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DIE SLA WEN IN DEUTSCHLAND. GESCHICHTE UND KULTUR DER SLA
WISCHEN ST.A.MME WESTLICH VON ODER UND NEISSE VOM 6. BIS 12. JA:ąR
HUNDERT. EIN HANDBUCH, herausgegeben von J. Herrmann. Mit 3 Farbtafeln, 
mg Abbildungen und 1 Falttafel. Bearbeitet in einem Kollektiv von H. H. Biel
feldt, J. Brankack, W. Coblenz, P. Donat, E. Eichler, E. Engel, S. Epperlein, J. Herr
mann, M. Kasper, H. A. Knorr, B. Kruger, F. Metsk, H. H. Mtiller, K. J. Schiller, 
J. Sołta, H. Ullrich, H. Walther, T. Witkowski. Akademie-Verlag, Berlin 1970,
SS. IX+530.

Dorobek naukowy archeologów, historyków i slawistów w dziedzinie badania 
przeszłości Słowiańszczyzny Zachodniej doczekał się ostatnio podsumowania. Sta
nowi je bowiem wydane w NRD obszerne dzieło zbiorowe pod redakcją J. Herr
manna, który jest też autorem większej części jego rozdziałów, zwłaszcza poświę
conych dorobkowi kultury materialnej lub pewnym kluczowym problemom ogól
nym. Jak wynika z podtytułu: Ein Handbuch, praca stara się objąć swoimi rama
mi całość życia społeczno-politycznego oraz dorobku materialnej i duchowej kul
tury Słowian na zachód od Odry oraz Bobru i Kwisy raczej niż Nysy Łużyckiej. 
Chodzi tu zarówno o zwarty kompleks plemion Słowiańszczyzny połabskiej, jak 
i rozsiane w głębi środkowych Niemiec grupy tzw. w średniowieczu „Moin-" 
i „Ratanzwinidi". 

Ogromny i różnorodny materiał został podporządko-wany podziałowi na 8 głów
nych rozdziałów i cały szereg szczegółowych podrozdziałów, co spowodowało nie
raz konieczność omawiania pod różnym kątem kilkakrotnie tego samego zagad
nienia lub faktu. 

Wprowadzający rozdział I poświęcony został przybyciu plemion słowiańskich 
na Połabie oraz ich rozlokowaniu na świeżo pozyskanych obszarach. Trzeba tu 
bowiem podkreślić, że wszelkie próby ,uczonych poprzednich pokoleń udowodnie
nia przynajmniej częściowego autochtonizmu Słowian połabskich, jak doszukiwa
nie się ich wśród ludów starożytnej Germanii (L. Niederle) lub uznanie za przod
ków Słowian twórców kultury łużyckiej (J. Kostrzewski), oostaly przez Autorów 
nie tyle odrzucone, co przemilczane. Za pierwszą wzmiankę o Słowianach nad 
Labą i Salą uznają tedy zawartą w 68 rozdziale IV księgi kroniki Fredegara wia
domość o zrzuceniu w 631 r. przez księcia Serbów Derwana zależności od króle
stwa merowińskiego. Miała ona dotyczyć świeżo przybyłej na te tereny ludności 
słowiańskiej. Część jej, właśnie Serbowie wraz z Dalemińcami i Niżanami, przy
szła z południa, z Czech, i pozostawiła z tego najstarszego okresu pobytu nad 
Salą i Labą tzw. urny praskie. Inne grupy, jak Milczanie, Łużyczanie, plemiona 
lutyckie i obodryckie, przybyły z ziem polskich. Po osiągnięciu nowych siedzib 
Słowianie osiedlali się w małych dogodnych obszarach „Siedlungsgefilde", wcho
dzących w skład większych jednostek - ,,Siedlu�gsgebiet". Przy okazji poruszona 
została sprawa rtzw. ,,Restgermanen" w Czechach 'i na Słowiańszczyźnie Zachodniej. 



310 Recenzje 

ł\,utorzy przypusrezają, że od nich pochodzą niektóre nazwy topograficzne, jak lasu 
,,Miriquidui" Thietmara 1 czy rzeczki Parthe. Ważny fakt przekroczenia pł'Zez Sło
wian Sali i osiedlenia się w głębi środkowych Niemiec tłumaczony jest luźnym 
związkiem i�iejącym między plemionami słowiańskimi tego regionu a królestwem 
frankońskim do 631 ir., który umożliwiał migracje w głąb tego państwa. Pewną 
niekonsekwencję daje się zauważyć tylko przy omawianiu podziałów plemiennych 
grupy serbołużyckiej. O ile ,raz (na s. 19) zgodnie z treścią najstarszych przeka
zów źródłowych od Serbów oddzieleni są tylko Dalemińcy i Niżanie, to innym 
razem (na s. 33-35) wymienia się osobno także Susłów, którzy stanowili zapewne 
jedno z plemion serbskich. 

Następny rowział, udolmmentowany przede wszystkim bogatym materiałem 
archeologicznym, obejmuje zagadnienia gospodar,cze. Dla polskiego czytelnika jest 
ón cenny nie tylko z uwagi na Tozszerzenie i usystematyzowanie naszej wiedzy 
z tego zakresu, ale także z powodu podkreślenia. pewnych· słusznych tez dotyczą
cych gospoda1·ki Słowian. W pierwszym rzęd?!ie już na podstawie cech geograficz
nych zajmowanych terenów staje się niepodważalne twierdzenie o rolniczym cha
rakterze osadników. Zajmowali oni bowiem obszary najbarduej przydatne do 
uprawy rnli i hodowl'i. Następnie okazało się, że ,podobnie jak na terytorium 
Polski właśnie hodowla, a nie - jak twierdziła dawna nacjonalistyczna nauka 
niemiecka - myślistwo, stanowiła główne źródło pokarmu mięsnego. Jeśli ,bowiem 
nie liczyć wyjątkowej pod tym względem sytuacji u plemion Szprewian i Hobolan, 
upolowana zwierzyna nie dostar,czala nigdzie więcej niż ok. 10°/o spożywanego 
mięsa. Hodowano przy tym prawie wszystkie gatunki dziś znanych zwierząt domo
wych, jak bydło, konie, owce, kozy i drób. Mimo to już z uwagi na specyfikę 
ówczesnych warunków geograficznych pewna dodatkowa rola myślistwa, zbiera
ctwa i ·bartnictwa była większa w porównaniu z czasami obecnymi. 

Słowianie znali od dawna i uprawiali z powodzeniem pewne podstawowe 
rodzaje rzemiosł, jak np. wytop żelaza z rud darniowych czy kowal'Stwo, wyrób 
kamieni żarnowych, nie mówiąc już o tkactwie domowym czy posługującym się 
kołem garncarstwie. Głównym jednak surowcem używanym przy produkcji na
rzędzi pracy pozostawało wciąż drewno. 

W ślad za rnlnictwem i rzemiosłem rozwijał się handel, na co dowody przed
stawiono w postaci specyficznie słowiańskich środków płatniczych (płótno, odlewy 
żelazne) oraz istniejących, np. obok świątyni Arkona na Rugii, okresowych tar
gów. Od IX w. zaczynają Słowianie pooługiwać się pieniądzem lcrusreowym, na
pływającym ooraz obficiej z krajów aTabskich i Europy za<ehodniej, a w XII w. 
niektórzy pozostający jeszcze u władzy książęta słowiańscy biją ,nąwet własną mo
netę (Jaklsa z Kopanicy). Drogi stanowiły przede wszystkim rzeki, tak sam prąd 
wodny, jak i brzegi, .ale krzyżowały się z nimi szlaki kontynentalne, z których 
najważniejszy biegł z Ftrankfurtu nad Menem ·przez Budziszyn i Zgorzelec do 
Wrocławia i Krakowa. W sumie więc znaLi Słowianie szeroki i urozmaicony wa
chlarz zajęć gospodarczych, ale ustępowali widoc:mie królestwu frankońskiemu, 
skoro mógł Karol Wielki w 806 r. nałożyć kapitularzem z Diedenhofen swoiste 
embargo na wywóz broni do krajów słowiańskich, ustanawiając tzw. ,,limes Sora
bi<cus" 2• 

W kolejnym, trzecim roz�ale zajmuje się podręcznik hist.orii Słowian proble-

1 Th i e t  m a  r i Chronicon VI 10. 
2 Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum, generale (MGH, 

Legum sectio II, Capitularia reg,um Franoorum, t. I, nr 44, s. 122 n.). 
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matyką osadnictwa i budownictwa. I tu, podobnie jak w poprzednich partiach 
książki, mamy obok bogatego materiału źródłowego sprostowanie -pewnych myl
nych poglądów dawnej historiografii niemieckiej. I tak problem: grody czy osady 
otwavte były podstawą osadnidwa, został już na wstępie rozstrzygnięty na ko
rzyść tych ostatnich. Jest zastanawiające przy tym, że cały materiał archeologiczny 
dla najwcześniejszych okiresów rozwoju osadnktwa pochodzi z tak niewielkiej 
liczby, choć dokładnie zbadanych, stanowisk: Dessau-Mosigkau czy Tornow, Kr. 
Calau. Dokonuje się też 'logicznej i chronologkznej systematyzacji osad. Wsie to 
okolnice skupione wokół placu, ze swobodnym wyjściem z �ażdego domu na 
przynależne doń pola uprawne. Kształt swój zachowują mimo kolejnych znisz-

. czeń - w Dessau-Mosigkau pięciokrotnych do początków VIII w. W przeciwień
stwie do serbskkh osady 1uty,ckie mają wielkie rozmiary, obejmując nierzadko 
ponad tysiąc mieszkańców i zapełniając całą jednostkę osadniczą „Siedlungsge
fHde". Pierwszą fazę budownictwa obronnego stanowią duże, częściowo refugialne 
jednostki „Volksburgen" 3, dopiero z czasem, w miarę ,różnicowania się społeczności 
słowiańskiej, powstają grody rycerskie (,,Adelsburgen") oraz będące siedzibami 
władz plemiennych tzw. ,,Ftirstenburgen". Te ostatnie znamy już z nazw podanych 
przez źródła pisane - Liubusua u plemienia Łużyczan, Lunkini u Linian itd. Były 
-0ne punktami oparcia władzy książęcej w jej wake z wrogiem zewnętrznym, jak 
i własnymi ·poddanymi. Na gruncie słowiańskim zakładane są też od początku 
poliityki podbojów grody frankońskie (Halle i Magdeburg w 806 r.) czy niemieckie 
tMiśnia w 929 r.). Ostatnie stadium budownictwa grodowego stanowią obszerne 
rzemieślniczo-kupieckie podgrodzia powstające obok mających szczególnie wielkie 
znaczenie grodów książęcych. 

Duże partie tego rozdziału poświęcone są zagadnieniom konstl'Ukcyjnym, z któ
rych wynikają nieraz poważne wnioski dotyczące- organizacji plemiennej i społecz
nej Słowian połabskich. Oblicwno, że budowa grodu pochłaniała przy zastosowa
niu ówczesnej techniki od ośmiu do nawet stu tysięcy robocwgodzin, co może być 
miarą kompetencji władzy książęcej, zdolnej zmusić społeczeństwo plemienne do 
tak wielkiego wysiłku. W sumie ·rozdział ten należy do najlepszych w całej 
książce. 

Z kolei Autorzy zajęli się szeregiem zagadnień dotyczących ustroju społecz
nego. P,roponowany przez nich podział chronologiczny obejmuje w pierwszej fazie 
(VII-IX w.) społeczeństwo pogańskie. Składało się ono z wielkich rodzin zamiesz
mjących domy i wioski „Siedlungsgefilde". Na czele takiej jednostki,· noszącej 
nazwę w źródłach łacińskich „civitas", stal książę. Bywali dednak i książęta ple
mienni lub stojący na czele całych ugrupowań plemion - np. Derwan ,czy Ciemysl 
u Serbów. Władza książąt jest w zasadzie dziedziczna. Poniżej występuje klasa 
,,primores" i „praestantiores", tj. naczelników mniejszych jednostek tery,torialnych. 
Po nich przychodzi obejmujący głowy wszystkich wielkich rodzin „populus", ma
jący m. in. prawo uznawania książąt przez aklamację. W IX i X w. następuje 
rozpad wielkiej rodziny, z czego wynika obserwowane w źródłach zjawisko zani
kania patronimicznych nazw miejscowych. Indywidualizacja byłych członków tych 
rodzin pociąga za sobą zróżnicowanie majątkowe. Pojawia się niewolnictwo. Ten 
proces postępuje w następnym okresie (XI-polowa XII w.), prowadząc po zrzu
ceniu jarzma niemieckiego w powstaniu 983 ,r. do tworzenia znacznych -potęg poli
tycznych, jak związki lutycki i obodrycki czy teokratyczne państwo Ranów na 

3 „Kesigesbu•rch" wymieniony w Ann. Bertiniani ad ann. 839 jako główny 
gród plemienia serbskiego „Colodi·oi!', dziś Cositz k. Kothen, miał 2,5 ha powierzchnL 
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Rugii. Duże wpływy miało duchowieństwo pogańskie w związku lutydtim. Jednak 
Arkona i Retra były jedynymi tego rodzaju centrami kultu religijnego na Słowiań
szczyźnie połabskiej. Rozwijają się też miasta, zwłaszcza nad Bałtykiem (Szczecin, 
Wolin, Kołobrzeg). Ostatnia faza rozwojowa Słowian, od poloWY XII w., przypadała 
już na czasy całkowitej zależności od panów niemieckich z obcym rycerstwem roz
lokowanym po grodach i falą kolonistów niemieckich i holenderskich osiedlają
cych się na wsi. 

W rozdziale piątym mowa jest o dorobku kulturalnym Słowian. Pierws:z;a część 
tego ro2ldziału poświęcona jest omówieniu kultury materialnej z fachową analizą 
ceramiki ·różnych okresów, tkactwa i ubioru, higieny oraz narzędzi pracy i uzbro
jenia. Uzbrojenie wiernie oddaje istniejący podział społeczny; inne więc tyło dla 
rekrutującej się z „populus" piechoty, a inne miała składająca się z książąt, ,,pri
mores" i „praestantiores" konnica. Oblicza się jednak, że plemię nie mogło WY
stawić więcej niż stu konnych. Kulturę duchową reprezentowała przede wszyst
kim religia pogańska. Miejsca kultu leżały przewa2mie w środowisku naturalnym: 
źródło (u Dalemińców), gaj (u Wagrów). Rzadziej budowano świątynie, jak wspo
mniane już Retra i Arkona. Stosownie do relacji Thietmara 4 każde plemię miało 
swoje bóstwo. Czasem jednak jego kult przekraczał daleko granice plemienne, jak 
to miało miejsce ze Swarozycem z Retry czy rugijsk,im $wiatowidem. Stosownie 
do tego i kapłani, na ogól nieliczni i pozbawieni znaczenia, nabierali w takich 
WYPadkach wpływów umożliwiających im np. przez wróżby decydowanie o pokoju 
i wojnie. Podkreśla się przy tym, iż zarówno powstanie 983 r., jak i bunt przeciw 
sprzyjającemu chrześcijaństwu księciu obodryckiemu Gotszalkowi miały swe źró
dło ·w Retrze. Religia chrześcijańska szerzona była początkowo przez pokojowe 
misje Anskara czy, św. Wojciecha. Dopiero później dochodzi do połączenia ekspan
sji politycznej z szerzeniem chrystianizmu. Niektórzy książęta, jak wspomniany już 
Gotszallt w pierwszej połowie XI w. czy wiek później Przybysław, świadomie 
popierali nową religię, napotykając jednak opozycję wewnębrzną. Niestety, Auto
rzy nie zdołali tu uniknąć powtórzeń, WYniklych z nadmiernej segregacji mate
riału. Np. na s. 248 i 251 cytuje się to samo zdanie z kroniki Saxo Gramatyka. 

Na tym kończy się niejako pierwsza część dzieła poświęcona przybyciu i osied
leniu się Słowian, ich dorobkowi w zakresie kultury materialnej i duchowej oraz 
ustrojowi społeczno-politycznemu. Kolejne rozdziały zajmują się już stosunkami 
plemion słowiańskich z ich bezpośrednimi i pośrednimi zachodnimi sąsiadami, tj. 
królestwem frankońskim (rozdział VI) i niemieckim (rozdział VII). 

Stwierdzić trzeba na wstępie, choć nie czynią tego Autorzy pracy, że ze stro
ny tych sąsiadów prowadwna była wobec Słowian zachodnich konsekwentna poli
tyka polegająca na dążeniu do ich uzależnienia. Swiadczy o tym już choćby fakt, 
że w historiografii, poczynając od Fredegara, a na Helmoldzie i Saxo Gramatyku 
kończąc, znajdujemy wiadomości nie tyle dotyczące historii Słowian, co ich stop
niowego podboju. Już wspomniany fragment kroniki F\redegara s mówi o luźnej -
jak sądzi Autor tej części •dzieła S. Epperlein - zależności Serbów od królestwa 
merowińskiego w pierwszej połowie VII w. Nie brak zresztą dowodów współpracy 
z państwem frankońskim, o czym świadczy pomoc księcia Obodrytów Drażka przy 
wyprawie przeciw Wilkom w 789 r. Dowodzi to braku jakiejkolwiek solida.mej 
postawy Słowian w walkach z Frankami. Już bardziej zrozumiały jest sojusz 

4 T h i e t m a r i Chronicon VI 25. 
5 Chronicon quae dicuntur Fredegarii sclwlastici ... , edidit B. Krusch (SS. rer. 

Mer., t. II, lib. IV, c. 68, s. 154---155).
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Obodrytów z Karolem Wielkim skierowany iprzeciw koali<:ji Lutyków i Danli. D� 
wodem poczucia zwierzchności w, stosunku do Słowian były liczne interwencje 

w ich sprawy wewnętrzne (wobec Lutyków w 823 r.) czy też określanie jako bun

tów (,,rebellio") prób uniezależnienia się ze strony książąt serbskich (Tęgło, Cie
mysł, Czyścibor przed �80 r.). Widoczn!e ich ziemie uznawane były przez państwo 
wschodniofrankońskie za podbite. 

Jednak prawdziwy przełom w tym ciągłym procesie nastąpił z chwilą objęcia. 
tronu przez Henryka I·. Już w 905/6 r. 'jako książę saski walczył on przeciw Dale
mińcom, których ostatecznie podbił w 929 r. Prowadził zwycięskie wojny przeciw 
Czechom i Obodrytom, a Hobolan pokonał w pamiętnej bitwie pod Łączynem. 
Jego syn Otto I wzmógł jeszcze działalność ojca, odnosząc kolejne decydujące 
zwycięstwo nad rzeczką Rakownicą i obdarzając Gerona oraz Herrmanna Billunga 
nieograniczonymi prawie kompetencjami w sprawach po1ityki wschodniej. Do tego 
dodać trzeba fundacje biskupstwa na ziemiach słowiańskich ukoronowane założe
niem w 968 r. arcybiskupstwa w Magdeburgu. Tę nową nie tylko chronologicznie, 
ale i merytorycznie fazę nacisku politycznego .i militarnego na Słowian wywieraną 
przez królów z dynastii saskiej zinterpretował S. Epperlein w sposób nie w pełni 
przekonywający. Stwierdzając słusznie na s. 270, że nie miała ona nic wspólnego 
z nowożytnym niemieckim „Drang nach Osten", z którym mylnie była nieraz: 
w literaturze przedmiotu utożsamiana, nie dostrzega dość wyraźnie różnic wystę
pujących w tym czasie w stosunku do polityki karolińskiej, a ponadto - z czym 
jeszcze nieraz się spotkamy - stawia ją na jednej płaszczyźnie z ekspansjonizmem 
państwa pierwszych Piastów s. Pomija przez to stwierdzony w pierwszym roz
dziale tej pracy stosunek pokrewieństwa łączący większość plemion zachodnio
słowiańskich z polskimi, a także fakt, że państwo Mieszka i Chrobrego znajdo
wało się jeszcze in statu nascendi 'i nie było przesądzone, które plemiona wejdą 
w jego skład. A wszystkie, z wyjątkiem może wielkopolskich, włączane były doń 
w drodze wojny, podobnie zresztą jak w Czechach czy na Rusi. W samych Niem

czech także pali tyka unifikacyjna królów i ich walki z separatyzmem plemiennym 
przez nikogo nie zostały chyba dotąd określone jako wynik owej „Expansions-· 
politik". Podobne wątpliwości budzi ocena wojen polsko-niemieckich za Chrobrego„ 

Jego polityka zagraniczna istotnie miała charakter -ekspansjonistyczny, ale w kon
flikcie z Henrykiem II chodziło o ziemie zaledwie od kilku dziesiątków lat nale
żące do cesarstwa, a zamieszkane przez ludność słowiańską, której chwiejność na
strojów w tym konflikcie dobrze oddaje kronika Thietmara'· 

Inne wątpliwości budzić musi wcześniejsze sformułowanie odnoszące się do 
przycz:im zaciętości wojen niemiecko-słowiańskich. Czytamy tam: ·,,Die Grausam

kei t und Harte, die in den K1iegen zwischen deutschen Feudalherren und Slawen 
im 10. Jh. von vornherein zu beachten ist, erklart sich s o w o h 1 aus dem Ziel 
der deutschen Herrscher, mit allen Mitteln in den Gebieten ostlich der Elbe Fuss 
zu fassen und jeden Widerstand zu brechen, s o w i e  aus der Entschlossenheit 

s Por. np. s. 289, 323, 337 n. 
7 Por. postawę rycerzy słowiańskiego pochodzenia Vethenioi przy zdobywaniu 

Miśni w 1002 r. (T h i e t m a r  i Chronicon ·v 9) czy ponownie w 1009 (tamże, 
VI 55), ,,duces corrupti" (tamże VI 22), wyprawy Henryka II w 1005 r., powie
szenie dwóch Słowian „Borisen et Vezemuisclen" w 1006 r. (tamże VI 28) czy 

. dwóch braci z plemienia Hobolan, zwiadowców czy szpiegów Chrobrego w 1010 r. 
(tamże VI 57). Por. też L. Ty s z k i e w i c z, Motywy oceny Słowian w Kronice 
Thietmara (Studia z dziejów kiultury i ideologii. Księga ku czci prof. E. Maleczyń
skiej, Wrocław 1968, s. 113-114). 
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vor allem der unteren slawischen Bevolkerungsgeschichten, um jeden Preis ihr� 

Freiheit gegen die Feudalen Eroberer zu bewahren" (s. 273). Być może jest to tylko 

niefortunne sformułowanie, ale może zeń wynikać, że za okrucieństwa wojenne 

Autor czyni odpowiedzialnym w równym stopniu napastnika, jak i tego, kto -

żeby użyć słów Widukinda - bronił swojej wolności s. 

W czasie wojen plemion 1utycltich i obodryd�ich z Niemcami w podbitej od 

dawna grupie plemion serbołużyckich postępował proces powolnej stabilizacji po

łączony z kolonizacją i germanizacją k:raju. Początkowo jednak odsetek ludności' 

napływowej był znikomy. Jednak współżycie obok isiebie dwóch tak odrębnych 

narodowości, jak stanowiąca zdecydowaną większość ludność słowiańska oraz mniej

sz-0ściowa, ale obejmująca górne warstwy społeczeństwa wiejskiego i tworzących 

się miast ludność niemiecka, nie układało się bezkonfliktowo. Na temat tych kon

fliktów Autor wyraża godną zacytowania, bo znamienną opinię: ,,N a c h  d r ii, c k

l i c h sei jedoch betont, dass in dieser Unterdruckungs- und Entrechtungspolitik 

<ieutsche Bauern und Handwerker k e i  n e n  Anteil genommen haben" (s. 312). 

Należy z dużym zrozumieniem przyjąć intencje Autora. Niemniej jednak zdanie 

to trąei nadmiernym schematyzmem i przecenianiem różnic społecznych w kon

fliktach o ,charakterze etnicznym. Można by więc odpowiedzieć na to w ten spo

sób, że odwrotnie - działalność świeckich i duchownych feudalnych panów nie

mieckich nie byłaby owocna, gdyby nie opierała się na szeregowej ludności napły

wowej stanowiącej ich skuteczne, choć początkowo nieświadome narzędzie. 

Następny, siódmy rozdział przynosi kontynuację omówienia ekspansji na zie

mie słowiańskie w XII i XIII w. Autorką jest E. Engel. Przedstawiono tu ostatnie 

walki o utrzymanie niezależności plemion słowial1$kich z panami wschodnionie

mieckimi działającymi już całkowicie na własną rękę. W części po1udniowej rolę 

taką spełniał Wiprecht von Groitzsch, a po nim protoplasta dynastii wettyńskiej 
Konrad von Wettin, w Brandenburgii Albrecht Niedźwiedź, który odziedziczył 

władzę po Przybysławie-Henryku i ostatecznie (po 1157 r.) po Jaksie z Kopanicy. 

Na północy główna rola przypadła Henrykowi Lwu oraz Adolfowi, hrabiemu Hol

sztynu, i królowi duńskiemu Waldemarowi I, a także biskupowi Roskilde Absalo

nowi. Konsekwentnie do poprzednio popełnionych błędów w ocenie polityki pań

stwa polskiego i tu na jednej płaszczyźnie z działalnością feudałów duńskich 

i niemieckich postawiono odzyskanie Pomorza przez Krzywoustego oraz zajęcie 

zaodrzańskiej części Ziemi Lubuskiej i fundację biskupstwa lubuskiego, zarzucając 

polskiemu księciu „Expansionspolitik" (s. 337 n.). Ponadto wątpliwości budzić musi 

sformułowanie dotyczące powiązania walk o utrzymanie niezawisłości z konflik

tami klasowymi. Czytamy tu: ,,Die Aktionen der slawischen Stamme und Volker 

richteten sich sowohl gegen fremde Feudalherren als auch gegen slawische Fiir

:sten, die ihre okonomische und politi.sche Herrschaft Ober abhangige slawische 

Bauern und 'liber slawische Stamme errichten wollten" (s. 338). Nie przekonuje 

też dalsze wyjaśnienie: ,,So kampften die heidnischen Ranen sowohl gegen deutsche 

und danische Feudalherren als auch wiederholt gegen die Obodritenfi.i.rsten von 

Alt Lubeck" (s. 338), gdyż po pierwsze, w.alki międzyplemienne zdarzały się na 

Słowiańszczyźnie już od dawna dość często, a po drugie, nie chodziło tu o księcia 

samodzielnego, lecz o wasala Henryka Lwa. Nie można więc zgodzić się z Autorką, 

że przyczynami walk były „in erster Linie" ,,soziale Widersprii..che". 

8 „Illi vero nichdlominus bellum quam pacem elegerunt, omnem miseriam ca
rae libertati postponentes". W i d  u k i  n d i  Rerum gestarum Saxonicarum libri 
tres II 20.
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Podbój ziem między Odrą a Labą zapoczątkował ich kolonizację. Prowadzili 
ją planowo wspomniani już panowie niemieccy, którzy idąc w ślady słynnego we
zwania Holendrów przez arcybiskupa bremeńskiego F,rederyka w początkach XII w. 
stosowali takie same powoływanie Niemców na wyludnione wojnami i częściowo 
nie zasiedlone ziemie słowiańskie. Znalazło to odzwierciedlenie przede wszystkim 
w dziele Helmolda z Bosau 9• Aklcja kolonizacyjna była ,tak intensywna, że spo
rządzony· w połowie XIII w. rejestr dziesięcin biskupstwa w Raciborzu (Ratze
burgu) wymienia tylko nieliczne wsie słowiańskie. Kolonizacji sprzyjał kościół, 
gdyż ludność napływowa płaciła wyższą dziesięcinę (Ertragszehnt) w porównaniu 
ze ściśle ustaloną dziesięciną płaconą przez Słowian. Dużą wartość poznawczą 
mają te partie dziel,a, w których jest mowa o przyczy;nach tak liocznego udz'ialu 
niemieckiej ludności chłopskiej w prowadzonej przez feudałów ak,cji kolonizacyj
nej. Najważniejszą z nich stanowił ucisk i wyzysk wieśniaków na zachodzie. Po
wodował on ich wędrówki na wschód, gdzie panow.ie stwarzali im celowo o wiele 
dogodniejsze warunki polegające na Zil'eluowaniu wszystkich ciężarów do niewyso
kiej opłaty czynszowej. Podobnie trzeba ocenić polemimi z dawniejszą i nowszą 
niemiecką historiografią nacjonalistyczną (s. 375 n.) i stworzonyrrn przez nią 
w związku z kolonizacją mitami, takim jak „ikolonisatorische Grosstat", ,,deuts·che 
Herrenmenschensundung" ,czy ostatnio „ostmitteleuropaische Schicksaalgemein
schaft". Prawdą jest natomiast, co zostało podkreślone w pracy, że napływający 
na ziemie słowiańskie chłopi niemieccy i holenderscy dysponowali w porównaniu 
z miejscową ludnością atrybutami pewnej technicznej i organizacyjnej wyższości; 
mieli lepszy od słow:iiańskiego radła (,,Hackenpflug") tzw. ,,Wendepflug", stosowali 
korzystniejszy podział ziemi na „Gewanne" i stosowali wzorowany na zachodnio
europejskim prawie miejskim (,,łoi de Beaumont") samorząd wiejski. 

