
R E C E N z J E 

NA MARGINESIE AUSTRIACKIEJ EDYCJI KODEKSU SLĄSKIEGO* 

Trzeci zeszyt wydawnictwa Schlesisches Urkundenbuch, który ukazał się 
w osiem lat po wyjściu zeszytu pierwszego, a w trzy lata po ukazaniu się drugiego, 
stanowi uzupełnienie poprzednich oraz wraz z nimi całość tomu pierwszego. Jak
kolwiek więc oba wcześniejsze zeszyty doczekały się omówień, z natury rzeczy 
fragmentarycznych jako części większej całości, warto rozpatrzyć je jeszcze raz 
w połączeniu z trzecim jako integralną całość. Omawiany tom liczy 424+ XL stron 
i obejmuje 3'73 pozycje dokumentowe z lat 971-1230 (s. 1-298). Część tę poprzedza 
słowo wstępne aktualnego przewodniczącego Historische Komrnission fi.i.r Schlesien 
prof. Ludwiga Petry oraz jego poprzednika, zmarłego prof. Herberta Schlengera; 
dalej następuje przedmowa y.rydawcy Kodeksu prof. Heinricha Appelta oraz jego 
wstęp, w którym wyłuszczone zostały zasady edytorskie, jak również cel i przebieg 
prac nad wydawnictwem sięgający początkami 1934 r. Zaprezentowany został także 
krótki przegląd dyplomatyki śląskiej uwzględniający dawniejsze przedsięwzięcia 
wydawnicze i literaturę dyplomatyczną zarówno niemiecką, jak polską oraz uwagi 
dotyczące proweniencji kancelaryjnej publikowanych dokumentów. Na s. 299-424 
zamieszczone zostały kolejno: zestawienie materiałów stanowiących główną pod
stawę opracowania, mianowicie zbiór fotokopii będących własnością Komisji, spo
rządzonych na podstawie ocalałych podczas wojny mikrofilmów, zdeponowanych 
obecnie w zbiorach Biblioteki Instytutu J. G. Herdera w Marburgu, następnie 
·wykazy wystawców, odbiorców i pieczęci, wykaz literatury, wreszcie indeks osób
i miejscowości uzupełniony skorowidzem polskich i niemieckich nazw miejscowości
na Sląsku, indeks rzeczowy oraz zestawienie porównawcze numerów dokumentów
omawianego wydawnictwa, Regestów śląskich Grii.nhagena oraz Kodeks-u dyploma

tycznego Sląska Maleczyńskiego.
Granice chronologiczne tomu zakreślają lata: 971 i 1230. Pierwszy rok jest 

datą najwcześniejszego dokumentu, w którym wymieniona jest nazwa śląskiego 
plemienia Dziadoszan, górna granica wyznaczona względami technicznymi (obję
tość tomu) bliska jest również dacie śmierci Henryka Brodatego, biskupa wrocław
skiego Wawrzyńca i Kazimierza Opolskiego, trzech najważniejszych wystawców 
śląskich tego okresu. Pod względem terytorialnym materiał dotyczy Sląska w jego 
granicach historycznych odpowiadających XIII w., a więc na zachodzie ograniczo
nych linią Kwisa-Bóbr - z włączeniem Przewozu, Zagania oraz okręgów Krosna 
i Swiebodzina - uwzględniających także hrabstwo kłodzkie, a następnie księstwo 
qpawsko-karniowskie, Górny Sląsk (oba te tereny w granicach sprzed 1918 r.) 
i teren oświęcimsko-zatorsko-siewierski. 

* Schlesisches Urkundenbuch, herausgegeben von der Historischen Kommission
:!tir Schlesien, bearbeitet von Heinrich Ąppelt. Erster Band, 1. Lieferung (971-12116), 
Graz-Ktiln 1963; 2. Lieferung (1217-1230), Graz-Wien-Ktiln 1968; r3. Lieferung 
(Flilschungen und Register), Wien-Ktiln-Graz 1971. 
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Dokumenty drukowane są w pełnym brzmieniu. Odstępstwo od tej zasady sta
nowią te, w których związane ze Sląskiem są jedynie pojedyncze osoby lub 
miejscowości; są one wówczas przedstawione w postaci szerszego regestu wyekspo
nowanego odmienną czcionką w odpowiednim miejscu dokumentu, w nielicznych 
wypadkach występują ekscerpty. 

Materiał zatem zawarty w prezentowanym tomie obejmuje w zasadzie te doku
menty, które w jakikolwiek sposób łączą się ze Sląskiem. Przypatrzmy się, jak się 
przedstawia realizacja tej zasady w oparciu o wyżej wspomniane kryteria. I tak 
z dwóch wczesnych dokumentów dotyczących terenów Opawy słuszne jest włą
czenie do Kodeksu Sląskiego jedynie wcześniejszego z nich, datowanego w Opawie 
w 1195 r. (nr 63). Natomiast dokument margrabiego morawskiego dla joannitów na 
Morawach (nr 91), włączony tu na podstawie mechanicznego uznania faktu przy
należności Opawy do Moraw w XIII w., nie posiada uzasadnienia, co rzeczowo 
udowodnił już prof. Sebanek 1, do znalezienia się w zbiorze dokumentów śląskich. 
W przeciwieństwie do tego słusznie znalazł się w nim dokument margrabiów mo
rawskich z 1222 r. dotyczący nadania wsi Wernartizi „in terminis Polonie" (nr 217). 
Akt ten zakwestionowany w swoim czasie przez Friedricha został skutecznie 
obroniony przez śebanka w jego krytycznym opracowaniu falsyfikatów Boczka. 
To samo odnosi się do nr. 12 awizującego informacje dotyczące Władysława Wy
gnańca z 1146 r. Wiadomość przekazywana przez papieża Eugeniusza III cesarzowi 
Konradowi o spodziewanym przybyciu posłów księcia polskiego jest zapewne pierw
szym dyplomatycznym śladem sprawy tego władcy w relacji cesarz-papież i słusz
nie została włączona do Kodeksu. Również informacja mówiąca o udziale opata 
klasztoru Sw. Wincentego Alarda w przeniesieniu mniszek norbertańskich ze Strzel
na do Żukowa, pochodząca z 1224 r., dotychczas nie uwzględniona w śląskich wy
dawnictwach dyplomatycznych, powiększa zasób dyplomatycznych silesiaków (nr 243, 

244). Mam jednak wątpliwości co do potrzeby - z punktu· widzenia edytorskiego -
podawania w osobnych pozycjach wiadomości o samym fakcie i sygnalizowania 
obecności opata na liście świadków. 

Do pozytywów typu rozszerzających materiał należy zaliczyć także przemiesz
czenie w czasie niedatowanego dokumentu Henryka Brodatego dla Lubiąża (nr 278). 
Tekst ten nieznany Grtinhagenowi został przedrukowany na podstawie kopiarza 
lubiąskiego przez Seidla i umieszczony w latach 1236-1241. Przyjęta przez wy
dawcę omawianego wydawnictwa datacja przesuwająca czas powstania dokumentu 
wstecz pochodzi od Schillinga, a słuszność tego przesunięcia potwierdza również 
uwaga rękopiśmienna w interfoliowanym egzemplarzu Regestów śląskich zacho
wanym w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Q ile wyżej przytoczone przykłady dowodziłyby szczęśliwej realizacji zamie
rzonych założeń (z wyjątkiem nr. 00.), o tyle nie jestem w pełni przekonana o po
trzebie włączania niektórych falsyfikatów. Nie budzą wprawdzie wątpliwości racje 
przemawiające za przytoczeniem tekstu rzekomego nadania Henryka Brodatego 
dla Lwówka z 1'209 r. (nr 344) czy bałamutnego, ale ciekawego falsyfikatu z 1213 r. 
z intytulacją „Boleslaus dux Slesie, heres Regni Polonie et dominus Olznicensis 
et Kaliziensis" (nr 348), nie wydaje mi się natomiast celowe przedrukowywanie 
falsyfikatów o typie genealoglcznym, jak nr 324, 330, 360 (gwoli sprawiedliwości 

1 J. Sebanek, rec. z Schlesisches Urkundenbuch ... , bearbeitet v. Heinrich Appelt, 
Erster Band, 1 Lieferung (971-1216); Kodeks d11plomat11czn11 Sląska, wydał K. Ma
leczyński, t. III obejmujący lata 1221-12217, w: ,,Slezsky Sbornik" 64, 1966, z. 3, 
s. 404. 
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należy zaznaczyć, że dwa pierwsze tylko w regeście, trzeci zaś drukowany jest także 
we wrocławskim Kodeksie). Podzielam również zastrzeżenia prof. Maleczyńskiego 
wyrażone w recenzji z pierwszego zeszytu w sprawie dokumentów papieża Inno
centego III z J.207 r. dotyczących ogólnych spraw archidiecezji gnieźnieńskiej 
(nr 102-109, 111, 112 2). Treść tych dokumentów nie sugeruje, że chodzi w r;iich 
o jakieś specjalnie śląskie sprawy. Skoro zaś już zostały umieszczone w wydawni
ctwie, czy nie należałoby podać jako miejsca ich druku oprócz wydań Brequigny
du Theila i Migne'a również Kodeksu wielkopolskiego? Należy także żałować, że
wydawca, mimo oporów zaawizowanych w uwadze-przypisie do wstępu, nie
uwzględnił, przynajmniej w formie skróconej, dokumentów z lat 1224 i 1225, wy
stawionych: pierwszy przez biskupa krakowskiego Iwona, drugi z potwierdzeniem
przez niego treści, a oba dające wzmianki o mie'jscowościach z terenu siewierskiego.
Zostały one ostatnio opublikowane w Zbiorze dokumentów małopolskich 3 i treścią
swoją kwalifikują się do umieszczenia w dyplomatariuszu śląskim.

Jeśli chodzi o stronę edytorsko-techniczną, druk dokumentów oparty jest na 
zasadach przyjętych w Monumenta Germaniae Historica, a więc oprawa tekstu 
przedstawia się następująco: regest w języku niemieckim, data i miejsce wysta
wienia, dane proweniencyjne dotyczące przekazów, ich najważniejsze druki '(eks
cerpty, regesty), uwagi merytoryczne różnego charakteru, wreszcie tekst i niekiedy, 
w wypadkach gdy dany przekaz to umożliwia, opisy pieczęci. W odniesie.niu do 
ekscerptów i regestów obowiązuje ten sam schemat w formie nieco ·skróconej 
w zakresie zasugerowanym przez eksponowaną część tekstu. Odmiany tekstu sygna
lizowane są w przypisach literowych u dołu odpowiednich stron. Podstawę wy
dawniczą stanowią w ogromnej większości dokumenty pochodzące z zasobów archi
wów śląskich, ściślej wrocławskich. Wystarczy nadmienić, że na sto pięćdziesiąt 
kilka oryginałów (autentyków), sto, a jeśli liczyć podwójne ekspedycje kilka ponad 
tę liczbę, ma pochodzenie wrocławskie. Z tego jedynie 16 �17) przetrwało wojnę 
i do dziś - z wyjątkiem jednego - znajduje się na swoich dawnych miejscach 4• 

W takim stanie rzeczy jako podstawa do wydania tekstu posłużyły fotokopie, co 
zaważyło m.in. na sposobie odtworzenia cech zewnętrznych oryginałów. Biorąc 
jednak pod uwagę mate1·ialy, jakimi Wydawca dysponował, należy stwierdzić, że 
zarówno ich wykorzystanie, jak i strona informacyjna są - z wyjątkami, o któ
rych za chwilę - bez zarzutu. Przy danych proweniencyjnych podawana jest sie
dziba i nazwa archiwum (biblioteki, itp.), w wypadkach archiwów wrocławskich 
również sygnatury repozytur, w których skład dany dokument wchodził, co 
wobec zaginięcia ich ogromnej większości ma ważne znaczenie dokumentacyjne. 
Dokumenty zaginione określane są jako deperdita, co od razu pozwala korzysta
jącemu na właściwe ustosunkowanie się do przekazu. 

Tu jednak Wydawca popełnił pewną niekonsekwencję, nie wykorzystując prak
tycznie znanej sobie informacji o stratach w zasobach średniowiecznych archiwów 

2 K. Maleczyński, rec. z Schlesisches Urkundenbuch... bearbeitet v. Heinrich
Appelt, Erster Band, 1. Lieferung (97•1-1216) w: ,,Sobótka" ·1964, nr 3-4 s. 407-408. 

a Zbiór dokumentów małopolskich, wydali S. Kuraś i I. Sułk;wska-Kuraś 
część IV, dokumenty z lat ;1211-1400, nr 871, 872. 

' 
4 Archiwum Państwowe we Wrocławiu: nr 95, 96, 209, 256, 364 fals. (sygn. rep. 

67 nr 6 i 7. Dokumenty miasta Wrocławia: 1221 28 XI 1226 21 I 1226 15 VIII)·
zachował się również z rep. 7,1 nr 5a (transumpt Wlaclysława Op�lskiego 1260 r'. 
określony "". wydawnictwie jako „deperditum"), por. nr 298. Archiwum Archidie
cezjalne: nr 114, 159; 198, 219, 222 (dwie ekspedycje), 225, 269, 281, 282, 285 (sygn. 
DD 66, AA 89, 22 X 1220, X 17, KK 25 i 26, KK 27, NN 11, F 37, rok 1227, N 5). 
Geheimes Staatsarchiv, Berlin Dahlem: nr 171 (dawniej Breslau Staatsarchiv rep. 
91 nr 21). 

6 - Sobótka 4/72 
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wrocławskich, podanej we wstępie do pierwszego tomu Kodeksu przez prof. Male
czyńskiego 5• W związku z tym killrnnaście oryginałów sprzed 1204 r. zostało włą
czonych bez informacji, że są to deperdita (nr 45, 49, 59, 60, 74, 75, 78, 82, 83, 
89, 93). Braku takiej informacji nie są w stanie zrekompensować uwagi w przed
mowie i korzystający z wydawnictwa może odnosić wrażenie, że właśnie te wczesne 
oryginały jakimś cudem ocalały, tym bardziej że istotnie uniknęły złych losów 
dwa wczesne oryginały z tego okresu (nr 95, 96). Informował o tym wstęp prof. 
Maleczyńskiego, podobnie jak informował o zaginięciu wszystkich trzynastowiecz
nych oryginałów z repozytur 91, 125 i 67 (z dwoma wspomnianymi wyjątkami), 
a z tych właśnie zespołów wszystkie inkryminowane pozycje pochodzą. ·We wszyst
kich pozostałych wypadkach, o ile nie istnieje podkładka w postaci fotokopii 
w zbiorach Komisji, znajdujemy bardzo skrupulatne informacje o przekazie, na . 
którym opiera się druk. Warto przy tej okazji podkreślić, że w paru wypadkach 
zaktualizowane zostały dane dotyczące miejsca przechowania oryginału. Na przy
kład nr 171 - dawniej Wrocław, Staatsarchiv Rep. 91, nr 21, obecnie Geheimes 
Staatsarchiv Berlin-Dahlem, lub nr 228, 2A3 - dawniej Królewiec, Staatsarchiv, 
obecnie Archivlager Gottingen. W sytuacji, gdy każda nowa informacja o doku
mencie liczy się na wagę złota, z radością trzeba odnotować fakt przytoczenia 
nie znanego dotychczas w pełnym brzmieniu tekstu dokumentu biskupa Wawrzyńca 
dla templariuszy w Oleśnicy Malej z 1227 r. (nr 283) 6• Ze swej strony pragnę 
dorzucić, iż zachowała się w zbiorach krakowskich, mająca również odbitkę w Za
kładzie Nauk Pomocniczych we Wrocławiu, fotografia strony tekstowej dokumentu 
wyżej wspomnianego wystawcy dla klasztoru $w. Wincentego z 1228 r. (nr 294) 1, 
w omawianym wydawnictwie publikowana z powodu braku wcześniejszych dru
ków i fotografii w postaci ekscerptu. Dokument ten w moim przekonaniu wymaga 
jeszcze dokładniejszego rozpatrzenia z punktu widzenia autentyczności zarówno 
pod względem treści, lak i pisma. Pominięta też została bulla Grzegorza rx: z 6 V 
1228 r., w której jako sędzia w sporze pomiędzy klasztorami miechowskim i mo
gilskim występuje Tomasz, kanonik wrocławski. Jest ona drukowana w Kodeksie
małopolskim i do dziś zachowana w zbiorach Rusieckich w Archiwum miasta 
Krakowas. 

