontrrewolu
cyjny. Istotne znaczenie w tej dyskusji miała publikacja T. Jędrusz
czaka 5, w której autor naświetlił powstania Śląskie z innej perspek
tywy - poczynań przedstawicieli głównych partii politycznych i rządu
polskiego wobec Śląska, roli tych czynników w inspirowaniu, bądż
też - co zdarzało się znacznie częściej - hamowaniu tendencji do
zbrojnej walk'i o wyzwolenie Śląska. Praca T. Jędruszczaka wskazywała

na klasowe uwarunkowania polityki rządu polskiego, ale równocześnie
dowodziła bezzasadności niektórych ocen, szczególnie funkcjonujących
w publicystyce, przekreślających czy wręcz opacznie ujmujących za
angażowanie państwa polskiego w kwestii górnośląskiej s.

W latach 1946-1958 ukazały się też inne pozycje._ Wiele wysunię
tych wówczas tez ostało się do dnia dzisiejszego w historiografii, a wzbo
gacone nowymi dowodami stanowią obecnie cząstkę świadomości histo
rycznej naszego społeczeństwa. Odnosi się to przykładowo do społecz
nych źródeł wystąpień klasy robotniczej u schyłku I wojny światowej 
i w okresie przed I powstaniem śląskim, czy też do międzynarodowych 
uwarunkowań walki narodowowyzwoleńczej ludności Górnego śląska. 
Niektóre ze sformułowanych wówczas tez wywoływały sprzeciwy, które 

s K. Pop i o ł e ·k, Trzecie śląskie powstanie, Katowice 1946. 
' H. Z i e 1 i ń s k d, Położenie i walka górnośląskiego proletariatu w latach 

1918-1922, Warszawa 1957. 
s T. J ę d rus z cz a k, Poiityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918-1922, 

Warszawa 11958. 
6 Zob. np.: T. Sz af ar, Cień Targowicy nad Śląskiem, War�zawa 1955. 
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w toku dyskusji prowadziły do tworzenia nowego obrazu powstań ślą
skich 1. 

Próby pierwszego, szerokiego spojrzenia na problematykę dziejów 
Śląska w latach 1918-1922 dokonano przy okazji sesji naukowej zor
ganizowanej w 40-lecie III powstania śląskiego s. 

Referaty na sesję, liczne artykuły, opublikowane wówczas w perio
dykach naukowych, zwracały uwagę na nowe kręgi zagadnień. H. Zie
liński nświetlił implikacje wynikające z zaangażowania państwa pol
skiego w politykę wschodnią dla losów sprawy górnośląskiej, T. Jęd
ruszczak po raz pierwszy właściwie w histor'iografii podjął ułamkowo 
tylko znaną kwestię stosunku społeczeństwa polskiego do śląskiego 
ruchu narodowowyzwoleńczego, natomiast K. Popiołek ukazywał w ge
nezie III powstania śląskiego wzajemne uwarunkowania dążeń naro
dowych od elementów klasowego ruchu mas ludowych. W tym czasie 
już problematyka powstań śląskich znalazła się w zasięgu badań sporej 
grupy historyków wrocławskich, opolskich, warszawskich i katowickich. 
toteż w krótkim czasie pojawiły się liczne publikacje naukowe. Obok 
zapoczątkowanej w 1963 r. I tomem serii Źródeł do dziejów powstań 
śląskich o z dorobkiem lat sześćdziesiątych wymienić należy przede 
wszystkim monografię F. Hawranka 10, w której autor w sposób rze
czowy ustosunkował się do wcześniejszych dyskusji, a badając dynamikę 
rozwoju wpływów partii komunistycznej wskazał na pogłębiający się 
już od wiosny 1919 r. rozdźwięk między tendencjami społecznowyzw0-
leńczymi a dominującymi z każdym dniem dążnościami narodowowy
zwoleńczymi, decydującymi ostatecznie o obrazie wydarzeń na Górnym 
Śląsku, chociaż do końca nie brakowało w nim silnych elementów· ruchu 
klasowego. Istotną luką w wiedzy o powstaniach śląskich wypełniała 

7 F. R y s z k a, Radykalizm społeczny ludności Górnego Sląska na przełomie
lat 1918/1919 (Przegląd Zachodni, 1950, s. 7/8); H. Zie 1 iń s ki, Stanowisko mię

dzynarodowego kapitału ... ; K. La p t  e r, H. Z i elińs k i, Powstania Sląskie 
(Kwartalnik Historyczni, 1954, nr 1); K. P o p i o ł e k, Na marginesie artykułu 
K. Laptera i H. Zielińskiego pt. Powstania śląskie (Kwartalnik Historyczny, 1955,

nr 1);. T. J ę dr u s  z c z  a k, W sprawie drugiego powstania śląskiego (Kwartalnik

Historyczny, 1955, nr 4-5).
a Powstania śląskie. Materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w 40 rocznicę 

III powstania śląskiego w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ka
towice, 13 i 14 VI 1961 r., pod red. K. Popiołka i H. Zielińskiego , Katowke Hl63. 

9 źródła do dziejów powstań śląskich, pod red. K. Popiołka, t. I: Październilc 
1918-styczeń 1920, cz. I, wybr. i opr. H. Zieliński, edyt. przyg. Z. Kolan kowski. 

z przedm. K. Popiołka, Wrocław 1963; t. II: Styczeń-grudzień, 1920, opr. T. Ję

druszczak i Z. Kolankowski, Wr-0cław 19-70; t. III, cz. I: Styczeń-maj 1921, opr. 
J. Przewłocki i W. Zieliński, Wrocław 1974.

10 F. H a wr a n e k, Ruch komunistyczny na Górnym Sląsku. w latach 1918-
1921, Wrocław 1966. 
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też publikacja J. Przewłockiego 11• Ukazywała ona rolę czynników mię
dzynarodowych w rozwiązywaniu kwestii państwowej przynależności 
Górnego Śląska, stosunek poszczególnych państw alianckich do ruchu 
zbrojnego, a także działania polskie w tej kwestii na forum międzyna
rodowym. 

Półwiecze powstań śląskich ponownie zmobilizowało historyków do 
znacznego wysiłku badawczego. Jego efektem była m. in. obszerna mo
notematyczna publikacja Śląskiego Instytutu Naukowego 12. Ujmowała 
ona wieloaspektowo problematykę wydarzeń z lat 1918-1922 na Gór
nym Śląsku, przedstawiała postawę powstańców śląskich w kampanii 
wrześniowej i ich losy w latach okupacji hitleroy.rskiej oraz inne wątki 
tematu powstańczego. 

W 1971 r. wiele ośrodków naukowych zorganizowało sesje naukowe 
o problematyce powstańczej. Z ważniejszych· należy wymienić sesję
"zorganizowaną wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, śląski
Instytut Naukowy w Katowicach i Instytut Śląski w Opolu w dniach
26-27 IV 1971 r. w Katowicach i Opolu oraz sesję Instytutu Historii
Uniwersytetu Wrocławskiego i Towarzystwo Miłośników Wrocławia
w dniu 19 V 1971 r. we Wrocławiu. W czasie obrad obu tych sesji
przedstawiono referaty znacznie wzbogacające wiedzę o powstaniach
śląskich, przy czym - najogólniej charakteryzując - traktowano je jut
nie w skali wydarzenia regionalnego, ale w łańcuchu wydarzeń, które
decydowały o kształcie odrodzonego państwa polskiego i stawały się
elementem świadomości politycznej społeczeństwa. Dorobek obu sesji
udąstępniono społeczeństwu w formie publikacji 13. 

Już po obchodach pięćdziesięciolecia powstań śląskich ukazało się

kilka dalszych publikacji, które podejmowały problematykę dziejów re
gionu w latach 1918-1922. Były to m. in. prace K. Brożka, E. Kleina, 
W. Lesiuka, W. Zielińskiego 14

. Przed dwoma laty na półkach księgar
skich ukazała się obszerna, niezwykle staranna pod względem edytor
skin;, monografia W. Ryżewskiego 15

. Trudno przecenić jej znaczenie,

11 J. Pr z e  w l o c k i, Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. 

na Górnym Sląsku w latach )920-1922, Wrocław 1970. 
u W pięćdziesiątą rocznicę powstań śląskich i plebiscytu, pod 11ed. H. Recho

wicza, Kar.owice 1971. 
i3 Pięćdziesięciolecie powstań śląskich, pod red. F. Hawr an'ka i w. Zieliń,skiego. 

Katowice 1973; ,,Sobótka", 1972, nr •1. 
' 

14 K. Br o ż e k, Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie 
1918-1922, Katowice 1973; E. Kle i n, Rada Ludowa we Wrocławiu. Centralna 
Rada Ludowa dla Prowincij Sląskiej, Warszawa 11976; W. Les i u k, Rady robot
nicze, żołnierskie, chłopskie i ludowe w rejencji opolskiej w latach 1918-1919� 

Opole 1973; W. Zie I iński, Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na 

Górnym Sląsku, Wrocław 1972. 
15 W. Ryże ws ki, Trzecie powstanie śląskie 1921. Geneza i przebieg działań:

bojowych, Warszawa 1977. 
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jest to bowiem publikacja całościowo ukazująca na podstawie gruntow
nie przebadanego materiału źródłowego wysiłek militarny Górnośląza
ków w powstaniu, otwierającym drogę do zjednoczenia z Polską. 

Jeśli do tej pory próbowaliśmy wskazać na najważniejsze publikacje 
.dotyczące okresu powstań, czyniąc to w ujęciu c:_hronologicznym, aby 
wskazać momenty inspirujące historyków do podejmowania tej pro
blematyki, a zarazem ukazać jak narastała wiedza o tym okresie, to 
,obecnie podejmujemy próbę prześledzenia głównych wątków tematycz
nych historiografii powstań śląskich i plebiscytu. 

Sytuacja na Górnym Śląsku w latach 1918-1922 kształtowała się 
pod wpływem wielu czynników; wynikała z długotrwałego procesu 
rozwoju świadomości narodowej i klasowej, przy czym decydujące 
w tym zakresie znaczenie miały lata I wojny światowej oraz wydarze
nia, jakie rozgrywały się w Europie środkowo-wschodniej, zapocząt
kowane rewolucyjnymi wystąpieniami proletariatu rosyjskiego w r. 1917, 
:za którego przykładem w najbliższych latach poszły masy robotnicze 
na ziemiach polskich, w Niemczech, Austro-Węgrzech. Rozpad dotych
czas trwałego, jak mogło wydawać się jeszcze przed kilku laty, systemu 
politycznego i powstanie niepodległego państwa polskiego wyzwoliło 
olbrzymi ładunek aktywności społecznej mieszkańców Górnego śląska 1s. 

Stałym komponentem czynników sprawczych w wydarzeniach gór
nośląskich lat 1918-1922 było zainteresowanie losami tej ziemi nie 
-tylko państw bezpośrednio zaangażowanych w walkę o pozyskanie spor-. 
nego terytorium i nie tylko zwycięskich mocarstw alianckich, lecz 
także międzynarodowego kapitału, dążącego do nadania tej ziemi ta
kiego statusu prawnego, który umożliwiałby pełną eksploatację jej 
bogactw i ludzi. Przetargi wokół sprawy górnośląskiej na forum mię-

dzynarodowym niejednokrotnie, przykładowo w 1919, ale też 
i w 1921 r., należały do pierwszorzędnych czynników inspirujących 
masy górnośląskie do zbrojnej walki o wyzwolenie narodowe 11. 

Powojenny okres dziejów Górnego Śląska - wzniesienie fali rewo
lucyjnej na przełomie lat 1918 i 1919 - znalazł obszerne odbicie 

w historiografii. Dość tu przykładowo wymienić prace H. Zielińskiego, 

15 H. Z i e I ,iński, Położenie i walka ... , H. R e  c ho w i ,c z, Znaczenie odzy
.ska.nia przez Polskę niepodległości w 1918 roku dla Górnego Sląska (Zar anie ślą

skie, 1968, z. l); Odgłosy 1917 roku w Zagłębi-u Dąbrowskim, Częstochowie i Slą
.sk-u, pod red. H. Rechowicza , Katowice 1967. 

17 K. S m o g or ze wski, Sprawa Górnego Sląska na konferencji pokojowej 
.w Paryżu 1919 r., Katowice 1955; H. Zi eli ńsk i, Stanowisko międzynarodowego 
.kapitał-u ... ; te n że, La ą-uestion de l'Etat independant de Haute Silesie apres la 
_premiere ąuerre mondiale 1919-1921 (Acta Poloniae Historica, t. IV, W-arszawa 
1961); Pr ze wł o ck i, Międzysojusznicza Komisja ... ; te n że, Francuskie zainte
-:resowania Górnym Sląskiem, Ka�owice 19W. 
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W. Schumanna czy też F. Hawranka 1s. Jednakże i ten wycinek powo
jennych dziejów Śląska, wielokrotnie i dogłębnie penetrowany przez
historyków, kryje niewyjaśnione kwestie. Przede wszystkim posiadamy
statyczne obrazy warunków materialnego bytu mieszkańców Górnego
Śląska, natomiast h�storiografia nie odpowiada na pytanie, w jakim stop
niu ulegały one zmianom, a pytanie to odnieść można nie tylko do 
wspomnianego, przełomowego roku, ale też do całego okresu powstań
śląskich. Wszechstronnie naświetlono genezę I powstania i jego prze
bieg, skrzętnie też zebrano informacje, na podstawie których nakre
ślono obraz działań zbrojnych. W poznanie ostatniego z wymienionych
aspektów I powstania istotny wkład wniosły publikacje przedwojenne,
powojenne wzbogaciły tylko zarysowany wcześniej obraz, nie doko
nując w nim jednak zasadniczych korektur 19.

Jeśli spojrzeć na wydarzenia rozgrywające się na Górnym Śląsku 
w ciągu pierwszego roku po zakończeniu wojny, na masowosc wystą
pień proletariackich, ich częstotliwość i uporczywość, to  nie sposób 
poniechać refleksji co do zbyt wąskiego, regionalnego ich traktowa
nia w ogólnym dorobku naszej historiografii. Wprawdzie ostatnimi 
cząsy problematykę powstań śląskich, podobnie jak w ogóle nowszych 
dziejów Śląska, terytorium usytuowanego na styku trzech sąsiadują
cych narodów, ujmuje się coraz częściej w kontekście szerszych, mię
dzynarodowych uwarunkowań 20, t_o jednak - jak wydaje się - nie
zdołaliśmy wpisać wydarzeń owego przełomowego roku w panoramę 
ogólnych, rewolucyjnych l narodowowyzwoleńczych ruchów w Europie 
po I wojnie światowej. I powstanie śląskie wywołało spontaniczny ruch 
solidarności całego narodu polskiego dla walczących Górnoślązaków. 
Poparcie to przybierało różnorakie formy i odegrało istotną rolę w pro-

ie Żródła do dziejów powstań śląskich, t. I; Rys z k a, Radykalizm społecz
nym ... ; W. Schum an n, Oberschlesien 1918/1919. Vom gemeinsamen Kampf 
<leutscher and polnischer Arbeiter, Berlin 1961; Ha w r a n ek, Ruch komunistycz
ny ... ; Les i u k, Rady ... ; H. Z i ,e 1 i ń ski, Położenie i walka ... 

19 I. Ludy g a - Lask o w ski, Materiały do historii powstań górnośląskich 
1919-1920, t. I, Katowice 1925; J. Grze g o rzek, Pierwsze powstanie śląskie 1919 

roku w zarysie, Katowice 1935; E. K r  z o sk a, Przebieg działań wojennych w I 
powstaniu. śląskim (Zaranie Sląskie, 1959, z. 3); H. Z<i e•l i ński,, Węzłowa proble
matyka I powstania śląskiego w świetle nowych dokumentów (Zaranie ślą,skie, 
1981, z. la); J. Wy g l end a, Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966; J. Pr ze
wł o c'k-i, Pierwsze powstanie śląski'e, Katowice 1969; M. Wr: z os e k, Powstania 
:śląskie 1919-1921, Zarys działań bojowych, Warsz,awa 197'1. 

20 Zob. np .: H. Z i e li ń tS ki, Miejsce i rola Sląska w Europie środkowej 
·w XIX i XX w. Próba syntetycznego spojrzenia (.Sobótka, 1971„ nr 4); A. Br o

·z e �' Ziemie śląskie byłego pogranicza prusko-austriackiego w stosunkach polsko
-niemiecko-czechosłowackich (1919-1922) 1(Studia Śląskie, Seria Nowa, t. X[X);
ie n że, Miejsce ziem śląskich w polityce środkowoeuropejskiej po I wojnie świa
towej (1918-1921) (Dzieje Najnow5ze, 1970, nr 1). 
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ces'ie integracji tej dzielnicy z innymi ziemiami polskimi. Problemy 
te, z początku prawie nie dostrzegane w historiografii, mają już dość
bogatą literaturę, ujmującą zarówno działalność różnorakich organizacji 
pomocy dla Sląska, jak i stosunek partii politycznych oraz społeczeń
stwa do wydarzeń na Górnym Śląsku 21. 

Problematyką plebiscytu i II powstania śląskiego zajmowali się
autorzy głównych opracowań monograficznych. Poświęcono jej też. 
szereg odrębnych artykułów. W literaturze tej zdecydowanie eksponuje
się kwestie polityczne. Polityka wschodnia rządu polskiego a· sytuacja 
na obszarze plebiscytowym, przygotowania organizacyjne do plebiscytu, 
walka o równouprawnienie ludności polskiej, działalność aliantóWi na. 
obszarze plebiscytowym - to cząstka kompleksu zagadnień, warunku
jących wybuch II powstania śląskiego, określającego zarazem sytuację 
tuż przed plebiscytem 22• W kręgu tej problematyki mieści się też roz-· 
wój życia politycznego, związany z działalnością partii politycznych, 
wprawdzie powstałych już wcześniej, ale które dopiero w okresie
przedplebiscytowym znacznie wzmogły swą działalność. Wiedza nasza 
o tej problematyce jest ogólnte bogata, brakuje natomiast obszerniejszych_
opracowań poświęconych poszczególnym partiom politycznym. N ajko
rzystni'ej w tym względzie przedstawia się dorobek dotyczący partii
komunistycznej 23, natomiast ugrupowaniom narodowym i partiom re
formistycznym działającym w ruchu robotniczym poświęcono znacznie
mniej miejsca 24• Czy jest to problem zasługujący na to, ab.y upomi
nać się o jego opracowanie, skoro powszechnie znana jest solidarność
obozu polskiego w latach powstań? Wydaje się, że tak, albowiem.
w kontynuacji procesów sprzed I wojny światowej, kiedy to życie po-·

21 T . J ę dr us z c z  a k, Stosunek społeczeństwa polskiego do III powstania 
śląskiego (3V-5VII 1921) (Powsta nia śl ąskie, Kat owice 1963); W. Zi eli ńs ki, 

Stosunek społeczeństwa polskiego do powstań i plebiscytu na Górnym śląsku 
1919-1921, Kat ow.ice 1968; M. Cz a p  I i ńs k i, T. Ku ,1 a k, Powstania śląskie· 
w polskiej opinii publicznej (Sobótk a, 1972, nr 1) . 

22 R. Lu t ma n, Plebiscyt górnośląski (Straiinic a Zachodni a, 1931, z. 3); C. Be

re zow s ki, Komisja Międzysojusznicza Rządu i Plebiscytu Górnego Śląska i jej

działalność w świef!le prawa publicznego, Wars zaw a 11925; H. Zi e 1 i ńs k i, Sprawa 
Śląska a ekspansja polska na wschód na tle sytuacji międzynarodowej (P-0wst a
ni a śląskie, Katowice 1963); W. K a r  u g a, Organizacja Polskiego Komisariatu Ple
biscytowego dla Górnego Śląska, Opole 1966; T. Mu si o ł, Strajki szkolne na. 
Górnym Śląsku w latach 1906 i 1920, Wars zaw a 1970; J. Pr ze wł o ck i, Między-

sojusznicza Komisja... 

23 H a wr a n ek, Ruch komunistyczny ... , Organizacje komunistyczne na Gór
nym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1918-1922. Materiały źródłowe, zebr. 

i opr ac . M. Antonów, H. Rechowicz, J. S och anik, Katowice 1958 . 

24 J. Kę p,s ki, Polska Partia Socjalistyczna na Śląsku w latach 1918-1922' 
(W Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym $Iąsku u p rogu i na początku niiepod:�g

lości (1918-1922), pod red. H. Rechowicza, Katowice 1968); J. Pr ze w ło ck t Na
rodowa Partia Robotnicza na Górnym śiąsku w latach 1918-1922 (tamże). 

' 
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lityczne ludności Górnego Śląska integrowało się na płaszczyźnie ideo
wej z głównymi nurtami politycznymi, funkcjonującymi w innych 
zaborach, w latach powojennych dokonywało się stopniowo organiza
cyjne zespalanie śląskich emanacji politycznych z. partiami ogólnopol
skimi. Bez analizy ideowej i organizacyjnej działalności poszczególnych 
partii w okresie plebiscytu trudno mówić o stworzeniu przesłanek do 
-Opracowania syntezy życia politycznego w województwie śląskim. 

W ostatnim wycinku interesującego nas podokresu dominuje pro
blematyka III powstania śląskiego, rozgrywek wokół decyzji o podziale 
Górnego Śląska i wreszcie kwestia zmiany suwerenności części tego 
obszaru. Kwestie te, zwłaszcza III powstanie śląskie, posiadają nader 
obfitą literaturę, która nawet stała się przedmiotem odrębnego arty
kułu 25• Do tego kręgu problemowego odnosi się spora grupa prac n� 
poły o charakterze wspomnieniowym, których autorzy zajmowali się 
głównie militarnymi aspektami III powstan.ia 2s. Geneza i przebieg 
walki zbrojnej w 19�!< r. znalazła odbicie m. in .. w pracach K. Po
piołka 21, M. Wrzoska 2s, � ostatnio - jak to już stwierdziliśmy -
w pracy W. Ryżewskiego. W kilku rozdziałach swej pracy autor ten 
obszernie przedstawił siły zbrojne walczących stron, przebieg działań 
ofensywnych na poszczególnych frontach, działania obronne w końco
wej fazie powstania. Społeczne aspekty tego okresu przedstawiają także 
wymieniane już prace H. Zielińskiego, T. Jędruszczaka, F. Hawranka. 

Losy sprawy górnośląskiej na forum międzynarodowym w końcowej 
fazie rozgrywki o przynależność państwową tego obszaru przedsta
wiano m. in. w książce J. Przewłockiego oraz w artykułach F, Ryszki,

Z. Kołodziejczyka czy też H. Korczyka 29. Wreszc'ie końcowa faza

2s J. P r  z e  w ł  o ck i, Historiografia polska o III powstaniu śląskim (Sobótka,
19712, nr 1). 

26 M. M i el ż y ń s ki, Wspomnienia i przyczynki do historii III powstania
górnośląskiego, Katowice 1931; O wolność śląska. W dziesięciolecie III powstania
1921-1931, Katowice 193.l; S. S r o k  o w s ki, Wspomnienia z trzeciego powstania 
górnośląskiego, Poznań 1�26; J. Ludy g a - L as ko w s ki, Zarys historii trzech
powstań śląskich 1919, 1920, 1921, Warsz awa 1973. 

t7 Zob. np . K. Po p i o ł e k, Geneza III powstania śląskiego (Powstania śląskie, 
Kat.owi ce 1963); t e n  że, Trzecie śląskie powstanie, Katowice 11946. 

28 M. ·wr z o s  e k, Powstania śląskie 1919-1921. Zarys działań bojowych, War
szaw a 1971. 

29 Pr z e w ł  o c k :i, Międzysojusznicza Komisja ... ; t e n ż e, Stoswn.ek mocarstw 
zachodnich do zagadnienia przynależności państwowej Górnego Śląska (1918-1922) 
(W pięćdziesiątą rocznicę ... ); F. Rys z 'k a, Kulisy decyzji w sprawie Śląska 

w r. 1921 (Kw art alnik Historyczny, 1953, nr 1); Z. Koło d z i ejc zyk, Rola Włoch

w podziale Górnego Śląska (Zaranie Sląskie, 1961,, z. la); H. Korczyk, Sprawa 
górnośląska w polityce mocarstw sprzymierzonych w drugiej połowie 1921 r. 
(VII 1921-X 1921) (Studia � m ateri ały z dziejów Sląska, pod red. K. Popiołka, 
t. V, Wrocł aw 1962).
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okresu powstań śląskich, przełom lat 1921-1922, znalazła naświetlenie 
w niedawno opublikowanej pracy E. Długajczyka 30, 

Historiografia okresu powstań i plebiscytu jest nader bogata. Obok 
klikudziesięciu opracowań monograficznych jest już chyba kilkaset 
artykułów rozsianych po periodykach naukowych. Wiele z tych arty
kułów ma charakter przyczynkowy, a nawet wtórny wobec podstawo
wych monografii, tak pod względem bazy źródłowej, jak i wniosków 
badawczych. 

Mnogość opracowań z zakresu problematyki. powstań śląskich do
wodzi żywotności zainteresowań tym okresem, zapewne najdokładniej 
przebadanym przez historyków. Fascynacja przełomowymi wydarze
niami, bohaterstwem Górnoślązaków walczących o wyzwolenie naro
dowe przykuwała uwagę do kręgu spraw wynikających z dominującego 
- w ostatecznym rozrachunku - nurtu procesu historycznego, pro
blemów walki o zjednoczenie z Polską. Na marginesie natomiast po
zostało wiele innych, istotnych kwestii, a wśród nich ta, która w kal
kulacjach wielu polityków stanowiła w pierwszym rzędzie o wartości
tej ziemi - życie gospodarcze. Informacje z tego zakresu znajdują się
we wspomnianych już głównych opracowaniach tego okresu, nadto
w pracach F. Ryszki i J. Popkiewicza, Z. Landaua i J. Tomaszewskie
go 31, liczne też są źródła drukowane, które mogą stanowić zasadniczą
podstawę do monograficznego opracowania.

Literatura historyczna naświetliła różnorakie formy aktywności 
społeczno-politycznej klasy robotniczej w tym okresie, jednak chyba 
mniej już wiemy o samej klasie robotniczej, jej strukturze wewnętrz
nej, przeobrażeniach itd. 

Problematyką powstań i plebiscytu nader żywo interesowała się 
historiografia niemiecka, przede wszystkim zaś publicystyka. Zdecy
dowana większość publikacji z tego zakresu miała charakter przyczyn
ków okolicznościowo-wspomnieniowych, których głównym celem 
było podtrzymywanie tezy o „krwawiącej. granicy". Szowinistyczny 
punkt widzenia autorów tych publikacji nader wyraźnie przejawiał się 
w traktowaniu zbrojnego ruchu narodowowyzwoleńczego jako knowań 
państwa polskiego, prowadzonych wbrew woli ogółu Górnoślązaków. 
Tradycje nacjonalistycznego ujmowania problematyki powstań kon
tynuowane są przez historyków zachodnioniemieckich. Zgoła inne po
dejście do tych zagadnień prezentuje historiografia NRD, czego naj-

so E. Dług aj c z y k, Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie, Ka<towice

197'7. 
s1 Zob. np.: J. Popki ew i cz, F. Rys z ka, Przemysł ciężki Górnego śląska 

w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939). Studium historyczno-gospodar
cze, Opole 1959; z. Land a u, J. Tom as ze wski, Gospodarka Polski między
wojennej, t. I: 1918-1923; Warszawa 1967. 
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lepszym dowodem jest cytowana praca W. Schumanna, wysoko oce
niana ze względu na wartości merytoryczne i metodologiczne przez: 
historyków polskich. 

Bliższe charakteryzowanie niemieckiej, tradycyjnej historiografii 
wydaje nam się zbędne; badacze polscy na ogół doceniają i wykorzy
stują o�reślone walory faktograficzne, jakie ta historiografia zawierała� 
nie do przyjęcia natomiast jest jej sposób interpretowania podstawo
wych zjawisk interesującego nas okresu, który też generalnie określa 
jej wartość. 

W związku z powyższymi stwierdzeniami nasuwa się konkretny 
postulat badawc�y: do tej pory historycy polscy zajmowali się głównie 
problemami, wynikającymi - tak to umowne określamy - z zaanga
żowania strony polskiej w walce o przynależność państwową Górnego 
Śląska. Działania niemieckie znalazły znacznie słabsze odbicie; podej
mowane są właściwie tylko przez historyków wrocławskich (F. Biały, 
K. Fiedor, E. Klein, T. Kulak, Z. Surman), częściowo uwzględniane
były przez T. Jędruszczaka, W. Lesiuka, a wcześniej - w okresie
międzywojennym - przez S. Baczyńskiego. Na celowość tych badań
wskazuje już choćby artykuł F. H. Gentzena a2, ukazujący kształtowa
nie się właśnie w latach powstań niemieckich koncepcji życia organi
zacyjnego mniejszości.

OKRES II RZECZYPOSPOLITEJ 

Podział Górnego Śląska i przejęcie przez państwo polskie wschod
niej części dawnego obszaru plebiscytowego przyniosły rozległe kon
sekwencje zarówno w płaszczyźnie społeczno-politycznej, jak 'i gospo
darczej. W granicach utworzonego wówczas województwa śląskiego 
znalazła się liczna mniejszość niemiecka, w znacznym stopniu rekru
tująca się spośród klas posiadających, bądź też zajmująca bardziej 
uprzywilejowane stanowisko w hierarchii społecznej, aniżeli przeciętny 
mieszkaniec narodowości polskiej. Górnośląska część województwa ślą
skiego stanowiła obszar silnie zindustrializowany, przy czym w pro
dukcji przemysłowej istotną rolę odgrywało przetwórstwo, wiążące 
w całość podzielony między dwa państwa okręg. Warunki zapewnienia 
jedności gospodarczej dla całego tego obszaru, a także ochronę praw 
mniejszości narodowych gwarantowała konwencja genewska zawarta 
15 V 1922 r. Województwo śląskie posiadało w obrębie państwa pol-

·skiego autonomię, co stwarzało możliwości odmiennego kształtowania
na tym terenie wielu istotnych kwestii.

32 F. H. Ge n t ze n, Rola rządu niemieckiego tW dziele budqwy niemieckich

organizacji mniejszościowych na terenach zwróconych Polsce (1919-1922) (Najnow

sze Dzieje Pols�i 19il.4-1939, t. X, 1966). 
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W życiu społecznym wschodniej części Górnego Sląska w okresie 
międzywojennym w porównaniu z poprzednimi latami nastąpiła za
.sadnicza zmiana: nader ostra do tej pory, angażująca ogół społeczeństwa 
walka narodowościowa nie miała już tak otwartego, bezwzględnie 
.antagonistycznego charakteru, ale nadal tkwiła podskórnie, zaostrzając 
się okresowo w zależności od różnych czynników, skutkiem czego nie
jednokrotnie pojawiała się znów jako pierwszoplanowy problem. Na 
-0gół jednak do rangi tej urastała walka klasowa, położenie bowiem
proletariatu czy to w latach powojennej recesji gospodarczej, czy
w dobie kryzysu było szczególnie ciężkie i nawet w okresach prosperity
nie rozwiązano wielu palących problemów społecznych. O natężeniu
walki klasowej decydowały też nowe elementy świadomości proleta
riatu, które stwarzały przesłanki do trwałej działalności rewolucyjnego
nurtu w ruchu robotniczym.

Zjednoczenie części Górnego Sląska z Polską znacznie zdynamizowało 
procesy integracji na wielorakich płaszczyznach - narodowej, kultural
nej, gospodarczej. 

Już w okresie międzywojennym opublikowano wiele prac na temat 
kształtowania się aparatu państwowego i administracji samorządowej 
na Górnym Sląsku. Wartość tych prac jest ograniczona, mają one naj
częściej charakter okolicznościowy, nacechowane są apologetyką wzglę
.dem panującej sanacji, niemniej jednak dają znaczną sumę faktów 
· o kształtowaniu się polskich instytucji w województwie śląskim .
. Znacznie korzystniej przedstawia się stan badań nad autonomią śląską,
jej zakresem i funkcjonowaniem. Pierwsze prace z tego zakresu, po
wstałe także w okresie międzywojennym, ujmowały te problemy pod
"kątem prawnym. Wymienić tu należy prace K. Wolnego, W. Dąbrow
.skiego i J. Kokota ss. Politycznymi aspektami funkcjonowania auto
nomii śląskiej, przede wszystkim zaś dziejami Sejmu Sląskiego, który
.stanowił jej naczelny atrybut, zajął się H. Rechowicz. Jego monografia
.stanowi podstawową pozycję do poznania międzywojennych dziejów
-Górnego Sląska S4. Autor, obok przeglądu wydarzeń z zakresu życia
społeczno-polieycznego, przedstawił w niej działalność głównych sił
politycznych, reprezentowanych na forum parlamentu śląskiego, w tym
też wiele miejsca poświęcając mniejszości niemieckiej, niemieckim par
tiom politycznym i roli, jaką one odgrywały w Sejmie. Jako jeden z za-
sadniczych tematów pojawia się w pracy walka stronnictw opozycyj
nych z sanacją.

83 K.' W o I n y, Geneza statutu autonomicznego Województwa Sląskiego (Głos 
Pr awników Sląskich, 1937, nr 1); w. D ą br ows k i, Autonomia województwa ślą
skiego. Studium prawnicze, Warszawa 1927; J. Kok ot, Zakres działania woje
wództwa śląskiego jako jednostki samorządu terytorialnego, Katowice 1939. 

" H. Rec ho wi cz, Sejm Sląski, 1922-1939, wyd. I, Katowice 1965; wyd. II 

.zmien. i rozs z., Katowice 1971. 
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Istotnym aktem, normującym porządek prawny, a zarazem określa
jącym sytuację społeczną była konwencja genewska. Zrozumiałe za
tem zainteresowanie piśmiennictwa jej postanowieniami i ich realizacją. 
Znalazło to .odbicie w licznych publikacjach autorów polskich, jak np. 
A. Szczepańskiego, M. S. Korowicza, S. Komara 35. Dowodem zainte
resowań międzynarodowej opinii sytuacją na Górnym śląsku były opra
cowania autorów pochodzenia anglosaskiego poświęcone w całości bądź
w dużej części konwencji aa.

Znaczenie Górnego Śląska w organizmie gospodarczym państwowo
ści polskiej określał przede wszystkim przemysł górniczo-hutniczy. 
Problematyce tej poświęcili swą obszerną i pionierską publikację 
J. Popkiewicz i F. Ryszka 37. Praca tych autorów przedstawia w ujęciu
historyczno-ekonomicznym zagadnienia rozwoju podstawowych gałęzi
gospodarki, procesy koncentracji produkcji i kapitału, rolę kapitałów
obcych, procesy integracji gospodarki regionu z ogólnokrajową, wresz
cie też dążenia władz polskich do etatyzacji głównych dziedzin życia
gospodarczego. Obok tych zagadnień w monografii zawarto liczne in
formacje dotyczące społecznego tła funkcjonowania organizmu gospo
darczego, a więc na temat klasy robotniczej, jej struktury i położenia,
wydajności, zarobków itd. Praca Popkiewicza i Ryszki orientuje też ·
czytelnika w kierunkach zbytu, wewnętrznych i zagranicznych, pro-·
dukcji górnośląskiej, a zatem sytuuje gospodarkę tego regionu w znacz
nie szerszej, międzynarodowej panoramie produkcji i wymiany han
dlowej.

Publikacje, H. Rechowicza o Sejmie Śląskim, J. Popkiewicza 
i F. Ryszki o gospodarce, a także wskazane pozycje dotyczące kon
wencji genewskiej uważalibyśmy za fundamentalny wkład w rozwój 
dorobku historiografii o międzywojennych dziejach Górnego Sląska: 
Dwie pierwsze pozycje ukazały się już dość dawno; wobec ówczesnego 
zaawansowania prac badawczych nad okresem międzywojennym, braku 
analitycznych opracowań, zakreślały krąg problemowy w historycznym 
ujęciu poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego i wska
zywały konkretne postulaty badawcze. 

Struktura narodowościowa Górnego Śląska w poważnym stopniu 
określała kształtowanie się wielu procesów społeczno-politycznych 

ss A. S z c z ep a ń s ki, Górny Śląsk w świetle wykonania Konwencji Genew
skiej, Warszawa 1929; M. S. K o r  o w i c z, Górnośląska ochrona mniejszości 1922-

1937 na tle stosunków narodowościowych, Katowice 1938; S. Kom a r, Górnośląska 
Konwencja Genewska pomiędzy Polską a Niemcami 1922-1937, Katowice 1937. 

ao D. K •a e c k en b e ,e c k, The International Experiment of Upper Silesia.

A Study in the Working of the Upper Siiesian Settlement 1922-1937, London
New York-Toronto 1942; W. J. Rose, The Drama of Upper Silesia. A Regional 

Study, London 1.936. 
s1 P o p k i e w i c z, R y s z k a, op. cit.

4 - Sobótka 2/79 
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w tym regionie w okresie międzywojennym. Dla zasadniczej częsc1 
mieszkańców· zjednoczenie ich ziemi z Polską oznaczało możliwość 
swobodnego kultywowania wartości narodowych, otwierało perspek
tywę awansu kulturalnego, zapewne ograniczonego klasową polityką 
państwa, możliwości te stały się także udziałem grup ludności ,o nie
pełnej ,świadomości narodowej, które w państwie polskim objęte zo
stały - poprzez szkołę, wojsko, instytuje państwowe, udział w życiu 
publicznym - przyśpieszonymi tendencjami integracyjnymi. Procesy 
integracyjne nie wzbudzały przez dłuższy czas zainteresowania histo
ryków, traktowano je - zdaje się - jako oczywiste. Praca J. Żarnow
skiego, a następnie podjęcie tej problemątykl w czasie obrad XI Po
wszechnego Zjazdu Historyków Polskich (Toruń, wrzes1en 1974) 
unaoczniły potrzebę podjęcia badań nad tą problematyką 38, Jeśli pa
trzeć w sposób wąski na tę problematykę, to należałoby stwierdzić 
brak poważniejszych prac w tym zakresie w odniesieniu do Górnego 
Śląska. Ale przecież każda praca ujmująca zagadnienia polityczne, go
spodarcze czy kultural!J.e regionu na szerszym tle stanowiła odpowiedź 
na pytanie co do procesów zrastania się Górnego Śląska z innymi zie-
miami polskimi. 

Dla niemieckiej ludności zjednoczenie części obszaru plebiscytowego 
z Polską oznaczało diametralną zmianę jej sytuacji; z dotychczasowej 
pozycji przedstawicieli narodu panującego politycznie i ekonomicznie 
ludność ta spadała do rangi mniejszości narodowej, jednak pozycja 
ekonomiczna mniejszości czyniła zeń czynnik o szerokich możliwościach 
działania, niejednokrotnie rekompensujący, nawet z nadwyżką, osła
bienie jej pozycji politycznej. Mniejszość chroniona była przepisami 
konwencji genewskiej, usankcjonowanymi przez czynniki międzynaro
dowe. Niemieckie przedstawicielstwa polityczne czy nawet indywi
dualne osoby niejednokrotnie uciekały się do opieki międzynarodo
wych organów wobec prawdziwych bądź też urojonych krzywd 
wyrządzonych im przez władze polskie. Ten element, a także nara
stanie niemieckiej propagandy rewizjonistycznej decydowały, że pro
blem górnośląski pojawiał się nader często w obradach dyplomatów 
europejskich. Zagadnieniami tymi zajmowali się głównie J. Krasuski, 
pod kątem stosunków międzypaństwowych, i J. Przewłocki, ze szczegól
nym uwzględnieniem spraw regionu 39. , 

38 J. żar n owski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospoiitej 1918-1939, War
szawa 1973; Drogi integracji społeczeństwa w Poisce XIX-XX w., pod red. H. Zie

lińskiego, Wrocław 1976. 
ag J. Kr asus ki, Stosunki polsko-niemieckie 1919-1925, Poznań 1962; te ,n że, 

Stosunki polsko-niemieckie 1926-1933, Poznań 1'964; te n że, Stosunki polsko-nie
mieckie 1919-1932, wyd. II zmien. Poznań 1975; J. Pr ze wł o ck i, Mocarstwa 

zachodnioeuropejskie wobec problemów i wydarzeń górnośląskich na początku lat 
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W piśmiennictwie politycznym i historycznym wielokrotnie podno
szono problem liczebności mniejszości niemieckiej, przy czym stwier-· 
dzić należy, że w literaturze polskiej - poza nielicznymi wyjątkami 
- traktowano to zagadnienie nader rzetelnie 40. Niejednokrotnie po
stulowano też podjęcie dalszych badań w tym zakresie przy użyciu
bardziej precyzyjnych instrumentów poznawczych 41• Również i w za
chodnioniemieckiej literaturze nie ma zgodności co do liczby Niemców
w województwie śląskim. Rozbieżności są dość znaczne, skoro V. Kauder
szacował liczebność Niemców w tym regionie na 180 tysięcy, natomiast
R. Breyer na 310 tysięcy 42• Poglądy w literaturze na ten temat za
prezentował w swej pracy już T. Falęcki, a ostatnio K. Wiśniewska
zajęła się w ogóle problemem metod 'i źródeł określania struktury na
rodowościowej Górnego śląska 43.