Ostatni krótki rozdział ,poświęcony został h;istorii ludności słowiańskiej pod 
panowaniem ,niemieckim. Ponieważ głównym tematem jest tu asymilacja tej lud
ności przez Niemców, przeto już na wstępie J. Herrmann wyjaśniia przy;czyny tego 
przełomowego ,w dziejach Słowi,ańszczyzny Zachodniej zjawiska. Trzeba przyznać, 
że jego ogólne uwagi w związku z tym są za·równo logiczne, jak i wyczerpujące. 
Wychodząc od faktu, że większość uległa tu wpływom językowym mniejszości, 
Autor w kilku kolejny,ch punktach analizuje przyczyny przewagi ludności niemiec
miej nad słowiańską. Jako pierwszą z nich wymienia pozostawanie władzy w rę
kach panów niemieckkh, zanim ·rozpoczęto proces kolonizacji, następnie wyższy 
poziom cywilizacji i kultu,ry pochodzący stąd, że Niemcy skorzystali wcześniej 
i zaczerpnęli więcej z dorobku świata antycznego, z którym bezpośrednio się sty
kali. Tu mieszczą się lepsze formy organizacji gospodarki wiejskiej i wcześniejsze 
powstanie miast. Następnie przychodzi moment opanowania przez niemiecki ele
ment etniczny gospodarki i .samorządu w zreorganizowanych miastach Słowiań
szczyzny, w któryeh ludności miejscowej przypadła rola pozbaw.ionych wpływów 
dołów społecznych, w końcu kościół katolicki, który opanował cale życie religijne 
!i kultura�ne, a opierał się na hierar,chii i niższym duchowieństwie pochodzenia 
niemieckiego. Wprawdzie Autor oc-az jes2Jcze odrzuca prowadzenie wszelkiej świa
,domej germanizacji, ale przyznaje, że np. w miastach nie przyjmowano Słowian 
do cechów, tktóre to dyskryminacyjne zarządzenia przyczyniły się obiektywnie do 
germanizacji. Następne strony książki dotyczą już tylko pobieżnie przedstawionej 
historii Serbów łużyckich. 

9 Helmoldi presbyteri Bosoviensis cronica Slavorum, por. I 57 i I 84. 
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Na tym kończy się właściwa treść dzieła i przychodzą obszerne przypisy
umieszczone na jego końcu i oddzielnie ponumerowane dla każdego rozdziału,. 
a także indeksy nazw miejscowych i plemiennych oraz wykaz liiteratury przed
miotu. 

Zaletą podręcznika dziejów Słowian w N;iemczech jest pierwsze chyba w ta
kiej skali usystema�owanie wiadomości i osiągnięć badaczy różnych dziedzin. 
naukii związanych z problematyką słowiańską. Jest zroz;umiałe, że uwzględniono, 
w pierwszym rzędzie poglądy ucwnych z !kraju, w którym powstała praca. Tam 
gdzie różnią się one w istotny sposób od wyników badań innych specjalistów, 
podkreślono to w niniejszej recenzji. Inną ambicją Autorów książki było nowe 
ujęcie szeregu zagadnień społecznych, polity,cznych i tak drażliwde pojmowanych 
nieraz kwestii etnicznych. W wielu wypadkach to nowe naświetlenie naprawdę· 
się udało. Na inne, w których popadali oni w nadmierny schematyzm, przecenianie
konfliktów społecznych w porównanti.u z narodowościowymi lub niewłaściwie rozu
mieli proces tworzenia się państw słowiańskich, zwrócono w miarę możności 
uwagę. Nawet jednak i te zastrzeżenia nie mogą umniejszyć ogromnych zasług. 
dzieła dla lepszego poznania dziejów Słowiruiszczy;,;ny Zachodniej. 

Lech A. Tyszkiewicz 

H. J. S c  h r  e c k  e n  b a c h, BIBLIOGRAPHIE ZUR GESCHICHTE DER MARK 
BRANDENBURG, Teil I. Veroffentlichungen des Staatsarchivs Potsdam, Bd. 8.,.. 
Weimar 1970, Hermann Bohlaus Nachfolger, ss. 452. 

Ukaz.anie się pierwszego ,tomu bibliografii historii Brandenburgii stanowi wy
darzenie również dla naiuki polskiej, która ze zrozumiałych względów dziejami 
tego unikalnego tworu 'Politycznego musi żywo się interesować. Wraz z nauką. 
niemiecką wypadło nam jednak długo czekać na nowoczesną bibliografię, której 
opracowanie jest problemem bez porównania bardziej złożonym li trudnym niż 
analogiczne przedsięwzięcia dotyczące innych 'krajów niemieckich. Główne przy-
czyny tego stanu rzeczy to kolonialny charakter Marchii Brandenburskiej i zwią
zany z tym nie ustabilizowany charakter jej terytoili.um, a przede wszystkim prze-· 
kształcenie się Marchii w ciągu XVII w. w część składową królestwa pruskiego. 
Dzieje Brandenburgii tracą odtąd swój odrębny fokalny cha�.akter i stają się· 
coraz wyraźniej częścią dziejów Prus, a od drugiej polowy XIX w. cesarstwa nie
mieckiiego. Jako odbicie tego niewątpliwego zatracenia się brandenburskiej odręb
nos01 wolno im:-aktować stosunkowo późne powstanie lokalnych stowarzyszeń 
historycznych, które gdzie indziej patronowały również podejmowaniu prób biblio
graficznych. Trudno oczywiście opracować bibliografię ogarniającą wielorakie po
wiązania Brandenburgia aż do czasów najnowszych; z drugiej strony nie sposób 
urwać dziejów tego kraju w połowie XVII w. Nie zamierzając stworzyć nawet 
namiastki nie istniejącej dotąd bibliografii dziejów Prus, Schreckenbach włączyt 
do recenzowanej publikacji sporą ilość tytułów dzliel ogólnych traktujących o dzie
jach Brandenburgii i Brus (w rodz;aju kompendaów Droysena, Hintzego i Dietri
cha), co należy potraktować jako decyzję ze wszech miar słuszną. 

Jak przypomniał we wstępie H. J. Schreckenbach, ,,trzytomowa bibliografia 
dotycząca Marchii w ogóle, a Lużyc Dolnych i Bedi,na w szczególności"· była jed
nym z głównych celów założonej w 1925 r. Historische Kommission fti.r die Provinz 
Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin. W rzeczywistości ukazał się jedynie 
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t. III zamierzon e j  bibliografili obejmujący Lużyce Dolne (R. Leh m a n  n, BibZio

_graphie zur Geschichte der Niederlausitz, Berlin 1928) 1. W latach 1933-1941 wy
chodziła bieżąca Bibliographie zur Geschichte der Provinz Brandenburg und der

.Stadt Berlin (opracowywana przez W. Polthiera, R. 1-9 za lata 1932-1940, Berlin
1933-1941). W 1961 r. ukazała się jej kontynuacja za lata 1941-1956 pt. Biblio
.!Jraphie zur Geschichte der Mark Brandenburg und der Stadt Berlin 1941-1956 ·
(hrsg. von d. Arbeitsgruppe Bibliographie jm Inst. f. Geschichte an d. Deutschen
Akad. d. Wiss. zu Berlin, Berlin 1961). W latach 1958-1967 ujrzały światło dzien
·ne ,cztery zeszyty selektywnej Brandenburgische Literatur der Gegenwart (za lata
1945-1965, oprac. J. Schobess, Potsdam) .. Berlin otrzymał po wojnie dwie biblio
_grafie specjalne: Berlin, Stadt und Land. Handbuch des Schrifttums (hrsg. v. W.
Kuhn, Berlin-Grilnewald 1952), a zwłaszcza ogromną Berlin-Bibliographie (oprac.
H. Zopf i G. Heinrich, Veroffentl. d. Histor. Kommission zu Berlin beim Friedrich
-Meinecke-Institut der Freien Universitat Berlin, 15, Berlin 1965), zawierające
także silą rzeczy sporo literatury do dziejów Marchii. Do tego dodać trzeba wy
kazy bibliograficzne załączane do różnych publikacji (dowód palącej potrzeby
<>bszernej specjalnej bibliografii brandenburskiej!), np. w dodatku do reedycji dzieła
Bratninga (G. H e i n r i c h, BibZiographie zur Geschichte und Landeskunde der

Mark Brandenbu1'g, w: F. W. A. B r a t  r i n g, Statistisch-topographische Beschrei

bung der gesammten Mark Brandenburg, Neudruck, Berlin 1968, s. 1-116), w pu
bliklacji Berlin und die Provinz Brandenburg im 19. und 20. Jahrhundert (Berlin
1968, s. 889-954), pewną ilość bardziej lub mniej przygodnych przeglądów litera
tury do dziejów Brandenburgii (ze starszych zwłaszcza w „Jahresbenichte der Ge
schi<:htswissenschaft" i w „Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen
Geschichte", z nowszych przede wszystkim ,w „Jahrbuch fiir die Geschichte Mittel
und Ostdeutschlands" i w „Blatter filr deutsche Landesgeschichte"). Istniały wresz
cie pewne bibliografie o węższym zasięgu tematycznym, jak E. Neubauera i G.
Schlegelmilcha Bibliographie zur brandenburgischen Kunstgeschichte (Berlin 1961).
Przydługa ta lista jedynie potęguje wrażenie prowizoryczności wszelkich dotych
czasov.,ych prób.

Bibliografia Schreckenbacha obejmuje terytortlum byłej pruskiej prowincji 
Brandenburgii wraz z Berlinem (literatura dotycząca samego Berlina ze względu 
na istnienie wymienionych bibliografii specjalnych weszła w ścisłym wyborze), ale 

, bez Dolnych Lużyc posiadających już własną bib!Jiografię. Obejmuje obszary nale
żące od 1945 r. do Polski (Nowa- Marchia), natomiast nie uwzględnia - i to sta
nowi naszym zdaniem jeden z głównych błędów koncepcyjnych recenzowanej 
bibliografii - Starej Marchii, która wprawdzie znalazła się w 1815 r. poza gm
nicami prowincji brandenburskiej, ale do tego czasu stanowiła zawsze część Mar
chii, a poniekąd jej zalążek i newralgiczną część. Terminus ad quem bibliografii 
stanowi rok 1967, tak pod względem okresu objętego bibliografią (dla obszarów 
Nowej Marchii za punkt końcowy uznano 1945 11".), jak i pod względem czasu uka
zywania się prac (częściowo uwzględniono waż,ne prace z 1968 r.). 

Bibliografia Brandenburgii musi być bibliografią selektywną, tyle że w wy
padku Tecenzowanej stopień szczegółowości jest stosunkowo wysoki, a zasady se
lekcji elastyczne. Pierwsze ograniczenie wynika z omówionej już wyżej zasady 
wyłączającej szersze uwzględnienie prac dotyczących brandenbursko-pruskiego pań-

1 Tom II, obejmujący lata 1926-1945, ukazał się pod tym samym tytułem, opra
cowany również przez Lehmanna, jako 2 tom serii Mitteldeutsche Forschungen 
(Miinster-Koln 1954). Por. G. L a b ud a, Dwie bibliografie dziejów Lużyc (Pr-z:egląd 
Zachodni, XII, 1956, nr 5/6, s. 44-45). 



318 Recenzje 

stwa Hohenzollernów od mmeJ więcej polowy XVIII w., o ile dzieje Brandenburgii 
nie zostały wyodrębnione w osobne row.ziały oraz o dle nie obejmują również 
okresu dawniejszego. Wyłączenie spraw posiadłości nadreńs'lti<ch (Cleve, Mark, Re
vensberg) i Prus Książęcych jest oczywiste i uzasadnione. W dziale dotyczącym 
poszczególnych osobistości nacisk zostanie położony na bezpośrednie związki z te
rytorium i dziejami Marchii, co zwłaszcza w XVII-XIX w. znacznie ograniczy 
rozmiary bibliografii. Pod względem materiałowym literatura starsza (sprzed 
1800 T.) została uwzględniona w ścisłym wyborze. Opuszczono masę literatury 
ulotnej i polemicznej, mów, kazań i przygodnych publikacji o charakterze oficjal
nym. Z literatury późniejszej pominięto pozycje mało istotne, np. część artykułów 
z kalendarzy lokalnych i dodatków do prasy codziennej, te ostatnie uwzględniając 
w szerszym rozmiarze w dziedzinie dziejów poszczególnych miejscowości, rodzin 
i osób. Surowsza selekcja 9bjęla też działy wyspecjalizowane, posiadające własne, 
odrębne bibliografie (prehistoria, historia sztuki) oraz zagadnienia geologii, geo
morfologii itd. Opuszczono prace o „wyraźnym charakterze nazistowskim lub mili
tarystycznym" oraz generalnie: recenzje, prasę fachowo-techniczną, roczniki i spra
wozdania organów państwowych, stowarzyszeń itp., programy szko1ne (jako odręb
ne jednostki bibliograficzne). Uwzględniono natomiast źródła o charakterze staty
stycznym i nie drukowane prace dyplomowe wyższych szkól na terytorium NRD 
z ostatnich 10 lat. Bardzo szczegółowo potraktowane zostały również: prasa, ale 
z wyjątkiem pism zawodowych, ilustrowanych magazynów, pism poświęconych 
modzie ,itp., oraz mapy, ale z wyłączeniem popularnych masowych map XIX 
i XX w. 

Całą recenzowaną Bibliografię podzielono na 11 działów. Pierwszy tom obej
muje ich osiem: I. Bibliografie, źródłoznawstwo, nauki pomocnicze historii; 
II. Podstawy geograficzne, oomoce tooograficzne ,i statystyczne; III. Stosunki spo
łeczno-ekonomiczne i ruchy masowe; IV. Historia ogólna i polityczna; V. Państwo
i prawo; VI. Kultura, sztuka, nauka, oświata; VII. Język, ludoznawstwo;

VIII: Kościoły i wspólnoty religijne. Dział IX ma obejmować dzieje poszczegól
nych części składowych Brandenburgii (Landschaften, Landesteile, Verwaltungs
bezirke), dział X - poszczególne rodziny i osoby, dział XI - miejscowości i ich
części. Wszystkie te dżialy zajmą łącznie zapewne 4 tomy; rom 5 i ostatni zawie
rać ma dokładny ind_eks do całości.

Pierwszy tom przynosi 6433 pozyeje bibliograficzne. otwierają go: przedmowa 
wydawcy serii Veroffentlichungen des Staatsarchivs Potsdam F. Becka, szczegółowy 
wykaz treści, wstęp Autora (s. 23-37) i wykaz skrótów (s. 41-68). Klasyfikacja ma
teriału bibliograficznego jest posunięta bardzo daleko, co stanowi dużą pomoc dla 
korzystającego, ale w konsekwencji =usza niekiedy do kilkakrotnego cytowania 

tych samych pozycji w .różnych miejscach. W działach ściśle historycznych przy
jęto periodyzację opartą w pełni na metodologii marksistowskiej, np. dział IV dzieli 
się na pięć poddziałów: 1. Prace ogólne, 2. Społeczeństwo pierwotne (Urgesellschaft} 
do VI w., 3. Feudalizm (Vl-pocz. XIX w.), 4. Kapitali= (do 1945 r.) i 5. Socjalizm. 

Cezury w poddziale 3 przypadły na połowę XII w., początek XIV w., koniec XV w., 
połowę XVII w.; w poddziale 4 na 1848 i 1890 r. O ile wewnętrzny podział czasowy 
w obrębie działu jest ostatecznie kwestią umowną, a w omawianym wypadku opie

ra się bądź co bądź na solidnej podstawie teoretycznej, o tyle niezbyt fortunnym 
krokiem stało się sztuczne rozbicie procesu dziejowego, wyodrębnienie historii poli

tycznej, połączenie jej w jedl)ym dziale z syntezami i historią ogólną, ,a ,przeciwsta
wienie historii gospodarczej, społecznej, państwa i prawa oraz historii kultury. Sta
nowiska takiego nie da się chyba ani teoretycznie uzasadnić, ani przeprowadzić 
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w sposób poprawny w praktyce, a to ze względu na przenikanie się poszczególnych. 
płaszczyzn procesu dziejowego oraz wielowarstwowość poszczególnych opracowań 
utrudniającą zaklasyfikowanie do odpowiedniego działu i sprzyjającą decyzjom 
arbitralnym i błędnym. Bez trudu można znaleźć wiele przykładów dyskusyjnego co 
najmrueJ sklasyfikowania prac (z przytaczania ,tu przykładów rezygnujemy); 
częściowo tylko mankament ten dało się WYrównać przez powtarzanie tytułów. 
Wszystko w warunkach - podkreślamy - nieZWYklej staranności Autora, który 
przeważnie oparł się na autopsji materi.ahl, o czym świadczą, poza słowami Autora, 
krótkie wskazówki o przydatności danej pozycji towarzyszące wielu z nich. 

Same opisy bibliograficzne nie odbiegają od ogólnie przyjętych zasad. Na 
upowszechnienie zaslug,uje - jak sądzę - przyjęty sposób cytowania sk,rótów bi
bliograficznych bez znaków inte1.1punkcyjnych, np. HistZeitschr (Historische Zeit
schrift). Starannie zebrane zostały ważniejsze publikacje autorów spoza Niemiec, 
głównie polskich. Brak wielu prac tłumaczy się zapewne tym, że jako dotyczące za
gadnień lokalnych (Nowej March:i'i, _Ziemi Lubuskiej czy poszczególnych miejscowości 
bądź osób) znajdą się w następnych tomach. Stosunkowo nieliczne błędy w pi
sowni polskich nazwisk i WYrazów łatwo będzie można skorygować w erracie i in

deksie. Zdając sobie sprawę z selektywności recenzowanej bibliografii i aprobując
z wielu względów takie rozwiązanie, zaznaczywszy zastrzeżenia co do układu treści 
Bibliografii i co do jej zasięgu terytorialnego, podkreślić wypada na zakończenie 
monumentalny charakter publikacji stającej w TZędzie pierwszej i nieodzownej po
mocy naukowej tak niemieckiego, jak i polskiego historyka. Z ostateczną opinią 
należy wstrzymać się do ukazania się całego dzieła, co oby nastąpiło jak najrychlej t 

Jerzy Strzelczyk 

A. Ka r ł o w s k a - Ka m"z o w a, F UNDACJE ARTY STYCZNE KS IĘC IA L U
DWIKA I BRZE SKIEGO. STUD IA NAD R OZWOJEM SWIAD OM OSC I H I STO
RYCZNEJ NA SLĄSKU XIV-XVIII WIEKU, Opole-Wrocław 1970, ss. 192+tabl. 
XIX.+66 ilustracji. 

Autorka powyższej pracy podjęła trud zebrania obszernego zespołu iróżnorod
nych zabytków śląskich, które związane są z długoletnią i ożywioną działalnością 
Ludwika I, księcia brzeskiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli rodu 
P.iastów na Sląsku w XIV w. Sciśle kulturalna działalność Ludwika I objęła na 
przestrzeni blisko 50 lat fundację budowli świeckich i kościelnych, ołtarzy rzeźbio
nych i malowanych ksiąg, zbieractwo rękopisów i cennych przedmiotów. Do naj
ważniejszych przedsięwzięć artystycznych należy :1Jaliczyć budowę zamku w Lubi
nie, zamkiU, kapl,icy i kościoła Sw. Jadwigi Óraz kolegiaty zamkowej w Brzegu, 
wreszcie wykonanie kodeksu z Legendą· obrazową o św. Jadwidze i tympanonu 
lubińskiego. Autorka dokonuje wnikliwej analizy historyczno-artystycznej wszyst- . 
kich tych obiektów, które do dzisiaj zachowały się, i wymienia wszystkie te, które 
są poświadczone źródłowo, a później uległy rozproszeniu i zaginęły. Ostatnia spra
wa dotyczy zwłaszcza biblioteki i zbiorów rzemiosła artystycznego (naczynia litur
giczne, relikwiarze, ornaty), obrazów, kamieni szlachetnych. 

Fakt problematyzacji, bezspornej w większości wypadków łączności tych dziel 
i przedmiotów z o.sobą Ludwika I, oczywiście postawił Autorkę wobec hipotezy, 
że książę był mecenasem świadomym. Oznacza to, że cały zebrany zespól dziel 
i przedmiotów powoływały do życia nie przypadkowe i doraźne potrzeby, ale pe-
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wien zamiar świadomy1 mający na celu ukształtowanie artystycznego 'i ideowego 
oblicza otoczenia i dz.ialalności fundatora. Mecenat tak rozumiany zakłada jakąś 
lub jakieś wspólne zasady dla różnych sposobów jego ,przejawiania się. W oma
wianym wypadku zauważalna jest wspólnota formalna poszczególnych dziel (np. 
kodeksem lubińskim i tympanonem lubińskim), ale tutaj jest to raczej fak,t sam 
dla siebie. Dwór w sposób naturalny umożliwiając kontakty między poszczegól
nymi artystami jednocześnie koordynował poczynania artystyczne i nadawał im 
jednolity kierunek formalny. W przekonaniu Autorki jedność i integralność zebra
nego zespołu dziel leży w sferze ideowej. Zespól ten jest dokumentem i symbolem 
ideologii politycznej, a tematyka programów ar.chitektonicznych, rzeźb i obrazów 
wyraża ją najdobitniej. Konsekwentne ,eksponowanie św. Jadwigi jako patronki 
Śląska i ·księżnej piastowskiej, widomego znaku jedności tych ziem, stanowiło 
argument i wsparcie dla ambicji ,polityczny,ch Ludwika I brzeskiego, dążącego do 
podniesienia rangi rodu piast\1wskiego poprzez uniezależnienie Śląska od Czech 
i Rzeszy (a po śmierci Kazimierza Wielkiego - podtrzymanie dynastii na tronie 
krakowskim) oraz wzmocnienie jego linii brzesko-legnickiej. Pisze A. Karłowska
-Kamzowa, że „książę Ludwik I ukazywał w swoich fundacjach 7inaczenie Pia
stów, świetność ich przeszłości, 2lclSługi, czyny chwalebne, począwszy od kodeksu 
z Legendą obrazową poprzez kościół kolegiacki w Brzegu aż do Kroniki książąt

polskich". Można wJęc powiedzieć, że ideologia dynastyczna, a zarazem polityczna 
stoi u podstaw fundacji księcia i nadaje całemu zespołowi dziel architektury, 
rzeźby, malarstwa i piśmiennictwa jednolity charakter. 

Studium A. Karlowskiej-Kamwwej ujawniło niezwykłą wszechstronność mece
nasowskiej działalności Ludwika I. Powstaje więc naturalnie pytanie, .czy wolno 
ją wyjaśniać jednym tylko czynnikiem, mianowicie politycznymi dążeniami wład
cy? Czy jej źródła nie są bardziej złożone, wieloW1arstwowe? Czy „duch" poli
tyczny istotnie wypełnia w równym stopniu [ wszystkie formy, w k.tórych przeja
wiło się to, co nazywamy - być może zbyt ogólnikowo - mecenatem Ludwika I? 
Ujawnienie złożoności motywów działalności mecenasowskich oraz zrozumienie 
i uzasadnienie ,różnorodności form, w których te motywy się materializują, stanie 
się możliwe dopiero wtedy, gdy badania nad problemem mecenatu będą prowa
dzone w perspektywie szerszej, europejskiej. Jednak miarą ,trudności podjęcia ta
kiej perspektywy, które w wypadku studium A. Karłowskiej-Kamzowej zapewne 
osłabiłoby wyłączność tezy politycznej, jest fakt, że np. kluczowa dla zrozumienia 
problemu mecenatu w XIV w. działalność księcia Jana de Berry dopiero niedawno 
doczekała się wy,czerpującej monografii (Millard Meiss, French Painting in the

Time of Jean de Berry. The Late Fourteenth Century and the Patronage of the 

Duke, London 1967, Phaidon Press Ltd., vol. 1-11). 
Ostatnia część pracy jest poświęcona trwaniu i przeobrażeniom piastowskiej 

ideolog,ii dynastycznej w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Autorka 
ukazuje następstwa działalności księcia brzeskiego, śledząc trwanie idei i tema
tów uformowanych w jego kręgu pod kątem ich cech niezmiennych i zmiennych 
przystosowywanych do aktualnych potrzeb. Ujęcie to, wzbogacające naszą wiedzę 
o dynamice ży;cia dzieła sztuk,i w świadomości zbiorowości społecznych, stanowi
najbardziej oryginalną pod względem metodycznym i faktograficznym część pracy.

Adam· S. Labuda 
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F. Hr u b  Y, ETUDIANTS TCHEQUES AUX ECOLES PROTESTANTES DE
L'EUROPE OCCIDENTALE A LA FIN DU 16-E ET AU DEBUT DU 17-E SIECLE, 
Documents prepares pour !'edition par L. Urbankova-Hruba, preface par B. "Śinde
lar, Brno 1970, s. 447+8 fotokopii. 

Prezentowany tu zbiór materiałów dotyczących studiów młodzieży ,czeskiej 
w szkołach protestanckich Europy zachodniej jest wydawnictwem zasługującym 
na uwagę nie ty�ko w Czechosłowacji. Materiały te zebrał jes2lcze w latach 1924-
1931 w czasie trzech podróży do SzwajcarJi i Francji wybitny historyk czeski, 
znawca dziejów XVI i XVII w., profesor Uniwersytetu w Brnie F. Hruby 1

• Inne 
prace, okupacja i śmierć (1943) nie po·zwoliły mu doprowadzić do skutku plano
wanej publikacji korespondencji dotyczącej poby,tów młodych różnowierców czes
kich na Zachodzie w XVI i XVII w. Korespondencję tę gromadził m. in. w związ
ku z przygotowywan;iem monog,riafii o znanym przywódcy antyhabsburskiej opo
zycji morawskiej epoki wojny trzydziestoletniej Władysławie z Zerotina 2. Chodziło 
mu o poznanie atmosfery i ideologii szkól zachodnich, w których wychowywali się 
czołowi różnowiercy czescy epoki białogórsk:iej, oraz związków, jakie łączyły ich 
z ogniskami reformacji zachodnioeuropejskiej. Dopiero w 27 lat po zgonie uczo
nego jego córka L. Urbankova-Hruba, kustosz Archiwum Państwowego w Brnie, 
mogla przy popariciu władz Wydziału Filozoficznego tamtejszego Uniwersytetu wy
dać pośmiertnie przygotowywany przez ojca zbiór jako 152 tom publikacji tego 
Wydziału. 

Tom otwiera przedmowa (Preface) profesora B. 'Sindelafa wyjaśniająca genezę 
wędrówek studentów czeskifh do protestanckich szkól zachodnich oraz wpływ 
k<mtaktów z tymi szkobami na ukształtowanie się ,postawy ideowej czeskiej mło
dzieży różnowierczej schyłku XVI i pierwszej polowy XVII w. Wstęp ten jest 
dla zagranicznego czytelnika bardzo -interesujący. Zawiera on m. in. ogólną, przej
rzystą charakterystykę sytuacji czeskiego szkolnioctwa wyższego w X.VI w. i cytuje 
literaturę z zagadnieniem tym związaną. Autor naszkicował też zwięzłe dzieje 
wędrówek z,.agranicznych róż.nowiercz.ych żaków cz.e:;kich, którzy zrazu studiowali 

głównie w Wittenberdze, Lipsku j Strasburgu, ale od lat osiemdziesiątych, gdy 
ortodoksyjny luteranizm zwalczał w owych uczelniach bardziej twórczą ideologię 
kalwińską, zaczęli zwracać się ku kalwińskim uczelniom szwajcarskim i hugenoc
kim szkołom francuskim. Szkoły te uczyniły z nich zdecydowanych bojowników 
reformy gotowych przeciwstawiać się w konsekwentny sposób kontrreformacji. 
Autor stwierdza, że dzieje młodzieży czeskiej, która studiowała wówczas w Szwaj
carii, potwierdzają słuszność słów Kalwina o roli uczelni protestanckich, a w szcze
gólności Akademii Genewskiej : ,,Envoyez nous du bois, nous en ferons des fle
ches" 3• Szczególną rolę w zaszczepianiu młodzieży, w tym właśnie czeskiej z sze
regów Jednoty Brackiej, rewolucyjnego ducha walki odegrał następca Kalwina 
Teodor de Beze, autor rozpraw: De iure magistratuum in subditos i Vindiciae con

tra tyrannos. Nieprzypadkowo więc spośród byłych studentów kalwińskich szkól 
szwajcarskich rekrutowało się wJelu przywódców czeskiego powstania stanowego 
przeciw Habsburgom. 

1 Ogólnie o dorobku F. Hrubego pisał niedawno F. Matejek (Sbornik Matice 
moravske, 1967, s. 333-334). 

2 Monografia ta ukazała się pod ,tytułem Ladislav Velen z Zerotina, Pr.aha 1930. 
3 F. H r  u b  Y, Etudiants tcheques, wstęp B. 'Sindelai'a, s. 14. 

9 - Sobótka 2/72 
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Po przedmowie B. '.Sindelafa następuje wprowadzenie (lntroduction) napisane 
przez L. Urbankovą-Hrubą. Autorka przedstawia w nim kwerendy swego ojca oraz 
charakteryzuje ich plon. Stwierdza przy tym, że najwięcej korespondencji żaków 
czeskich znalazł on w Archiwum Uniwersytetu w Bazylei, Bibliotece Centralnej 
w Zurychu, Biblioteca Bongarsiana i Burgbibliothek w Bernie. W wydawnictwie 
uwzględniono również szereg materiałów z Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wied
niu i Staatsbibliothek w Monachium. Dla nas, wrocławian, interesujące jest nie
wątpliwie uwzględnienie listów Karola z żerotina Starszego do słynnego medyka 
śląskiego Krato von Kraftheima, jakie F. Hruby odkrył w byłej Bibliotece Miej
skiej we Wrocławiu. Ponieważ większość z tych listów w czasie II wojny świato
wej zaginęła, opublikowanie ich w całości w omawianym wydawnictwie będzie 
przez badaczy kultury i nauki śląskiej epok.i Odrodzenia przyjęte z zadowoleniem. 