Jeżeli chodzi o oprawę tekstu, to jak już wyżej nadmieniłam, zarówno dobór 
literatury, jak i komentarz sporządzony został pod kątem widzenia jego krytyki. 
Stosunek do cytowanej literatury jest żywy. Wydawca nie ogranicza się jedynie 
do cytowania wyselekcjonowanych pozycji, lecz w ogromnej większości wypadków 
referuje swoje własne sądy, oparte na wieloletnim doświadczeniu badawczym 
w zakresie śląskiej problematyki. Zakres rzeczowy, nie ilościowy, pozycji biblio
graficznych pokrywa się na .ogól z literaturą cytowaną w Kodeksie wrocławskim. 
W wypadkach uzasadnionych latami wydania cennym uzupełnieniem są tytuły 
prac nowszych (np. literatura do Dagome iudex). Komentarz merytoryczny dotyczy 

s Kodeks dyplomatyczny Sląska, t. I, Wrocław 1956, s. X; Schlesisches Urkun
denbuch, t. I, z. 1, s. XII, przyp. 4, s. XIII, przyp. 6. 

6 Opublikowany na podstawie nie drukowanej pracy H. L ii p k e, Urkunden
zur Geschichte des Tempelordens im Gebiet der nordostdeutschen Kolonisation. 
Informacja pochodzi z uwagi do nr 283. 

7 Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Jagielloń
skiego Zbiory paleograficzne: sygn. 1314, sygn. kliszy 1,157 p. 58; oraz Zakład Nauk 

· Pomo�niczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Zbiory paleo
graficzne: sygn. 4114/I.

s Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. II, Kraków 1886, nr 394; Archiwum
Państwowe miasta Krakowa, Zbiory Rusieckich nr 2. 
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bądź zagadnień spornych, co występuje głównie w wypadku falsyfikatów, bądź 
służy wyjaśnianiu czy uściślaniu szeregu problemów z zakresu dyplomatyki i historii 
ogólnej. W ten sposób czytelnik otrzymuje materiał dobrze przygotowany mogący 
służyć za podstawę dokładniejszym analizom. Jako przykład niech posłuży tutaj 
próba uporządkowania sprawy tytulatury Brodatego, jakkolwiek nie sądzę, aby to 
już było ostatnie zdanie wypowiedziane w tej kwestii. 

Podsumowując powyższe uwagi, ograniczone z konieczności do awizowania 
pewnych spraw, głównie o charakte�ze informacyjnym, a pozostawiając na boku 
zasługujące na polemikę, pragnę wyrazić nadzieję, że uważna lektura materiałów 
zawartych w Kodeksie i ożywionych pasją badawczą Wydawcy pozwoli niejednemu 
specjaliście na zainteresowanie się wydawnictwem w sposób twórczy. Czuję się 
również w obowiązku przypomnieć, że z podobnej pasji twórczej i zainteresowania 
się tym niesłychanie ciekawym terenem narodziły się poszczególne zeszyty i tomy 
Kodeksu wrocławskiego, wydawanego przez zmarłego przed czterema laty prof. 
Maleczyńskiego. Trzy tomy tego wydawnictwa doprowadzone· do 1227 r. dały asumpt 
do podjęcia wielu badań z wczesnego okresu dziejów Śląska nie tylko specjalistom 
historykom. Ukazanie się ich i sposób opracowania stały się jednak powodem 
dyskusji toczonej przez obu Wydawców przy okazji wzajemnych recenzji i wstę
pów do poszczególnych tomów Kodeksu wrocławskiego i zeszytów Kodeksu prof. 
Appelta. W wielu punktach rzeczowa i twórcza, nie pozbawiona była jednak sfor
mułowań wynikających z nieporozumień, nieścisłości czy nieznajomości pewnych 
spraw. 

Chodziło głównie o materiały do kodeksu zgromadzone przez Historische Kom
mission fii.r Schlesien, a obejmujące według prof. Appelta około 14 OOO fotokopii 
odpisów dokumentów z bogatym materia!em krytycznym 9, które zostały podczas 
wojny spakowane w skrzynie i przewiezione (,,verbracht") do majątku dr. Heinricha 
von Loescha Szczepanowa (Oberstephansdorf, Stefanów Wielki) pod środą śląską. 
Prof. Appelt dodaje, że czuje się uprawniony do stwierdzenia (,,wir sind zu der 
Annahme berechtigt"), że materiał ten przetrwał katastrofę wojenną i znajduje 
się dziś w rękach historyków polskich. Twierdzenie to parokrotnie powtarzane po
nawia autor w '1971 r. we wstępie do całości pierwszego tomu Ko,deksu 10. Z drugiej 
strony prof. Maleczyński w swych recenzjach z pierwszego zeszytu Kodeksu prof. 
Appelta 11 z całą stanowczością stwierdził, że „nie tylko zbiory w Stefanowie Wiel
kim były i są mi nieznane, ale co więcej nie zostały dotychczas w ogóle odnalezione. 
Widocznie podzieliły los wielu innych podobnych zbiorów i zabytków kultural
nych" 12• Twierdzenie o nieodnalezieniu przez historyków polskich zbiorów związa
nych z kodeksem, a wywiezionych z Wrocławia powtórzył jeszcze raz w 1967 r. u. 

W takiej sytuacji nie możemy nie liczyć się ani z twierdzeniem prof. Appelta 
o wywiezieniu materiałów do Szczepanowa, czego zresztą prof. Maleczyński nie

9 „Abzuge von rund 14 OOO Leicaaufnahmen mit den beschreibenden Bearbei
tungblattern der Originale aus allen von den Mitarbeitern besuchten Archiven, 
dazu umfassenden Karteien und eine ungemein grosse Zahl teils vorlaufiger teils 
durchkollationierter Abschriften". Schlesisches Urkundenbuch, t. I, z. 1, s. XII. 

10 Tamże, s. VIII, ,,Zeitschrift fii.r Ostforschung", 1962, s. 175-178; 1965, s. 552-
555; Schlesisches Urkundenbuch, t. I, z. 3, (wstęp do całości), s. XII; por. również 
H. T h  i e m  e, ,,Zeitschrift fur Ostforschung" 1953, s. 577. 

11 „Sobótka" 1964, s. 407; ,,Kwartalnik Historyczny" 1965, s. 197; Letopis Insti
tuta za Serbski Ludopyst", B 12, 1965, s. 288; ,,Zeitschrift fii.r Geschichtswissen
schaft", 1965, s. 727. 

12 „Sobótka", 1964, s. 409. 
13 K. M a l e c z y ń s k i, Kilka nie drukowanych oryginałów śląskich z pierw

szej polowy XIII wieku (Sobótka, 1967, s. 347). 
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kwestionuje, ani z twierdzeniem prof. Maleczyńskiego o nieodnalezieniu przez 
stronę polską tych materiałów. Staranne poszukiwania i wywiady prowadzone 
ostatnio na temat losów dworu w Szczepanowie w latach 1945-1947 potwierdzają 
prawdopodobieństwo ich zniszczenia. Jedynym będącym w rękach polskich śladem 
akcji zabezpieczenia materiałów do kodeksu jest znaleziony w stosie rozrzutów 
działu rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i akcesjonowany tamże 
w r. 1967, a nie znany do bieżącego roku historykom polskim „Verzeichnis des gesam
ten sicher gestellten Materials", sporządzon:y we Wrocławiu w budynku przy 
ul. Szewskiej 49 w marcu 1944, częściowo w 1943 r. t4 „Verzeichnis" jest niewątpli
wie potwierdzeniem informacji prof. Appelta o wywiezieniu materiałów Komisji 
do Szczepanowa. Wymienia on zaw�rtość 7 skrzyń, z czego -1-6 przeznaczone były 
do Szczepanowa, siódma przekazana do Institut fur Landeskunde w celu przewie
zienia jej do Kuchar (Kuchendorf), pow. Dzierżoniów; ponadto dwa pakiety wy
słane zostały do Wiednia. 

Spośród skrzyń wysłanych do Szczepanowa skrzynia 1 zawierała aparat do 
powiększań i dużą ilość szczegółowo wyliczonej pomocniczej aparatury fotograficz
nej, nadto klisze dokumentów z lat 1203-1289 (100 sztuk), klisze dokumentów z lat 
1290--J.313 (129 sztuk), klisze dokumentów po '1.300 r. (95 sztuk). W tejże skrzyni 
były również klisze dokumentów biskupów wrocławskich z lat 1203-1289, 1314-1319 
(łącznie 99 sztuk). Były w niej także klisze z wrocławskich ksiąg ławniczych, nie
których archiwaliów klasztoru Sw. Wincentego, klisze 67 pieczęci osób duchownych, 
jak również klisze pieczęci osób świeckich (z uwagą „Aufnahmen dr Hoff filr 
Arbeit von dr Nehmiz). W tejże skrzyni znajdowała się pewna liczba klisz z reper
toriów (repozytur) Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Archiwum Archidie
cezjalnego (Diozesanarchiv) oraz Biblioteki Miejskiej. Spis zawartości s)nzyni 2 opa
trzony jest uwagą „Vor allem Deutsche Urkunden enthaltend". Wymienione w nim 
są (bez podania liczby) odpisy bądź fotokopie dokumentów niemieckich ze Świdnicy 
(Stadtarchiv), Wrocławia z rozmaitych repertoriów - repozytur - i kopiarzy 
z Archiwum Państwowego i Miejskiego oraz Archidiecezjalnego i z nie wymienio
nych rękopisów Biblioteki Miejskiej. Spis wymienia również odpisy dokumentów 
łacińskich z Biblioteki i Archiwum Miejskiego (bez podania liczby) oraz z tegoż 
archiwum Acta Thomae (1 teczka odpisów, 1 teczka fotokopii). 

Spis dotyczący skrzyni 3 opatrzony jest uwagą „Breslau Staatsarchiv". Wymie
niono w nim szereg repertoriów Archiwum Państwowego oraz depozyty różnych 
archiwów, z których sporządzone zostały odpisy i fotokopie poszczególnych doku
mentów. Liczby ich nie podano. Wyróżniają się Obergerichtsbilcher (1 teczka odpi
sów, 1 teczka fotokopii), rep. 125 (2 teczki odpisów), rep. 91 (2 t�czki odpisów), 
rep. 67 (2 teczki odpisów). Skrzynia ta zawierała ponadto Vorarbeiten „Die Urkun
den des Klosters Leubus" (5 teczek, prace: Krupicka, Hoff, Kloss), następnie odpisy 
z Repertorium Heliae i najstarszego kopiarza klasztoru Na Piasku. Skrzynia 4 za
wierała odpisy i fotokopie z dokumentów pochodzących z archiwów pozamiejsco
wych. Wymienione są archiwa miast śląskich (Swidnica, Głubczyce, Brzeg, Nysa), 
morawsko-śląskie archiwa miejskie i parafialne, fotokopie z podróży po Niemczech 
północnych, z Drezna, z różnych archiwów czeskich (1 teczka odpisów, 1 teczka 
fotokopii), z archiwum w Kromieryżu, Trzeboni, Opawie, Brnie, z różnych archi
wów w Pradze (w tym 3 teczki fotokopii z archiwum Ministerstwa Spraw We
wnętrznych) i w Wiedniu. Skrzynia 5 zawierała fotokopie dokumentów z podróży 
po Polsce: z Warszawy, Lwowa, Mogiły, Krakowa (z Biblioteki Czartoryskich 

1� Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Dział Rękopisów, Akc. 1967 KN 58. 
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2 teczki fotokopii, z Instytutu Nauk Pomocniczych 2 pudla fotokopii). Ponadto dal
sze fotokopie śląskie: 3 teczki fotokopii z Liber Niger oraz odpisy dokumentów 
z Archiwum Archidiecezjalnego dotyczące biskupów wrocławskich i innych osób 
duchownych oraz zdjęcia pieczęci (� kartony, z uwagą „Dr Hoff fur Arbeit Nehmiz"), 
następnie 2 teczki fotokopii z Land/JUchu Karola IV oraz kilka teczek różnych 
zapisek „prof. Appelt gehorend". Była w tej skrzyni także pewna ilość aparatury 
fotograficznej i papieru fotograficznego. Skrzynia 6 zawierała również sprzęt foto
graficzny oraz 7 prac prof. Appelta, drukowanych każda w wielu egzemplarzach 
(3-13) i rękopiśmiennych oraz zbiór jego recenzji w różnych czasopismach. Na
stępnie wymienione w spisie są protokoły z podróży (8 teczek w 5 pakietach) po 
Niemczech północnych, śląsku, Czechach, Polsce, Wiedniu i Niemczech środkowych. 
Nadto były w niej umieszczone następujące prace: Kloss: Kiirzungeswesen der 
Leubuser Urkunden, tenże: Untersuchungen zum Kurzungeswesen, Verzeichnis dfr 
schlesischen Urkunden bis z. 1230 (Verzeichnis-Appelt), czystopis Die archivalische 

Quellen zum schlesischen Urkundenbuch, Nehmiz: Materialsammlung fiir die welt
lichen Siegel (27 teczek) i wreszcie odlewy gipsowe pieczęci kościelnych. Skrzynia 7 
wysłana do Kuchar zawierała aparaturę fotograficzną oraz różne nie związane 
z kodeksem ani studiami dyplomatycznymi książki będące własnością prywatną 
,,Frau dr Ilze Delvendahl". 

z wymienionych przez „Verzeichnis" dwu pakietów, pakiet 1 datowany jest 
Breslau, Schubriicke 49, 15 XII 1943, a adresowany do Reichsarchiv in Wien. Za
wiera mikrofilmy dokumentów z wrocławskich i zagranicznych zbiorów i sfilmo
wane objaśnienia do nich 1(Filmprotokolle), sprawozdania z podróży i sprawozdania 
z prac Komisji w latach 1934-1943· sporządzone dla ministerstwa nauki (Reich
wissenschaftsminister). Pakiet 2, adresowany również do Reichsarchiv in Wien, 
datowany jest: ,,Breslau, Schubriicke 49, 27 III 1944". Zawiera filmy materiału 
naukowego uzyskanego w podróżach, Filmprotokolle, rękopis Die archivalische 
Quellen zum Schlesischen Urkundenbuch oraz Verzeichnis des gesamten sicher 

gestellten Materials 15. Na końcu „Verzeichnis" zamieszczone są dwie notatki stwier
dzające przejęcie na przechowanie aparatu Leica i zestawu aparatury fotograficznej 
przez prof. Santifallera w Wiedniu i drugiego aparatu i ąiniejszej ilości aparatury 
przez dr. von Loescha w Szczepanowie. Obie notatki datowane są we Wrocławiu 
(Schubriicke 49, 27 III 1944) i podpisane, jak wszystkie zresztą spisy zawartości 
skrzyń, przez dr Delvendahl. Spis zawartości 6 skrzyń skierowanych do Szczepa
nowa jest w przeważnej części na tyle sumaryczny, że trudno osądzić, czy całość 
materiału naukowego Historischen Komission fiir Schlesien ąotycząca kodeksu zo
stała w nich zawarta. Nagłówek spisu mówi o całości materiału zabezpieczonego. 
Czy istniały - gdzie i jakie - materiały owym zabezpieczeniem przez wywiezienie 
nie objęte? 