Badania nad mniejszością niemiecką na Górnym Śląsku są znacznie: 
zaawansowane, ale - naszym zdaniem·- ich kierunek kształtował się 
przez dłuższy czas jednostronnie. Nawet przy pobieżnym przeglądzie 
literatury widoczna jest koncentracja badań w tym zakresie na pro
blematyce ostatnich sześciu lat okresu międzywojennego, a więc pro
cesie postępującej hitleryzacji mniejszości. To stwierdzenie określa 
drugą cechę tych badań: przez długie lata widziało się przede wszyst
kim irredentę niemiecką, później dopiero wzrosło zainteresowanie 
grupami aktywistycznymi wśród mniejszości niemieckiej 44• 

trzydziestych (Zaranie śląskie, 1974, z. 2); t. e n  że, Sprawy górnośląskie na fornm 
Ligi Narodów w Z. 1922-1933 (Zaranie śląskie, 1975, z. 2); ,t e ·n że, Mocarstwa 
zachodnioeuropejskie wobec problemów Górnego Sląska w 'Latach 1918-1933, Ka
towice 1975. 

�o Zob. np.: A. Br ożek, Zur Statistik der deutschen Bevolkerung in Polen. 
seit 1930 (Jahrbuch fur Geschichte der UdSRR un d volksdemokratischen Llinder 
Europas, t. VII, 1963); A. T arg, Uczba Niemców na Sląsku do roku 1939 (Pol
sko-czechosłowacka konferencja niemcozn awcza (26-28 stycznia 1961), Dyskusja� 
Katowice 1955). 

�1 Zob. np.: S. M i c h a 1 ki e w i c z, Otto Uiitz - spiritus movens mnie3szo
ści niemieckiej na Górnym Sląsku czy narzędzie potityki III Rzeszy (Zaranie Ślą

skie, 1968, nr 1). 
42 V. K a  u <ie r, Das Deutschtum in Polen, I Tell: Das Deutschtum in der 

Woiwodschaft Schlesien, Plauen 1937; R. Br e y e r, Das Deutsche Reich und 
Polen 1932-1937. Aussenpolitik und Volksgruppenfragen, Wiirzburg 1955. 

43 T. F a 1 ę c k �. Niemieckie szkolnictwo mniejszościowe na Górnym Sląsku 

w latach 1922-1939, Katowice 1970; K. Wiś n i e  w ska, Kontrowersje dotyczące 
problemu określenia struktury narodowościowej Górnego Sląska w okresie mię

dzywojennym (Śląskie Studia Historyczne, t. nr, pod red. J. Chlebowiczyka, Kato

wice 1977). 
44 Okres prredhitlerowski obejmują łącznie prace: M. Cy g a ń s k i, z dziejów 

Volksbundu (1921-1932), Opole 1966; S. P oto c ki, Położenie mniejszo'Ści nie
mieckiej w Polsce 1918-1938, Gdańsk 1938; R. S t  a n i e  w i c z, Mniejszość nie
miecka w województwie śląskim w latach 1922-1933, Katowice 1965. 
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Działalność głównych organizacji narodowych i politycznych mmeJ
szości niemieckiej stała się polem eksploracji badawczej wielu histo
ryków, a to M. Cygańskiego, P. Dobrowolskiego, T. Falęckiego, 
K.. Grilnberga, R. Staniewicza, A. Szefera 45

. Praca A. Szefera stano
wiła istotne novum w literaturze, gdyż autor ukazał w niej efekty 
studiów porównawczych, badając rolę mniejszości w Polsce i Czecho
słowacji. Potrzeba komparatystyki w tym zakresie jest oczywista, ale 
poza pracą Szefera dysponujemy z tej problematyki jeszcze jednym 
opracowaniem tego typu, mianowicie zbiorem studiów pod redakcją 
H. Batowskiego 46.

Dostatek efektów badań nad mniejszością niemiecką nie pow1men
nam przesłaniać konkretnych braków w tym zakresie, niekiedy o cha
rakterze podstawowym. Wskazywano na nią głównie w artykułach 
polemicznych wobec zaprezentowanego przez M. Cygańskiego sposobu 
ujęcia problematyki mniejszości w jego książce o przywódcy Volks
bundu, O. Ulitzu. Z obszerną polemiką wystąpił wówczas m. in. 
M. Orzechowski 47, do którego stwierdzeń odwołujemy się, gdyż w na
szym odczuciu odnieść je można było nietylko do konkretnej pracy,
lecz też miały istotną wartość metodologiczną do badań nad tą pro-
blematyką.

Mniejszość niemiecka stanowiła zbiorowość o rozwiniętej strukturze 
społecznej, której stratyfikacji historiografia nie zdołała zbyt precy
zyjnie określić, jednak wiadomo jest, że obok licznej grupy wchodzącej 
bezpośrednio w skład klas posiadających czy zbliżonych warstw znaj
dowali się też - szczególnie na Górnym Śląsku - robotnicy niemieccy, 
żyjący w obconarodowym państwie burżuazyjnym. O ich świadomości 
i postawie politycznej w okresie międzywojennym decydował kompleks 
czynników, w tym m. in. polityka narodowościowa państwa, realizują
cego także funkcje klasowe zarówno wobec społeczności polskiej, jak 
i obconarodowych. Sanacja ze względów klasowych przede wszystkim 
nie była w stanie stymulować rozwoju demokratycznych idei wśród 
mniejszości niemieckiej. 

45 M. Cyg a ń ski, Zawsze przeciwko Polsce. Kariera poLityczna Otto Ulitza, 
Warszawa 1966; te n że, Volksbund w służbie III Rzeszy, 1933-1938, Opole 1968; 

te n że, Hitlerowskie organizacje dywersyjne w województwie śląskim w latach 
1931-1939, Katowice 1971; P. Dobro wo l ski, Mniejszość niemiecka w wybo
Tach komunalnych w 1926 r. w górnośląskiej części województwa śląskiego (Zara

nie Sląskie, 1965, nr 2); Fa 1 ę ck i, op. cit.; K. Gr ti nb erg, Nazi-Front Schle
sien. Niemieckie organizacje poUtyczne w województwie śląskim w latach 1933-1939, 
Katowice 1963; R. St a n ie wi cz, Mniejszość niemiecka ... ; A. Szefe r, Mniej
szość niemiecka w Polsce i w Czechosłowacji w latach 1933-1938, Katowice 1967. 

46 Irredenta niemiecka w Europie środkowej i południowo-wschodniej przed 
1I wojną światową, pod red. H. Batowskiego, Kar.owJce 197'1.

47 M. Or z e  cho wsk i, O mniejszości niemieckiej i Voiksbundzie uwagi po

lityczne (na marginesie pracy M. Cygańskiego o Uiitzu) (Zaranie Sląskie, 1967, z. 4). 
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W odniesieniu do pracy M. Cygańskiego M. Orzechowski stawiął 
nader wyraźnie kwestię, ,,czy na Górnym Śląsku istniał ucisk narodo
wosc1 i dyskryminacja narodowa ludności niemieckiej", gdyż odpo..;. 
wiedź na to 'pytanie może uchronić badacza od wulgaryzowania zjawisk 
historycznych i bezkrytycznych przejmowania sądów .zrodzonych w at
mosferze walki narodowościowej. 

Literatura niemiecka często sięgała po problematykę życia politycz
nego na Górnym Śląsku. Najczęściej jednak efektem tych zaintereso
wań były prace pomyślane przede wszystkim jako oręż walki o od.:. 
zyskanie dla państwa niemieckiego tego terytorium, jako stymulator 
kształtowania określonych postaw społeczeństwa niemieckiego wobec 
państwa polskiego. W celu oceny wartości tych wydawnictw, dotyczą
cych sytuacji niemczyzny na Górnym Śląsku, odwołujemy się do_.ob:
szerniejszych wypowiedzi znawcy tego zagadnienia, M. S. Korowicza·, 
który w 1931 r. pisał: ,,Ilość publikacji niemieckich o Górnym Śląsku 
rośnie w szybkim tempie z roku na rok. Większość ich, to książki_ ten
dencyjne, które pod szatą pozornie naukową przemycają tezy niemiec;::
kiej polityki zagranicznej, dążące do rewizji obecnej granicy na Górnym 
Śląsku. Trzeba. niestety stwierdzić, że wydawnictw o charakterze nąu_
kowym, operujących metodami wyłącznie naukowymi, niewiele .. moż�a 
by naliczyć pośród obszernej literatury niemieckiej o Śląsku w iatach 
ostatnich. Ale są też publikacje, które choć tendencyjne i pisan�- nie 
przez ludzi nauki, lecz przez polityków, urzędników administracyj:1ych 
etc., posiadają duże znaczenie, jeżeli nie dla ich bezpośrednich walo_ró'?' 
naukowych, to dla ich charakteru źródła dla bliższego poznania pe�
nych dziedzin życia na Śląsku w poszczególnych okresach czasu" 48• 

W problematyce narc.dowościowej mieści się zagadnienie, na �tói:_e 
historycy wielokrotnie zwracali uwagę, istnienia na Górnym_ śląsk:u 
w okresie międzywojennym grupy ludności o niepełnej świadomo_ści 
narodowej, odczuwającej wprawdzie obcość etniczną Niemców, ale nie 
w pełni identyfikującej się z polskością. W świadomości tej grupy 
dominowało poczucie więzi regionalnej, stąd też na tym tle rodziły się 
antagonizmy dzielnicowe. W zależności od różnych czynników, najczęś
ciej przecież pod przymusem ekonomicznym, ludność ta skłonna by!a 
do przechodzenia na pozycje niemczyzny czy wręcz nawet angażowała 
się w działania antypolskie. Zjawisko to sygnalizowały prace E. Szramka 
czy też J. Chałasińskiego 49. Badania w tym zakresie warto byłoby koń-

48 Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, t. III, Katowice 1931, 
s. 386. 

49 • E. Szram e k, Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy (Roczniki 

T0warzys twa Przyjaciół Nauk na śląsku, t. IV, Katowice 1934); J. Chał-as iński, 
Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia" na Górnym - Śl4-

y 
.I: sku, Warszawa 1935. 

.. 
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tynuować, aby wyJasmc zrodzone na tym tle określone zjawiska spo
łeczne, które znalazły uogólnienie m. in. w literackich przekazach 
H. Krahelskiej (powieść Zdrada Heńka Kubisza) lub P. Gojawiczyńskiej
{powieść Ziemia Elżbiety).

Z problematyką istnienia grup ludnośei o niepełnej świadomości 
narodowej wiąże się kwestia ruchu separatystycznego. Naświetlony on 
zosta� w pracy P. Dobrowolskiego so. 

Działalność partii politycznych i całokształt stosunków na Górnym 
.Śląsku nie mają odpowiednio bogatej literatury. Wprawdzie H. Recho
wicz w pracy o Sejmie Śląskim szeroko potraktował te problemy, ale 
niezbędne jest przygotowanie opracowań monograficznych podstawowych 
.ugrupowań politycznych. Obecnie nie dysponujemy np. opracowaniami 
.dotyczącymi ani sanacji, ani też nurtu chrześcijańsko-demokratycznego. 
Wprawdzie lider ostatniego z wymienionych ugrupowań, Wojciech 
.Korfanty, doczekał się biografii pióra M. Orzechowskiego s1, która 
to pozycja słusznie uznana została za osiągnięcie literatury bio
graficznej, jednak nie może ona zastąpić monografii chadecji śląs
kiej. Walka polityczna, jaka toczyła się między dwoma głównymi 
polskimi ugrupowaniami burżuazyjnymi na śląsku, znalazła częścio-

c-- ·we odbicie w literaturze; obok już wymienionych pozycji należałoby
wskazać na opracowanie A. Cz.ubińskiego, H. Przybylskiego, P. ·Stęboro
ws!fiego, a 'także przygotowany przez Z. Landaua i B. Skrzeszowską �2 

wybór źródeł, który tylko może być traktowany - z racji jednostron
·ności spreparowanych przez sanację oskarżeń - jako ilustracja metod
,valki z opozycją, ale nie obraz tej walki.

Dysponujemy monografią górnośląskiej organizacji Narodowej Partii 
Robotniczej, opracowaną przez M. Paździorę, a także zarysem dziejów 
ugrupowania, które stało się kontynuatorem tego nurtu politycznego, 
·mianowicie Stronnictwa Pracy ss, brak jednak jest opracowania dziejów
NPR w latach 1922-1926, kiedy to partia ta cieszyła się największymi
·wpływami, dyskontując swój wkład w walkę o wyzwolenie Górnego
-Śląska.

Mimo wyraźnych postępów w zakresie badań nad dziejami ruchu
robotniczego nie dysponujemy także opracowaniami całościowymi czy
też obejmującymi obszerniejsze odcinki czasowe działalności klasowych

50 P. D o br o w o l s ki, U grupowania i kierunki separatystyczne na Górnym 
$lqsku i Cieszyńskim w latach 1918-1939, Warszawa 1972.

51 M. Or ze cho wski, Wojciech Korfa7!ty. Biografia polityczna, Wr ocław 1975.
52 Z. Land a u, B. Skrzes ze wska, Wojciech Korfanty przed Sądem 

Marszałkowskim, Katowice 1964.
53 M. Paźdz i o r  a, Górnośląska Narodowa Partia Robotnicza po zamachu 

majowym 1926-1927, Katowice 1975; T. Po temski, Stronnictwo Pracy na Gór
nym Śląsku w latach 1937-1950, Katowice 1969.
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partii robotniczych. Problematyka dziejów Komunistycznej Partii Polski 
znajduje wprawdzie odbicie w licznych pracach H. Rechowicza, 
studium J. Pabisza, artykułach A. Mrowca, publikacjach innych auto
rów, ale dotyczą one tylko niektórych wydarzeń związanych z działal
nością tej partii. Zgoła niedobrze przedstawia się stan badań nad dzieja
mi ruchu socjalistycznego. Międzywojenne dzieje górnośląskiej Polskiej 
Partii Socjalistycznej nie znalazły do tej pory autora, więcej już szczęś
cia miał niemiecki ruch socjalistyczny, obszerniej potraktowany w pracy 
L. Meissnera czy też A. Szefera, a w historiografii niemieckiej w publi

. kacji O. Heikego 54. 

Dzieje partii politycznych w województwie śląskim wymagają zatem 
jeszcze obszernych badań, które mogłyby owocować przekrojowymi mo
nografiami. Znacznym ułatwieniem w tym zakresie jest istnienie opra
cowań, w których przedstawiono udział partii politycznych w niektórych 
wydarzeniach historycznych. Mamy tu na myśli akcje wyborcze, udział 
partii w walce klasowej proletariatu itd. 55 

Życie gospodarcze Górnego Śląska w dwudziestoleciu nie absorbo
wało uwagi historyków w _należytym stopniu. Poza wspomnianą już 
fundamentalną pracą J. Popkiewicza i F. Ryszki, pracami J. Jarosa 56 

na temat górnictwa górnośląskiego, istnieją jedynie przyczynki, ujmu
jące niektóre dziedziny gospodarki, a i te zazwyczaj zawężone chrono
logicznie bądź terytorialnie. Znaczne potrzeby badawcze ukazała kon
ferencja naukowa zorganizowana przez Śląski Instytut Naukowy 
w 1972 r., w czasie której wiele uwagi poświęcono sytuacji górnictwa 
i hutnictwa .w okresie kryzysu, a przecież górnictwo i hutnictwo stano
wiły istotnie ważne, ale nie jedyne dziedziny produkcji na Górnym 
Śląsku 57. 

Zarówno problematyka miejsca górnośląskiego przemysłu ciężkiego 

s. L. Me i s  os n er ,  Niemieckie organizacje antyfaszystowskie w PoŁsce 1933-
1939, Warsza wa 1973; A. Szefer , Z dzialaŁno§ci Niemieckiej SocjaŁistycznej Partit 
Robotniczej w województwie §Łąskim w latach 1933-1938 (Zara nie śląskie, 1964, 

nr 4); O. H-ei k e, Das Deutschtum in PoŁen 1919-1939, Bonn 1955. 

55 Zob . np.: H. R e c h o w i c z, Stanowisko §Ząskiego duchowieństwa katolic

kiego wobec wyborów parlamentarnych w 1930 r. (Zara nie Śląskie, 1966, z. 1); 

· te n że, Wybór pos,ów komunistycznych do Sejmu Śląskiego i ich dziacaŁno§ć

{Zarranie śląskie, 1966, z. 3).

&a J. Ja ros , Historia kopalń „KróŁ" w Chorzowie (1791-1945), Katowice 
1962; t e n  że, Historia górnictwa węgŁowego w Zagłębiu Górno§ląskim w latach 
1914-1945, Katowice 1969. 

s1 W. Dłu g o b  or s 'ki, Kryzys 1929-1933 w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim 

(wybrane probŁemy) (•Wielki kr yzys gospodarczy 1929-1933 na śląsku i w Za
głębiu Dą browskim oraz jego społeczne konsek wencje. Materia ły z konferen<:ji nau
kowej od b ytej 16�17 maja 1972, x. w śląsktim Instytucie Naukow ym w KatowJ
·<:ach, pod red. J. Chlebowczyka., Kar.owice 1974); J. Ja ros, Kryzys gospodarczy

-w polskim przemyśle węglowym (1930-1933) (tamże).
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w gospodarce II Rzeczypospolitej, jak i roli kapitałów obcych w gos
podarce w szerszym stopniu znajdują odbicie w literaturze ogólno
polskiej ss. 

Konflikt polsko-niemiecki na tle gospodarczym doczekał się poważ
nych opracowań, mniej natomiast wiemy o antypolskiej działalności 
kapitału niemieckiego na Górnym Śląsku, jego roli w pÓlitycznej ak
tywności mniejszości niemieckiej i procesie jej hitleryzacji so. 

W ostatnim czasie otrzymaliśmy obszerną monografię wsi górno.,. 
śląskiej, w której F. Serafin przedstawił zagadnienia produkcji rolnej, 
życia organizacyjnego i politycznego chłopów 60. 

Powracając do problematyki przemysłu należy stwierdzić, że przy 
obecnym stanie badań nadal aktualne są zgłaszane już wcześniej pod 
adresem historiografii przez W. Długoborskiego, Z. Landaua i J. To
maszewskiego postulaty opracowania monografii pojedynczych przed
siębiorstw i całych koncernów; dalej opracowania ujęć przekrojowych 
poszczególnych dziedzin produkcji przemysłowej. Podobne uwagi od
nieść można do rzemiosła, handlu oraz do zrzeszeń kapitalistów. Praca 
F. Białego unaocznia, że badania w tym kierunku są niezbędne, gdyż
odsłaniają mechanizmy funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej, uka
zują działania przedsiębiorców wobec klasy robotniczej 61.

Dorobek historiografii w badaniach nad dziejami klasy robotniczej 
śląska prezentował nie tak dawno S. Michalkiewicz, formułując przy tej 
okazji szereg postulatów badawczych s2• 

58 Zob. np.: L. Gr os fe 1 d, Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929-

1933, Warszawa 1952; Z. Land a u , J. Tom as z e  w s k i, Kapitały obce w Pol
sce 1918-1939. Materiały i dokumenty, Warszawa 1964; ciż, Gospodarka Polski 
międzywojennej 1918-1939, t. I: W dobie inflacji, Warszawa 1967; t. II: Od Grab
skiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu poinflacyjnego i ożywienia koniunktury 
1924-1929, WaTszawa 1971. 

G9 B. Raty ń s k a, Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 
1919-1930, Warszawa 1968; B. P u ch e r  t, Der Wirtschaftskrieg des deutschen 
Imperialismus gegen Polen 1925-1934, Be rlin 1963; K. Bł a hu t, Polsko-niemiec
lcie stosunki gospodarcze w latach 1919-1939, W rocław 1975; R. Je sk e, Zainte
resowania niemieckiego imperializmu Sląskiem i wpływ II Rzeszy na mniejszość 

niemiecką w województwie śląskim (Zaranie śląskie, 1967, z. 3); A. Mr o wiec> 

Germanizacyjna działalność przemysłu w powiecie rybnickim (1922-1939) (Zeszy
ty Naukowe WSP Katowi ce, Prace Hi>story czne, 1964, n r  1); M. Gr z y b, Zatarg 
księcia pszczyńskiego z państwem polskim w latach 1931-1935 (Prace Naukowe
Uś, n r  29, Prace History czne, 1972, n r  3). 

6
° F. Ser a fi n, Wieś śląska w latach międzywojennych 1922-1939, Katowi

ce 1977. 

&1 W. D ł u g o b  o r  ski, Stan i potrzeby badań nad historią górnictwa na Slą
sku, Katowice 1960; Z. Land a u, J. Tom as z e  w ski, Stan i perspelctywy ba
dań nad historią gospodarczą Polski międzywojennej (K wartalnik History czny

> 

1967, nr 2); F. Biał y, Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 
1914-1932, Wrocław 1967. 

62 S. Mi c h a I kie w i c z, Stan i potrzeby badań nad dziejami kŁasy robot-



Stan :i pdrzeby ibaidań nad dziejami Górnego śląska. 221. 

Ogólnie można stwierdzić znaczne zaawansowanie badań w tym 
zakresie. Tak więc problem struktury klasy robotniczej znalazł odbicie 
w artykułach J. Popkiewicza, J. Jezierskiej, J. Ziemby, a także J. Ja ... 
rosa, L. Hassa. Szczególnie wnikliwie potraktował go w obszernym 
artykule S. Michalkiewicz. Niektórymi elementami położenia robotni
ków zajmowali się w ostatnich latach m. in. J. Chlebowczyk (zarobki 
górników), A. Pilch (czas w przemyśle), M. Wanatowicz (ustawodaw-
stwo ubezpieczeniowe), J. Pabisz (rynek pracy). Z literatury ogólno
polskiej odnieść możemy do tych zagadnień pracę H. Jędruszczak na te
mat płac, natomiast wieloaspektowe ujęcie położenia robotników przed
stawiali M. Ciechocińska oraz Z. Landau i J. Tomaszewski 63. 

Kwestię położenia proletariatu na Śląsku rozpatrywano najczęścieji 
łącznie z analizą postaw społecznych. Szczególne zainteresowanie histo
ryków wzbudzał w tym względzie okres wielkiego kryzysu gospodar
czego. Sumę wiedzy przedstawił nam przed kilku laty J. Pabisz, wiele 
ciekawego materiału przyniosła wspomniana już konferencja _naukowa. 
zorganizowana przez Śląski Instytut Naukowy w 1972 r., w szczegól
ności zaś referat A. Hrebendy i M. Wanatowicz 64• Ponadto dysponuje
my wieloma opracowaniami wycinkowymi czy to w ujęciu branżowym,. 

niczej na SJąsku w XIX i XX w. (do 1945 r.) fPolska kll-asa robotni,cza. Studia
historyc:zme pod red. S. Ka,labińskiego, t. I, Warszawa 1·970). 

Ga J. P o p k i  e wd cz, Z badań nad strukturą klasową Górnego Śląska (Studia
Śląskie pod red. S. Wy�łoucha, Przegląd Zachodni, ,1952 z dod., Poznań 1952); 

J. J e  z i e r  s k a, Struktura społeczno-zawodowa województwa śląskiego w 1931 r.
(Zaranie Sląskie, 1965, nr la); J. ziem -b ·a,, Liczebność i st'fuktwra P'fOleta'fiatu
polskiej części Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w okresie międzywojen
nym (Studia d materiały z dziejów śląska, t. IX, pod a:-ed. K. Popiołka, •Wrocław
1968); L. H a s s, Rozmieszczenie robotników przemysłowych w Polsce w drugim 
dziesięcioleciu międzywojennym (Polska klasa robotnicza, Studia historyczne, t. VI,

Warszawa 1974); S. Mi eh a I ki e w  i cz, Robotnicy na Górnym Śląsku w latach
wielkiego kryzysu (liczebność, rozmieszczenie i struktura) (Polska klasa robct.ni
c.za. Studia historyczne, t. VI, Warszawa 1974); J. C h 1 e b o  w cz y k, Zarobki
górnicze na Śląsku w okresie międzywojennym (materiały statystyczne) (studia 
i materiały z dziejów śląska, t. IX,, pod red. K. Popiołka, Wrncław 1968); A.Pilch,
Czas pracy w przemyśle Górnego Śląska (części polskiej) i Zagłębia Dąbrowskie
go w okresie międzywojennym (tamże); M. W a n a I'; o w i cz, Ubezpieczenia brac
kie na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, Katowice 1974; J. P a  b i s z, Zatrud
nianie robotników za rewersem w byłym wó;ewództwie śląskim w latach trzy
dziestych XX w. (Studia i materiały z dziejów Śląska, pod red. K. Popiołka, t. Il,
W.rocław 1958); H. J ę·d r u s z cz a le, Place robotników w Polsce w latach 1924-

1939, Warszawa 1963; M. Ci e c  hoc ińs k a, Położenie klasy robotniczej w Pol
sce 1929-193-9. Studia i materiały, Warszawa 1965; Z. La n d  a u, J. Tom a
!; z e  w s ki, Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918-1939, 

Warszawa 1971. 
64 J. P a  b i s  z, Walka klasy robotniczej województwa śląskiego w okresie

wielkiego kryzysu gospodarczego, Katowice 1972; Wielki kryzys gospodarczy 1929-

1933 na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim ... 
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np. prace J. Jarosa o położeniu górników i hutników, czy też regional
:nym, jak np. A. Mrowca o walce proletariatu ziemi rybnicko-wodzi
sławskiej. Do tego typu prac można byłoby zaliczyć także publikację 

.J. Ziemby, który zajął się szczególną formą zarobkowania bezrobotnych 
górników, biedaszybikarstwem, oraz opracowania monograficzne, jak np. 
F. Ryszki i S. Ziemby o �ałodze huty „Kościus:a.ko" i L. Szarańca,

J)rzedstawiającego położenie i postawę załogi jednego z koncernów gór
-:nośląskich. Wymienione prace traktują rozpatrywane kwestie w szer
;5zych granicach chronologicznych, ale okres kryzysu jest w nich wy
:raźnie eksponowany. Wiele interesującego materiału o położeniu i wal
.ce górników przyniosły opracowane przez A. Mrowca monografie dwóch
:kopalń węgla kamiennego, zlokalizowanych na obrzeżu okręgu prze
:mysłowego, co w dużym stopniu decydowało o odmiennym kształtowa
·niu się pewnych elementów sytuacji materialnej i świadomości robot
:ników 65.

Spora grupa autorów zajęła się bezrobociem, społecznymi aspektami 
-0graniczania produkcji i zamykania przedsiębiorstw, wreszcie też posta
wą robotników wobec tych zjawisk, ich walką o prawo do pracy, prze
jawiającą się m. in. w formie strajków okupacyjnych. Różnorodne wy
·stąpienia ekonomiczne proletariatu przedstawiali, obok wymienionych już
:autorów, M. Antonów i W. Kostuś, M. Grzyb, S. Poprawska, J. Prze
włocki i inni.

Jeśli zwrócimy uwagę na „chronologiczny rozrzut" zainteresowań 
lustoryków dziejami klasy robotniczej na Górnym Śląsku, to już pier-
0wsze spostrzeżenie musi zawierać konstatację niezbyt łaskawego trak
;towania przez badaczy okresu zamkniętego datami zjednoczenia tej zie
�mi z państwem polskim i zamachu majowego. Właściwie tylko H. Re
,chowicz podjął problematykę tego okresu w obszerniejszej pracy poś
wvięconej walce klasy robotniczej w latach· 1923-1924 66. W pracach 
.:analitycznych mało uwagi poświęcono położeniu klasy robotniczej 
-w okresach koniunktury gospodarczej, co utrudnia ukazanie dynamiki
przemian w zakresie położenia robotników. Uzasadniony też byłby po-

55 H. Jaros, HistOTia kopalni ... ; HistOTia ruchu zawodowego hutników, pod

:.:red. H. Rechowicza, Katowice 1968; A. M r  o wiec, Z dziejów ziemi rybnicko
-wodzisławskiej w latach 1918-1939. Stosunki spoleczno-poUtyczne, Katowice 1966; 

.J. Ziemba, Biedaszyby Górnego Sląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice 

1967; F. Ry s z ka, S. Ziemba, Dwa dziesięciolecia huty „Kościuszko", War

.szawa 1955; L. Sz ara n ie c ,  Załoga koncernu Hohenlohego i jej walka klasowa 

w latach 1905-1939, Katowice 1976; A. Mrowiec, Dzieje kopalni węgla ka

miennego „Radzionków" w Radzionkowie (1871-1971), Rad�onków 1972; ,te n że, 

Kopalnia „Chwałowice" i jej załoga na tle rozwoju górnictwa ziemi rybnickiej 
1903-1973, Warszawa 1974. 

ee H. R e  c ho w i cz, Proletariat Górnego Sląska w walce o poprawę warun
,;ków bytowych (1923-1924), Katowice 1965. 



Stan i pcł.rzeby badań nad dziejami G órnego Sląska 223 

.stulat, aby historiografia w większym stopniu zajęła się postawami klasy 
robotniczej określanymi przez źródła pozaekonomiczne, różnorakimi prze
jawami i formami aktywności politycznej środowisk robotniczych. Po
twierdzenie aktywności klasy robotniczej w kwestiach politycznych zna
leźć możemy w pracy H. Rechowicza o antyfaszystowskim froncie czy 
"też artykułach J. Walczaka i L. Hassa 67• Dalszych !badań i opracowań 
-wymagają organizacje związkowe klasy robotniczej.

W historiografii nie podjęto do tej pory problematyki działalności 
organizacji o charakterze społeczno-narodowym, takich jak np. Związek 
Powstańców Śląskich czy też Związek Obrony Kresów Zachodnich 
(późniejszy Związek Zachodni) 68, Znane są i niekwestionowane zasługi 
tych organizacji w umacnianiu polskości, ale równocześnie organizacje 
.te stały się podporą sanacji, jej tubą propagandową w środowisku kom
.batanckim, wśród znacznej części inteligencji, a także - co zauważa 
M. Orzechowski - wyrazicielem nacjonalizmu narodu panującego po
litycznie 69. Problem to złożony, wymagający dalszych badań.

Zagadnienia oświaty, kultury, wyznań omawiano wielokrotnie w li
teraturze okresu międzywojennego, a w powojennej literaturze naświet
lono początki organizacyjne życia naukowego na Górnym Śląsku, mo
:riografii doczekały się środowiska literackie i teatralne, a przy tej okazji 
przedstawiono też wiele problemów z dziejów kultury, wreszcie ostat
nimi czasy otrzymaliśmy monografię stosunków wyznaniowych w wo-
jewództwie śląskim 10. W zakresie tych dziedzin życia społecznego naj
pilniejszy wydaje się postulat opracowania dziejów polskiego szkolnic
'twa powszechnego i średniego, ze szczególnym uwzględnieniem roli 

:Szkoły i nauczyciela w procesach integracyjnych 11. Pilna także wydaje 

er H. Re cho w i cz, Walka o antyfaszystowski front ludu śląskiego 1935-
1937, Katowice 1958; J. Wa 1 cz a k, Tradycje jedności robotniczej w wojewódz
twie katowickim (do 1939 r.) (,Zaranie śląskie , 1973, nt 39); L. Has s ,  Postawy 
·polityczne górników i robotników wielkoprzemysłowych na Górnym Sląsku w la-
tach 1928-1934 (Z p ola walki, 1974, nr 1).

68 Ostatnio ukazała s ię pra ca M. Mr o c z ki, Związek Obrony Kresów Zachod
nich. Powstanie i działalność, Gdańsk 1977, która jednak - naszym zdaniem -
nie wy czerpuje zagadnienia .

eo O r ze c h o ws k i, O mniejszości niemieckiej ... , ,s, 743.
70 B. Re i n er, Wyznania i związki religijne w województwie śląskim 1922-

1939 (Wybrane zagadnienia), Op ole 1977; T. J. Do br<> w-o 1 s ki, Geneza i po
-czątki Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, Katowke 1960; w. Z i e  1 ińs ki,
Śląskie zainteresowania Jcrakowskiego ośrodka naukowego w okresie międzywo
jennym (Zaranie Śląskie, 1973, nr 3); Z. Hi er<> wski, Zycie Uterackie na Sląsku. 
w latdch 1922-1939, Katowice 1969; M .  S o b a  ń ,ski, Teatr Polski na Sląsku 
1922-1939. Materiały i wspo'IJ'l,nienia, Ka�owice 1963.

11 W tym zakresie Jstotną wantość ma opracowanie: 50 lat Związku Nauczy
-cielstwa Polskiego w województwie kat-0wickim 1922-1972, pr. zb. pod red. S. Kę
.drYi11Y, Katowice 1972, oraz wcześniejsza pra ca L. R ę g o  r o  w i cz a, Szkolnictwo 
;w województwie śląskim 1922-1932, Katowice 193•2.
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się potrzeba kontynuowania pogłębionych badań nad prasą, ważnym 
instrumentem kształtowania postaw społecznych, zajmującej zarazem 
określone miejsce w pańoramie życia kulturalnego i umysłowego na 
śląsku 12. 

OKUPACJA Hl'.!II.JEROWtS.KA 

Zainteresowanie dziejami Śląska w okresie okupacji powodowało, 
że tuż po wyzwoleniu pojawiły się pierwsze publikacje 73• W dużym 
stopniu wiązało się to z koniecznością przedstawienia społeczeństwu, 
w owym czasie masowo migrującemu m. in. na Górny Śląsk, prawdzi
wego oblicza tej ziemi, zdeformowanego w świadomości mieszkańców 
innych regionów skutkiem specyficznej polityki nar·odowościowej oku
panta, odmiennej od stosowanej w innych dzielnicach kraju. Pierwsze 
prace o Śląsku w latach okupacji miały 1bardziej charakter publicystycz
nego zapisu przeszłych wydarzeń niż prac naukowych. Takim ujęciem 
cechuje się praca A. Targa czy też Z. Bednorza 74. Równocześnie jednak 
podejmowano studia źródłowe, na których podstawie powstawały dals;;e 
prace, przedstawiające już pogłębiony obraz okupacyjnych dziejów 
Śląska. Wydana wkrótce książka K. Popiołka, opracowana na materia
fach niemieckich władz bezpieczeństwa, wzbogacona w latach następ
nych wynikami dalszych badań autora, stanowi do dnia dzisiejszego 
podstawową pozycję do tego okresu 1s. 

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych właściwie zaniechano badań 
nad okupacją. Podjęto je na nowo po 1957 r., a w latach następnych 
główny moment inspirujący historyków w tych badaniach stanowiły 
obchody XX rocznicy powstania PPR. Zorganizowana wówczas przez 
Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Zakład Historii Śląska PAN 
we Wrocławiu i Referat Historii Partii przy KW PZPR w Katowicach 
sesja naukowa przyniosła niezwykle bogaty dorobek 76. Podobną sesję 

12 O r z e c h o w s k i, Wojciech Korfanty ... ; it e n ż e, Kilka przyczynków ... � 
H. Pr z y by Isk i, Dzialalno§ć prasowo-wydawnicza Wojciecha Korfantego w la
tach 1900-1939 (Roczn�k Historii Czasopiśmiennichva Polskiego , t. VI, 1967, z. 2)�
J. Ren i k, Od kaszty do pióra, K atowice 1967.

13 Historiografię tego zagadnienia omawiali już m. in.: K. P op i o ł e k, Stan.
i potrzeby badań �d dziejami okupacji na Śląsku (Sobót.ka, 1960, nr 3); T. Fa
l ę ,c ki, Stan badań nad dziejami okupacji niemieckiej na terenie byłej rejencji 
katowickiej (Zaranie $ląsmie, 0.969, z. 3). 

74 A. T arg, Śląsk w okresie okupacji, Poznań 1946; Z. B e <l n or z., Śląsk 
wierny Ojczyźnie, Poznań 1946. 

1s K. P op i o ł e k, Śląsk w oczach okupanta, Katow.ice 1948; II wyd. Kato
wice 1958. 

10 PPR na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Materiały z sesji nau
kowej po§więconej XX rocznicy powstania PPR, Katowice, 25-27 stycznia 1962> 
pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, cz. I i II, Katowice 1962. 
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zorganizowano w Opolu. Również i regionalne czasopisma historyczne 
uczciły tę rocznicę wydając specjalne numery (np. ,,Zaranie Śląskie", 
1962, z. la) bądź też szerzej uwzględniając na swych łamach problema
tykę dziejów PPR. Kolejne sesje naukowe poświęcone XXV-leciu 
.i XXX-leciu powstania PPR każdorazowo stanowiły okazję do podsu
mowania dorobku badawczego nad dziejami partii. Równocześnie orga
nizowano imprezy naukowe na temat różnych aspektów okupacyjnych 
dziejów Śląska. Tak więc ukazano wkład mieszkańców regionu w walkę 
z okupantem (Katowice), politykę narodowościową okupanta (Wrocław) 
i inne problemy. 

Obok dominującego nurtu w historiografii dotyczącej okupacji -
<lziejów rewolucyjnych organizacji politycznych i zbrojnych - w la
tach sześćdziesiątych wyraźnie zarysowały się zainteresowania history
ków także problemami postawy społeczeństwa wobec polityki narodowo
ściowej okupanta oraz działalnością organizacji zbrojnych związanych 
z podziemiem prolondyńskim. Publikacje z tego zakresu E. Serwań
.skiego i Z. Watera-Janke spotkały się z licznymi głosami polemicznymi, 
których autorzy wnieśli do tej problematyki wiele spostrze�eń i uzu
pełnień. 

Podsumowanie badań nad dziejami rewolucyjnego podziemia poli
tycznego i zbrojnego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
przedstawił H. Rechowicz 11. Jego książka, stanowiąca okupacyjną część 
monografii PPR w śląsko-zagłębiowskim regionie, naświetla wyczerpu
jąco problemy ideowego i organizacyjnego rozwoju partii, działalności 
.zbrojnej, stosunku partii do podstawowych problemów politycznych 

i społecznych na Śląsku, toteż w sposób niezmiernie istotny wzbogaciła 
.stan wiedzy o okupacji. 

W ostatnich miesiącach uiazała się książka J. Kantyki, w której 
autor przedstawił wyniki swoich wieloletnich badań, uwieńczo�ych już 
wcześniej publikacjami 1s. 

Dotychczasowy dorobek badawczy w zakresie dziejów Górnego Ślą
ska w latach okupacji jest dość znaczny, chociaż istnieje wiele proble
mów czekających na opracowanie. 

Początki okupacji hitlerowskiej naświetlone zostały już wszech
stronnie. Ukazano w historiografii postawę społeczeństwa wobec groźby 
najazdu hitlerowskiego, przebieg kampanii wrześniowej tak pod ką
tem działań zbrojnych regularnych oddziałów wojskowych, jak i udziału 

11 H. R ,e ,cho w i cz, Polska Partia Robotnicza w Śląsko-Dąbrowskim Obwo
.dzie, Katowice !l.·97·3. 

1s J. Ka n ty ka, Burzliwe lata. Z dziejów ruchu socjalistycznego na śląsku
i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1948, Warszawa 1977; te n że, Z dzie

jów ruchu socjalistycznego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach hitle
-rowskiej okupacji, Katowice 1972. 
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w ob'ronie Śląska ludności cywilnej, powstańców śląskich i harcerzy. 
Ograniczając się do najważniejszych pozycji dość tutaj wymienić prace 
J. Zielińskiego i P. Dubiela czy też publikację .zawierającą dorobek:
sesji poświęconej 30 rocznicy wybuchu II wojny światowej 10. Ten okres
dziejów - ostatnie miesiące pokoju i początek okupacji hitlerowskiej -
znalazł naświetlenie w pracy I. Srokowej, szerzej przedstawiającej pro
blemy organizacyjne aparatu hitlerowskiego, realizującego nazistowskie·
cele polityczne i gospodarcze. Natomiast dla H. Rackiego, autora książki•
na poły o charakterze wspomnieniowym i popularnonaukowym, wrzesień
1939 r. stał się punktem wyjścia do przedstawienia okupacyjnych dzie-·
jów Śląska so.

Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym Śląsku od lat 
przyciągała zainteresowanie historyków, toteż znalazła odbicie w publi
kacjach powstałych już bezposrednio po wojnie, przede wszystkim. 
K. M. Pośpieszalskiego i Z. Izdebskiego 81. Problematyka ta zajęła
pierwszoplanowe miejsce także w pracach K. Popiołka. Wspomniana
już praca E. Serwańskiego, zakrojona na sy,ntetyczne oprcowanie te
matu, nie spełniła tej roli z racji niedostatków źródłowych i metodo
logicznych 82

• Temat ten podjęły w latach następnych I. Srokowa oraz.
Z. Boda-Krężel publikując artykuły odnośnie do wstępnych poczynań
hitlerowców w zakresie polityki narodowodościowej, samej Deutsche
Volksliste, stosunku do niej głównych ugrupowań politycznych społe
czeństwa polskiego i wreszcie poczynań władzy ludowej zmierzających
do rozwiązania społecznych konfliktów narosłych wokół tego pro
·blemu 83. Ale Volkslista stanowiła tylko jeden z elementów, wprawdzie·

111 J. Zie 1 i ń s k �. Obrona Śląska i Zagłębia w kampanii wrze§niowej 1939, 
roku, Katowice 1'964; P. Du bi e 1, Wrzesień 1939 roku na Śląsku, Katowice 1960; 

Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w walce z okupantem hitierowskim 1939-1945. Ma
teriały z sesji naukowej zorganizowanej w 30 rocznicę najazdu hitlerowskiego na 
Polskę, Katowice, 11-12 września 1969, pod red. A. Szefera, Katowice 1970. 

so I. Sr ok a, Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie pod okupacyjnym zarzą
dem wojskowym, Katowice 1975; H. Rac ki, Śląski wrzesień, Warszawa 1970;_ 

wy,d. 2 rozsz., Warszawa 1973. 
si K. M. P ośpies z a 1 ski, Polska pod niemieckim prawem 1939-1945 (Zie

mie Zachodnie), Poz nań 1946; Z. Izdeb s k i, Niemiecka lista narodowa na Gór
nym Śląsku, Katowice 1946. 