Właściwy zbiór materiałów źródłowych został podzielony na cztery części: 
1. korespondencję Karola z Żerotina Starszego i jego przyjaciół z lat 1578-1616;
2. korespondencję studentów z Czech i Moraw dotyczącą ich pobytu za granicą
z lat 1573-1630; 3. korespondencję panów Zastrizly z Teodorem de Beze ;i przy
jaciółmi szwajcavskimi z lat 1596-1605; 4. materiały dotyczące kontaktów Jednoty
Brackiej ze szwajcarskim ruchem reformacyjnym. Treść opublikowanych listów
jest bardw bogata. F. Hruby podczas swej kwerendy pomijał na ogól sprawy czy
sto religijne, którymi się stosunkowo mniej interesował, a skupiał uwagę głównie
na kwestiach posiadających pewne aspekty polityczne. Niemniej korespondencje
umieszczone w jego zbiorze dostarczają informacji o pracy szeregu uczelni Europy
zachodniej, życiu obyczajowym, podróżach, poglądach politycznych, kontaktach
byłych studentów z profesorami i szkołami, w których studiowali, wreszcie o kon
taktach koleżeńskich między dawnym;i kolegami z lawy szkolnej.

Wśród 290 zamieszczonych w zbiorze listów znajdują się także oolonica i sile

siaca, jak list seniorów braci czeskich z Leszna (1633) do władz kalwińskich w Ba
zylei (nr 290), list profesora Uniwersytetu Praskiego Piotra Fradeliusa (1613) do 
profesora bazylejskiego J. J. Gryneusa z prośbą o przekazanie pozdrowień prze
bywającej u Gryneusa szlachcie polskiej (nr 122), list Joachima Fryderyka księcia 
brzeskiego (1596) dotyczący przybycia do szkoły brzeskiej i\.lcznia czeskiego Zdenka 
Brtnickiego wraz z grupą kolegów (mr 139), czy korespondencja rektora ,tejże szkoły 
brzeskiej Wawrzyńca Circlerusa. 

Wydawnictwo wstało zaopatrzone bardzo drobiazgowymi objaśnieniami, zre
dagowanymi, ,podobnie jak przedmowa i wprowadzenie, w języku francuskim. Do
kumenty opublikowano w językach oryginałów: łacińskim, niemieckim i francus
kim. Dla ułatwienia korzystania z wydawnictwa dołącwno: wykaz skrótów, 
tablicę układu dokumentów według archiwów i ?ibliotek, tablicę układu doku
mentów w porządku chronologicznym, indeks nazwisk i nazw miejscowych. Publi
kację zamyka aneks w postaci 8 fotokopii wybranych listów. Stronę edytorską 
zbioru należy ocenić bardzo wysoko. 

Ogólnie biorąc należy stwjerdzić, że omawiany tu tom stanowi wartościowy 
zbiór materiałów do dziejów kultury czeskiej i europejskiej XVI i początku 
XVII w., z którego będą korzystać niewątpliwie nie tylko uczeni czechosłowaccy. 

Roman Heck 
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J. Z a r e m  b a, POLSCY PISARZE NA $LĄSKU PO WOJNIE TRZ'YDZIE
STOLETNIEJ, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 182. 

Wydana w serii Krakowskiego Oddziału PAN jako 20 zeszyt „Prac KomisJi 
Historycznoliterackiej" praca znanego historyka literatury J. Zaremby poświęcona 
jest zaniedbanym do niedawna sprawom polskiego wkładu w rozwój śląskiej lite
ratury w XVII w. Historiografia niemiecka skupiała bowiem uwagę przede wszyst
kim na twórczości w języku niemieckim 1, tym bardziej że wpływ jej na litera
turę w Niemczech był ogromny (A. Gryphius, M. Opitz i inni). Polskie badania 
prowadzone były początkowo pn;ez nauczycieli, księży i pastorów oraz działaczy 
rozmiłowanych w regionie fnp. ks. Buzek, ks. Londzin, S. Popiołek i wielu innych). 
Dopiero po II wojnie światowej rozwinęły się one na szerszą skalę. Zapoczątko
wali je m. in. tacy badacze, jak W. Ogrodziński, S. Rospond, T. Mikulski, A. Rom
bowski j wielu innych. Tym nurtem badań już przed laty zainteresował się 
J. Zaremba, skupiając swoją uwagę na A. Gdacjuszu 2• Owocem długoletnich stu
diów jest też recenzowana Jcsjążka. Składa się ona z czterech części: I. Polski
ośrodek kulturalny kluczborsko-byczyński, II. Adam Gdacjusz, III. Jerzy Bock
i IV. Pisarze śląscy w służbie polskiej li.teratury. Dzielą się one z 'kolei na małe
rozdziały. Praca zaopatrzona jest w indeksy nazwisk i miejscowości, spis 14 za
mieszczonych w tekście ilustracji przedstawiających fragmenty omawianych dziel 
pisarzy śląskich, wykaz używanych skirótów i streszczenie w języku francuskim.
Można w tym miejscu wyrazić żal, że · WYdawnictwo ,przypuszczalnie ze względów
oszczędnościowych zrezygnowało z zamieszczenia streszczeń w innych językach
i z wykazu literatury. Tendencje oszczędnościowe występują teraz powszechnie,
ale nie powinny one prowadzić do całkowitego wyeliminowania tej ważnej wska
zówki dla przyszłych badaczy, jaką stanowi wykorzystana przez Autora literatura.
Warto natomiast upowszechniać skróconą formę zapisu literatury i mater.i.alów
źródłowych.

Każda część pracy, oprócz pierwszej, stanowić by mogla samodzielną całość. 
Jest to bowiem zbiór artykułów, którym Autor starał sie nadać jednolitą całość. 
Część pierwsza spełnić miała rolę wstępu. Dzieli się ona na dwa rozdzialiki: ,,Sto
sunki polityczne i religijne na Sląsku po wojnie trzydziestoletniej" oraz „Pisarze 
kręgu k.luczborsko-byczyńskiego". Dołączone do nich zostało, oddzielone tylko 
gwiazdką, krótkie omówienie stanu badań nad literaturą polską na Sląsku. Do 
części tej można zgłosić kilka uwag. Dalecy jesteśmy od konserwatyzmu i każdą 
propozycję zmieniającą przyjmowane powszechnie schematy uważamy za godną 
upowszechnienia, pod warunkiem, iż przynosi ona rozwiązanie lepsze. Wydaje się, 
że zaproponowana konstrukcja części pierwszej takim warunkom nie odpowiada. 
Omówienie literatury bardzo wyraźnie rozbija tok narracji. Skoro jesteśmy przy 
literaturze, warto wyrazić żal, że Autor tak mało �iejsca jej poświęcił. Wprawdzie 
później do spraw podniesionych w tym omówieniu jeszcze pow{'ócil w części po
święconej Adamowi Gclacjuszowi i Jerzemu Bockowi, ale wydaje się, że nie zo
stały tu wykorzystane wszystkie możliwości szerszego przedstawienia stanu badań 
nad literaturą polską na Sląsku, miejsca recenzowanej książki w tych pracach 

1 Najgruntowniejszy zarys wyszedł spod pióra H. H ec ik e 1 a, Geschichte d.
deutschen Literatur in Schlesien, t. l, Wrocław 1929. 

2 Nie wymienialiśmy prac wszystkdch wspomnianych badaczy; gdyż należą one 
do stosunkowo dobrze znanych. Przykładem włączenia się Autora w ten nurt może 
być np. praca: Adam Gdacjusz wobec kontrreformacji na Stąsku po wojnie trzy
dziestoletniej (Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach. Prace Historycznoliterackie 
Katedry Historii Literatury, Katowice 1962, s. 5---20). 
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i problemów, k.tóre czekają jeszcze na swojego badacza. Nie oznacza to, że proble
matyka ta została całkowicie przez Allltora pominięta. Opowiadałbym się też za 
łącznym omówieniem l!iteratury, a nie osobno w każdym rozdziale. 

Wprowadzenie w epokę wydaje się niewystarczające. Jak wskazuje już sam 
tytuł ll"OZdzialiku, przedstawiona została przede wszystkim sytuacja polityczna i re
ligijna Śląska w XVII w. Niewątpliwie zrozumienie twórczości pisarzy śląskich 
bez ,tych elementów byłoby niemożliwe. Brak jest jednak ,choćby krótkiej charak
terystyki stosunków społeczno-gospodarczych, co utrudnia właściwą interpretację 
utworów i ukazanie ich roli w życiu siedemnastowiecznej społeczności. Za przy

kład posłużyć może choćby tzw. antyszlacheoki okres w twórczości A. Gdacjusza, 
wytłumaczenie zaś tego bez znajomości stosunków społecznych jest niezmiernie 
trudne 3• 

Sytuacja polityczna i stosunki religijne omówione zostały przede wszystkim 

na podstawie prac W. Czaplińskiego 4, J. Gierowskiego s i A. Rombowskiego 6• Nie
ulega wątpliwości, że prace te należą do cpodstawowych rozpraw w powojennej 
historiografii polskiej .poświęconej dziejom Śląska. Otworzyły one nowy etap 
w tych badaniach. Traktują one jednak o wybranych zagadnieniach z dziejów tej 
dzielnicy. Szkoda. że Autor nie sięgnął do opracowań syntetycznych, a przede 
wszystkim do Historii Sląska 7 i Dziejów Wrocławia 6 czy też do nowych ustaleń
J. Leszczyńskiego 9, wtedy kilka niezbyt precyzyjnych stwierdzeń udałoby się może
wyeliminować 10. 

W drugim ,rozdzialiku ,przedstawiona została rola kluczborsko-byczyńskiego 
ośrodka, który był nie tylko łQuźnią kadr polskiego duchowieństwa protestanckiego 
i polskiej :inteligencji, ale także ludzi pióra. Przy •czytaniu tego fragmentu rz1.,1ca 
się w oczy fak.t, że Autor dosyć często przedstawiając akreślony problem nie uka
zuje za pomocą aparatu ·naukowego, że był on już przedmiotem badań naukowych. 
Nie chodzi nam o wypełnienie tekstu przypisami, lecz o wskazanie, gdzie można 
znaleźć bardziej szczegółowy materiał. Czasami 1est to połączone z odrzucaniem 

3 Chodzi o takie utwory, jak Dyszkurs o pańskim ... stanie, Dyszkurs o pijafr
stwie, Kwestyja o pojedynkach itp. 

4 W. C z  a p l i  ń s k i, Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki naro
dowościowe na Sląsku w XVI-XVII w., (Przegląd Historyczny, XL, 1949, s. 144-
155). 

s J. Gi e r  o w s k i, Mieszczaństwo polskie na Sląsku i jego walka o język 
i kulturę polską (Szkice z dziejów Śląska, Warszawa 1955). 

s A. R o m b  o w s k i, Z historii szkolnictwa polskiego na Sląsku. Byczyna, 
Kluczbork, Wołczyn, Katowice 1960. 

7 Historia Sląska, IH PAN, t. I, cz. 3, pod red. K. Maleczyńskiego, Wrocław 
1963. 

s W. D ł u g  o b o r ski, J. Gi e r  o w ski, K. M a  1 e c z y  ń s k i, Dzieje Wro-
cławia do roku 1807, Wrocław 1958. 

9 Rec. pracy M. ·s m e r  d y, Protireformace a narodnostni situace v Hornim 
Slezsku (K otazkam de jin Slezska, Ostra va 1956) - J. L e s z c z y ń ski (Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. XII, 1957, s. 101-105); J. Le szc z y ń ski, 
K. Pi w a r s  k i, Dzieje polityczne i ustrojowe (Historia Śląska, t. I, cz. 3, s. 302-
402).

10 Dotyczy sposobu ukazania rekatolicyzacji jako szybkiego, r:rec by można, 
bezbolesnego procesu, gdy tymczasem nie obyło się bez różnych form oporu, zwłasz
cza ludności wiejskiej - por. Le s z c z y ń ski, P i  w a r s  ki, op. cit., s. 302 n.; 
odnieść to należy również do stosunku wojsk innowierczych <lo ludnośai prote
stanckiej w trakcie wojny trzydziestoletniej. Zdaniem Autora, starały się one 
oszczędzać swoich współwyznawców, być może było tak na początku tej straszli
wej wojny, później zarówno wojska protestanckie, jak i katolickie nie zważały 
na wyznanie ludności d jednakowo ją grabiły - tamże, s. 344. 
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dotychczasowych stwierdzeń zawartych w ,literaturze, bez polemiki, uzasadnienia 
lub odwołania się do materiałów źródłowych. Przykładem może być akapit po
święcony pisarzowi Konradowi Negiusowi 11• Podobnie pominął Autor inne hipotezy 
dotyczące autorstwa odkrytego przez A. Rombowskiego utworu pt. Poseł Kroto

chwilny Mac Lac ... 12, czy też bardziej precyzyjnego określenia środowJska spo
łecznego, z którego wywodzili się bohaterowie wspomnianego utworu, Wojtek Pała 
i Swakl3, 

Wydaje się też, że przedstawienie irozwoju polskiej literatury na Śląsku na tle 
szerszym, choćby na tle przemian, które przechodziła wówczas twórczość w języku 
niemieckim, pozwoliłoby plastyczniej ukazać podobieństwa czy też specyfikę bada
nej -twórczości. I tu przykład nasuwa się nieodparcie. W literaturze niemieckiej 
po wojnie trzydziestoletniej silne są wpływy mistycyzmu. To samo obserwujemy 
w twórczości niektórych badanych pisarzy. Tę cechę charakterystyczną, dostrze
ganą zresztą przez Autora, można by o w.iele silniej wyeksponować. 

Części poświęcone Gdacjuszowi· i Bockowi niewątpliwie należą do najciekaw
szych partii recenzowanej pracy. Długoletnie studia Autora nad twórczością tych 
pisarzy sprawiły, że analizę ich utworów czyta się z wielkim zainteresowaniem. 
Podziwu godna jest też wielka erudycja Autora, tak wyraźnie widoczna przy uka
zywaniu wpływów polskich i innych na ich twórczość. 

Część czwarta stanowi jakby zakończenie książki. Autor nie tylko podsumo
wuje swoje rozważania, ale nawiązuje również do kontynuacji twórczości pisarzy 
ośrodka byczyńsko-kluczborskiego przez tak.ich ludzi, jak Samuel Ludwik Zasa
dius czy Jan Muthmann, którzy z tego terenu się też wywodzili, ale działali już 
w Cieszyńskiem, jakby zapowiadając swoje zainteresowanie XVIII wiekiem. Jesz
cze raz pragnę podkreślić, że mimo ,tych kilku uwag krytycznych ks.iążka poszerza 
naszą wiedzę o twórczości pisarzy śląski,ch piszących po polslm. 

Krystyn Matwijowski 

E. Kaczyńska, DZIEJE ROBOTNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE

POD ZABORAMI., Warszawa 1970, ss. 240. 

Dzieje klasy robotniczej dopiero stosunkowo niedawno stały się przedmiotem 
bliższego zainteresowania historyków. Liczne istotne problemy zostały dotychczas 
raczej zasygnalizowane niż wyjaśnione przez szczegółowe badania. W takiej sytu
acji E. Kaczyńska podjęła się napisania pierwszej popularnie potraktownej syn-

11 Przed kilkunastu laty zajmował się życiem i twórczością pisarza A. Rom
bowski. Miał on pewne wątpliwości co do  daty urodzenia Negiusa. W recenzo
wanej książce nie zostały one zaznaczone. Ten sam badacz w dosyć przekonywa
jący sposób odrzucił, uznając je za pomyłkę, stwierdzenie W. Ogrodzińskiiego, że 
pisarz był pastorem w Golkowicach kolo Byczyny, gdyż w badanym okresie nie 
było tam już ewangelickiej parafii, tymczasem J. Zaremba powraca do sugestii 
W. Ogrodzińskiego. To samo dotyczy czasu sprawowania funkcji pastora w By
czynie przez K. Negiusa. Zdaniem Rombowskiego był on na tym stanowisku w la
tach 1577-1586, a w recenzowanej książce figuruje 1595 r., gdy był on już według
Rombowskiego pastorem w podwrocławskiej parafii w Turowie - por. A. R o m
b o w s ki, Konrad Negius, Melchior Malik. Zyciorysy pisarzy śląskich (Śląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka, XIV, 1959, s. 49-59).

12 Hipotezę inną niż A. Rombowski wysunął w recenzji pracy t e  g o ż  Zabytki
śląskiej literatury mieszczańskiej (Pamiętnik Literacki, XLII, 1951, z. 2, J. Gi e
r o w s ki (Śląsku Kwartalnik Historyczny Sobóbka, VII, 1952, s. 262-264). 

13 J. Gierowski (tamże) dosyć dokładnie uzasadnił, że należeli oni do tzw. ludzi
luźnych, a nie żebraków. 
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tezy obejmującej kształtowanie się polskiej klasy robotniczej począwszy od XVIII w. 
do 1918 r. Praca tylko w częśai opiera się na własnych badaniach, Autorka czę
sto - jak sama pisze - posługuje się wynikami prac innych historyków. 

Rozdział I obejmuje okres narodzin klasy robotniczej do ok. 1850 r. Wiele 
miejsca poświęcono robotnikom manufakturowym, najmowi przymusowemu i pracy 
pańszczyźnianej wykorzystywanej w produkcji. W rozdziałach II-VI przedstawione 
jest położenie klasy robotniczej do 1914 r. kolejno w poszczególnych zaborach, 
przy czym najwięcej uwagi poświęcono Królestwu Polskiemu. Właściwe rozważa
nia nad klasą robotniczą poprzedzone są każdora'ZOWO obszerną charakterystyką 
sytuacji społeczno-gospodarczej i rozwoju przemysłu na omawianym terenie. Ko
lejny, krótki rozdział VII zajmuje się ruchem robotniczym. Decyzja Autorki, by 
właśnie ten problem potraktować jak najbardziej skrótowo, wydaje się uzasad
niona, ponieważ na ,ten temat istnieje już dość obszerna literatura naukowa oraz 
liczne prace adresowane do szerokiego kręgu czytelników. Rozdział VIII poświę
cony jest porównaniu różnych aspektów ll"ozwoju położenia klasy robotniczej w po
szczególnych zaborach z uwzględnieniem ogólnego rozwoju ekonomicznego tych 
ziem i polity,ki państw -zaborczych. Stanowi on właściwe podsumowanie 'książki. 
Rozdział IX, ostatni, zajmuje się losami robotników z Królestwa Polskiego w okre
sie I wojny światowej. Brak natomiast omówienia sytuacji proletariatu w zabo
rach p�skim i austriackim. 

Zbyt obszernie potraktowane jest ogólne tło gospodarcze, zwłaszcza w rozdzia
łach poświęconych Galicji oraz wojnie światowej. Szczególnie ll"ażą drobiazgowe 
zestaw.ienia wydajności płodów rolnych, a także analizy sytuacji demograficznej. 
Ze względu na popularną formę książki E. Kaczyńska ograniczyła bibliografię 
i przypisy prawie wyłącznie do dokumentowania cytatów, czego jednak nie czyni 
konsekwentnie, np. brak przypisów do cytatów na s. 38, 121, 131, 219. W niektó
rych wypadkach nie dotarła do oryginalnej literatury i cytuje z dru�ej ręki (przy
pis 22, 55), mimo że prace są ogólnie dostępne. Książka nie zawsze jest zrozumiała 
dla czytelnika nie będącego specjalistą historii społecznej czy gospodarczej. Jeżeli 
nie przerazi go nawet nawała liczb i procentów, to prawdopodobnie nie będzie 
wiedział, co to jest metoda pudlingowa, nie zrm:umie wywodów opartych na mie
rze koncentracji, której omówienie (przypis 35) jest zupełnie niejasne. Autorka 
wiele twierdzeń wysuwa zbyt pochopnie, czasem sama sobie zaprzecza, np. 
we Wstępie za1icza Sląsk Cieszyński do ziem z minimalną liczbą Polaków zatrud
nionych w przemyśle (s. 15), dalej zaś stwierdza, że stanowili tam oni większość 
wśród robotników (s. 96). W ogóle potraktowanie problemów narodowościowych 
musi budzić poważne zastrzeżenia. Autorka wyraźnie nie docenia udziału robot
ników obcych w Królestwie Polskim, przecenia natomiast liczbę Niemców na 
Sląsku; nie docenia w pełni przemian zachodzących w strukturze narodowej klasy 
robotniczej. Pomimo zastrzeżenia, iż zajmować się będzie tylko proletariatem pol
skim (s. 14), stosunkowo wiele miejsca poświęca zagłębiu drohobyckiemu, gdzie 
obok polskiego proletariatu był liczny proletariat ukraiński, nie mówi natomiast 
o robotnikach polskich na terenie Litwy i Białorusi. Terenowi Górnego Sląska -
w stosunku do jego znaczenia - poświęca o wiele za mało miejsca. Uwidacznia
się to szczególnie w rozdziale VIII mającym charakter podsumowania całości,
w którym przy porównywaniu sytuacji robotników poszczególnych okręgów o ro

botnikach Sląska wspomina się jedynie marginesowo. A przecież z podanych
w pracy, zaniżonych zresztą, liczb robotników na Górnym Sląsku wynika, że było
ich tu znacznie więcej niż w całym Królestwie Polskim. Inne ,uchybienia pracy
to twierdzenie o zasięgu i uporczywości buntu tkaczy w 1831 r. (s. 44), stwierdzenie,
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jakoby urzędy górni.cze na $ląsku powstały dopiero w 1892 r. (s. 66), a karczmy 
rozwinęły się w latach sześćdziesiątych (s. 70), zdanie o „ponownym" włączeniu 
Królestwa Polskiego do rosyjskiego obszaru celnego w 1851 r. (s. 28), charaktery
sty,ka intensywnego wyzysku (s. 143), gdy Autorka wymieniając szereg drugorzęd
nych elementów zapomina o najważniejszym - zwiększaniu norm i tempa pracy, 
a ,także wiele drobniejszych. 

Należy oczekiwać, że Autorka w przyszłości udowodrlii twierdzenia, które wy
suwa dość śmiało i nie dokumentuje ich w sposób należyty, motywując to popu
larnym charakterem książki. 

Andrzej Malkiewicz 

L. T r z e c i a k o w s k i, KULTURKAMPF W ZABORZE PRUSKIM, Poznań
1970, SS. 320.

Przed paroma laty ukazała się książka J. Krasuskiego na temat kulturkampfu 
w Niemcżech; świeżo opublikowana praca L. Trzeciakowskiego jest jakby jej 
kontynuacją, tym razem w odruiesieniu do ziem polskich. �ulturkampf był jed
nym z najważniejszych zjawisk w dziejach zaboru pruskiego w XIX w., stanowił 
przełom w polityce rząąu pruskiego wobec ludności polskiej i wywarł poważny 
wpływ na samo społeczeństwo .polskie. Nic więc dziwnego, że mniej czy więcej 
dokładnie omawiany był przez wielu autorów, poczynając od ogólny,ch prac pod
ręczni1kowych, a kończąc na szczegółowych pracach monogra:fiicznych. Mimo tego 
brakuje syntetycznego opracowania .dziejów kulturkampfu na polskich ziemiach 
zachodnich. Nie potrzeba więc bliżej uzasadniać znaczenia nowej monografii. Waż
niejsze jest natomiast podkreślenie pr-0blemów, które od ra2JU nasuwają się, gdy 
pomyśli się o kulturkamp:file. Należą do nich: sprawa powiązań między walką 
polityczną w całym państwie i na terenie ziem polskich, oddziaływanie kultur
kampfu na społeczeństwo polskie oraz różnice między poszczególnymi prowincjami 
polskimi. 

Rozmiary zjawiska spowodowały, że Autor mus.i.al sięgnąć do ź.ródeł różnego 
rodzaju. Wtdzimy więc w spisie 12 archiwów, w tym poza krajowymi archiwa 
w NRD i wiedeńskie. Z kilkunastu gazet kilka (,,Dziennik Poznański", ,,Kurier 
Poznański", ,,Katolik", ,,Orędownik" i „Posener. Zeitung") wyzyskanych zostało dla 
okresu całego kulturkampfu, pozostałe dla krótszych odcinków czasu. Z gazet nie
mieckich na pewno więcej zawierają nie wykorzystane pi:;,ma wrocławskie (,,Schle
sische Zeitung" i „Volkszeitung") niż berlińskie (,,Germania", ,,National Zeitung"), 
z których Autor przeglądnął parę roczrliików, ale ponieważ w pracy chodzi o sam 
kulturkampf, a nie o stanowisko opinii niemieckiej, więc ani jedne, ani drugie 
nie są tutaj najważniejsze. Tu i ówdzie w pracy odbija się ,tylko fragmentaryczne 
wykorzystanie stenogramów sejmowych i parlamentarnych. Niie ma także wszyst
kich wspomnień i broszur publicystycznych, ja!kie dotyczą omawianego okresu. 
W sumie jednak podstawa· źródłowa jest różnorodna i bogata, a ponadto Autor 
zna dobrze literaturę przedmiotu. 

Praca składa się z ,czterech rozdziałów. Pierwszy z nich, ,,U progu kultur
kampfu", ma charakter wstępny, drugi, ,,Państwo a kościół katolicki w zaborze 
prusk.i.m w latach kultuI"kampfu", zawiera omow1enie dziejów kulturkampfu 
w Niemczech, a także zasadnicze części pracy, pozostałe dwa, ,,Polityka germani
zacyjna w latach <kulturkampfu" i „Społeczeństwo polskie w walce z germani
zacją", dotyczą· bardziej okresu kulturkampfu niż jego samego. Wykorzystanie róż
norodnych źródeł umożliwiło całościowe przedstawi�nie zagadnienia kulturkampfu, 
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jak również w wielu wypadkach uzupełnienie naszego stanu wiedzy. Przeważnie 

chodzi o nowe szczegóły, a więc np. o bliższe naświetlenie sposobów uchwalania 
poszczególnych ustaw czy raczej częściej wprowadzania rozporządzeń, a także 

o takie fakty, jak np. pertraktacje w sprawie następstwa po Ledóchowskim (jest
to chyba pod względem materiałowym najciekawszy urywek pracy). Wobec faktu,
że o kulturkampfie pisano już wielokrotnie, spora liczba uzupełnień, jakie Autor

wydobył ze źródeł, stanowi niewątpliwe osiągnięcie.
W niniejszej recenzji chciałbym jednak przede wszystkim zwrócić uwagę 

na zagadnienia dyskusyjne i na to, co uważam za słabsze strony pracy. Pierwszą 

sprawą, którą uważam za dyskusyjną, jest sam zakres pracy. To prawda, że· 
trudne czy wręcz niemożliwe jest wyizolowanie kulturkampfu od innych zjawisk 

tych lat, ale Autor idzie w tym - moim zdaniem - za daleko. Chodzi więc za
równo o uwagi wstępne, zawarte nie tylko w początkowych rozdziałach, stano

wiące w praktyce niemal jedną trzecią część pracy, ale także o to, że praca obej
muje również ,wszystkie poczynania antypolskie rządu, które miały wprawdzie 

miejsce w ty,ch samych latach, ale których związek z kulturkampfem jest nieraz 
tylko luźny. To samo dotyezy rozdziału IV. Omówione są tutaj różne przejawy 
działalności polskiej niezależnie od tego, w jakim stopniu miały one coś wspól

nego z kulturkampfem. W gruncie rzeczy wydaje się, że praca powinna nosić 
raczej tytuł „zabór pruski w okresie kulturkampfu", gdyż byłby on słuszniejszy 

niż obecny. W przedstawianiu tła brakuje zarazem odpowiedniego doboru mate
riału, stąd wspominając tutaj' o zbyt rozległych partiach wstępnych, w dalszym 
ciągu wzmiankuję także o brakach. 

Podłoże i znaczenie kulturkampfu w Niemczech jest do dzisiaj zagadnieniem 
spornym, a dowodzić tego może choćby dyskusja, jaka miała miejsce po opubli
kowaniu wspomnianej pracy Krasuskiego. I tym razem ,przyjdzie stwierdzić, że 
tmdno się zgodzić bez zastrzeżeń na ujęcie Autora. R-ozpauruje on bowiem kultur
kampf przede wszystkim w aspekcie stosunków między państwem a partią kato

licką. Na daleki natomiast plan odsunięty został trzeci czynnik, liberałowie. Przy 
takim ujęciu niezrozumiale staje się występowanie analogicznych do kulturkampfu, 
choć nie identycznych zjawisk w innych krajach. Nawet jeśli chodziło o takie przed
stawienie kulturkampfu w Niemczech, aby ułatwić przejście do walki na terenie 
ziem polskich, to i tak trudno się z tym zgodzić. Obok tego Autor pisze, że na

prawdę Bismarckowi chodziło o uderzenie w Centrum, ale ,ponieważ było to trudne, 
cios wymierzył w duchowieństwo (s. 70). W rzeczywistości w ·starciu szlo także 
o zmianę pozycji kościoła i dlatego nie można zgodzić się z takim jednostronnym
ujęciem. Liberałowie pojawiają się niekiedy ,przy wzmiankach o poszczególnych

ustawach kulturkampfu (np. s. 85). Wydaje się jednak, że trzeba było wyraźnie
ocenić stosunek liberalizmu do walki z kościołem. Schematycznie biorąc, kultur
kampf był zjawiskiem typowym dla liberalizmu, ale w Niemczech walka prowa
dzona była za pomocą metod jak najdalszych od liberalizmu, a w konsekwencji
udział liberałów w niej przyczynił się do upadku liberalizmu.

Jednym z najtrudniejszych, jeżeli nie wprost najtrudniejszym zadaniem było 
przedstawienie związków między kultui,k.ampfem w Niemczech a jego genezą 

i przebiegiem na ziemiach ,polskich. Autor zdawał .sobie z tego sprawę i próbo

wał sformułować swój sąd w tej sprawie (np. s. 93 i n., zwłaszcza s. 174), jednakże 
stwierdzenie mające być próbą pogodzenia dotychczasowy-eh stanowisk, że „Polacy 
byli częścią ;tego obozu, przeciwko któremu Bismarck rozpętał kilkuletnią walkę 
ciążąc do podporządkowania sobie partykularystów" (s. 174), nie zadowala. Wspo

mniany w innym miejscu związek takich zjawisk, jak wpływ duchowieństwa na 
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szkoły i „niebezpieczeństwo polskie" (s. 80), był głównie argumentem przedstawi

cieli władz. Kwestia jest jednak zbyt skomplikowana, aby można było na tym 

miejscu przedstawiać różne argumenty i propozycje. 