Tu dochodzimy do ważnej sprawy mogącej wyjaśnić wiele nieporozumień. 
Prof. Maleczyński we wstępach do I-III tomów swego wydawnictwa mówi wy
raźnie o znalezieniu w piwnicach budynku przy ul. Szewskiej 49 pewnej ilości 
materiałów do kodeksu. ,,Wydobyte z piwnic w stanie pożałowania godnym ... długi · · 
czas musiały być porządkowane, przy czym o ich kompletności nie może być 
mowy" 16. Nie tai też prof. Maleczyński korzystania z nich, stwierdzając, że w razie 
braku innej podstawy w pewnych wypadkach oparto druk tekstu na znalezionym 
materiale, w innych zużytkowano go do kolacjonowania tekstu lub do opisu cech 
zewnętrznych czy podawania nie znanych skądinąd przekazów. Numery pozycji 

15 Przypuszczalnie inny egzemplarz znalezionego we Wrocławiu spisu. 
16 Kodeks dyplomatyczny .. Sląska, t. I, wstęp, s. X. 
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kodeksu, w których znaleziony materiał został zużytkowany, są wymieniane w przy
·pisach do wstępów poszczególnych tomów Kodeksu dyplomatycznego Sląska.

Materiały te przechowywane, po wydobyciu ich z piwnic, w ówczesnej Katedrze 
Historii Sląska, po szeregu reorganizacji katedr na Uniwersytecie Wrocławskim 
i zmianach lokalowych znajdują się obecnie w Zakładzie Nauk Pomocniczych Hi
storii i Archiwistyki, gdzie zostały ostatnio ponownie przejrzane i ułożone. Ponie
waż prof. Maleczyński scharakteryzował we wstępach do Kodeksu całość mate
riałów tylko ogólnie, uważam za celowe podanie na tym miejscu możliwie peł
nego ich opisu. 

W chwili obecnej we wspomnianym Zakładzie Nauk Pomocniczych znajduje 
się olcolo 3000 kart papieru kancelaryjnego zapisanych przeważnie jednostronnie, 
niekiedy tylko częściowo, atramentem, czasem ołówkiem, niektóre z nich z licznymi 
poprawkami i dopiskami. Niekiedy są to maszynopisy, czasem pierwsze egzempla
rze, czasem kopie, niektóre w paru egzemplarzach. Większość tego materiału daje 
się ułożyć w logiczne i czytelne partie, pewna część jednak stanowi luźne zapisy, 
niemożliwe do zweryfikowania. Na całość tych materiałów składają się następujące 
pozycje: 

a) 216 maszynowych odpisów tekstów dokumentów z lat 1148-1300, pochodzą
cych z archiwum państwowego we Wrocławiu, głównie z rep. 91 i rep. 135 D 203, 
opatrzonych opisem ich cech zewnętrznych i często dodatkowymi uwagami ręko
piśmiennymi, tak że jednego dokumentu dotyczy czasem nawet kilkanaście kart 
ze śladami kolacjonowania przez różnych pracowników 17, 

b) 16 odpisów dokumentów z najstarszego kopiarza klasztoru Na Piasku, rep.
135 D 17; maszynopisy bez śladów kolacjonowania i aparatu krytycznego 18. 

c) 28 odpisów dokumentów z Repertorium Heliae, rep. 135, D 18; maszynopisy
bez śladów kolacjonowania i aparatu krytycznego (poza nielicznymi uwagami doty
czącymi lekcji) 19. 

d) Wykazy dokumentów z archiwum państwowego: rep. 1 i 16 (Urkunden des
Fiirstentums Breslau); rep. 5·3-125 i J.32 a-c (Klosterurkunden); rep. 135 D wraz 
z opisem poszczególnych egzemplarzy tego repertorium. Wykazy i opisy przeważnie 
rękopiśmienne, niektóre z poprawkami czerwonym atramentem lub ołówkiem; cza
sem strony maszynowe, niektóre przekreślone. 

e) Wykazy dokumentów z archiwum miejskiego: Kolekcja Klosego, tomy 22, 74,
85, 94, 96, 102, 104-107, 109, 112, 115, 116, 120, 125, 142, 144, 147, 152, 153. Kopiarze 

17 Regesten, nr: 30, 46-49, 59, 69, 70, 71a, 74, 76a, 77-80, 93, 95, 104, 105, 130, 
1132, 13-3, 142, 146, 148, 150, 154, 157, 166, 172, 177a, 178, 186, 199, 210, 214, 215, 221, 
222, 223, 225, 230, 233, 234, 236, 239, 242, 243, 245, 251, 252, 259, 262, 274, 287a, �88. 
290, 291, 292, 297. Rok 1226 22 I, Reg. 301-303, 310b, 323; Potthast nr 6234, 
6235, 6238, Rok 1228.10.I, 1228,11.1, Regesten 328, 329, 332--334, 343, 353b, 353c, 362, 
365, 371, 379, 380-382, 389, 390,· 391, 399, 400, 413-421, 423, 435, 447, 456b--464a, 
464b, 470a, 471a, 472, 479, 484, 490, 491, 501. Rok 1216--1227 (Appelt, nr 278), 523, 
529, 53-3-535, 600, 607, 614-617, 620, 624, 628, 635, 638b, 642, 662, 667, 670, 671, 
679, 684,· 695, 698, 702, 708, 717, 722, 733 (Appelt, nr 348), 760, 776, 777, 779, 779a, 
'794, 809, 821, 825-827, 833,, 854, 857, 920, 1183, 1246, 125.2, 1307, 1308, 1468, 1472, 
1511, 1560, 1632, 1636, 1653, 1683, 1698, 1712, 1716, 1728, 1739, 1740, 1741, 1744, 1942, 
1966, 2075, 2085, 2112, 12113, 2132, 2156, 2187, 2189, 2208, 2256, 2297, .2307, 2308, 2334, 
2357, 2360, 2381, 2382, 2406, 2449, 2480, 2484, 2493, 2496, 2523, 2525, 2551, 2608, 2612. 

18 Regesten, nr: 1032, 1045, 1132, 1249, 1494, 1497, 1661, 1780, 2112, 2138, 2150, 
2258, 2272, 2278, 2•386, 2556. 

19 Tamże, nr: 802, 868, 9-35, 974, 994, 1010, 1029, ,1115, 1148, 1149, 1161, 1222, 
1339, 1482, 1601, 1633, 1662, 1964, 2085, 2375, 2394, 2601, 2605, 4168, Rok 1279, 18.VI, 
1343, 30.VI. 1350, 25.VII, 1348, 21.XII. 
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miejskie (Kppialbi.icher der stadtischen Privilegien) Abt. A-E, G-L, O. P. Q oraz 
luźne karty niezweryfikowane (części"owo wypisy z katalogu kartkowego). W olbrzy
miej większości rękopisy atramentowe, czasem strony stenografowane, skreślenia 
i poprawki. 

f) Wykazy dokumentów z Archiwum Archidiecezjalnego: Liber Niger (rękopis);
Liber Berghianus (maszynopis); Hs. II b 122; !Ila 23, III d lla, IV a 46; zestawienia 
oryginałów dokumentów opatrzonych sygnaturami literowymi oraz dokumentów 
dotyczących parafii i klasztoru henrykowskiego w układzie chronoloJP.cznym (ma
szynopisy z dopiskami i poprawkami ołówkowymi i atramentowymi). 

g) Wykazy dokumentów zawąrtych w rękopisach Biblioteki Miejskiej: Ms. R.
208, 273, 563, 615, 617, 640, 696, 697, 879, 886, 903, 969, 2208, 2652, 2721-2723, 2732, 
2761, 2786, 3104; Ms. Mar. Magd. 1063, 1072, 1090 a, 1100, 1103; Ms. Bernh. 1653, 1656, 
1674, 187'1. Rękopis atramentowy z poprawkami i skreśleniami oraz dopiskami 
ołówkowymi. 

h) Sprawozdania z kwerend archiwalnych śląskich i zagranicznych wraz z wy- .
kazami dokumentów znajdujących się w odpowiednich archiwach (wrocławskie -
Kowalik, górnośląskie - Bunke, dolnośląskie - Bunke, polskie - Krupiclrn, mo
rawskie - Zimmermann, czechosłowackie - Krupicka, północnoniemieckie - Ap
pelt, wiedeńskie - bez podpisu). Sprawozdania:. kopia maszynowa; wykazy bru
liony rękopiśmienne z dopiskami ołówkowymi i poprawkami. 

i) Opracowania o charakterze metodyczno-instruktażowym: Rechtslinien fiir
Urkundenedition; Herstellung der Texte auf Grund von Kopien; Kanzlei - Allge
meines; Kanzlei - Schlesien; Schultes Urkundenkritische Methode; Kriterien der 
schlesischen Diplomatik nach Appelt; tl'ber die raumlichen Abgranzung des schle
sischen Urkundenbuches Deutsche Texte (uwagi o sposobie skrótów); Verzeichniss 
der Archive. Rękopisy oraz maszynopisy, drugie odbitki. 

j) Kartoteka (?) zawierająca dane o dokumentach niemieckich z drugiej po
lowy XIV w. z Archiwum Państwowego we Wrocławiu wypełniona ręcznie według 
drukowanego formularza. Rękopis atramentowy, z nielicznymi poprawkami. 

k) Schlesische Urkunden vor 1200 (wykaz rękopiśmienny); Verzeichniss der
Originalen die auf Abki.irzungen hin durchgesehenwurden (rękopis atramentowy, 
z licznymi uzupełnieniami ołówkiem); Texte zur schlesischen Kanzleisprache des 
14. Anfang 16 Jhdts. -(wykaz dokumentów niemieckich, maszynopis). Wykazy doty
czące dokumentów fotografowanych.

1) Praca rękopiśmienna Zur Entstehung der Kirchenmusikschulen von Stu-
dienrat H. Hantscho. 

m) Notatki odręczne atramentowe i ołówkowe różnych osób.
n) Luźne karty nie zidentyfikowane.
Razem z materiałami rękopiśmiennymi znaleziono pewną liczbę fotokopii, które

włączono do zbiorów paleograficznych Katedry Historii Sląska (obecnie Zakładu 
Nauk Pomocniczych). 

Jaki jest stosunek materiałów znalezionych we Wrocławiu do materiałów prze
znaczonych do Szczepanowa? Na podstawie cytowanego „Verzeichnis" dadzą się 
wykazać pewne punkty zbieżne, jak też i charakterystyczne różnice. I tak np. 
w najważniejszej praktycznie części każdej z obu grup materiałów, jaką stanowią 
odpisy czy fotokopie dokumentów, ,,Verzeichnis" wskazuje na zbiory bogate. Sa
mych tylko klisz dokumentów znajdowało się w skrzyniach ponad 400 20• Skrzynie 
2-4 niemal w całości, a skrzynia 5 w części wypełnione były odpisami i foto-

20 Por. wyżej „Verzeichnis" skrzynia l. 

•
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kopiami. Nie zostały podane wprawdzie przy nich liczby, a jedynie archiwa i repo
zytury czy repertoria, z jakich pochodzą dane dokumenty. Stanowiły jednak na 

pewno zbiór imponujący. W zestawieniu z tym liczba 260 odpisów dokumentów 

i pewna ilość fotokopii zachowanych w materiałach wrocławskich jest drobnym 
ułamkiem. Są natomiast w materiałach wrocławskich obszerne wykazy dokumen
tów znajdujących się w archiwach wrocławskich 21• Podobnie jest ze sprawozda

niami z podróży naukowych. ,,Verzeichnis" wymienia nie tylko kraje i miejsco

wości, ale odpisy bądź fotokopie dokumentów tam odnalezionych 22. W materiale 
wrocławskim są sprawozdania z podróży, ale towarzyszą im tylko wykazy doku

mentów 23. Wreszcie w skrzyniach wywiezionych do Szczepanowa znajdowało się 

kilka rękopisów prac naukowych bezpośrednio lub pośrednio związanych z ko
deksem 24. W materiale wrocławskim nie ma ani jednej z nich. Znajduje się w nim 
natomiast parę prac o charakterze metodyczno-instruktażowym czy pomocniczym, 

które nie są uwidocznione w spisie, podobnie jak nie została w nim wymieniona 
praca H. Hantscho Zur Entstehung der Kirchenmusikschulen" 25. 

Podane wyżej przykłady podważają sugerowane przypuszczenie, iż materiały 

wrocławskie stanowią część materiałów zabezpieczonych w Szczepanowie. Są one 
w zestawieniu ze szczepanowskimi - jak na to wskazuje porównanie obu spisów -
niewątpliwie drugorzędne, a w partiach najważniejszych fragmentaryczne. Mimo 
to oczywiście wobec zniszczenia archiwów i nieodnalezienia materiałów w Szcze
panowie są cenne. 

Najprawdopodobniejsze wydaje się przypuszczenie, że materiały znalezione 
we Wrocławiu stanowiły pewnego rodzaju materiał roboczy, nie objęte zabezpie

czeniem przez wywóz z miasta bruliony czy drugie egzemplarze, jak świadczy 

często o tym ich forma zewnętrzna. Na charakter tych materiałów i genezę pozo
stawienia ich we Wrocławiu mogłaby rzucić światło raczej strona niemiecka, a jak 
mi wiadomo, wypowiedź w tej sprawie nigdzie się dotychczas nie ukazała. 

Ze swej strony pragnę raz jeszcze stwierdzić, że materiały zabezpieczane 
w Szczepanowie nie były i nie są znane historykom polskim. 

Anna Skowrońska 

T. D z i e k o ń s k i, WYDOBYWANIE I METALURGIA KRUSZCÓW NA DOL

NYM SLĄSKU OD XIII DO POLOWY XX WIEKU, Wrocław-Warszawa-Kra
ków-Gdańsk 1972, ss. 420. 