82 E. Se r w a ń os k i, Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym Śląsku 
1939-1945, Wa;rszawa 1963; por.: M. Or z e  cho w s  k.i, W sprawie hitierowskiej, 
polityki narodowościowej na Górnym Śląsku w latach 1939-1945 (Zaranie Slą
s'lcie, 1964, n r  3); H. R e c h o w i<: z, O Ślązakach w okresie okupacji (Zaranie· 
Sląskie, 1964, nr 3). 

e3 I. Sr o k  a, Policyjny spis ludności w rejencji katowickiej (17-23 grudzień 
1939 r.) (Zaranie Sląskie, 1969, nr 3); Z. Bo d a - K rę że 1, Niemiecka lista na
rodowości�wa na Górnym Sląsku w latach 1941-1945 (Zru-anie ślą,skie. 1969, nr 3)� 

t a ż, Koncepcje rozwiązania problemu niemieckiej listy narodowościowej przez. 
polskie środowiska polityczne i władze konspiracyjne w okresie okupacji (So-
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nader istotny, polityki której ostatecznym celem była gruntowna zmiana· 
oblicza narodowościowego ziem wcielonych do Rzeszy. W jej ramach 
mieściła się totalna germanizacja, obejmująca wszelkie dziedziny ży
cia, przymus służby wojskowej, terror i eksterminacja ludności polskiej, 
ustawodawstwo rasistowskie. Problematyką tą zajmowała się spora 
grupa badaczy polskich, a także historycy Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej 84. Do sytuacji Górnego Śląska odnieść także można szereg 
ustaleń fundamentalnej pracy C. Madajczyka. Kwestią nader istotną,. 
interesującą dla historyka, z pewnością najważniejszą z chwilą, gdy 
jego sądy wchodziły w obieg społeczny, był stosunek ludności do po
czynań narodowościowych okupanta. W zasadzie problem ten w mniej-· 
szym czy większym stopniu znajduje odbicie we wszystkich pracach 
podejmujących tematykę okupacyjną, gdyż określone działania ludno-
ści - prtykł:ado,wo konspiracja polityczna czy ruch oporu - stano
wiły wyraz stosunku do okupanta. Najdogłębniej zagadnienie to badał 
K. Popiołek, śledząc m. in. kształtowanie się nastrojów społeczeństwa,
górnośląskiego 85. Badania K. Popiołka i innych historyków dowiodły
fiaska polityki narodowościowej hitlerowców, prowadzonej olbrzymim_
nakładem sił i przy użyciu najbardziej brutalnych metod, która jednak
nie przyniosła pożądanych a1a III Rzeszy rezultatów.

Polityka eksterminacyjna wobec ludności polskiej stała się przedmio-· 
tern studiów sporej grupy badaczy. Najpełniej ujął ją A. Szefer, przed-· 
stawiając martyrologię niektórych grup społecznych (nauczyciele, pow
stańcy śląscy). Autor ten dokonał także ogólnego szacunku strat ludności 
w latach okupacji. Wiele cennego materiału wniosły publikowane na.

łamach „Zarania śląskiego" listy sh:at działaczy społecznych, które sta-

bótka, 1969, n r  3); t aż, Likwidacja skutków niemieckiej Zisty nar.odowościowef 
na Górnym Śląsku w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu (Dzieje Najnows ze, 
1971, nr 4). 

84 A. Ko n ie c z  n Y, Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy. 
Górny Śląsk 1939-1945, Wrocław 1972; J. Mo 1 end a, Szkolnictwo w rejencji ka-· 
towickiej w latach okupacji hitlerowskiej. Przyczynek do polityki narodowościo
wej okupanta, Katow ice 1976; Polityka hitlerowska na Śląsku w latach 1933-·

1945, Wrocław 1964; F. P oło ms k i, Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy 
i jego stosowanie na Górnym Śląsku, Katowice 1970; A. Szefer, Przesiedleńcy 
niemieccy na Górnym Śląsku w latach 1939-1945, Ka:towice 1974; J. Szi I i n g,

Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945 (tzw. 
okręgi Rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i Regencja Katowicka),. 
Poznań 1970; R. Jes ke, Hitlerowska polityka germanizacyjna na Górnym Ślą-· 
sku i sąsiednich ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (Studi,a i mate
ri ały z dziejów Sląska, pod red. K. Popiołka, t .  V, Wroc ł aw 1963); C. M a  d a  j

e z y k, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I ,i II, Warszawa 19,70. 

ss K. P o p i o ł e k, Śląsk w oczach okupanta, Kartow.ice 1958; te n że, Wpływ·
wydarzeń wojennych na nastroje mieszkańców Górnego Śląska (1942-1943) (Stu-· 
dia i materiały z dziejów Sląska, pod ired. K. Popiołka, t. VII�, 1967).
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nowiły poniekąd regionalną kontynuację pracy podjętej tuż po woJme 
przez B. Olszewicza 86, a także publikacja H. Rechowicza, ukazująca 
biografie okupacyjnych działaczy PPR 87. Inny aspekt polityki ekster
minacyjnej - tzw. Polenlagry - ukazał R. Hrabar 88. 

Przejdźmy obecnie do polityki gospodarczej okupanta. W tej dzie-· 
<lzinie stan badań jest niezadowalający. Prace W. Jastrzębowskiego 
i •J. Deresiewicza tylko częściowo uwzględniają zagadnienia górnośląskie, 
·szersze odbicie znajdują one w publikacji W. Rusińskiego o położeniu
robotników. H. Szurgacz zajął się wpierw jednym aspektem sytuacji
robotników przymusowych, nadzorem policyjnym, a następnie przed
stawił monograficzną pracę o przymusowym zatrudnieniu, w której
jednak obszarom wcielonym do Rzeszy poświęcił tylko część rozważań 89.
Praca ta przede wszystkim uzmysławiała potrzebę analogicznych badań
w odniesieniu do Górnego Śląska. Problematykę zatrudniania robotni
ków przymusowych podejmował· też A. Konieczny 90. Zatrudnienie jeń
-ców wojennych znalaŻło odbicie w artykułach A. Grobelnego, A. Szefera
K. Joncy. Niektóre problemy uwzględnione zostały w wydawnictwach
Documenta occupationis teutonicae.

Potrzeby badawcze w zakresie społeczno-gospodarczej problematyki 

sG B. O ,1 s zew i cz, Lista strat kultury polskiej, 1 IX 1939-1 III 1946, Wa r
-szawa 19'17. 

87 A. Szefer , Losy powstańców śląskich w latach okupacji hitlerowskiej, 
Katowice 1970; S .  Kędry n a ,  A. Szefe r ,  Nauczyciele śląscy polegli i zamor
dowani w latach hitlerowskiej okupacji. Księga pamiątkowa, Katowice 1971; 

A. Szefer , Miejsca straceń' ludności cywilnej województwa katowickiego (1939-
1945), Katowice 1965; t e  n ż e, Próba podsumowania wstępnych badań nad stra
tami ludności cywilnej województwa katowickiego w latach okupacji hitlerowskiej

(Zaranie Sląskie, 1969., nr 2); A. Mr o wi ec , Zginęli w Dachau (Studiru Sląskie,
Seria Nowa , t. XXVII); L. Bro ż ek, R. Haj 11 u k ,  A. Ta r g, H. Re cho
w i cz, Material.y do listy strat kultury polskiej na Sląsku w latach 1939-1945

{Zaranie Si1ąskie, 1960, nr 4), zob. też: ttamże, 1964, nrr 3; 1965, nr la; H. Re cho
w i cz, Ludzie PPR. Sylwetki zamordowanych i poległych działaczy, Katowice
1967. 

88 R. Hr a b  a r ,  Niemieckie obozy dla Polaków na Sląsku w czasie II wojny 
:światowej „Polenlager", Katowice 1972. 

89 W. Ja s t r z ę b ,s k j, Gospodarka niemiecka w Polsce 1939-1944, Warszawa 
1946; J. Der es i e  w i cz, Okupacja niemiecka na ziemiach włączonych do Rzeszy 
1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze, Poznań 1950; W. Rus i ńs k i , Po
łożenie robotników polskich w czasie wojny 1939-1945 na terenie Rzeszy i „obsza

rów wcielonych", t. I-II, Poznań 1949-1955; H. Szurga cz, Nadzór policyjny

wobec polskich robotników przymusowych na Sląsku w latach 1939-1945 (Studia 
Sląski.ie, Seria N owa, t. X, 1966); t en ż e, Przymusowe zatrudnienie Polaków 
przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939-1945, Wrocław 1971. 

90 A. Ko n i e  cz ny, Zagraniczni robotnicy przymusowi i obozy pracy na 
Górnym Sląsku w 1944 roku (studiia Sląskie, Seria Now a, t. XII, 1967); te n że, 
:Zwalczanie zbiegostwa polskich robotników przymusowych przez policję hitlerow

ską na Sląsku w latach II wojny świat-Owej (t,amże, t. XI, 1967). 

/ 

1 
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dziejów Śląska w okresie okupacji są ogromne. Przykładowo można 
byłoby wymienić następujące zagadnienia: zatrudnienie i różne formy 
przymusu w tym zakresie, intensyfikacja eksploatacji siły roboczej, 
wymagania i ekwiwalenty, aprowizacja, represje wobec robotników. 
Inny obszar zagadnień to rabunkowa gospodarka okupanta w przemyśle, 
co było już wielokrotnie podnoszone w literaturze, ale do tej pory nie 
mamy jeszcze gruntownego opracowania. 

Podziemne życie polityczne i ruch oporu na Górnym Śląsku docze
kały się już wielu opracowań. Fakt, że Polska Ludowa' wyrosła na 
gruncie realizacji koncepcji PPR, zrodzonych w latach okupacji, zwracał 
uwagę badaczy na ten krąg problemowy. Efektem wspomnianych już 
sesji naukowych, ale też systematycznych badań prowadzonych przez 
liczną grupę historyków, są publikacje ukazujące założenia ideowo-po
lityczne i działania organizacyjne PPR, a także kształtowanie się pod
ziemnych organów władzy ludowej. Syntetyczny obraz dziejów. obozu 
lewicy rewolucyjnej w latach okupacji przedstawił - jak już stwier
dziliśmy - H. Rechowicz. Tenże autor opublikował materiały źródłowe 
odnośnie do PPR, Ył których ukazał przede wszystkim poglądy partii 
na temat aktualnych zagadnień politycznych i jej koncepcje przyszłego 
kształtu społeczno-ustrojowego niepodległej Polski 91, 

Ruch oporu na terenie Górnego Śląska po raz pierwszy przedstawił 
w swoich publikacjach K. Popiołek. Zapoczątkował on też badania nad 
organizacjami zbrojnymi związanymi z obozem lewicy 92, które to ba
dania szeroko rozwinęły się w latach sześćdziesiątych. Dzieje Gwardii 
Ludowej znalazły odbicie w pracach J. Garai:m, B. Kobm:;zew::;kiego, 
H. Rechowicza, A. Szefera, wspomnieniowej pracy S. Wałach i wreszcie
w publikacjach, które zawierały dorobek sesji naukowych. W tych os
tatnich problem ukazywano szerzej, łącznie z wkładem Śląska i jego
potencjału gospodarczego oraz Ślązaków, walczących na różnych fron
tach przeciw III Rzeszy, w ostateczne rozgromnienie faszyzmu 9. Oma-

9� H. Re cho w i c z, Publicystyka śląskiego obwodu PPR 1942-1945, Wybór 
oprac ., wstęp ... , Kat owice 1968; te n że, Z materiałów archiwalnych dotyczących
okupacyjnej działalnośei PPR, GL i AL na terenie V Obwodu (Śląskiego) (Zar a
nie Śląskie, 196·2, z. la) . 

92 K. P o p  ,i o ł e k, Proletariat Górnego śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 
w walce z hitlerowskim okupantem (!Zaranie śląskie, 1958, nr 4); te n ż e, Z dzie
jów walki zbrojnej z okupantem w byłej rejencji katowickiej w roku 1944 (Stu

dia i m ateriały z dziejów 'śląska, t. nr, •1960). 
93 J. G ar a s ,  Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, War

szawa 1963; B. Ko b u ,sze w s ki, Między Wisłą i Przemszą. Z walk oddziału G l, 
i AL im. J. Dąbrowskiego, Wars?Jaw a 1966; H. Re cho w i c z, Działalność Gwardii 

i Armii Ludowej w Śląskim Obwodzie (Udział Śląska i Zagłębi a Dąbrowsk..iego 
w w ojnie z Niem c ami. ·Materiały sesj<i popularnonaukowej poświ ęconej 20 rocznic y 
powstan:a Ludowego Wojska Polskiego, Katowi ce, 2n. października 1963, pod red. 
H. Rechowicza, Katowice 1964); A. S zefer, Z dziejów walki zbrojnej z okupan-

5 - Sobótka 2n9 
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wiana problematyka znalazła odbicie w obszerniejszym wydawnictwie 
źródłowym 94. 

W celu uzyskania całościowego obrazu życia politycznego i ruchu 
oporu na Górnym Śląsku w latach okupacji niezbędne są dalsze badania 
nad organizacjami obozu londyńskiego, zarówno w aspekcie ich koncep
cji oraz działalności politycznej, jaki i zbrojnej. Publikacje Z. Jankego 
nie wyjaśniają wielu kwestii, a nawet w wielu dezorientują, jak to 
wykazała dyskusja na łamach „Zarania Śląskiego" 95• 

W historiografii podjęto także problemy postaw niektórych śro
dowisk, np. młodzieży harcerskiej, wobec okupanta, a także tematykę 
tajnego nauczania. 

Wyzwolenie Górnego Śląska spod okupacji hitlerowskiej naświet
liły prace B. Dolaty, T. Rawski-ego i P. Dubiela 96. 

Podsumowując nasze konstatacje na temat dorobku historiografii do
tyczącej wojny i okupacji należy stwierdzić, że ogólnie jest on bogaty. 
Dalszy postęp badań wydaje się być zagwarantowany już przez zainte
resowanie tą problematyką sporej liczby historyków. Oczywiście istnie
ją określone trudności, wynikające na przykład z braku źródeł bądź 
niemożności dotarcia do nich. Stąd też pilny wydaje się postulat kon
tynuowania prac w zakresie współtworzenia źródeł poprzez spisywa
nie wspomnień i relacji. Niezbędny byłby centralny katalog materiałów 
wspomnieniowych, uzupełniany na bieżąco, co zainicjowane zostało już 
przed wielu laty. Chyba historycy nie wykorzystują w dostatecznym 
stopniu tych wszystkich możliwości, jakie stwarza istnienie materiałów 
weryfikacyjnych w ZBoWiD, a mogłyby one - przy użyciu nowoczes
nych instrumentów i metod badawczych - odpowiedzieć na wiele 
kwestii. 

Stan wiedzy o całym interesującym nas okresie wzbogacają liczne 
monografie miast i subregionów (zazwyczaj dawne powiaty), wydawane 
przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. W serii monografii uka
zały się opracowania miast i powiatów górnośląskich, takich, jak Zabrze, 

• Siemianowice, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie-Góry, Mikołów,

tem w byłej rejencji katowickiej w 1943 r. w świetle sprawozdań żandarmerii 
(Studia i materiały z dziejów śląska, pod ['ed. K. Popiołka, t. XI, Wrocław 1917,1); 
S. W a ł a ch, Partyzanckie noce, War,szawa 1965.

94 Ruch oporu w rejencji katowickiej „1939-1945. Wybór dokumentów, oprac.

Z. Boda-Krężal, B. K<Ybuszewski, J. Osojca, M. Wrzosek, Katowice 1972.
95 z: J. J a  n k e - W a 1 f. er, W Armii Krajowej w Łodzi i na Sląsku, War

szawa 1969; t e  n ż e, Podziemny Sląsk. Początki konspiracji na Sląsku 1939-1941, 
Warszawa 11,968; zob. też: ,,Zaranie Śląskie", nr 3 i nasi�ępne. 

96 B. Do 1 at a, WyzwoLenie Polski 1944-1945, Wa�zawa 1966; T. Ra wski, 
Wyzwolenie Sląska (Studia i materiały z dz,iejów Śląska, pod red. K. Popiołka, 
t. VI, Wrocław 1964); P. Du bd e 1, Wyzwolenie Sląska w 1945 roku, Katowice
1969.
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Gliwice, Lubliniec, Tychy, Mysłowice, Chorzów, Katowice. W zamyśle 
wydawców monografie te mają charakter popularnonaukowy, ale z oczy
wistych względów autorzy zmuszeni byli podejmować szersze badania 
źródłowe. Przynosiły one zazwyczaj dość znaczne efekty, jednakże man
kament tych badań tkwi w ich niekompletności. Określone ustalenia 
wykorzystywano jako egzemplifikację znanych, ogólniejszych tez. Fakt, 
że w poszczególnych monografiach okresowi 1918-1945 poświęca się 
z reguły wiele miejsca, ma swe znaczenie zarówno w aspekcie groma
dzenia nowych informacji źródłowych, jaki, i popularyzowania ogólniej-
szych ustaleń. 

Podobne uwagi odnieść można do monografii zakładów przemysło
wych, przy czym należy zaznaczyć, że w tej serii ukazało się tlo teji 
pory niewiele pozycji. 

Historycy dysponują już bogatą literaturą wspomnieniową. Obok 
wspomnień indywidualnych ukazało się wiele zibiorów wspomnień, ta
kich, które miały ambicję ukazania szerokiej panoramy życia społecz
no-politycznego, widzianego oczyma ludzi o różnych przekonaniach 
ideowych 97, jak też działaczy określonego nurtu politycznego - przy
kładowo przedstawicieli ruchu komunistycznego 98. Literatura wspomnie.
nictwa ma swolch wiernych czytelników, a i dla historyków wartość 
wspomnień jest oczywista, toteż ,oczekiwać należy dalszych tego typ_u 
publikacji. 

Nieco uwagi chcielibyśmy poświęcić pomocnym dla historyków Yłi
dawnictwom warsztatowym. Prace w tym zakresie powstają jakby na 
marginesie głównych dokonań historiografii, wynikają raczej z i�dy.
widualnych zainteresowań badaczy. Wartość tych prac jest dość często
nieświadomie deprecjonowana przez historyków, czego potwierdzeniem 
może być np. sporadyczne ich recenzowanie. Być może wynika t.o_ z :rii�
uznawania tych prac za takie, które „znaczą" w karierze naukowej. 
Stan rzeczy w tej materii uznać należy za niezadowalający. Przykłado
wo: prace bibliograficzne tikazują się ze zbyt wielkim opóźnieniem, 
niewiele jest bibliografii specjalistycznych czy selektywnych, przydatna 
byłaby także retrospektywna bibliografia silesiaców w co ważniejszych 
periodykach okresu międzywojennego. 

Z ważniejszych pozycji warsztatowych, jakimi obecnie dysponujemy. 
należałoby wymienić: wykazy zakładów przyemysłowych (hut i kopalń)� 
słownik historyczny kopalń, zestawienia danych dotyczących wydobycia 
węgla, wyniki wyborów parlamentarnych, kalendaria, np. dziejów ruchu 

07 Wspomnienia Slązaków i Zag!ębiaków, wyb. i opr. K. Popiołek, Katowice
1970. 

98 M. in.: A. Kał u ż a, H. Recho wicz, Wspomnienia komunistów ślą

skich, Katowice 1962; A. K ałuża, J. Kanrtyka, Z lat walki. Wspomnienia ślą
skich peperowców, Katowice 1966. 
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robotniczego, czy wreszcie wielce pomocne materiały do ruchu strajko

wego w okresie międzywojennym. Odnotować też musimy znaczny pos

tęp w zakresie biografistyki. Ukazało się już kilka pozycji! zbiorowych 

:z tego zakresu, coraz częściej biografistyka trafia na łamy regional

nych czasopism naukowych. 

Kolejna kwestia to odbicie problematyki śląskiej interesującego nas 

okresu w opracowaniach syntetycznych. Ostatnimi czasy trafia ona 

częściej do syntez ogólnopolskich i zapewne jest to wypadkowa rangi 

regionu w skali ogólnokrajowej w latach 1918-1945, ale też dorobku 

:historiografii śląskiej. Ten okresu dziejów regionu znalazł szerokie 

ujęcie w syntetycznym opracowaniu K. Popiołka 99. 

STAND UND AUFGABEN DER FORSCHUNGEN 1JBER DIE GESCIDCHTE DES 

OBERSCHLESISCHEN TEILS DER WOIWODSCHAFT SCHLESIBN IN DER 

ZWISCHENKRIEGSZEIT UND WXHREND DER F ASCHISTISCHEN 

OKKUPATION 

Der Beitrag befasst sich mit den Forschungen iiber die Geschichte Oberschle
:siens i-n den Jahren 19,18-1945. U.nterschieden werden dre.i Zeitabsch�tte: a) die 
Zeit der schlesischen Aufstande und des Plebiszits (1918-1922), b) die Zwischen
.kriegszeit, c) die Zeit der hitlerfaschistischen Okkupation. In seinem Uberblick 
formulie«>t der Autor auch F,orschungspos,tulate. So macht er dar-auf aufmerksam, 
dass die polnischen Historiker in ihren Untersuchungen i.iber die Zeit der Auf
-stande und des Plebiszits zu wenig die deutschen Aktivitaten beachteten. In den 
.Forschungen i.iber die Zwischenkriegszeit blieb bisher die Ta>tigkeit von OTgan.i
,sationen gesellschaftlich-nationalen Charakf.ers unberiicksichtigt. Eine dringende 
Aufgabe ist die Bearbeitung der Geschlchte des polnischen Grund-, und Mittel-
2ahlereiche Geschichtsforscher mit der Okkupationszeit befassen, wird ein weiterer 
Fortschrit';t moglich, wenn man der Aufzeichnung und Sammlung von Relationen 
,und Erinnerungen gr!lssere Beachtung schenken wer-de. 

u K. P op i o l e k, Historia Sląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 1972. 
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STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD DZIEJAMI SLĄSKA OPOLSKIEGO 
W LATACH 1918-1945 

Jeżeli pod względem chronologicznym przegląd mmeJszy posiada 
ściśle określone granice, wyznaczone przez dwa fundamentalne wy
darzenia: klęskę Niemiec w I wojnie światowej i rewolucję listopadową 
wraz z obfitującymi w skutki ich następstwami z jednej strony, 
a z drugiej - rozgrom1enie faszystowskiej III Rzeszy i zmianę su
werenności państwowej nad interesującym nas regionem (wraz z przej
ściem w nową formację społeczno-ekonomiczną), to nie tak jasne 
i jednoznaczne są granice tery.torialne omawianego regionu, gdyż ulega
ły one kilkakrotnie zmianom. Nie wchodząc w szczegóły, przyjmujemy 
dla uproszczenią. sprawy, że przez „Śląsk Opolski" rozumieć będziemy 
rejencję opolską w jej każdorazowych granicach historycznych. 

W Polsce Ludowej dokonywano kilkakrotnie już oceny stanu za
awansowania badań naukowych nad dziejami Śląska Opolskiego w okre
sie międzywojennym, prezentując bądź to ogólny postęp badawczy 
wraz z postulatami jego dalszego pogłębienia 1, bądź to rej,estrując 
rozwój w ·poszczególnych dziedzinach (a zwłaszcza w zakresie dziejów 
ruchu polskiego 2 oraz robotniczego 3). Są to ujęcia problemowe lub wy
łącznie bibliograficzne '· 

1 A. B r o ż e k, Stan badań i postula,ty badawcze w zakresie historii Górnego 
Sląska (1870-1945) (.Regi onalne badania naukowe, Katowice 1969, s. 59-88). 

2 O. S. Pop i o ł e k ,  Stan i potrzeby badań nad dziejami ruchu polskiego na 
terenie byłej rejencji opolskiej w okresie 1922-1945, Katowice 1961; H. Tom i
e ze k, S. ż y g a, Stan i potrzeby badań dziejów ruchu spółdzielczego na Gór

nym Sląsku w latach 1860-1971 (Stu dda Sląskie, t. 24, 1973, s. 235--273); H. Lipk a, 
A. Mr ocz k o w  s k: a, E. Wyg 1 en d a, Ruch polski w Niemczech w latach.
1922-1939. Bibliografia, Opole 1972.

3 O. S. Pop i o l e k, Stan i potrzeby badań nad dziejami ruchu komunistycz
nego na Górnym Sląsku (Kwartalnik Opo lski , 1959, n r  2, s. 14-49); t enże, Ruch 
komunistyczny na Opolszczyźnie w latach 1918-1945. Stan i potrzeby badań, Opo le 

1960; J. Pa bis z, Przegląd najnowszych prac z dziejów ruchu robotniczego na 
Górnym Sląsku 1918-1945 ,(Zaranie Sląskie, 11961, z. 3, s. 672-684); J. Pr ze

wł o c ki, Problematyka ruchu robotniczego na lamach ,,Zarania Sląskiego" w la
tach 1957-1966 (Zaranie Sląskie, 1967, z. 2, s. 289-304); T. Mi·nczak i ewicz. 
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Nie posiadamy dotąd próby syntetycznego opracowania całego oma
wianego odcinka dziejów Śląska Opolski�go. Natomiast niektóre kwestie 
i problemy zostały ujęte w monograficznych szkicach, ograniczonych 
ramami bądź terytorialnymi, bądź chronologicznymi. Tak więc między
wojenny okres historii Opolszczyzny uwzględniony został w monografiach 
miast (Bytom, Gliwice, Zabrze, Brzeg, Zawadzkie, Nysa, Opole, Racibórz, 
Lewin Brzeski) oraz subregionów (dawne powiaty: opolski, oleski, 
brzeski, strzelecki i prudnicki). Podjęto próbę monograficznego opraco
wania problematyki stosunków społecznych na Śląsku Opolskim w la
tach 1922-1933 przez T. Minczakiewicza oraz analogicznej tematyki dla 
samego miasta Opola przez E. Mendla. Wyczerpującą monografię pol
skiej prasy na Śląsku Opolskim w latach 1922-1939 stworzył L. Smołka. 
F. Połomski przedstawił funkcjonowanie niemieckiego Urzędu do Spraw
Mniejszości w Opolu (1922-1937). Dobrze opracowane wydaj� się być
dzi>eje polskiej spółdzielczości na Śląsku Opolskim dzięki badaniom
K. Pietrzak-Pawłowskiego, S. Zygi, T. Orłowskiego, K. Malczewskiego
i innych. Historia polskiego szkolnictwa w tym regionie została wyczer
pująco zaprezentowana przez liczne prace T. Musioła, J. Lubosa, J. Pop
kiewicza i innych. H. Kapiszewski oraz I. Lasończyk przedstawili dzieje
Związku Harcerstwa Polskiiego w Niemczech; z powodu odkrycia nowych
materiałów archiwalnych dalsze badania rokują szanse nowego i. pogłę
bionego opracowania tej tematyki. Próba syntezy dziejów. ruchu robot
niczego, pióra W. Matulla, nie zadowala, bo napisana jest z obcych nam
pozycji ideologicznych.

Podstawowym brakiem jest okoliczność, że· nie dysponujemy dotąd 
monograficznym ujęciem dziejów Dzielnicy I Związku Polaków w Niem-

Stan i potrzeby badań związanych z problematyką ruchu robotniczego na Śląsku 
Opolskim w łatach 1918-1945, Opole 11967; J. Jak u b ows:kd, J. K w a k, Bi
bliografia do dziejów ruchu robotniczego na śląsku Opolskim w latach 1918-1945 

{wybór) (Zeszyty Naukowe - Ruch Robotniiczy na $lą,sku Opolskim, nr 5, 1968,

s. 107-113); T. Mdnc z a kie w icz, Stan i potrzeby badań związanych z proble

matyką ruchu robotniczego na Śląsku Opolskim w latach 1918-1945 (Regionalne
badania naukowe, s .  89-93); S. Mdch a l k i e wic z, Stan i potrzeby badań nad
dziejami klasy robotniczej na śląsku w XIX i XX w. (do 1945_ r.) (Polska Klasa
Robotnicza, t. 1, 1970, s. 176-211); M. Li s, Ruch robotniczy w pracach nauko
wych Instytutu Śląsktiego w Opolu (,Z pola walki, 1973, nr 1, is. 221-'225); F. Ha
wr a n e k, Die Geschichte der Arbeiterbewegung in den Forschungen des Schle
.5ischen Instituts in Opole (VR Połen) (Internationale Wissenschaftliche Korrespon
denz zur Ge-s�hichte -der deutschen Ar-beiterbewegung, 1975, H. 4, s. 487-495).

' J. Pr z e  wł o c k  i, W. Zie 1 i ń s 'ki, Historiografia powstań śląskich

(W pięćdziesiątą roczn�<:ę powsf.ań śląskich, pod red. H. Rechowicza, Katowice 1971,

s. 299-338); H. L-i p k a, Bibliografia opracowań na temat dziejów klasy robot

niczej na Śląsku za rok 1972 �Klasa Robotnicza na Sląsku, t. 1, 1197,5, s. 461-478); 

za rok 1973 (tamże, t. 2, 1976, is. 443-461); za lata 1974-1975 (tamże, t. 3, 1977, 

-s. 369-492); E. 'W yg Ie n d a, Górnośląska klasa robotnicza. Wybór bibliografii,

Opole 1978. 
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czech, wobec czego korzystać trzeba na razie z fundamentalnej syntezy 
historii tego Związku pióra W. Wrzesińskiego. 

Sporo napisano na temait konwencji genewskiej. Sytuacja dojrzała 
obecnie do tego, by Glokonać pełnej syntezy w celu zbilansowania po
zytywów i negatywów tego podstawowego dla losów ludności polskiej 
aktu prawnego. 

W zakresie edycji źródeł odnotować należy stosunkowo duże osiąg
nięcie w kilku zakresach tematycznych. Priorytetem cieszyły się zagad
nienia z dziejów ruchu polskiego. Ukazały się trzy woluminy Źródeł 
do dziejów powstań śląskich, wyszła reedycja unikalnego Leksykonu 
Polactwa w Niemczech (poprzedzona wydaniem jego fragmentów w pos
taci Encyklopedii, która się nie ukazała), opublikowano niezwykle waż
ną kartotekę opolskiego gestapo, W. Wrzesiński wydał wybór raportów 
polskich konsulów generalnych (źródło rto obrazuje antypolską politykę 
władz hitlerowskich na Śląsku Opolskim w latach 1933-1939), S. O. Po
piołek zaprezentował interesujące materiały do historii wsi opolskiej 
w okresie hitlerowskim, S. Golachowski zebrał podstawowe materiały 
do dziejów polskiego szkolnictwa, E. Długajczyk opracował protokoły 
posiedzeń Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku. 

Inne dziedziny tematyczne wywołały mniejsze zainteresowania 
w edycjach źródłowych. Na wyróżnienie zasługują publikacje dotyczące 
kwestii ekonomicznego zacofania Śląska Opolskiego w okresie między
wojennym (J. Kokot, A. Brożek), walki z nazewnictwem polskim na 
Śląsku w latach 1933-1939 (K. Fiedor), a przede wszystkim rewolucyj
nego ruchu robotniczego (T. Minczakiewicz, S. Popiołek, K. Mammach, 
W. Lesiuk, J. Wendt i inni). W sposób niepełny zdołano zebrać wyniki
akcji wyborczych do Reichstagu i sejmu pruskiego (M. Orzechowski), nie
opublikowano analogicznych wyników w wyborach do górnośląskiego
sejmiku prowincjonalnego i do innych ciał samorządowych w okresie
republiki weimarskiej. Kapitalne materiały ikonograficzne, dotyczące
dziejów ruchu polskiego, zostały udostępnione czytelnikowi głównie
w dwóch pozycjach o charakterze albumowym, z których jedną przy
gotował E. Osmańczyk, a drugą W. Wrzesiński. Na uwagę zasługują
również materiały dokumentujące martyrologię Polaków i straty perso
nalne ruchu polskiego, opracowane przez R. Hajdµka i innych.

Stosunkowo bogato prezentuje się literatura pamiętnikarska, stano
wiąca cenne źródło uzupełniające. Obraca się ona wyłącznie w dwóch 
kręgach tematycznych: polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego oraz 
radykalnego ruchu robotnicżego. Jedne z nich ukazały się w formie 
wydawnictw zbiorowych (fundamentalne są zwłaszcza Wspomnienia 
Opolan oraz Pamiętniki Opolan), inne wydawano w postaci pojedynczych 
woluminów (np. A. Benisz, K. Malczewski, A. Bożek, W. Paliwoda, 
W. Wawrzynek) lub czasopismach i periodykach (np. F. Adamiec, K. Go
dzińska, J. Kasperek, E. Szwed). W zakresie tematyki robotniczej na
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szczególną uwagę zasługują wspomnienia ogłoszone na łamach odpowied
nich wydawnictw Instytutu Śląskiego w Opolu (a zwłaszcza, w tomie 
Wspomnienia opolskich komunistów). 

Stosunkowo nieźle prezentuje się biografistyka. Wielu przywódców 
polskich z okresu powstań· i plebiscytu doczekało się bądź obszernych 
biografii politycznych. (np. Wojciech Korfanty pióra M. Orzechowskiego), 
bądź mniej lub więcej obszernych biogramów (np. J. Ludyga-Laskowski). 

, 'Również liczna grupa kierowników ruchu polskiego na Opolszczyźnie 
w okresie międzywojennym posiada ·opracowane życiorysy w różnych 
wydawnictwach zbiorowych (Polski Słownik Biograficzny, Słownik Dzia
łaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, prace R. Hajduka, A. Zawiszy, 
H. Wolnej, A. Targa, F. Szymiczka, P. Świerca i' innych). Sprawa jest
jednak daleka od wyczerpania; znaczącą poprawę przyniesie dopiero
ukazanie się dalszych tomów Śląskiego Słownika Biograficznego.

Pod względem tematycznym nasza historiografia poświęcała chyba 
najwięcej uwagi ludności polskiej na Śląsku Opolskim, określeniu jej 
liczby i stopnia świadomości narodowej, akcji germanizacyjnej i obronie 
przed wynarodowieniem, dziejom zorganizowanego ruchu polskiego itp. 
Wydaje się, że nadszedł czas, by scalić dotychczasowe wyniki badań 
i opracować je w syntetycznej i naukowej formie. 

W kwestiach politycznych stan zaawansowania badań wydaje się 
raczej dobry, ponieważ prawie wszystkie ważniejsze akcje zostały mniej 
lub bardziej dokładnie opracowane. Istnieje jedynie potrzeba badań 
uzupełniających nad kilkoma kampaniami wyborczymi, które pozostały 
poza polem zainteresowania hist�ryków. 

Od naszej socjografii oczekiwać należy dokładnej analizy stratyfi
kacyjnej społeczeństwa Śląska Opolskiego według różnych· kryteriów 
w celu ustalenia obrazu stosunków między poszczególnymi klasami 
i warstwami. Pozwoli to na dokładni�jsze określenie składu pojęć „masy 
ludowe", ,,proletariat", ,,klasa robotnicza" oraz roli desygnatów tych 
pojęć w życiu społeczeństwa. 

Zagadnienia ekonomiczne nie zostały dotąd w całośc·i opracowane. 
Dysponujemy jednak licznymi studiami szczegółowymi, w których za
prezentowano wyniki badań nad rozwojem i stanem przemysłu ( B. Kor
tus, A. Kukliński, J. Jaros, J. Kokot, J. Popkiewicz, M. Dobroczyński 
i inni) oraz rolnictwa S. Wysłouch, B. Olszewski, S. Zyga, A. Jagielski 
i inni). W tej ostatniej dziedzinie otrzymaliśmy ostatnio nawet próbę 
syntetycznego ujęcia, którego wyników jednak nasza historiografia nie 
może przyjąć z powodu tendencyjnego i nacjonalistycznego stanowiska 
autora oraz jednostronnych i subiektywnych wywodów, pozbawionych 
zr�sztą naukowej bazy źródłowej 5• Kwestie demograficzne oraz, narodo-

5 W. M ag ur a, Oberschlesien und seine Landwirtschaft, Augsburg 1975. 
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wosc10we poruszali w swych pracach: A. Brożek, T. Musioł, M. Orze
chowski, K. J onca, R. Weiner i inni. Hitlerowski okres na Śląsku. 
Opolskim przedstawiony został w większych pracach oraz przyczynkach 
pióra F. Połomskiego, A. Konieczn�go, K. Joncy, K. Fiedora: i innych. 

Wielokrotnie poruszano w niemieckiej i polskiej historiografili pro-
blem zacofania ekonomicznego, socjalnego, cywilizacyjngo i kulturalnego 
wschodnich rubieży Prus wobec pozostałych regionów Rzeszy Niemiec
kiej. Obecnie należałoby scalić wyniki rozproszonych badań i w syn
tetycznym studium przedstawić możliwie kompletne porównanie między 
odpowiednimi wskaźnikami górnośląskimi a analogicznymi ze środko
wych i zachodnich Niemiec (dla okresu międzywojennego) w celu do
kładnego sprecyzowania dystansu, dzielącego Śląsk Opolski od pozosta
łych części Niemiec. 

Istnieje potrzeba i konieczność uwzględnienia w syntezie dziejów 
ludności niemieckiej w tym regionie, jednostronny bowiem byłby obraz. 
historii Śląska Opolskiego, gdyby ograniczał się jedynie do ludności 
polskiej i jej losów. Ująć zatem trzeba liczebność i aktywność żywiołu 
niemieckiego, przebadać należy kadrę urzędniczą (skąd przychodzili, do
kąd ich przenoszono, jak długo na Śląsku Opolskim przebywali, dlaczego, 
w ich szeregach występowało zjawisko wysokiej fluktuacji), rozmiesz
czenie i rolę niemieckich garnizonów wojskowych, stanowisko niemiec
kiego kleru wobec wszystkich żywotnych problemów okresu, działalność 
niemieckiego nauczycielstwa, aktywność niemieckich instytucji i organi
zacji kulturalnych, oświatowych, artystycznych itd. 

W związku z tym uwypuklić należy zasadniczą dyrektywę: we wszel

kich syntetycznych opracowaniach, dotyczących dziejów Śląska Opol
skilego, uwzględnić należy w odpowiednich rozmiarach historię Prus 

I 
• 

!i Niemiec, gdyż region ten stanowił integralną część prusko-niemiec-
kiego organizmu państwowego w owym czasie. 

Podkreślić trzeba dalej fakt stosunkowo nikłego zainteresowania 
polskiej historiografii problematyką wyznaniową, roli kościołów i kleru, 
ich wpływów na społeczeństwo i ich postawy politycznej. Wydaje się 
również, że w syntezie trzeba zmierzać do obiektywnego przedstawie-· 
nia wyników badawczych, bez jednostronności, bez zniekształcania ob
razu odtwarzanej rzeczywistości, która nie składała się wyłączn.lie z kon
fliktów narodowych. 

• 
• * 

yv celu bardziej przejrzystego zbilansowania danych po stronie „ma" 
i „winien" charakterystyka niniejsza podzielona została na kilka pod
okresów, różniących się między sobą dość znacznie stanem zaawansowa
nia badań naukowych. Zastosowana periodyzacja posiada charakter wy-
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łącznie użytkowy i nie stanowi propozycji podziału dziejów śląska 
Opolskiego w omawianym okresie. 

I. Okres powstań i plebiscytu (1918-1922) posiada bardzo rozległą
literaturę, co nasuwa każdemu badaczowi wielokrotnie już zgłaszany 
postulat opracowania pełnej bibliografii tego okresu, gdyż orientacja 
w powodzi publikacji na ten temat staje się coraz bardziej utrudniona. 

; Sam okres wydaje się być już dobrze spenetrowany przez historiografię, 
jak to wynika z zestawień bibliograficznych w poszczególnych mono
grafiach i pozycjach przyczynkarskich a. Ostatnie lata przyniosły liczne 
studia, dotyczące poszczególnych zagadnień. Oparte one zostały na rze
telnej analizie materiałów archiwalnych, przy odpowiednim wykorzy
staniu prasy i źródeł pamiętnikarskich. 

Pomimo stosunkowo dobrze zaawansowan'ego stanu badań nad ca
łym okresem wysunąć trzeba kilka dalszych postulatów, które dadzą się 
sprowadzić do· następujących punktów: 

1. Potrzeba opracowania bibliografii tego okresu staje się coraz bar-
.dziej paląca. 

2. Trzy woluminy Źródeł do dziejów powstań śląskich wymagają
kontynuacji do zakończenia tej serii w takim kształcie, w jakim prze
widywała to pierwotna koncepcja. 

3. Stosunkowo dobra sytuacja panuje w zakresie materiału wspom-
nieniowego, jednak i w tej dziedzinie występuje konieczność zinwenta
ryzowania naszego stanu posiadania (nie tylko opublikowanego), a rów
nież ściągnięcia relacji od uczestników zmagań powstańczych i plebiscy
towych (szczególną wagę posiadają te, które zostały spisane w niewiele 
lat później). 

4. Rzuca się w oczy brak syntetycznego naukowego opracowania
tego okresu. Dotychczasow,e próby nie odpowiadają aktualnemu stanowi 
wiedzy, gdyż powstały bądż bardzo dawno, kiedy znajomość faktografii 
.nie była pełna, bądź reprezentują obce nam postawy ideologiczne, bądź 
wreszcie stworzone zostały przez współuczestników wydarzeń, wskutek 
,czego elementy subiekitywne zniekształcają obiektywny obraz wypad
.ków. 

5. Oczekujemy nadal na pełny zarys działań bojowych, gdyż pod
tym względem istnieją wyraźne dysproporcje w opracowaniu przebiegu 
.akcji militarnych w poszczególnych powstaniach (fundamentalna praca 
W. Ryżewskliego obejmuje jedynie III powstanie śląskie); brak też mo
.nografii dziejów alianckich sił zbrojnych na Górnym Śląsku.