Zabór •pruski był bardzo zróżnicowany, a w latach siedemdziesiątych różnice 
między poszczególnymi jego częściami były większe niż na początku XX w. Dla
tego też nasuwa się pytanie, jak w omawianej pracy zostały uwzględnione różnice 
w oddziaływaniu kulturkampfu na rejony o rozmaitym stopniu rozwoju, zwłaszcza 
świadomości narodowej. Nasuwają się pewne wątpliwości. Chyba najwyraźniej 
rysuje się to, gdy chodzi o Górny Śląsk. Z pewnością kulturkampf wywarł pozy

tywny wpływ na pol�ką świadomość narodową ludności Śląska, o czym Autor 

sporo pisze; ale z drugiej strony nie można także eliminować odmiennego oddzia

ływania walki z kościołem. Przecież to właśnie wtedy ugruntowały się nie tylko 
wpływy duchowieństwa, których rodowód jest starszy, ale i niemieckiej partii 

Centrum; i jedno 'Zaś, i drugie w następnych dziesięcioleciach było czynnikiem 
niewątpliwie hamującym rozwój ruchu polskiego. Autor tymczasem ocenia wpły,v 
kulturkampfu wyłącznie jako dodatni ,(s. 276). Potrzebny zaś jest bilans, gdyż nie 
tylko „okres kulturkampfu stworzył realne przesłanki dla usamodzielnienia się 
ruchu polskiego na Górnym Śląsku" (s. 277). 

Wreszcie ostatnia ze spraw dyskusyjnych, a mianowicie wpływ kulturkampfu 

na społeczeństwo polskie, tym razem szczególnie Wielkopolski. Autor wiele razy 
wspomina o stosunkach między klerykałami i liberałami, choć w partiach wstęp
nych .pracy, gdy mowa jest o społeczeństwie polskim przed rozpoczęciem walki, 
brakuje pełnego pod tym względem obrazu, a w zakończeniu twierdzi, że konflikt 
liberałów i ultramontanów „miał znaczenie marginesowe" (s. 274), ale dla mnie 
wątpliwa jest ocena wpływu, jaki na to zagadnienie wywarł kulturkampf. Ogólnie 
biorąc, Trzeciakowski nieprzycllylnie ocenia skutki, jakie dla pozycji polskości wy
nikały z tych starć (np. s. 252 w odniesieniu do walki wyborezej), przychylnie 
natomiast odnosi się do kompromisu między unarodowionym już teraz kościołem 
(s. 171, trzeba by jednak wykazać różnice w stosunku do okresu Dunina czy Przy
łuskiego) a pozostałymi kierunkami w społeczeństwie polskim (,,ustały . . . spory 
w obozie polskim", s. 249). Nie ulega wąt,pliwości, że bardzo alctywny udział księży 

w •różnego rodzaju organizacjach polskich po kulturkampfie walnie przyczyniał 
się do ich powodzenia, że więc dla całego ruchu polskiego udział ten miał nie
bagatelne znaczenie. W moim przekonaniu jednak wynik kulturkampfu bliższy był 
osiągnięcia przewagi przez ultramontanów niż wspomnianego kompromisu. Do
strzegali to już współcześni; wystarczy zwrócić uwagę na działalność Libelta czy 
Kosińskiego w tych latach, aby to stwierdzić. Nadal 'Ilie jest jasne, czy i w jakim 

stopniu w pierwszych latach swojej działalności Szymański w „Orędowniku" fak
tycznie wspomagał klerykałów (wtedy banlziej zrozumiale stają się jego starcia 
z „Dziennikiem Poznańskim", s. 228-229), a przykładów można przytoczyć więcej. 
Nie było zaś obojętne, pod czyim kierownictwem odbywała się „integracja społe

czeństwa polskiego" (s. 239, 272), integracja ta zresztą nigdy nie była tak pełna, 
jak by można sądzić na podstawie pracy (dla przykładu kola polskie nie były tak 
monolityczne). Całej sprawy nie uważam bynajmniej za rozstrzygniętą. Aby można 
było ważyć się na ostateczny osąd, potrzeba jeszcze niejedno zbadać. I tak np. 
Autor wspomina o komitetach wyborczych, tym ówcześnie szczególnie ważnym 

organie politycznym (s. 253), ale brakuje nam oceny, czy i w jaki sposób zmieniał 
się ich skład w latach kulturkampfu. Nie zostałem więc przez Autora przekonany, 

sprawę zatem uważam nadal za otwartą. Szkoda, że w pracy nie ma więcej rozwa

żań na ten temat. 
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Tak wyglądają uwagi ogólniejsze i zarazem dyskusyjne. Poza mm1 praca na
suwa także ,różne uwagi bardziej szczegółowe. A oto część z nieh. Nie jestem 
pewny, czy wyniki zabiegów Ledóchowskiego o utworzenie stronnictwa ultra
montańskiego można ocenić tak nisko (s. 56). Niekiedy posiedzenia gabinetu prus
kiego zostały przedstawione w postaci streszczania dyslrusji, zbyt szczegółowego jak 
na potrzeby pracy, którą chętnie uznałbym za syntetyczną (s. 81-82, 85). Zamiast 
pisać o skrzydle konserwatystów (s. 86), lepiej było wspomnieć o podziale na 
partie. Dla stosunków w Niemczech ważniejszy niż to, że Bismarck chwytał się 
środków nieliberalnych (s. 93), był fakt, że za nimi wypowiadali się liberałowie. 
Sformułowanie, że na rezultaty kulturkampfu należy spojrzeć innym wzrokiem 
(s. 146), sugeruje, iż chodzi o jakiś pogląd różniący Autora od stanowiska lite
ratury, co nie jest śc;isłe. Z uwag na s. 148 wynika, jakoby wplyWY socjalizmu 
w prowincjach katolickich były więcej niż przeciętne, gdy w tych latach socjaliści 
główne punkty oparcia mieli w rejonach protestanckich. Autor zapomniał, że nie 
cofnięto postanowienia o jezuitach (s. 171). Twierdzenie, że „prawie całkowitym 
niepowodzeniem zakończyła się próba podporządkowania duchowieństwa państwu" 
(s. 172), na dalszą metę może odnosić się do Poznańskiego, ale nie do innych pro
wineji polskich. Nie w 1877 r. (s. 175), ale w okresie tworzenia sojuszu trzech 
cesarzy Bismarck hamował autonomię Galicji. To prawda, że są okolice, gdzie 
Wenecja leży kolo Szkocji, ale przy Paryżu (s. 192) <podałbym dla uniknięcia nie
porozumień nazwę powiatu. PrzY'kladem ulegania sugestii ówczesnej argumentacji 
nacjonalistów niemieckich jest stwierdzenie, że za antypaństwową działalność na
leży uznać propozycję urządzenia święta Sedanu w języku polskim (s. 192, może 
chodzi o referowanie poglądów inspektora Luxa, ale z tekstu to nie wynika). Nic 
nie ujmując Miarce, nie trzeba wpadać w ton nieco panegiryczny (s. 220 i n.). Roz
łam nastąpił nie w partii postępowej (s. 263), lecz w narodowo-liberalnej. Utrzyma
nie jednego mandatu konserwatywnego na Górnym Śląsku (s. 263) stanowiło re
zultat kompromisu z Centrum. Stanowisko Kola Polskiego wobec zmiany polityki 
celnej w 1879 r. (s. 264, 267-268) przedstawione zostało niedokładnie. Już w 1879 r. 
Kolo Polskie grozito Centrum rozciągnięciem działalności na Górny Śląsk, ale było 
to wynikiem pewnych rozgrywek taktycznych (s. 265). Spisów z 1861 i 1890 r. nie 
można pą_równywać bez zastrzeżeń (s. 273) ze względu na inny sposób ich przepro
wadzania. 

Trafiają się w pracy powtórzenia (np. s. 22 i 180, s. 57 ods. 64 i 87, s. 71-72 
i 94, s. 109-110 i 196), niezręczne sformułowania (np. s. 86, nie ustawa była ostrze
żeniem, ale okoliczności przy jej uchwalaniu) i inne drobne usterki, np. nie Wettin
gów, lecz Wettynów (s. 59), lepiej Fryburg niż Freiberg (s. 59), nie w Ballhausplatz, 
lecz na Ballhausplatz (s. 176), dlaczego pismo „Polnische Correspondenz" podane 
jest w liczbie mnogiej? (s. 217), choć Grosstrelitz, ale po polsku są Strzelce Opol
skie, a nie Wielkie (s. 232). Terminologia nie jest konsekwentna (np. raz nadpre
zydent prowincji, raz naczelny ,prezes). Przy podawaniu tłumaczenia źródła 
w tekście nie widzę potrzeby powtarzania brzmienia oryginalnego w odsyłaczu 
(np. s. 163, ll97, 228, 272-273). Stwierdziłem także niedokładności w indeksie (nie 
ma w nim nazwisk osób WYmienionych na s. 30) i omyłlti korektowe. 

W sumie więc książka Trzeciakowskiego jest niewątpliwie poważnym osiągnię

ciem, ale nie ze wszystkim w niej można się zgodzić, choć w większości wypadków 
chodzi o zagadnienia, które określiłem jako dyskusyjne. 

Adam Galos 
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J. G r,u s z k a, POLSKI OŚRODEK NARODOWY W RACIBORZU (DO ROKU
1918), Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 177. 

Założeniem Autora było przedstawienie narodowego ruchu polskiego w regionie 
raciborskim w przekonaniu, że w porównaniu z innymi ośrodkami polskimi na Gór
nym Śląsku posiadał on specyficzne ,cechy. Wymagało to przedstawienia tematu 
w zestawieniu z ruchem polskim na terenie całego Górnego Śląska. Obok tych za
sadniczych celów Autor postawił sobie zadania szczególne, a mianowicie wykazanie, 
że ośrodek raciborski w porównaniu z bytomskim reprezentował bardziej „postę
powy" program, zwłaszcza na początku lat dziewięćdziesiątych, że wyrósł z rodzi
mego podłoża i że wybitną w nim rnlę odegrał Józef Rostek (s. 5). Te niejako 
wyjściowe tezy budzą pewne zastrzeżenia. Ruch polski w Raciborskiem niewątpli
wie zasługiwał na odrębne opracowanie ze względu na swe specyficzne cechy, ale 
ta specyfika dotyczy początkowego okresu jego rozwoju sięgającego do polowy lat 
dziewięćdziesiątych. W latach późniejszych ruch ten wtapia się w całość ruchu 
polskiego na Górnym Śląsku. Tymczasem Autor niesłusznie :traktuje rejon racibor
ski jako zjawisko odrębne aż do 1918 r. Dotyczy to również radY1kalizmu narodo
wego wygasającego w tym ośrodku po 1894 r. (Autor niesłusznie pisze o „postępo
wości" zamiast o radykalizmie) .. Także fakt, że ru,ch narodowy w regionie racibor
skim wyrósł z rodzimego podłoża, nie uzasadnia wyodrębnienia go jako •przedmiotu 
osobnej rozprawy. W inny,ch bowiem częściach Górnego śląska narodowy ruch 
polski również wykluwał się i rozwijał ·na miejscowym gruncie społeczno-politycz
nym. Pewne sprzeciwy budzi ponadto pogląd na działalność Rostka. Autor poświęca 
mu dwa osobne rozdziały (II i VII), w inny,ch często o nim wspomina. i przypisuje 
mu nadzwyczajną rolę w polskim ruchu narodowym ,w regionie raciborskim i na 
Górnym śląsku. ,,Zakończenie" ksiąi!ki, niemal w całości poświęcone temu działa
,czowi, potwierdza to przekonanie. Jednakże w całej pracy nie przytacza się wy
stavc.zającej ilości danych faktograficznych, które uzasadniałyby tezę o jakiejś nie
zwyklej roli politycznej Rostka w ruchu polskim, jaką mu Autor przypisuje. Przy
taczane przez niego w tej mierze dowody pozostają często w sferze hipotez i przy
puszczeń. Zasługi Rostka dla ruchu polskiego bylf niewątpliwie poważne, ale 
w książce je się przecenia. 

Dość przekonywająco przedstawił Autor społeczno-ekonomiczne i polityczne 
przesłanki rozwoju świadomości narodowej Polaków górnośląskich, wykorzystując 
w tej mierze znane już w literaturze dociekania. Nie uwzględnił jednak wszystkich 
ważnych dla tej kwestri aspektów (s. 20-23). Np. jak najbardziej słusznie wskazał 
na zainteresowanie polskiego drobnomiesz;czaństwa sytuacją materialną chłopów 
i robotników (s. 22), pominął jednak fakt, że również masy ludowe pragnęły moc
nej pozycji materialnej i kulturalnej polskiego drobnomieszczaństwa, gdyż to pod
nosiło ich rangę. jako odrębnej grupy narodowej w stosunku do Niemców. Także 
na tej drodze czynniki społeczno-ekonomiczne przyspieszały rozwój świadomości 
narodowej ludności pąlskiej. Również niektóre szczegółowe tezy i poglądy przedsta
wione w ksi�e są dyskusyjne. Niejasne są np. motywy powstrzymujące Rostka 
od formalnego członkostwa w Towarzystwie Polsko-Górnośląskim. Gruszka tłuma
czy ten faikt obawą Rostka przed uniemożliwieniem mu przez władze praktyki lekar
skiej. Ponadto - jak twierdzi Autor - Rostek „mógł się ... obawiać, że władze 
pruskie połączą fakt założenia TPG w Raciborzu z próbą tworzenia sieci organi
zacji polskich na wzór rozwiązanego przez ministra Gosslera Towarzystwa Górno
śląskiego we Wrocławiu" (s. 34). Po pierwsze, władze pruskie - jak sam Autor 
przyznaje - wiedziały zarówno o udziale Rostka w działalności Towarzystwa Gór-
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nośląskiego, jak też w założeniu Towarzystwa Polsko-Górnośląskiego. Ponadto fa1-
szywa jest sugestia, jakoby Towarzystwo Górnośląskie tworzyło, do czasu rozwiąza
nia, sieć organizacji polskich. 

Ujęcie problematyki rozdziału II jest dość schematyczne. Autor zamierzał tu. 
omówić ideologię i program „Nowin Raciborskich" w latach 1889-1894. Ograniczył 
się jednak w gruncie ·rzeczy tylko do streszczenia .pewnych wypowiedzi pisma na 
temat języka i narodowości. Problematyka tego rozdziału nie Z<>Stała gruntownie 
przemyślana. Stąd np. omawiając rozumienie pojęcia „ojczyzny" przez „Nowiny Ra
ciborskie" w 1892 r., Autor tylko zdawkowo stwierdził, że jest ono wyraźne i jedno
znaczne, choć nie dopowiedziane do końca (s. 50). Na czym jednak to niedopowie
dzenie polega, tego się w książce nie wyjaśnia, a to przecież byłoby bardzo intere
sujące. Ponadto interpretacja postawy klerykalnej pisma jest niezdecydowana. 
Z jednej strony czytelnik dowiaduje się, że klerykalizm „Nowin" był skutkiem 
przekonań religijnych redaktora, z drugiej jednak strony podkreśla się, iż wynikał 
on z założeń taktycznych pisma (s. 54). Jakie to były względy taktyczne, o tym nie 
ma mowy. Tymczasem „Nowiny" były programowo pismem klerykalnym i pod tym 
względem nie różniły się od „Katolika". W sposób zbyt mało precyzyjny charakte
ryzuje Autor program społeczny „Nowin", stwierdzając m. in., że „gazeta traktowała 
poszczególne grupy społeczne ludności polskiej w sposób mniej więcej jednakowy" 
(s. 55). W krótkich rozważaniach na ten temat dochodzi się w książce do odmien
nego wniosku. Autor zupełnie pomija fakt, że ,poglądy społeczne „Nowin" miesz
czą się całkowicie w ramach doktryny katolicyzmu społecznego. Pozwoliłoby to, 
umieścić poglądy społeczne pisma w jednym z wielkich europejskich nurtów myśli 
społecznej, a przy tym umożliwiłoby znacznie bardziej precyzyjną analizę wypowie

dzi „Nowin", niż to uczynił Autor. Niesłuszne wydaje się twierdzenie, jakoby „No
winy" ,,swoją bezkompromisową postawą w sprawach narodowych zmusiły w po
ważnym stopniu »Katolika« do odstąpienia od bezwarunkowej uległości wobec 
Centrum" (s. 95). Tarcia między „Katolikiem" a Centrum i jego przywódcami mno
żyły się i narastały od początku lat osiemdziesiąty,ch. Uważna lektura „Katolika" 
nie pozostawia w tym względzie żadnych wątpliwości. Ponadto pomija się w książce 
fakt, że Maćkowski pragnął porozumienia z Centrum, i to właśnie w gorącym poli
tycznie 1893 T., czemu dal wyraz w swoich listach do dra Porscha, jednego z przy
wódców śląskiego Centrum, już w marcu 1893 r. Wybór zaś Rostka jako przedsta
wiciela okręgu_ racibo.rskiego na zebranie centrowych mężów zaufania we Wrocławiu 
w 1896 r. wskazuje, że Maćkowski nie był odosobniony w swym ugodowym nasta
wieniu do Centrum (por. s. 101). I wcale nie musiało to oznaczać zmiany orientacji 
politycznej Rostka - jak twierdzi Gruszka - ale potwierdzało, że dążenie jego do 
porozumienia z centrowym komitetem Schaffera w 1891 r. było szczere. W związku 
z tym również mało prawdopodobne wydaje się przypuszczenie Autora, jakoby Na
pieralski pośredniczył w 1891 r. między Centrum a komitetem Ros1Jka w rozmowach 
na temat ugody między nimi (s. 68), do porozumienia bowiem skłonny był zarówno 
Rostek, jak i Maćkowski. Pośrednictwo osoby trzeciej nie było więc konieczne. 

Pewne wątpliwości budzi twierdzenie, jakoby okres kanclerstwa Capriviego 
przyniósł „korzystniejsze warunki do dalszego organizowania i rozwijania życia pol
skiego na Górnym Sląsku". Być może, że tak było istotnie, ale Autor tego nie wy
kazał. Ponadto niesłusznie przypisuje on „Nowinom Raciborskim" rolę głównego in

spiratora i organizatora akcji petycyjnej na rzecz języka polskiego w 1892 r. 
(s. 77-78). Rola ta przypadła „Katolikowi". Pisząc o tej sprawie, Gruszka ani razu 
nie powołał się na pismo Napieralskiego. Przesadą jest twierdzenie, jakoby „hr. Bal
lestrem wszelkimi środkami dążył do izolowania i szykanowania przede wszystkim 
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księi;y Polaków, którzy nie kryli się ze swomn narodowymi przekonaniami i w ta

kim też duchu obcowali ze swymi wiernymi" (s. 78). Ballestrem mógłby to robić za 

pośrednictwem kurii wrocławskiej, ale na .to brak dowodów. Jednego faktu odmó

wienia zgody Ballestrema na obsadzenie probostwa przez księdza Polaka nie można 

uogólniać. Tymczasem Autor właśnie w taki sposób postępuje, gdy pisze: ,,Takie 

i tym podobne wystąpienia hrabiego potępiły »Nowiny Raciborskie«". Niestety, ,,ta

kich i ,tym podobnych" faktów Autor nie wymienia. 

Poważnie nie dopracowane jest w książce Gruszki zagadnienie wzajemnych sto

sunków między Centrum a obozem 1polskim. Jest to tym bardziej rażące, że właśnie 

w rejonie raciborskim stosunki te były szczególnie napięte, a postawa miejscowych 

i prowincjonalnych liderów centrowych w poważnym stopniu kształtowała postawy 

polityczne Polaków (por. np. s. 1:8, 19, 31). Autor przeoczył np. fakt, że myśl powo

łania do życia polskiej organizacji w Raciborskiem zrodziła się co najmniej 

w 1885 r. i że miała swe źródło w nastrojach antycentrowych. Organizacja ta w po

staci Towarzystwa Polsko-Górnośląskiego wykluła się w wyniku szerszej społecznie 

inicjatywy w środowisku polskim. OP'inia Bełzy, na którą Autor się powołuje 

twierdząc, że w utworzeniu TPG można było liczyć tylko na nieliczne jednostki 

polskie, jest niezupełnie ścisła 1•

Wiele kwestii zostało w książce przedstawionych w sposób niejasny, nieścisły 

lub niepełny. Np. na s. 28 A-utor sugeruje, jakoby w 1886 r. jedynie Towarzystwo 

Górnośląskie we Wrocławiu zostało rozwiązane, gdyż uznano jego działalność za 

szczególnie niebezpieczną. Tymczasem w roku ,tym na mocy rozporządzenia ministra 

przestały działać wszystkie polskie organizacje na uniwersytetach pruskich. W spo

sób trochę zagmatwany zreferowano w książce stanowisko „Nowin Raciborskich" 

wobec wyborów parlamentarnych w 1890 r. Raz pisze się, .że pismo Maćkowskiego 

domagało się od Centrum zmiany kandydata tej partii, i·nnym razem, że poparło jej 

kandydata (s. 60). To drugie twierdzenie pokrywa się z prawdą. Ale najistotniejsze 

dla stanowiska „Nowin" było wysunięcie w zamian za poparcie centrowca Gliszczyń

skiego daleko idących żądań, równoznacznych z uniezależnieniem się obozu pol

skiego od paPtii centrowej. Autor nie stawia wyraźnie tej sprawy. Nieścisłe, a na

wet mylne jest inne twierdzenie: ,,Nie mogą,c zakazać ani powstrzymać organizo

wania się robotników w partii socjalistycznej, kościół postanowił przechwycić kie

rownictwo tego ruchu i poddać go swoim wp!ywom" (s. 62). Wynika z tego, jakoby 

kościół dążył do podporządkowania sobie ruchu socjalistycznego. }faktycznie działał 

on na rzecz jego likwidacji. Powołując się na „Nowiny Raciborskie" twiePdzi Autor, 

że numer okazowy :tego pisma ukazał się w 6 tys. egzemplarzy (s. 44). Jest to oczy

wisty błąd (por. dane o wysokości nakładu pisma na s. 45). 

Praca Gruszki zawiera szereg niejasnych lub niewłaściwych określeń, zwrotów 

itp. Niejasne jest np. twierdzenie, że Towarzystwo Polsko-Górnośląskie broniło się 

„przed infiltracją obcych elementów" (s. 33). Bałamutny jest stosowany ,uporczywie 

w książce termin „walka kulturalna" (s. 18, 49, 62, 65, 79). W literaturze polskiej od 

dawna został przyjęty termin: kulturkampf i chyba nie ma powodów go zmieniać. 

Pisząc o związlm polskim w Lubowicach, Autor twierdzi, że ważna była dla niego 

,,sprawa narodowa" (s. 64). Pojęcie „sprawy narodowej" jest tu użyte nie najszczęśli

wiej. Wybory do Sejmu Pruskiego były dwustopniowe, a nie trzystopniowe, jak 

twierdzi Autor, niesłusznie przy tym utożsamiając trzystopniowość z wyborami 

klasowymi (s. 89). Określenie „walka o polityczną treść polskości" (s. 95) jest nie

jasne. 

1 Por. M. P a ter, Ruch poiski na Górnym Siąsku w iatach 1879-1893, Wro
cław 1969, s. 218-20. 
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Kardynalnym brakiem książki jest dalece niepełne wykorzystanie literatury 
i źródeł. Autor całkowicie zignorował literatu,rę niemiecką. W przypisach nie cytuje 
żadnej rozprawy, żadnej książki niemieckiej, a w wykazie literatury wymienia 
tylko dwie prace autorów niemieckich (M. Broszata i P. Webera). Również litera
tura polska nie została w pełni spożytkowana. Bardzo poważne niedopatrzenia 
stwierdzić można również w wykorzystaniu :fu'ódet Autor całkowicie pominął nie
zmiernie interesujące dla tematu książki materiały znajdujące się w Archiwum 
Archidiecezjalnym we Wrocławiu. To samo da się powiedzieć o czasopismach. Autor 
pominął całkowicie prasę poznańską, bez której w ogóle nie powinno się podejmo
wać tematu dotyczącego polskich zagadnień narodowych na Górnym Sląsku w od
nośnym okresie. Na dobrą sprawę książka Gruszki jest pracą jednego czasopisma: 
„Nowin Raciborskich". Wątpię, czy taką rozprawę w ogóle powinno się przekazywać 
do druku. Co więcej, Autor pozwala sobie na grubą mistyfikację, podając w wy
kazie źródeł jako wykorzystane tytuły i roczniki czasopism, które faktycznie al� 
w ogóle nie zostały wykorzystane, albo tylko pojedyncze numery. Dotyczy to np. 
„Schlesische Volkszeitung" z 1893 r., figurującej w wykazie źródeł, której ani razu 
nie cybuje się w pracy. A przecież wydarzeń 1893 r. na Sląsku nie sposób wyczer
pująco omówić ani właściwie zrozumieć bez przestudiowania m. in. głównego organu 
śląskiego Centrum. Nic więc dziwnego, że książka ogranicza się do kironiki tych 
wydarzeń, i to kroniki jednostronnej i niedokładnej, bo opartej niemal wyłącznie 
na „Nowinach Raciborskich". We własnych komentarzach Autor przyjmuje nieraz 
nawet styl i sposób argumentowania pisma Maćkowskiego (por. s. 84). Przykładem 
tego jest np. twierdzenie: ,,Kandydatura ks. Franka spotkała się z przychylnym przy
jęciem liberałów i masonów" (s. 85). Masonami „Nowiny" (podobnie jak „Katolik") 
nazywały liberałów. Termin ten ,powtarza Autor bezmyślnie. Niepojęte, dlaczego 
Autor uznał za stosowne całkowicie zlekceważyć taikże inne· roczniki „Schlesische 
Volkszeitung", tak przecież islolne dla podjętego przez niego tematu. To samo py
tanie dotyczy innych czasopism. Wynikiem niewykorzystania wielu podstawowych 
źródeł jest formułowanie nieraz w ksiąilce hipotez zamiast twierdzeń, które można 
w pełni udokumentować. Np. brak zaangażowania się „Kuriera Górnośląsk.iego" 
w sprawę wyborów sejmowych 1893 r. tłumaczy Autor przypuszczeniem, że część 
kleru w Raciborskiem nie pochwalała sojuszu centrowców z konserwatystami. Rze
komo z tego powodu pismo wolało milczeć. Tymczasem powody tego milczenia były 
bardziej prozaiczne. Należały do nich panująca w kierownictwie śląskiego Centrum 
rozterka polityczna i w większym jeszcze stopniu kompletny brak zdolności publi
cystycznych i politycznych redaktora „Kuriera Górnośląskiego". Usprawiedliwiał on 
bierność swego pisma w walce przedwyborczej tłumacząc, że prasa nie powinna się 
w niej wysuwać na plan pierwszy, gdyż jest to sprawa między duchowieństwem 
a ludem. Dla Centrum była to fatalna enuncjacja 2• Niektóre kwestie w pracy 
Gruszki są w ogóle nie udokumentowane. Np. nie wiadomo, na jakiej podstawie 
omawia się stanowisko „Schlesische Volkszeitung", ,,Oberschlesische Volkszeitung" 
.i „Kuriera Górnośląskiego" wobec wyborów sejmowych 1893 r. (s. 89-92). Nie do
syć na tym. Książka Gruszki za'!'liera mankamenty metodyczne i warsztatowe jeszcze 
cięższego kalibru. Oto np. pisząc o sporze prasowym między „Nowinami Racibor
skimi" a „Schlesische Volkszeitung" Autor powołuje się jedynie na „Nowiny". Na 
podstawie tej gazety referuje poglądy „Schlesische Volkszeitung" (s. 79-80). Jest 
to gruba nierzetelność naukowa, tym większa że organ śląskiego Centrum jest 

2 Por. E. S z r a m e k, Ks. Wiktor Loss (Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
na Sląsku, t. IV, 1934, s. 242-244). Autor nie wymienia :tej pracy ani w przypisach, 
ani w wykazie literatury i prawdopodobnie jej nie zna. 
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w Polsce łatwo dostępny. Niestety, nie jest to jedyny przykład niesolidności war
sztatowej. Np. na s. 80 stanowisko „Kuriera Poznańskiego" prezentuje się cytując 
jego opinię według „Nowin Raciborskich" i nie troszcząc się o inne wypowiedzi 
„Kuriera", których „Nowiny" nie przytaczają. ,,Nowiny Raciborsk.ie" są dla 
Autora źródłem uniwersalnym, najbardziej wi,arygodnym, zastępującym inne 
źródła, a nawet literaturę. Opinię Bernharda, znanego historyka niemieckiego, cy
tuje Gruszka_ właśnie według „Nowin" (s. 105). Również na podstaw.ie tego źródła 
omawia się sprawę petycji posła Franka w parlamencie na początku lutego 1908 r. 
Autor nie ,potrudził się, aby sięgnąć do podstawowego w tej materii źródła, miano
wicie do sprawozdań stenog,raficznych. O sytuacji w łonie Centirum pisze s.ię 
w książce na s. 143 na podstawie „Gazety Ludowej" zamiast sięgnąć do bogatej 
i dostępnej literatury. O wynikach spisu ludnościowego pisze się znowu na podsta
wie „Nowin Raciborsk.ich" (s. 8, 131). 

Ogólnie rzecz biorąc, książka Gruszki przynosi pewne nowe informacje o ruchu_ 
polskim w regionie raciborskim, ustalone głównie na podstawie „Nowin Raci-bor..: 

skich. Nie można jej jednak ocenić jako pełnego i gruntownego opracowania pro
blemu. Praca została opublikowana trochę za wcześnie po przebyciu przez Autora 
zaledwie części drogi badawczej. 