Praca omawia górnictwo i hutnictwo rud metali szlachetnych i nieżelaznych 
(złota, srebra, ołowiu, miedzi, cyny oraz związanych z nimi rud arsenu i kobaltu) 
na Dolnym Sląsku od pierwszych zachowanych wzmianek w dokumentach pisanych, 

sięgających początków XIII w., aż po zaniechanie eksploatacji, które następowało 
niejednokrotnie dopiero po II wojnie światowej (np. w Złotym Stoku w 1962 r.). 
Nie uwzględnia jedynie nowo powstałego ośrodka eksploatacji rud miedzi w okręgu 
legnicko-głogowskim, ograniczając się do tych rejonów, gdzie wydobywanie rud 
zostało już zakończone. Monografia T. Dziekońskiego została oparta na dotychcza-

21 Por. wyżej opis materiałów wrocławskich, poz. d, e, f, g. 
22 Por. wyżej „Verzeichnis" skrzynia 4, 5.
23 Por. wyżej opis materiałów wrocławskich, poz. h. 
n Por. wyżej „Verzeichnis" skrzynia 6. 
:5 Por. wyżej opis materiałów wrocławskich, poz. i,1. 

•
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sowych opracowaniach na temat śląskiego górnictwa i hutnictwa, na wydawnictwach 
źródłowych {przede wszystkim Codex diplomaticus Silesiae), na nie opublikowa-· 
nych materiałach archiwalnych (zespól akt Oberbergamt zu Breslau), na skrupu
latnej analizie zachowanych planów i map górniczych z terenu Dolnego Śląska,. 
a także na badaniach terenowych, prowadzonych przez Autora w ciągu kilkunastu 
lat. Stanowi ona kompendium wiedzy o dawnym górnictwie i hutnictwie kruszco
wym na Dolnym Śląsku. 

Pierwsza część pracy poświęcona jest omówieniu organizacji administracji gór
niczej i przepisów prawnych obowiązujących w śląskim górnictwie od XIII w. 
do 1945 r., a także ogólnego rozmieszczenia złóż kruszcowych na· Dolnym śląsku. 
Przedstawia ona również rozwój techniki produkcji górniczej oraz miernictwa 
górniczego w dolnośląskim górnictwie kruszcowym w ciągu omawianych okresów. 
Autor zwraca uwagę, że wobec malej głębokości wyrobisk technika ta aż do końca 
XIX w. była prymitywna. Tak np. odwodnianie kopalń odbywało się głównie za 
pomocą sztolni lub kieratów (,,kunsztów"). Złoże urabiano przeważnie ręcznie, przy 
użyciu klinów i młotów, czasem tylko stosując zwykły, czarny proch lub też {przy 
twardych skał!=łch) rozpalając ogniska i następnie nagle ochładzając skałę wodą, 
wskutek czego powstawały pęknięcia. Dopiero w początkach XX w. zaczęto sto
sować w kopalniach kruszców maszyny parowe i elektryczne (s. 83). Pod koniec
XIX w. próbowano wprowadzić strzelanie z użyciem dynamitu, powodowało to 
jednak rozpraszanie minerałów w urobku i trudności w jego sortowaniu {s. 91). 
Również przewietrzanie kopalń za pomocą wentylatorów i mechaniczny transport 
dołowy zaczęto stosować dopiero w XiX w. 

Druga część monografii omawia rozwój poszczególnych ośrodków produkcji 
według rodzajów eksploatowanych rud. Przedstawiono więc w niej kolejno: 1. wy
dobywanie i metalurgię złota w okolicach Lwówka, Złotoryi i Legnicy, 2. wydoby
wanie rud i metalurgię złota i arsenu w Złotym Stoku, 3. eksploatację rud miedzi 
i arsenu w Miedziance, Ciechanowicach, Radzimowicach, Czarnowie, Chełmcu 
i w Złotoryi, 4. eksploatację rud ołowiu i srebra w Boguszowie, Jabłowie, Bystrzycy 
Górnej, Dziećmorowicach, Janowicach Wielkich, Radomierzu, Przybkowicach, Srebr
nej Górze, Marcinkowie, Lutyni, Karpaczu i w Kowarach, 5. eksploatację rud cyny 
i kobaltu w Gierczynie i w Przecznicy. Przy omawianiu każdego ośrodka Autor· 
zestawia najpierw „ogólne wiadomości historyczne" dotyczące głównie okresów· 
eksploatacji i stosunków własnościowych, następnie przedstawia rozwój tech
niki produkcji górniczej i hutniczej w danym ośrodku, wreszcie przystępuje 
do próby oszacowania łącznej wielkości produkcji rudy i czystego metalu. Te ostat
nie obliczenia są zresztą możliwe tylko dla niektórych okresów i niejednokrotnie· 
opierają się jedynie na wyrywkowych danych, przytaczanych w różnych opraco
waniach. Dla okresu późniejszego, od lat dwudziestych XIX do pierwszych dziesię
cioleci XX w., materiał ten mogłaby wzbogacić systematyczna kwerenda w zesta
wieniach statystycznych zespołu Oberbergamt zu Breslau {sygnatury OBB 877-895 
i OBB •1666-1676) oraz w części statystycznej czasopisma „Zeitschrift fii.r das Berg-,. 
Hiitten- und Salinenwesen im preussischen Staate". 

Ostatni rozdział zawiera zestawienie pozostałych ośrodków na Dolnym śląsku. 
{w łącznej liczbie około 80), co do. których zachowały się wzmianki o dawnym 
górnictwie; niejednokrotnie zresztą wydawano dla nich tylko przywileje górnicze
na wypadek ewentualnego znalezienia rud lub prowadzono poszukiwania, które dały 
wynik negatywny. Wobec niekompletności materiałów źródłowych dotyczących daw
niejszych okresów można jednak przypuszczać, że w niektórych miejscowościach. 
istniały również kopalnie rud, o których nie zachowały się do naszych czasów 

• 
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informacje pisane i których ślady w terenie uległy już dawno zatarciu. Podobnie 
zresztą brak jest informacji źródłowych o górnictwie kruszcowym przed XIII w., 
chociaż np. nazwa miejscowości Kopacz kolo Złotoryi wskazuje, że górnictwo 
istniało w tym rejonie jeszcze przed przybyciem kolonistów niemieckich, a więc 
co najmniej już w XII w. (s. 108). 

Wartość monografii podnoszą liczne ilustracje (122), w tym około 90 odrysów 
z dawnych planów i map górniczych z XVIII i XIX w. Na odrysach tych zamiesz
·czono dzisiejsze nazwy miejscowości, co znacznie ułatwia orientację w rozmieszcze
niu dawnego górnictwa i hutnictwa. Pracę uzupełnia zestawienie wykorzystanych
materiałów (akt, planów górniczych i literatury) oraz dawnych jednostek miar
używanych na $ląsku. Monografia T. Dziekońskiego, ujęta z punktu widzenia histo
ryka kultury materialnej, nie uwzględnia tego rodzaju zagadnień, jak warunki
zbytu produkcji, rentowność kopalń czy położenie górników. Prześledzenie tych
zagadnień w okresie 700 lat dla różnych ośrodków produkcji wymagałoby zresztą
co najmniej kilim szczegółowych monografii. Praca spełnia natomiast swoje zasad
nicze zadanie, którym jest zestawienie informacji o rozlokowaniu dawnego górni
ctwa i hutnictwa na Dolnym Sląsku, stosowanej tam technice produkcji oraz orien
tacyjne oszacowanie wielkości wydobycia w poszczególnych ośrodkach. Z drobnych
usterek można odnotować m.in. mało precyzyjne rozgraniczenie kompetencji i funk
·cji władz górniczych różnych szczebli (s. 58), użycie formy „wolnych kuks" zamiast
przyjętej w polskiej terminologii górniczej „wolnych kul{sów" (s. 129) czy dwie
różne daty powstania budynku mennicy w Złotym Stoku (1507 i 1520 r., s. 144-145).
Te, nieliczne zresztą, usterki nie obniżają jednak zasadniczej wartości pracy. Jej
zaletą natomiast jest jasny i zrozumiały styl wykładu.

�·'

Cenna i bardzo interesująca monografia T. Dziekońskiego została wydana w na-
kładzie zaledwie 370 egzemplarzy, co jest ilością niezwykle małą nawet jak na
pracę naukową.

Jerzy Jaros 

G. O. K e n t, ARNIM AND BISMARCK, Oxford 1968, ss. 2.13. 

W ostatnim ćwierćwieczu historiografia dziejów drugiej Rzeszy Niemieckiej 
sporo uwagi poświęciła biografiom różnych postaci z mniejszą lub większą słusz
nością uważanych za nastawione opozycyjnie wobec panujących stosunków. Nie 
-zabrakło także szukania rywali Bismarcka, jak np. gen. Stosch (F. Hollyday,
Bismarck's Rival. A Political Biography of General and Admirał Albrecht von

,Stosch, Durham 1960). I Arnim uważany był za ewentualnego rywala Bismarcka.
Jeżeli jednak tak było, to praca Kenta rozwiewa wszelkie podobne złudzenia, gdyż
ukazuje Arnima jako polityka zdecydowanie miernego. Sam Autor swój ostateczny
osąd stara się wprawdzie stonować, pisząc: ,,Jako dyplomata Arnim nie był ani
tak świetny, jak twierdzili jego przyjaciele, ani tak niekompetentny, jak utrzy
mywali jego wrogowie. Jego sądy o ludziach i wypadkach w pewnych momentach
były równie słuszne jak Bismarcka, a niekiedy nawet lepsze, ale unicestwiane były
-ekstrawaganckim stylem raportów, przez niewłaściwe komentarze i niepolityczne

zalecenia" (s. 185). Ważniejsze było jednak, że Arnim nie potrafił prowadzić żadnej
zdecydowanej działalności; samymi ocenami, choćby słusznymi, żaden polityk da
leko nie zajedzie.

O Arnimie pisano dotąd wiele razy, ale raczej przy okazji innych zagadnień. 
I tak np. nie ma biografa Holsteina, pomijającego proces eks-ambasadora, w któ-
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rym tak podejrzaną rolę odegrał Holstein. W odróżnieniu od tego Kent sięgnął do 
lat wcześniejszych, przedstawił całą karierę Arnima, zwłaszcza od końca lat sześć
dziesiątych, przez co jaśniejszy staje się pfzedmiot sporu między nim a Bismarc
kiem, znaczenie ogłaszanych przez niego dokumentów dyplomatycznych, memoria
łów i listów, zwłaszcza pisanych w Rzymie w okresie I soboru watykańskiego. 
Okresowi pobytu na placówkach w Rzymie i Paryżu poświęcona jest większość 
książki, a lata 1874-1876, gdy rozwinął się zacięty spór z Bismarckiem i toczyły 
się procesy Arnima, zajmują tylko około 50 stron. 

Sporo nowych szczegółów Kent wydobył z akt dyplomatycznych, które stano
wią najważniejsze źródło, na jakim się oparł. Udowodnił przy tym raz jeszcze, ile 
wątpliwości budzi przy bliższym kontakcie znane wydawnictwo Die Grosse Politik

(np. s. 103), a przecież chodzi tutaj o okres daleki od wybuchu wojny i nieraz 
bardziej o wewnętrzne rozgrywki personalne niż o stosunki z innymi_ krajami 
(m.in. w załącznikach do pracy podane są niektóre fragmenty dokumentów opusz
czone w Die Grosse Politik).

Treść pracy można podzielić na trzy części. W pierwszej mowa jest o okresie 
I soboru watykańskiego. Autor poświęcił sporo miejsca na wskazanie różnic między 
stanowiskami Bismarcka i Arnima. Brakuje tu jednak, jak się wydaje, zasadniczej 
sprawy - Arnim przez poparcie biskupów, znajdujących się w mniejszości, a wy
powiadających się przeciw powiększaniu władzy papieskiej, chciał zaangażować 
Prusy w spór wewnątrz kościoła, gdy dla Bismarcka był to już okres pierwszych 
zapowiedzi kulturkampfu. Druga część książki obejmuje rozdziały opisujące dzia
łalność Arnima w Paryżu. W tym okresie tkwi geneza konfliktu Bismarcka z Arni
mem, i to nie tylko dlatego, że zarysowała się różnica w stanowisku wobec sto
sunków wewnętrznych we Francji. Bismarck - jak wiadomo - wolał utrzymanie 
republiki, gdy Arnim popierał dążenia restauracyjne (dyskusyjny pozostaje udział 
Arnima w obaleniu Thiersa). Ważniejsze jest chyba to, że w ogóle ambasador pro
wadził samodzielną politykę, odmienną od polityki kanclerza. Na podstawie pracy 
Kenta nie wydaje się, aby Bismarck kiedykolwiek obawiał się Arnima jako rywala do 
stanowiska kanclerskiego, ale był to okres dopiero tworzenia się służby dyplomatycz
nej Rzeszy. Choć czerpała ona wiele z tradycji pruskiej, była jednak pod niejednym 
względem od tamtej odmienna. Jak wiele w ustroju Niemiec tworzone było pod 
kątem widzenia roli Bismarcka, tak przy formowaniu aparatu dyplomatycznego 
„żelazny kanclerz" dbał, aby jego (a nie cesarza, choć formalnie byli wysłannikami 
cesarza) ambasadorzy byli przede wszystkim wykonawcami poleceń. Wprawdzie 
w literaturze można znaleźć twierdzenie, że w odróżnieniu od sekretarzy do spraw 
zagranicznych nie brakło wśród ambasadorów wybitniejszych jednostek (jako takie 
wymienia się ks. Reussa, Munstera czy �chweidnitza), ale żaden z nich nigdy nie 
prowadził samodzielnej polityk.i. W tej części pracy do zagadnień dyskusyjnych 
należy ocena twierdzeń Bismarcka o roli międzynarodowej katolickiej konspiracji 
antyniemieckiej, nierealnej ze względu na postawę Austro-Węgier, ale według sporej 
liczby nowych prac w poważnym stopniu leżącej u podstawy kulturkampfu. Tra
fiają się tak.że fragmenty niemal humorystyczne. Gdy Arnim przedstawiał plany po
lityki Niemiec wobec Francji, Bismarck odrzucając je stwierdził z emfazą - i co 
na to powie Europa? (s. 91). Wiadomo dobrze, co kilka lat wcześniej na identyczne 
pytanie odpowiedział Bismarck, gdy zadał mu je dyplomata angielski. Może i o tym 
pamiętał, ale wiedział także, że nikt mu podobnie, jak on wówczas, .nie odpowie. 

Ostatnia część książki udowadnia w moim przekonaniu zarówno ocenę Arni
ma, jak i przypuszczenie, że u podstawy przeciwarnimowskiej akcji Bismarcka nie 
leżały obawy przed niebezpieczeństwem grożącym z jego strony, ale chęć dania 
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nauczki samodzielnemu ambasadorowi. Niezdarność Arnima przy staraniu się 
o 'miejsce w Izbie Panów czy przy próbach zdobycia organu prasowego '(s. 146-148)
jest uderzająca. Kanclerz nie by� wcale taki wszechpotężny, musiał liczyć się z sym
patiami monarchy i z innymi względami, a przecież likwidacja Arnima nie na
sunęła poważniejszych trudności. Nawet sprawa zabrania przez niego dokumentów
przy odchodzeniu z placówki paryskiej nie przedstawia się jednoznacznie. Mógł on
obok braku precedensów, niejasnego rozgraniczenia dokumentów publicznych i pry
watnych powołać się także na stosunki w służbie dyplomatycznej innych krajów,
np. Wielkiej Brytanii. Jak słusznie zauważa Autor (s. 147), nie tak znowu różne
od zachowania Arnima były rewelacje ogłaszane przez samego Bismarcka po 1890 r.