6. Niezbyt dokładnie wiemy, jak funkcjonowały produkcja, handel,

a J. Ludy g a - Laskow ski, Zarys historii trzech powstań śląskich 1919-

·-1920-1921, Warszawa-Wrocław 1973, s. 409--421 (tu obszerny wybór bibliografii

w opracowaniu E. Wyglendy).
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komunikacja, transport i usługi na terenie objętym III powstaniem ślą
skim; nie bardzo też orientujemy się, co działo się na tym terytorium 
górnośląskim, które nie wchodziło w skład obszaru plebiscytowgo . 

. 7. Ogromny postęp został dokonany w ostatnich latach wj zbadaniu 
międzynarodowych aspektów powstań śląskich. Na opracowanie nadal 
jeszcze czeka problem ustosunkowania się niektórych państw do ple
biscytu i powstań (np. państwa radzieckiego); to samo dotyczy niektó
.rych instytucji międzynarodowych (np. Międzynarodówki Komunistycz
nej). 

8. Brak jest opracowania obrazującego całokształt wysiłków nie
mieckich w celu utrzymania regionu górnośląskiego w ramach granic 
Prus i republiki weimarskiej. D()j;ąd bowiem poddano badaniu jedynie 
poszczególne aspekty tego zagadnienia, nie usiłowano natomiast scalić 
tych wyników i 1::1kazać dominujących form starań niemieckich w za
leżności od zmieniających się realiów sytuacji międzynarodowej, współ
pracy czynników rządowych z wielkim kapitałem, partiami politycznymi 
i organizacjami społecznymi. 

9. Opracowania domaga się kilka zagadnień szczegółowych: jaki duży
był udział ochotników z Polski w powstaniach śląskich; jaki był wysiłek 
·finansowy Polski i Niemiec zainwestowany w poszczególne akcje na
,Górnym Śląsku; jaka była aktywność Niemieckiego Komisariatu Ple
biscytowego w Katowicach; sumaryczny obraz pomocy ze strony społe
czeństwa i rządu Polski na rzecz plebiscytu i powstań; postawa Polonu
zagranicznej wobec tego samego problemu.

10. Celowe wydaje się zinwentaryzowanlie całości materiału ikono-

.graficznego z tego okresu. 

II. Okres wyjścia z kryzysu i względnej stabilizacji kapitalizmu
•(1923-1928) dzieli się wprawdzie dość wyraźnie na dwa odrębne pod
.okresy, tutaj jednak zostanie potraktowany łącznie, gdyż stan badań 
wykazuje wspólne cechy pozytywne i negatywne. 

Z wydawnictw źródłowych dla tego okresu dysponujemy jedynie 
:niewielką liczbą pozycji, dotyczących głównie wyników wyborczych 
oraz dziejów rewolucyjnego ruchu robotniczego. Dzięki badaniom T. Min
czakiewicza, E. Długajczyka i innych stosunkowo dobrze znane są po
lityczne, ekonomiczne i społeczne konsekwencje podziału Górnego Śląska. 

Brak jest natomiast szczegółowej charakterystyki całokształtu roz
woju życia gospódarczgo tego okresu. Okazuje się bowiem, że wśród 
-zagadnień ekonomicznych uwagę badaczy skupiał zwykle - ta uwaga
odnosi się również do innych okresów omawianego tematu- przemysł
,ciężki, tj. górnictwo i hutnictwo, natomiast wyraźne luki występują
w opracowaniu innych gałęzi przemysłu oraz rzemiosła, komunikacji,
transportu i handlu. Nie w całej pełni znane są skutki inflacji na Śląsku
Opolskim oraz sytuacja w rolnictwie tego regionu w latach 1922-1923.
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Spośród problematyki demograficznej na ponowne zbadanie zasługują 
rozmiary opcji, ponieważ liczebnoś� tego ruchu została niezbyt precy-
zyjnie określona. A poza tym warto podjąć próbę ustalenia, jaki wpływ 
miała opcja na osłabienie ruchu polskiego na ŚląskUj Opolskim (w po
równaniu z analogiczną emigracją ludności niemieckiej z województwa 
śląskiego). 

Dzieje walk klasowych tego okresu wydają się być niedosta1tecznie 
oprac-owane. Wprawdzie niektóre akcje z lat 1923 i 1924 znalazły. już. 
swoich autorów, to jednak zupełnym odłogiem leży sprawa organizowa
nia walki bezrobotnych, której KPD, zwłaszcza w latach 1925-1927 � 
poświęcała d_użo uwagi. Poza tym należy koniecznie przyjrzeą się nie
klasowemu ruchowi robotniczemu, dotąd prawie zupełnie nie badanemu. 

Wśród kwestii politycznych na specjalną uwagę zasługuje ewolucja 
opinii publicznej, która w wyrazisty sposób ujawnia się przy porów
naniu wyników wyborczych z początku i końca okresu; chodzi o zbada
nie, w jaki sposób i dlaczego malały wpływy SPD na rzecz Centrum. 
Kapitalnym materiałem do analizy fluktuacji nastrojów wyborczych 
mogą być wyniki trzykrotnych w ciągu 1924 r. wyborów do Reichstagu 
w rejencji opolskiej. Szczegółowego rozpracowania wymaga kampania 
wyborcza z 1928 r. 

Powstanie Dzielnicy I ZPwN i jej działalność do 1928 r. to tematyka 
stosunkowo słabo opracowana. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć� 
że dokładną liczbę członków Dzielnicy I znamy jedynie dla roku 1924. 
Nie posiadamy natomiast orientacji o ich szczegółowym rozmieszczeniu 
w terenie, aktywności, ich wpływach na wyniki wyborcze, działalności 
organizacji afiliowanych, stosunku do berlińskiej Centrali ZPwN. Rodzą 
się liczne dalsze pytania badawcze: czy i w jaki sposób przewrót ma
jowy w Polsce z 1926 r. wpłynął na działalność Dzielnicy I, w jakich 
rozmiarach M. Grażyński wspierał ZPwN, jaka była struktura socjalna 
ZPwN i jego organizacji afiliowanych, jakie -były przyczyny odejścia 
K. Malczewskiego z kierownictwa Dzielnicy I.

Pr21eśledzić należałoby powstanie i, rozwój pierwszych organizacji
faszystowskich na śląsku Opolskim, przy czym należałoby wyjaśnić, 
dlaczego nastąpiło załamanie się ich wpływów w latach dwudziestych 
(oraz ich restauracja w latach trzydziestych). Do napisania jest historia 
Deutschnationale Volkspartei na· Śląsku Opolskim. Tego samego zresztą 
wymagają dzieje KPD, SPD oraz Cent.rum. 

Przebadać trzeba perypetie górnośląskiego sejmiku prowincjonal
nego, czego dotąd nie podjęto wskutek całkowitego zaginięcia akt tego 
organu samorządowego. Nie zainteresowano się dotąd organizacją i fun
kcjonowaniem pozostałych działów aparatu państwowego: policją, skar
bowością, systemem podatkowym, więziennictwem, wymiarem spra
wiedliwości. 
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W zakresie oświaty i kultury należałoby gruntownie zanalizować 
system niemieckiego szkolnictwa, zbadać jego blaski i cienie, rolę biblio
tek, teatru, filmu, muzeów, czasopiśmiennictwa, radia i innych form 
-oddziaływania na społeczeństwo. 

III. Okres ·kryzysu i narastającego niebezpieczeństwa faszyzmu
(1929-1933) skupił ze względu na swój przełomowy charakter zamte
resowanie wielu badaczy, którzy z jednej strony zamierzali prześledzić, 
w jaki sposób światowe przesilenie gospodarcze ekonomiki kapitali
:stycznej odbiło się i przebiegało na terenie naszego regionu, z drugiej 
:zaś - czy i jak społeczeństwo Śląska Opolskiego dostrzegało groźbę 
faszyzmu, jak się do tego ?iebezpieczeństwa ustosunkowało i jak z nim 
walczyło. 

Jest to główna problematyka tego okresu, w znacznym stopniu zba
,dana, opracowana i opublikowana. Okazało się, że zjawiska tego okresu 
podlegały tym samym prawom i rozwijały się zgodnie z tymi samymi 
trendami, które dominowały w Niemczech. Posiadały jednocześnie 
pewne specyficzne cechy charakterystyczne, unaoczniające w jaskrawej 
formie zapóźnienie ekonomicznie niemieckiego i pruskiego wschodu wo
bec centralnych i zachodnich rejonów Niemiec. 

Nie oznacza to oczywiścite, iż wszystkie problemy okresu kryzysu 
:zostały już wyświetlone. Powtórzyć tutaj należy zgłoszony przed kilku 
laty postulat A. Brożka, a'by zbadać miejsce rejencji opolskiej w gospo
,darce Rzeszy oraz porównać obydwie części Górnego Śląska pod wzglę
-dem „dynamiki produkcji, zatrudnienia, rentowności, zbytu" 7

, dzięki 

.czemu można będzie odpowiedzieć na niebagatelne pytania, w jakim 

.stopniu ekonomika województwa śląskiego zinitegrowała się z ogólno
polską, czy podział Górnego Śląska przyczynił się do rozwoju tego re
gionu, czy też pogłębił on jego degradację, czy warunki rozwoju gospo
-darczego okazały się lepsze czy gorsze niż przed I wojną światową, czy 
_przedsięwzięte przez Niemców plany zmniejszenia dystansu między 
Wschodem a Zachodem dały jakieś rezultaty. 

Pozostałe działy ekonomiki (rzemiosło, komunikacja i transport, kre
:d.yrt; i handel, usługi, rolnictwo) wymagają licznych badań uzupełniają
cych. To samo dotyczy zagadnień demograficznych oraz stratyfikacji 
:Społecznej. 

Walki klasowe ,i polityczne tego o1rnesu wydają się być opracowane 
w zadowalającym stopniu. Mimo to jednak niektóre sprawy trzeba pod
.dać dalszym badaniom. W akcjach politycznych nie zawsze jasna i wy
razista jest positawa i rola Centrum; nie ma jeszcze odpowiedzi na py
tania, dlaczego Deutsche Demokratische Partei nie zdobyła zwolenników 
na Śląsku Opolskim, jak możliwy był sojusz Centrum z SPD i jak on 

7 B r o ż e k, op. cit., s. 72. 
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funkcjonował. W dziedunie wałk!i klasowej trzeba zbadać, dlaczego pol

ski proletariat na ogól niechętnie się organizował (słabe liczebnie były 
nie tylko KPD, SPD, klasowe organizacje związkowe, lecz również. 
związki sollidarystyczne), jaką rolę odgrywały nieklasowe związki i sto
warzyszenia, dlaczego w Raciborzu rozwinęła się znacząca grupa anar
chosyndykalistyczna, dlaczego wpływy polskich związków zawodowych 
(ZZP, CZZP) były w poszczególnych zakładach produkcyjnych ogromnie 
zróżnicowane. 

Jeżeli szkolnictwo polskie w rejencji opolskiej i w tym okresie 
zostało na ogól zbadane (następuje ważna ewolucja stanowiska ZPwN 
w sprawie szkolnictwa: od rezygnacji z publicznego szkolnictwa do 
organizowania prywatnego systemu szkolnej oświaty polskiej), ito od
łogiem leżą zagadnienia niemieckiej oświaty i kultury. 

IV. Okres pierwszych lat dyktatury hitlerowskiej (1933-1939) cha
rakteryzuje się tym, iż posiada stosunkowo dobrze opracowaną historię 
ustrojową od strony systemu faszystowskiego, dziejów jego aparatu 
policyjnego, stosunku do Polaków i Żydów na Śląsku Opolskim, funk
cjonowania jego systemu prawnego itp. 

Spore luki występują natomiast w pozostałych zagadnieniach. Nie 
w pełni znane j�st ożywienie gospodarcze okresu hitlerowskiego oraz 
mechanizm wpływu polityki zbrojeniowej na przezwyciężenie kryzysu 
ekonomicznego. Dokładnej analizie należałoby poddać wpływ wiel
kich inwestycji drogowych i wodnych na zmiejsz€nie bezrobocia. 
Sprecyzować trzeba, w jakim stopniu emigracja siły roboczej poza region 
przyczyniła się do poprawy koniunktury. Czy zakończenie niemiecko
polskiej wojny celnej wywarło określone efekty na sytuację w regionie 
górnośląskim? 

W zakresie rolnictwa trzeba będzie przebadać rozmiary przeprowa
dzonej przez wielką własność ziemską parcelacji, napływ osadników 
z głębi Niemiec, warunki ich gospodarowania, wyniki produkcyjne. 
Etatyzacja wielu dziedzin życia przyczyniła się do wprowadzenia licz
nych zmian w zakresie rozwoju rzemiosła, komunikacji i łączności, 
handlu i usług. 

Kwestie demograficzne i narodowościowe posiadają już sporą i war
tościową literaturę. Jeżeli chodzi o dzieje ruchu polskiego, to przede 
wszystkim należy do końca wyjaśnić problem tzw. secesji z lat 1936-

1937, traktowany przez niektórych badaczy niesłusznie jako zagadnienie 
wstydliwe, kwalifikujące się do przemilczenia. Tymczasem właśnie se
cesja miała swoje korzenie w stosunkach z lat dwudziestych, co do
maga się precyzyjnego zbadania. Należy nadto podjąć próbę określenia 
rozmiarów nieodwracalnych szkód i strat w substancji żywiołu polskie
go, wywołanych przez wzmożony ucisk germanizacyjny. W sposób 
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kompleksowy należy przestudiować stosunek sanacyjnego rządu polskie
go wobec zorganizowanego ruchu polskiego w Niemczech. 

W dziedzinie socjalnej przedmiotem osobnego badania należy uczy
nić kwestię zmiany postaw ludzi, wywołanej z jednej strony przez 
propagandę hitlerowską, z drugiej zaś przez pełniejsze zatrudnienie 
i niewątpliwą poprawę warunków życia w porównaniu z okresem po
przednim. W związku z tym na szers-zym niż dotąd tle należałoby uka
zać trudności rysujące się przed organizatorami walki klasowej i anty
faszystowskiego ruchu oporu. 

Okres hitlerowski charakt&ryzuje się niespotykanym dotąd natęże
niem infiltracji ideologii, reprezentowanej przez organy państwa � partii 
faszystowskiej, wśród społeczeństwa. Sposoby tego działania należałoby 
poddać dokładniejszemu zbadaniu, uwzględniając również tzw. akcje 
wyborcze z okresu hitlerowskiego. Niezwykle głęboko sięgające zmiany 
dokonały się w szkolnictwie, które wywiera, jak wiadomo, dalekosiężny 
wpływ na postawy nie tylko młodzieży, lecz także starszej generacji� 
mechanizm tego oddziaływania wymaga wnikliwego zbadania. 

V. Okres II wojny świartowej (1939-1945) wykazuje najwięcej luk
badawczych. Zdołano bowiem opracować jedynie niektóre zagadnienia: 
likwidację zorganizowanego ruchu polskiego, dzieje obozów jenieckich 
na obszarze Sląska Opolskiego, niektóre zbrodnie hitlerowskie, system 
wojennego prawa karnego, wyzwoleni� tego regionu w 1945 r. Nato
miast wiele problemów nadal oczekuje na swych autorów. Prawie zu
pełnie nie zbadana jest problematyka gospodarcza Opolszczyzny w okre

sie II wojny światowej, a w szczególności zagadnienia: jak.im przemia
nom ulegała ekonomika tego regionu w stosunku do warunków przed
wojennych, jaki był jego udział w produkcji wojennej III Rzeszy, jakie 
zmiany nastąpiły w zakresie siły roboczej, jakie były rozmiary pro
dukcji przemysłowej i rolnej, jak zmieniła się ich struktura itp. Nie ma 
też badań na temat położenia socjalnego ludności w okresie wojny. 

W dziedzinie politycznej żywszej niż dotąd kontynuacji wymagają 
badania nad polskim i komunistycznym podziemiem na Sląsku Opol
skim, gdyż dyskusja w sprawie ruchu oporu na tym terenie utknęła 
na martwym punkcie. Ze spraw szczegółowych nadal - mimo pierw
szych efektów w postaci publikacji R. Hajduka - śledzić trzeba będzie 
kwestię postawy Górnoślązaków w hitlerowskim Wehrmachcie. Zbadać
należy zmiany nastrojów wśród miejscowej ludności w wyniku waż
niejszych wydarzeń politycznych i militarnych podczas wojny. Znacznie 
bardziej szczegółowo i w bardziej udokumentowany niż dotychczas spo
sób opracować należy zasięg krajowej konspiracji sięgającej z General
nej Guberni na Sląsk Opolski. Jako bardzo pilny postulat zgłosić 
wypada konieczność przebadania ewakuacji ludności z naszego regionu 
w styczniu 1945 r. 
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Nie wiemy prawie nic na temat nieobliczalnych skutków wojny 
w zakresie oświaty i kultury. Jak funkcjonowało szkolnictwo, co wyś
wietlano w kinach, jaki był repertuar teatrów, czy muzea były czynne, 
jak funkcjonowała prasa, co nadawało radio - oto pierwsze z brzegu 
pytania, które trzeba by uzupełnić o formy i metody hitlerowskiej 
_propagandy wojennej i całą sferę nadbudowy. Obszary badawcze w tym 
okresie są bardzo rozległe, co tylko częściowo da się złożyć na karb 
.szczupłego zasobu źródeł archiwalnych. 

:STAND UND AUFGABEN DER FORSCHUNGEN tlBER DIE GESCHICHTE DES 

OPOLENER SCHLESIENS IN DER JAHREN 1918-1945 

Das wirtschaftliche; so:cial� politische und kulturelle Leben der Bevołkerung 

·des Regierungsbezirks Oppeln aus der Zeit von 1918 bis 1945 ist bereitf:s vielseiiig

untersucht worden und besitzt eine umfangreiche Literatur. Eine nahere Be-

1rachtung weist jedoch sowohl in den einzelnen Zeitabsohnitten als auch in bezug

.auf manche Problemkreise grundsatzliche Lilcken und Unzulanglichkeiten auf.

Deise Fragen sollten grilndlicher durchforscht werden, damit die vorbereitete

, synthetisehe Erfassung der Crt!schichte Schlesiens moglichst vollstandig wer<le.

Nach Ansicht des Verfasser� ist die politische Problematik am beef.en bearbeitet, 

in etwas gel"ingerem Gra.de die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen, 

·zahlreiche weisse Flecken itreten dagegen in den Bereichen Kultur und Btldwn:gs
wessen aur. Ch,ronologlsch betrachtEt. s1nd die er!lten Aibschnlt!te des behandelten

.Zeitraums von den Historikern besser penetriert worden · als die Zeit des sog.

lII. Reiches und des 2. Weltkrieges.
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STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD DZIEJAMI DOLNEGO ŚLĄSKA 
LAT 1918-1945 

N ad stanem i potrzebami dalszych badań z zakresu historii Górnego 
Śląska zastanawiano się niejednokrotnie. Istnieje bogata dokumentacja 
tych działań, począwszy od pierwszych, dokonanych w 1949 r., powo
jennych obrachunków śląskiej historiografii 1 aż po ostatnie lata 2• Na
tomiast w odniesieniu do badań dziejów Dolnego Śląska właściwie nie 
dokonywano tego rodzaju ocen s. 

W historiografii PRL poświęconej dziejom Śląska dominuje tematy
ka górnośląska. Genezę tej domnnacji można wiązać ze szczególnym -
w pewnym okresie - zainteresowaniem badaczy losami tej części ziem 

1 K. Pop i o ł e k, PotTzeby i zadania histariogTafii polskiej w zakresie dzie
jów najnowszych Górnego Sląska (Kwartalnik Historyczny, 1949, nr 1, s. 73-89); 

S. W y s  ł o u ch, Najpilniejsze zadania historiografii śląskiej (Przegląd Zachodni,

1949, nr 7, s. 350-361). W późniejszym okresie dokonywali oceny: W. Dł u g  o

b or s k i, Stan i potrzeby badań nad historią górnictwa na Sląsku., Katowice

1960; S. Mi ch a I k ie w'i c z, Stan i potrzeby badań nad dziejami klasy robotni
czej na Sląsku. w XIX i XX w. (do 1945 r.) (Polska klasa robotnicza. Studia hi

storyczne, pod red. S. Kalabińskiego, t. I, Warszawa 1970, s. 176-2111).
2 J. Les z c z y ń s k i, Dorobek historyków wrocławskich w zakresie dziejów 

Sląska w minionym dwudziestoleciu. (Nauka polska we Wil"ocławiu w latach 1945-
1965 i jej znaczenie społeczne, Wrocław 1965, s. 36-47); S. Mi ch a 1 k ie w i c z, 
Uniwersytet Wrocławski w służbie nauki, kultury i gospodarki narodowej 1945-

• 1975, Wrocław 1975.

s Częściowo ujęli problematykę dolnośląską: E. Ma l e c  z y ń s k a, Dziesięć
lat badań historycznych ośrodka wrocławskiego (Sobótka, 11955, nr 1-2, ,s. 7-54);

t a  ź, Rola i znaczenie naukowego środowiska wrocławskiego w rozwoju badań
historycznych w Polsce Ludowej (Sobótka, 1966, nr la, s. 1-34); S. I n g 1 o t, Bada
nia Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu. Wrocławskiego nad
historią wsi i rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem Sląska (Ukrainske Słowia

no:mawstwo, Lwów 1970, nr 1, s. 167-'169); te n że, Prace nad '/tistorią Śląska

prowadzone w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej od 1946 r. do dziś (Po

glądy, 1970, nr 2, s. 4); S. Mich a l kie w i c z, Stan i perspektywy badań nad
historią miast i regionów Dolnego Śląska (Sobótka 1973, nr 4, s. 379-396).

6 - :!!obótka 2!19 
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śląskich bezpośrednio �o zakończeniu I wojny światowej, gdy walka 
narodowa Polaków o włączenie do odrodzonego państwa polskiego wią
zała się z walką klasową górnośląskiego proletaria�u. 

W pierwszych powojennych opracowaniach zauważało się „tropienie 
polskości" na obszarze Śląska, co wynikało z ówczesnych potrzeb na
rodowych i politycznych. Nauka historyczna bowiem w ten sposób 
dokumentowała polskie prawa do tej ziemi; 'wskazywała na trwanie na 
Śląsku ludności o silnym poczuciu narodowym, która swej polskości nie 
utraciła, mimo polityki germanizacyjnej władz ·centralnych oraz nacisku 
administracyjnego i gospodarczego lokalnych władz niemieckich.' Z tych 
względów faworyzowanie problematyki górnośląskiej odzwierciedliło się 
także w najnowszej syntezie dziejów Śląska. Znakomity znawca przesz
łości tej części ziem polskich tłumaczył to nie tylko bogatszym, w od
niesieniu do Górnego Śląska, dorobkiem bibliograficznym, lecz przede 
wszystkim większym zainteresowaniem polskiego czytelnika tą częścią 
śląska, -y; której „wbrew germanizacyjnemu naciskowi ·aż do naszych 
czasów utrzymywała się w masie polska ludność" 4. 

Przy konstatacji owego przesunięcia zainteresowań w badaniach 
śląskoznawczych na dzieje Górnego Śląska, chciałabym zasygnal'izować 
również te uwarunkowania, gdyż rzutują one na -ocenę znacznie skrom
niejszego dorobku historiograficznego dotyczącego przeszłości Dolnego 
Sląska. 

Uwzględniając przemiany administracyjne na śląsku, w tym zm'iany 
podziału administracyjnego z 1975 r., mówiąc o Dolnym Śląsku ma się 
na uwadze województwa: wrocławskie, legnickie, wałbrzyskie i jelenio
górskie. Stanowią one razem ok. 70°/o dawnego obszaru rejencji wro-
cławskiej i legnickiej. 

Przeglądu dorobku historiograficznego PRL, omawiającego dzieje 
Dolnego Śląska w latach 1918-1945, dokonano w ujęciu chronologiczno
problemowym. Istotne wydawało się prześledzenie, jak w czasie op. 
zakończenia II wojny św'iaitowej do ostatnich lat rozkładały się zainte
resowania badawcze historyków nad przeszłością Dolnego Śląska. Po
nadto chodziło o odnotowanie ważniejszych pozycji bibliograficznych 
oraz ocenę tego dorobku w odniesieniu. do głównych problemów poli
tycznych, gospodarczych itd. dolnośląskiego reg'ionu. 

Biorąc pod uwagę atmosferę polityczną i naukową w Polsce od 
1945 r., aspiracje i tendencje, jakie zarysowały się w odniesieniu do 
nauki historycznej i badań naukowych, należałoby w natężeniu zain
teresowań dziejami Dolnego śląska wyodrębnić podokresy: 1945-1948. 
1949-1956 i osłtatni od 1957 r. 

Bezpośrednio po zakończonej . wojnie doniosłym zadaniem nauki 

4 K. Pop i o ł e k, Historia Śląska od pradziejów do 1945 r., KatoWlice 1972, 

s . .12. 
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historycznej stało s'ię przybliżenie narodowi polskiemu piastowskiej' 
. przeszłości odzyskanych ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich. Stąd też: 

w historio2rafii lat 1945-1948 dominowała teza o powrocie na te· 
ziemie polskiej państwowości s oraz twierdzenie, że iten powrót Polsk'i 
na Śląsk i nad Odrę był zarówno aktem sprawiedliwości dziejowej, jak: 
i faktem 'nieuchronnym, wynikającym z analizy procesu dziejowego-· 
Polski i Niemiec. Z tych uwarunkowań wypływało szczególne zaintere
sowanie badaniami zagadnień demograficznych Niemiec i problematyką 
Ostfluchtu. Skutki Ostfluchtu widziano w polskim żywiołowym „parciU: 
na zachód", a jego ostatecznym wynikiem była granica na Odrze i Nysie· 
Łużyckiej 6. Znane wy:dawnictwo o Dolnym Śląsku z 1948 r. z popular-· 
nej serii Ziemie Staropolski tak podsumowywało trzyletnie prawie za
interesowanie nauki historycznej tym zagadnien'i€m: ,,Na ziem1.ach po-· 
granicznych - stwierdzano - istniało trwałe zjawisko biologicznegO' 
wypierania lhdności n'iemieckiej przez polską. Zjawisko to mające· 
wszelkie cechy nieodwracalnego procesu dziejowego musiało w końcu 
doprowadzić do przesunięcia granicy polsko-niemieckiej na zachód_ 
Obecna wojna przyspieszyła !tylko rozwój wypadków 1. 

Odnotowany przez N'iemców fakt stałego odpływu ludności z Dolnego· 
Śląska, a także z innych obszarów graniczących z Polską, zwrócił 
uwagę badaczy polskich na przeobrażenia demograficzne· na wschodzie· 
Niemiec, zapoczątkowane jeszcze w XIX w. Efektem tych przeobrażeń 
miąła być stopniowa polonizacja tego regionu, wobec czego nową gra-· 
nicę na Odrze i Nysie Łużyckiej traktowano tylko jako formalno-po
liJtyczne usankcjonowanie dokonanych już znacznie wcześniej prz;emian 
narodowościowych a. 

Zaakcentowana we wstępie nierównomierność rozwoju naszej his
toriografii - z korzyścią dla dziejów, Górnego Śląska - odmiennie
przedstawiała się w latach 1945-1948. W opracowaniach z tego okresu 
dotyczących ziem zachodnich. i północnych zdecydowan'ie przodowała 
problematyka dolnośląska. Z tych lat pochodzą dwa zbiorowe dzieła,. 
jak wspomniane już Ziemie Staropolski, których inicjatorem i wy-

s Z. W o j  cie c h o  wski, Polska-Niemcy. Dziesięć wieków zmagania, Pozn ań•. 
1945. 

6 Zob. prace: J. Sza:filars'kiego, 'W. Rusińskiego, J .  Zdwtowiecldego, P. Rybic
kiego, A. Targa. 

1 K. So s n o wski, Wracamy (zagadnienia demograficzne (Ziemie Staro pol
skie, Dolny Śląsk, t. I[, Po znań 1948, s. 313). 

a W. R u s  i ń ski, Ucieczka Niemców ze wschodnich prowincji Rzeszy (Prze
gląd Zachodni, 1947, nr 4, s. 277) pis ał n astę pując o: ,,Przes unięcie granic y Polski 

nad Od rę i Nysę Łużycką, jakkolwiek: dokonane w wy,n�ku wojny, jest więc spra

wiedHwym wykładni•k:iem procesów ludn ości owych n a  ziemi-ach granic zny.eh pol
sk o-niemieck>ich". Zob. też: P. Ry b i c ki, O podstawach emigracji na Ziemie Za

chodn{e (Śląsk, 1948, nr 8/110, s .  62) . 



248 Teres a Kulak 

dawcą był Instytut Zachodni w Poznaniu oraz Oblicze Ziem Odzyska
nych � DoLny SLąsk, powstałe z in'i.cjatywy uczonych i wydawców 
wrocławskich E. Maleczyńskiej, B. Olszewicza i Z. Rysiewicza 9• Te pio
nierskie prace omawiały sprawy Dolnego Śląska kompleksowo, poczyna
jąc od warunków geograficznych regionu poprzez zagadnienia kultury 
i języka aż do kwestii gospodarczych i politycznych. Zasadniczo stano
wiły konsta1tację polskiego powojennego stanu wiedzy o tym regionie 
i były naukową polemiką z przedwojennym dorobkiem nauki niemiec
kiej. 

O szczególnym zainteresowaniu Dolnym Śląskiem w pierwszych la
tach po wojnie decydowało wiele czynników, także o charakterze mię
dzynarodowym. Usytuowany w ówcześnie najbardziej newralgicznej 
części polskiej granicy państwowej, Dolny Śląsk był terytorialnie naj
większą, a pod względem potencjału ekonomicznego najbogatszą częścią 
ziem odzyskanych. Ze znaczącą rolą 1erytorialno-ekonomiczną regionu 
nie korespondowała jednak znajomość jego kultury i dziejów społecz
no-politycznych. ,,Przegląd Zachodni" pisał w 1947 r., że położony nad 
Odrą i Nysą Łużycką Dolny Śląsk pozostawał „ziemią ogółowi raczej 
nieznaną, której związki z Polską wydają się być wątpllwe" 1°. Stąd 
też jednym z najpilniejszych zadań historii i wspomagających ją 
nauk - archeologii i etnografii 11 - stało się wydobycie spod „pyłu 
wieków" polskiej, piastowskiej· przeszłości Dolnego Śląska. Badania 
dialektu śląskiego i kultury ludowej tego regionu uświadomiły istnie
nie silnych więzów łączących dolnośląską ludność rodzimą z całym na
rodem polskim. 

W pierwszych latach istnienia Polski Ludowej nauka historyczna 
spełniała wiele istotnych funkcji polityczno-społecznych 12, a szczególnej 
wagi problemem było włączenie odzyskanych ziem nad Odrą, Nysą 
Łużycką i BaŁtykiem do polskiej tradycji historycznej i polskiej świa
domości narodowej. Historycy badając przeszłość tych ziem dostarczali 
świadectw potwierdzających ich polskość, a tym samym, w ówczesnych 
warunkach rruędzynarodowych, argumentów w obronie polskich praw 
do ich posiadania. W obliczu zasadniczych, dziejowych przesunięć de
mograficznych narodu polskiego na ziemie zachodnie i północne nauka 
historyczna pełniła doniosłe funkcje integracyjne. Wydobycie z mroku 

o Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Ślqsk, Wrocław-,Warszawa 1948; pozostałe
ziem ie doczekały się oprac owań w późniejszym czasie: P omorze Zachodn ie -

1949, Ziemia Lubuska - 1950, Wa rmia i Mazury - 1953, Górny $ląsk - 1959. 
10 K. S o s  'Il o ws ki, Polska wraca na Dolny Śląsk (Przegląd Zachodni, 1947,

nr 4, s. 283).
11 Oblicze Ziem Odzyskanych, t. II; zob. oprac . R. Jamki, S. R ospond a,

B. Olszewicza, S. Golachowskiego; por. Ziemie Staropolski, t .  II, s. 493.
ie M. O r z e  c h o  ws ki, Rola historii i historyka w procesach integracyjnych

na ziemiach zachodnich i północnych (Sobótka , 1971 , nr 1, s. 15-24). 
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dziejów ich polskiej przeszłości i polskiej tradycji stanowiło czynnik 
spajający te ziemie z Macierzą i wi_ążący ludność napływową z rodzimą. 
Opracowania historyczne popularyzując polskie tradycje hl'storyczne 
wśród ludności osiadającej nad Odrą i Bałtykiem kształtowały równo
cześnie w całym społeczeństwie polskim świadomość, że Polska po 
wielu latach nieobecności wraca na swoje macierzyste, piastowskie 
ziemie 1s. 

W historiografii lat 1945-1948 zagadnieniem równie eksponowanym, 
jak poruszane wyżej, i mającym także swe odniesienie do aktualnej 
sytuacji politycznej Polski na arenie międzynarodowej były problemy 
gospodarcze ziem odzyskanych. Analiza przedwojennego stanu ekono
micznego wschodnich prowincji państwa pruskiego i ocena ich miejsca 
w gospodarce Rzeszy wskazywała na stałe zmniejszanie się ich udziału 
w ogólnym bilansie gospodarki niereieckiej. Na ten fakt zwracał uwagę 
głównie J. Zdzitowiecki. Opierając się na niemieckim materiale �tatys
tycznym i dokumentach urzędowych sformułował pogląd o zbędności, 
z punktu widzenia gospodarki niemieckiej, ziem wschodnich dla Nie
miec 14. Z kolei opracowania o zagadnieniach gospodarczych Dolnego 
Śląska 15, uwzględniające warunki naturalne tego regionu, wysoki po
ziom rozwoju gospodarki rolnej, posiadany potencjał gospodarczy i Slł
rowcowy, podkreślały jednocześnie, że Dolny Śląsk miał niewielkl:e 
możliwości rozwoju w ramach Rzeszy i wskazywały na spychanąe 
produktów dolnośląskich z rynku ogólnoniem'ieckiego. Peryferyjne, 
w stosunku do Rzeszy, położenie geograficzne oraz polityka finansowa 
i komunikacyjna centralnych władz uniemożliwiały wyjście produktóy;

dolnośląskich na rynki zachodnioniemieckie. W rezultacie Dolny Śląsk 
zamierał gospodarczo, od Rzeszy bowiem dzieliły go q,ariery wewnętr_�
ne, a granice państwowe i celne od Polski i Czechosłowacji. Ziemi.e 
Staropolski z całyn1 naciskiem wiązały fakt niedorozwoju gospodai;
czego Dolnego Śląska z trakttowaniem tej prowincji przez niemieckie 
koła gospodarcze jako obszaru eksploatowanego w stylu kolonialnym i_o.
Wskazywały na to, że polityka ta rzutowała na zatrudnienie, poziom 
płac i poziom życia na Dolnym Śląsku, niższe niż w innych częściach
Niemiec, a to znowu stawało się podstawą Ostfluchtu. 

· · 

13 K. S o s n -o ws ki, Wracamy ... , s. 315, zob. też S. Go 1 a c h o ws ki, Znów 
wkorzeniamy się w Śląsk (Ziemie Staropolski, t. II, s. 418-495), por. Oblicze Ziem
Odzyskanych, Wstęp, s. 11.

u J. Z d z i to w i e ck i, Rola -niemieckich prowincji wschodnich w gospodarce

Rzeszy, W arszawa 1947. . . -
1G A. W r z ·Os e 'k, Przemysł na Dolnym Śląsku (Oblicze ... , t. II, s. 396 i in.);

J. Kok ot, Polityka gospodarcza Prus i Niemiec na S!ąsku 1740-1945,. P.oznąfl
1948; B. Sr o ck i, Znaczenie Ziem Odzyskanych dla Niemiec i dla Polski (Jan
tar, 1946, z. 3). 

16 J. Kok ott, Wystawiamy rachunek (Ziemie Staropolski, t. n, ,s. 293�3..lQ'). 
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W porównaniu z okresem wcześniejszym, lata 1949-1956 nie przy
niosły znaczącego dorobku naukowego o tematyce dolnośląskiej. Prze
miany metodologiczne i organizacyjne w nauce historycznej w początku 
lat pięćdziesiątych spowodowały, że badania regionalne zostały poddane 
_planowęj centralizacji. W odniesieniu do dziejów Śląska rolę wytycza
jącą kierunki badań spełniła Konferencja Śląska IH PAN, która odbyła 
się we Wrocławiu w dniach 28 VI-1 VII 1953 r. Konferencja miała na 
.celu podsumowanie badań śląskoznawczych, obejmujących dzieje śląska 
,od czasów średniowiecznych po najnowsze, ale w ocenie historiograficz
.nego dorobku całość obszaru śląskiego ujmowała jedynie do XVIII w. 
Natomiast w ocenie badań z zakresu hiśtorii Śląska XIX i XX w. na 
Konferencji skupiono się na dziejach Górnego Śląska i tylko tej części 
'2iem śląskich dotyczyły wysunięte wówczas plany i postula ty przyszłych 
:bądań 11. 

Osiągnięc'iem tego okresu stała się pierwsza próba nowego, interna
,cjonalistycznego spojrzenia na stosunki polsko-niemieckie. Na konfe
rencji we Wrocławiu (6 VII 1950 r.) Ewa Maleczyńska poddała krytyce 
sposób przedstawiania w polskiej historiografii stosunków i antagoniz
mów polsko-niemieckich. Opierając się na zasadach materializmu his-
1:orycznego postulowała, aby w badaniach nad tym zagadnieniem 

-skoncentrować się na wyjaśnieniu genezy konfliktu polsko-niemieckiego.
·zdaniem E. Maleczyńskiej konflikt ten powstał w „konkretnych warun
'kach historycznych minionych epok", zatem konflikt polsko-niemiecki
należało analizować w powiązaniu ze stosunkami produkcyjnymi danej
-epoki i odpowiadającym im stadium walki klasowej 1s.

Dokonana w toku obrad konferencji krytyka polskiej historiografii,
-a także sformułowane wówczas zalecenia w sprawie dalszych badań
stosunków polsko-niemieckich pozwalają z perspektywy minionych lat
·stwierdzić, że „konferencja wrocławska miała doniosły wpływ na wyz
walanie się historyków polskich spod wieloletnich nalec'iałości nacjo
·nalistycznych" 19,

Przeobrażenia w organizacji nauki polskiej i wprowadzenie w 1957 r. 
·decentralizacji badań naukowych uaktywniły zainteresowania history
:ków dziejami dolnośląskiego regionu i stworzyły większą dowolność
w wyborze tematyki badawczej. Powstały wówczas korzystniejsze wa
runki do badań naukowych; nastąpiło .odbudowanie regionalnego ruchu

n W. Kul a, Podsumowanie obrad Konferencji (Konferencja Sląska Instytutu 

R:istorii PAN, t. II, Wrocław J.954, s. 324-325). 
1s E. Ma 1 e czyń sk a, Problem. polsko-niemiecki w dotychczasowej historig-

11rafii polskiej (Sobótka, 1950, .nr 5, s. 22,-2:ł). 
10 G. L a b u <i a, Historiograficzna analiza tzw. niemieckiego naporu na

Wschód (Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie środkowej. Zbiór studiów nad 

;tzw. niem1eckim „Drang nach Osten", Poznań 1963, s. 44). 
.., 
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naukowego i ponadto zostały udostępnione h'istorykom nowe, nieznane 
wcześniej źródła archiwalne. Gruntowne studia nad dziejami Dolnego 
Śląska w latach 1918-1945 rozpoczęły się dopiero w 1957 r., a pierw
sze prace z tego zakresu pojawiły się już w końcu lat pięćdziesiątych. 

Podejmując pr-zegląd historiografii związanej z Dolnym Śląskiem lat 
1918-1945 interesujący nas okres dzielimy, zgodnie z przyjętą perio
dyzacją, na kilka podokresów. Z międzywojennych dziejów Dolnego 
Śląska wyodrębnia się trzy podokresy: 1918-1923 - od zakończenia 
wojny podziału prowincji śląskiej; 1924-1933, tj. do końca republiki 
weimarskiej, oraz lata 1933-1939, czyli okres hitlerowski do wybuchu 
II wojny światowej. Odrębną całość stanowią lata II wojny światowej 

(1939-1945). 
W dorobku historiograficznym powstałym po 1957 r. największe za

interesowanie wzbudziły zagadnienia gospodarcze, zwłaszcza rolnictwa, 
następnie kwestie związane z istnieniem ludności polskiej na obszarze 
Dolnego śląska; mniej natomiast uwagi poświęcono problematyce poli- · 
tycznej tego regionu. Dopiero od 10-15 lat wzrosło zainteresowanie 
problematyką Dolnego śląska w okresie II wojny światowej. 

Podjęte w nowych warunkach badania nad polską ludnością pod nie
mieckim panowaniem nawiązywały do zainteresowań nauki historycz
nej w latach czterdziestych 20. Mimo skupienia się wówczas na polskich 
tradycjach w przeszłości Śląska, faktycznie jednak dzieje Polaków i ich 
tlziałalność na Dolnym Śląsku w latach 1918-1939 były prawie nie
znane do 1959 r. 

Polski ruch narodowy na Dolnym Sląsku rozwijał się najintensyw
niej w okresie plebiscytowym, a w późniejszych latach głównie miał 
na celu obronę narodowości, języka i kultury polskiej przed naciskiem 
germanizacyjnym władz niemieckich. Wobec znacznie aktywniejszej 
.działalności w sferze politycznej i gospodarczej Polaków w innych pro
wincjach wschodnich Niemiec, mniej ofensywny dolnośląski ruch polski 
budził mniejsze zainteresowanie i w niewielkim stopniu był populary
zowany. 