Mieczysław Pater 

Z. B e d nOit'Z, NAD ROCZNIKAMI DAWNYCH GAZET SLĄSKICH. STUDIUM
Z POLSKIEGO ŻYCIA LITERACKO-KULTURALNEGO PRZELOMU XIX i XX 
WIEKU, Wrncław 1971, ss. 185. 

Tę niewielką książeczkę trudno zaszufladkować. Na ,pewno nie jest tylko pracą 

popularną, z drugiej strony nieporozumieniem byłoby wymagać, aby miała cha
rakter ściśle naukowy, mimo że Autor skrupulatnie zaopatrzył ją w przypisy. Nie 
na tym polega jej wartość. Bednorz próbuje bowiem pokazać jak najszerzej poję
temu czytelnrkowi fragmenty życia Polaków śląskich, chce zbliżyć czasy kształtowa
nia :;ię narodowości na Sląsku czlowieko-wi współczesnemu. Znany pisarz i historyk

literatury pokusił się o to, co teoretycznie mógł zrobić każdy badacz historii i litera
tury śląska. Przewertował „dziesiątki opasłych woluminów" dawnej prasy, uzupeł
nił je literaturą; nie tylko szukał śladów życia i pracy Górnoślązaków, ale próbo
wał podważyć pewne utarte sądy, dać własny obraz polskiej działalności narodo
wej na śląsku. 

Autor przyjął słuszny punkt widzenia, jednolicie traktując całą prasę polską_ 
Trudno się nie zgodzić z poglądem, że ważniejsze od sporów taktycznych (nawiasem 
mówiąc, w tych latach jeszcze nie tak silnych) są wspólne osiągnięcia wszystkich 
gazet. Dla pewnych celów można i trzeba traktować prasę śląską jako całość, gdyż. 
każde polskie pismo przyczyniało się do tworzenia polskiej świadomości narodowej. 
a pod względem terytorialnym poszczególne gazety się uzupełniały. Przy okazji 
Autor wykazał, że metody działania przypisywane niejednokrotnie tylko pewnym 
gazetom były stosowane również przez inne. Bednorza interesują ;redaktorzy, ich 
praca codzienna, sposób •upowszechniania polskiego słowa drukowanego i metody 
jego propagandy. Zajmuje się „polskim wydlowaniem" ludu górnośląskiego, upo
wszechnianiem języka, nau,ki i kultury. Zastanawia się, jaką rolę na tym polu 
odegrał teatr amatorski. 

Wiele refleksji i komentarzy Autora wartych jest uwagi czytelnika. Bednorz
ma rację, gdy pisze, że trudno uznać za zjawisko zrozumiale samo przez się szybki 
rozwój prasy i czytelnictwa w warunkach dyskryminacji narodowej Prus, zwłaszcza 
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w specyficznych warunkach śląskich. Słusznie podkreśla, że gazety polskie nie mając 
tu konkurencji innych środowisk 'Politycznych i kulturalnych były „najpotężniejszy
mi ośrodkami kształtującymi opinię". Z uwagi tej mo:bna wysnuć wniosek, że praca 
redaktorów była nie tylko bardzo odpowiedzialna, ale' wymagająca wielkiej rozwagi. 
Bednorz nie ma wątpliwości, że czytelnik musiał w wielu wypadkach między 
wierszami czytać to, czego z różnych powodów redaktor gazety nie mógł otwarcie 
powiedzieć. Rzecz to niby znana, ale jak często nie chce się jej przyjąć do wiado
mości. Autor pokazuje, jak we wszystkich gazetach wytwarzała się specyficzna, pra
wie rodzinna więź między redaktorami a czytelnikami, jak powstawała między jed
nymi a drugimi zrozumiała w systemie pruskim solidarność, przypomina wszystkie 
ryzyka zwlązane z pracą redaktora. Równocześnie naocznie możemy się przekonać, 
że czytelnik często nie zdawał sobie sprawy, iż niełatwo jest ,ryzykować byt gazety 
będącej głównym li\OZSadnikiem polskości na danym terenie. Ilustruje to kapitalny 
cytat z „Gazety Opolskiej": ,,Każdy jest bardzo śmiały i odważny, gdy korespon
dencje do umieszczenia nadeśle, gotów nawet się odgrażać redaktorowi. i nazywać 
go tchórzem, gdy korespondencji nie zamieści, lecz gdy potem sprawa ma się dostać 
przed kratki sądowe, to pana korespondenta nie ma" (s. 38). 

Za listami korespondentów śledzi Bednorz rozprowadzanie polskich gazet, ich 
docieranie do Afryki i Brazylii. Uświadamia czy.telnikowi olbrzymią rolę prasy 
w propagowaniu i prowadzeniu domowej nauki języka polskiego, tak ważnej wobec 
działalności germanizatorskiej szkoły pruskiej. Wylicza tu różne akcje zachęcające, 
rozprowadzanie elementarzy, książek, a nawet wzorców listów polskich opartych 
na dziełach klasyków. Trochę światła na metody pracy redakcji rzucają podane 
przez Autora przykłady poprawiania korespondencji przez redaktorów lub celo
wego podszywania się wydawców pod autorów ludowy.eh celem łatwiejszego prze
konania czytelnika. Bednorz podważa pJ:·zyjętą w literaturze polskiej tezę, że niski 
poziom prasy górnośląskiej odbierał czytelnika utworom większej wartości. Przeko
nywająco dowodzi, że prasa przygotowywała grunt pod bardziej wyrobione gusty 
czytelnicze i robiąc wiele dla propagandy klasyków miała na tym polu poważne 
rezultaty. Imponująco wygląda wykaz wydawnictw, które ogłaszały się w prasie 
śląskiej, a tym samym - jak można sądzlć - docierały ze swoimi książkami do 
Górnoślązaków. Autor przestrzega też przed zbyt pochopnym lekceważeniem nasta
wionej na mało wybredne gusty produkcji książkowej wydawnictw śląskich, widząc 
w niej nie tylko konkurencję dla popularnej lLteratury niemieckiej, ale i przygoto
wanie czytelnika do dzlel wyższej rangi. 

W pracy Bednorza otrzymaliśmy interesującą i potrzebną książkę. Zaciekawi 
ona nie tylko specjalistów, ale i ludzi, którzy nigdy nie ruszą ściśle naukowych 
opracowań. Tym samym z pewnością więcej niż te ostatnie przyczyni się do 
upowszechnienia wiedzy o przeszłości Polaków na Sląsku. 

Marek Czapliński 

E. M e n d e l, POLACY NA GÓRNYM SLĄSKU W LATACH I WOJNY SWIA
TOWEJ. POŁOŻENIE I POSTAWA, Katowice 1971, ss. 307. 

Monografia E. Mendla bez wątpienia wypełnia poważną lukę w polskiej histo
riografii Górnego Śląska. Prawdą jest bowiem, że dotychczasowe opracowania tylko 
fragmentarycznie poruszały kwestię położenia materialnego i postawy politycznej 
Polaków górnośląskich w latach 1914-1918. Na te dwa momenty Autor ·położył 



Recenzje 337 

w swojej pracy szczególny nacisk. Trzeba z góry stwievdzić, że Mendel nie sta
wiał sobie za zadanie napisanie w pełni wyczerpującej historii Górnego śląska 
tego okresu. Chciał omówić jedynie wybrane problemy, traktując je słusznie jako 
genezę późniejszej postawy ludności tej części Śląska w okresie powstań i ple
biscytu. Wydaje się, że tak postawione zadanie zostało wypełnione w sposób zado
walający. 

Autor podzielił swoją pracę na sześć zasadniczych rozdziałów. Pierwszy, ma. 
jący charakter wstępu, omawia· sytuację ekonomiczną Górnego śląska przed wojną, 
a także główne rysy działalności polityc:;mej Polaków· na tych ziemiach. W roz
dziale II przedstawione zostały zmiany polityczne, jakie przyniósł wybuch wojny, 
a więc skutki wprowadzenia stanu wojennego, :reakcję społeczeństwa i głównych 
obozów politycznych. Obszerny rozdział III to analiza sytuacji materialnej lud
ności pracującej, w tym także Polaków, która w oczywisty sposób wpływała na 
ich stosunek do państwa niemieckiego. W kolejnym rozdziale Autor· zajął się 
analizowanymi już kiedyś przez siebie frontowymi losami Górnoślązaków. Mendla 
ciekawią szczególnie przemiany w świadomości narodowej zmobilizowanych żoł
nierzy. Rozdział V - to badanie podobnych ewolucji w postawie politycznej lud
ności pozostałej na terytorium Górnego Śląskia. Wreszcie w rozdziale ostatnim 
' 

Autor przedstawił walkę ludu śląskiego wzmagającą się szczególnie w ostatnich 
latach wojny. Pracę zamykają wykazy wykorzystany,ch źródeł i literatury oraz 
streszczenia w językach obcych: rosyjskim, niemieckim i angielskim. 

Z powodu warunków wojennych źródła, jakimi dysponował Mendel, są znacz
nie skromniejsze niż dla okresu wcześniejszego, obraz życia, jaki można było 
przedstawić, też nie rysuje się tak imponująco, jak w latach poprzedzających wy
buch wojny, tym bardziej więc godna podziwu jest odwaga Autora, który podjął 
się niełatwej i niewdzięcznej ,pracy. Mendel ima również· odwagę odmiennie niż 
dotychczas traktować niektóre -drażliwe tematy. Nie waha się np. pisać o włącze
niu się Bertrama do akcji charytatywnej na rzecz głodującej ludności olmpowa-· 
nej Kongresówki (s. 132) czy gdy nieco prrzewartościowuje dotychczasowe poglądy 
n!a temat rolit głosów socjalistycznych w wyborze Korfantego w 1918 r. i(s. 163). 
Otwarcie pisze o wszystkich trudnościach, jakie stały na drodze Slązaków, zanim 
akceptowali bez zastrzeżeń swoją łączność z „nędzarzami Małopolski" (s. 102). 
Słuszne też wydaje się stwierdzenie Autora, że z chwilą wybuchu wojny mało kto 
na śląsku wierzył w możliwość włączenia zaboru pruskiego do Polski, nawet gdy-
by powstała ona jako odrębne państwo (s. 116). • 

Mimo że wysiłek Autora w pełni zasługuje na uznanie i pracę trzeba ocenić 
pozytywnie, trudno przejść do porządku dziennego nad niektórymi uwagami, h.-tóre 
nasuwają się przy lekturze tej książki. Tak więc wydaje sję, że monografia zo
stała oparta na nieco skromnej bazie materiałowej. Podsta,wowym źródłem była 
dla Mendla ,prasa. Zestaw jej tytułów nie budzi zastrzeżeń, ale można mieć wąt
pliwości, czy zawsze Autor dość kry.tycznie traktuje informacje gazetowe, będące 
przecież pod wyraźnym wpływem .cenzury, a zwłaszcza czy trzeba w oparciu o prasę 
pisać o rzeczach powszechnie znany.eh (np. s. 111). Autor wykorzystał skrupulatnie 
materiały archiwów państwowych Wrocławia, Poznania, Krakowa i Opola, ale tyl
ko częściowo bardzo ważne dla tematu zespoły Poczdamu i Merseburga. O ile 
w tym ostatnim wypadku mamy do czynienia z silą wyższą, to trudno zrozumieć, 
dlaczego pominięto niesłychanie ciekawe materiały wrocławskiego Archiwum Archi
diecezjalnego, które pozwoliłyby Autorowi o wiele pełniej i jaśniej przedstawić 
stosunki między Polakami a Centrum, zwlasueza zaś tło akcji obozu umiarkowa
nego w 1917 r. i przyczyny jej niepowod-zenia. W zespole Bertrama znajdują się 

10 - Sobótka 2/72 
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też interesujące materiały do szeregu inny-eh lkwestii, jak np. li-czebności, ;rozmiesz
czenia i składu narodowościowego jeńców wojennych przebywających na terenie 
diecezji wrocławskiej, którzy objęci byli opieką duszpasterską. Szkoda, że nie zaj
rzał Mendel i do archiwum w Katowicach, gdzie znalazłby niektóre ciekawe szcze
góły w teczkach Maedlera i policji królewskohuckiej. Wspomnieć jeszcze można 
o niewykorzystaniu szeregu innych źródeł drukowanych. Chodzi tu zwłaszcza
o sprawozdania inspektorów przemysłowych z lat wojny z terenu rejencji opol
skiej, które w wielu wypadkach dostarczają niezwykle ważnych informacji, m. in.
o warunkach pracy, położeniu materialnym, bezrobociu, wypadkach przy pracy itp.
Poważne luki ;widać w wykorzystaniu literatury. T.rudno uwierzyć, że w pracy
nie ma śladu wyzyskania podstawowy-eh opracowań dotyczący-eh dziejów Niemiec
okresu wojny, choćby tak łatwo dostępnych, jak Ziekurscha czy Kleina. Odczuwa
się, że Autor nie zna prac poświęconych ogólnym problemom zaboru pruskiego
i Wielkopolski w okr'esie wojny (chociażby artykuły Trzeciakowskiego czy mono
grafia Filipiaka o ruchu zw.iązkowym), skutkiem czego ważna ewolucja polityczna,
jaka tam następuje i wyraźnie odbija się na $ląsku, nie została do końca wydobyta.

Układ konstrukcyjny książki nie wydaje się szczęśliwy. Szczególnie razi wy
odrębnienie rozdziału o „Narastaniu ruchu rewolucyjnego" na samym końcu książ
ki. Autorowi nie udało się izolować spraw społecznych od politycznych, o których 
pisze w innym miejscu, prowadzi to do niepotrzebnych powtórzeń, np. problem 
rewolucji rosyjskich i ich wpływu na $ląsk przewija się w różny-eh rozdziałach, 
choć wystarczyłoby odesłać czytelnika do wcześniejszej pracy Autora. Mendel nie 
pisze przekonywająco o najbardziej kontrowersyjnej sprawie, mianowicie postawie 
ludności górnośląskiej w chwili wybuchu wojny. Autor miał prawo postawić od
mienną od przyjętej w literaturze tezę, zresztą wyraźnie zależało mu na dowie
dzeniu, że Slązacy od początl511 nie ,chcieli wojny. Jednak materiały, na których 
się opiera, w tym wypadku mają niewielką siłę dowodową i pochodzą przeważnie 
z czasów późniejszych, a w pracy pominięto zupełnym milczeniem raporty rejen
cji donoszące o lojalnej postawie Polaków śląskich. Nie wydaje się, aby takie 
stanowisko było słuszne, tym bardziej że cala książka przekonuje czytelnika, iż 
dopiero późniejsze lata wojny przyniosły zasadniczy przełom w świadomości naro
dowej Górnoślązaków. 

Przedstawione przez Autora zagadnienia zwjązane z położeniem materialnym 
ludności na Górnym Sląsku również budzą wątpliwości. Szerszego wyjaśnienia wy
maga choćby sprawa „paradoksalnej sytuacji" zaistniałej po wybuchu wojny na 
rynku pracy, gdy z jednej strony mobilizacja wyrwała od warsztatów pracy -tysiące 
mężczyzn, a z drugiej strony setki zakładów ograniczyło p1·odukcję w takim stop
niu, że nastąp.il gwałtowny wzrost bezrobo-cia. Wydaje się, że przedstawione ceny 
artykułów żywnościowych (nie najważniejszych zresztą) z pierwszych lat wojny 
oraz stwierdzenie, iż w późniejszym okresie już one nie wzrastały, są poważnym 
uproszczeniem zagadnienia. To prawda, że w drugiej fazie wojny dawał się od
czuwać coraz dotkliwszy brak na rynku artykułów pierwszej potrzeby, niemniej 
jednak podkreślenie, że ceny ich wzrastały nieustannie do końca wojny o wiele 
szybciej niż tempo wzrostu plac, jest ważnym wskaźnikiem pogarszającej się sy
tuacji materialnej ludności na tym terenie. 

Szereg szczegółowych sformułowań Mendla budzi też wątpliwości, tym ,bar
dziej że nie zawsze dba on o ich konsekwen-cję. Zasygnalizujemy tylko niektóre 
przykłady. Nieprecyzyjnie przedstawiona została sprawa zasiłków i zapomóg przy
znawanych rodzinom zmobilizowany,ch mężczyzn (s. 89). Po stwierdzeniu, że od 
początku 1917 r. wartość kaloryczna dziennych przydziałów żywnościowych nie 
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przekraczała 1300-1400 kalorii dla robotnika cywilnego obywatela Rzeszy, co naj
mniej dzi.wnie brzmi uwaga, iż z początkiem tegoż roku przyjęto jako normę wy
żywienia dla jeńców wojennych 2700 kalorii dziennie (s. 74, 81). Błędna jest też 
podana przez Autora informacja, że po wybuchu wojny władze zawiesiły działal
ność związków zawodowych, w tym również Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, 
i 'że dopiero ustawa z grudnia 1916 r. o „ojczyźnianej służbie pomocniczej" (Vater. 
landischer Hilfsdienst) reaktywowała niejako działalność ruchu związkowego 
w Niemczech (s. 40-41, 206-207). Równie nieścisłe jest stwierdzenie, że z chwilą 
wybuchu wojny działalność PPS została zakazana. Nie było wszakże żadnej usta
wy rozwiązującej tę partię po wybuchu wojny (s. 195). Nie jest zgodna z prawdą 
informacja podana za prasą, że już w jesieni 1914 r. pracowało we wszystkich 
działach gospodarki śląskiej ok. 65 tys. jeńców (s. 73). Czy „Strzoda był centrow
cem narodowości polskiej" (s. 39), czy „Glowatzki i Strzoda to Niemcy polskiego 
pochodzenia" (s. 40)? Mylne jest twierdzenie, że z chwilą wybuchu wojny władzę 
nai Sląsku objęli trzej generałowie (s. 53). Dziwna jest pretensja do Korfantego, 
że nie stawiał publicznie takiego programu dla zaboru pruskiego, jak poseł socja
listyczny dla Królestwa (s. 145). ,,Katolik" nie wykupił firmy „Miarki" (s. 35), II woj
na bałkańska nie była „walką wyzwoleńczą ludności słowiańskiej i greckiej" (s. 50). 
Wybory uzupełniające w czerwcu 1918 r. były wyborami nie do sejmu, lecz do 
Reichstagu (s. 164, tytuł tabelki). 

Dużo miejsca poświęcił Autor sprawom mającym bardzo luźny związek z oma
wianym problemem, a znanych z literatury. Należy do nich np. kwestia powstania 
armii Hallera we Francji (s. 104--105). Podsumowania poszczególnych rozdziałów 
nie zawsze są konieczne, zwłaszcza gdy powtarzają rzeczy ogólnie znane (np. s. 44). 
Wątpliwości budzi· też zawarty na końcu książki wykaz wykorzystanych w pracy 
opracowań. Znalazły się w nim bowiem prace mające bardzo luźny związek z te
matem przy równoczesnym braku wielu pozycji ściśle łączących się z nim. Szkoda 
równieź, że praca nie została zaopatrzona w Jndeksy. 

Konkludując trzeba powtórzyć, że zasadniczo omawiana książka spełniła swoje 
:>.adanie, wzboga.ca.jąc :naszą wiedze o sytuacji w latach I wojny światowej na 
Górnym Śląsku. Szkoda jednak, że przed drukiem nie została staranniej dopraco
wana, gdyż przy niewielkim wysiłku można było uniknąć wielu potknięć, które 
szkodzą teraz książce. Można właściwie zastanowić się, czy qyło możliwe omówie
nie w tak skromnych ramach tylu różnorodnych problemów, czy nie lepszym roz
wiązaniem byłoby skoncentrowanie się albo na sprawach politycznych, albo eko
nomicznych, ale omówienie ich naprawdę wyczerpująco. W tej bowiem postaci 
książka pozostawia wrażenie niedosytu. 

Marek Czapliński, Romuald Gelles 

J. K.u k ulk a, FRANCJA A POLSKA PO TRAKTACIE WERSALSKIM 
(1919-1922), Warszawa 1970, ss. 623. 

Ta obszerna i wartościowa monografia polityki III Republiki Francuskiej 
wobec II Rzeczypospolitej obejmuje bardzo krótki, jednakże ważki okres przeło
mowych procesów powszechnodziejowych bezpośrednio po traktacie wersalskim. 
Kontynuując swoje wcześniejsze zainteresowania tym okresem J. Kukułka posta
wił przed sobą J od razu - dodajmy - z powodzeniem zrealizował ambitne zada
nie nakreślenia możliwie „pełnego i prawdziwego obrazu polityki francuskiej 
w stosunku do Polski oraz ukazania sil napędowych i rozwojowych prawidłowości 
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tej polityki" (s. 12), przede wszystkim w oparciu o archiwalną podstawę źródłową. 

Sięgnął więc do polskich i czechosłowackich, w części -także francuskich i nie

mieckich archiwów dyplomatycznych i kolekcji. Wśród innych, po raz pierwszy 

w odniesieniu do lat 1919-1921, wykorzystane zostały uwierzytelnione odpisy ko

respondencji Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce znajdujące się w Centralnym 

Archiwum Wojskowym w postaci kolekcji pod nazwą Teki Teslara. Na marginesie 

jednakże sygnalizujemy istnienie zespołu, także francuskiego pochodzenia, pod na

zwą Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Sląsku w latach 
1920-1922, znajdującego się w zasobach WojewódZJkiego Archiwum Państwowego 

w Opolu 1, który choć udostępniony historykom już jesienią 1965 r., w pracy Ku

kułki nie został wykorzystany. Imponujące jest zestawienie literatury naukowej 

i pamiętnikarskiej wyzyskanej w recenzowanej pracy. Szeroko wykorzystana zo
stała również w niej prasa i inne periodyk.i. tak polskie, jak i obce. Literaturze 

przedmiotu Autor wyznaczył funkcje jedynie punktu odniesienia własnych do

ciekań i ustaleń. Podczas lektury okaże się jednak, że zasadę tę, ze zrozumiałych 
zresztą względów, Kukułka nie zawsze konsekwentnie .i w pełni może stosować. 

Studium obejmuje okres od podpisarnia traktatu wersalskiego (czerwiec 1919 r.) 

do wejścia w życie przymierza między Francją a Polską (czerwiec 1922 r.). ,Po
dzielone na cztery części, daje kolejno obraz prób dyplomacji francuskiej zabez

pieczenia bytu państwa polskiego w okresie czerwiec 1919-styczeń 1920 r. (cz. I), 
krystalizowania się miejsca J roli Polski jako ośrodka „bariery" antyniemieckiej 
i antyradzieckiej w okresie wojny polsko-radzieckiej (cz. Il), wysiłków Francji 
związania z nią Polski i wynikających na tym tle rozbieżności w poglądach J inte

resach obu partnerów (październik 1920-luty 1921 r., cz. III) oraz nierównopraw

nego charakteru stosunków Francji z Polską w okresie formalnego wiązania się 
Polski z Francją (luty 1921----czerwiec 1922 r .. cz. IV). By oddać złożoność i skom
plikowany charakter dwustronnych stosunków francusko-polsk.i.ch, J. Kukułka wy
kra� nieraz poza ramy tematu i kreśli szerszy obraz niektórych fragmentów 
wewnętrznych dziejów Francji, a także dyplomatycznej historii Europy w tym 
okresie. Pozwala to z jednej strony na widzenie problemów w ich szerszych uwa
runkowaniach, z drugiej jednakże nie zawsze sprzyja przejrzystości wywodu. 

Sporo miejsca w omawianej pracy Autor pośwJęcił interesującym nas sprawom 
śląskim. Kwestia górnośląska, jak również cieszyńska jest rozpatrywana głównie 

w kontekście tworzonej wówczas przez Francję „bariery wschodniej". Tu właśnie 
na odcinku spraw śląskich Francja napotykała znaczne trudności w realizacji 

swojej strategii. W .roZJdziale V części I zatytułowanej „U podstaw systemu wer

salsk.i.ego" Autor nawiązał jedynie do faktów poprzedzających podjęcie decyzji 
wersalskich. Wskazując tu na związek między istnieniem trwałych konfliktów 
niemiecko-polskich będących rezultatem traktatu wersalskiego a dążeniem Francji 
do umacniania swojej pozycji w Polsce, przedstawiono obraz niekonsekwentnej 
jej polityki wobec Ndemiec oraz ograniczonych możliwości (nawet „tragicznej bez
silności") przyjścia z pomocą Polsce w okresie I powstania śląskiego, co wynikało 

z zaostrzających się sprzeczności między Francją a Anglią. W tej części mono
grafii zostało też przedstawione stanowisko Francji wobec konfliktu cieszyńskiego 

w okresie od zakończenia I wojny światowej do stycznia 1920 r. J. Kukułka ana

lizując sZJczególne trudności polityki francuskiej na tym obszarze daje obraz jej 

1 J. P r  z e  w ł  o c k  i, Nowe materiały do historii Górnego Sląska w okresie 
powstań i plebiscytu (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, XXII, 1967, nr 4, 
s. 567-575).
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proczeskiego stanowiska w znanym sporze polsko-czechosłowackim. Powodzenie 
francuskich planów utworzenia skonsolidowanego bloku państw w Europie środ
kowo-wschodniej zdeterminowane było potrzebą uprzedniego zbliżenia między obu 
zwaśnionymi narodami. Zaostrzający się konflikt wskazywał jednocześnie na nie
bezpieczeństwo zagrożenia dróg �opatrzenia Polski, co mogło osłabić jej szcze
gólną rolę w antyradzieckiej polityce Francji. Te względy zdaniem Autora leżały 
m. in. u podłoża tafotyki odwlekania decyzji i zachowania jedynie pozorów bez
stronności.

Naszą wątpliwość budzi ten fragment rozważań, w którym Kukułka stwierdza, 
że strona czeska w konflikcie cieszyńskim „powoływała się przede wszystkim na 
względy gospodarcze i komunikacyjne" (s. 131). Dotychczasowa, bogata już lite
ratura przedmiotu jednoznacznie określiła pierwswplanowe miejsce argumentów 
historycznych w czechosłowackich zabiegach o zdobycie ziemi cieszyńskiej, a przede 
wszystkim stworzonych deklaracją z 28 IX 1918 r. okoliczności prawnomiędzynaro
dowych, będących przecież funkcją argumentacji historycznej. Zgodzimy się tu jed
nak, że rzeczywistym podłożem akcji Czechosłowacji w styczniu 1919 r. wobec 
Śląska Cieszyńskiego były te właśnie, wymienione przez J. Kukułkę czynniki eko
nomiczne. Sięgała zresztą do nich Czechosłowacja później, w miarę rozwoju sytu
acji, często i coraz śmielej. Do drobnych usterek zaliczyć należy podanie nie
ścisłej daty konferencji krakowskiej na 22-28 VII 1919 r., .rzeczywiście konfe
rencja odbyła się 21-29 VII 1919 r. Nie możemy także zgodzić się z Autorem, 
jakoby decyzję. o plebiscycie na tym terenie trudno było nazwać zwycięstwem 
dyplomacji francusko-czechosłowackiej (s. 136). Niewątpliwie u podłoża tej decyzji 
leżała wysuwana przez stronę polską zasada etnograficzna; spotkała się ona, po 
jej ogłoszeniu, początkowo z entuzjastycznym przyjęciem przez społeczeństwo pol
skie. Pamiętamy jednak, że jeszcze w sierpniu 1919 r. realna była tzw. linia włosko
-amerykańska - propozycja dla Polski korzystna, samo zaś odkładanie decyzji 
o podziale śląska Cieszyńskiego było właśnie zwycięstwem francuskiej taktyki
odwlekania decyzji na tym terenie i wyczekiwania na moment, w którym fran
cuska dyplomacja zdoła narzucić Warszawie rozwiązanie zgodne z interesami b1iż
szej jej Pragi 2.

Do spraw Śląska Cieszyńskiego Autor omawianej tu monografii wraca jeszcze 
niejednokrotnie w dalszych jej częściach, w których omawia strategię i taktykę 
Francji w Europie środkowej. Wszystk.ie próby dyplomacji polskiej wpłynięcia na 
rewizję polityki francuskiej w tym rejonie Europy nie przyniosły oczekiwanych 
w Warszawie rezultatów. Ostateczna �ś decyzja Rady Ambasadorów z 28 VII 
1920 r.,' jej pospieszne przyjęcie i charakter tego rozstrzygnięcia były rezultatem 
wykorzystanych przez Pragę i Pa.ryż konsekwencji wojny polsko-radzieckiej, przy
musowej sytuacji Polski. Zgadzamy się z oceną tego faktu przez Kukułkę, który 
pisze: ,,Przez przymusowy kompromis cieszyński dyplomacja francuska [a jej prze
cież dziełem było rozstrzygnięcie z lipca 1920 r. - J. M.] nie osiągnęła właściwego 
sukcesu, gdyż ,nie udało jej się ani zabezpieczyć Polsce tyłów od strony Czecho
słowacji, ani nawet zdobyć życzliwej neutralności Pragi w wojnie polsko-radziec
kiej, nie mówiąc już o jakichkolwiek gestach solidarności z Polską w tej wojnie" 
(s. 315). Reperkusje tego spo.ru zostały także rozwinięte w następnych rozdziałach 

2 Por. m. in. A. S z k 1 a ,r s k a  - L o h m a  n n o w a, Polsko-czechoslowaclcie sto
sunki dyplomatyczne w latach 1918-1925, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 56. 
Autorka wymienia tę monografię w zestawieniu bibliografii, nie odwołuje się jednak 
do niej w swojej pracy. 

I 
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omawiających wysiłki dyplomacji franousk:iej w k.ierunku zbliżenia Polski do Ma
lej Ententy. Właśnie niezawężanie omawianych stosunków polsko-czechosłowackich 
do konfliktu cieszyńskiego i wydobycie całego skomplikowanego mechanizmu 
i międzynarodowego tła rywalizacji o przodującą rolę w zespole nowo powstałych 
państw w Europie środkowej pozwala na jednoznaczną ocenę polityki francuskiej 
w tej części kontynentu europejskiego. 