W sumie opis sprawy Arnima w książce Kenta pozwala na wysunięcie pew
nych wniosków, choć Autor nie wszystkie je przedstawił. Wydaje się także, że po, 
jej ukazaniu się trudno będzie wiele dodać do dziejów Arnima. Jest tak tym bar
dziej, że temat nie jest zbyt obszerny, a Autor jakby dla jego poszerzenia niektóre 
fragmenty przedstawia aż za szczegółowo. 

Adam Galos 

'· 

O. Graf zu S t  o 1 b e r  g - W e r  n i g e r  o d e, DIE UNENTSCHIEDENE GENE
RATION. DEUTSCHLANDS KONSERVATIVE FDHRUNGSSCHICHTEN AM VOR
ABEND DES ERSTEN WELTKRIEGES, Mi.i.nchen und Wien 1968, ss. 488 . 

. 

Nazwisko Autora nieobce jest tym, którzy zajmują się dziejami Niemiec wil-
helmińskich, gdyż przedstawiciele jego rodziny odgrywali sporą rolę wśród ówczes-. 
nych konserwatystów. Siedzibę rodziny zna zaś ten, kto otarł się o malowniczą 
miejscowość Wernigerode w górach Harzu. Sam Autor pamięcią sięga czasów ce
sarstwa, tu i ówdzie napotkać można akcenty wspomnieniowe lub relacje z roz
mów z ludźmi aktywnymi wówczas politycznie. Toteż mimo naukowego charakteru 
pracy czuje się wyraźnie, że napisał ją człowiek stojący blisko opisywanych ugru
powań. Poza wyzyskaniem przebogatej literatury dotyczącej dziejów Niemiec ce
sarskich, poza źródłami drukowanymi Autor sięgnął także do źródeł nie drukowa
nych. Są to przeważnie różnego rodzaju papiery osobiste, pamiętniki, korespon
dencje czy biografie, przygotowane przez członków rodziny, przechowywane w paru. 
archiwach NRF lub w zbiorach rodzinnych. Bez trudu dałoby się ustalić w tym 
zakresie braki (np. w sposób niepełny wykorzystana została współczesna publicy
styka czy czasopiśmiennictwo), ale wobec charakteru pracy nie jest to najważniej
sze. 

Ambicją Autora było dać socjologizujący przekrój „górnych" warstw społeczeń
stwa niemieckiego na przełomie wieków i na początku XX w. Stąd po dwóch roz
działach wstępnych (ogólne uwagi o polityce zagranicznej i wewnętrznej Niemiec 
oraz atmosfera współczesna) pozostałe zawierają kolejno charakterystykę cesarzy, 
stanów, junkrów pruskich, konserwatystów 1(to jedyny wyjątek na rzecz ugrupo
wań politycznych), urzędników, dyplomatów, oficerów i przedstawicieli najwyż
szych władz. Już to zestawienie rzuca pewne światło na wybór, jakiego dokonał 
Autor kwalifikując poszczegóine grupy do „konservativen F'i.ihrungsschichten''. 
W sposób wyraźny wychodzi on z założenia, nienowego zresztą, że burżuazja za
dowoliła się możliwością robienia· interesów, nie wywierała więc wpływu na rządy 
i nie powinno dla niej znaleźć się tu miejsca. W rezultacie z ludzi życia· gospo
darczego wspomnianych jest ledwie kilku, i to przeważnie ubocznie (bliżej jeden 
jedyny Stumm-Halberg, ale przecież parę lat rządów Wilhelma II nazwanych zo-
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stało nie bez racji „erą Stumma", poza nim Ballin, bardziej jako świadek niż bo
hater, oraz Bleichroder ze względu na kontakty z Bismarckiem). 

Przyjęty przez Autora układ treści powoduje także inne konsekwencje. Stara 
się on mianowicie przedstawić światopogląd k;ażdej z tych grup. Przy wzajemnym 
ich przenikaniu się (junkrzy, konserwatyści, urzędnicy, wojsko) rezultatem są 
powtórzenia, przynajmniej częściowe. Najbardziej jednak rzuca się w oczy nasta
wienie Autora, a wiąże się to także z rezultatami całej pracy. W wielu miejscach 
widać wyraźnie staranie się o obiektywne przedstawienie „blasków i cieni", zalet 
i wad czy to grup społecznych, jak junkrzy, czy grup zawodowych, jak urzędnicy. 
Po wielekroć dokonywany jest jakby mały bilans, ale przecież stale widoczna jest 
tendencja do usprawiedliwiania, do wykazywania, że przecież grupy te, tyle razy 
krytykowane, zapisały się także chwalebnie w dziejach Niemiec, że ponadto często 
można mówić raczej o słabościach niż o złej woli. W stosunkowo najkorzystniej
szym świetle przedstawiony został- aparat urzędniczy (o rzetelności urzędników por. 
np. s. 250), więcej krytycyzmu widać przy charakteryzowaniu junkrów ,(np. o obni
żeniu poziomu intelektualnego od około 1830 r., s. 1196, o lekceważącym stosunku 
do inteligencji i wiedzy, s. 202, ale skąd się to wzięło?), najostrzej ocenieni zostali 
monarchowie, zwłaszcza władcy państewek niemieckich (s. 132), na których kry
tycznie historycy różnych poglądów patrzyli już dawno. W rozdziale o oficerach jest 
mowa o znanej sprawie wypadków w Zabern, ale nie ma o kapitanie z Kopenick. 

Obraz konserwatyzmu niemieckiego zarówno jako kierunku politycznego, jak 
jeszcze bardziej jako stanowiska całych grup społeczeństwa uzyskał u Autora dość 
charakterystyczne cechy. W pewnym miejscu książki pojawia się twierdzenie, że 
trngedią konserwatyzmu aż do 1933 r. był brak prawdziwej partii konse1·watywnej 
w Niemczech, co miało być nawet ważniejsze niż tragedia liberalizmu (s. 1294). Po
dobnie w innym miejscu Autor pisze, że partie konserwatywne nie były nowo
czesne nawet w powojennym wydaniu Deutschnationale V?lkspartei (s. 211, Autor 
pisze Deutsche Nationale Partei, myłka mało istotna, ale w kontekście pracy cha
rakterystyczna, gdyż zaprzecza się w niej właśnie staraniom o uzyskanie cechy 
„Ludowości"). Tak więc według Auto1·a konserwatyści nie tylko nie utworzyli partii 
masowej, co zwłaszcza do 1918 r. jest prawdą oczywistą (z zast1·zeżeniem, że po
dobnej nowoczesności brakowało wówczas w Niemczech niemal wszystkim partiom, 
co wiadomo choćby z pracy Nipperdeya), ale dalecy byli od podobnych tendencji. 
Dodać jeszcze należy, że Autor obraca się stale w kręgu poglądów, a nie interesów, 
szereg razy stwierdza, że junkrami czy konserwatystami nie kierowały motywy 
material;11e, ale przesłanki ideologiczne. Przy takim stanowisku nie dziwi wyraźne 
oddzielenie urywków o antysemitach i Związku Wszechniemieckim od losów kon
serwatyzmu (co wyraża się umieszczeniem tych urywków w rozdziałach wstępnych) 
oraz dodaniem w rozdziale ostatnim urywka o wrogości kół rządzących wobec 
wszechniemców. Podobnej metody nie można było zastosować wobec Związku Rol
ników, ale -poświęcono mu zaledwie parę stron (s. 232--235). Ponadto choć Autor 
stwierdza akcję propagandową Związku i jego ścisłe powiązania z konserwatystami, 
nie wysnuwa z tego żadnych wniosków. Tak więc to całkowite wymazanie ten
dencji konserwatystów do uzyskania szerszego poparcia pewnych grup społecznych 
trudne jest do przyjęcia, a geneza kierunku, który można by określić terminem 
,,volkisch", tkwiła już w okresie cesarstwa, co w odniesieniu do Bund der Land
wirte przed paroma laty wykazał Puhle. 

Książka Stolberga jest także przykładem wpływu, jaki na sporą grupę histo
ryków zachodnioniemieckich wywierają stosunki w Wielkiej Brytanii. Choć nigdzie 
nie zostało to powiedziane expressis verbis, wydaje się, że ideałem dla niego była 
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pozycja zajmowana przez konserwatystów brytyjskich 1 ze w angielskiej partii kon
serwatywnej widzi wzór do naśladowania. Przy istnieniu takiej partii - można by 
wysnuć wniosek - Niemcy uniknęłyby wielu tragedii, może nawet łącznie z doj
ściem Hitlera do władzy. Ubocznym produktem podobnego stanowiska są takie 
zdania, jak uznanie, że parlamentaryzacja Niemiec możliwa była także bez wojny, 
błędem zaś było przedwczesne wprowadzenie czteroprzymiotnikowego prawa wy
borczego (s. 44-45). Jest też charakterystyczne; że za „najzdolniejszego przywódcę" 
socjaliśtycznego uznał L. Franka, ochotnika z 1914 r. (s. 271), i kilka razy pod
kreślił przejawy pozytywnego stanowiska socjalistów do istniejących stosunków. 
Genezę tragicznego finału ewolucji zjednoczonych Niemiec Autor dostrzegł w sto
sunkach między państwem a konserwatystami i junkrami już za Bismarcka. 
W każdym junkrze tkwiło coś z rebelianta (s. [90), a za Bismarcka niemożliwe było 
istnienie samodzielnej partii konserwatywnej (s. 210-211), co przyczyniło się do 
skorumpowania konserwatyzmu. 

Trzeba jednak stwierdzić, że w wielu fragmentach pracy Autor, przeprowadza
jąc wspomniane już mikrobilanse, wypowiada sporo ciekawych spostrzeżeń (np. gdy 
w podziale Niemiec przed 1871 r. dostrzega nie tylko złe, ale i dobre strony). Po
nadto zaś książka usiana jest sylwetkami przedstawicieli prawicy społecznej, w któ
rych to charakterystykach znaleźć można zarówno rzeczy nowe (to właśnie w tych 
fragmentach w największym stopniu Stolberg opiera się na nie drukowanych 
źródłach), jak i celne uwagi. Mam tu na myśli oczywiście nie takie postacie, jak 
Wilhelm II, o którym napisano już bibliotekę, czy Holstein, którego w sposób wy
starczający scharakteryzowała najnowsza literatura, ale całą plejadę polityków, dy
plomatów, ministrów, wyższych urzędników czy książąt niemieckich. 

W pracy nie brak poszczególnych sformułowań dyskusyjnych, jak np. o poko
jowej dyplomacji Niemiec za i po Bismarcku (s. 32 i n.), jak schematyczne ujecie
konfliktów z Rosją (pojednanie możliwe tylko kosztem poświęcenia Austrii) i Anglią 
(podstawą antagonizmu miały być różnice społeczne, s. 34----35), jak tradycyjny po
gląd na Bismarcka (s. (36) itd. Trafiają się także zdania niejasne. I tak Autor, prze
nosząc tytułowe określenie generacji z początku XX w. na przeszłość Prus, dostrze
ga w niej „der Grundzug der Unentschiedenheit" (s. 177). Nie brak wreszcie drob
nych usterek (np. opuszczona została spora liczba odsyłaczy). 

W sumie praca Stolberga lepsza jest w swoich poszczególnych fragmentach niż 
w całości. Charakterystyka całego kierunku konserwatywnego jest niepełna, a na 
skutek tego jego obraz nie jest słuszny. 

Adam Galos 

H. L e  b ovi c s, SOCIAL CONSERVATISM AND THE MIDDLE CLASSES IN
GERMANY, 1914-1933, Prirtceton 1969, ss. 248. 

Zainteresowanie skrajnie prawicowymi kierunkami politycznymi w Niemczech 
weimarskich wyrasta z paru powodów. Przyczyniają się do jego powstania rady
kalne terminy i hasła, wysuwane przez neokonserwatystów: ,,konserwatywna rewo
lucja", ,,narodowy bolszewizm" itd., a w większym stopniu filiacje tych kierunków 
z narodowym socjalizmem. Na tle dotychczasowej literatury Lebovics poszedł nieco 

inną drogą, ograniczając tematycznie zagadnienie. Praca (powiązana zapewne z nie 
drukowaną rozprawą doktorską Socialism for German Middle Classes. The Social 

Conservative Response to Industrialism, 1900-1933) składa się z charakterystyki 
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„stanu średniego" w Niemczech weimarskich, a następnie z omówienia poglądów 
sześciu ideologów neokonserwatyzmu: Wernera Sombarta, Edgara Salina, Othmana 
Spahna, Ernsta Niekischa, Oswalda Spenglera i Ferdinanda Frieda. 

Klamrą łączącą rozdział wstępny o sytuacji „stanu średniego" i zakończenie 
zdają się być tytuły obu tych fragmentów pracy: ,,Organise or perish" oraz „Orga
nise and perish". Wbrew jednak sugestii obu określeń nie w tym tkwią główne za
łożenia pracy. Pomiędzy tym, co Autor pisze o „stanie średnim", a przedstawieniem 
teorii Sombarta i pozostałych publicystów istnieje tylko jeden kierunek wynikania: 
czerpali oni swoje poglądy z kryzysu grup społecznych, zawieszonych pomiędzy 
proletariatem a wielkim kapitałem, natomiast oddziaływanie na „stan średni" rów
ne było niemal zeru. Trudno więc tych pisarzy umieszczać pomiędzy alternatywą: 
„organizuj się albo zgiń", a jej brakiem: ,,organizuj się i zgiń". Pomimo rozdziału 
wstępnego i po części tytułu praca jest fragmentem dziejów myśli konserwatywnej. 

Wymienieni działacze w największej mierze byli ekonomistami, choć propono
wali koncepcje gospodarczo chybione. Oceny ich są nieraz dyskusyjne, ale wiele 
jest tutaj także ciekawych spostrzeżeń, opartych na znacznej liczbie publikacji, 
które wyszły spod ich pióra. A więc Sombart przedstawiony został jako twórca 
ideologii społecznego konserwatyzmu, przeciwstawiający kapitalizmowi i socjalizmo
wi „niemiecki socjalizm"; Salin to gorący wielbiciel poety Stefana George'a, a prze
cież przedstawia więcej praktycznych koncepcji prawicowych niż Sombart; Spahn 
to ideolog korporacjonizmu; Niekisch - ,,narodowy bolszewik"; Spengler - ,,pru
ski socjalista"; wreszcie Frieą, przywódca grupy skupionej wokół pisma „Die Tat", 
przyczynił się do propagowania teorii autarchii, a możliwości urzeczywistnienia ca
łego swojego programu „Trzeciego Frontu" widział w krótkim okresie kanclerstwa 
Schleichera. 