W 1959 r. WTMH podjęło inicjatywę wydawania dokumentów z dzie
jów Śląska w serii zatytułowanej „Documenta Silesiae". Pierwszym ze
szytem tej serii był opracowany przez M. Orzechowskiego zbiór: doku
mentów związanych z losami i działalnością Polaków na Dolnym Śląsku 

20 A. Tar g, Ludność rodzima na Ziemiach Odzyskanych (Przegląd Zachodni, 
1947, nr 6, s. 481-496); J. Wą sowiicz, Stosunki językowe na Sląsku w świetle 
nauki niemieckiej (Oblicze ... , t. U, s. 369-3,92); H. Z i e ,I i ń ,ski, Liczba Polaków 
w Niemczech w latach 1918-1919 na tle systemu niemieckiej statystyki narodo
wościowej (Prz€gląd Zachodni, 1948. nr 9, s. 309-318); te n że, Z problematyki 
narodowościowej na pograniczu polsko-niemieckim w dpbie międzywojennej (tam
że, 1949, nr 9-10, s. 36'2-369). 

' 
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w latach 1918-1939 21• W tym samym roku Wydawnictwo Ossolineum 
opublikowało wspomnienia Polaków, w tym również działaczy Polonii 
wrocławskiej, którzy w okresie międzywojennym prowadzili polskie ży
cie kulturalne i organizacyjne w tej części Niemiec 22. W środowisku 
wrocławskim systematyczne badania nad dziejami Polaków na Dolnym 
Śląsku rozpoczął M. Orzechowski. Przedmiotem jego rozważań stała się 
nie tylko działalność Polaków na obszarze Dolnego Śląska i Wrocławia. 
Kłamliwe i tendencyjne dane niemieckich statystyk ludnościowych 
upowszechniane przez niemiecką naukę 23 narzuciły konieczność ustale
nia faktycznej liczebności i szczegółowego rozmieszczenia ludnośd pol
skiej w tej części Śląska 24

• Powstałe mniej więcej w tym samym czasie 
opracowania ruchu polskiego w innych regionach (prace A. Targa, A. Po
niatowskiej, B. Drewniaka i W. Wrzesińskiego) stały się etapem wstęp
nym szerokiego od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
zainteresowanlia problematyką ludności polskiej, działalnością· Związku 
Polaków w Niemczech i zagadnieniem polskiego ruchu narodowego na 
pograniczu polsko-niemieckim w okresie międzywojennym. 

Dorobek historiografii poświęconej zagadnieniom ekonomicznym 
Dolnego Śląska w latach 1918-1939 jest nader skromny. Zagadnienia 
przemysłu dolnośląskiego doczekały się zaledwie kilku opracowań, w tym 
dwu M. Dobroczyńskiego i K. Jeżowskiego, powstałych w latach 1958-
1961. M. Dobroczyński w swoim pionierskim studium zajął się przemy
słem lekkim, jego rozmieszczeniem na obszarze Dolnego śląska oraz roz
miarami produkcji i możliwościami zbytu 25• Praca K. Jeżowskiego, 
interesująca przede wszystkim w swej warstwie faktograficznej, zwią
zanej ż przemianami w strukturze i rozmieszczeniu przemysłu dolno-

21 M. O r  z e  c h o  wski, Ludność polska na Dolnym śląsku w latach 1918-

1939, Wrocław 1959. 
22 Ci co przerwaii. Wspomnienia Polaków z Dolnego śląska, oprac. K. Fiedor

i M. Orzechowska, Wrocław 1959. 
23 Zob. M. L a  u b  er t, Nationalitat und Volkswille im preussischen Osten, 

Breslau 1925; t e  n że, Die Zerreissung und Not der niederschlesischen Ostmark 
(Wir Schlesier, 1929, nr 7); W. V o 1 z, H. S c  h w a 1 m, Die deutsche Ostgrenze. 

Unterlagen zur Erfassung der Grenzzerreissungsschaden, Leipzig 1929; por. 
W. Ku h n, Die Biesiedlung das Reiclithaler Haltes in Niederschlesien (Festschrift

Hermann Aubin zum 80. Geburstag, t. I, Wiesbaden 1965, s. 95-125). 
24 M. Or z e  c h o w s  k i, Szkice z dziejów Polonii wrocławskiej, Wrocław 

1960; lt e n  że, Ruch polski na Dolnym Śląsku w latach 1922-1939 (Sobótka, 1963, 
nr 1, s. 26--47); te n ż e, Ludność polska na ziemiach polskich w Rzeszy w latach 
1918-1939 (Ludzie, ziemia, morze. Rocznik Ziem Zachodnich i Północnych, 1963, 
s. 43-62). 

25 M. D o b r o c z y ń ,s k i, Rozwój najważniejszych gałęzi przemysłu lekkiego
i spożywczego na Śląsku pod panowaniem niemieckim •w latach 1922-1939 (Stu

dia i materiały z dziejów Śląska, t. II, Wrocław 1958). 
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śląskiego, tylko częściowo dotyczy omawianego okresu 26. Brak jest. 
w naszej historiografii prac, które zastąpiłyby opracowania przedwojenne
autorów niemieckich 27, w których jednak, zgodnie z antypolsklim f an
tywersalskim stanowiskiem niemieckiej nauki, trudności gospodarcze 
Dolnego Śląska wiązano z powojenną sytuacją polityczną tej części 
Europy. Źródeł tych trudności dopatrywano się w nowej granicy polsko-

, -niemieckiej, która odcięła produktom dolnośląskiego przemysłu lek
kiego i maszynowego tradycyjne rynki zbytu w Wielkopolsce i na Po
morzu, a także zahamowała dopływ surowców niezbędnych dla prze
mysłu spożywczego i niektórych gałęzi przemysłu lekkiego. 

Istniejące opracowania ujmują problematykę dolnośląskiego prze
mysłu fragmentarycznie, koncentrując się nadto na okresie republiki 
weimarskiej do chwili pojawienia się wielkiego kryzysu gospodarczego. 
W niewielkim stopniu w zasięgu badań znalazła się polityka gospodar
cza III Rzeszy na Dolnym Śląsku. Problem intensyfikacji po 1936 r. 
produkcji przemysłowej w tym rejonie, co jedynie sygnalizował K. Je
żowski, a głównie jednak od strony teoretycznej przedstawił B. Olszew
ski 2s, wiązał się z rozbudową niektórych gałęzi przemysłu, niezbędnych 
z punktu widzenia przygotowań do wojny. Globalna ocena efektów 
polityki hitlerowskiej w gospodarce dolnośląskiej wymagałaby cząstko
wych badań nad polityką inwestycyjną władz centralnych w przemyśle 
maszynowym, chemicznym itp. W dziedzinie górnictwa kamiennego ist
niejące prace wykazują jednak trwałą stagnację Zagłębia Dolnośląskie
go 20. Opublikowane na łamach „Studiów Śląskich" (t. X, 1966) uwagi· 
J. Popkiewicza i F. Ryszki o gospodarce Sląska w III Rzeszy wskazy
wałyby także na pogłębianie w sferze ekonomicznej dystansu między
Dolnym Śląskiem a centralnymi i zachodnimi rejonami Niemiec. Nie
pokojąco wygląda rozeznanie w sytuacji dolnośląskiej klasy robotniczej
do 1939 r., np. jej liczebności, znajomości struktury demograficznej
i branżowej. Upośledzenie gospodarcze Dolnego Śląska odcisnęło swe
piętno na sytuacji materialnej klasy robotniczej. Ogólnie zwraca się
uwagę na fakt, że poziom płac robotniczych na Dolnym Śląsku był
niższy niż w centralnych i zachodnich Niemczech, a bezrobocie większe

20 K. Jeż o ws k d, Rozwój i rozmieszczenie przemysłu na Dolnym Sląsku
w okresie kapitalizmu, WTocław 1961. 

21 G. K e i  l, Das niederschlesische Industriegebiet, seine Entwicklung und
Notlage, Berlin 1935; M. Phi 1 i pp i, Niederschlesiens BevcHkerung und Gii.ter

produktion in ihrer verpflechtung mir deT deutschen Wirtschaft, Berlin 1931; 
L. Lu c a d  o u, Strukturwandel Schlesiens, Berlin 1943. 

2s B. O 1 sze ws ki, Teoria i praktyka polityki gospodarczej III Rzeszy na
Sląsku (Studia śląskie, seria nowa, t. XIII, Opo le 1968).

20 J. J ar o s, Górnictwo węgla kamiennego (Zarys dz.iejów górnictwa na zie
miach polskich, t. II, Katowice 1961); J. Rym arc zyk, Poiityczno-gospodarcze

przyczyny stagnacji Zagłębia Dolnośląskiego w ekonomice III Rzeszy (Studia ślą
skie, t. XXX, Opol e 1976).
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.mz w innych rejonach państwa. Oprócz fragmentarycznych danych 
w pracy K. Jeżowskiego brak jest analizy tych zjawisk w przekroju 
.�hronologicznym i branżowym, a także brak analiz o charakterze po
.równa wczym, chociażby w stosunku do sąsiedniej prowincji śląski,ej. 

Większe zainteresowanie niż zagadnienia przemysłu budziła proble
:matyka dolnośląskiego rolnictwa. Badania z tego okresu w 1958 r. otwie
.rały dwa studia A. Jagielskiego so, poświęcone sytuacji śląskiego rolnic
-twa w okresie międzywojennym. A. Jagielski analizował strukturę wła
.sności dolnośląskich gospodarstw rolnych i ich rentowność, a następnie 
wskazał na czynniki wpływające na ożywienie lub zahamowanie pro
·dukcji rolnej w latach 1918-1939.

Od początku lat sześćdziesiątych obserwuje się szczególną aktywność 
historiografii w dziedzinie rolnictwa. Wydaje się, że nie wynikało to 
wyłącznie z rangi, jaką ten dział gospodarki spełniał w ekonomice dol
:nośląskiej. Istotny był również fakt, że sprawy rolnictwa wiązały się 
-ściśle z kwestią polityki państwa pruskiego i Rzeszy w stosunku do
·prowincji wschodnich, z ich zagadnieniami demograficznymi i nal'odo-
wościowymi, a także wkraczały w sferę stosunków międzynarodowych
i bilateralnych polsko-niemieckich. Te wzajemnie zazębiające się pro
blemy wewnętrznej i zagranicznej polityki republiki weimarskiej, a na
:stępnie III Rzeszy znalazły odbicie w pracach K. Fiedora 31, B. Olszew
:skiego i K. Joncy s2

• Genezę i cele osadnictwa oraz kolonizacji wewnętrz
nej w obszarze graniczącym z Polską analizował K. F1iedor; sprawę
-oceny rozmiarów i efektów pomocy państwowej dla prowincji wschod
nich w okresie republiki podjął także K. Fiedor oraz B. Olszewski,
.a w czasach III Rzeszy K. J onca. Odrębną kwestią w sytuacji dolno
:śląskiego rolnictwa była polityka ii.nterwencyjna państwa. W kręgu tych
-zagadnień pozostaje monografia B. Olszewskiego, której wydanie po

:przedziły szczegółowe studia tego autora, omawiającego niektóre aspekty,

,o A. J a g !i e I s k i, Produkcja, podaż i ceny produktów rolnych na Sląsku 
-w okresie międzywojennym (St udi a i materiały z dziejów Sląska, t. II, Wrocław 
1958); te n ż,e, Zmiany strukturalne w rolnictwie śląskim w okresie-1907-1939 

·w świetle danych statystycznych (tamże).

31 K. Fied or, Dolny Sląsk w świetle dokumentów niemieckich z lat 1926-
1939; Wrocław 1963; t e  n że, Charakter pomocy państwa niemieckiego dla wscho
du w latach 1919-1933 (Sobótka, 1970, nr 4); te n że, Charakter i funkcja osad

nictwa na wschodnich terenach Niemiec w okresie międzywojennym (Przegląd Za
chodni, 1975, nr 2). 

a2 B. O Is ze w,s ki, Interwencjonizm państwowy w rolnictwie śląskim w la
tach 1919-1939, Wrocław 1974; te n że, Miejsce Sląska w interwencjonizmie go
spodarczym Republiki Weimarskiej (Studia Sląskie, t. XV); te n że, Narodowo
ściowe aspekty polityki interwencyjnej na Sląsku w świetle niektórych doku
mentów niemieckich (tamże, t. XX); K. Jo.n ca·, Założenia niemieckiego programu.

_pomocy dla wschodu. (1936 r.) (tamże, t. VIII).
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np. narodowościowe, jakie tkwiły u podstaw polityki interwencjonizmu 
państwowego w odniesieniu do prowincji wschodnich Niemiec sa. 

Opracowanie podstawowych zagadnień dolnośląskiego rolnictwa na
suwa z kolei postulat systematycznego ujęcia tej problematyki oraz, co 
równie ważne, osadzenia jej na tle gospodarki rolnej pruskich prowincji 
wschodnich i Rzeszy. Z okresu międzywojennego pochodzą liczne doku
menty i materiały wskazujące na trudną sytuację dolnośląskiego rol
nictwa. Badacze polscy do zawartych w nich ocen odnoszą się krytycz
nie, gdyż powstawały one w celu uzyskania pomocy finansowej władz 
.centralnych. Wspomniane już studia A. Jagielskiego, a przede wszystkim 
B. Olszewskiego i J. Kokot3: 34, ukazują jednak wachlarz trudności z ja
kimi musiało borykać się dolnośląskie rolnictwo. Jednocześnie z nie
mieckich statystyk wynika, że Dol11y Śląsk przodował w wysokości
zbiorów zbóż z ha i w uprawie buraka cukrowego, a więc jedyni<e kom-.
paratystyczne badania, uwypuklające osiągnięcia i bariery w rozwoju,.
mogą dać w miarę pełny obraz rolnictwa dolnośląskiego.

Sytuacja gospodarcza Dolnego Śląska i kryzys strukturalny w rol
nictwie spowodowały ruchy migracyjne ludności - ucieczkę ze wsi do 
miast (Landflucht) i ze wschodnich Niemiec (Ostflucht). Istniejący od 
<lrugiej połowy XIX w. Landflucht i Ostflucht wywoływał kryzy,c; w sile 
TOboczej w rolnic�ych rejonach Dolnego Śląska, który łagodziło zatrud
nianie polskich robotników sezonowych. Na tym problem[e, istotnym 
także w okresie międzywojennym, skupił swoje zainteresowania K. Fie
dor 35. Sprawa p0lskich robotników rolnych wiązała zagadnienia gospo
darcze Dolnego Śląska z politycznymi i narodowościowymi. K. Fiedor 
przedstawił sytuację prawną polskich robotników sezonowych, warunki 
pracy i wysokość płac oraz ich sprawy bytowe i mieszkaniowe. Książka 
K. Fiedora, obok ujmujących to samo zagadnienie w innych regionach
pogranicza polsko-niemieckiego prac A. Poniatowskiej, B. Drewniaka,
J. Wąsickiego, ujawniła, jak bezzasadne były alarmy niemieckich nacjo
nalistów, wskazujących na polonizacyjne skutki zatrudniania polskich
robotników rolnych.

Wspomniane tutaj niejednokrotnie kluczowe zagadnienie demogra
ficzne wschodu Niemiec - Ostflucht, w odniesieniu do Śląska zostało 
podjęte w pracach A. Brożka. Początkowe rozważania nad charakterem, 
rozmiarami i kierunkami migracji ludności ze Śląska 36 rozszerzone zo-

83 B. Ol s z e  ws ki, Z zagadnień zadłużenia rolnictwa śląskiego w okresie

międzywojennym (tamże, t. VIII).
34 J. K ok ot, Niedola pruskich prowincji wschodnich, Poznań 1958, zob. �eż 

przyp. 15. 
a5 K. F ie d or, Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemiec

kim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932, Wrocław 1968. 
aa A. B r oż e k, Ostflucht na Śląsku, Katowice 1966.
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stały następnie o analizę składu narodowościowego ludności migrującej 
na zachód 37• Badania swoje podsumował A. Brożek stwierdzeniem, na
wiązującym do tezy polskiej historiografii lat 1945-1948, iż zmiana 
granicy polsko-niemieckiej w 1945 r. stanowiła naturalne zakończenie 
procesu Ostfluchtu. Konkluzje prac A. Brożka, korespondujące ze stano
wiskiem innych badaczy, np. J. Kokota, częściowo G. Labudy, wywoł,ały 
dyskusję na łamach czasopism historycznych. Przeciwko upatrywaniu 
,,genetycznego związku" między Ostfluchtem a procesem powrotu lud
ności polskiej na ziemie nad Odrą i Bałtykiem wystąpił M. Orzecho
wski ss. Na podstawie analizowanego w pracach A. Galosa, Z. Dworec
kiego i W. Wrzesińskiego przebiegu procesu germanizacji M. Orzechowski 
wskazał, że dokonane zostały straty w polskim stanie posiadania oraz 
poważne osłabienie polskiej świadomości narodowej. Uwzględniając po
stępy germanizacji M. Orzechowski stwierdził, iż nie jest możliwa do 
utrzymania teza o stopniowej polonizacji ziem graniczących z Polską. 
Polska nad Odrą i Nysą Łużycką znalazła się bowiem w wyniku złama
nia hitlerowskiego Drang nach Osten i wypływających z tego faktu 
konsekwencji politycznych, społecznych, a także demograficznych. 

Stosunkowo najpóźniej przedmiotem zainteresowań historyków stały 
się zagadnienia polityczne Dolnego Śląska, a stan zaawansowania badań 
w przekroju chronologicznym interesującego nas okresu jest nierówno
mierny. Istniejące opracowania skupiają Się głównie wokół problematyki 
politycznej lat 1918-1923 oraz okresu hitlerowskiej dyktatury. 

Zagadnienia polityczne 1918-1923 w opublikowanych artykułach 
i studiach znalazły odbicie w dwu płaszczyznach problemów: wewnętrz
nych przemian politycznych na Sląsku, będących konsekwencją zmiany 
ustroju Rzeszy, i przedsięwzięć niemieckich władz i ugrupowań politycz
nych, zmierzających do utrzymania Górnego Sląska w ramach państwa 
pruskiego i republiki weimarskiej. 

Bezpośrednio po zakończonej I wojnie światowej ważna rola o orga
nizacyjnym charakterze przypadła Wrocławiowi, który jako stolica pro
wincji był centrum politycznym i administracyjnym całego Sląska. 
Instrumentem szczególnego oddziaływania na cały Śląsk stała się powo
łana we Wrocławiu w pierwszych tygodniach rewolucji niemieckiej 
Centralna Rada Ludowa. Jej genezę, skład polityczny i kierunki działa
nia opracował E. Klein. Zarówno w monografii, jak i we wcześniejszych 
artykułach współdziałanie śląskich socjaldemokratów i demokratów na 
forum Centralnej Rady Ludowej zostało potraktowane na tle konfliktu 

s7 T e n ż e, Problematyka narodowo§ciowa Ostfluchtu na SLqsku, Wrocław 

1969. 
38 M. Or z e  c h o w ski, Spór o źródła powrotu Polski nad Odrę, Nysę i Bał

tyk (Kwartalnik Historyczny, 1970, nr 2, s. 404-427); tamże podana jest litera

tura ido omawianego problemu. 
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z opozycyjnymi stronnictwami prawicowo-centrowymi 39. O podjętych 
systematycznych badaniach zagadnień politycznych Śląska w okresie 
międzywojennym świadczą prace F. Białego. Odnośnie do lat 1918-1923 
F. Biały wziął pod uwagę aktywność śląskich sił rewolucyjnych a robot
niczych w tym okresie 40, a także po odpływie fali rewolucyjnej w 1920 r.
polityczną ofensywę prawicy, skupionej przede wszystkim w Deutschna
tionale Volkspartei 41. 

Wobec przewidzianego w traktacie wersalskim plebiscytu na Górnym 
Śląsku, Wrocław w pewnym okresie stał się centrum przygotowań 
przyszłej akcji plebiscytowej dla strony niemieckiej i polskiej. Na ten 
fakt zwracają uwagę opracowania bezpośrednio dotyczące zagadnień 

górnośląskich (H. Zieliński, W. Zieliński) oraz wspomniane wyżej stu
dium E. Kleina. Aktywizacja ludności polskiej w tej sprawie niepokoiła 
wrocławskie władze, w związku z czym, jak wykazali M. Orzechowski 
i R. Gelles, wzmógł się napór administracyjny i inwigilacja ruchu pol
skiego 42. 

Dzieje polityczne Dolnego Śląska od podziału prowincji śląskiej do 
końca republiki nie posiadają bogatego dorobku histoniograficzngo. Ist
nieje dokonana przez M. Orzechowskiego analiza wyników wyborów, 
która w płaszczyźnie statystycznej oddaje zasięg wpływów politycznych 
partii biorących udział do 1933 r. w wyborach do Landtagu i Reichstagu 43. 

Schyłek republiki weimarskiej i początek rządów hitlerowskich na Dol
nym Śląsku również stał się przedmiotem zainteresowań badawczych 
F. Białego. Koncentrują siię one wokół walki lewicy z istniejącym wów
czas zagrożeniem faszystowskim i wokół procesu rozwoju ruchu hitle-

39 E. K 1 e i  n, Rada Ludowa we Wrocławiu. Centralna Rada dla Prowincji 
Śląskiej, Warszawa 1976; tenże, Miarodajne czynniki niemieckie a sprawa Gór
nego Śląska w grudniu 1918 roku (Studia śląskie, t. XIII); te n że, Udział Róży 
Luksemburg w rewolucji listopadowej we Wrocławiu w 1918 r. (Klasa robotnicza 
na śląsk u, t. I, Opole 1975, s. 201-21'8).

40 F. Bi a ł y, Z dziejów ruchu robotniczego na Dolnym Śląsku 1918-1923,

(Klasa robotnicza na Śląsk u, t. I, s. 153-200); te n że, Walka strajkowa na Ślą
sku pod panowaniem niemieckim w latach 1918-1933 (Studia a materiały z dzie
jów Ślą,ska, t. IX).

41 T e n  że, Z dziejów ugrupowań burżuazyjnych na Śląsku. Rola i działal
ność Deutschnationale Volkspartei 1918-1921 (Studia śląskie, t. XXV); te n że, 
Pucz Kappa-Liittwitza na Sląsku (Studia i materiały z dziejów śląska, t. X). 

u M. O r z e  c h o w s k i, Ludność polska na Dolnym Śląsku ... ; te n ż e, Rola 
i miejsce Wrocławia w dziejach narodu polskiego w XIX i XX w. (Studia z dzie
jów k ultury i ideologii, Wrocław ·1968, s. 260---271); R. Ge 11 e s, Ruch polska na

Dolnym Śląsku i we Wrocławiu w 1919 r. w doniesieniach niemieckiego agenta 

(Sobótka, 1972, m 3, s. 473-480). 
43 M. Or z e c h o w ski, Wyniki wyborów do Parlamentu Rzeszy i Sejmu

Pruskiego w latach 1919-1933 {Sttudia i materiały z dziejów Śląska, t. VIII). 

' 
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rowskiego w prowincji dolnośląskiej od jego początków aż po objęcie 
w niej władzy w 1933 r.44 

Natomiast do innych istotnych wydarzeń i zagadnień politycznych 
tego okresu na Dolnym Śląsku brak jest opracowań. Tę luk� wypełniają 
częściowo liczne prace z 'Zakresu stosunków polsko-niemieckich. Zainte
resowanie sporej grupy badaczy polskich !i niemieckich wywołała nowa 
od połowy lat dwudziestych pozycja międzynarodowa republiki weimar
skiej. Wobec Polski ujawn'iła się ona w postaci ofensywy politycznej 
i propagandowej w stosunku do jej granicy zachodniej oraz w konflikcie 
w dziedzinie gospodarczej 45. Na tym tle ukazano sprawy wewnętrzne 
Dolnego Śląska, m. in. kontrowersje w latach 1923-1926 między dolno
śląskimi i górnośląskim'i sferami politycznymi a. gospodarczymi, powstałe 
w związku z podziałem prowincji śląskiej •s, czy też stanowisko dolno
śląskich kół gospodarczych w czasiej wojny celnej 47 • 

Mimo osiągnięć w badaniach nad dziejami hitleryzmu i jego doktryny 
polityczno-prawnej (prace F. Ryszki, Cz. Madajczyka, T. Cypriana 
i J. Sawicki·ego), okres rządów hitlerowskich na Dolnym Ślątu do wy
buchu wojny II światowej stanoWi w dużym stopniu białą plamę. 
Z nielicznych, związanych z regionem dolnośląskim opracowań mono
graficznych na czoło wysuwa się praca K. Joncy i A. Koniecznego 
o dztałalnośoi hitlerowskiej policji w latach 1933-1945 ,s oraz zbiór do-

'' F. B i a ł y, Lewica niemiecka w walce z zagrożeniem faszystowskim w pro

wincjach śląskich w latach 1929-1933 (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 137, 
s. 87�127); te n że, Początki ruchu hitlerowskiego w prowincjach śląskich (itamże,
nr 178); te n że, Rządy hitlerowskie na Dolnym Sląsku w 1933 r. (St.udia i ma
teriały z dziejów Śląska, t. II).

45 'Wym'ienię przykładowo: J. Kr a s  u s k i, Stoswnki polsko-niemieckie 1919-
1925, Poznań 1962; te n że, Stosunki polsko-niemieckie 1926-1932, Poznań 1964; 
Ch. Hol tj e, Die Weimarer Republik und das Ostiocarno-Problem 1919-1924. 
Revision oder Garantie der deutschen Ostgrenze von 1919, Wiirzburg 1958; J. So b
e z a k, Propaganda zagraniczna Niemiec weimarskich wobec Polski, Poznań ,1974;
F. H. G ,en t z e n, Zur Geschichte des deutschen Revanschismus in der Weimar er

Republik (Jahrbuch fur Geschichte U SSR und der Volksdemokratischen Liinder
Europas, Bd. IV). 

•o F. H a w r a ,ne k, Polityka Centrum w kwestii górnośląskiej po I wojnie

światowej, Opole 1973; G. W e b e r  si n n, Die Provinz Oberschlesien. Ihre Ent
stehung und Aufbau der SelbstverwaMung, Wiinburg 1969 (Jahrbuch der Schle

sichen Friedrich-1Wilhelms-Universitiit zu Breslau, Bd. 14). 
47 B. Raty ń ska, Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 

1919-1930, Warszawa 1968; J. K r  asu s k d, op. cit.; B. P u c h  e r  t, Der Wirt

scliaftskrieg des deutschen Imperialismus gegen Polen 1925-1934, Berlin 1963� 

K. Bł a h u t, Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1919-1939, Wro

cław 1975.
48 K. J o  n c a, A. Ko n ,i e cz ,ny, Hitlerowska policja na Sląsku w latach

1933-1945, Wrocław 1973; A. Ko n ie cz.n Y, Organizacja i działalność wrocław
skiego gestapo w latach 1933-1945 (Biuletyn Głównej Komisji Badań Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce, 1977, s. 7-117). 
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kumentów, opracowany prrez K. Fiedora, a dotyczący walki władi.....hi-
tlerowskich z polskim nazewnktwem na Śląsku 49. 

Przedstawiony powyżej historiograficzny dorobek omawiający zagad-
nienia polityczne Dolnego Śląska w okresie międzywojennym prowadzi. 
do stwierdze�a, że znajomość tej problematyki je�t jeszcze skromna. 
Głównie odczuwa się brak monograficznych ujęć działalności poszczegól-
nych partii politycznych, analizy wewnętrznej sytuacji politycznej i jej
przemian oraz głębszej znajomości nastrojów i działań władz politycz-
nych, administracyjnych i samorządowych Dolnego Śląska w odnies'ieniu. 
zarówno do centralnych władz w Berlinie, jak i wschodniego sąsiada. 

Badania związane z dolnośląską problematyką okresu II wojny świa

towej prowadzone są w środowisku wrocławskim zasadniczo od połowy 
lat sześćdziesiątych. Z pośród kilku grup zagadnień najszersze zaintere-
sowanie budziła dotychczas problematyka przym�sowego zatrudnienia 
Polaków na terenie Rzeszy w latach 1939-1945. Ma ona bardzo istotne 
znaczenie, gdyż łączy w sobie badania nad hitlerowskim systemem-. 
prawnym oraz nad gospodarką wojenną III Rzeszy. Praca A. Koniecz-
nego 50 zainicjowała rozważania nad systemem pracy przymusowej i jego 
rozmiarami na obszarze Dolnego Śląska. Analizą dynamiki procesu przy
musowego zatrudnienia oraz analizą rozmieszczenia na obszarze Dolnego. 
Śląska zatrudnionych w poszczególnych działach gospodarki objęci zo
stali nie tylko Polacy, lecz również robotnicy przymusowi innych naro-
dowości i jeńcy wojenni. Powstałe następnie opracowania, w tym przede 
wszystkim H. Szurgacza s1, a ltakże E. Jędrzejewskiego 52, omawiając· 
hitlerowski system świadczenia pracy przymusowej przez Polaków udo
wodniły - na podstaw,ie takich kryteriów, jak czas i warunki pracy,_ 
opłata za pracę itp. - że prawo pracy przymusowej zmierzało do maksy
malnej eksploatacji i wyn1szczenia narodu polskiego. Ten aspekt zagad
nienia jest świadomie pomijany przez historiografię zachodnioniemiecką. 
Tacy autorzy, jak L. Ewerth i H. Pfahlmann 53, pracę przymusową_ 

49 Walka z nazew-nictwem polskim na Śląsku w okresie hitlerowskim 1933--
1939, oprac. K. Fiedor, Wrocław 1966, Documenta Silesiae, z. 4. 

oo A. Ko n i e  c z  n y, Rozmiary zatrudnienia zagranicznych robotników przy

musowych i jeńców wojennych w gospodarce Dolnego Śląska w latach II wojny· 
światowej (Studia Sląskie, t. XIII). 

51 H. s z u r g a c z, Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hi;lerowskiego · 
okupanta w latach 1939-1945. Studium prawno-polityczne, Wrocław 1971; t e  n że,. 
Charakterystyka prawa przymusowego zatrudnienia Polaków w Rzeszy i na tzw. 

terenach włączonych do Rzeszy 1939-1945 (Studia nad faszyzmem i zbrodniamil 
hitlerowskimi, t. II, Wrocław 1975. s. 9-24). 

52 E. J ę <i r z e j e w s ki, Hitlerowska polityka przymusowego zatrudnienia Po-· 
laków na Śląsku i na ziemiach włączonych do Rzeszy 1939-1945, (tamże, ft. n,

s. 25-44). 

ss L. Ewe r t h, Der Arbeitseinsatz von Landesbewohnern besetzter Gebiete
des Ostens und Sii.dostens im zweiten Weltkreig, Tilbingen 1954 (rozpr. dokt
Deutsche Bilcherei Lipsk); H. P fa h 1 m a  n n, Fremdarbeiter und Kriegsgefangene-
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Polaków i robotników innych narodowości chcieliby sprowadzić zasad
niczo tylko do kwestii natury ekonomicznej. 

Na rozmiary przymusowego zatrudniienia zagranicznych robotników 
i jeńców wojennych rzutowały aktualne potrzeby gospodarkiJ wojennej 
III Rzeszy i ich ewolucja w toku wojny oraz odpływ zmobilizowanych 
-do Wehrmachtu robotników niemieckich. Powiązanie tyc.h elementów
wymagać będzie jednak dalszych badań nad kwestią gospodark!i hitle
rowskich Niemiec na Dolnym Śląsku.

Opracowania K. Joi:icy, A. Koniecznego, F. Połomskiego 54 ujawniły 
mechanizmy funkcjonowania hitlerowskiego aparaitu policyjnego na Ślą
sku i we Wrocławiu. Obok obrazu działall'\ości gestapo, prace wymie
nionych wyżej autorów przyniosły wnikliwą penetrację zagadnienia 
sądów specjalnych na Dolnym Śląsku i systemu deportacji do śląskich 
więzień i obozów. W mniejszym stopniu istnieje rozeznanie w liczbie 
i charakterze dolnośląskich filii największego na Górnym Śląsku obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen, chociaż i w tym zakresie są prowadzone 
badania 55. 

K. Jonca zajął się anali,zą dok,tryny politycznej grupy konserwatyw
nej burżuazji i arystokracji skupionej wokół pochodzącego z Dolnego 
'Śląska H. J. von Moltkego 56, która w części piśmiennictwa zachodnio
niemieckiego awansowała do rangi czołowej opozycji antyhitlerowskiej 
w czasie II wojny światowej 57

• K. Jonca w swej ocenie poglądów grupy 
,,Kreisauer Kreis" opowiedział się po stronie tych autorów, jak np. 
A. Bullock, którzy odmawiają wartości działalności tej grupy i jej po
glądów politycznych.

Zainteresowanie przebywającymi i działającymi w czasie wojny na 
terenie Wrocławia i Dolnego Śląska Polakami zrodziło potrzebę objęcia 
badaniami (prace A. Koniecznego, J. Żuławińskiego, J. Bartosza 58) ich 

in der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945 (Beitrage zur Wehrforschung, Bd. 
16/17, Darmstadt 1968); zob. też D. Ei c h h o l  z, Geschichte der deutschen Kriegs
wirtschaft 1939-1945, Bd. 1:1939-1941, Berlin 1969. 

s.i K. Jon ca, A. Konieczn y, F. Poło ms k i, Działalność gestapo: są
downictwo specjalne, obozy i więzienia, Wrocław 1964; F. Poło ms k i, Areszto
wania wrocławskiego gestapo od października 1939 do Lipca 1941 (Studia Śląskie, 
t. III); A. Ko n ie c z  n y, Udział hitierowskich sądów specjalnych we Wrocławiu
i Opolu w reaHzacij akcji Noc i Mgła (Studia Śląskie, t. XVI); zob. też przyp. 48.

65 Zob. art. i przyczynki w t. I i II „Studiów nad faszyzmem· i zbrodniami 
hitlerowskimi". 

56 K. Jo n c a, Doktryna poiityczna arystokratycznej „opozycji" antyhitlerow
skiej na Śląsku 1940-1944. Spór wokół „Kreisauer Kreis" (Studia śląskie, t. XX). 

s1 P. Hoff man n, Widerstand, Staatsstreich, Attentat. Der Kampf der Oppo
.sition gegen Hitler, Miinchen 1969; K. W a s  mu n d, Staat und Politik in der Ge
dankenwelt der Kreisauer Kreises (Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm 
"Universitat, Bd. 10). 

58 A. Ko n i e  cz n y, Ruch oporu w czasie oblężenia Wrocławia (Studia Ślą-
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sytuacji w obliczu hitlerowskiego bezprawia i prześladowań ze str-0ny 
niemieckiego aparatu policyjnego. Godne szczególnego odnotowania są 
artykuły i przyczynki dotyczące udziału Polaków w ruchu oporu we 
Wrocławiu, a także o istniejącym na terenie Dolnego Śląska wywiadzie 
antyniemieckim 59. Szczupła baza źródłowa tych publikacji spowodowana 
jest przede wszystkim konspiracyjnymi warunkami działalności wywia
dowczej i anltyhitlerowskiej oraz faktem, że większość jej uczestników 
zginęła w hitlerowskich katowniach. 

Intensyfikacja badań z okresu II wojny światowej w polskµej i ra
dzieckiej nauce historycznej, dokonywana analiza działań wojennych 
i planów operacyjnych Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego wzbogaciła 
stan wiedzy o Dolnym Śląsku i Wrocławiu w ostatniej fazie wojny. 

Prace K. Jo,ncy i A. Koniecznego o „Festung Breslau" so, w tym 
opublikowany przez nich pamiętnik ks. Paula Peikerta, naocznego 
świadka warunków egzystencji cywilnej ludności w twierdzy wrocław
skiej, i artykuł J. Leśkow 01 o ewakuacji ludności z Dolnego Sląska do
konanej przez hitlerowskie władze stworzyły przejmujący obraz ogromu 
cievpień i zniszczeń zadanych temu regionowi przez dogorywającą 
II1 Rzeszę. Walki o wyzwolenie Wrocławia i Dolnego Śląs�a stały się 
przedmiotem licznych opracowań, m. in. B. Dolaty, A. Ozerkawskiego, 
M. Dunin-Wąsowicza, R. Majewskiego 02• Analizowano w nich szczegó
łowo działania wojenne na tym obszarze, a sam fak!t likwidacji władzy
niemieckiej na Dolnym Śląsku potraktowany został jednocześnie jako
proces powrotu do państwa polskiego piastowskiej ziemi dolnośląskiej.

Obraz dorobku historiograficznego o Dolnym Śląsku lat 1918-1945 
nie jest oczywiście pełny. Przede wszystkim marginalnie zostały potrak
towane opracowania dotyczące problemów wykraczających poza dolno
śląski regdon i takie, które w niewielkim stopniu dotyczyły jego dziejów. 

skie, t. X); J. ż u ł a w <i ń s ki., Miejsca walki i męczeństwa na Dolnym Śląsku· 
(Dolny Sląsk w Polsce Ludowej, W:r,_ocław 1970); J. B a r to s z, Ludzie ze znakiem 
P, W rocław 1969. 

59 Podziemny frant nad Odrą, Wrocław 1970; A. K Oll!i e cz n Y, Rozbicie wro
cławskiej grupy wywiadu ofensywnego KG AK „Stragan" (Sobótka, 1973, nr 1, 

s. 83-100); K. Jo n ca, Polskie organizacje konspiracyjne na śląsku w opinii na
zistowskich organów wymiaru sprawiedliwo§ci 1940-1944 (1Studia Sląskie, t. XXIX).

60 K. Jo TllC a, A. K 0111 ie cz ny, Festung Breslau, Wrocław 1962; K. Jon ca,
Zburzenie Wrocławia w 1945 r. w świetle nieznanych dokumentów (Studia Sląskie, 
t. V); K. Jo n ca, A. K o  n i e  cz ny, Upadek „Festung BresLau", Wrocław 1963;

P. Pe i k er t, Kronika dni oblężena. Wrocław 22 1-6 V 1945, Wrocław 1964.
a1 J. Le ś k o w, Z dziejów ewakuacji hitlerowskiej na Dolnym Sląsku w la

tach 1943-1945 (Sobótka, 11970, nr 3, s. 4113-425). 
62 B. D o  1 a t  a, Wyzwolenie DoLnego Śląska w 1945 r., Wrocław 1970, A. Cz e r

k a ws k i, M. Du n i n - W ą s  o w i cz, Wyzwolenie Wrocławia w 1945 r., Wro
cław 1968; R. Maje ws ki, 11 Armia pod Wrocławiem i Budziszynem (Kalen
darz Wrocławski 1968); Wyzwolenie Wrocławia, praca zbiorowa, Wrocław 1971. 

'l - Sobótka 2/79 
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Mimo tych zastr2Jeżeń należy stwierdzić, że wykazuje on wiele luk ba
dawczych. Niedostatek badań w poszczególnych dziedzinach był sygnali
zowany, w tym miejscu koniecznością staje si� ponowne podkreślenie, 
że największe potrzeby istnieją w zakresie badań nad przemysłem i klasą 
robotniczą na Dolnym Śląsku oraz w dziedzinie zagadn'ień politycznych. 

Istniejące prace o przemyśle dolnośląskim nie wyjaśniają, jakie były 
rozmiary i rentowność produkcji w poszczególnych branżach i o·środkach 
przemysłowych, jakim rynkiem zbytu rzeczywiście dysponował przemysł 
Dolnego Śląska. Niezbędne staje się zbadanie przemian w postępie tech
nicznym i organizacji pracy w zakładach pracy tego regionu. Znajomość 
tej problematyki z okresu międzywojennego ułatwiłaby zaakcentowanie 
zmian, jakie w tym zakresie dokonały się w warunkach wojennej gospo
darki hitlerowskiej Niemiec. Pilnym postulatem staje się również pod
jęcie badań nad dolnośląską klasą robotniczą, jej strukturą i położeniem 
matterialnym. Analogiczny postulat dotyczy zagadnienia walki klasowej, 
powią•zań z partiami politycznymi i niemieckim ruchem zawodowym. 
Systematycznych i całościowych badań wymagają także dzieje polityczne 
Dolnego Śląska. Działalność poszczególnych partii politycznych, zasięg 
ich wpływów w latach 1918-1933, w tym dominujących na Dolnym 

. Śląsku SPD i DNVP, to tylko niektóre z nasuwających się 'Postulatów 
badawczych. 

Penetracja piśmiennictwa o Dolnym Śląsku ujawnia wiele pól przy
szłych badań. Biorąc pod uwagę punkt wyjścia historiografi.,i polskiej 
w 1945 r., należałoby zauważyć, iż polska nauka historyczna dokonała 
niemałego wysiłku w poznaniu dziejów Dolnego Śląska. Jednakże rytm 
badań śląskoznawczych, tak intensywny na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiąltych, uległ poważnemu osłabieniu. W ostatnich latach ba
dania nad Dolnym Śląskiem prowadzone są często ubocznie, co być może 
wypływa z obaw historyków przed „zaściankowością i ciasnym regio
nalizmem" ich warsztatu naukowego. Nie wnikając w szczegóły tych 
motywacji, trzeba jednak stwierdzić, iż powoduje to zmniejszenie się 
rangi tych badań w skali kraju. W interesującej nas problemaltyce okresu 
1918-1945 istnieją obszary badań umożliwiające pokonanie obaw przed 
wąskim partykularyzmem. Rozeznania w niektórych zagadnieniach 
przemysłu, komunikacji, dróg wodnych należałoby dokonać w odniesie
niu do całego terytorium Śląska, a nawet do tzw. niemieckiego wschodu. 
Podobnie szerszego _µjęcia wymagałyby badania nad miejscem Śląska 
w ramach państwa niemieckiego, rangą jego gospodarki, kultury. Do 
problemów czekających na opracowanie należą :terytorialnie szeroko za
krojone interdyscyplinarne badania nad rolą Śląska w środkowo-wschod
niej Europie, a także jako pomostu między Europą zachodnią a wschod
nią w przekazywaniu idei, wytworów kultury materialnej i duchowej. 