Jeśli chodzi o sprawy górnośląskie i propolskie tutaj stanowisko Francji -
inne niż w sporze cieszyńskim - wynikało ono nieodmiennie z przekonania, że 
lukom, które traktat wersalski pozostawił dla ekspansji niemieckiej na wschodzie, 
Francja również w swoim własnym interesie musi postawić tamę. Zaciążyła jedno
cześnie na rozwiązaniach tej kwestii postawa solidarności z Anglią. Wydobyte przez 
Kukułkę istniejące między Francją a Anglią odrębności interesów nigdy -
w sprawach zasadniczych - nie przekreśliły zasady stawiania przez rząd fran
cuski solidarności z Anglią ponad solidarność z Polską. Stąd w pracy otrzymujemy 
obraz częstych niekonsek!wencji i licznych wahań Paryża w odniesieniu do pol
skich zmagań o Górny Śląsk. Zawsze jednak w tym okresie, jeśli nie godziło to 
w jej własne interesy, żądała Francja przestrzegania klauzul traktatu wersalskiego, 
co miało zabezpieczyć ją przed niebezpieczeństwem zbytniego wzmocnienia się Nie
miec. Kukułka kilkakrotnie w pracy nawiązuje też do niebezpieczeństwa izolacji 
Francji na arenie międzynarodowej, co istotnie hamowało jej spektakularne opo
wiedzenie się za Polską. Autor w omawianej tu monografii, wykorzystując bogatą 
już przecież literaturę przedmiotu, wiele uwagi poświęcił kwestii ekonomicznych 
implikacji spraw górnośląskich. Misja prof. Benisa i umowy górnośląskie, ich waga 
i wpływ na przebieg rozwiązań górnośląskich zajmują w pracy dużo miejsca. 
Niepełny jednak wydaje się obraz następstw zasygnalizowanych jedynie przez 
J. Kukułkę rozmów francusko-niemieckich •(s. 498-502), ich wpływu 111a francuskq
politykę wobec Górnego Śląska. Wymaga także dalszych pogłębionych studiów
problem mechanizmu oddziaływania wielkiego kapitału francuskiego i jego wpły
wu na stanowisko rządów Francji w odniesieniu do rozwiązań górnośląskich. Pra
wie całkowicie zostało w pracy pominięte stanowisko Francji wobec margineso
wych co prawda problemów - tendencji neutralistyczno-separatystycznych na
ziemiach śląska.

Informacja na s. 391 (,,Oqliozono, że z Niemiec miało przybyć 182 tys .... ") 
jest dość eufemistyczna, ponieważ przed plebiscytem szacowano liczbę emigrantów 
z Niemiec nawet na około 300 tys., a owych 182 tys., o których mowa u Kukułki, 
to po prostu ustalenie z oficjalnych rezultatów plebiscytu. Także teza Aut.ora, 
jakoby „szybki podział Górnego śląska na zasadzie wyników glosowania nie był 
możliwy, ponieważ gminy .. . były bardzo pomiesrene" (s. 512), sugerująca, że była 
to jedyna przyczyna targów i decyzji po plebiscycie, jest nie tylko powierzchowna, 
ale wręcz upraszcza i wypacza rzeczywisty obraz. 

Powyższe uwagi nie mogą oczywiście podważyć wysokiej wartości pracy. Także 
zasygnalizowana tutaj przez nas problematyka stanowi tylko fragment tej wielkiej 
monografii · uwzględniającej bal.'dzo szeroki wachlarz zagadnień związanych z fran
cusko-polskimi stosunkami po I wojnie światowej. Autor pokusił się w niej· o wy
świetlenie wielu spraw z całokształtu tych stosunków i wniósł do dotychczasowej 
wiedzy o tym okresie sporo szczegółowego materiału informacyjnego. 

Jan Meissner 

•
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F. H a w r  a n e k, NIEMIECKA SOCJALDEMOKRACJA W PROWINCJI GÓR
NOŚLĄSKIEJ W LATACH 1929-1933, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1971, SS. 301. 

W doty,chezasowych badaniach poświęcony-eh dziejom śląska Opolskiego w la
tach międzywojennych główną uwagę zwrócono na działalność ruchu polskiego oraz 
nurtu rewolucyjnego w ruchu robotniczym. Książka F. Haw.ranka, traktująca o nie
mieckiej socjaldemokracji w prowincji górnośląskiej w okresie wielkiego kryzysu, 
jest pierwszą poważniejszą publikacją wykraczającą poza tradycyjne kierunki ba
dań, posiada charakter pionierski. Okres i zakres dociekań badawczych Hawranka 
nie jest wielki, waga gatunkowa tematu, dotychczas nie poruszanego, duża. Autor 
musiał przede wszystkim pokonać sporo trudności celem zgromadzenia źródeł. Zba
dane zespoły akt archiwalnych Opola i Wrocławia - jak stwierdza - wniosły 
stosunkowo mało materiału. Nie zachowały się archiwa organizacji partyjnych SPD, 
a ponieważ partia była w opisywanym czasie współrządząca, odpowiednie władze 
nie prowadziły jej dokumentacji. Szczupłość zasobów archiwal111ych do podjętego. 
tematu zmusiła Autora do żmudnej i niezwykle pracochłonnej kwerendy prasowej. 
Hawranek cytuje w niej osiemnaście tytułów pism polskich i niemieckich reprezen
tujących różne kierunki polityczne - od skrajnie reakcyjnych i szowinistycznych, 
po lewicowe, marksistowsko-leninowskie - zarówno regionalnych, jak i centralnych. 

Kolejna trudność, która stanęła przed Autorem rozprawy, jest natury metodo
logicznej. W dotychczasowej historiografii, polskiej i innych krajów, spotykamy spo
ro uproszczeń, jednostronnych opinii i ustaleń o SPD. Hawranek nie poszedł po 
najłatwiejszej drodze zgromadzenia faktów potwierdzających istniejące oceny, lecz 
dokonał rzeczow�j i wnikliwej analizy założeń programowych ,tej partii oraz jej 
działalności w burzliwym okresie życia społec2mego i politycznego w Rzeszy Nie
mieckiej i na Śląsku Opolskim. 

Konstrukcja pracy jest przejrzysta i prosta. Składa się ona ze wstępu, siedmiu 
rozdziałów, zakończenia, wykazu zjazdów i konferencji SPD w latach 1929-1932, 
zestawienia kopalń i hut na Górnym Śląsku, wykazu ważniejszych źródeł i litera
tury, wykazu używanych skrótów, indeksu nazwisk i miejscowości, wykazu tabel 
oraz trzech obcojęzycznych streszczeń. Na szerokim tle stosunków demograficznych, 
narodowych, gospodarczych, społecznych, polityczmych, pogłębiającego się kryzysu 
i natężającego ruchu strajkowego (rozdz. I, s. 7-85) ukazał nam Hawranek program 
i organizację SPD na Górnym śląsku, jej podział terytorialny i liczebność, działal
ność w związkach zawodowych, ruchu młodosocjalistycznym, Reichsbanner, Zelaz
nym Froncie (Eiserne Front), ,,przybudówkach partyjnych", oraz przesłanki i cha
rakter opozycji, która w 1931 r. przybrała nazwę Sozialistische Arbeiterpartei 
Deutschlands - SAP (rozdz. II, s. 86-125). Trzy kolejne rozdziały książki traktują 
o stanowisku SPD wobec kryzysu i walki strajkowej na Górnym Śląsku (,rozdz. III,
s. 126-161), o jej stosunku do sprawy polskiej na tym ,terenie (rozdz. IV, s. 162-
173), przeciwników poli,tycznych: Centrum, narastającej groźby faszyzmu, Komuni
stycznej Partii Niemiec (rozdz. ,V, s. 174-208). W rozdziale VI została przedstawiona
działalność polityczna SPD na Górnym śląsku: jej zaangażowanie, stanowisko, osią
gnięcia w inicjatywie ludowej i referendum w 1929 i 1931 r., w kampaniach wy
borczych do sejmiku prowincjonalnego w 1929 r., do Sejmu Pruskiego w 1932 r.,
Parlamentu Rzeszy w 1930 r., w lipcu i listopadzie 1932 r. oraz dwukrotnych wybo
rach prezydenckich 1932 r. Ostatni ro7ldzial recenzowanej książki poświęcił Hawra
nek stanowisku SPD wobec przewrotu hitlerowskiego i ocenie jej ról.i w upadku
republiki weimarskiej ..
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Pewnym mankamentem rozprawy jest niewykorzystanie zagranicznycll zbiorów 
archiwalnych, zwłaszcza NRD-owskich przechowywanych w Poczdamie i Mersebur
gu 1• Autor nie dotarł również do roczników niemieckiej socjaldemokracji publiko
wanych w opisywanym okresie i zawierających sporą ilość interesującego materia
łu 2• Na ich ·podstawie można było m. in. rozszerzyć skromną z konieczności infor
mację o liczebności SPD IIla Górnym Śląsku (s. 97). Niemiecka socjaldemokracja 
była wówczas partią stosunkowo nieliczną. Gó�ośląski okręg liczył w ostatnim 
dniu 1928 r. 5543 członków, w 1929 r. - 5726, a w 1930 r. - 6049. Oznacza to, że 
w latach kryzysu gospodarczego liczba członków górnośląskiej socjaldemokracji po
woli, lecz systematycznie rosła. 1W 1929 r. przybyło ich ogółem 183, a w 1930 r. 
323. Znacznie szybciej od ogólnej liczby członków postępował wzr:ost liczby kobiet
w szeregach tej partii. 31 XII 1929 r. było ich w szeregach SPD na Śląsku Opolskim
1288, a w 1930 ir. - 1516. Wynika z tego, że przytłaczającą ilość nowych członków
przyjętych w 1930 r. stanowiły kobiety (288 na ogólną liczbę wzrostu członków SPD
na Górnym Śląsku w tym roku - 326). Ze 132 grup miejscowych, które liczyła
górnośląska SPD, 10 było wyłącznie żeńskich, w 15 grupach miejscowych panie
zasiadały w zarządach. Ogółem stanowiły one w 1930 r. 25,060/o członków SPD na
Górnym Śląsku (w Rzeszy Niemieckiej kobiety stanowiły 220/o ogółu członków) 3.

Edward Mendel 

H. H o f f m a n  n, IM DIENSTE DES FRIEDENS. LEBENERINNERUNGEN
EINES KATHOLISCHEN EUROPAERS, Sruttga,rt und Aalen (1970), Konrad Theis 
Verlag, ss. 409 + 4 nlb. 

Pamiętnik, który zamierzam omówić, jest dość niezwykłym dziełem. Został on 
podyktowany przez Autora liczącego 91 lat. Ze względu na utratę wzroku Autor 
nie mógł przeprowadzić korekty i niezbędnej kosmetyki dzieła. O tych dwu rze
czach należy pamiętać, przystępując do czytania tego skądinąd bardzo ciekawego 
pamiętnika, obejmującego prawie dziewięćdziesięcioletni okres czasu. Trzeba więc 
wybaczyć pewne mielizny, na których utyka czasem opowiadanie, trzeba z pewną 
ostrożnością odnosić się do przytaczanych, prowadzonych kiedyś przez Autora roz
mów, które zwłaszcza gdy chodzi o czasy późniejsze, nie mogą być całkowicie wier
ne, chociaż na ogól Autor dysponuje świetną pamięcią. 

H. Hoffmann, autor wielu dziel poświęconych historii śląska, jest nieprzeciętną
i znaną na śląsku postacią. Wywodzi się z twardego rodu chłopów śląskich. Ojciec 
jego, z pochodzenia chłop, został murarzem jedynie dlatego, że prawo pruskie nie 
pozwalało na dzielenie gospodarstw wielodzietnych rodzin. Toteż ojciec Autora, 
Józef, wyemigrował ze wsi :i osiadł w Głogowie. Matka Autora, z domu Elsner, po
chodziła też z rodziny chłopskiej. Hermann przyszedł na świat w Głogowie dnia 
14 V:II 1878 r. Stan majątkowy rodziców nie był ani najgorszy, ani najlepszy, :toteż 
gdy trzeba było Hoffmanna oddać do gimnazjum, stało się to możliwe jedynie dzięki 
uzyskanemu przez niego stypendium. 

1 Np. Deutsches Zentralarchiv, Hist. Abt. II Merseburg, Preussische Ministerium 
qes; Inner:n, Rep. 77, Tit. 4043, Nr. 277, Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
1929-1933. 

2 „Jahrbuch der Deutschen Sozialdemokratie fiir das Jahr ... " 
3 „Jahrbuch der Deutschen Sozialdemokratie fii.r das Jahr 1929", herausgegeben 

vom V orstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, s. 178; także: ,,J ahr
buch der Deutschen Sozia1demokratie fiir das Jahr 1930", s. 201 i 203. 

\ 
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Wspomnienia o szkole podstawowej, do której chodził, nie są zbyt bogate, ale 
za to ciekawe. Sądząc po tym, oo Autor o niej opowiada, była to typowa, surowa, 
pruska szkoła. Hoffmann opowiada, jak jako młody chłopak został niewinnie skar
cony za pomocą bambusowego kija przez księdza katechetę i jak po latach tenże 
katecheta interpelowany w sprawie tej niezasłużonej kary przez Autora odpowie
dział spokoj,nie: ,,Nic nie szkodzi, przecież nieraz zasłużyłeś na kije, a nauczyciele 
nie dostrzegli twej winy". Opowiada też o tym, jak inny pedagog spoliczkował go 
za to, że spotkawszy nau<:ZYciela z jakimś wojskowym nie zdjął przed nim czapki, 
ale zasalutował mu ręką. Nie lepiej wyglądała sytuacja w gimnazjum głogowskim, 
do którego następnie uczęszczał. ,,Gimnazjum było surowe - konstatuje - nau
czycieli bano się, szanowano ich, nikt jednak ich nie lubił". Żywsze odruchy w cza
sie nauki były wręcz tępione. Gdy na lekcji francuskiego przy czytaniu Skąpca.

Moliera Hoffmann w pewnym momencie wybuchnął śmiechem, nauczyciel spojrzał 
na niego tak surowo, że Autorowi i jego kolegom „odeszła ochota do śmiania się" 
(s. 25). Podobnie było z klasyfilkowaniem uczniów. Po latach spotkał się Autor
ze swym profesorem i w czasie spaceru począł snuć wspomnienia szkolne. Profesor 
przypomniał, że Autor pisał piękne zadania i że niektdre z nich czytali nauczyciele 
potem w sali konferencyjnej. ,,Powiedziałem mu: Dziwi mnie to, skoro zadania 
moje oceniano najwyżej na dobre. - Bardzo dobrze było w czasie dziewięciu lat 
gimnazjalnych słowem nieznanym" - dodaje (s. 26). Przy tym wszystkim poziom 
szkoły był wysoki. Poza normalnymi wiadomościami wyniósł Autor z niej znajo
mość greckiego, angielskiego i hebrajskiego. Gdy chodzi o łacinę, to ucz.niowie wyż
szych klas mogli tłumaczyć na język łaciński artykuły gazet śląskich. 

W 1898 ir. rozpoczął Autor studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. 
I tu ówczesne stosunki były surowe, a odnoszenie się profesorów do studentów 
bezwzględne. Gdy Autor popadł w konflikt z jednym z profesorów, który potrakto
wał go niesprawiedliwie, otrzymał na prośbę o zadośćuczynienie odpowiedź: ,,Stu
dentowi nie udzielam wyjaśnień" (s. 36).

Studia uniwersyteckie wpłynęły jednak na ostateczne ukształtowanie osobo
wości Hermanna Hoffmanna. Wyszedł z Uniwersytetu jako człowiek otwarty na 
wszystko, co słuszne i nowe, zarówno w kwestiach ideologicznych, zasadniczych, 
jak i w sprawach życiowych, drobnych. Toteż Autor będzie zwolennikiem pisarzy, 
którzy nie cieszyli się uznaniem u jego przełożonych, będzie walczył o sprawiedli
wość tam, · gdzie inni gotowi będą schować głowy, wreszcie będzie propagatorem 
takich rzeczy, jak jeżdżenie 'Ila rowerach, ,,przed czym ostrzegano nas w alumna
cie". Opo\11,iadając o swej pracy w Legnicy, podczas której dzięki rowerowi dotarł. 
do osad katolickich, gdzie dzieci jeszcze nigdy nie widziały katolickiego księdza, 
wspomina o zabawnym spotkaniu z biskupem Klosske z Gniez.na. Tego to biskupa 
przybyłego do Legnicy zaprosił na śniadanie do swego mieszkania. ,,Siedział na 
sofie, a ja siedziałem naprzeci,w niego. Zauważyłem, że patrzy ponad mną na mój 
rower. - Zapewne ksiądz biskup nie widzi chętnie, gdy księża jeżdżą na rowe
rach? - odważyłem się zapytać. - U nas zakazano księżom jeździć na rowerach" -
brzmiała chłodna odpowiedź biskupa (s. 50). 

W 1902 r. został Autor księdzem i od tej chwili zaczął praoować najpierw 
jako wikary i katecheta, potem jako profesor gimnazjalny. Nłe zamierzamy itu 
śledzić jego kariery nauczycielskiej. Warto jednak wspomnieć o pracy w Legnicy, 
albowiem tu zetkmąl się Autor po raz pierwszy poważniej z problemem polskim. 
Z Polakami stykał się Autor stosunkowo wcześnie, albowiem - jak zauważa -
Głogów leżał na granicy zasiedlenia żywiołu niemieckiego i polskiego. Chodziło 
jednak wówczas głównie -0 Polaków będących poddanymi pruskimi. ,,W domu mych 
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rodziców nie słyszałem nigdy złośliwych lub pogardliwych słów skierowanych pod 
adresem Polaków" - pisze (s. 219). W czasie studiów spotkał się z Polakami z Gór
nego Śląska, ,,którzy marzyli już o wskrzeszonej Polsce" (s. 220). Dopiero w Legnicy 
zetknął się Autor bliżej z Polakami z �rólestwa i Galicji pracującymi sezonowo na 
roli w okolicach miasta. By móc spełniać obowiązki duszpasterskie wobec tej lud
ności, począł się uczyć polskiego i Po krótkim czasie mógł spowiadać po polsku 
i nauczać prawd religijny,ch w tym języku. Gdy pewnego roku miał przybyć do 
Legnicy w celu bierzmowania młodzieży kardynał Kopp, Autor przygotował do 
przyjęcia tego sakramentu również i sporą grupkę Polaków. Młodzi Polacy odróż
niali się wyglądem od Niemców. ,,Gdy kardynał dokonał bierzmowania dziesięciu 
z nich, przerwał udzielanie sakramentu, oparł się na pastorale i spytał mnie: ,,Księ
że kapelanie, myślałem, że Legnica to •niemieckie miasto". Autor naturalnie nie 

zaprzeczył temu, jednak zwrócił kardynałowi uwagę na to, że tych Polaków jesienią, 
kiedy wrócą do domu, nikt nie będzie bierzmował. Ostatecznie też Kopp na prośbę 
Autora udzielił tego sakramentu i reszcie Polaków. 

Przy sposobności warto wspomnieć, że Autor usiłuje bronić zarówno Koppa, 
jaik i Bertrama, gdy chodzi o ich stosunek do Polaków. Świadczy to na pewno 
-0 przywiązaniu do byłych zwierzchników, nie jest jednak w pełni przekonywające. 
Jeśli bowiem Koppa w pewnej mierze może tłumaczyć jego na wskroś feudalne 
usposobienie, które kazało mu w Polakach na śląsku widzieć prawowitych podda
nych króla pruskiego, to obrona Bertrama nie jest przekonywająca, a twierdzenie 
Autora, że w archiwum tego księcia kościoła nie znaleziono dokumentów świad
czących o jego anty-polskim nastawieniu, nie odpowiada w pełni prawdzie. 

Najpiękniejsze swe lata przeżył Autor - jak się wydaje - przed I wojną. 
Gdy pracował jako nauczyciel w Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu pobierał 
przyzwoitą pensję, mógł zwiedzać niemal cały świat. Korzystał też z tych możli
wości, ile mógł. Gdzie też nie bywał! Kolejno Ziemia Święta, Włochy, Anglia, Por
tugalia, Hiszpania były miejscami jego dłuższego czy krótszego pobytu. Autor słusz
nie nie sili się na opisy tych krajów, ale mówi o swych kontaktach z ludźmi. Do 
ciekawszych spotkań należy zetknięcie się z ówczesnym papieżem Piusem X,

przy czym przytoczona rozmowa świadczy zarówno o ludzkośei tego zwierzchnika 
kościoła, jak i o jego braku orientacji w stosunkach panujących w ówczesnych 
państwach środkowej Europy. 

Do najciekawszych ustępów pamiętnika należą relacje Hoffmanna . z czasów 
I wojny światowej, w czasie której był duszpasterzem w armii niemieckiej. Przy 
tej okazji dane było Autorowi zetknąć się z wielu sprawami związanymi z tą

wojną. Już w pierwszych dniach swego pobytu przy wojsku musiał poznać różnicę 
istniejącą między propagandą a rzeczywistością. Oto jeszcze przed udaniem się 
na front poinformowano go, że jego poprzednik, Kaschny, znajomy Hoffmanna, 
został skrytobójczo zamordowany przez jakiegoś Fl.'ancuza w chwili, gdy zaopatry
wał rannego Niemca. ,,Z niemałym gniewem jechałem do Francji na pole walki -
pisze. - Tam dowiedziałem się, że Kaschny zmarł w lazarecie. Znalazł się w nim 
z powodu tego, że jadł świeże owoce, czego jego żołądek .i jego zdrowie znieść nie 
mogły" (s. 126). 

W czasie pobytu w Belgii spotkał się z problemem zachowania się wojsk nie
mieckich w tym neutralnym kraju. Po:imany przez niego brat króla saskiego, książę 
Maksymilian, zresztą również ksiądz, nie ukrywał prawdy przed Autorem. ,,W czasie 
pierwszej dłuższej rozmowy powiedział mi ze łzami: Jeśli jest w niebiosach Bóg 
sprawiedliwy, musimy , przegrać tę wojnę z powodu okropieństw popełnionych 
w \ym· krajU:' (s. 126) .. Niedługo potem opowiedział HoffmannO\;,,i jakiś generał 
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historię ilustrującą zachowanie się Niemców w Belgii. Oto jadąc przez kraj natknął 
się na wieś, w której miano przeprowadzić egzekucję kilku chłopów belgijskich 
z tej racji, że w chwili wkraczania wojsk pruskich ktoś strzelił we wsi. General 
stwierdził rychło, że nikt nawet nie zatroszczył się o przeprowadzenie dochodzeń. 
Gdy nakazał je wszcząć, p1·zekonano się, że to jakiś maruder niemiecki strzelił 
do świni (s. 126). 

Na kartach pamiętnika kreśli też Autor liczne sylwetki swych przełożonych 
i kolegów. O jednych i drugich ma przeważnie dobre rzeczy do opowiadania. Z ty
powym dla siebie poczuciem humoru notuje też małe, ale zabawne historie doty
czące m. in. stosunków katolików i protestantów w wojsku niemieckim. Może warto 
wspomnieć o jednej takiej historii. Oto między młodym pastorem a starszym księ
dzem katolickim zawiązały się stosunki nie tylko poprawne, ale przyjazne. Pewnego 
dnia pastor, wdzięczny za okazaną pomoc, przychodzi do katolickiego księdza i za
wiadomiwszy go o tym, że sam został ojcem, prosi go na ojca chrzestnego. ,,Otrzy
mał ciętą odpowiedź: Dajmy lepiej spokój temu, przecież nie mógłbym się zrewan
żować" (s. 151). 

Okres międzywojenny wypełniły Autorowi tr'zy zasadnicze sprawy: praca nau
kowa, poświęcona głównie historii kościoła katolickiego na śląsku, działalność 
związana z tworzeniem organizacji katolickich młodzieżowych, wreszcie współpraca 
z rozmymi poczynaniami idącymi w kierunku ekumenicznym. Trzeba z naciskiem 
podkreślić, że ten ostatni kierunek, próby porozumienia między różnymi wyzna
niami, nie cieszył się wówczas życzliwością władz duchownych. Toteż gdy Autor 
przed konferencją w Sztokholmie udał się do generalnego wikariusza diecezji wro
cławskiej Blaeschkego z zapytaniem, czy powinien prosić kardynała Bertrama 
o pozwolenie na wzięcie udziału w te� konferencji, ten bez namysłu powiedział:
„Nie pozwoli księdzu albo wręcz zakaże". Ostatecznie też Autor w porozumieniu
z liberalniejszym wikariuszem ustalił, że w ogóle nie będzie o swym wyjeździe
zawiadamiał swego zwierzchnika.

Na okres międzywojenny przypadają rzetelne wysiłki podejmowane przez Au
tora, by doprowadzić do zbliżenia między Niemcami a Polakami. W związku z tym 
bywał Autor niejednokrotnie w Polsce, brał udział w licznych spotkaniach działa
czy polskich i niemieckich, nawiązał stosunki z wielu wybitnymi Polakami. Rzecz 
oczywista akcja, która rozwijała się dość dobrze, została przerwana w chwili doj
ścia do władzy Hitlera. 

W ostatnich rozdziałach pamiętnika opisuje Autor czasy rządów Hitlera, potem 
ok1·es wojny i powojenny. Gdy chodzi o wspomnienia wojenne, to aczkolwiek cie
kawe, nie wnoszą wiele nowego do tego, co wiemy dzięki pamiętnikowi ks. Pei
kerta. Dopiero rozdziały poświęcone czasom powojennym budzą zainteresowanie 
poważniejsze. Jeden z tych rozdziałów, zatytułowany „Aus Breslau wird Wrocław", 
zaczyna Autor od cy.tatu „Infandum regina iubes . renovare dolorem". ,,Omawianie 
przejścia spod jednego panowania pod drugie - pisze tam - jest ;równoznaczne 
z odnawianiem niewymownego bólu. Wiem, wszelki początek jest trudny, tak i ten 
był trudny, zarówno dla zwycięzców, jak i dla pokona<nych" (s. 313). Autor opisuje 
następnie trudne warunki, w jakich znalazło się miasto po zakończeniu oblężenia, 
pierwsze swe kontakty z przybyłymi tu Polakami, zwłaszcza ze znającymi go 
ze słyszenia pracownikami nauki. W jakim duchu pisze o tym wszystkim, może 
świadczyć opis wypadku, w którym brał bezpośredni udział. Oto któregoś wieczoru 
jesiennego 1945 r. przyszedł jego przyjaciel do proboszcza kościoła Bożego Ciała 
i zasiedział się po godzinie policyj;nej. Wbrew ostrzeżeniu gospodarza zdecydował 
się jednak na powrót przez puste ulice do domu, mimo że skutkiem oblężenia miał 
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mocno uszkodzony słuch. Na ulicy natknął się na patrol milicyjny, który wezwał: 
go do zatrzymania się, a gdy głuchawy ksiądz nie usłuchał, ·strzelono tak nieszczęśli
wie, że zabito go na miejscu. Następnego ranka zaalarmowano Autora, że jakiś 
ksiądz leży martwy na ulicy. Hoffmann pospieszył na miejsce. ,,Zdjąłem chusteczkę
z jego twarzy i poznałem swego przyjaciela dra Reisse. Nadszedł tymczasem poste
runek, który ,poprzednio zatrzymał go na ulicy. Ukląkłem, uczynili to również żoł
nierze i ludzie, którzy tymczasem się zeszli. Zmówiliśmy Ojcze nasz za zmarłego 
nagle księdza. Było to parę minut głębokiego przeżycia. Potem doszedł do głosu 
milicjant. Płakał jak dziecko: Nie będę mógł teraz wrócić do swej matki. Skoro 
się dowie, że zabiłem księdza, wyrzuci mnie z domu. - Usiłowałem go pocieszać, 
wszak spełnił jedynie swój obowiązek, zgodnie z regulaminem ostrzegł zmarłego. 
Jest nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, że zmarły był księdzem, toteż nie jest 
mordercą księdza". 

Sądzę, że ten epizod mówi wiele i o trudnych czasach przeżywanyeh wówczas 
przez mieszkańców miasta, i o postawie Autora. Takim też Hoffmann był i pozostał 
do końca, prawym, życzliwym ludziom, głęboko dobrym człowiekiem. Takim ukazuje 
go też pamiętnik. 

... Władysław Czapliński 

T. P o t e m  s k i, STRONNICTWO PRACY NA GÓRNYM ŚLĄSKU W LATACH
1937-1950 (Zeszyty Naukowe Sląskiego Instytutu Naukowego, nr 16), Katowice 1969, 
SS. 86. 

Monografia o charakterze popularnonaukowym T. Potemskiego zawiera dzieje 
Stronnictwa Pracy na Górnym Sląsku od czasu powstania tej organizacji aż do 
wygaśnięcia. Podjęty problem jest ważny z punktu widzenia dziejów Sląska, gdyż 
Zagłębie Górnośląskie było głównym ośrodkiem działalności Stronnictwa Pracy 
w Polsce. Powstało ono w wyniku połączenia w 1937 r. dwóch wielkich organizacji 
politycznych, tzn. Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji i Narodowej 
Partii Robotniczej. Autor powołując się na wyniki wybo_rów parlamentarny,ch z po
przedniego okresu podkreśla, iż obydwie partie odgrywały powa:ilną rolę w życiu 
politycznym Górnego Sląska. W wyborach parlamentarnych w 1922 r. na 48 miejsc 
w Sejmie Sląskim ChD otrzymała 15, a NPR - 7 mandatów. Można również dodać, 
że cały Blok Narodowy, któremu przewodziła ChD, a w którego skład wehodzil 
Związek Katolików Sląskich ze Śląska Cieszyńskiego i Narodowa Demokracja, uzy
skał w 1922 r. 33,50/o głosów ważnych. W tym samym czasie NPR zdobyła 14,80/o 
głosów. Łącznie obydwie orientacje uzyskały 47,80/o ogółu głosów w wyborach do 
Sejmu Śląskiego. W następnych latach sytuacja ulegała zmianie, mimo to jeszcze 
w wyborach 1930 r. ChD stanowiła główną silę opozycyjną przeciw rządzącemu 
Nar0dowo-Chirześcijańskiemu Zjednoczeniu Pracy (nazwa BBWR na Śląsku). 