W zakończeniu Autor porównuje społeczny konserwatyzm z hitleryzmem, wyka
zując przyczyny przewagi tego ostatniego. Neokonserwatyzm w rzeczywistości sam 
nosił w sobie zarodki klęski. Jeśli - według Autora - był odpowiedzią klas śred
nich na wzrost ekonomii przemysłowej, to polegał na próbie odnowienia przeży
tych form, zawierał tylko marzenia o idylli agrarnej, moralności arystokratycznej, 
harmonii systemu korporacyjnego, wielkości narodowej czy o egzystencji wolnej od 
kryzysów (s. 217). Obok zdecydowanej walki przeciw socjalizmowi i komunizmowi 
neokonserwatyzm potępiał liberalizm i kapitalizm, zarzucając im, że' zlikwidowały 
stosunki społeczne, których nikt z piszących nie znal. Ideały społecznego konser
watyzmu były nie tylko nie dostosowane do sytuacji, ale wewnętrznie sprzeczne. 
Występowały w nim skrzydła przypominające różnice między prawicą i lewicą 
hitleryzmu (s. 210). Poszczególni ideologowie prawicowi próbowali zblizyć się do 
narodowego socjalizmu (choć przeważnie dopiero po Machtergreifung), ale ten 
przyjmował ich tylko za cenę całkowitego „zglajchszaltowania". Niektóre hasła 
wcielał w życie, ,,stanowi średniemu" niemal nic jednak z tego nie przychodziło, 
a płacił za to uciskiem rządów dyktatorskich. 

Granice chronologiczne pracy nie są ścisłe; z pewnością lepiej byłoby w tytule 
podać datę 1918 niż 1914 r. Jeżeli mowa jest o wpływie wojny na „stan średni" 
czy na działaczy (przypomina tu się karykatura zamieszczona w znanym piśmie 
satyrycznym „Simplicissimus" w kwietniu ,1918 r., a przedstawiająca „stan średni" 
gnieciony na placek między potężnymi figurami wielkiego kapitału i związków za
wodowych), to wzmianki podobne są równie rzadkie, jak sięganie do okresu po
przedniego. Także przy P.rzedstawianiu wcześniejszej działalności publicystów okres 
wojny nie został szczególnie wyodrębniony. Pod względem geograficznym Othmar 
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Spahn działał w odróżnieniu od wszystkich pozostałych postaci w Austrii. Wiadomo, 
że wywarł on również wpływ na neokonserwatyzm w Niemczech, ale Autor nie 
uzasadnił bliżej potrzeby omówienia jego ideologii. 

Dyskusyjny jest sam termin „konserwatyzm społeczny". Chodzi tu chyba o za
znaczenie, że różnił się on znacznie od konserwatyzmu doby wilhelmińskiej czy 
reliktów tego ostatniego w Niemczech weimarskich. Ale sprawa nie jest prosta. 
Wyraźnie zapowiedzi ideologii neokonserwatywnej zaznaczyły się w latach osiem
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. (według H. Rosenberga pod wpływem 
kryzysu poprzedniego dziesięciolecia, ale chyba nie tylko), przy czym niebagatelną 
rolę odgrywały hasła opieki nad „stanem średnim". W kilkanaście lat później po
jawił się Naumann ze swoim „społecznym cesarstwem". Trudno w tym wszystkim, 
a także w ideologii neokonserwatyzmu oddzielać program społeczny od politycz
nego. Krytyka kapitalizmu z pozycji prawicowych nie była po 1918 r. czymś nowrm, 
występowała ona np. w ruchu katolickim XIX w., ale jej charakter w czasach re
publiki weimarskiej był specyficzny. Toteż mimo pewnych zastrzeżeń należy uznać, 
że praca Lebovicsa ma swoją wartość. 

Adam Galas 

R. M. W. K e m  p n  e r, TRZECIA RZESZA W KRZYŻOWYM OGNIU PYTAŃ,
tłum. K. Bunsch, z komentarzem i posłowiem T. Cypriana, Kraków 1971, ss. 390. 

Autor, Robert M. W. Kempner, był członkiem amerykańskiego zespołu oskarży
cielskiego przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Pod
czas kilkunastu dalszych procesów występował bądź jako główny oskarżyciel, bądź 
też jako jego zastępca. Materiał umieszczony w książce pochodzi z niektórych prze
słuchań dokonanych osobiście przez Kempnera w fazie przygotowawczej tych proce
sów, a przede wszystkim z tzw. ,,procesu Wilhelmstrasse", w którym oskarżano 
b. członków rządu Trzeciej Rzeszy, 'sekretarzy stanu i dyplomatów hitlerowskiego
reżimu. Przy lekturze stenograficznych protokołów przesłuchań uderza czytelnika
głęboka znajomość życia społeczno-politycznego w Trzeciej Rzeszy wykazana przez
Autora oraz jego „wczucie się" w klimat nazistowskiego okresu w historii Niemiec.
Jest to zrozumiale, skoro Kempner, zajmujący do 1933 r. kierownicze stanowisko
w departamencie policji pruskiego miriisterstwa spraw wewnętrznych, obserwował
z bliska uzyskiwanie wpływów i w końcu przejęcie władzy przez ruch narodowo
socjalistyczny. Dzięki wyjazdowi do Stanów Zjednoczonych uniknął niechybnie lo
su, jaki spotkał jego bezpośredniego przełożonego w pruskim ministerstwie, Eryka
Kiausenera 1•

Książka zawiera 27 protokołów przesłuchań bądź zeznań osób, które sprawo
wały rozmaite funkcje w hitlerowskich Niemczech i w różnym stopniu związane 
były z narodowosocjalistycznym ruchem i jego wodzem: od Hermanna Goringa 
i jego małżonki Emmy poprzez feldmarszałka von Rundstedta, sekretarzy stanu -
H. Riecltego, E. Neumanna, E. von Weizsackera, E. Wormanna, aż do nadwornego
dentysty Hitlera - H. Blaschkego, osobistej sekretarki J. Wolf, tłumacza'

1 Eryk Klausener, dyrektor departamentu policji pruskiego MSW został zamor
dowany 30 VI 1934 r. Kempner i Klusener byli współautorami raportu policyjnego 
z 1930 r., w którym uzasadniali ze względów bezpieczeństwa państwa konieczność 
aresztowania przywódców nazistowskich i rozwiązania NSDAP. Raport został przez 
nich przedstawiony bezskutecznie prokuratorowi generalnemu Rzeszy. Por. A. B u  1-
1 o c k, Hitler - studium tyranii, Warszawa 1969, s. 146. 
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P. Schmidta, profesora C. Schmitta i przedstawicieli arystokracji z kronprinzem
Fryderykiem Wilhelmem na czele. Wartość ich odpowiedzi nie polega na ujaw
nieniu nowych, nie znanych nam dzisiaj faktów z hitlerowskiej rzeczywistości. Co
najwyżej odpowiedzi te niekiedy są rozszerzeniem istniejących już i powszechnie
znanych informacji. Wartość publikowanych po raz pierwszy w książce Kempnera
protokołów przesłuchań leży głównie w oddaniu atmosfery panującej w Trzeciej
Rzeszy, w ukazaniu ocen i sądów o fiihrerze, jego państwie i o swoim uczestnic
twie - ludzi zaangażowanych w ruchu hitlerowskim, sądów wyrażonych już po
1945 r. Oprócz tego nakreślenie psychologicznych sylwetek osób przynajmniej mo
ralnie odpowiedzialnych za współudział w tworzeniu zbrodni, przedstawienie ich
charakterów było - jak się wydaje - celem Autora. Ta ostatnia intencja tłumaczy
zamieszczenie w książce odpowiedzi Johanny Wolf, Emmy Goring czy Eryka Neu
manna, którzy „nic nie wiedzą", i ich zeznania nie przynoszą nic nowego do za
sobu naszej wiedzy o hitlerowskim reżimie. Charakteryzują jednak zeznających.
Ułatwiają zrozumienie tego, iż dotknięci winą są nie tylko bezpośrednio aktywni

· w popełnianiu zbrodni, ale także ci, którzy ją tolerują, są wobec I;liej obojętni lub
akceptując totalizm systemu zbrodni stają się wobec jakiegoś jego przypadku filan
tropami i po tym akcie w pełni siebie rozgrzeszają. Dla przykładu książę Filip
Heski, w latach 1933-1943 nadprezydent prowincji Hessen-Nassau, na której tere
nie znajdował się obóz eksterminacji psychicznie chorych, czuje się zupełnie nie
winny. Uprawnia go do takiego poczucia „udzielenie gościny" żydowskiemu archeo
logowi oraz próba pomocy braciom Weinberg.

Do najciekawszych zresztą partii książki Kempnera należą zeznania przedsta
wicieli arystokracji niemieckiej. Dostarczają one m. in. autentycznego świadectwa
o motywach przejścia tych przedstawicieli na służbę reżimu. Z jednej strony daje
się zauważyć ledwo maskowana wyższość wobec Hitlera i jego ruchu, z drugiej ·
strony zamiar wykorzystania hitleryzmu jako narzędzia w realizacji celów oso
bistych i swojej klasy. Książę Fryderyk Wilhelm opowiedział o poparciu dla Hitle
ra swojego ojca, wierzącego w obietnicę, iż narodowi socjaliści z powrotem wpro
wadzą go na tron. Książę August Wilhelm, brat b. następcy tronu, członek NSDAP
od 1930 r., widział w ruchu hitlerowskim skuteczną zaporę przed zwycięstwem re
w.9lucji socjalistycznej. Możliwość takiej rewolucji - według niego - była
w Niemczech realna. Po przejęciu władzy przez Hitlera, kiedy 'stało się pewne, że
Trzecia Rzesza nie będzie monarchią Hohenzollernów, a narodowy socjalizm nie
ograniczył się w swojej działalności „do zabezpieczenia" Niemiec przed komuniz
mem, arystokracja nie odmówiła poparcia fi.ihrerowi i nie wyłączyła się ze współ
uczestnictwa w realizacji jego celów. W swoich zeznaniach jej reprezentanci akcen
tują jako największy błąd 'Hitlera fakt prowadzenia wojny na dwa fronty i próbę
zajęcia Anglii. Książę Fryderyk Christian zu S<::haumburg-Lippe, urzędnik w mi
nisterstwie Goebbelsa, dosłownie oświadczył, iż „największą jego [Hitlera - E.J.]

winą było, że nie zakończył wojny we właściwym czasie" (s. 191). Oprócz tego
błędu wylicza się inne, mniejsze. Np. Fryderyk Wilhelm potępia upolitycznienie
Wehrmachtu. Jego zdaniem instytucje partyjne, a przede wszystkim SD, przeszko
dziły Wehrmachtowi spełniać w szlachetny sposób swoją misję na terenach okupo-'
wanych. Jednakże - dodaje - brutalność wojska jest naturalną odpowiedzią na
działania. partyzanckie. O ile dla Fryderyka Wilhelma Hitler od początku realizo
wał pragnienia militarystów, to dla innych rzecz ta nie jest tak oczywista. Książę
August Wilhelm dopiero w 1938 r. doszedł do wniosku, że reżim przygotowuje woj
nę. Później, bo wiosną 193'9 r., zrozumiał to Filip Heski. Minister Otto Meissner
szef kancelarii prezydialnej, stwierdził jeszcze później : ,,dopiero gdy padły.· strzał;

7 - Sobótka 4/72 
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w dniu 1 IX 1939 r., doszedłem do wniosku, że Hitler chce albo ryzykuje wojnę" 
(s. 204). 

Interesujące są również zeznania Paula Schmidta i zamieszczone w książce do
kumenty policji bezpieczeństwa dotyczące planu morderstwa francuskiego jeńca, 
gen. M. Mesny'ego. Stanowią one dowód współdziałania Głównego Urzędu Bezpie
czeństwa Rzeszy z dowództwem Wehrmachtu i ministershivem spraw zagranicznych 
w popełnianiu zbrodni wojennych. Do ciekawych zaliczyć również należy zeznania 
Waltera Schellenberga, od 1944 r� szefa wojskowego kontrwywiadu, oraz Józefa 
Schwagra, szefa wydziału finansowego ministerstwa spraw zagranicznych. Dostar
czają one konkretnych informacji co do wielkości sum i sposobu finansowania zwo
lenników reżimu hitlerowskiego za granicą bądź też potencjalnych sojuszników 
(m. in. opłacanie Amin-el-Husajniego - wielkiego muftiego w Jerozolimie). Roz
winięcie na tej płaszczyźnie szerokiej działalności przez władze niemieckie było 
możliwe dzięki zajmowaniu i konfiskacie majątku publicznego i prywatnego na 
okupowanych terenach. 

Ostatni protekól zamieszczony w książce dotyczy przesłuchania Carla Schmitta, 
profesora prawa państwowego uniwersytetów w Bonn, Berlinie i Kolonii. Jego 
wywody, dotykające problemu odpowiedzialności. uczonego za owoce swej twór
. czości, szczególnie mogą zainteresować osoby zajmujące się poznaniem hitlerow
skiej doktryny państwa i prawa. Wszak C. Schmitt nie bez powodu uważany jest 
za „koronnego jurystę Trzeciej Rzeszy". Wyjaśnienia profesora Schmitta, areszto
wanego w „procesie Wilhelmstrasse", miały odpowiedzieć na pytanie, czy jego dzia
łalność naukowa i dydaktyczna „skłaniała młodzież studencką i inną do popełniania 
zbrodni przeciw pokojowi i ludzkości". W czasie przesłuchania C. Schmitt nie przy
znał się do stawianego mu zarzutu. Stwierdził, że jego prace, publikowane również 
w czasach hitlerowskich, nie wyrażały dążeń, nie stanowiły uzasadnienia i post
racjonalizacji dla praktyki reżimu, ale były wyłącznie próbą jego diagnozy. Profe
sor nie czul się związany z państwem Hitlera, którym pogardzał i czuł nad nim 
„duchową przewagę". Trzecia Rzesza stanowiła dla niego jedyną „trybunę" do 
działalności. Schmitt określił siebie jako romantycznego „miłośnika przygody inte
lektualnej" (s. 369), zapominając widocznie o dawnym swoim stwierdzeniu, iż 
,,wszelka romantyka stoi w służbie innych, zgoła nieromantycznych energii" 2. Ze
znając dalej, Schmitt dal do zrozumienia, iż nie można mówić w warunkach 
państwa totalitarnego o winie i odpowiedzialności uczonego nawet przy jego naj
większej aktywności i utożsamianiu przez otoczenie jego twórczości z podbudową 
ideologiczną reżimu. 