Oddzielnym i szczególnej wagi problemem w historiografii dotyczą
cej badań śląskoznawczych jest piśmiennictwo niemieckie. Historiografia 



Stan d potrzeby badań nad dziej-ami Dolnego Sląska 263 
----------

Niemieckiej Republiki Demokraitycznej zerwała z tradycyjnymi ujęciami 
dawnej historiografii niemieckiej, a efekty badawcze nad dziejami naj
nowszymi Niemiec i tej części Europy stanowią ostrą polemikę w sto
sunku do historiografii zachodnioniemieckiej. Badania historyków za
chodnioniemieckich, a szczególnie z kręgu Ostf.orschung, nawiązują też. 
do przedwojennej historiografii niemieckiej. Jednakże nacjonalistyczny 
punkt widzenia spraw polsko-niemieckich po II wojnie światowej został 
rcnszerzony o jeszcze jeden istotny element - wrogość ideologiczną. 
Stąd też historiografia zachodnioniemiecka jest zasadniczo przeciwstawna 
temu, co publikuje się w Polsce. 

W podsumowaniu dorobku naukowego o Dolnym Śląsku nie może 
zabraknąć stwierdzenia, że są dziedziny w historii tego regionu lat 
1918-1945, które pozostają poza zasięgiem zaintteresowań historyków. 
Należą do nich sprawy Kościoła, oświaty i kultury społeczeństwa nie
mieckiego na Dolnym Śląsku w całym omawianym okresie. Nie wiemy, 
jak wyglądało życie kulturalne mieszkańców Wrocławia i regionu, jaki. 
był repertuar teatrów i kin, jakie organizowano wystawy i uroczystości„ 
poza itymi, które dotyczyły szeroko pojętych kwestii polsko-niemieckich„ 

i jakie zmiany zaszły w tym zakresie w czasach hitlerowskich i w okresie 
II wojny światowej. Postulować zatem należałoby prowadzenie badań 
nad niemiecką kulturą i sztuką w latach 1918-1945. Dystans, jaki nas. 
dzieli od tamltych lat, pozwala już na zbadanie i odkrycie tych wartości„ 
które wytworzyło społeczeństwo niemieckie. Dotychczas zainteresowania 
badawcze historyków ograniczały się do tych nurtów nauki i kultury 
na Dolnym Śląsku, które zaciążyły na stosunkach polsko-niemieckich 
i na sytuacji ludności polskiej w tym regionie. Zachodzi jednak potrzeba 
uwypuklenia postępowych tendencji w niemieckiej nauce i kulturze, wy
dobycie osiągnięć w sferze kultury materialnej tak, aby otrzymać pełny 
obraz przeszłości Dolnego Śląska i jego społeczeństwa w latach 1918-
1945. 

STAND UND Al,JFGABEN DER FORSCHUNGEN ZUR GESCHICHTE 

NIEDERSCHLESIENS IN DER ZEIT VON 1918-1945 

Der Artikel bringt eine chronologisch und thematisch geordnete t)bersicht 
und Beurteilung des in Volk,spolen entstan-denen Schri:fttums zur Geschichte Nie
derschlesiens i,n <len Jahren 1918-1945. Beriicksichtigt wurden wi<:htigere Beitrage 
und Bearbeitungen aus dem behandelten Bereich. Das Interesse der Geschichts

wissenschaften fur Niederschlesien war nicht die ganze Zeit gleich stark, so dass 

sich in der Fonschung mehrere Bhasen unterscheiden lassen. Trotz der Aktivitat 

der Hisitoriographie in <len Jahren '1945-1948 begannen die vielsei<bigen schlesien

kundlichen For,schungen eigentlich erst seit ·1957. In den letrlen Jahren hatte 'Clie 

Intensitat ,dieser Forschungen wesentlich nachgelassen, daher weist. die Prasen
tation neben Erfolgen auch eine Reihe von ForschungsHicken auf. 
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SLĄSK CIESZYŃSKI 1918-1945. PRZEGLĄD LITERATURY 
PRZEDMIOTU 

Uwarunkowane położeniem geopolitycznym, bogate dzieje Śląska: 
Cieszyńskiego od dawna przyciągały uwagę badaczy. Upadek monarchii 
habsburskiej i powstanie rywalizujących o władanie krajem państw 
sukcesyjnych. - Polski i Czechosłowacji, umocniło istniejące zaintere
sowania poznawcze. Okoliczność powyższa wycisnęła jednak na nich 
swoiste piętno politycznego utylitaryzmu. Ciśnieniu !temu podlegał za

równo dobór problematyki badawczej, jak i: treść rozwiązań. Ten stan 
rzeczy przetrwał całe dwudziestolecie międzywojenne i dał o sobie znać 
jeszc.ze po II wojnie światowej. Zmianę istniejącej sytuacji przyniosło 
dopiero ustanowienie dyktatury proletariatu w Czechosłowacji w 1948 r. 
Zaczęły się kształtować nowe stosunki polsko-czechosłowackie, a mniej

szość polska za Olzą uzyskała minimalne zabezpieczenie swej egzystencji. 
Interesujące nas historyczne terytorium Śląska Cieszyńskiego uległo 

rozpadowi w następstwie polsko-czechosłowackiej rywalizacji o władanie 
krajem. Kształtujący się od listopada 1918 r. rozpad został ostatecznie 

- przypieczętowany decyzją Rady Ambasadorów z 28 VII 1920 r. o podziale
spornego terytorium. Z tą chwilą Śląsk Cieszyński jako rzeczywistość
polityczno-przestrzenna przestał istnieć. Odtąd historyk ma do czynienia
ze śląsko-cieszyńskimi powiatami w Polsce (m'iasto Bielsko, bielski, cie
szyński) i w Czechosłowacji (cieszyński, frydecki, frysztacki). Ten stan
przetrV{ał do października 1938 r., kiedy w następstwie polskiego ulti
matum do Pragi zostały wcielone do Rzeczypospolitej powiaty: czesko
-cieszyński (zachodniocieszyński) i frysztacki powiększone o skrawki po
zostałego przy Czechosłowacji powiatu frydeckiego. Anektowane przez.
Polskę terytorium było nieco większe od tego, o którego posiadanie ubie
gała się po I wojnie światowej. Strona polska ten sporny obszar nazywała
Zaolziem, podczas gdy strona czechosłowacka używała na jego oznacze
nie nazwy Tesinsko.

Na cz.olo interesującej nas literatury przedmiotu wysuwają się pu
blikacje źródeł historycznych. Większość z nich powstała w związku 
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:z polsko-czechosłowackim konfliktem o Cieszyńskie, stąd też odnoszą się 
prz€de wszystkim do wypadków z lat 1918-1920 i 1938. r. 

Podstawowe dokumenty i inne materiały żródłowe odnoszące się do 
pierwszej fazy sporu o władanie tymi ziemiami w latach 1918-1920 
opublikował W. Dąbrowski 1. Ważnym uzupełnieniem tego zbioru źródeł 
stała się publikacja K. W. Kumanieckiego 2. Po II wojnie światowej pu
.blikację źródeł podjął Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który 
w trzech tomach ogłosił zredagowane przez R. Hierzanka i J. Kukułkę 
podstawowe źródła odnoszące się do sprawy polskiej na paryskiej kon
ferencji pokojowej w 1919 r.a Do kwestii cieszyńskiej odnosi się przede 
wszystkim 25 dokumentów i ·innych źródeł historycznych ogłoszonych 
w tomie II tego cennego wydawnictwa. Jego wartościowym uzupełnie
niem są wydane przez A. Wadowskiego paryskie relacje ks. J. Londzina 
i T. Regera 4. 

Również strona czechosłowacka wydała po II wojnie światowej pu
blikację źródłową pr.zedstawiającą dzieje dyplomatycznej i zbrojnej walki 
o granice, w tym także o Śląsk Cieszyński 5

• W pewnej mierze zagad
nienia interesującego nas dotyczy także zbiór źródeł do dziejów orientacji
politycznej T. G. Masaryka 6. 

Ważnym uzupełnieniem edycji źródłowych jest memuarystyka, 
szczególnie obfita do dziejów walki o odbudo�anie państwa polskiego 
i utworzenie Czechosłowacji. Na czoło, wysuwają się pamiętniki polskich 
i czeskich przywódców politycznych - E. Benesa, R. Dmowskiego, 
T. G. Masaryka, M. Seydy 1. Z obcych na uwagę zasługuje tom wspom
nień F. Tommasiniego s. 

W wymienionych pamiętnikach znajdziemy często ciekawe osobiste 
poglądy na źródła konfliktu oraz elementy jego międzynarodowego tła, 

1 'W. D ą tb r o  wsk i, Kwestia cieszyńska. Zbiór dokumentów z okresu walki
o Sląsk Cieszyński 1918-1920, Kartowioe 119,23.

2 K. W. Ku m -a n ie c k  i, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze do-
1wmenty 1912-styczeń 1924, Warszawa 1·9·214. 

3 Sprawa polska na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty 
i materiały, t. I, Warszawa 1965, t. II, Warszawa 1967, t. III, Warszawa 1968. 

4 A. W a <i o w ,s ki, Relacje dwu delegatów Rady N a rodowej Księstwa Cie
szyńskiego na konferencję pokojową w Paryżu w latach 1919 ,i 1920 {!Pamiętnik 
cieszyński, t. I, Katowice 1961). 

s Boj o smer vyvoje ceskoslovenskeho statu, t. I: fijen 1918-ćerven 1919,

Praha 1965; t. II: ćervenec 1919-kveten 1921, Praha 1969. 
6 Dokumenty o protilidove a protinó.rodni politice .T. G. Masaryka, •Praha 1953. 

1 Be n e s, Boj o Teśinsko. Problemy nove Evropy o zahranicni poLitika
Ceskoslovenska, Pr aha 1924; te goż, Svetova valka a naśa revoluce, t. I-II, Praha 
1927; R. Dm owski, Polityka polska i odbudowanie państwa, ,Warszawa •1'925; 
T. G. M as aryk, Rewolucja światowa, itłum. polskie, .Warszawa ,(bdw); M. Se yd a, 
Polska na przełomie dziejów, t. II, Poz.nań ·1931.

s F. Tom ,as si IIl i, Odrodzenie •Polski (tłum. pol,skie), War szawa 1928. 
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ale jeśli idzie o jego przebieg i związane z nim realia, pierwszeńS'two 
dać należy wspomnieniom polityków i wojskowych związanych bezpo
średnio z terenem ich działań. Do tęj kategorii pamiętników zaliczyć 
należy prace: E. Brzuski, A. Buzka, W. Dąbrowskiego, M. Jarosza, 
K. Latinika, K. Matusiaka, F. Pelca i J. Szczurka 9. 

Istnieją także publikacje żródeł odnoszące się do drugiej fazy sporu
o Śląąk Cieszyński, ściślej rzecz biorąc o tzw. Zaolzie. Ze strony polskiej
podstawowe źródła ogłosili: J. Chudek, B. Kożusznik, S. Stanisławska
i S. Zabiełło 10. Z pozostałych publikacji źródłowych na szczególną uwagę
historyka zasługuje wydana na emigracji trzytomowa praca J. Szembeka,
podsekretarza stanu w polskim Ministerstwie Spraw Zagraniczych 11• 

Stosunek polskiej i czechosłowackiej opinii publicznej wobec konfliktu
znalazł natomiast pewne odzwierciedlenie w źródłach powstałych w kręgu
lewicy rewolucyjnej obu zainteresowanych krajów 12.

Literatura pamiętnikarska odnosząca się do dziejów kwestii zaolziań..:. 
skiej w 1938 r. jest natomiast uboga. Składają się na nią pamiętniki, 
głównych co prawda przeciwników w sporze, a mianowicie J. Becka 
i E. Benesza 13, ale odczuwa się zupełny brak publikowanych wspomnień 
proweniencji regionalnej. 

Podobnie jak wydawnictwa źródłowe z okresu 20-lecia międzywo
jennego, również opracowania dziejów Śląska Cieszyńskiego powstałe 
w tym czasie obarczone są piętnem bezpośredniego utylitaryzmu poli
tycznego. Zarzut iten odnieść należy zarówno do opracowań publicy
stycznych i informacyjnych, jak i do pierwszych prób naukowego ujęcia 

9 E. B r z u s k a, Śląsk Cieszyński na przełomie (Księga o ślą sku wydana
z okazji jublileuszu 35-letn(iego) istnienia „Znicza", pod red. A. Targ a, Cieszyn 
1929); A. Bu z e k, Z ziemi piastowskiej. Wspomnienia, ,Warszawa 1963; 'W. D ą
b ro w s k i, Rok walki o rządy na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn ·191'9; M. J a ro s  z, 
Wędrówki po ścieżkach wspomnień, Warszawa 1963; K .  M a t  us i a k, Walki o ziemię 
cieszyńską w latach 1914-1920. Pamiętniki, Cieszyn 1930; te g oż, Wspomnienia 
sprzed 10 lat •Wolska Zachodn,ia, 19,28 nr 302); 1F. Pe 1 c, O Te§'insko. Vzpominky 
a uvahy, ślezska Ostrava 1928; J. S z c z  ur e k, Z wielkich dni śląska Cieszyń
skiego, cz. III, Cieszyn 1928; cz. IV, Cieszyn 1930; cz. V, Cieszyn 1933. 

10 J. C h udek, Sprawa Bogumina w dokwmentach polskich (Sprawy Między
narodowe, 1958, nr 9); B. K ożus zni k, Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 
1939-1945 ('Polska i świat, J946, '11T 6-7); ·S. St a n is la w s k a, Wymiana korespon
dencji Benesz-Mościcki (Polityka, 11959 nr 7); S. Z ab :ie l l o, Sprawa polska 
podczas II wojny światowej w świetle pamiętników, :Warszawa 1958. 

11 J. S z e mb e k, Dariusz i teki... 1933-1945. Oprac. Tytus Komarnicki, t. I-II,

Londyn 1964; t. III, 'LondyJl 1969. 
12 ChteLi jsme bojovat. Dokumenty o boji KSC a lidu na obranu Ceskoslovenska, 

.Praha 1963; K.PP w obronie niepodległości Polski. Materiały i dokumenty, Warszawa 

1954. 
13 J. Be c k, Dernier rapport. Politique polonaise 1926-1939, Neuchatel-P aris 

1951; E. Be n es, Pameti. Od Mnichowa k nove va.lee a k nove-mu vitezstvi, 

Praha 194'7. 
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polsko-czechosłowackiego sporu o Cieszyńskie. Z tego też powodu opra
cowania dotyczące dziejów politycznych zdecydowanie przeważają nad 
pozostałymi działami historii. 

Najwcześniej, nieomal u zarania jego istnienia, stronę polityczną 
sporu na użytek czytelnika zachodnioeuropejskiego przedstawił J. Bu
zek 1,. Później zaczęły się ukazywać prace mające ambicję bardziej peł
nego ujęcia zagadnienia. Poza pracami pamiętnikarskimi, o których była 
już mowa, należały do nich opracowania pióra J. Przybylskiego, 
F. Sla�hty, K. Witta, P. Lamatscha i P. H. Seraphina 15_ Trzy ositatnie
prace napisane są z pozycji niemieckich zainteresowań Śląskiem Cie
szyńskim. Najpełniejszą historię polsko-czeskich zmagań, napisaną z pra
wie 20-letniej perspektywy, �:lał F. Szymiczek 16• Koniecznie jednak pa
miętać należy, iż praca ta powstała pod mocnym ciśnieniem trwającego
od 1935 r. antyczechosłowackiego kursu polityki polskiej.

Z zagadnieniem walki o granice wiąże się ilościowo dosyć pokaźna 
literatura na temat położenia mniejszości polskiej w czechosłowackiej 
części Śląska Cieszyńskiego. Spośród prac tej kategorii dotąd wartości 
poznawczej nie utraciły publikacje pióra: F. Kulisiewicza, W. Sworakow
skiego oraz przedstawiające sprawę z pozycji czeskich zbiorowa praca 
J. Chmelafa, J. Auerhana, A. Bohaca 11. Ze względu na ilość zgromadzo
nych danych nadal na uwagę zasługuje również wydany nakładem
Polskiego Instytutu W spólpracy z Zagranicą memoriał o położeniu
mniejszości polskiej na Zaolziu 1s.

Sprawą rozpadnięcia się historycznego terytorium Śląska Cieszyń
skiego zajmowali się i przeb'ieg zaszłych delimitacji opisali S. Raub�l 
i A. Wrzosek 1s. 

Do prac napisanych z pozycji ,trwającego polsko-czeskiego konfliktu 
o Zaolzie zaliczyć trzeba jeszcze powstałe już yo IT wojnie światowej

a J. B u z e  k, La question de la Siiesie de Cieszyn, Paris 1919.

15 A. Pe kare k, Obsazeni Tesina a utok na Skocov (Vojenske rozhledy, 
1924, V); J. Pr z y b y l ,s ki, Walka o Slqsk Cieszyński w styczniu 1919 r. (Bellona, 

1932, XL); F. S 1 a c h  ta , Tesinsko na mezindrodnim foru, Karvinna 1932; K. W itt, 

Die Teschener Frage, Berlin rn.35; P. Lam a ts c h, Der Teschener Korridor 
(Schlesisches Jahrbuch, Breslau 1193>1); P. H. S er a p  h i  n, Teschener Schlesien, 
Konigsberg 1938. 

16 F. S z y muc z e k, Walka o Slqsk Cieszyński w latach 1914-1920, Kaitowice

1938. 

11 J. C hm e I a r-J. A u e r  h a  n-A. Bo ha(:, Polska mensina v Ceskosloven-

sku, Praha 1936; F. Ku 1 is ie w i cz, Polacy w Czechosłowacji. Zarys informacyjny, 
Frysztat 1929; W. S w or ako w ski, Polacy na Sląsku za Olzą, War-sza wa 1937. 

1s Polacy w Czechosłowacji w świetle faktów i liczb. Memoriał Komisji Studiów 
nad Stosunkami Polsko-Czechosłowackimi przy Polskim Instytucie Współpracy z Za
granicą, Warsza wa 1935. 

10 S . Ra ub a 1, Granica poUtyczna polsko-czechosłowacka, Warszawa 1927; te n-

że szerzej: La formation de la frontier entre la Pologne et la Tchechoslovaquie, 

Paris 1928; A. W r z osek, Nowe granice województwa śląskiego, K atowice 1938. 
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prace F. Slachty i F. Uhlira 20. Znacznie spokojniej przedstawił zagadnie

nie piszący na emigracji podczas II wojny światowej B. Kożusznik 21• 

O tonie pracy zadecydował na pewno nie tylko fakt, iż powstała w okre
sie trwania działań wojennych przeciw wspólnemu wrogowi, Niemcom 
hitlerowskim, lecz także nadal .niewygasłe jeszcze nadzieje na zawarcie 
konfederacji polsko-czechosłowackiej. 

Bez porównania mniej liczne są prace ·historyczne traktujące o pro
blemach wewnętrznych: gospodarczych, politycznych i kulturalnych Ślą
ska Cieszyńskiego po obu· stronach granicy politycznej. 

Czołową pozycję wśród nich -zajmuje niewątpliwie sumienne studium 
W. Sahanka o losie dóbr Komory Cieszyńskiej w nowych warunkach
politycznych 22. Nartomiast bardziej informacyjny charakter mają prace
o tematyce ekonomicznej wydawane przez Instytut Śląski w Katowicach.
Spośród nich na uwagę zasługują opracowania komunikacji kolejowej„
robót publicznych i przemysłu w cieszyńskiej części województwa ślą-·
skiego 2s. Bardziej ogólny obraz stosunków gospodarczych oraz "ich ten
dencji rozwojowych przyniosła zbiorowa publikacja wydana staraniem
cieszyńskiego Komitetu Opieki nad Uchodźcami z Czechosłowacji 24

. 

Gospodarcze, polityczne i kulturalne położenie mniejszości niemiec
kiej, napisane z pozycji niemieckich, przyniosła praca zbiorowa zreda
gowana przez V. Kaudera 25• 

Z organizacji politycznych działających w polskiej części Śląska Cie
szyńskiego tylko Związek śląskich Katolików doczekał się opracowań 
historycznych J. Galicza i E. Grima (Ślązak) 26. Z innych organizacji 
kulturalno-oświatowych cząstkowo znane są dzieje Macierzy Szkolnej, 
,,Znicza", ,,Siły", ,,Sokoła", Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Rol-

20 F. S 1 a ch ta, Tesinsko. Jeho prvni a druhe deleni, Karvinna 1946; 

E. U h 1 i r, Tesinske Slezsko, Moravska Ostra va 1945. 
21 B. K o ż u s z n i k, The Problem of Cieszyn Silesia. Facts and Documents„

London 1943. 
22 W. S aha nek, Spór o dobra cieszyńskie (,Roczniki Towarzystwa •Przyjaciół 

Nauk na Śląsku, t. III, Katowice 1931). 
2s J. R. K r z yż a, Rozwój kolejnictwa w województwie śląskim i jego znaczenie

dla Polski, Kaitowiice 1939; S. K a uf ma n, R. Mar y n i ar c z y 'k, Roboty publiczne
w województwie śląskim, Katowice 1936; S. Le s z c z y  c k  i, Znaczenie gospodarcze
ruchu uzdrowiskowo-turystycznego na Sląsku, Katowice 1937; Z. Miło b ę d z  k i„ 
Przemysł w województwie śląskim, Katowice 1938; te g oż, Przemysł w wojewódz
twie śląskim, część II: Przemysł na odzyskanych ziemiach Sląska Cieszyńskiego„ 
Katowice 1'939. 

2� Sląsk Cieszyński. Z życia gospodarczego, Cieszyn 1937. 
2S Das Deutschtum in polnisch Schlesien. Ein Handbuch ii,ber Land und Leute. 

Herausgegeben v on V. Kauder, Plauen i. V. 1932. 
2& J. G a ,1 i c z, Związek Sląskich. Katolików 1883-1933, Cz. Cieszyn 1933; 

E. G r i m (Ślązak), Rzut oka na pięćdziesięciolecie polsko-katolickiej organizacji
politycznej ziemi cieszyńskiej Związku Sląskich Katolików, Cieszyn 1933. 
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niczego i Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra 27, Poza pracą W. Ogrqdiiń
.skiego o przeszłośCi ruchu „sokolego" mamy tu jednakże do czynienia 
z twórczością popularnonaukową o bardzo zróżnicowanym poziomae. 

Z pozostałych instytucji cząstkowych opracowań doczekały się ko
ścioły. Dziejami Kościoła katolickiego zajmował się J. Londzin, a o hi
.storii Kościoła ewangelicko-augsburskiego pisał J. Berger 28• 

Poza omówionymi pozycjami na uwagę zasługują jeszcze regionalne 
kompedia informacyjne. Należy do nich wydana staraniem Śląskiej Rady 
Wojewódzkiej praca o a_dministracji samorządowej, będąca równocześnie 
reklamą osiągnięć dokonanych przez wojewód71two śląskie pod rządami 
wojewody M. Grażyńskiego 29. Podobny informacyjny charakter mają 
również okolicznościowe prace J. Kavuloka i S. Janickiego 36. Zarówno 
pod względem konstrukcji, jak i sposobu przedstawienia zgromadzonego 
materiału odbiega od wymienionych powstała z inicjatywy Zarząd.u 
•Głównego Macierzy Szkolnej zbiorowa monografia śląsko-małopolskiego
Podbeskidzia 31. Jest to bodajże pierwsza praca napisana z pobudek ma
jących na uwadze zintegrowanie wymienionego terytorium.

Problematyka wewnętrznej integracji polskiego Śląska oraz dz:iieje 
-zrastania się województwa śląskiego z organizmem państwowym Rze
·czypospolitej były jednakże przedmiotem przede wszystkim zaintere
.sowań publicystyki międzywojennej. Spośród prac opublikowanych na
ten temat w prasie i periodykach (np. ,,Ga:zieta Polska", ,,Kurier Po
znański", ,,Kuźnica", ,,Polska Zachodnia", ,,Powstaniec Śląski", ,,Straż
nica Zachodnia", ,,Zaranie Śląskie"), na szczególną uwagę zasługuje
praca ogłoszona przez K. L. Konińskiego w „Przeglądzie Współczesnym",

21 Jubileusz 50-lecia istnienia Macierzy Szkolnej Ks(ięstwa) Ciesz(yńskiego). Jed
nodniówka, Cieszyn 1935; A. T arg, Zarys historii „Znicza" tKsięga -0 Sląsku ... , 

,Cieszyn ,1929); ·F. Tr om bal a, Na 60-lecie „Dziedzictwa bł. Jana Sarkand'T'a''. Opis 

jego prac i wysicków w latach 1923-1933, Cieszyn 1934; W. Ogro dzi ń s ki, 

Dzieje Dzielnicy Sląskiej „Sokola", Katow.i<:e 1937; Jednodniówka wyd(ana) z okazji 
40-lecia „Sokola" w Cieszynie. Red. J. Szczurek, Cieszyn 1931; Jednodniówka

strzelecka. IO-lecie pr'1CY Związku Strzeleckiego w pow(iecie) ciesz(yńskim) 1926-1936.
•Cieszyn ·1936; Na zlot młodzieży robotniczej Sląska Ciesz(yńskiego) z okazji 20-lecia
rob(otniczego) stow(arzyszenia) kult(uralno)-oświat(owego) ,,SHa" 1908-1928, Cieszyn
19.28; Jednodniówka „Siła". Trzydzieści lat „Siły" 1908-1938, Cieszyn 1938.

28 J. L o n, dz i n, Historia Generalnego Wikariatu w Cieszynie, Cleszyn 19.26; 

.J. Berger, Ewangelicki zbiór cieszyński po podziale Sląska w r. 1920, Cz. Cie

szyn 1930. 

te Województwo śląskie 1918-1928. Rozwój administracji samorządowej woje
wództwa śląskiego w zarysie, Kat-OWi ce 1929. 

30 J. Ka v u 1 ok, Deset let ceskoslovenskeho Slezska, 28 ćervance 1920-1930, 
Moravska Os•trava 1920; S .  Ja n i c k i, Dziesięć lat przynależności Sląska do Rzeczy
.pospolitej, Katowice 1932. 

3t Kronika Sląska Cieszyńskiego i powiatu Biała, żywiec, Cieszyn 1932. 
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a pamiętać iteż należy o książce P. Hulki-Laskowskiego poświęconej 
Śląskowi za Olzą s2. 

W końcu trzeba nadmienić, że ze względu na swój politycznie aktual
ny charakter niektóre elementy historii najnowszej Śląska Cieszyń
skiego weszły nawet do pierwszych systematycznych ujęć historii od
ro.dzonego państwa polskiego ss. 

Wygaśnięcie polsko-czechosłowackiego sporu granicznego, będące na
stępstwem ustanowienia dyktatur proletariatu w obu krajach oraz coraz 
większe oddalenie w czasie od lait pełnych napięć i konfliktów sąsiedz
kich, wywarło szczególnie pozytywny wpływ na rozwój badań histo
rycznych. Zachodzące przemiany nie tylko zobiektywizowały przedmiot 
badań, lecz także znacznie poszerzyły jego zakres. Podjęto badania nad 
historią społeczną, w szczególności nad dziejami klasy robotniczej. Nie
mniej jednak dominującym przedmiotem badań nadal pozostawały za
gadnienia historii politycznej. Pewnego rodzaju nowością było natomiast 
ś�isłe powiązanie problematyki bilateralnych stosunków polsko-czecho
słowackich w kontekście sprawy cieszyńskiej z kwestią narodowościową. 
Równocześnie kwestię narodowościową zaczęto rozpatrywać w sposób 
porównawczy, jako zjawisko typowe dla tej części Europy. Szczególnie 
wiele miejsca w badaniach poświęcono zachowaniu się mniejszości nie
mieckiej, co z czasem nawet doprowadziło do pewnego wyparcia z pola 
widzenia historyków losów mniejszości polskiej na Zaolziu. 

Historia początków polsko-czechosłowackiego sporu o Śląsk Cieszyń
ski doczekała się solidnego, źródłowego opracowania czeskiego badacza 
J. Valenty, który dzieje przedmiotu sporu omówił na tle stosunków

społeczno-gospodarczych. Znajomość dziejów polsko-czechosłowackiego
sporu o Cieszyńskie znacznie posunęli również naprzód A. Brożek
'i A. Kastory. Poza wymienionymi, dziejami narodzin sporu zajmowały
się w swych rozprawach poświęconych dyplomatycznym stosunkom
polsko-czechosłowackim dwie historyczki: amerykańska - D. Ferman

polska - A. Szklarska-Lohmannowa 3•. Kwestia cieszyńska jest też 

u P. H ulk a-L a sk o w sk:i, Śląsk za Olzą, KatowJce 193·8; K. L. K oni ń sk i ,  
Kart>ki z dziejów polskości Śląska Cieszyńskiego (iprzegląd Współczesny, 1935, 
nr 1157-11'58; 19::35 nT 1:63; 'l'9C36, nr 165). 

as S .  K utr z eb a, Polska Odrodzona 1914-1922, Kraków 19.22; M. Bobrz y ń
s ki, Dzieje J'olski w zarysie, t. III, Warszawa 1931; lA. P ró c h nik, Pierwsze pięt
nastolecie Polski niepodległej, Warszawa 1957, II wyd.; W. S obi e ski Dzieje Pol
ski, t. III, Warszawa 1938.

34 J. V a Ie n t a, Tesinska otazka 1918-1919. Pfispevek k cesko-polskym poli

tuckym vztahum v obdobi imperialismu (Ke vzniku CSR. Sbornik stati k ohlasu 
:8.ijnove revoluce a ke vzniku CSR, Praha 1958); te n że, Cesko-polske vztahy v le

tech 1918-1920 a Tesinske Slezsko, Ostra va 1961; Rec.: J. Le w a n do w ski 

(Kwartalnik Historyczny, 1965, nr 2); A. Brożek, Miejsce ziem śląskich w poli
tyce środk-Owoeuropejskiej po I wojnie światowej (1918-1921) ,(Dzieje Najnowsze, 
1970, nr l); A. K a s t  o r  y, Rola Górnego Sląska w polsko-czechosiowackim kon-
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obecna we wszystkich innych pracach traktujących o polskiej polityce 
zagranicznej wobec południowego sąsiada. W takim ujęciu liczne cenne 
dane, chociaż w osądzie nieraz kontrowersyjne, podał J. Kozeński, a sporo 
interesujących danych przyniosły także książki pióra S. Stanisław
skiej 35

• Wszyscy '}'ymienieni autorzy traktowali kwestię cieszyńską 
jako ważny ujemny czynnik w czechosłowackiej polityce Warszawy. 
Zwracali też uwagę na rolę, jaką odegrało Cieszyńskie w polskich za
interesowaniach irredentą słowacką. Nieco inne, bez porównan'ia mniej 
ważne miejsce w stosunkach polsko-czechosłowackich, wyznacza spra
wie cieszyńskiej K. Lewandowski w swej pracy o kwestii ukraińskiej 
w czechosłowackiej pontyce wobec Rzeczypospolitej 36. 

Na szerszym tle stosunków międzynarodowych, w związku z hHle-· 
rawskim naporem na Czechosłowację Cieszyńskiem zajmowali się rów-· 
nież K. Piwarski i zwłaszcza H. Batowski 37. 

Także wewnętrzna problematyka Śląska Cieszyńskiego znalazła od-· 
zwierciedlenie w podejmowanych po II wojnie światowej b�daniach 
z zakresu dziejów Polski i Czechosłowacji. Znaleźć ją można zarówno, 
w opracowan'iach określonych dziedzin życia gospodarczego, społecznego, 
i politycznego w skali obu sąsiednich państw, jak też w pracach szcze
gółowych, traktujących o wybranych zagadnieniach polskiego i czeskie-· 
go Śląska. 

Dzieje gospodarcze i związana z nim'i problematyka społeczna polskiej 
części interesującego nas terytorium były przedmiotem zainteresowań 
kilku autorów. Przemiany, jakie zaszły na wsi śląskiiej i w gospodar-· 
stwie rolnym, opisał F. Serafin, historią górnictwa węglowego zajmował 
się J. Jaros, a włókiennictwu śląskiego Podbeslmdzia sporo miejsca 

fŁikcie o Slqsk Cieszyński w latach 1918-1921 (Przegląd Historyczny, 1970, nr 4);.

D. P e r m  a n, The Shaping of the Czechoslovak State. Diplomatic Bistory of the·
Boundaries of Czechoslovakia. 1914-1920, Leiden 1962; A. S z k '1 ar ,s ka - Lohma n
n o va, Sprawa polskiej mniejszości narodowej na Sląsku Cieszyńskim w roko
waniach polsko-czechosłowackich, luty-kwiecień 1925 (Zaranie Sląskie, 1966, nr 4);

t e jże, Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne � latach 1918-1925, Wro
cław 1967; tt e j że, Polska wobec sprawy słowackiej w latach 1919-1921 (,Studia
z Najnowszych Dziejów Powszechnych, 1963, t. V).

35 J. K o z eń s k i, Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 
1932-1938, Poznań 1964 (rec. tej pracy: J. Jur k i ewi c z  a, ,,Acta Polonia.e Histo
r ica", 1966, t. 13, oraz J. V a le n t y  „Sobótka", 1966, nr 2; por. też: J. Chl e b  o w
e z y k, Niektóre problemy mniejszości polskiej w Czechosłowacji w okresie między
wojennym (Zara<niie Sląskie 1966, .nr 4); S. S t  an.is ła w ska, Wielka i mała po

lityka Józefa Becka (marzec-maj 1938), Warszawa 1962; ,t e jże, Polska a Mo
nachium, Warszawa 1967. 

ss K. L e w  a n d-0 ws k 'i, Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosło-
wacji w latach 1918-1932, Wrocław 1'914. 

37 K. Pi w a T s ki, Polityka europejska w okresie pomonachijskim (X 1938-
III 1939), Warszawa 1960; H. Ba t o ws ki, Kryzys dyplomatyczny w Europie. Je
sień 1938-wiosna 1939, Warszawa 1962; te go ż, Zdrada monachijska, Poznań 1972.
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:poświęcił K. Bajer. Warunki materialne egzystencji robotniczej były 

przedmiotem badań porównawczych Z. Landaua i J. Tomaszewskiego. 

Miejscem Zliem śląsk'ich w polskiej polityce gospodarczej w przededniu 

II wojny światowej interesował się M. Drozdowski se. 

Z prac czechosłowackich o analogicznej problematyce na uwagę za

sługuje zbiorowe opracowanie dziejów gospodarczych I Republiki, 

książka A. Chyby o położeniu klasy robotniczej w dobie między wiel

kimi wojnami, a także zbiory prac szczegółowych o problemach okrę

gów przemysł,owych wydane przez Slazsky ustav w Opawie 39. · 

Sprawami życia politycznego w Cieszyńskiem w skali województwa 

.śląskiego zajmował śię przede wszystkim H. Rechowicz 40, a interesujące 

<lane przedstawiające udział społeczeństwa w poszczególnych kampa

niach wyborczych opracował i opublikował J. Pabisz. 

Pozostałe prace z tego zakresu mają pod względem przedmiotowym 

i chronologicznym charakter ujęć fragmentarycznych. Na czoło spośród 

nich wysuwają się opracowania z zakresu historii ruchu robotniczego, 

.z dziejów klasy robotniczej. Należą do nich prace o dość zróżnicowanej 

tematyce, ukazujące złożone problemy robotniczej ruchliwości orga

nizacyjnej, pióra S. Ajznera, L. Hassa, J. Kępskiego i J. Pabisza. 

Nieco odmienny charakter posiada praca zachodnioniemieckiego histo

ryka, będąca przeglądem niemieckiego ruchu robotniczego w Polsce «1. 

Wszyscy wymienieni autorzy zagadnienia śląsko-cieszyńskiego traktują 

w ramach szerszego terenu. 

SS F. Ser a fi n, Wieś śląska w latach międzvwo;ennych 1922-1939, Katowice 

1977; J. J a ros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim w latach 
1914-1945, Katowice '1'969; K. Bajer , Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich 
-0d początku XIX w. do 1939 r., Łódź 1969; Z. Lan d a u ,  J. Tom as ze w s k i ,  
Robotnicy przemysłowi w Polsce. 1918-1939. Materialne warunki bytu, •Warszawa 
1971; .t y chże, Gospodarka Polski międzywojennej w dobie inflacji 1918-1923, 

Warszawa 19617; M. D r-0 z do ws 'k i , Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-

1939, Warszawa 1963. 
39 R. O l s o v s k y ,  V. Pr u ch a, H. G e bauer o v a, A. Do b r y, A. Pr a z

s k y ,  Pfehled hospodcirskeho vyvoje Ceskoslovenska w letech 1918-1945, Praha 
1965; A. Ch yb a, Postaveni delnicke tfidy v kapitalistickem Ceskoslovensku, Praha 

1972, II wyd.; Stud.ie o vyvoji pru.myslu a pru.myslovych oblasti,, Opava 1972, 

s v. 1-2; Uhelne reviry a pru.myslove oblast�, Opava 19,73. 
40 H. Recho w i c z , Sejm Sląski 1922-1939, Katowi ce 1971 (II wyd.); J. Pa

b is z, Wyniki wyborów parlamentarnych (do Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej oraz 
do Sejmu Sląskiego) na terenie województwa śląskiego w latach 1919-1939 (Studia 
i ma•teriały z <dziejów śląska, t .  VII , Wroc ław 1966). 

41 S. A j  z n er ,  Polska a wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939, Warszawa 
1968; L. Has s, Układ sil i zasięg oddziaływania ruchu zawodowego wśród klasy 
robotniczej w latach Drugiej Rzeczypospolitej (Polska klasa robotnicza. Stud'ia hi
storyczne, t. IV, WaTszawa 1973); tegoż, Rozmieszczenie robotników przemysło
wych w Polsce w drugim dziesięcioleciu międzywojennym (Polska k lasa robotni cza. 
Studia his toryczne, t. VI, Warszawa 1974); t e  g oż, Kształtowanie się lewicowego 
nurtu w PPS na tle sytuacji wewnątrzpartyjnej (XI 1923-V 1926) (Kwartaln ik Hi-
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Z analogicznego punktu odniesienia ujmowano także kwestię nie

miecką w polskiej części Sląska Cieszyńskiego. Z licznych prac poś

więconych temu zagadnieniu wymienić trzeba przede wszystkim opra

cowania M. Cygańskiego, K. Griinberga, L. Meissnera S. Potockiego, 
R. Staniewicza i A. Szefera 42. 

Z dziejami niemieckiej grupy narodowej w znacznej mierze waąze

się tematyka książki P. Dobrowolskiego o ugrupowaniach separatys

tycznych na Sląsku, którą w wąskich ramach Zaolzia zajmował się już 

wcześniej A. Szefer. Językowymi determinantami zajmował się filolog 

czeski L. Pallas 43. 

Przedmiotem badań historycznych stała się również w Polsce Lu

dowej położona na pograniczu polityki i kultury problematyka wyzna

niowa polskiego Sląska. Pod redakcją A. Schletza powstał pokaźnych 

rozmiarów tom studiów napisanych z pozycja. katolickich, a mówiących 

o historii diecezji katowickiej. Prawie równocześnie, ale tym razem

z pozycji marksistowskich, na historię stosunków wyznaniowych w wo

jewództwie śląskim starał się spojrzeć B. Reiner 44.

Najpoważniejszym opracowaniem z zakresu historii kultury pozosta

je ńatomiast dzieło Z. Hierowskiego o życiu li�erackim polskiego 
Sląska 45, w którym na tle panoramy przemian kui.turalnych autor dał 

także obraz usiłowań literackich podejmowanych w Cieszyńskiem 
i przez Cieszyniaków. Ważnym uzupełnieniem tych informacja. sq opra-

storyczny,. 1961, nr 1); t e g oż, PPS Lewica 1926-1931 (Na jnow s z e  Dzieje Polski 
1914-1939, t. IV, Warszawa 196U; J. Kęps k i, Polska Partia Socjalistyczna na

Sląsku 1918-1922 (W Za głębiu Dąbrowskim i na Sląsku Górnym u pro gu i na po
czątku niepodległości (1918-1922), Ka towice 1968); J. Pa bis z, Walka klasy robot
niczej województwa śląskiego w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, Katowice-
1972; O. H e  i k e, Die deutsche Arbeiterbewegung in Polen 1835-1945, Dort mund 
1969. 

42 M. Cy g a ń s ki, Hitlerowska V kolumna w województwach śląskim i kra

kowskim, Opole 1972; K. Gr il nb e r g, Nazi-Front Schlesien. Niemieckie organi

zacje polityczne w województwie śląskim, Katowice •1963; L. ,Meissn er, Nie

mieckie organizacje antyfaszystowskie w Polsce 1933-1939, Warszawa 1973; S. P o
t o c k i, Położenie mniejszości niemieckiej w Polsce 1918-1939, Gdańsk 1969� 
R. St a n i e w i c z, Mniejszość niemiecka w województwie śląskim w latach 1922-

1933, Ka towice 1965; t e g oż, Mniejszość niemiecka w województwie śląskim
w okresie przygotowań do hitlerowskiej agresji na Polskę (15 III-10 VIII 1939), 
(Przegląd Za chod ni, 1964, nr 4); A. Sz efer, Mniejszość niemiecka w Polsce i Cze

chosłowacji w latach 1933-1938, Katowice 1967.
43 P. D o ,b r o w o 1 s 'kii, U grupowania i kierunki separatystyczne na Górnym.

Slqsku i w Cieszyńskiem w latach 1918-1939, Warszawa 1972; L. P a  11 as, Ja
zykovli otazka a podmtnky vytvlireni narodneho vedomi ve Slezsku, Ostrava 1970� 

44 „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kulitury ka tolickiej w Polsce".
Reda ktor: Alfons Schletz, t. X!LIV, Krak ów 197 5; B. R einer , Wyznania i związki
religijne w województwie śląskim 1922-1939. (Wybrane zagadnienia), Opole 1977. 