Monografia zawiera zarys dziejów Stronnictwa Pracy. Pierwsze dwa rozdziały 
informują o stanie organizacyjnym a „stosunku SP do innych stronnictw sanacyj
nych" do 1939 r. Rozdział III nosi tytuł „Lata okupacji - wielkie ambicje i skrom
ne możliwości". Ostatni rozdział jest zatytulowarny „Po wyzwoleniu - o wybór 
właściwej drogi". Całość zamyka zakończenie, wykazy źródeł i literatury oraz stresz
czenia w językach obcych. 

Praca jest napisana w interesujący sposób i zawiera wiele ważnych danych. 
Szczególnie ciekawie pre'Lentują się rozdziały traktujące o dziejaeh SP w okresie 
okupacji i po wyzwoleniu. Jak· się okazuje, po wyzwoleniu SP skupiała na terenie 
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woj. śląsko-dąbrowskiego kilkadziesiąt tysięcy członków. Zjazd stronnictwa zwołany 
w lutym 1946 r. ujawnił wyraźne tendencje antyrządowe i antydemokratyczne. 
W tej sytuacji władze państwowe zawiiesily działalność SP na okres kilku miesięcy. 
Następnie ponownie SP podjęło działalność. Nowa sytuacja po wojnie w kTaju, 
a zwłaszcza rozwiązania podstawowych dla kraju problemów spolecz,nych i poli
tycznych przez partie robotnicze doprowadziły w konsekwencji do upadku znacze
nia SP. W wyniku odpływu od stronnictwa zwolenników przestało ono w 1950 r. 
istnieć jako samodzielna siła. W tym roku nieliczne grupy SP wstąpiły do Stronni
ctwa Demokratycznego. 

W stosunku do wcześniejszych okresów istnienia SP nasuwają się uwagi. Wy-
1ania się pytanie o znaczenie i zasięg wpływów SP. Losy ChD i NPR ·przed zjedno
czeniem zostały nakreślone przez H. Rechowicza w pracy o Sejmie Śląskim, w któ
rym SP nie było reprezentowane. Zdaniem ·T. Potemskiego od 1937 r. zaznaczał się 
.spadek znaczenia i wpływów SP. Podobna tendencja ujawniła się również w latach 
okupacji i po wojnie. W świetle przytoczonyich przez Autora danych okazuje się, 
że w kwietniu 1939 r. na zjeździe SP oświadczono, iż· stronnictwo skupia 12 315 człon
ków „zgrupowanych w 246 kolach zwykłych i 22 kolach żeńskich oraz 847 mężów 
zaufania w 286 miejscowościach" (s. 28). Według poufnych danych urzędowych parę 
tygodni przed zjazdem SP skupiało „63 zwykle kola z łączną liczbą �219 członków 
i 9 kół żeńskich z 490 członkiniami" (s. 29). Różnica między tymi danymi jest duża, 
.a faktyczna liczba członków jest chyba gdzieś pośrodku między tymi wartościami. 
Wiadomo także, że okres przygotowań do zjazdu bądź innej akcji politycznej, •np. 
wyborów parlamentarnych, łączył się z silną aktywizacją tego typu stronnictw 
·O dość luźnej strukturze wewnętrznej. Można przypuszczać, że sytuacja taka za
istniała również wewnątrz SP przed zjazdem kwietniowym, w efekcie musiała
wzrosnąć także Uczba członków ponad 6 tys. osób. Wylania się jednak pytanie,
na które brak odpowiedzi w cytowanej książce, czy 6-12 tys. członków stronnictwa
-politycznego - jak na warunki śląskie - było dużo, czy też mało? Rozdział drugi
kończy się następującymi uwagami: ,,wybuch wojny rozproszył i tak niezbyt liczne
szeregi Stronnictwa Pracy na Górnym Śląsku. Część działaczy skłonił do opuszcze
nia kraju, a innych zmusił do pracy w konspiracji" (s. 50). W s.tosunku do stanu
posiadania ChD i NPR przed zjednoczeniem, nie mówiąc już o okresie wcześniej
szym, SP skupiało mniej członków. Jak dowiadujemy się z przytoczonych danych,
niektórzy członkowie NPR i ChD nie wstąpili w 1937 r. do SP. Wiadomo, że stron
nictwa i partie dość niechętnie publikowały dane o faktycznej liczbie czlonl_{ów.
Dlatego też historycy częściej posługiwali się innymi danymi, aby określić zasięg
wpływów danej partii (np. wy,nikami wyborów parlamentarnych). Tymczasem
u schyłku istnienia II Rzeczypospolitej wybory parlamentarne ze względu na anty
demokratyczną ordynację wyborczą z 1935 r. nie mogą być ,tak.im miernikiem.
Trudności te nie zwalniają Autora pracy od odpowiedzi na pytanie, jak kształto
wały się wpływy SP na tle inny,ch stronnictw politycznych pozostających w opo
zycji wobec sanacji. Przypomnijmy, że SP posiadało· dobrze zorganizowaną prasę,
-0 ustabilizowanych poprzednio wpływach. Największy dziennik polski na Górnym
Śląsku „Polonia" znajdował się w gestii tego stronnictwa. Istniały także wielkie
:zakłady wydawnicze własności W. Korfantego. Odpowiedzi na te pytania brak.

Tytuł rozdziału traktującego o okresie okupacji sugeruje, że SP miało „wielkie
ambicje i skromne możliwości". Równocześnie dowiadujemy się, że SP było „jed
nym z czterech stronnictw politycznych, na których opierał się rząd londyński i jego
Delegatura na Kraj" (s. 51). Jaki był zasięg oddziaływania SP w zestawieniu z in
nymi ugrupowaniami polity,cznyrni popierającymi rząd londyński? Główny przeciw-

.. 
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nik SP sanacja była skompromit.owana, zatem maż.na przypuszczać, że rola omawia
nego stronnictwa powinna wzrosnąć? Na pytania te nie znajdujemy pogłębionej 
odpowiedzi. 

Niezbyt dokładnie została ujęta kwestia st.osunku SP i jej poprzedniczek do 
związków zawodowych i odwrotnie. Niechęć W. Korfantego do związków zawodo
wych we własnej drukarni (s. 48) nie wyjaśnia stosunku tego działacza do organi
zacji zawodowych. Górnośląska ChD i osobiście sam Korfanty w 1923 r. dokonali 
rozłamu w Zjednoczeniu Zawodowym Polskim, w efekcie czego powstały późniejsze 
Chrześcijańskie Związki Zawodowe. U schyłku lat trzydziestych kierunek ten był 
slaby i po rozłamie w 1929 r. nie odgrywał większej ,roli. Jedną z przyCZYIJl osła
bienia SP, a wcześniej NPR, było oderwanie się od wpływu politycznego tej partii 
największej organizacji zawodowej na Górnym Śląsku - Zjednoczenia Zawodowego 

,Polskiego (ZZP). W kolejnych wyborach w 1935 i 1938 r. przedstawiciele ZZP kan
dydowali na listach sanacyjnych 1• W .ten sposób ZZP znalazło się po stronie prze
ciwników SP. Pomyłką jest więc umieszczenie wśród zwolenników. bądź bliskich 
SP Zjednoczenia Zawodowego Polskiego (s. 16). 

Mimo tych potknięć cytowana książka przyczyniła się do pogłębienia zakresu 
wiedzy o nie znanej dotąd problematyce Górnego Śląska. 

Jerzy Pabisz 

S. T y r  o w i c z, ŚWIATLO WIEDZY ZDEPRAWOWANEJ. IDEE NIEMIEC
KIEJ SOCJOLOGII I FILOZOFII (1933-1945), Poznań 19'70, ss. 186. 

Znane są powszechnie fakty zbrojnych przygotowań hitlerowskiej Trzeciej Rze
szy do zaborczej wojny na długo przed jej rozpoczęciem w 1939 r·. Mniej wie się

natomiast o tym, że po dojściu Hitlera do władzy, a nawet jeszcze wcześniej, roz
poczęło się wykuwanie broni jeszcze groźniejszej - ideologii uzasadniającej zbrodni
czą wojnę. Ten duchowy oręż woj,ny kut.o właśnie w szacownych, obrosłych tradycją 
wolności nauki uniwersytetach niemieckich. Wydaje się paradoksem hist.orii nauki, 
że to właśnie „naród poetów i uczonych" doszedł do tego, że jego „uczeni" w Trze
ciej Rzeszy stali się deprawatorami wiedzy. 

Przyczyny i przebieg deprawacji sławnej niegdyś niemieckiej socjologii i filo
zofii, a także historii, przedstawia S. Tyrowicz w pracy wydanej przez zasłużony 
w badaniach niemcoznawczych Instytut Zachodni w Poznaniu. Materiały źródłowe 
i wielojęzyczne opracowania krytyczne, jak również wyniki prac uczonych polskich 
(W. Markiewicz, T. Kroński, F. Ryszka, S. Ossowski, J. Szczepański) umożliwiły 
autorowi wielostronną analizę trudnego ze względu na interdyscyplinarny charak
ter problemu badawczego i przekonywające przedstawienie przyczyn, celów i skut
ków zdrady nauki w systemie .faszystowskim. 

Ludzie nauki w Trzeciej Rzeszy, którzy nie pogodzili się z faszyzmem, musieli 
emigrować. Exodus objął 3120 profesorów i wykładowców szkól wyższych, w tym 
prawie 500/o całego stanu kadry reprezentującej nauki ekonomiczne i społeczne. Po 
,,Anschlussie" Austrii przymusowa emigracja objęła również· pr�wie 500/o profeso
rów Uniwersytetu Wiedeńskiego. Większość emigrujących udawała się do USA, za
silając uczelnie w Nowym Jorku, gdzie utworzono również Uniwersytet na Wygna-

1 Zob. ,,Studia i Materiały z Dziejów Śląska", t. VII, s. 448-450. W 1938 ,r. 
mandat do Senatu RP uzyskał M. Grajek, przywódca Związku Górników ZZP, 
a Jan Pietrzak, prezes Związku Metalowców ZZP, został posłem do Sejmu RP. 
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niu (Universitat im Exil). Jednocześnie na uczelniach lll Rzeszy rangę naukowców 
zyskali ci, którzy jeszcze w okresie weimarskim interesowali się w swoich dyscypli
nach problemami - jak pisze S. Tyrowicz - ,,i dążeniami narodowego socjalizmu. 
zanim stał się on doktryną państwową". 

Przedmiotem rozważań a�tora w I rnzdziale (,,Socjologia w III Rzeszy") jest 
socjologia hitlerowska, która nie tylko akceptowała system nazistowski, ale dostar
czała argumentów mających „naukowo" uzasadnić potrzebę istnienia kultu wodza 
oraz podziału. ludności na „podludzi" (Untermenschen) i „ludzi w pełni" (Vollmen
schen). Konsekwencją przyjęcia takich zadań przez socjologię było realizowanie 
praktycznych zleceń faszystowskiego państwa, teoretyczne uzasadnienie potrzeby 
wojny zaborczej dla zdobycia nowych przestrzeni. Nie miało to nic wspólnego z na
uką, a niemiecką sklrupula1mość wykorzystywano do fałszowania przeszłości. W ten 
sposób tworzono „nowe" teorie, a stare, np. darwinizm, adaptowano do warunków 
społecznych, nadając - jak pisze S. Tyrowicz - ,,zasadzie walki o byt nową wy
kładnię walki o przestrzeń życiową i kontynentalną hegemonię". Przed filozofią 
natomiast postawiono zadanie stworzenia i rozwijania oficjalnej .ideologii zwanej 
„Weltanschauung". Swiatopogląd państwowy stanowił od początku Trzeciej Rzeszy 
kryterium kwalifikacji uprawniających do zajmowania stanowisk w katedrach uczel
ni i wydawnictwach naukowych. Zewnętrznym przejawem „nowych porządków" 
było zastąpienie tradycyjnego -ceremoniału uniwersyteckiego urzęd<YWym ,nakazem 
witania i pozdrawiania imieniem Hitlera. W tej sytuacji koleje losu takich uczo
nych, jak K. Jaspers, łatwe były do przewidzenia. W autobiografii filozoficznej 
K. Jaspers opisał to następująco: ,,W 1933 r. wyłączono mnie całkowicie ze współ
udziału w sprawach Uniwersytetu, w r. 1937 pozbawiono profesury, a od r. 1938
nie wolno mi było niczego publikować". Zorganizowani we Wspólnocie FJlozoficz
nej nowi „filozofowJe" podtrzymywali na duchu fanatyków agresji. Wiele wysiłków
włożono w uzasadnienie „niemieckości" filozofii i odrębności charakteru narodo
:wego Niemca. Jeden z filozofów, H. Glocker, taką daje charakterystykę obywatela
Trzeciej Rzeszy: ,,Niemiec bierze wszystko, co daje się uzyskać. W dziedzinie ducha
jest wszystkożerny i obdarzony naturą zbieracza". CzoloWYm „zbieraczem", czyli
oficjalnym filozofem nazizmu - według G. Lucacsa _:_ w stołecznym Uniwersytecie
był A. Baemler. On to właśnie po zakończeniu odczytu pt. Nauka, szkoła wyższa,

państwo w dniu 11 V 1933 r. wspólnie z J. Goebbelsem dzielił zaszczyt kierowania
. haniebnym aktem spalenia dziel kultury uznany;ch za aniemieckie. Na stos złożony

z 20 tysięcy książek podawanych z rąk do irąk przez studentów padały wówczas 
na Placu Opery dzieła Marksa, Manna, Freuda, Remarque'a. 

Dalszym krokiem w deprawacji nauki było powołanie na uniwersytetach róż
nych nowych katedr i i.nstytutów: fti.r Rassenhygiene, Rassenkunde, politisclie Pada-· 
gogik, Wehrlehre, deutsche und germanische Weltanschauung. Oznaczało to jedno
znaczne podporządkowanie szkól wyższych i nauki celom militarnym. Funkcje rek
.tora przekształcono W ftihrera uniwersytetu, a wśród wykładowców nowych „nauk" 
pojawili się pułkownicy i generałowie. Jeden z pich - gen. H. von Metsch - gosil 
m. in.: ,,Historia uczy, że narody posiadają taką przestrzeń, na jaką zasługują.
Problem przestrzeni s�je przed każdą generacją na nowo".

System deprawacji - jak wynika z badań S. Tyrowicza - dotknął nie tylko 
socjologię i filQzofię. Militarysty,czne cele i potrzeba apologii systęmu wycisnęły 
najbardziej zwyrodniale piętno na historii. Nauczanie historii w szkołach zalecano 
przeprowadzać w taki sposób, ,,by już serc dziecięcy,ch nie zatruć przekleństwem 
obiektywizmu". W szkolnictwie wyższym historię wykładano, uwzględniając przede 
wszystkim „Wehrkunde" oraz rolę mitów, które miały nadać zdarzeniu sugestywną 
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moc w działaniu na rzecz „heroicznego" narodu. Instrumentalne, dora�ne cele na
rzucane nauce charak:iteryzuje dobitnie przyt.oczone przez S. Tyrowicza 2idanie będące 
sloganem w ;tych czasach: ,,profesor jest żołnierzem narodu, który chce maszer-ować 
pod wielkim Ftihrerem ku pewnej przyszłości". 

Nie wszyscy jednak uczeni dali się wówczas wdągnąć w służbę a.-eżimu hitle
rowskiego. Zgodnie z rzetelnością S .. Tyrowicz pisze o nich, wymieniając m. in. 
nazwisko socjologa A. Vierkandta, autora Familie, Volk und Staat (Stuttgart 1936), 
który m. in. ,,głosił, że szacunek dla ludzkiego życia jest jedną z wartości właściwą 
ludziom wszystkich narodów i czasów". Przeciwstawianie się dyk:itaturze wprost 
(prof. K. Huber, studenci Z. i H. Scholl, wspóltwóocy akcji „Weise Rose") kończyło 
się tragicznie. 

Praca S. Tyrowicza dotyczy nie tylko sytuacji nauki T·rzeciej Rzeszy, ale umożli
wia czytelnikowi -refleksję nad zawsze aktualnym etosem nauki i jej pracowników. 
Autor nie stara się usprawiedliwiać ludzi nauki hitlerowskiej, albowiem: ,,Dzieła 
deprawacji nauki dokonać mogli jedynie ci, Mórzy ją uprawiali" (s. 11). 

Stanisław Gorzkowicz -

ZIEMIE ZACHODNIE W POLSKIEJ LITERATURZE SOCJOLOGICZNEJ. WY
BÓR TEKSTÓW, Wybór, opracowanie i wstęp A. Kwilecki, Poznań 1970. 

W ostatnich trzech latach Instytut Za.chodni w Poznaniu wydal dwie książki 
o podobnym charakterze: recenzowaną oraz Przemiany społeczne na ziemiach za
ch_odnich, praca zbiorowa pod redakcją W. Ma!I"kiewicza i P. Rybi<ckiego, Poznań 
1967. Obie publikacje powstały zbiorowym wysiłkiem polskieh socjologów, obie 
zajmują się głównie procesami społecznymi w ujęciu �ulturowym, obie w zasadZie 
abstrahują od wpływów czynników politycznych (np. partii polity,cznych i państwa) 
na rozwój ziem zachodnich i północnych. Przegląd treści ;tytułów rozdziałów obu 
publikacji wskazuje na to, że opisują o.ne nieomal identyczne zjawiska. 

Jednakże ostatnio wydana książka zawiera pewne novum, w części pierwszej 
bowiem prezentuje bądź cale prace, bądź co celniejsze wyjątki pierwszych opraco
wań polskich socjologów dotyczące racjonalnego planowania przebiegów procesów 
społecznych na ziemiach zachodnich i swego rodzaju ich prognozowania. Recenzo
wany zbiór przy;najmni�j częściowo uwzględnia rolę czynnika politycznego, znajduje 
się w nim bowiem niewielkie opracowanie (jedno z niewielu w polskiej literaturze 
socjologicznej poświęconej Ziemiom Odzyskanym) W. Markiewicza Rola czynnika
polityczne

0

go w przemianach społecznych. 

Recenzowana publikacja składa się z pięciu części: pierwsza, (,,0 racjonalną 
politykę osadniczą i tntegracyjną") zawiera prace ośmiu autorów. Omawiają one 
politykę osadniczą w mieście i na wsi, prezentują w sumie model dobrego 
i ze względów na,rodowych pożądanego osadnika, zawierają wizję przyszłego społe
czeństwa Ziem Odzyskanych, społeczeństwa ruchliwego w sensie przestrzennym, 
a zwłaszcza społecznym. Obecnie, po przeszło 25 latach od powstania tych prac, 
można je traktować jako wyraz naukowego wizjonerstwa. Niek:tóre przewidrwania 
uczonych nie przetrwały próby czasu. Rozwój życia na Ziemiach Odzyskanych 
poszedł w innym kierunku, ale większość sugestii i przewidywań sprawdziła się 
i wręcz wzbogaciła. Suche prognozy sprzed przeszło dwudziestu lat nabrały blasku 
w toku realizacji, ukonkretniły się i zostały przez następne pokolenie polskich 
socjologów podniesione do rangi generalizacji. 
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cjologicznej, opartej np. na funkcjonalnych analizach B. Malinowskiego czy korzysta
niu z dokumentów osobistych w wypadku F. Znanieckiego i J. Chałasińskiego. 

Książka jako całość w zasadzie jest wewnętrznie spójna, budowa jej bowiem 
została pomyślana jako swego rodzaju synteza. Niewątpliwie A. Kwilecki miał trud
ności w doborze odpowiednich tekstów, takiego ich skracania, by myśli autorów 
nie zostały zubożone, a jednocześnie by cały wybór tekstów był reprezentatywny 
dla literatury socjologicznej poświęconej Ziemiom Odzyskanym. Zabieg ten w pełni 
się udał i jest to zaletą tej publikacji. Jeżeli porównamy Ziemie zachodnie w pol

skiej literaturze socjologicznej z pracą zbiorową Przemiany społeczne na ziemiach

zachodnich, to nasuwa się nieodparta myśl: nie tylko procesy społeczne zachodzące 
na Ziemiach Odzyskanych stały się fenomenem w skali światowe), ale i badanie 
tych procesów przez polskich socjologów jest faktem bez precedensu. Przecież 
po II wojnie światowej nastąpiły w Europie planowe migracje ludności nie tylko 
w polskim organizmie państwowym. Nasi południowi czy wschodni sąsiedzi zetknęli 
się, może w mniejszej skali, również z podobnymi zjawiskami, a jednak nie po
wstały tam ani zainteresowania tym problemem, ani tym bardziej tak bogate opra
cowania socjologiczne. Stąd też należy na polską socjologię patrzeć jako na swoistą 
szkolę w socjologii europejskiej. 

Od kilku lat dokonuje się w Polsce opracowań syntetycznych problematyki 
Ziem Odzyskanych. Badania przeprowadzone w minionym 25-leciu skłaniają do 
systematycznych ujęć, pozwalają na segregację zdobytej wiedzy oraz wybiorcze jej 
syntetyzowanie, uwzględniające najważniejsze fakty i procesy społeczne. Istnieją. 
w pelskiej literaturze socjologicznej publikacje syntetyczne typu podręcznikowego 
poświęcone różnym dziedzinom socjologii: wojska, wsi, miasta, pracy, przemysłu 
itd. Swiadczą one o tym, że w kraju uprawiane są tzw. socjologie szczegółowe. Wy
daje się, że dorobek polskiej socjologii wyrosły z badań Ziem Odzyskanych może 
zostać uogólniony w nowej socjologii szczegółowej - socjologii Ziem Odzyskanych, 
podobnie jak wyniki badań przemysłu na świecie i w Polsce zostały zsyntetyzo
wane w socjologii np. przemysłu. 

Ziemie zachodnie w polskiej literaturze socjologicznej są książką, która stara 
się dokonać podręcznikowego uporządkowania procesów społecznych na Ziemiach 
Odzyskanych, ale jest to jedynie jedna z prób prowadzących do celu. W zasadzie 
opracowanie syntetyczne typu podręcznikowego czeka na swego twórcę. W związku 
z tym omawianą publikację można potraktować jako etap wstępny, ale taki, który 
w części zapełnia istniejącą lukę i jednocześnie wytycza drogę na przyszłość. 

Marian Surmaczyński 

WYKAZ REGESTÓW DOKUMENTÓW ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNEGO 
WE WROCLA WIU, opracował W. Urban, Warszawa 1970, ss. 320. 

Znany badacz i popularyzator przeszłości kościelnej na Sląsku W. Urban udo
stępnił nauce polskiej repertorium dokumentów znajdujących się w zasobnym Archi
wum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Omawianą publikację otwiera wstęp Autora, 
który w krótkich słowach kreśli dzieje i formy przechowywania archiwaliów archi
diecezji wrocławskiej. W górnej zakrystii katedry wrocławskiej w skrzyniach prze
chowywano dokumenty kościelne. Ze względów praktycznych sporządzano odpisy 
dokumentów w formie kopiarzy. Trzy kopiarze z XIV i XV w. zostały złączone 
w kopiarz „Liber niger" z zawartością 767 odpisanych dokumentów. Największe 
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jednak zashlgi dla archiwaliów w XVII w. ma kanonik Fryderyk Berg, którego 
dziełem jest tzw. ,,Liber Berghianus", kopiarz regestów dokumentów o podziale rze

czowym, a chronologicznie doprowadzony do 1624 r. W XIX w. sporządzano już 

wielokrotnie repertoria dokumentów. Następnie umieszczono w pracy skróty częściej 
cytowanej literatury wykorzystanej przy układaniu regestów. Odnośnie do tego wy

kazu zrobić można uwagę, że Autor w pełni nie wykorzystał źródeł drukowanych 
i literatury przedmiotu, nie znajdujemy tu takich wydawnictw, jak Monumenta 

Germaniae historica, diplomata; Scriptores rerum Silesiacarum, t. I-XVI, Wrocław 
1835. Brak opracowań szczegółowych zubożył cały aparat wydawniczy, jaki powin
no się wyczerpać przy opracowaniu poszczególnego regestu. 

Układ regestów przedstawia się następująco. Każda pozycja regestu odnosi się 
do jednego faktu historycznego, tzn. podaje streszczenie jednego, a bardzo rzadko 
kilku przekazów źródłowych, w których znajdujemy wiadomość o danym fakcie, 
w.raz z odsyłaczami do odnośnych wydawnictw. Gdy dany fakt oparty jest na jed
nym tylko przekazie źródłowym, regest obejmuje tylko streszczenie tego przekazu.
Ustalenie faktu opiera Urban na jednym przekazie i dlatego nie znajdujemy w re
gestach streszczeń przekazu najdawniejszego i najbardziej podstawowego. Dlatego
przy regestach nie mamy odsyłaczy do wydawnictw zaznaczających inne przekazy
bądź też odmienne relacje o danym fakcie czy też dodatki. A :to są jednak wymogi

współczesnych opracowań .regestów. Wszystkie regesty są naturalnie uszeregowane
ściśle w porządku chronologicznym od 979 aż po 1959 r. według dat prawdziwych,
Im;óre występują w przekazach źródłowych, lub według dat ustalonych bądź w do
tychczasowej literaturze, bądź przez Autora. Przy datach poprawionych, pewnie
ustalonych nie zaszkodziłaby krótka notatka wskazująca, na jakiej podstawie zo
stała dokonana poprawka, a więc czy pochodzi ona od Autora opracowującego re
gesty, czy też jest wzięta z dawniejszej literatury. Sądzę, że problem ten można

rozwiązać przez zastosowanie skrótu z zaznaczeniem go na początku.
Każdy regest podaje wszystkie imiona osób i nazwy geograficzne, które przy

chodzą w pełnym przekazie :hródłowym. Przy miejscowościach geograficznych w ję
zyku niemieckim Autor starał się zawsze podać obecną nazwę polską, co oczywiście 
niezwykle ułatwia korzystanie z regestu. Jest rzeczą jasną i zrozumiałą, że ukła
dając .regesty na podstawie przekazów fragmentarycznych i powikłanych, nie po
siadających dat lub, co gorzej, zaopatrzonych w daty błędne, Urban nie zdołał wszę
dzie rozwiązać -dokładnie daty dnia, miesiąca czy nazwy miejscowości. 

Tom zawiera 2134 opracowane regesty, ale dotkliwym mankamentem publikacji 
jest brak indeksów osób i miejscowości. Z tego powodu badacz poszukujący jakiejś 
osoby jest skazany ka:roorazowo na wertowanie 320-stronicowej pracy. Regesty 
Urbana nie zastąpią oczywiście przy szczegółowych badaniach pełnych tekstów 
źródłowych, jednak kawy badacz dziejów kościoła na Śląsku będzie odtąd rozpo
czynać swe poszukiwania od tej publikacji, stanowiącej pełny inwentarz wszystkich 
chronologicznie uporządkowanych przekazów źródłowych Archiwum Archidiecezjal
nego. Znajdzie też w regestach wskazówki, gdzie należy szukać pełnego tekstu da

nego źródła, oraz zestaw literatury, w której już opublikowano niektóre doku
menty. Ze względu zatem na swoją zawartość pojawienie się regestów stanowi 
ważny etap w rozwoju badań nad dziejami śląska. Pozostaje jedynię wyrazić życze
nie, aby dwa następne tomy regestów oznaczonych sygnaturami alfabetycznymi, 
a także dokumentów odnoszących się do miejscowości parafialnych lub instytucji 
kościelny-eh archidiecezji wrocławskiej zapowiedziane we wstępie przez Autora 
ukazały się jak najprędzej. 

Roman Nir 
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V. V a s  k u, STUDIE O SPRA WNlCH DEJINACH A P1SEMNOSTECH MO
RA VSKEHO KRALOVSKEHO TRIBUNALU Z LET 1636-1749, Brno 1969.

Od dawna toczy się w historycznym świecie dyskusja dotycząca nauk pomocni
czych historii, a więc czy jest jedna, czy dwie dyplomatyki, paleografie itd. Nie 
wnikając w szczegóły tej niezwykle ciekawej dla specjalistów dyskusji można po. 
wiedzieć, że na ogól jest zgoda na tezę, że metody, jakimi posługuje się dyplomatyka 
i paleografia przy analizie średniowiecznego rękopisu, jego pisma, nie mogą być 
zastosowane z różnych powodów do analizy źródeł rękopiśmiennych XIX i XX w. 
Nadal jednak pozostawał do rozstrzygnięcia problem, kiedy się kończą nauki po
mocnicze tzw. średniowieczne, a kiedy zaczynają się nauki pomocnicze historii tzw. 
nowożytne. Okresem· spornym są zwłaszcza dwa w.ieki: XVII i XVIII. Próbę roz
strzygnięcia szeregu wątpliwości dotyczących właśnie tego okresu spornego podej
muje V. Vasku w recenzowanej pracy. Morawski Trybunał Królewski, zwany także 
Gubernium Krajowym, .powstał w 1636 r. Powołał go do życia Ferdynand II jako 
najwyższą instancję administracji państwowej dla Moraw. Autor poświęca tej in
stytucji dwa studia i one stanowią treść omawianej pracy. Studium pierwsze jest 
zarysem dziejów tego urzędu od jego powstania aż do czasu reform Marii Teresy. 
Drugie studium - główna część tej pracy - przynosi wnikliwą analizę i charakte
rystykę zasobu aktowego wytworzonego przez tę instytucję. Przedmiotem szczegól
nego zainteresowania Autora są księgi protokołów Rady 9raz protokoły posiedzeń 
Kolegium Trybunalskiego. Autor zajmuje się jednak nie tylko opisem i charaktery
styką zasobu aktowego Morawskiego Trybunału Królewskiego. Pragnie on również 
dać odpowiedź na pytanie, jaką metodę należy zastosować przy badaniu nowo
żytnego materiału aktowego, którego ilość w porównaniu ze średniowieczem niepo
miernie wzrosła. Autor .postanawia zastąpić klasyczną średniowieczną metodę ba
dania dyplomatycznego metodą szybszą i skuteczniejszą, polegającą na zbadaniu 
aktów normatywnych, które Vasku nazywa normaliami, a które określają technikę 
powstawania zasobu aktowego tej instytucji. Autor ,bada dokładnie owe normalia, 
ale nie poprzestaje na tym. Wyniki, jakie uzyskał na podstawie tych badań, kon
frontuje z przeprowadzonym wyrywkowo bezpośrednim badaniem wytworzonych 
przez Królewski T,rybunał akt. Chodzi tu o stwierdzenie, czy normalia w sposób 
właściwy informują nas o zasobach aktowych instytucji, która je wytworzyła. Kon
frontacja wykazała, że normalia dają niepełny i niedokładny obraz wytworzonego 
zasobu aktowego, a ponadto Autor doszedł do wniosku, że jedyną skuteczną i gwa
rantującą pełną dokładność metodą badań dyplomatycznych dla akt powstałych 
w XlVII i XVIII w. jest właśnie takie działanie, J<.tóre polega na wyrywkowym 
sprawdzaniu metody nowego postępowania (normalia) za pomocą klasycznej metody 
badań cech zewnętrznych i wewnętrznych zasobu aktowego. 