Można zauwazyć, że próba usprawiedliwienia się Carla Schmitta nie odbiegała 
w swej treści od tłumaczeń innych osób obwinionych o współudział w hitlerow
skich zbrodniach. Zasadnicza racja była identyczna: ,,Moje działanie lub zachowa
nie się było zdeterminowane totalnym przymusem reżimu". Słabość tej argumen
tacji wychodzi zwłaszcza w wyjaśnieniach Schmitta, twórcy teorii państwa autory
tarnego, o którym po 1933 r. pisał, iż „autorytaryzm" ten winien być narodowo
socjalistycznej proweniencji 3• W tym miejscu przypominają się słowa Cypriana Nor-

2 C. S c h m i t t, Politische Romantik, Milnchen rn2s, s. 228. 
3 Notabene z przesłuchania wynika, że po 1936 r. Schmitt nie wydal już ani 

jednej pracy w hitlerowskich Niemczech. Zaprzecza temu chocia'żby jego książka 
z 1940 r.: Positionen µnd Begriffe. Im Kampf gegen Weimar - Genf - Versailles
(Hamburg). Po wojnie inną niż w czasie przesłuchiwania próbę wybielenia siebie 
z zarzutu działalności nazistowskiej zawarł Schmitt w pracy Ex captivitate salus.
Erfahrungen der Zeit 1945-1947, Koln 1950. 
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wida: ,,Na polu wiedzy ten prawdziwie mędrcem jest, czyje nie tylko słowa 
i okrzyki, ale i milczenie nawet głos ma i mówi..." (O idei reprezentacji).

Zeznania zawarte w książce Kempnera najczęściej nie zawierają pełnej prawdy. 
Służyły .bowiem za narzędzie obrony dla samych przesłuchiwanych. Nadto w świe
tle aktualnie istniejącej literatury naukowej traktującej o hitleryzmie wiele oczy
wistych dla Autora wniosków w latach 1946---,1948 musi ulec obecnie skorygowaniu. 
Tak będzie chociażby z obrazem działalności administracji państwowej, o której 
mówili przede wszystkim ks. Filip Heski i Hans J. Riecke, w początkach Trzeciej 
Rzeszy prezydent rządu krajowego w Lippe. Dzisiaj można stwierdzić, że organy 
administracji, zwłaszcza na szczeblu prowincji czy rejencji, nie były całkowicie zma
joryzowane przez instytucje partyjne czy policyjne, ale posiadały pewien margines 
swobody. Również problem przyczyn i motywów lotu Hessa do Anglii nie wydaje 
się tak jednoznaczny, jak przedstawiał go gauleiter E. W. Bohle, któremu zaufał 
wyraźnie R. Kempner i co wydaje się zaważyło na doborze materiałów w komen
tarzu Tadeusza Cypriana. Tymczasem wniosek, że Hess podjął się uzgodnionej 
z Hitlerem misji dla przeprowadzenia pertraktacji pokojowych z Anglią, nie wydaje 
się w pełni oczywisty. Np. J. C. Fest, opierając się na przekonywających przesłan
kach, dochodzi do wniosku, że lot Hessa był „aktem konstruktywnej niesubordy
nacji", a u jego podstaw „leżał cały szereg motywów o charakterze depresyjnym"•. 

Jak już wspomniałem, książkę Kempnera komentarzem i posłowiem opatrzył 
T. Cyprian. Jedno i drugie wydaje się konieczne w tego rodzaju pozycji i spełnia
z pewnością pozytywną rolę w percepcji problemów zawar;tych w książce. Jednakże
do niektórych uwag można mieć zastrzeżenia. Czy istotnie, jak stwierdza T. Cy
prian, początki faszyzmu we Włoszech „nie zapowiadały . . . przyszłej totalitarnej
dyktatury . . . [lecz] robiły wrażenie eksperymentu socjalnego; 1[a] sam Mussolini
. . . próbował zbudować system sprawiedliwości społecznej"? (s. 162). Z dalszych
wywodów komentarza zda się wynikać, że T. Cyprian zbyt wierzy faszystowskim
hasłom korporacjonizmu, stanowiącym przecież parawan dla sprzecznej z tą ideą
praktyki oraz funkcjonującym jako mit w propagandzie, w dodatku mit obowią
zujący nie we wszystkich latach faszystowskiego reżimu. Także dane o wyborach
do Rcichsta,;u w 1032 r., podane przez Autora komentarza, .są mylące (Il. 193).

W wyborach przeprowadzonych w lipcu rzeczywiście narodowi socjaliści uzyskali
230 mandatów na ogólną liczbę 608 posłów. Ale już w wyborach listopadowych
liczba posłów z NSDAP spadła do 196 na 584 wszystkich posłów w Reichstagu,
o czym T. Cyprian nie wspomina.

EdwaTd JędTzejewski 

E. M ę c 1 e w  s k i, POWRÓT POLSKI NAD ODRĘ, NYSĘ ŁUŻYCKĄ, BAŁ
TYK. SZKICE, Warszawa 1971.

Książka ta budzi u czytelnika mieszane uczucia. Autor przekonuje go, że jest 
ona popularnonaukowa, ale objętość (42,9 arkuszy wydawniczych formatu 8°) 
świadczy o czymś przeciwnym. Natomiast styl zastosowanego pisarstwa przemawia 
za tezą Męclewskiego, omawiana bowiem publikacja została napisana językiem 
prostym, w miarę klarownym, bez natłoku aparatury pojęciowej, właściwej tego 
rodzaju opracowaniom. Jednakże książki popularnonaukowe najczęściej operują 
ograniczonym zestawem faktów, liczb, definicji itp., czego nie można powiedzieć-

• J. C. F e s t, Oblicze Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1970, s. 322 i n.
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o omawianej pracy. Powrót Polski... charakteryzuje się przerostem faktografii.

Autor chciał zawrzeć w niej maksimum danych liczbowych, przedstawiających róż

nego rodzaju procesy historyczne, społeczne (rozumiane socjologicznie), polityczne

i gospodarcze. Zastosowanie swoistego holizmu w metodzie rozwiązywania posta

wionego problemu zaprowadziło Męclewskiego na manowce jednakowego traktowa

nia wszystkich danych liczbowych i faktów. Skutek jest taki, że po pewnym czasie

czytelnik, nawet o niezłym przygotowaniu do percepcji tego typu literatury, gubi

się, musi wracać do już przeczytanych części książki itp. Ze względu na przerost

danych liczbowych książki Męclewskiego nie można zaliczyć do prac popularno

naukowych.

Popularyzatorstwo polega m. in. na prostocie języka relacji. Pod tym wzglę

dem Autorowi udało się osiągnąć zgodność zapowiedzi z zawartością publikacji. 

Jednocześnie literatura popularnonaukowa zazwyczaj odchodzi od rygorów stoso

wania przypisów. Męclewski w wielu wypadkach cytuje dokumenty, wypowiedzi 

przywódców partyjnych i rządowych, autorów zajmujących się historią najnowszą 

i socjologią Ziem Odzyskanych, ale robi to w sposób niekonsekwentny, tj. w pew

nych wypadkach stosuje przypisy, a w innych nie. Dlaczego tak czyni - trudno się 

domyślić. 

Zastosowana przez Autora metoda rozwiązywania problemów jest właściwa 

dla literatury popularnonaukowej, opiera się bowiem głównie na operowaniu przy

kładami, które ilustrują zagadnienie. Układają się one w logiczne ciągi i z tego 

tytułu - nawet bez komentarza autorskiego - przekonują czytelnika. Fakt ten 

stanowi dużą zaletę książki. Ale jednocześnie tok narracji nie trzyma się ściśle 

reguł dowodzenia - myśli „skaczą" od problemu do problemu. Przez zastosowanie 

swoistego gawędziarstwa, polegającego na różnego rodzaju wtrętach rozbijających 

zwartość rozumowania, przydługich dygresjach wybiegających do problemów oma
wianych w dalszych cz<,Ściach l�iąż.lti, M<,clcw:iki o:iiąga nie zamierzony :ikutck 

pewnego bałaganu metodologicznego, który ujemnie wpływa na przyswojenie sobie 

treści przez czytelnika. Zaletą publikacji jest ujmowanie problemów, zawartych 

w tytułach poszczególnych szkiców, w sposób historyczny. Autor sięga do dość od

ległych faktów, analizuje je według zasady chronologicznego następstwa, pokazuje 

rozwój zagadnienia i dochodzi do wniosku, że to, co stanowi przedmiot jego zainte

resowania, zrodziło się dawniej, rozwijało i narastało, by znaleźć własne apogeum 

oraz rozwiązanie w czasach nam współczesnych. M. in. hitleryzm dla Autora nie 

jest wytworem jedynie XX w. i skutkiem przegranej przez Niemcy I wojny świa

towej, który zrodził problem tzw. ludzi luźnych. Męclewski widzi początki niemiec

kiego faszyzmu w polityce Niemiec cesarskich, w działalności niektórych niemiec

kich polityków, filozofów, pisarzy itp. To sięganie do „korzeni" zjawisk wydaje się 

być głównym osiągnięciem pisarskim Męclewskiego. , 

Omawiana książka w zasadzie składa się z dwóch części, które nie zostały wy

dzielone specjalnymi tytułami: Z/3 objętości obejmuje problematykę poświęconą po

wrotowi Polski na Ziemie Odzyskane, a 1/3 naszemu tu życiu, zagospodarowaniu, 

zasiedlaniu, integracji tych ziem z resztą kraju. Autor przedstawia Prusy jako od

wiecznego wroga Polski i Polaków, pokazuje prowadzony planowo proces germani

zacji ziem polskich i niszczenia kultury polskiej, ukazuje szykany zarówno władz 

centralnych, jak i terenowych. Przedstawia także wypowiedzi niemieckich autorów, 

uczonych i polityków, mówiące o „niebezpieczeństwie polskim"; wskazuje na słu

żebną rolę nauki niemieckiej w stosunku do zaborczych planów państwa pruskiego. 

Analiza ta doprowadza Autora do wniosku, że w państwie niemieckim istniał wy

raźny trend rozwojowy, zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i w praktycz-
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nej działalności prowadzący do grabieży terenów polskich i uzasadniania tej prak
tyki w piśmiennictwie naukowym. Szczególnie wiele uwagi Męclewski poświęca 
sprawom działania hakaty, komisji kolonizacyjnej i wysiłkom niemieckich uczo-, 
nych starających się usprawiedliwić poczynania władz. Jednocześnie zatrzymuje 
swoją uwagę na często omawianej problematyce Ostfluchtu. Lączy ją i zderza z ofi
cjalną polityką państwa niemieckiego. Dochodzi do wniosku, że wysiłki germaniza
cyjne państwa niemieckiego były niewspółmierne z uzyskiwanymi rezultatami, 
a ucieczka ze wschodu nierzadko powodowała powrotną polonizację już zgermani
zowanych terenów. Na tym tle autor umieszcza problematykę ziem zachodnich 
i północnych. Wskazuje, iż w czasie drugiej niepodległości Polska uwikłana w za
targi i wojnę na wschodzie nie zajęła się gruntownie nawet tzw. terenami plebiscy
towymi. Dopiero powstańcze zrywy ludu śląskiego przywracają jej niektóre ziemie 
dawnego pogranicza. 

Okres międzywojenny stal się czasem o szczegóinie nasilonych działaniach ger
manizacyjnych i antypolskich państwa niemieckiego. Niemczono nazwiska i imiona 
dzieci, niemczono nazwy mieiscowości i nagrobki na cmentarzach, prześladowano 
mniejszość polską w Niemczech oraz szykanowano jej narodowe organizacje, za
mykano lokale związkowe, zrywano zebrania, bito, a po dojściu Hitlera do władzy 
umieszczano działaczy polonijnych w obozach koncentracyjnych, rozstrzeliwano. 
W. tych warunkach walka o polską szkolę, język, polską kulturę była działaniem
odważnym i godnym szacunku. Szykanowanie mniejszości polskiej w Niemczech
i jej prześladowanie Autor zestawia z położeniem mniejszości niemieckiej w Polsce.
Pokazuje jej stan posiadania w różnych dziedzinach, wydobywa z zapomnienia
i opisuje organizacje niemieckie, prezentuje czytelnikowi stan szkolnictwa niemiec

kiego w Polsce międzywojennej, wskazuje również na działalność wywrotową tej
mniejszości, a po ustanowieniu Trzeciej Rzeszy działalność szpiegowską. Dokony
wane porównania świadczą o tym, że Polska w okresie międzywojennym wypeł
niała obowiązki ustanowione traktatami i umowami międzynarodowymi w sto
sunku do niemieckiej mniejszości narodowej. Natomiast strona niemiecka w sto
sunku do mniejszości polskiej nie przestrzegała umów, łamała je i nierzadko znaj

dowała bądź to poparcie, bądż to przyjazną neutralność państw zachodniej Europy.
Mniejszość polska w Niemczech walczyła o przeżycie, o możliwość zachowania pol
skiego języka i własnej kultury; natomiast mniejszość niemiecka w Polsce główne
swoje wysiłki skierowała na działalność wymierzoną przeciwko państwu polskiemu.
Autor w ukazywaniu bolesnych spraw dla Polaków nie kieruje się uczuciami nacjo
nalistycznymi, oprócz bowiem wrogów pokazuje t2kże niemieckich przyjaciół Polski,
a że lista nazwisk i problemów jest dość szczupła, to nie wina Męclewskiego.

Część pierwszą swojej książki Autor kończy rozważaniami poświęconymi pro
blematyce okupacyjnej, zwłaszcza zagadnieniom niemieckiej listy narodowej. Uka
zuje martyrologię narodu polskiego, jego walkę z okupantem na Górnym śląsku 
i części Dolnego śląska, Warmii i Mazurach, ukazuje naród w walce z zaborcą 
i przechodzi do omawiania kształtowania się koncepcji granicy zachodniej w la
tach II wojny światowej. Rozważania swoje, z konieczności fragmentaryczne, opiera 
na gruntownej literaturze przedmiotu. Wykorzystuje najnowsze opracowania. Acz
kolwiek w okresie okupacji sam związany był z Delegaturą rządu londyńskiego, 
jeszcze w czasie działalności okupacyjnej odrzucił wiele fragmentów jego programu 
dotyczącego zachodnich granic powojennej Polski. W książce swej prezentuje pro
gram granic różnych partii i organizacji społeczno-politycznych oraz wskazuje na 
realizm lewicy polskiej, a zwłaszcza Polskiej Partii Robotniczej. W tym fragmencie 
publikacji Autor odwołuje się do nieznanych dokumentów, a niektóre sprawy oma-
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wia w oparciu o własne przeżycia i fakty, których był współuczestnikiem oraz 
współtwórcą. Fragment poświęcony roli dziennikarzy ziem zachodnich w czasie 
okupacji i w pierwszych latach po jej zakończeniu opiera głównie na własnej 
autopsji i 'nie opublikowanych wspomnieniach różnych oficjalnych osobistości.· 

W zasadzie na omówieniu roli dziennikarzy i ukazaniu problemu granicy na 
Odrze i Nysie Łużyckiej w świetle dokumentów kończy Męclewski część pierwszą 
książki, a zaczyna drugą, która prezentuje rzeczywisty powrót Polski na ziemie 
piastowskie. Rozważania Autora koncentrują się na narodzinach sojuszu polsko-ra
dzieckiego, pokazują żołnierski trud polskiej armii, skupiają uwagę na pomocy mi
litarnej, gospodarczej i. politycznej Związku Radzieckiego. Cytując wypowiedzi przy
wódców radzieckich na konferencjach międzynarodowych, Autor wskazuje na Zwią
zek Radziecki 'jako to państwo, 1-:tóre konsekwentnie opowiadało się za polskimi 
postulatami rewindykacyjnymi w stosunku do ziem zachodnich i północnych. Do
chodząc zaś do opisu naszych pierwszych dni na Ziemiach Odzyskanych, wydo
bywa fakty mówiące o pomocy gospodarczej i organizacyjnej Armii Czerwonej, 
udzielonej nowej władzy na tych ziemiach oraz pierwszym osadnikom. W dalszej 
kolejności omawia transfer ludności niemieckiej do radzieckiej i brytyjskiej strefy 
okupacyjnej oraz napływ polskich osadników. W opraeowani� tym Męclewski 
w zasadzie nie zajmuje się procesami społecznymi, które stały się udziałem przy
bywającej ludności polskiej, a opisane zostały przez polskich socjologów. Procesy 
adaptacji, integracji, akulturacji itp. występują w pracy tylko na marginesie oma
wiania innych problemów. Sporo natomiast miejsca poświęca sprawie weryfikacji 
ludności polskiej. Pokazuje złożoność tego problemu, popełnione błędy i wyrządzone 
krzywdy miejscowej ludności. Omawia w skrótowej formie działalność Minister
stwa Ziem Odzyskanych, Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Rady Naukowej 
Ziem Odzyskanych, prace różnych komisji rządowych interesujących się noWYini 
terenami. Jednocześnie zajmuje się - w formie raczej informacyjnej - instytutami 
naukowymi i uczelniami wyższymi. Kończy swoje rozważania prezentacją dorobku 
ćwierćwiecza w dziedzinie ekonomiki, kultury, służby zdrowia, rolnictwa itd. 