45 Z .  Hi er o w ,ski, Życie literackie na Sląsku, Katowi ce 1969; ,,Zaranie Slą
skie", 1967, nr 2. 
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cowania i materiały wspomnieniowe, ogłosz·one w jubileuszowych nu
merach „Zarania Śląskiego". Jeśli idzie o życie kulturalne mniejszości 
niemieckiej, to na uwagę zasługuje praca T. Kowalaka o dziejach 
prasy niemieckiej w Polsce międzywojennej 46. 

Nadmienić jeszcze należy, iż różne elementy histonii Śląska Cie
szyńskiego występują również w opracowaniach popularnonaukowych. 
i podręcznikach. Do tych pierwszych zaliczyć należy przede wszystkim 
książki A. Ajnenkiela, J. Holzera .i J. Molendy, H. Jabłońskiego oraz 
czeską pracę R. Prasila 47. Z polskich ujęć syntetycznych zwrócić trzeba 
uwagę na odpowiedni tom dziejów Polski zredagowany przez L. Gros
felda i H. Zielińskiego oraz na prace K. Piwarskiego i K. Popioł
ka z dziejów Śląska 48. Wiele interesującego materiału z dziejów Śląska 
Cieszyńskiego przynoszą również prace innych autorów 49. Z prac c�echo
słowackich poza ujęciami podręcznikowymi, jak np. książka V. Olivovej 
i R. Kvacka, na szczególną uwagę zasługuje drugi tom syntezy polsko
czeskich stosunków w dobie kapitalizmu napisany pod redakcją V. Zac-
ka so. 

Najogólniejsze informacje o historii Śląska Cieszyńskiego i jego roli 
we wzajemnych stosunkach w okresie dwudziestolecia międzywojen
nego przyniosły również popularne ujęcia dziejów sąsiadujących z sobą 
krajów s1. 

Podstawowym źródłem wiedzy o przeszłości Śląska Cieszyńskiego 
są opracowania różnych fragmentów jego historycznej rzeczywistości. 
Liczba ich jest wcale pokaźna, chociaż nadal odczuwa się niedostatek 
wiedzy o licznych ważnych zjawiskach i procesach. 

Na czoło i w tym wypadku wysuwają się opracowania z zakresu 

46 T. Ko w a I a k, Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939. Powiązania i wpływy, 
Warszawa 1971. 

•1 A. Aj n en 'kie I, Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dzie
jów politycznych Polski 1918-1926, wyd. II, Warszawa 1968; J. Ho I z e r, J. Mo-
1 e n d  a, Polska w pierwszej wojnie światowej, wyd. II, Warszawa 1967; H. Ja
bło ń s ki, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1'961. 

48 Historia Polski, pod red. L. Grosfelda i H. Zielińskieg-0 rt. IV: 19.18-U939, 

cz . 1: 1918-1936, 1Warszawa 1969, K. •Pi w a r s  ki, Historia śląska w zarysie, Ka·
towice-,Wrocław 1947; K. Pop i o ł e k, Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku, 
Katowke 1972. 

49 M. Kuk i e  I, Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921, Londyn 1963;

T. P .is z c z  k o  ws ki, Odbudowanie Polski 1914-1921. Historia i polityka, Londyn
1969; W . Po b 6 g - Ma ł i n o ws ki, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, 

t. 11, Londyn ,1956. 
50 V. O 1 i v o va, R. K va I: e k, Ceskoslovenske dejiny 1918-1945, t. I-II,

Praha 1966; por. t ychże, Ceskoslovensko-polske vztah y v letech 1918-1939 

(Z dejin /;eskoslovenko-polskych vztahu, Praha 1963); Cesi a Połaci v minulosti. 
Obdobi kapitalismu a imperialismu, red. V. źal:ek, Praha 1967. 

51 Dejiny Polska (Pr . zb. pod red. V. Melichara), Praha 1975; R. H e c k,
M. Or z e  c h o  ws k i, Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969.
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tzw. historii politycznej. Zmianie uległa jednak .ich tematyka. Zaprzes
tano przede wszystkim eksponować dzieje konfliktu polsko-czeskiego, 
.a zainteresowania badawcze skierowano ku tym elementom procesu 
historycznego, które łączą sąsiednie narody. Zainteresowano się stosun
kiem ludności niemieckiej wobec rywalizujących o władanie ziemią 
-cieszyńską sukcesyjnych państw słowiańskich, zaczęto podkreślać dzieje
współdziałania czeskiej i polskiej lewicy politycznej na tym terytorium.
Do pierwszej grupy prac należy artykuł E. Kopcia o objęciu Bielska
-Białej w polskie władania oraz źródłowe wystąpienia dyskusyjne
E. Buławy i J. Króla o stosunku mieszkańców Cieszyńskiego do walki
o polską przynależność. państwową pruskiego Górnego Sląska s2

• Drugą
grupę tworzą prace poświęcone przejawom polsko-czeskiej współpracy
w rejonie Sląska Cieszyńskiego. Ten nurt badań historycznych zapo
-czątkowała właściwie rozprawa A. Pilcha o próbach współdziałania
polskich i czeskich robotniików w okresie walki o Cieszyńskie. Konty
nuowali g-0 natomiast J. Langer, E. Kopeć i O. Proudel, pisząc o współ
,działaniu polskich i czeskich rewolucjonistów. Najpoważniejszym jed
nakże osiągnięciem w tym zakresie była praca J. Chlebowczyka o walce
i tragicznych losach głównego orędownika polsko-czeskiego współdzia
łania, polskiego rewolucjonisty Karola Sliwki 53.

Zrozumieniu, a co zatem idzie rozładowaruiu historycznie uwarun
kowanych napięć służą także prace J. Chlebowczyka poświęcone dzie
jom świadomości społecznej ludzi pogranicza M. 

n E. B u ł a w a, Polska ludność Sląska Cieszyńskiego wobec plebiscytu. i po
wstań (Powstania śląskie, Katowice 1963); J. Kr 61, Stanowisko niemieckich miesz
kańców Sląska Cieszyńskiego wobec plebiscytu i powstań (tamże); E. Ko p eć, 
Bielsko-Biała w początkach drugiej niepodległo§ci (listopad 1918) (Zaranie Sląskie, 
19!f9, nr 2). 

u A. Pi I c h, Z dziejów walk polskich i czeskich robotników na Sląsku Cie

szyńskim w latach 1918-1920 (Z pola walk.i,, 1959, nr 2); por. też wcześniejszą pracę:
J. Ko 1 e j  k a, Tfidni boje na Ostravsk.u v letech 1917-1921 (D�lnicke hnuti na
Ostravsku. Sbornik prace, Ostrava 1957); J. V a Ie n ta, Internacjonalizm czy na
cjonalizm. Z dziejów ruchu robotniczego na Sląsku Cieszyńskim i w Ostrawskiem
w pierwszym okresie po Rewolucji Październikowej (Studia z dziejów ZSRR i Euro
py Srodkowej, t. III, Wrocław 1967); J. La n g e r, Polsko-czechosłowacka współ
praca na terenach pogranicza w latach 1918-1938 (Sobótka, 1968, nr 1); E. Kopeć,
Z dziejów rewolucyjnej współpracy polsko-czechosłowackiej w rejonie Sląska: Cie
szyńskiego w okresie międzywojennym (Pamiętnik cieszyński, Wrocław 1972); t e

goż, Rewolucjoniści XII Kraju KSC wbec wyborów „brzeskich" w Polsce (Rocz
nik Cieszyński, t. III, Cieszyn 1976); O. Pr ud e 1, Karol Sliwka (Zaranie Sląskie,
1968, nr 4); J. C h 1 e b o w c z y k, Karol Sliwka i towarzysze walki. Z dziejów
1'Uchu komunistycznego na Zaolziu, Katowice 1972.

G4 J. C h Ie b o  w c z y k, Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Srod
kowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Warszawa 
1975, oraz szczegółowsze studium: Kwestia cieszyńska na początku. XX wieku (Dzie

je Najnowsze, 1970, nr 1). 
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Nauka czeska ześrodkowała natomiast swe zainteresowania głównie 
na dziejach separatyzmu mmeJszosc1 narodowościowych Zagłębia 
Ostrawsko-Karwińskiego oraz na zagadnieniach obrony Republiki przed 
niebezpieczeństwem faszyzmu. Za szczególnie typowe opracowania tej 
problematyki uznać należy książki O. Kani 55.

Dzieje społeczne i gospodarcze omawianego terytorium słabiej 
przyciągały uwagę historyków. Ruchem robotniczym polskiej wschod
niej częśći zajmował się E. Kopeć - w książce poświęconej dziejom 
bielsko-bialskich włókniarzy w okresie wielkiego kryzysu gospodar
czego, oraz J. Pabisz - w obszernym artykule o ruchu strajkowym 
na Śląsku Cieszyńskim w 1936 r. Dokładną chronologię akcji strajko
wej opracował E. Kopeć. Powstały też prace o problemach społecznych 
Śląska Zaolziańskiego. Mamy tu na uwadze zwłaszcza opracowania 
J. Chlebowczyka i J. Steinera. Położeniem robotników. Zaolzia pod
władzą polską zajmował 'się J. Tomaszewski 56., Poza tym społeczna
i gospodarcza problematyka jest w pełni reprezentowana w istnieją
cych źródłowych monografiach zakładów pracy, napisanych pr21ez
J. Chlebowczyka, A. Pilcha i S. Zahradnika 57.

Najmniej uwagi przykładano natomiast do badania· dziejów kul
tury. Z wartościowych opracowań naukowych można tu wymienić tylko 
prace biograficzne Z. Obrzuaa i A. Radziszewskiej. Istnieje poza tym 
będące ·na wpół wspomnieniem opracowanie K. Matusiaka o szkolnic
twie bielskim oraz kilka innych analogicznych prac ogłoszonych 
w szkolnych księgach pamiątkowych 5s_ 

&S O. Ka n a, KSC na Ostravsku v zetech bo;e proti nebezpeci faśt2mu a valky, 
Ostrava 1962; tegoż, Mnichov na Ostravsku. K udalostem roku 1938 ve Slezsku 
a na Hlucinsku, Ostrava 1963. 

ss E. K o p eć, Włókniarze bielsko-bialskiego okręgu przemysłowego w okresie 
wielkiego kryzysu 1929-1933, WaTszawa 11973; J. P a  bi s z, Z dziejów walk straj

kowych na Sląsku Cieszyńskim (1936) (Studia i mat.eriały z dziejów Sląska, t. IV,

Wrocław 1962), J. C h 1 e bo w c z y k, (red.), Materiały do ruchu strajkowego w wo
jewództwie śląskim i w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym. Sząsk 
Cieszyński, oprac. E. Kopeć, (Studia i materfały z dziejów Sląska, Wrocław 1968, 
t. IX); J. C h 1 e bo w c z y  k, Polskie środowisko robotnicze Zaolzia na tle struk
tury narodowościowej i socjalno-zawodowej regionu w latach 1921-1930 (Polska
klasa Tobotn icza. Studia historyczne, t. II, Warszawa 19711); J. S te i n e r, Za jed
notnou frontu proti kapitału. Zakladni otcizky vedenf tfidnich boju a polityki KSC
v ostravske prumyslove oblasti v letech 1924-1925, Ostrava 1969; te oż, Nektere
otazky charakteru ostravske prumyslove oblasti a postaveni proletariatu na po
catku dvaccitych Zet (Slezsky sborn ik, 1966, nr 3); J. -To ro as ·ze w s k i, Położenie
klasy robotniczej Sląska Zaolziańskiego {Kwartal n ik Historyczny, 1968, nr 2).

57 S. Z a h r  ad n i k, Trinecke zelezcirny. Obdobi Bcinske a hutni spolecnosti 
1909-1938, Praha 1969; A. Pi 1 c h, 50 lat Fabryki Maszyn Elektrycznych CELMA 
w Cieszynie ( 1920-1970), Katowice 1970; J. C h Ie bo w czy k, Dwa wieki Kuźni 
,.Ustroń", Katowke 197·2. 

5s Z. Obr z u d, Gawędziarz wsi cieszyńskiej (rzecz o Walentym Krzqszczu), 
Katowice 1959; A. Rad z ds ze w ,sk a, Jan Wantuła jako pisarz ludowy i spolecz-

8 - Sobótka 2fl9 
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Ważnym uzupełnieniem występujących w literaturze przedmiotu 
niedostatków są na pewno monografie regionalne. W Polsce ukazały się
dwie zbiorowe: Bielska-Białej i powiatu pod redakcją H. Rechowicza, 
i powiatu cieszyńskiego pod redakcją J. Chlebowczyka oraz zbiór szki
ców poświęconych Czechowicom-Dziedzicom napisanych przez E. Kop
.::ia 59, Fragmenty wymienionych prac, mówiące o 20-leciu- międzywo
jennym, zostały napisane na podstawie źródeł archiwalnych i prasy. 

Również czechosłowacka część Śląska Cieszyńskiego doczekała się kilku 
analogicznych monografii. Ze względu na rozmiary opracowania i spo
sób ujęcia tematów na uwagę zasługują przede wszystkim monografia 
czeskiego Cieszyna, opracowana pod redakcją B. Cepelaka i A. Grobel
nego, oraz Orłowej, zredagowana przez V. Placka 60. 

Próbę uogólniającego spojrzenia na wewnętrzne i zewnętrzne pro
blemy międzywojennego Śląska Cieszyńskiego podjęli z pozycji cze
skich R. Prasil, O. Kana i R. Pavelka, a ze stanowiska polskiego pisał 
na ten temat J. Chlebowczyk 61• Uwagę autorów w obu wypadkach przy
kuły jednak przede wszystkim problemy terytoriów bezpośrednio 
przylegających do granicy państwowej, przy czym opracowanie czeskie 
ograniczyło się do przedstawienia spraw polsko-czechosłowackiego te
rytorium spornego. 

Spośród istniejących wartościowych opracowań wymienić należy 
przede wszystkim ogłoszone materiały biograficzne, których najwięcej 
ukazało się na kartach „Zwrotu", ale znaleźć je można także w „Zara
niu Śląskim", ,,Pamiętniku Cieszyńskim", w czeskim „Tesinsko". 

nik (Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym, red. T. Wojak; 
Warszawa 1974); K. Mat us i a k, Szkolnictwo polskie na terenie mtasta i powiatu 
Bielsko w latach międzywojennych. Szkice i wspomnienia, Katowice 1969; SO-lecie 
pracy. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Białej Krakowskiej - Li
ceum Pedagogiczne im. G. Piramowicza w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1958; Księ

ga pamiątkowa wydana z okazji SO-lecia Męskiego Seminarium Nauczycielskiego 
i Liceum Pedagogicznego im. Pawła Stalmacha w Cieszynie, Cieszyn 1959; Księga 
pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie, obecnie Szkoły 
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cie
szynie, wydana z okazji 65 rocznicy założenia szkoły, Katwice 1960; ,,Zaranie Slą

skie", 1957, nr 1; 1967, nr 2.

59 Bielsko�Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Red. H. Rechowicz, Katowice 
1971; Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Praca zbiorowa pod red. J. Chle
bowczyka, Katowice 1973; E. K opeć, Szkice z przeszlo§ci Czechowic-Dziedzic, Ka

towice 1977. 
Go Cesky Te§i11. Red. Bohumil Cepelak i Andelin Grobelny, Ostrava 1973; Orlova 

1223-1973. Historie a soucasnost mesta (Red. Vilem Plafek), Orlova 1973. 
a1 R. pr as i 1, Kraj kde tece Olza, Karvinna 1965; O. K a  n a, R. P a  v e I k a, 

Te!insko v polsko-ćeskoszovenskych vztaztch 1918-1939, Ostrava 1970; J. C h 1 e
b O w c zy k, Nad Olzą. Slqsk Cieszyński w wiekach XVIlI, XIX i XX, Katowdce 

1971. 

. ...
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Autorami pokaźnej części ogłoszonych życiorysów są często znakomici 
badacze i znawcy przedmiotu (m. in. L. Brożek, J. Chlebowczyk„ 
A. Grobelny).

Poza omówioną bibliografią przedmiotu znajduje się pewna ilość·
wartościowego materiału przyczynkarskiego opublikowanego w lokal
nych organach prasowych i w regionalnych periodykach. Do tych 
pierwszych zaliczyć trzeba przede wszystkim „Głos Ziemi Cieszyń
skiej", ,,Kronikę Beskidzką" i „Kronikę", na'tomiast te drugie reprezen
tuje, poza wymienionymi już wyżej, ,,Cieszyński Rocznik Muzealny"

,. 

,,Kalendarz Beskidzki" i „Slezsky sbornik". 
Stan badań nad przeszłością Śląska Cieszyńskiego w okresie 1918-

1939 jest na pewno zaawansowany. Czynnikiem, który stymulował za
interesowania poznawcze przeszłości tej ziemi, były jej tragiczne dzieje 
i tocząca się na niej walka narodowościowa. Okoliczność• ta wywarła: 
swoiste piętno na podejmowanych pracach badawczych, które mimo 
postępującego zanikania jeszcze dzisiaj jest tu i ówdzie widoczne. 

Okoliczności powyższe spowodowały też, że podstawową część ist
niejącej literatury przedmiotu stanowią prace w zakresie historii poli• 
tycznej, omawiającej tzw. kwestię cieszyńską głównie jako przedmiot 
bilateralnych stosunków polsko-czechosłowackich. Bez porównania 
mniej natomiast wiemy o wewnętrznych stosunkach politycznych po 
obu1 stronach dzielącej Cieszyńskie granicy państwowej. Odczuwa się
niedostatek informacji Ó polskich, czeskich, niemieckich stronnictwach 
i grupach politycznych. Pomimo postępu naszej wiedzy o procesach 
zachodzących w świadomości grup etniczno-językowego pogranicza, bę
dącego dziełem J. Chlebowczyka, nadal brak dostatecznej znajomości 
genezy i konsekwencji istnienia różnych stanów i faktów. Do słabo 
znanych należą zwłaszcza problemy ksenofobii narodowości-owej, wy
znaniowej, dzielnicowej oraz sprawy występującego na tym obszarze 
solidaryzmu grupowego. Słabo znamy funkcje kulturowe, społeczne 
i polityczne, jakie pełniły kościoły i związki wyznaniowe, na tym tak 
bardzo zróżnicowanym pod względem świadomości społecznej i naro
dowej obszarze. Na opracowanie czeka zagadnienie migracj[ ludnościo
wych oraz ich następstw w nowych warunkach politycznych. Widać 
potrzebę opracowania zjawiska zrastania się Śląska Cieszyńskiego 
z ,organizmami państwowymi Polski f Czechosłowacji. 

Brak wielu koniecznych opracowań poświęconych dziejom przed
siębiorstw przemysłowych i handlowych, w tym ciekawych przedsię
wzięć ruchu spółdzielczego. Na zbadanie czeka historia zinstytucjona
lizowanego życia kulturalnego. Przebadać należy dzieje niemieckiego 
kręgu kulturalnego w nowych warunkach politycznych, jakie zaistniały 
w tej części Europy z chwilą powstania państw słowiańskich. 
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Pomimo istnienia pewnych prac z zakresu geografii historycznej 62,
widać potrzebę prowadzenia badań w tym kierunku, szczególnie w za
kresie przemian, jakim w następstwie uprzemysłowienia i urbanizacji 
podlegał krajobraz naturalny. 

Ciążenie założeń politycznych dominowało również w nie mniejszym 
stopniu nad historiografią poświęconą dziejom Śląska Cieszyńskiego 
podczas II wojny światowej. Świadczy o tym rń. in. przewaga liczbowa 
prac z zakresu historii politycznej i militarnej przy prawie całkowitym 
niedostatku ,opracowań z historii gospodarczej. Brak prac poświęconych 
wyłącznie dziejom Śląska Cieszyńskiego tłumaczyć należy następstwem 
daleko posuniętego zintegrowania się tego obszaru z resztą Śląska 
i z innymi terenami sąsiednimi. Po prostu, pomimo pewnych odręb
ności historycznych warunkujących nieco odmienną politykę okupanta, 
polski Śląsk Cieszyński żył wtedy życiem typowym dla całych połud
niowo-zachodnich kresów Rzeczypospolitej wcielonych przemocą do 
III Rzeszy. Pewną specyfiką wyróżniało się Zaolzie, co było wynikiem 
jego bardziej złożonej historii najnowszej. 

Spośród publikacji odnoszących się do dziejów hitlerowskiej oku
pacji Śląska Cieszyńskiego najpierw wspommec należy, nieliczne 
zresztą, wydawnictwa źródłowe. 

Poczesne miejsce wśród nich zajmuje zbiór, źródeł do dziejów ruchu 
oporu w rejencji katowickiej, który - uzupełniony przez B. Kobu
szewskiego wyborem niemieckich raportów o tzw. kolejówkach 63 -

tworzy bogaty zasób informacji o rzeczywistości okupacyjnej. Kolejno 
wymienić należy odnoszący się wyłącznie do spraw cieszyńskich wybór 
tajnych raportów hitlerowskich władz politycznych spor.ządzony przez 
M. Myskę 64. Ciekawe materiały źródłowe do dziejów lewicy konspira
cyjnej i związanej z nią partyzantki, działającej szczególnie w Biel
skiem, ogłosił H. Rechowicz, którego zasługą jest również ·opublikowa-

82 Istniejąca z tego zakresu literatura przedmiotu dotyczy prawie wyłącznie 
przemian administTacyjnych, por.: H. Ba t o w s ki, Terytorium Śląska w wiekach 
XVIII-XX. Zmiany granic i powierzchni 1740-1950 (Przegląd Zachodni, 1953; nr 9-
10); Przemiany podziału polityczno-administracyjnego na obszarze dzisiejszego wo
jewództwa katowickiego, pod red. J. Chlebowczyka (Studia i ma.teriały z dziejów
Sląska, t. X, Wrocław 1970); F. M ar oń, Rozwój granic administracyjnych Śląska 
(Górny Sląsk, Materiały geograficzne, Kraków 1955); B. K u m  o r, Granice me
tropolii i diecezji polskich (968-1939) {Archiwa, Bi!bliotem !i Muzea Kościelne, 1971,

i.. 22). ZaróW1110 przedmiotem, jak i sposobem przedstawienia materiału rzeczowego
róinri się praca: E. K o p  e ć, Zasięg przestrzenny bielsko-bialskiego okręgu przemy

słowego. Próba lokalizacji historycznej (Zaranie Sląskie, 1970, nr 2).
63 Ruch oporu w rejencji katowickiej 1939-1945. Wybór dokumentów. Oprac. 

Z. Boda-Krężel, B. Kobuszewski, J. Osojca, M. Wrzosek, Warszawa 1972; Hitle
rowcy o dywersji kolejowej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1943-1944). Wy
bór dokumentów. Wstęp, wyb. -i oprac. B. Kobuszewski, Katowice 1972.

M M. M y� k a, Z tajnych zprav NSDAP o Te§insku, Ostrava 1964. 
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nie wojennych wspomnień działaczy Polskiej Partii Robotniczej 6s. 
Początków okupacji hitlerowskiej dotyczą wydane przez A. Szefera 
źródła do dziejów Freikorpsu w Bielsku i jego okolicy 66. Interesują
cym przyczynkiem do poznania dziejów ruchu oporu w Beskidzie Ślą
skim w jego końcowym stadium są wspomnienia radzieckiej telegra
fistki A. Anisimowej 67. Na uwagę historyka zasługują także, stojące 
na pograniczu publikacji źródłowej i opracowania, różnorodne zesta
wienia, jak np. rejestry strat kultury polskiej, miejsca straceń itp. 68 

, Z opracowań ogólnych, umożliwiających poznanie miejsca Śląska
Cieszyńskiego w systemie hitler-owskiej polityki wobec narodu pol
skiego, na szczególną uwagę zasługuje dzieło C. Madajczyka 69. W dd
niesieniu do ziem śląskich analogiczną funkcję pełni poświęcona ich 
przeszłości książka K. Popiołka 10. Zwrócić też trzeba uwagę na dwie 
czeskie prace zbiorowe, przydatne głównie jako źródło informacji 
o sprawie polsk·o-czeskiego sporu o Zaolzie w stosunkach polsko-cze--
chosłowackich na emigracji 11.

Dzieje kampanii wrześniowej na Śląsku Cieszyńskim przedstawione 
zostały w opracowaniac� P. Dubiela, J. Zielińskiego i w na wpół 
wspomnieniowej książce J. Rzepeckiego. Obok nich na szczególną 
uwagę zasługuje książka W. Steblika, stanowiąca źródłowe i możliwie 
pełne opracowanie działań armii „Kraków" 12. Początki niemieckie} 
administracji okupacyjnej na interesującym nas obszarze przedstawił� 

GS H. Recho wicz, Wybór materiałów archiwalnych dotyczących działalności 
V obwodu PPR w okresie VI 1944-I 1945 (Zaran ie Sląskie, 1960, m la); t egoż, 
(wspóln ie z A. K ał u ż ą .i J. Ka n lt y ką ), Wspomnienia peperowców śląskich,
Katowice 1964; ,te goż, Z lat walki. Wspomnienia śląskich peperowców, Katowice
1966. . . . . 

... . 
GG A. Szefer, Nieznane dokumenty o działalności tzw. Freikorpsu w· rejonie 

bielskim w przededniu drugiej wojny światowej (maj-wrzesień 1939) (Zar anie Slą
skie, 1965, nr 2). 

e7 A. A n is im o w a ,  Na falach krótkich, Katowice 1966. 
68 L. B :r oż e k, R. Ha j d u k, H. Re c ho w i cz, A. Ta r g, Materiały do .lt

sty strat kultury polskiej na Slqsku w latach 1939-1945 (Zaranie Sląskie, 1960, 
n-r 4); A. Szefer, Miejsca straceń ludności cywilnej województwa katowickiego 
(1939-1945), Katowice 196:}. 

69 C. M a d a j cz y k, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, ,t. I-II, War.
szawa 1970. 

7
° K. P o  p:i o ł e k, Historia. Sląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 197.2.

n Cesi a Pola.ci v minulosti. Obdobi kapitalismu a imperialismu, sv. 2, (re d.) 
V. żatek, Praha 1967; Stfednf. a jihovychodni Evropa ve valce a v revoluci 19�9-
1945, (red.) V. Kc,;yk, Praha 1969.

12 P. Du bi e I, Wrzesień 1939 r. na Sląsku, Katowice 1960; J. Z i.e Il, fis ){:i,
Obrona Sląska i Zagłębia Dąbrowskiego w kampanii wrześniowej 1939 r„ Katowice 
1967; J. Rze pe ck i ,  Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszaw.a , 1956; 
W. St e b 1 i k, Armia „Kraków" 1939, War szawa 1975. • ..., 
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w swej rozprawie I. Srokowa 1s. O dziejach polsko-czeskiego współ
.działania w wojnie z hitlerowskimi Niemcami mówi nadal głównie 
:zbiór materiałów opracowany pod redakcją S. Wrońskiego u .. Ł 

Pierwsze prace poświęcone hitlerowskiej okupacji Śląska pojawiły 
się wcześnie, już w 1946 r. Były to książki A. Targa i Z. Izdebskiego 75. 
A. Targ dał w ujęciu publicystycznym przegląd głównych wydarzeń
.zaszłych w granicach b. województwa śląskiego, natomiast Z. Izdebski
przedstawił studium sprawy Volkslisty na Śląsku. Chociaż obie prace
.miały na uwadze stosunkowo wąski cel utylitarny i nie są (szczególnie
ta pierwsza) wolne od sądów zabarwionych emocjonalnie, t-o jednakże
nadal mają dużą wartość poznawczą, również w odniesieniu do Śląska
Cieszyńskiego.

W ślad za nimi poszła pierwsza wersja książki K. Popiołka. o oku
:pacji hitlerowskiej na śląsku, która, z czasem udoskonalona i posze
rzona, stała się najbardziej dostępną sumą wiedzy źródłowo udokumen
towanej na ten temat 76. 

Problematykę, która najmocniej przykuwała uwagę historyków, 
:stanowiła hitlerowska polityka narodowościowa oraz udział Śląska 
w walce zbrojnej z okupantem. Obie dziedziny śląskiej okupacyjnej 
:.rzeczywistości są obecne we wspomnianych opracowaniach i obie też 
.stały się przedmiotem szczegół·owych rozpraw. 

Ambitnej próby -opracowania całości polityki narodowościowej oku
:panta podjął się E. Serwański, ale efekt wieńczący jego wysiłek okazał 
się kontrowersyjny 77. Poza nim nikt w tak szerokim zakresie nie usi
łował ·opracować tego zagadnienia. Z prac szczegółowych, traktujących 
o tej istotnej dla dziejów okupowanego Śląska problematyce, na uwagę
:zasługuje, poprzedzona kilkoma artykułami, książka Z. Body-Krężel 1s.
Aspektami językowymi hitlerowskiej polityki okupacyjnej zajmował
.się wspomniany już wyżej filolog czeski L. Pallas 79.

W ścisłym powiązaniu z polityką narodowościową okupantów po-

73 I. Sr ok o w a, Górny Sląsk i Zagłębie DąbTowskie pod okupacyjnym zarzą
-.dem wojskowym, Katowice 1975. 

1, Polsko-czechosłowackie braterstwo broni w drugiej wojnie światowej 1939-
.1945. Zebrał i opracował 'S. Wroński, Warszawa 1960. 

75 A. Ta rg, Sląsk w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945), Poznań 1946;
'Z. I z.cie b s k i, Niemiecka Zista narodowa na Górnym Sląsku, Katowi<:e 11946. 

78 K. P o p i o ł e k, Sząsk w oczach Gestapo, Katowice 1948; tego ż, Sząsk

·w oczach okupanta, Katowice 1960 (II wyd.).
77 E. Se r w a ń ski, Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym Sząsku,

·warszawa 1963; por. art. polemic zne: M. Or ze cho w ski , W sprawie hitlerow
:$kiej polityki narodowościowej na Górnym Slqsku w latach 1939-1945 (Zaranie
'.Śląskie, 1964, nr 3); H. Recho wic z, O Slązakach w okresie okupacji (tamże).

7s Z. Bod a - K rę ż e  I, Sprawa Volkslisty na Górnym Sląsku, Opole 1978. 
79 L. P a  11 a s, Slonza.ctvi a vznik tzv. volkslisty (Slezsky sbornik, 1968, s. 327-

�41); por. też przyp. 43. 
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.zostaje ich polityka kościelna, która stała się pr�edmiotem syntetycznej 
pracy J. Szilinga 80. Poza nią dysponujemy dwoma ujęciami materia
łowymi. Pierwsze z nich, pióra E. Wichury-Zajdla, poświęcone zostało 
okupacyjnym dziejom kleru katolickiego w diecezji katowickiej, 
podczas gdy opracowanie drugie, zredagowane przez T. Wojaka, 
traktuje o losach Kościoła ewangelicko-augsburskiego, głównie w cie
·szyńskiej części b. województwa śląskiego, chociaż książka dotyczy
całej Polski s1. Również i w tym wypadku na uwagę zasługuje wsporo-.
niany już wyżej tom studiów z historii diecezji katowickiej, wydany
przez A. Schletza.

Polityka osadnicza okupanta w rejencji katowickiej była przedmio
tem badań A. Szefera, co znalazło wyraz w pracy o przesiedleńcach 
niemieckich na Górnym Śląsku, włącznie z jego częścią cieszyńską 82• 

Sprawą wysiedleń ludności polskiej zajmował się przy okazji historii 
.. obozów dla Polaków R. Hrabar 83. Dzieje innych typów obozów zakła
•danych przez okupanta ·nie posiadają tak wyczerpującego opracowania 84. 

Sprawy oświaty polskiej pod rządami hitlerowców były przedmio
tem zainteresowań badawczych K. Popiołka i A. Targa, podczas gdy 
-oświatą jako instrumentem hitlerowskiej polityki i propagandy zaj
mowała się J. Molendowa ss.

Najpełniej opracowaną dziedziną okupacyjnej rzeczywistości są na 
pewno dzieje lewicy konspiracyjnej i partyzantki skupionej wokół Pol
.skiej Partii Robotniczej. Osiągnięte na. tym polu efekty są głównie 
-dziełem H. Rechowicza 86: Dziejami Polskiej Partii Socjalistycznej zaj-

· eo J. Szi li n g, Polityka okupanta httierowskiego wobec kościoła katoUckiego
1939-1945. Tzw. okręgi Rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i Regencja 
Katowicka, Poznań 1970, por. rec.: F. Mar oń, ,,Sląskie Studia Historyczno-Teolo
giczne", 1972. 

s1 E. W i c h u r a - Z a j <i e 1, Z dziejów duchouńeństwa śląskiego w czasie wojny 
1939-1945, Warszawa 1968; T. W oj a k (red.), W cieniu śmierci. EwangeUcy -
.ofiary prześladowań w czasie II wojny światowej, War,szawa 1970. 

st A. S z efer, Przesiedleńcy niemieccy na Górnym Śląsku w latach 1939-
1945, Katowice 1974. 

sa R. H r ab a r, Niemieckie obozy dla Polaków na śląsku w czasie II wojny 

Jwiatowej, ,,Polenlager", Katowice ·1972. 
s4 Por. Z. K o  n ec n Y, iF. Ma -i n us, Obozy jenieckie na Górnym Śląsku 

'(Z dziejów stalagu cieszyńskiego), pod red. A. Szefera, Katowice 1969; W. Go d ul a, 
Obóz koncentracyjny w Skrochowicach (Pamiętnik Cieszyński, t. II, Wrocław 1972). 

s5 K. Po pd o ł e k, Z dziejów tajnego nauczania na Śląsku pod hitlerowską 
,okupacją (Zaranie Slą,skie, 1·960, n� la); A. Ta rg, Z dziejów tajnego nauczania 
na Śląsku w okresie okupacji (!Zaranie śląskie, 1962, nr 4); J. Mo,l end o w a, 
.Szkolnictwo w rejencji katowickiej w latach okupacji hitlerowskiej, Katowi·ce rn76. 

aa H. R e  c h o w i c z, Działalność Polskiej Partii Robotniczej w V Obwodzie 

(PPR na Górnym Sląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Materiały z sesji nauk-owej 
poświęconej XX roc7JI1icy powstania PPR, Kat.owice 25-27 stycmia 1196,2, pod red. 
K. Popiołka i H. Rechowicza, cz. I i II, Katowi-ce 1962); t egoż, Polska Partia Ro
,botnicza w śląsko-Dąbrowskim Obwodzie, Katowice 1973.
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mował J. Kantyka 87• W pracach tych historyków wiele rmeJsca po
święcono losom ruchu robotniczego na Sląsku Cieszyńskim. 

Próbą przedstawienia dziejów prawicowego ruchu oporu w skali 
całego Sląska jest książka Z. Waltera-Jankego. Spod pióra tego autora 
wyszedł jeszcze zarys dziejów konspiracji prawicowej na obszarze za
chodniej części Pogórza Beskidzkiego, który od ujęcia książkowego różni 
się większą szczegółowością wykładu 88, Wszystkie opracowania Z. Wal
tera-Jankego, byłego uczestnika walk z hitleryzmem, stanowią przy
kład twórczości hist·orycznej z pogranicza literatury pamiętnikarskiej. 
Do tej pierwszej zbliża je wykorzystanie dostępnych źródeł, a z tą 
drugą wiąże osobisty stosunek do opisywanych wypadków. 

Poza wymienionymi istnieje jeszcze kilka drobniejszych prac mó
wiących głównie o dziejach walki zbrojnej z okupantem na terenie 

� rejencji katowickiej, przy czym większość opisywanych akcji miała 
miejsce w Beskidzie Sląskim. Do nich należą opracowania K. Popiołka 
i A. Szefera 89. 

Wstępną próbę globalnego spojrzenia na dzieje województwa śLą
skiego i obszarów przyległych w okresie 1939-1945 stanowi opubliko
wany dorobek sesji naukowej zorganizowanej w 30 rocznicę najazdu 
hitlerowskiego na Polskę przez Sląski Instytut Naukowy w Katowi
cach 90, Liczne z zamieszczonych tam prac przynoszą nowe szczegóły 
do dziejów Sląska Cieszyńskiego. 

Opracowania odnoszące się wyłącznie do dziejów Sląska Cieszyń
skiego podczas II wojny światowej należą, jak to już powiedziano, do 
rzadkości i są reprezentowane przez nieliczne tytuły. Do nich należy 
praca zbiorowa, w której zamknięto dorobek sesji naukowej zorganizo
wanej w 1967 r. w Cieszynie przez Sląski Instytut Naukowy i Zarząd 
Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Katowi-

87 J. K a  n tyk a, Z dziejów ruchu socjalistycznego na. Śląsku i w Zagłębiu I 

Dąbrowskim w latach hitlerowskiej okupacji, Katowice 1972; t e n że, Polska Par-
tia Socjalistyczna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1948, Ka
towice 1975. 

88 Z. W a 1 te r - Ja n k e, W Armii Krajowej - w Łodzi i na Śląsku, War
szawa ,1969; te n że, Służba Zwycięstwu Polski-Związek Walki Zbrojnej-Armia 
Krajowa na zachodnim Podgórzu Beskidzkim (1939-1944) (Najnowsze Dzieje Polski, 
1968, t. XII).

89 K. P o p i o ł e k, Z dziejów walki zbrojnej z okupantem w byłej rejencji 

katowickiej w roku 1944 (Studia i Materiały z Dziejów śląska, t. III, Wrocław 
1960); tegoż, Z dziejów partyzantki w Beskidzie Śląskim w latach 1943-1944 
(Pamiętnik Cieszyński, t. I, Katowice 1961); A. S z efe r, Z dziejów walki zbrojnej
z okupantem w byłej rejencji katowickiej w 1943 roku w świetle sprawozdań żan
darmerii (Studia d Materiały z Dziejów śląska, t. XI, Wrocław 1971). 

90 Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w walce z okupantem hitlerowskim 1939-1945. 
Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 30 rocznicę najazdu hitlerowskiego 

na Polskę, Katowice, 11-12 IX 1969. Pod redakcją A. Szefera, Katowice 1970. 
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cach, oraz opracowanie sporządzone przez czeskiego historyka R. Pra-
sila 91• ,

Poza omówionymi pozycjami, źródłowo udokumentowany i niejedno
krotnie bardzo wartościowy materiał rzeczowy przynoszą wspomniane 
i wykazane już wyżej monografie zakładów pracy, miast i powiatów. 

Przedstawiony stan wiedzy o przeszłości Śląska Cieszyńskiego pod 
okupacją hitlerowską uznać należy za daleki od wyczerpania przed-· 
miotu. Znamy właściwie tylko nieliczne fragmenty tamtej rzeczywi
stości historycznej. Szczególnie dotkliwy jest zupełny brak opracowail. 
z zakresu historii gospodarczej, tak przecież ważnej do poprawnego 
poznania każdego procesu historycznego. Odczuwa się niedostatek opar
tej na źródłowych badaniach wiedzy o przemianach politycznych za
chodzących w niektórych środowiskach konspiracyjnych znajdujących 
się w kręgu oddziaływania obozu londyńskiego (szczególnie w schyłko-· 
wym okresie okupacji). Na poznanie czeka zjawisko wpływu wojny 
i okupacji na kształtowanie się różnych form świadomości i więzi spo-· 
łecznej. Bardzo mało wiemy o obozach jenieckich i stosunku ludności 
cywilnej do nich. Uwzględnić by w końcu należało dzieje wojenne· 
miejscowej ludności niemieckiej, zarówno tej, która entuzjastycznie 
stanęła w obozie Hitlera, jak również losy niemieckich opozycjonistów 
i antyfaszystów. Napisać też trzeba dzieje eksterminacji Żydów. 

Przedstawiony przegląd publikacji z zakresu historii Śl1ąska Cie
szyńskiego w latach 1918-1945 nie jest pełny. Autor pominął w nim 
wszystkie te opracowania cząstkowe, których treść się zdezaktualizo
wała lub weszła w skład szerszych, pełniejszych ujęć przedmiotu. 

CIESZYNER SCHLESIEN 1918-19<15. tlBERLICK tJBER DIE 

GEGENSTANDSLITERATUR 

Vor dem Hdnitergrund der Geschichte des Cieszyner Schlesien dn der Zwischen
kriegszeit stiellt der Autor die wesent1ichsten Errungeru;chaften der polnischen, 
tschechischen und slowakischen Historiographie dn bezug auf diese Region dar. 

Der Autor begdnnt se.inen tJ.berblick mit der Vorstellung von Quellen,verof
fentlichungen, wobei er besondere Beachtung den publiz'ierten Memoiren schenkit .. 
Ferner prasentiert er die Forschungen iiber verschiedene Aspekte der inneren 
Situation (wirtschaftliches, gesellschaftliftliches und politisches Leben, Probleme 
der nationalen Minderheiten, Glaubensfragen und eine weitverstandene kulturalle
Pr-0blematik). Betiicklsichtigt werden auch strittige Fragen und solche, die griinrdli
cherer Studien bed(irfen. Hierzu gehoren u.a.: die Fremdenfeindlichkeit gegenilber 
anderen Nationalitaten, Konfessionen und Menschen aus anderen Regionen, der 
in diesem Raum auftretende Gruppensolidarismus, Fragen der Bevćilkerungswande
rung und deren Folgen Ulllter den !Ileuen polittschen Bedingungen, sch1iess1ich die· 
zu beobachtende Verschmelzung des Cieszyner Schlesien mit den staatlichen 
Organ:i.smen Polens und der Tschechoslowake.i. 