Praca i osiągnięte przez Autora wyniki są wysiłkiem pionierskim i dotyczą 
najmniej zbadanego okresu w dziejach dyplomatyki. W świetle prowadzonych u nas 
badań nad dyplomatyką nowożytną wyniki uzyskane przez V. Vasku potwierdzają 
się. Główną zasługą Autora jest to, że stworzył metodyczny wzorzec dla badań nad 
dyplomatyką XVII i XVIII w. 

Bronisław Turoń 



Recenzje 357 

DWUDZIESTOLECIE WYŻSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W OPOLU 

1950-1970. KSIĘGA PAMIĄTKOWA, Opole-Wrocław 1970, ss. 288. 

Omawiana książka miała zapewne jako wzór dwutomowe dzieło zbiorowe pt. 
Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1955, Wrocław 1959, z uwagi na podobień
stwo struktury. Tak samo bowiem jak ono księga opolska składa się ze sprawozdań 
jednostek organizacyjnych szkoły. Główna różnica polega na tym, że wspomnienia 
pracowników księga opolska ogłosiła in extenso, gdy natomiast publikacja wro
cławska poprzestała na wykorzystaniu ich w postaci wyjątków w części zatytułowa
nej „Początki", co wydaje się być rozwiązaniem szczęśliwym. Księgę pamiątkową 
WSP otwierają: list Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego wysiany z okazji 
jubileuszu dwudziestolecia istnienia uczelni, podobnej treści pismo Przewodniczą
cego Prezydium WRN w Opolu oraz mający charakter wstępu kilkustronicowy 
tekst pt. Dwadzieścia lat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, podpisany przez 
Kolegium Redaktorskie i Komitet Uczelniany PZPR. 

Z kolei następuje sprawozdanie mgra S. Grobelnego, dyrektora administracyj
nego uczelni, pt. Organizacja Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (s. 19---35). 
Omawia ono .podstawy prawne działalności szkoły, jej strukturę organizacyjną, wła
dze, administrację, bazę materialną i sprawy socjalno-bytowe studentów. Aczkol
wiek w sprawozdaniu figuruje krótka wzmianka podająca imiona i nazwiska osób, 
które stały na czele szkoły w ciągu pierwszego jej 20-lecia, tj. rektorów i prorekto
rów, to jednak trudno uznać tę sprawę za właściwie ujętą. W naszym przekonaniu 
w publikacji powinno było znaleźć się osobne sprawozdanie rektoratu poświęcone 
losom szkoły jako organicznej całości; żadną miarą nie można uznać za wystarcza
jące sprawozdania z działalności obydwóch wydziałów, na .które dzieli się opolska 
WSP. Byt uczelni nie sprowadza się do pokojowej koegzystencji jej wydziałów oraz 
innych jednostek organizacyjnych choćby dlatego, że ma ona odrębne władze rangi 
wyższej oraz własny zakres działalności. W sprawozdaniu tym winno było znaleźć 
się omówienie dawnego kierownictwa z podkreśleniem jego zasług. Czy nie wypa
dało np. poświęcić nieco miejsca osobie prof. S. Kolbuszewskiego, który jako .rektor 
zdołał odwieść władzę naczelną od zamiaru likwidacji szkoły, a którego starania 
sprawiły, że opolska WSP uzyskała prawo nadawania doktoratów? 

Formę i treść wspomnianego już sprawozdania S. Grobelnego należy ocenić 
pozytywnie. Niemniej jednak w podrozdziale „Władze uczelni" na s. 26 dane per
sonalne odnoszące się do czasu, gdy rektorem był A. Opolski, są niedokładne; ka
dencja prorektora W. Kruk-Olpińskiego skończyła się wraz z kadencją rektora Opol
skiego, po czym w ciągu roku akademickiego 1961/1962 stanowisko rektora było nie 
obsadzone, a zastępowa! go urzędujący prorektor M. Horn. Niezręcznie sformuło
wano także ostatnie zdanie ;tego podrozdziału (s. 26). Wynikałoby z niego, że 
B. Reiner zastąpił od 1 IX 1969 ,r. Z. Romanowicza na stanowisku prorektora, gdy
w neczywistości został on mianowany II prorektorem. Wreszcie na s. 27, czytamy,
że w dniu 1 VII 1969 r. szkoła zatrudniała 61 praoowników administracyjnych,
w tym 13 w domach studenckich. Tymczasem w wykazie „Stan organizacyjno-oso
bowy administracji" na s. 27-28 figuruje 74 pracowników, w tym 11 w dziale do
mów studenckich. Różnica ;ta nie została wyjaśniona.

Kolejne sprawozdanie pt. Działalność wydziału filologiczno-historycznego", pióra 
doc. S. Dąbrowskiego (s. 36-111), budzi poważne zastrzeżenia, przede wszystkim od 
strony metodycznej. Autor posługuje się metodą statystyczną, ale czyni .to bardzo 
nieumiejętnie, gdy chodzi o konstruowanie tabel statysty-cznych i ich :interpretację. 
I tak w tab. 3 (s. 47) trzy rubryki pionowe, mianowicie druga, trzecia i czwarta, 
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są zupełnie zbędne, pozostała zaś część tabelki zawiera materiał suro�, nie opra
cowany (brak liczb względnych). Również w tab. 12 (s. 55) figuruje też tylko ma
teriał surowy. Znacznie ostrzej należy ocenić treść tab. 17 (s. 73, P,race naukowe 
katedr wydziału filologiczno-histocycznego w latach 1954--1968). Autor bowiem 
uwzględnił w niej także publikacje pracowników naukowych z Wrocławia zatrud
nionych w Opolu na II etacie lub na godzinach zleconych. Ponieważ dane liczbowe 
o tych publikacjach figurują również w sprawozdaniach Uniwersytetu Wroclaw
sk:iego, wynika stąd, że Autor zapisał na dobro opolskie WSP dorobek należący pra
wie do obcej uczelni. Tego rodzaju „podwójna buchalteria" nie operowała bynaj
mniej liczbami bagatelnymi. Zajrzałem do źródła, z którego korzystał Autor 1,
i stwierdziłem, że w latach 1954-1963 udział obcych pozycji bibliograficznych wy
nosił na polonistyce 490/o (166 na 340), na histori,i - 37,30/o (75 na 201), na rusy,cysty
ce aż 630/o (76 na 119) 2• Danyclt d1a lat 1964--1968 nie moglem skontrolować, gdyż
materiały archiwalne, na których opierał się S. Dąbrowski, były dla mnie niedo
stępne, ale i tu trzeba byłoby mocno uedukować rzekomy dorobek WSP figurujący
w tabeli.

Niezależnie od tych praktyk, które nie wymagają .chyba komentarza, tab. 17 
nie daje rzeczywistego obrazu dorobku poszczególnych katedr. Po pierwsze, posłu
guje się ona wyłącznie danymi co do ilości pozycji bibliograficznych, dzieląc je na 
dwie kategorie (,,druki zwarte" i „artykuły, rozprawy, recenzje i inne" 3); w rezul
tacie notatka zajmująca w czasopiśmie jedną lub dwie strony jest liczona na równi 
z monografiami i rozprawami kilkudziesięctostroniocowymi. Po drugie, w tabeli nie 
podano liczby pracowników poszczególnych katedr, którzy brali udział w produkcji 
prac naukowych, wskutek czego dane liczbowe odnoszące się do katedr stały się 
nieporównywalne, jak również uniemożliwiono czytelnikowi obliczenie jedynego 
naprawdę reprezentatywnego miernika wydajności naukowej danej katedry, mia
nowicie ilości arlcuszy drulrn przypadającej na jednego pracownika. W sumie całą 
tab. 17 należy uznać za bezwartościową z uwa�i na wypaczenie w niej rzeczywistego 
obrazu wysiłku badawczego zatrudnionych w WSP pracowników nauki. 

Przy zbieraniu materiałów do swego sprawozdania S. Dąbrowski usiłował zasto
sować także technikę badań ankietowy.eh. O przygotowanej przez Niego „ankiecie 
absolwentów" mamy bardzo skąpe informacje: ,,została ona rozesłana do około 
stu studentów. Kilkudziesięciu z nich ankietę zwróciło w terminie. Ankieta po
traktowana została jako badania typu reprezentatywnego, objęto nią absolwentów 
pracujących na różnych stanowiskach w hierarchii szkolnej - od nauczyciela klas 
podstawowych do kuratora okręgu szkolnego" (s. 36, przyp. 6). Jak widzimy, infor
macje te są bardzo nieprecyzyjne. Nie wiadomo, jakie pytania postawiono respon
dentom, jakimi względami kierowano się przy ich doborze, dlaczego Autor wyko
rzystał ,tylko 16 ankiet spośród nadesłanych „kilkudziesięciu". Wszystko to budzi 
podejrzenie, że ,cała impreza . nie udała się z przyczyny złej organizacji, zebranego 
zaś materiału Autor nie umiał wykorzystać, ogranicza się bowiem do przytoczenia 
wyjątków z ankiet dotyczących: a) złych warunków mieszkaniowy,ch w okresie 
wrocławskim dziejów WSP (s. 39--40), b) wielce pochlebnej opinii absolwentów 
o swojej uczelni (,s. 58�0), nie poddając ich głębszej analizie.

Nie miał też S. Dąbrowski szczęścia do innej ankiety. ,,Charaktecystyka kie-

1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, skład osobowy i plan studiów na dzie
siąty rok akademicki 1964/65, Opole 1964. 

2 Liczby pozycji bibliograficznych figurujące w tab. 17 nie są dokładne. 
3 Kapitalne jest umieszczenie rozpraw między artykułami a recenzjamt 

' 
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runku prac badawczych katedr" składa się z dosłownych cytat 4 z ankiet, jakie na
desłały poszczególne katedry (s. 74--78). żadnych wlasnycll wniosków i uogólnień 
Autor i tym razem nie umiał wyciągnąć. Nie sprostował też niedokładności, np. po
minięcia w sprawozdaniu Katedry Historii Literatury Polskiej (u Dąbrowskiego 
mylnie: Katedra Literatury Polskiej) prac monograficznych :traktującycll o twór
-czości dla dzieci Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (pióra I. Kaniowskiej-Lewań
skiej) oraz o początkach powieści historycznej w Polsce (pióra H. Stankowskiej), 
a także działalności edytorskiej (wydanie pamiętnika A. Tarczewskiej przez I. Ka
niowską-Lewańską). Ponieważ S. Dąbrowski należy od 20 lat do tej katedry, wy
daje się dziwne, że jest on tak słabo poinformowany o wynikach jej działalności 
naukowej, nie tak znowu rozleglej. 

Sprawy organizacyjne i osobowe wydziału Autor przedstawił z licznymi błę
dami. Na s. 62 bałamutnie relacjonuje o Mię�ywydzialowym Studium Nauk Poli
tycznych oraz działającym rzekomo w obrębie Katedry Pedagogiki Zespole Filozofii 
i Socjologii, w obrębie zaś Katedry Historii Powszechnej - Zespole Ekonomii Poli
tycznej. W rzeczywistości jednak, jak ,podaje doc. B. Reiner na s. 184 tejże książki, 
Międzywydziałowe Studium Nauk Społeczno-Politycznych składa się z Zakładu 
Ekonomii Politycznej, Zakładu Filozofii i Socjologii oraz Zakładu Nauk Politycz
nych i ta informacja odpowiada stanowi faktycznemu. 

Wykaz byłych pracowników uczelni (s. 67) Autor sporządził niedbale. Brakuje 
w nim doo. P. Wojłosznikowa 1958-1962, mgra A. Matyniaka 1960-1961, mgra 
.J. Leschika 1959-1962; podaję tu pracowników znanych mi osobiście, nie wyklu
czone więc, że niek'1:órych innych też pominięto. Autor mylnie informuje, że na
stępcą R. Lutmana na stanowisku dyrektora Instytutu Sląskiego był Józef Kokot 
(s. 79); w rzeczy;wistości po ustąpieniu Lutmana na czele tej placówki stal od 1 IV 
1964 do 30 IX 1965 r. Maurycy Horn, o czym S. Dąbrowski jako członek komisji 
rewizyjnej Instytutu powinien wiedzieć. M. Wachowski nie był profesorem (s. 79), 

lecz docentem. W wykazie dziekanów �tamże) Autor mylnie podał daty urzędowania 
M. Horna i W. Dziewulskiego; pierwszy był dziekanem w r. 1960/61, drugi zaś w la
tach 1961/62-1962/63. Wykaz prodziekanów S. Dąbrowski beznadziejnie zagmatwał.
Zapomniał, że obok prodziekana - zastępcy dziekana funkcjonował i funkcjonuje
dziekan do Spraw Studium dla Pracujących. Lista ,zastępców dziekana przedstawia
się w rzeczywistości, jak następuje: W. Dziewulski 1960/61, E. Konik 1961/62-

1962/63, J. Demel 1963/64-1964/65, K. Kwaśniewski 1965/66-1967/68, S. Kochman od 
1968/69., Prodziekanami do Spraw Studium dla Pracujących byli: W. Studencki
1958/59-1965/66, J. Seredyka 1966/67-1967/68, H. Borek od 1968/69. Nie wiadomo,
po co Autor podał listę aktualnych pracm,yników. Dziekanatu (ściślej Sekretariatu)
dla studiów stacjonarnych oraz Studium dla Pracujących (s. 78/80), gdyż lista ta
ligu ruje już w sprawozdaniu mgra Grobelnego (na s. 28). Spośród osób, które otrzy
mały nagrody ministra, Autor zapamiętał tylko osiem (s. 81), zapomniał natomiast
<> dziewiątej, mianowicie o prof. J. Madei, ldóry otrzymał nagrodę naukową II sto
pnia (1966).

Od s. 86 do 111 ciągnie się długi spis absolwentów uszeregowany według lat 
i kierunków. Nikt nie potrafi wyjaśnić, komu był on potrzebny. Absolwenci dawno 
już nacieszyli się swymi dyplomami i na pewno nie zainteresują się tym spisem. 
I tak chyba będzie najlepiej, bo naprawdę średnią przyjemność mieliby ci, których 
nazwiska zniekształcono lub w ogóle .pominięto. Znalem osobiście tylko część stu-

4 S. Dąbrowski używa w tym miejscu nie wiadomo czemu przestarzałego zwro
tu: ,,cytacja". 
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dentów wydziału filologiczno-historycznego, dlatego wyłowione prze-ze mnie nazwi
ska, które zniekształcono wskutek niechlujnej korekty, mają jedynie charakter przy
kładowy. I tak z Alfawickiego zrobił się Alfanicki (s. 93), z Matysiewioza - Mały
siewicz (s. 95), z Henczela - Henczek (s. 97), z Kabały - Kabata (tamże), ze Stoch
miałek - Stochniałek (s. 99), z Olewicz - Olenicz (s. 100), z Peterneka - Paternek 
(tamże), ze Światowskiego - Śmiałowski (s. 101), z Anszperger - Anszpergier 
(s. 103), z Cichopek - Ciechopek (s. 106), z Lyszczarza - Lyszczarz (s. 110), nato
miast Stanisławę Maciejowską i Wiesława Maciejowskiego pominięto całkowicie. 
Ponieważ Autor sprawozdania wydziału matematyczno-fizycznego w ślad za S. Dąb
rowskim również umieścił ;wykaz absolwentów liczący 20 stron, w ten sposób zmar
nowano 45 stron druku, czyli ponad 150/o objętości książki. 

Natomiast nie zrobiono rzeczy wielce rprzydatnej dla zobrazowania rzeczywistego 
wysiłku dydaktyieznego i naukowego· czołówki pracowników nauki, tzn. prowadzą
cych seminaria magisterskie. Należałoby podać przy każdym pracowniku liczbę 
promowanych doktorów i magistrów, okires, w którym osiągnięto te wyniki, oraz 
dorobek naukowy z podziałem na monografie (druki zwarte) i inne pozycje biblio
graficzne, jak również otrzymane nagrody ministerialne i uczelniane (ilość i glo
balna kwota). Sprawozdanie S. Dąbrowskiego bowiem nie pozwala ocenić porów
nawczo kwalifikacji i zasług rpoSZ<:Zególnych pracowników nauki. 

Nie jest wreszcie fair wykorzystać założenie sprawozdania z działalności wy
działu do gloryfikowania prawdziwych czy rzekomych zasług własnych ł swoich 
bliskich. I tak Autor pisze o swej żonie K. Dąbrowskiej, że była ona „wybitną 
nauczycielką wrocławską<'' (s. 41). O sobie samym S. Dąbrowski wspomina przy 
każdej sposobności, m. in. umieścił się wśród członków komitetu redakcyjnego 
,,Kwartalnika Opolskiego" zasilających czasopismo swoimi artykułami (s. 69). Nie
stety, udział S. Dąbrowskiego w redagowaniu tego kwartalnika przedstawiony za 
pomocą konkretnych llczb wygląda nader skromnie: w 15 roe2nik.ach ,czasopisma 
ukazało się ogółem 6 pozycji bibliograficznych jego pióra, k.tóre liczą łącznie 
35 stron s. 

W sumie ząnalizowane wypracowanie S. Dąbrowskiego świadczy o nieznajo
mości podstawowych rygorów postępowania naukowego, braku panowania nad 
źródłami, nieudolnym wykorzystaniu zebranych informacji, wreszcie niedostrzega
niu problemów, ·które stawały nieraz przed wydziałem. Wynik taki nie jest żadną 
niespodzianką z uwagi na jakość poprzednich publikacji Autora; bodaj nikt z pra
cowników nauki nie otrzymał takiego bukietu negatywnych recenzji co doc. 
S. Dąbrowski 6. 

s Są to: O Mickiewiczu w szkole burżuazyjnej i Polski Ludowej (Kwartalnik 
Opolski, I, 1955, nr 3/4, s. 172-186); Nieznany artykuł Jana Nikodema Jaronia 
„Pruska sprawiedliwość" (tamże, II, 1956, nr 4, s. 72-75); recenzja pracy: Ponitycki 
Józef, Kaczmarek mo gowa (tamże, II, 1956, nr 2, s. 189-191); Konrad Kędzierzawy 
na Sląsku (tamże, V, 1959, nr 3, s. 34-41); Twórczość dramatyczna Jana Nikodema 
Jaronia. Utwory wydane za życia poety (streszczenie pracy doktorakiej) (tamże, IX. 
1963, nr 1, s. 117-118); W sprawie „nieporozumień wokół dramaturgii J. N. Jaronia 
(tamże, XII, 1966, nr 1, s. 77-80).

6 T. N u c k  o w s k i, recenzja pracy Pisarze śląscy XIX i XX ·wieku, praca 
zbiorowa pod red. Z. Hierowskiego, w: ,,Kwartalnik Opolski", X, 1964, nr ,2, s. 107-
108; A. G la d y  s z, Jan Nikodem Jaroń. Korektury do portretu (tamże, XI, 1965,
nr 2, s. 23); S. K o  1 b u s  z e  w s k i, recenzja pracy S. Dąbrowskiego Twórczość 
dramatyczna Jana Nikodema Jaronia - Analiza utworów wydanych za życia poety, 
w: ,,Zaranie śląskie", XXVIII, 1965, nr la, s. 423-427; Z. H i e r o  w s k i, Niepo
rozumienia wokół dramaturgii J. N. Jaronia, w: ,,Kwartalnik Opolski", XII, 1966, 
nr 1, s. 70-76; H. W i ę c e k, O właściwą interpretację problematyki społecznej 
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Następne z kolei sprawozdanie pt. Działalność wydziału ma.tematyki, fizyki

i chemii" napisane przez mgra J. Heffnera (s. 112-180) wyróżnia się rzeczowym 
i starannym podejściem do wyznaczonego zadania; rozwój i działalność swego wy
działu Autor ukazał w sposób nasycony treścią i bardzo iplastyczny, wykazując
jednocześnie oszczędność słowa, co jest dużą zaletą pracy naukowej. Tabele i wy
kresy są należycie przemyślane i starannie wykonane. Jedynie wzmianka „1969 
VII" w tab. 11 jest niejasna; czy Autor miał na myśli prace opublikowane w ciągu 
pierwszego półrocza 1969 r., czy też w ciągu pierwszych 7 miesięcy tegoż roku? 

Spośród problemów, jakie życie stawiało przed wydziałem matematyki, fizyki 
i chemii, Autor wspomniał o bazie lokalowej, która wskutek źle pojętych oszczęd
ności przy opracowywaniu projektów okazała się za ciasna już w chwili oddania 
do użytku obe<:nego gmachu uczelni (s. 116). Szczególnie dotkliwe trudności loka
lowe miały Katedra Matematyki i Katedra Podstaw Matematyki; trudności te 
zmniejszyły się przez zabudowanie części korytarzy (s. 138). Warto wspomnieć, że 
projekt U!l.yskania nowych pomieszczeń tą właśnie drogą Komisja Lokalowa uczelni 
opracowała już w 1962 r., ale wskutek oporu ówczesnego rektora, który przeciwsta
wił się projektowi rzekomo ze względów estetyczny,ch, dopiero po upływie 5 lat 
zdołano go zrealizować z pożytkiem dla kierunków zarówno matematyki, jak 
i fizyki. Drugim problemem, który słusznie poruszył J. Heffner, są trudności kadro
we. Autor wymienia 3 katedry, którymi kierują zastępczo pracownicy z tytułem 
mgra inżyniera. Za przykładem doc. Dąbrowskiego Autor popełnił kilka błędów, 
(niepotrzebny wyk,az pracowników dziekanatu, s. 157, imienny wykaz absolwentów, 
s. 161-180, brak wykazu prowadzących seminaria z podaniem im osiągnięć dy
daktycznych i naukowych).

Sprawozdanie doc. B. Reinera pt. Międzywydziałowe Studium Nauk Społeczno

-Politycznych (s. 181-184) przedstawia genezę tego studium, organizację i dzia
łalność w ramach opolskiej WSP; ponieważ sprawozdanie obejmuje tylko okres 
roczny z uwagi na późne z.organizowanie Studium (drugie półrocze roku akad. 
1968/69), dokładna analiza osiągniętych wyników była z natury rzeczy niemożliwa. 

Sprawozdanie dr S. Mazurek pt. Studium języków obcych (s. 185-191) ukazuje 
ciągle i rzetelne wysiłki personelu nauczającego w Studium w kierunku usprawnie
nia metod nauczania i organizacji pracy na lektoratach. Brak jednak oceny wyników 
nauczania i stosunku studentów do nauki języków obcych; najlepiej zorganizowane 
lektoraty mogą dać jedynie podstawy do samodzielnej pracy studenta w kierunku 
choćby biernego opanowania obcego języka. 

Sprawozdanie W. Wompla Wychowanie fizyczne i sport dopiero od lat 1963 
i 1964 opiera się na materiałach archiwalnych, które dla lat wcześniejszych nie za
chowały się. Natomiast dzieje wychowania fizycznego i sportu w latac;h następnych 
przedstawiono bardzo szczegółowo. Brak jednak oceny stopnia zainteresowania mło
dzieży. Autor nie wypowiada się, czy objęcie wychowaniem fizycznym w 1968/69 r. 
942 studentów, czyli 50,40/o ogółu słuchaczy, można w:nać za stan zadowalający. Po-

,,Wywłaszczenia" J. N. Jaronia (tamże, XIV, 1968, nr 1, s. 90-94); A. Gł a d y s z, 
J{l!J1, Nikodem Jaroń. Zarys monograficzny, Katowice 1968, s. 14, 57, 63, 77, 114, 
przyp. 30. Warto też wspomnieć, że w 1964 r. S. Dąbrowski wskutek niedopatrzenia 
Komisji Wydawniczej ogłosił w Zeszytach Naukowych WSP w Opolu - Historia 
Literatury III pierwszą część swego artykułu pt. Współczesna polska problematyka.
literacka w „Przeglądzie Wspókzesnym (zestawienie bibliograficzne), jednakże re
cenzen,t, do którego wysłano całość pracy przed drukiem drugiej części, wydal 
druzgocącą opinię pisząc w konkluzji, że nie widzi w niej żadnych pozytywów. 
W tej sytuacji dalszy ciąg artykułu oczywiście nie doczekał się druku. 
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,dobnie przedstawia się sprawa liczebności AZS, do którego w tym samym roku na-
1eżało 417 członków, czyli 22,30/o ogółu. 

Bardzo interesujące jest starannie opracowane sprawozdanie mgra J. Jaku
bowskiego pt. Biblioteka Główna (s. 204--.'...218). Rozwój księgozbioru WSP, którego 
początki były nader skromne (15 tys. woluminów. w 1954 r.), przebiegał w sposób 
naprawdę imponujący (198 tys. woluminów na dZień 31 X.II 1969 r.); w rezultacie 
"Lgromadzono podstawową literaturę naukową z zakresu dyscyplin reprezentowanych 
przez uczelnię. Również w trakcie badań naukowych biblioteka WSP w miarę 
upływu czasu świadczy coraz większe usługi. Odczuwa się natomiast w sposób 
przykry brak niekrt:órych roczników w .posiadanych wydawnictwach ciągłych; chodzi 
częstokroć o powojenne czasopisma krajowe, które posiadają zapasy nie rozprowa
-dzonych roczników, w konsekwencji uzupełnienie luk wymaga tylko nawiązania 
korespondencji z odpowiednimi wydawnictwami. W niektórych wypadkach można 
sobie poradzić i z czasopismami starszej daty; na przykład Biblioteka Kapitulna 
we Wrocławiu posiada sporo bezużytecznie leżących roczników „Archiv filr schle
sische Kirchenges·chichte" z lat międzywojennych i wojennych. Autor pominął też 
fatalne warunki lokalowe; projektanci przeznaczyli na pomies:oczenia biblioteczne 
stosunkowo niewiele miejsca, zakreślając bardzo wąskie granice jej .rozwoju. Na
pływu nowych książ-ek nie można wstrzymać, gdyż grozi to zacofaniem, ale na nowe 
nabytki niebawem zabraknie miejsca. Warto też wspomnieć o dziwolągu konstruk
,cyjnym, jaki reprezentują sale czytelniane, w k,tórych światło dzienne pada z pra
wej strony. 

Prof. M. Gąszczyński w artykule Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Pol

.skiego (s. 219-226) dal szczegółowe sprawozdanie z działalności Związku i stałych 
komisji kierowanych przez członków Rady: nauki, socjalno-bytowej, kulturalnej, 
imprezowej, turystycznej i ochrony pracy, a także Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. 
Rada Zakładowa brała również bardzo aktywny udział w pracach społecznych poza
uczelnianych podejmowanych na terenie woj. opolskiego. 

Dorobek wydawniczy uczelni zobrazował doc. W. Dobrzyński (s. 227-233). 
Składają się nań 42 zeszyty naukowe, 24 studia i monografie, 22 skrypty i 6 wy
dawnictw różnych o łącznej objętości 1255,5 arkuszy. Informacje Autora dotyczące 
kierowników Działu Wydawniczego (s. 233) wymagają sprostowania: pierwszym kie
rownikiem Działu był A. Gembala, po nim H. Borek (do 30 IX 1963). 

Na zakończenie części sprawozdawczej dr J. Michułowicz przedstawił - jak się 
wydaje w sposób wyczerpujący - Społeczno-polityczną, kulturalną i naukową dzia

łalność studenckich organizacji młodzieżowych (s. 234--246) ze szczególnym uwzglę
dnieniem organizacji harcerskiej. 

Drugą część księgi pamiątkowej stanowią „Wspomnienia" kilku najstarszych 
pracowników WSP. Nie odbiegają one od stereotypu wspomnień publikowanych za 
życia autorów. 

W ostatecznej konkluzji - mimo przedstawionych zastrzeżeń - księga pamiątko
wa opolskiej WSP zasługuje na ocenę pozytywną. 

Forma graficzna i papier są wysokiej klasy, czego nie można niestety powie
dzieć o jakości ilustracji. I jeszcze jedno. W wydanej jednocześnie analogicznej 
publikacji wrocławskiej pt. Uniwersytet Wrocławski 1945-1970. Księga jubileuszowa 

(Wrocław 1970) umieszczono podobizny wszystkich rektorów urzędujących w minio
nym 25-leciu; natomiast Y' księdze opolskiej nie uświadczysz żadnej fotografii tego 
rodzaju. Gustowną obwolutę księgi opolskiej opasuje wizerunek świeżo zafundo
wanego łańcucha rektorskiego WSP z orłem piastowskim i herbem Opola. 

Władysław Dziewulski 