91 Ruch oporu .w Beskidzie Śląskim w latach 1939-1945. Materiały z sesji nau- · 
kowej, Cieszyn, 30 czerwca 1967. Pod redakcją K. Popiołka i H. Rechowicza, Ka
towice 1968; R. P r  a si 1, Czynna walka narodowowyzwoleńcza na śląsku Cieszyń
skim w latach 1939-1945, l{,atowice !1969. 
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Opracowanie syntezy Historii Śląska podjęte przez Zakład Historii 
śląska pod patronatem Instytutu Historii PAN i Instytutu Historycz
nego Uniwersytetu Wrocławskiego zbliża się ku końcowi. Przypomnij
my, że opublikowano dotąd trzy jej tomy w siedmiu woluminach. 
W przygotowaniu do druku jest wolumen ósmy, jako część druga t. III, 
obejmująca okres od 1890 do 1918 r. Obecnie redakcja i: zespół autorski 
dzieła stanęły bezpośrednio w obliczu napisania ostatniego, IV tomu 
syntezy dziejów Śląska, obejmującego 27-letni okres od 1918 do 1945 r. 
Z historycznego punktu widzenia jest on bardzo krótki, ale bardzo 
ważny. Aby to sobie uzmysłowić, wystarczy nadmienić, że w tym nie- · 
długim stosunkowo czasie rozegrał się definitywnie burzliwy finał po
litycznych i społecznych dziejów Śląska. Jego dokonanie nastąpiło 

jednakże w wyniku bezpośredniego oddziaływania doniosłych wyda
rzeń na śląskiej i międzynarodowej arenie politycznej w latach 1918-
1945. 

W słowie otwierającym konferencję podkreślono właśnie, że w żad
nym okresie obraz dziejów Śląska nie obfitował w tak wiele konflikto
wych i licznych wydarzeń, jak w latach 1918-1945. Powstania śląskie, 
ich reperkusje międzynarodowe, podziały polityczne i narodowe, pozo
stawanie Śląska w ramach trzech organizmów państwowych, zmiany 
w czasie II wojny światowej i inne wydarzenia zwiększają stopień 
trudności rozwiązań konstrukcyjnych i wypracowania koncepcji t. IV 
syntezy dziejów Śląska (W. Wrzesiński). Był to główny powód zainicjo
wania i zorganizowania przez dyrekcję Instytutu Historycznego Uni
wersytetu W�ocławskiego konferencji, której najbardziej ogólnym ce
lem była wymiana poglądów i opinii na temat stanu badań i koncepcji 
konstrukcji t. IV. W konferencji wzięło udział ponad 30 specjalistów 
nowszych dziE:jów Śląska ze śląskich i pozaśląskich ośrodków nauko
wych. 

Podstawę do dyskusji stanowiły referaty, z których cztery trakto
wały o stanie badań nad dziejami Śląska Opolskiego (F. Hawranek), 
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Śląska Dolnego (T. Kulak) i górnośląskiej części województwa śląskiego 
(W. Zieliński) oraz Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1939 (E. Ko
peć). Jeden referat przedstawiał koncepcję konstrukcji t. IV (S. Mi
chalkiewicz). 

Zaprezentowane uczestnikom konferencji materiały dały asumpt do 
postawienia w dyskusji tak istotnej sprawy, jak realne możliwości 
opracowania t. IV, a w związku z tym i do pewnych rozważań na te
rńat możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, jakie mogłyby znaleźć 
.zastosowanie w opracowaniu tego tomu. W kwestii tej wszyscy dysku
tanci zgodnie stwierdzili istnienie nierównomierności i poważnych luk 
historiografii polskiej, zwłaszc�a w odniesieniu do problematyki II 
wojny światowej. Niektórzy wyciągali stąd wniosek, by opracowanie 
t. IV dokonało się w dwu· lub nawet trzech rzutach przez podzielenie
na dwa lub trzy woluminy. Zgodnie z tymi propozycjami wolumen
pierwszy obejmowałby okres od 1918 do 1933 lub 1939 r. Stosownie do
tego osobny wolumen należałoby poświęcić okresowi wojny i okupacji
Śląska. Do jego napisania można by przystąpić dopiero po uprzednim
opracowaniu tomu studiów przedstawiającego nie oprac.owaną dotych
czas podstawową problematykę tego okresu. Argumentem na rzecz po
działu t. IV na dwa lub trzy woluminy były też cezury 1933 i 1939 r.,
posiadające powszechne zastosowanie dla wszystkich terytoriów Śląska
(J. Terej, H. Zieliński). Inni dyskutanci nie oponowali przeciw opra
cowaniu t. IV w jednym woluminie. Mniej pesymistyczna ocena stanu
badań (M. Kiełbikowa) nad dziejami Śląska tego okresu, troska o moż
liwie rychłe sfinaliz·owanie dzieła, jakim jest 4-tomowa synteza Historii
ŚLąska (W. Długoborski}, i obawa przed nadmiernym powiększeniem
objętości t. IV w stosunku do poprzednich (A. Galos) stanowiły racje
przemawiające za · utrzymaniem koncepcji opra<;owania tego tomu
w jednym woluminie. Uzasadnieniem przeciw podziałowi t. IV na od
dzielne części było stwierdzenie, że podział na tak bardzo krótkie od
cinki pozbawiałby autorów możliwości syntezy, a tym samym dopro
wadził do zmiany charakteru dzieła w stosunku do �omów poprzednich
(S. Michalkiewicz). Kompromisową radą w omawianej sprawie była
propozycja dokonania pewnej zwłoki w przystąpieniu do napisania
t. IV, po to, by uzupełnić najbardziej podstawowe i dotkliwe luki
w zakresie tych zagadnień, które winny znaleźć swój wyraz w syntezie
(K. Popiołek).

Z punktu widzenia napisania syntezy t. IV Historii ŚLąska · za naj
bardziej niekorzystny uznano w dyskusji stan badań nad dziejami 
śląska w okresie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. Dotkliwą 
lukę w tym odniesieniu stanowi, z uwagi na słuszne preferowanie 
w syntezie problemów walki narodowowyzwoleńczej, brak opracowania 
całości ruchu oporu na Śląsku (K. Popiołek). Zwrócono uwagę, że takie 
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zagadnienia wojny i okupacji na Śląsku, jak przebieg kampanii wrze
śniowej, wyzwolenia Śląska, gospodarki wojennej, ruchu oporu, nastro
jów ludności śląskiej dadzą się głębiej zarysować w syntezie na pod
stawie istniejących materiałów archiwalnych polskich i niemieckich, 
literatury pamiętnikarskiej i innych źródeł (S. O. Popiołek, B. Kobu
szewski). Istotnym warunkiem przystąpienia do opracowania syntezy 
dziejów Śląska 1918-1945 winno być dokonanie bardziej krytycznej 
oceny dorobku polskiej historiografii, a także uwzględnienie literatury 
obcojęzycznej (K. Popiołek, F. Hawranek). Zwrócono uwagę na koniecz
ność szybs:i;:ego sfinalizowania wydawnictwa źródeł do powstań śląskich 
z uwzględnieniem w szerszym zakresie, niż to miało miejsce dotych
czas, źródeł archiwalnych w NRD i prasy (F. Biały). 

W dyskusji dokonano też pewnych typizacji problemów, które winny 
znaleźć się w :szerszym polu widzenia t. IV, niż wskazywałby na to 
stan badań. Powszechnie postulowano uwzględnienie dziejów ludności 
niemieckiej (Hawranek, Terej, Długoborski, H. Zieliński, Walczak, Ga
los). Podkreślono przy tym, że podejmowanie w t. IV problematyki 
dziejów ludności niemieckiej zintegrowanej na Dolnym Śląsku z resztą 
społeczeństwa niemieckiego byłoby sprawą dość trudną (Długoborski). 
Powszechnym postulatem w dyskusji było też opracowanie rozdziału 
ukazującego strukturę całego społeczeństwa śląskiego, a nie ogranicza
nie się do ukazania samej klasy robotniczej i jej roli (Kopeć, Janczak, 
Kiełbikowa, H. Zieliński, Galos). 

Zwrócono też uwagę na potrzebę zaznaczenia w t. IV procesów in
tegrujących Sląsk lub jego poszczególne terytoria w sferze politycznej, 
gospodarczej i socjalnej oraz kulturalnej (Kopeć, Długoborski, Ryżew
ski, Pabisz). Zastrzegano jednak, iż nie da się wypracować ujęcia scala
jącego dzieje Śląska, choćby z uwagi na fakt podziału terytorium ślą
:Skiego między trzy organizmy J?aństwowe (H. Zieliński). 

Inne dezyderaty dotyczyły ukazania dokładnej analizy postaw lud
ności polskiej w okresie powstań i plebiscytu oraz na Opolszczyźnie 
w okresie międzywojennym, powiązania Śląska z dziejami Prus, Nie-

. miec i Polski (Hawranek), ukazania rozmieszczenia garnizonów Reichs
wehry, polskiego zaplecza powstań śląskich, alianckich formacji wojsko
wych (Ryżewski), a także roli administracji niemie,;;kiej i Freikorpsów 
{Biały), postawy mocarstw wobec Śląska i jego roli w Lidze Narodów 
{Kiełbikowa). 

Wiele miejsca poświęcono w dyskusji sprawie periodyzacji dziejów 
.śląska w latach 1918-194;5. Propozycje zmierzały w tym względzie 
,do ustal�nia cezur znajdujących zastosowanie do całego Śląska i jego 
poszczególnych terytoriów. W związku z tym podkreślono, że procesy 
gospodarcze i społeczne nie powinny podlegać cezurom szczegółowym, 
wynikającym z dziejów politycznych. 
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Innym problemem dyskutowanym była sprawa granic Śląska w la
tach 1918-1945. Przeważał pogląd elastycznego i historycznego ujmo
wania granic Śląska; w szczególności uwzględnienia Zagłębia Dąbrow
skiego i Żywiecczyzny, bez zaliczania ich do obszaru śląskiego (Kopeć„ 
Cichoń, Długoborski, H. Zieliński, Galos). 

Referaty i dyskusja na konferencji poświęconej koncepcji opraco
wania t. IV dziejów Śląska pozwalają na szersze ukazanie problema
tyki, możliwe perspektywy rozwiązań konstrukcyjnych oraz wskazują 
na brakujące elementy syntezy. Tym samym konferencja ułatwiła re
dakcji i zespołowi redakcyjnemu start do bezpośredniej pracy nad t. I'V 
Historii Sląska. 

/ 



R E C E N z J 

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-



Recenzje 297 

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-
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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. 
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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. 



Recenzje 317 

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. 



Recenzje 323 

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. 



.324 Recenzje 

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
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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 
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A. B ro ż e  k, INDUSTRIAL LABOUR FORCE IN POLITICALLY DIVIDED
AREA - F10RMATI0N AND DEVELOPMENT OF ITS STRUCTURE. THE UPP.ER 
SILESIAN EXAMPLE, 1870-1939 (Proceedings of the Economic History Congress, 
t. II, Edinburgh 1978, s. 449--456).

Jest to referat przed�awiony na kongresie historii gospodarczej w Edynburgu.
Wśród około 100 referatów i komunikatów znalazło się· też kilka polskich. W dziale 
surowce naturalne i rozwój gospodarczy A. Mączak wygłosił jeden z dwóch głów
nych referatów, zajmując się preprzemysłowym okresem w Europie. J. Topolski, 
organizator działu o ogólnych problemach metodologicznych historii gospodarczej, 
przygotował wprowadzenie do referatów. W tymże dziale J. Kuklińska mówiła 
o głównych typach wyjaśnień w historii gospodaTczej. L. Wiatrowski w dziale po
święconym modernizacji rolnictwa w XIX i XX w. zajął się Europą środkową
i wschodnią. Wreszcie o Śląsku przygotował referat Brożek.

Górny Śląsk w granicach dawnego zaboru pruskiego użyty został jako przy
ldad terenu, na którym warunki polityczne, a ści&lej geograficzno-polityczny po

dział terytorium, oddziaływał na społeczno-polityczną śtrukturę siły roboczej. 
W tym celu Autor kolejno omówił przynależność polityczną Górnego śląska przed 
i po I wojnie światowej, następnie zaś wpływ tych warunków na formowanie się 
siły roboczej w pięciu okresach: przed 1885 r., od rugów pruskich do I wojny, do 
podziału terenu między Polskę a Niemcy i wreszcie w latach 1922--1939. Zagad
nienia te znane są w literaturze polskiej, ale warto było je przypomnieć na szer
szym forwn, gdyż niewiele było regionów przemysłowych na świecie, w których 
oddziaływanie podziałów politycznych miałoby podobne znaczenie jak na Górnym 
śląsku. 

Adam Galos 

L. S t y ś, OSADNICTWO WOJSKOWE NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH
1945-1948, Wrocław 1978, ss. 55 

Osadnictwo wojskowe na Dolnym Śląsku stało się lf.osunkowo późno przed
miotem dokładniejszych badań, chociaż ukazały się prace podejmujące tę proble
matykę w odniesieniu do Pomorza ·zachodniego i Ziemi Lubuskiej 1. Osadnictwu 
:zdemobilizowanych żołnierzy na Dolnym śląsku poświęcono wyłącznie nieliczne 
.artykuły o charakterze przyczynkarskim 2• Dopiero na początku 1978 r. ukazała się 

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

2 W. D i  n w e b e 1, Wojskowa akcja osadnicza w powiecie Lwówek Sląski
{1945/1946) (Polska Ludowa. Materiały i studia, t. 2, Warszawa 1963, s. 27--40); 
L. S. S t y ś, Powstanie i działalność grup operacyjnych osadnictwa wojskowego
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obszerna monografia A. Ogrodowczyka poświęcona osa<lnictwu wojskowemu i dzia
łalności społecznej, gospodarczej oraz politycznej Wojska Polskiego na Sląsku 
Opolskim i Dolnym w lattach 1945--'1948 3• Prawie jednocześnie drukarnię opuściłlł! 
praca L. ,JStysia, wydana staraniem Dolnośląskiego Towarzystwa !Społeczno-Kultu
ralnego. Jest ona wynikiem wieloletnich zainteresowań Autora problematyką osad
nictwa wojskowego, a w szczególności opracowaniem referatu wygłoszonego przez 
L. Stysia na ogólnopolskiej sesji poświęconej osadnictwu wojskowemu, zorga
nizowanej w czerwcu ,1975 r. w Swieradowie Zdroju.

Zważywszy na niewielkie rozmiary wy<lawnictwa, Autor musiał ograniczyć się 
do najważniejszych zagadnień z zakresu osadnictwa zdemobilizowanych żołnierzy. 
Omawiana praca dotyczy zatem głównie przebiegu osadnictwa wojskowego i jego 
zmian organizacyjnych. 

Autor niemal zupełnie pomija istotne dla tej problematyki zagadnienia gospo
darcze. Kilka uwag ogólnych, zebranych w pierwszej części pracy, prawie nie 
odnosi się do powiatów wyznaczonych na osadnictwo wojskowe, a więc nie stanowi 
tła gospodarczego omawianego procesu. W toku wykładu Autor niemal zupełnie 
pomija zaga<lnienia gospodarcze, co spłyca szereg wniosków ogólnych. Odnosi się to 
m. in. do sprawy likwidacji odrębności organizacyjnej osadnictwa wojskowego
(s. 17 i 32), która zdaniem Autora była wynikiem kurczenia się możliwości osied
leńczych w powiatach wydzielonych dla zdemobilizowanych żołnierzy.

Decyzje z września 1945 r. podjęto głównie dlatego, że stopień zaludnienia Po
lakami powiatów osadnictwa wojskowego był o wiele niższy niż pozostałych 
powiatów na ziemiach odzyskanych. Niedobory ,ludności w pow. lwóweckim i zgo
rzeleckim występowały jes4cze � październiku 1946 r. 4 Przyczyną były zniszczenia 
inwentarza żywego, martwego i zabudowań oraz brak zapasów żywności. Osadnicy 
wojskowi, nie posiadający przeważnie żadnego dobytku, nie chcieli osiedlać sięna 
terenach zniszczonych, których nie byli w stanie 22agospodarować s. Dlatego napływ 
osadników wojskowych do nie zniszczonych pow'iatów osadnictwa cywilnego był 
bardzo duży 8• Należało więc >także usankcjonować osadnictwo zdemobilizowanych 
żołnierzy w powiatach osiadnictwa cywilnego. 

Czynniki gospodarcze nie pozostawały wreszcie bez wpływu na przyznanie 
praw osadników wojskowych również tym zdemobilizowanym żołnierzom, którzy 
objęli gospodarstwa w powiatach osadnictwa cywilnego. Autor nie tłumaczy przy
czyn tych decyzji, Móre powzięto w styczniu 1948 r. (s. 22). 

Należało podkreślić, że żądania zdemobilizowanych żołnierzy płynęły z na
turalnych dążności do uzyskania moralnej i materialnej rekompensaty za ponie
siony trud i ofiary w walce z okupantem. Nie mogły ich usatysfakcjonować wa
runki gospodarcze, jakie znajdowali w powiatiach wydzielonych dla nich . .Zdemo
bilizowani żołnierze odczuwali jako wielką •k-rzywdę ·pozbawienie ich możliwości. 
osiedlenia się w nie zniszczonych powiatach na pełnych przysługujących im pra
wach. 

na Dolnym Śląsku (Sobótkla, 1963, nr 4, s. 460---'471); t e  n ż e, Rola Wojska Pol
skiego w zasiedlaniu Dolnego Śląska w pierwszych latach władzy ludowej (Sobót
ka, 1962, nr 2a, s. ,109-124). 

3 A. O g r  o d  o w c z y  k, Żołnierze Wojska Polskiego na Śląsku Opolskim i Dol
nym 1945-1948, Opole 1978. 

4 WAP Wrocław, Urząd Wojewódzki ,Wrocławski I/135, s. 7, Minimalna chłon
ność rolnicza w woj. wrodawskim w październiku 1946 r. 

s AAN Warszawa, Ministerstwo Ziem Odzyskanych 960, s. 5, Pismo pełnomoc
nika DOW - IV do pełnomocnika Naczelnego Dowództwa WP do spraw osad
nictwa wojskowego gen. bryg. Szokalskiego, 5 II 11946 r. 

6 AAN Warszawa, Zarząd Centralny PUR II/34, s. 13, Sprawozdanie opisowe 
z działalności Wojewódz'kiego Oddziału PUR we WTocławiu (<iział eta:powy) za 
styczeń 1946 ·r. 
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Ogólnie rzecz biorąc mme3s21a praca jest zestawieniem znanych ze źródeł fak
tów, pozbawionych szerszego komentarza Autora. Można ją uważać za kolejny 
przyczynek do dziejów osadnictwa wojskowego na Dolnym Sląsku. Znaczenie jej 
zostało jednak ,pomniejszone przez prawie jednoczesne ukazanie się obszernej mo
nografii Ogrodowczyka poruszającej tę samą problematykę. 

Elżbieta Ko§cik 

HISTORICKA GEOGRAFIE, nr 14-15, Prispevky k dejinam prazske aglome

race, Praha 1976, sns. 264 i 711 + 44 mapy. 

Publikacja poświęcona została w całości Pradze, stolicy Czechosłowacji. 
W części pierwszej zebrano rozprawy i artykuły dotyczące ogólnych problemów 
przeszłości miasta i wybranych zagadnień kultury, w drugiej zaś omówiono życie 
gospodarcze. 

Wśród prac, które nazwać można historycznymi, szczególnie interesujący wy
daje się być artykuł Z. Bohafa o rozwoju Pragi na przestrzeni ostatniego tysiąc
lecia. Do innych publikacji zwracających uwagę należy rozprawa C. Votrubeca 

o współczesnych przemianach przestrzennych Pragi, badania toponomastyczne L.

Olivovej-Nezbedovej i I. Honla, a także artykuł J. Vanifa o rozwoju instytucji
kult,uralnych stolicy Czechosłowacji. Zajmujący się bliżej geografią historyczną
sięgną z pewnością do pracy J. Horaka, przedstawiającej wyniki analizy topografii

dzisiejszej Pragi na najstarszych mapach Czech. Wśród wykorzystanych przez
Autora opracowań kartograficznych znalazły się· następujące mapy: K-laudyana
z 1518 r., Crigingera z 1569 r., Aretina z 1619 r., Vogta z 1712 r. i Miillera z 1720 r.
Ostatnią rozprawą, która zamyka pierwszą część omawianej publikacji, jest artykuł

J. Maleka o roli i znaczeniu przewodników turystycznych po Pradze. Według Auto
ra duża część przewodników starszych wydaje się być niejednokrotnie bogatsza
w treści poznawcze od wielu analogicznych współczesnych opr,acowań, konstruo
wanych dość schematycznie.

życie gospodarcze Pragi przedstawione jest znacznie szerzej. Główny akcent 
położony został tutaj, co zresztą jest zrozumiałe, na ukazanie przemian dokonują
cych się w XX w., zwłaszcza zaś w ostatnim dziesięcioleciu. Przykładem takim 
może być praca L. Kopa�ka o rozwoju przemysłu w Pr-adze w latach 1945-1975, 
rozprawy Z. Budinki i M. Stehlikovej o praskiej lkomunikacji miejskiej bądź arty

kuły J. Kurki i M. Pribyla o wodociągach i kanalizacji. W 'kontekście tym od
mienny charakter mają pr,ace O. Smr�eka, F. Dudeka czy E. Rozsivalovej. Za
poznają one nas przede wszystkim z historią - kolejno: przemysłu maszynowego 
do 1873 r., przemysłu culhowniczego i praskiego szpitalnictwa. Nie jest to oczy
wiście pełny rejest problemów, jakie zaprezentowane zositały w „Historickiej geo
grafii". Na pewno zrozumienie wśród czytelników znajdą również takie zagadnienia, 

jak rozwój kolejnictwa, migracje ludności związane z dojazdami do pracy, znacze

nie Wełtawy jako szlaku komunikacyjnego, klimat Pl'agi, oczyszczanie miasta 
a ochrona środowiska naturalnego czy wreszcie rola i znaczenie instytucji admini
sitracyjnych i kulturalnych dla życia mieszkańców współczesnego miasta. 

Cennym dodatkiem do licznie zebranych tutaj artykułów jest załącznik map. 
Ilustrację kartograficzną posiada każda publik>acja, co znakomicie ułatwia zrozu
mienie przedstawionych w niej problemów. 

Janusz Ko§cik 
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GŁOS OLESNA, R. 10, 1978, (wyd.) Stowarzyszenie Miłośników Olesna. Zespół 
red.: F. Hawranek (i in.), Olesno 1978, ss. 120. 

Ukazanie się po roku kolejnego tomu, ,,Głosu Olesna", wydawanego przez 
Stowarzyszenie Miłośników Olesna (poprzednio Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Oleskiej), we współpracy z Instytutem Sląskim w Opolu, zapowiada, być może, 
rozpoczęcie corocznego cyklu wydawniczego. Spotka się to niewątpliwie z przy
chylnym przyjęciem zarówno ze strony nauczycieli historii, młodzieży, działaczy 
TWP, do których publikacja jest przede wszystkim adresowana, jak i innych 
mieszkańców Oleskiego, int.eresujących się przeszłością i teraźniejszością swego 
regionu. 

Obok czterech stałych działów rocznika, znalazł się w nim nowy, ,,Z okazji 180 
rocznicy urodzin Józefa Lompy", na który złożyły się wyniki sesji popularnonau
kowej, zorganizowanej przez SMO „w celu przypomnienia zasług wielkiego oleś
nianina i jego roli w walce o polskość na Sląsku" (s. 7). W omawianym roczni'ku 
zamieszczono prawie o połowę mniej artykułów niż w poprzednich, są one jednak 
większe objętościowo. Również i tym razem połowę objętości rzecznika poświęcono 
problematyce powojennej. Reprezentowane w nim są artykuły z zakresu archeo
logii, demografii oraz historii społeczno-gospodarczej i polittycznej. Podejmują one 
przede wszystkim zagadnienia ziemi oleskiej. 

W wyniku zmian administracyjnego podziału kraju· z 1975 r. Olesno znalazło 
się w granicach województwa częstochowskiego. Wyrazem zainteresowania nowych 
władz działalnością SMO jest przedmowa I sekretarza KW PZPR w Częstochowie 
J. Grygiela.

W dziale pierwszym (,,Z okazji 180 rocznicy urodzin Józefa Lompy"), F. Haw
ranek zajął się polskim ruchem narodowym na Sląsku w XIX w., szczególnie zaś 
działalnością J. Lompy, oraz miejscem, jakie zajmowali w tym ruchu Polacy z Po
znańskiego, a J. Lesik ukazał, głównie na podstawie pism J. Lompy, położenie 
społeczno-ekonomiczne chłopa oleskiego w połowie tegoż wieku. Szkoda jednak, że 

Autor nie sięgnął pełniej do innych źródeł. 
W dziale „Z przeszłości" uwagę zwraca artykuł J. Kopca pt. Księga chrztów 

w Wysokiej z XVIII w. jako źródło historyczne. Analizując dane zawarte w źródle 
oraz wskazując na ich wartość dla różnych dyscyplin historycznych, poruszył Autor 
ważny problem niewielkiego wykorzystania kościelnych rejestrów metrykalych. 
Wydaje się, iż warto włączyć tę problematykę do prac magisterskich. Szkoda, że 
Autor nie podzielił liczby chrztów (urodzin) na okresy, np. pięcioletnie, zaznaczając 
przy tym miejsce urodzenia dziecka. Umożliwiłoby to najprawdopodobniej za
obserwowanie pewnych ,';endencji w rozwoju ludnościowym parafii (s. 54). Chyba 
niesłusznie rezygnował Autor z części materiału, w tym wypadku z 5 lat, tj. o'k. 
80/o całości, ,,dla lepszego i jaśniejszego rachunku" (s. 51). Określenie Bauer tłu
maczyć należy „kmieć", a nie „chłop" (s. 54). Na dokładniejsze potraktowanie za
sługiwał zasygnalizowany jedynie problem struktury społeczno-zawodowej ludności 
wiejskiej (s. 57), zwłaszcza, że 2 strony poświęcił Aut.or kwestii wyboru imion dla 
noworodków. Interesujących spostrzeżeń mogło dostarczyć porównanie danych za
wartych w prezentowanej księdze chrztów z wynikami badań opartych na takim 
samym źródle z innych parafii. 

·W omawianym dziale znalazły się jeszcze artykuły W. Łonaka (Wyniki badań

wykopaliskowych na cmentarzysku kultury łiiżyckiej w Kościeliskach) i F. Haw
ranka (Jak to bezrobotni „stemplowali"). W ostatnim Autor przedstawił problem 
bezrobocia w powiecie oleskim w latach 1924-19'28. # 

W dziale „Nasza wieś", ukazującym historię i dzień dzisiejszy poszczególnych 
wsi ziemi oleskiej, Z. Jasiński i R. Piech zajęli się dziejami Starego Olesna od XVII 
do XX w., na podst.awie bogatych źródeł. Zasługują one na dokładniejszą analizę. 
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Ukazując proces przechodzenia poszczególnych części Starego Olesna w latach 
1689-1770 w ręce jednego właściciela, Autorzy doszli ·do wniosku, że „podział wsi 
jest dowodem rozproszenia majątkowego wsi średniowiecznych . . . i dowodem 
zul5ożenia szlachty" (s. 70). Analizowany materiał nie dotyczy jednak okresu śred
niowiecza i nie musi świadczyć o zubożeniu szlachty na tym terenie, zwłaszcza iż 
nieco dalej Autorzy stwierdzają, że· ,,fakt posiadania przez Paczyńskiego [jeden ze 
współwłaścicieli wsi - M.G.] majątków w innych miejscowościach zadecydował 
o sprzedaży majątku w Starym Oleśnie" (s. 70). Oceniając działalność ks. Marxa,
niemieckiego_ proboszcza parafii w latach 1911-11921, zamordowanego przez miesz
kających tam Niemców, Autorzy piszą, że „zginął, bo naraził się zaciekłym polako
żerczym junkrom swą p r o l e t aTi a c k ą  i i n t e r n a c j o n a l i s t y c z n ą  [pod-

. kreślenie - M.G.] postawą wobec panującej niesprawiedliwości społecznej w jego
parafii, za sprzyjanie uciskanej ludności polskiej" (s. 78). Przy•:oczone argumenty
nie przemawiają za tak jednoznaczną oceną. Wprawdzie proboszcz „w swoich ka
zaniach nawoływał miejscowych właścicieli do podzielenia części swych majątków
między biedotę" (s. 78), nie musi to jednak jeszcze świadczyć o jego proletariac
kości, podobnie jak stwierdzenie Autorów, że „zginął za popieranie polskiego kan
dydata do paTlamentu w wyborach 1912 r., za klęskę Niemiec przy urnach plebis
cytowych w 1921 r. w Sl;arym Oleśnie" (s. 78), nie musi oznaczać jego internacjo
nalistycznej postawy. Określenia „proletariacki" i „internacjonalistyczny" są w tym
wypadku mało precyzyjne i nie oddają w pełni charakteru bardzo złożonej dzia
łalności ks. Marxa, osoby duchownej, co należy też brać pod uwagę przy określa
niu jego postawy.

W dziale „Sylwet.ki i wspomnienia" znajduje się życiorys zmarłego niedawno 
działacza ziemi oleskiej F. Ligendzy oraz wspomnienia N. Jasińskiej z działalności 
Związku Harcerstwa Polskiego w Oleśnie w pierwszych latach po wyzwoleniu. 
Zeszyt zamyka dział „W Polsce Ludowej", zawierający artykuły: J. Popery (Naro

dowy Plebiscyt Pokoju (17-22 V 1951)), W. Markiewicza (Po wygranej), i W. Fier
lay (Gospodarstwo Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Pawiowicach w Latach 1965-

1977). 

Omawiany numer przynosi wiele nowych informacji o regionie, często po-
chodzących z materiałów archiwalnych. Zamieszczone w nim artykuły będą nie
wątpliwie przydatne nie tylko dla popularyzatorów dziejów Oleskiego, lecz rów
nież dla osób zawodowo zajmujących się historią. 

Marek Górny 

SERBSKA BIBLIOGRAFIJA - SORBISCHE BIBLIOGRAPHIE 1971-1975. 
Cyłkowa redakcija - Gesamtredaktion Isolde Garqos, Bautzen 1978, ss. 437. 
Spisy Instituta zaserbski ludospyt 53. 

Coraz częściej gości na łamach „Sobótki" problematyka serbołużycka. Ostatnio 
ogłoszone zostały recenzje z 2 tomów Historii Serbołużyczan (wraz ze sprawo
zdaniem z dyskusji nad nimi z udziałem autoró,w zaproszonych z Budziszyna), 

a w ubiegłorocznym nrze 3 zamieszczony został artykuł o rozwoju i osiągnięciach 
Instytutu Serbołużyckich Badań Ludoznawczych. 

Omawiana Serbslo,a bibLiografija za lata 19'nl-1975, pozwala jednak na do
głębniejsze wniknięcie w sprawy dorobku i wszechstronnego rozwoju Ser.bołużyczan 
we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Dwa pierwsze tomy bibliografii (za 
lata 1945-1957 i 1958-1965) w opracowaniu J. Młynka wydane zostały w 1959 
i 1968 r. Kolejna publikacja, rejestrująca prace z lat 1966-1970, ukazała się 
w 1972 r. Wówczas to przyjęto zasadę ogłaszania bibliografii w cyklu 5-letnim. 
Redaktorem ostatniego z wymienionych tomów bibliografii, jak również i nainow
szego, jest I. Gardosowa. Jej zapobiegliwości i dbałości o zapewnienie publikacjom 
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maksymalnie szerokiej podstawy bibliograficznej, o właściwą koordynację pracy 
osób wykonujących kwerendę, do której włączeni byli, obok pracowników InSlty
tutu w Budziszynie fachowcy bibliografowie zarówno z NRD, jak i innych krajów 
socjalistycznych (Jugosławii, Polski, Związku Radzieckiego, Czechosłowacji), za
wdzięczać należy bardzo staranne merytoryczne przygotowanie bibliografii. O skali 
tych prac świadczy liczba zaangażowanych w nie osób, a mianowicie 24 (zbieranie, 
opracowanie materiału, redakcja i inne formy współpracy). 

Bibliografia składa się z szeroko rozbudowanego spisu treści, krótkiego wsf.ępu 
(obydwa te elementy, podobnie jak tytuły bibliografii, w wersji dwujęzycznej), 
wykazu skrótów, tekstu bibliografii i indeksów: autorskiego, osób, miejscowości. 
W sumie rejestruje bibliografia 7075 wybranych, ważniejszych publikacji (wraz 
z uzupełnieniami za lat.a sprzed 1971 r.). Od razu nasuwają się dwa pytania: 
pierwsze, o kryteria selekcji, drugie: jaki odsetek całości zebranego materiału 
stanowi część ogłoszona drukiem. Informacji na ten temat poskąpiono użytkowni
kowi. Dodać też należy, że w odróżnieniu od większości bibliografii zastosowano 
t.u oddzielną numerację każdej recenzji, co w sposób bardzo istotny zw'ię'kszyło 
liczbę pozycji. Całość materiału podzielona została na 14 zasadniczych działów 
tematycznych (poprzednio było 28), a mianowicie: 1. Prace ogólne (bi-bliografie, 
wydawnictwa o charakterze encyk-lopedycznym, słownikowym itp.), 2. Srodki ma
sowego przekazu, 3. Archiwa, biblioteki, wydawnictwa, muzea, wystawy, 4. Za
gadnienia geograficzno-przyrodnicze, 5. Historia, 6. Działalność Domowiny, 7. Za
gadnienia językowe, 8. Literatura, 9. Etnografia, 10. Muzyka, 111. Teatr, 12. Sztuka, 
13. Szkolnidwo, 14. Zagadnienia religijne i kościelne. Działy te rozpadają się
z kolei na szereg poddziałów, a niektóre z nich zostały jeszcze bardziej rozczłon
kowane. W sumie jest tych haseł kwalifikacyjnych 122. Oczywiście o takim spo
sobie rozwiązania sprawy podziału bibliografii decydował zapewne charakter zgro
madzonego materiału bibliograficznego. Zaletą tej koncepcji jest to, że pozwala ona
w bardzo dużym stopniu grupować w określonych działach materiał jednoznaczny
tematycznie. Mankament zaś polega na tym, że odbywa się to kosztem dużego
rozczłonkowania, które nawet najdalej posunięte nie eliminuje zupełnie wszystkich
trudności z kwalifikacją poszczególnych prac (np. z pogran'icza paru dziedzin
wiedzy).

W przedstawionym zasadniczym podziale tematycznym bibliografii rzuca się 
w oczy brak szeregu zagadnień (np. gospodarczych). Jest to jednak zrozumiałe, 
zważywszy na fakt, że zgromadzony w książce materiał stanowi przede wszyst
kim zwierciadlane odbicie głównych zainteresowań badawczych Instytutu w Bu
dziszynie, a mianowicie historią (17 poddziałów, w tym prace z zakresu historii 
gospodarczej), literaturoznawstwem (16), etnografią (15), językoznawstwem (14). 

Na uwagę zasługuje sposób wydania bibliografii, jaki powinien cechować tego 
rodzaju publikacje o trwałej wartości użytkowej. Doskonały papier, porządna, 
płócienna oprawa, bardzo czytelny, jednolity krój czcionki, odejście od (praktyko
wanego u nas) sposobu zamieszczania tekstu bibliografii w dwóch kolumnach, nie 
posunięty do absurdu (jak to często bywa ze względów oszczędnościowych) system 
skrótów. 

Tę krMką prezentację bibliografii warto uzupełnić następującą refleksją. Po
bieżne nawet jej przewertowanie pozwala zorientować się w stosunkowo dużym 
zainteresowamu problematyką serbołużycką polskich bad�czy i publicystów. Auto
t·ów wrocławskich jest jednak bardzo mało. Należy więc żywić nadzieję, że na
wiązane ostatnio bliższe kontakty pomiędzy Instytutem w Budziszynie a Instytu
tem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego wpłyną na ,poprawę sytuacji w tym 
względzie, o czym wydają się już świadczyć podane we wstępie tego omówienia 
przykłady. 

Romuald Gelles 
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

POD HASŁEM „SPARTAKUS I JEGO OJCZYZNA 

o w A 

W dniach od 12 do 14 XII 1978 r. odbyła się w Karpaczu na Dolnym Sląsku 

międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona osobie Spartakusa, rzymskiego 
niewolnika trackiego pochodzenia, który stanął na czele największego w dziejach 

starożytnych powstania niewolników przeciw państwu rzymskiemu w latach 73-
71 p.n.e. 

Konferencja w Karpaczu, zorganizowana z inicjatywy prof. dr. Eugeniusza 

Konika, kierownika Zakładu Historii Starożytnej, przez Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta, była drugim tego rodzaju spotkaniem 

badaczy zajmujących się problematyką niewolnictl:wa starożytniego, ponieważ

pierwsze miało miejsce we wrześniu 1977 r. w Błagojewgradzie (Bułgaria), a więc 
na terytorium starożytnej Tracji, ojczyzny Spartakusa. Następne spotkanie ba
dacze bułgarscy planują na rok 1980 lub 1981 również w Błagojewgradzie. 

Tematyka referatów na konferencji w Karpaczu obejmowała cztery grupy za
gadnie11. Do grupy pierwszej należy zaliczyć referaty dotyczące bezpośre<inio zarów
no samego Spartakusa, jak i wywołanego przez niego powstania. Oto one: Andras 

Bodor (Rumunia), Spartacus and his aiiies; Christo Danow (Bułgaria), Einige be

achtenswerte Wesensziige des Spartakusaufstandes und seines Anfilhrers; Masacki 
Doi (Japonia), Why did Spartacus stay in Italy?; Rigobert Ganther (NRD), Die 

soziale Bedeutung des Spartakusaufstandes; Roman Kamienik (Polska), Der erste 

Aufenhaltsort und die Lokalisation der letzten Kiimpfe. Ein Beitrag zur Topogra

phie des Spartakusaufstandes; Władimir Karakaszow (Bułgaria), Einige Bemerkun-

9en il.ber den Spartakusaufstand;- Jerzy Szulczyk (Polska), Military aspects of the 

insurrection of Spartacus. 

W obrębie drugiej· grupy tematycznej znalazły się referaty traktujące o two

rzeniu się i trwaniu aż po dziś dzień tradycji spartakusowskiej, a mianowicie: 
Hadrian Daicoviciu (Rumunia), Spartacus et Decebale; Johannes Irmscher (NRD), 
Spartakus in Byzanz; Jerzy Kolendo (Polska), Spartacus sur la peinture de Pom

pei; Henryk Kowalski (Polska), Wahrheit und Sage im lateinischen Gedicht von 

R. -ciesiulewicz ,,Spartacus"; Elżbieta Woźniak (Polska), The portray of Spartacus

in the works of C. K. Norwid and T. Lenartowicz.

Trzecia grupa zagadnień dotyczyła badań nad niewolnictwem zarówno w Euro
ropie, jak i w Azji, i nie tylko antycznym, lecz także wczesnośredniowiecznym, 

a więc: Piotr Gruszka (Polska), Die Ansichten ii.ber die Sk�averei in Schriften der 

kappadozischen Kirchenviiter; Eugeniusz Konik (Polska), Die Sklaven bei den 

Germanen im Lichte der Schriften von Caesar und Tacitus; Wacław Korta (Pol
ska), Das Problem der Sklaverei im frilhen Mittelalter Polens; Tadeusz Łoposzko 
(Polska), Zur Teilnahme von Sklaven in den Sozialbewegungen der Freien nach 

dem Spartakusaufstand; Egon Maroti (Węgry), Deserteure oder entlaufene Skla-
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ven?; Hidemichi Ota (Japonia), Theories in Japan on the Asiatic made of produc
tion (AMP); Leonard Owczarek (Polska), Die Sklaverei in Thrakien bis zu. der 
Romerherrschaft; Anna Sadurska (Polska), Les scenes aux „pages" dans la sculp

ture palmyrenienne et leurs sens; Wiesław Suder (Polska), Notes on mortality 

among the slaves in the Roman empire. An inscriptional evidence; Toru Yuge (Ja
ponia), Der heutige Stand der Forschung in Japan uber die antike Sklaverei. 

Tematy grupy czwartej, dotyczące archeologii, dziejów i kultury starożytnej 
Tracji, przedstawiają się następująco: Diana Domaradzka (Bułgaria), Mesta- und 
Strumathal in der ersten Hći.lfte des 1. Jahrtausends v. u. Z.; Mieczysław Doma
radzki (Bułgaria), Mesta- und Strumathal in der zweiten Hii.lfte des 1. Jahrtau
sends v. u. Z.; Jan Fabiański (Polska), Das Pferd im alten Thrakien; Ilija Kułow 
(Bułgaria), Mesta- und Strumathal in der ersten Hći.lfte des 1 Jahrtausends u. Z.; 
Andrzej Ładomirski (Polska), Die Einschći.tzung der geographischen Bedingungen 

und der Rolle der Donau in dem romischen Schriftum; Dimitar Popow (Bułgaria), 

Quelque problemes de la religion dans la Thrace du sud-ouest; Ludwika Press 
(Polska), E:rcavations at Novae conducted by the Polish Archaeological Expedition 

of the Warsaw University. 
Podczas konferencji prof. dr Masaoki Doi z Japonii wystąpił z wnioskiem 

utworzenia międzynarodowego komitetu do badań nad ruchami wyzwoleńczymi 
w starożytności. W wyniku dyskusji nad tym wnioskiem postanowiono wyłonić 
komisję złożoną z przedst!'1wicieli z poszczególnych państw uczestniczących w kon
ferencji, aby w porozumieniu z akademiami nauk zainteresowanych krajów pro
pozycję tę omówić i opracować statut tego komitetu . 

•
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