Książka Męclewskiego zawiera bogaty aneks liczący około 100 stron druku. 
Pomieścił w nim ważniejsze dokumenty, wypowiedzi polityków, cytaty z publikacji 
naukowych i prasowych, tajne sprawozdania niemieckich urzędników itp. Aneks 
ten może stać się materiałem pomocniczym przy opracowywaniu odczytów popu
larnonaukowych, a ponadto skomasowanie w jednym miejscu materiału o tak wy
mownej treści oddziałuje na czytelnika nawet bez komentarza. 

Publikacja Męclewskiego jest w swej istocie zbiorem szkiców, które Autor po
łączył w jedną całość myślą przewodnią, przebijającą z każdej części. Myśl ta wy
raża się w stwierdzeniu: Ziemie Odzyskane w organizmie państwa niemieckiego 
były ciągle spychane na peryferie zainteresowań gospodarczych, a ich rola w pań
stwie nemieckim sprowadzała się głównie do zapewnienia gospodarce Niemiec 
środkowych i zachodnich taniej siły roboczej. Natomiast po powrocie do Polski, gdy 
uzyskały naturalne zaplecze w tzw. ziemiach dawnych, rozwinęły się w szybkim 
tempie, a ich rola wzrosła do rangi zasadniczej dzielnicy gospodarczej Polski Lu
dowej. 

Wydaje się, że główną wadą omawianej publikacji są przemilczenia dotyczące 
nierównomiernego rozwoju Ziem Odzyskanych w pewnych okresach. Męclewski 
niekorzystne przemiany po 1949 r. omawia bezosobowo, nie wskazuje �innych, nie 
poświęca zbyt wiele uwagi błędom ówczesnych władz partyjnych i państwowych, 
a z drugiej strony gdy relacjonuje zdarzenia po 1956 r., pokazuje zasługi wszyst
kich ale nie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wydaje się - i to jest ge-
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neralna uwaga - że Autor wiele zjawisk społecznych, gospodarczych, kulturalnych 
odrywa od ich naturalnego podłoża. Z pola widzenia Męclewskiego umknęły przy
czyny sprawcze w postaci czynnika politycznego, a przecież od niego zależały za
równo potknięcia, jak i osiągnięcia. 

Marian Surmaczyński 

SŁOWNIK ORGANIZACJI MŁODZIĘŻOWYCH W POLSCE 1918--'1970, Ko
misja Historyczna OKWOM, opr. Cz. Kozłowski, wstęp T. Pietrzak, Warszawa 1971, 
SS. 189. 

Publikacje Komisji Historycznej OKWOM, a szczególnie recenzowana książka, 
uzupełniają wiele istniejących luk w piśmiennictwie poświęconym dziejom polskie
go ruchu młodzieżowego. Praca Cz. Kozłowskiego, obejmująca lata dużej aktyw
ności ruchów młodzieży w Polsce, zawiera syntetyczny zarys historii 168 organizacji 
młodzieżowych. Czytelnik znajdzie tu wiadomości o wszystkich najważniejszych 
związkach młodzieży, w tym również o działających współcześnie lub w nie tak 
odległej przeszłości (np. KZMP, OMTUR, ZMW RP „Wici", ZWM, ZMP, ZMW 
i ZHP). W Słowniku stosunkowo wiele miejsca poświęca się organizacjom mło
dzieżowym działającym na Dolnym $ląsku. Należały one do najliczniejszych w Pol
sce (ZWM na dzień '1 Vili 1948 - 34 114; OMTUR - 115 383; ZMWRP „Wici" -
14 975, s. 70, 150, 184). Wszystkie te organizacje, a szczególnie ZWM, odegrały dużą 
rolę w zasiedleniu i zagospodarowaniu Ziem Odzyskanych. Z inicjatywy ZWM RP 
,,Wici" organizowano np. spółdzielnie parcelacyjno-osadnicze. W tym też celu utwo
rzona została Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego, w której 
skład weszli również przedstawiciele różnych innych organizacji. Powstało tych 
spółdzielni około 100. Po wspólnym zagospodarowaniu folwarków każdy z człon
ków tej formy gospodarowania miał otrzymać wydzielony areał ziemi na własność 
(s. 151). 

, W hasłach odnoszących się do wielu organizacji spotykamy się z próbą no
wych naświetleń, np. pozytywnie oceniono ZMP, wskazując, że błędy, które popeł
niono, były w dużej mierze efektem sytuacji istniejącej w tym okresie w Polsce. 
Rozwiązanie organizacji uznano za błąd polityczny. ,,W tej sytuacji - czytamy 
w Słowniku - skoncentrowanych ataków sil antysocjalistycznych i rewizjonistycz
nych oraz braku dostatecznego poparcia ze strony partii poważna część aktywu 
Związku utraciła orientację i wyraziła zgodę na rozwiązanie ZMP" (s. 127 n.). 
Jest to. pierwsza tego typu ocena. Wydaje się, że słusznie jednocześnie podkreślono, 
iż w ramach współcześnie działających organizacji przetrwała wypracowan{l przez 
ZMP idea jedności polskiego ruchu młodzieżowego i że jest ona realizowana na 
płaszczyźnie ich działalności ideowo-politycznej. W tym też haśle znajdujemy infor
mację, że ZMP na Dolnym $ląsku przodował w organizowaniu zespołów artystycz
nych (14-00, s. 126). Nie można mieć pretensji do Autorów Słownika, że w tego typu 
pracy nie ma wielu innych przykładów działalności dolnośląskiego ZMP. Organi
zacja ta przyczyniła się do wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych 
i awansu społecznego wielu tysięcy Dolnoślązaków. Spodziewać się należy, że 
rozpoczęte badania naukowe w Instytucie Nauk Politycznych UMBB oraz w WSNS 
w Warszawie nad kierunkami pracy tej organizacji, m. in. na Dolnym Sląsku, 
wniosą nowe elementy do jej oceny. Odnotowano też wiele pozytywnych form 
działalności dolnośląskiego ZMW (np. w szerzeniu oświaty sanitarnej na wsi, s. 160) 
i ZMS (patronat nad Legnicko-Glogowskim Zagłębiem Miedziowym i Kombinatem 
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Górniczo-Hutniczym w Turoszowie, s. 137). Oczywiście są to tylko fragmentaryczne, 
wybrane przykłady wielu inicjatyw dolnośląskiego ruchu młodzieżowego. 

Autorzy nie pominęli także wielu organizacji prawicowych, starając się mimo 
luk w materiale źródłowym o możliwie pełne przedstawienie ich historii. Zasługą 
wydawnictwa jest także ukazanie działalności ważniejszych polonijnych ugrupo
wań młodzieżowych, jak np. ZMP „Grunwald" we Francji, ZMP w Ameryce czy 
Zrzeszenie Akademików „Polonia" w Niemczech (s. 128-131, 197). Znajdujemy też 
hasła takich organizacji, jak Związek Akademików Górnoślązaków „Silesia Supe
rior" i Związek Akademików Polaków w Niemczech, które działały przed wojną 
we Wrocławiu (s. 102-103). Każda z tych organizacji winna doczekać się mono
graficznego opracowania. Pozwoliłoby to na pogłębienie naszej wiedzy m.in. o ich 
wkładzie w walkę o polskość i prawa młodzieży mieszkającej wówczas we Wrocła
wiu. Warto w tym miejscu zasugerować, by Autorzy więcej miejsca poświęcili 
w następnym wydaniu tej inter�sującej książki organizacjom młodzieżowym dzia
łającym poza granicami kraju. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że po raz pierwszy przygotowane tego rodzaju opra
cowanie nie ustrzegło się drobnych potknięć. Dotyczy to m. in. takich spraw, jak 
postawienie zarzutu konspiracyjnej grupie lewicowej młodzieży socjalistycznej „Pło
mienie", działającej w latach 1940--'1944, powiązań z WRN (s. 73), czy też pomi
nięcie w wielu wypadkach nazwisk wybitnych działaczy młodzieżowych. Słabo 
wyeksponowano specyfikę i osiągnięcia dolnośląskich organizacji młodzieżowych 
w pierwszych latach po wojnie, szczególnie ich wkładu w zasiedlanie i zagospoda
rowanie, organizację władzy ludowej oraz odbudowę Wrocławia i wielu innych 
miast i miasteczek na Ziemiach Odzyskanych. 

Zbędne wydaje się umieszczanie obok Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uni
wersytetów Powszechnych hasła TUR. Organizacja ta działała przed wojną i zo
stała 1·eaktywowana w 1944 r., podobnie jak Towarzystwo Uniwersytetów Ludo
wych. Z połączonych tych organizacji - Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych 
i Ludowych - w 1950 r. powstało Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Celem tych 
organizacji było przede wszystkim popularyzowanie oświaty wśród dorosłych. 

Słownik ujmuje też międzynarodowe organizacje, do których należały lub 
należą polskie związki młodzieży. Jest to niewątpliwie słuszne, ale wydaje się, że 
informacje te winny znaleźć się w aneksie. W hasłach o międzynarodowych konfe
rencjach młodzieży (np. Międzynarodowa Konferencj11 Studentów, Międzynarodówki 
Młodzieży Demokratycznej, Światowego Zgromadzenia Młodzieży) warto może było 
podać szersze dane o ich postanowieniach. W podobny sposób należało omówić 
wydawnictwa młodzieżowe. 

Motna wyrazić na koniec przypuszczenie, że ta interesująca książka, która speł
niać będzie przez długi okres rolę podręcznika dziejów ruchu młodzieżowego 
w Polsce, zachęci do dalszych nad nim badań. 

Czesław Kubasik 

PIERWSZE LA:TA WŁADZY LUDOWEJ WE WSPOMNIENIACH OPOLAN, Ka
towice 1971, ss. 399. 

Nakładem Instytutu Sląskiego w Opolu ukazał się nowy tom wspomnień, sta
nowiących plon konkursu rozpisanego w 1968 r. Tom zawiera 39 relacji z lat 
1945-1948; 10 autorów reprezentuje autochtonów, pozostali rekrutują się spośród 
przesiedleńców i repatriantów; brak natomiast wspomnień przedstawicieli grupy 
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reemigrantów z Zachodu, którzy zresztą stanowili niewielki odsetek ludności Sląska 
Opolskiego. Tom poprzedzony został słowem wstępnym R. Hajduka (,,Byliśmy na 
tych ziemiach od początku"), który przypomniał w ogólnym zarysie dzieje Opol
szczyzny, oraz przedmową E. Osmańczyka (,,Dramatyczne lata Opolszczyzny"), który 
omówił charakterystyczne cechy zebranych relacji. Poszczególne wspomnienia usze
regowane zostały nie według poruszanej problematyki, lecz w kolejności alfabe
tycznej nazwisk autorów. 

Os konstrukcyjną tomu stanowią dramatyczne dzieje pierwszych lat Polski 
Ludowej na $ląsku Opolskim (w granicach obecnego woj. opolskiego). Był to nie
zwykle trudny okres, najeżony licznymi konfliktami, które młoda władza ludowa 
us1lowala rozwiązać w nie zawsze poprawny sposób. Chodzi o problem stosunku 
do ludności rodzimej, jej weryfikację, osadnictwo rolne, uruchomienie i odbudowę 
przemysłu, walkę z PSL i zbrojnym podziemiem, początki polskiego szkolnictwa, 
organizowanie PPR i SL, tworzenie organów władzy i administracji, walkę z sza
brownictwem i bandytyzmem. Raz jeszcze odtworzona została niepowtarzalna atmo
sfera owych niespokojnych czasów. Poprzez indywidualne losy pojedynczych ludzi 
ukazano czytelnikowi splot różnych zagadnień, co w sumie trafnie oddaje wielo
aspektowy obraz skomplikowanych czasów sprzed ćwierć wieku. Narracja jest 
potoczysta, język obrazowy, zapis barwny, obraz tchnie autentyzmem. Zespól redak
cyjny (R. Hajduk, Z. Kowalski, S. Popiołek, B. Reiner, T. Swedek) włożył sporo 
pracy w zredagowanie tomu, nie odbierając ·wszak relacjom ich indywidualnego 
stylu. 

Nie jest to pierwszy tom wspomnień ludzi, którzy byli autorami i świadkami 
narodzin władzy ludowej na $ląsku Opolskim. W ubiegłych latach wydano ju:l.. 
sporo relacji pamiętnikarskich, dotyczących całkowicie lub częściowo omawianego 
okresu 1• Nowy tom wspomnień różni się dość zasadniczo od poprzednio wydanych. 
Występuje tu autentyzm w znacznie szerszym zakresie: autorzy i redaktorzy nie 
starają się łagodzić ani przemilczać tzw. wstydliwych zagadnień, o których w daw
niejszych relacjach wspominało się jedynie półgębkiem. Stąd też zaufanie czytel
nika do pamiętnikarzy jest znacznie większe niż uprzednio, i to tym bardziej, że 
poszczególni autorzy nie starają się kamuflować swych dawnych wątpliy;ości, 
wahań i niewiedzy. Nie piszą swych wspomnień (w większości) z dzisiejszych 
pozycji, lecz otwarcie i szczerze przyznają się do różnych braków i niedociągnięć. 
Dopiero z prezentowanych relacji wynika w sposób jasny i niedwuznaczny, że 
mimo działalności Komitetu Obywatelskiego Polaków Sląska Opolskiego i Wro
cławskiego przeciętna znajomość problematyki ludności autochtonicznej wśród człon
ków grup operacyjnych była minimalna, wskutek czego mimo prawidłowej poli
tyki PPR i rządu dochodziło do mnożenia sytuacji konfliktowych. Na zjawiskach 
tych zachodnioniemiecka historiografia żeruje do dnia dzisiejszego 2• 

Redakcja książki jest na ogól staranna. Orientację w czasie ułatwia aneks 
w postaci „Kroniki najważniejszych wydarzeń lat 1945-1950 na Opolszczyźnie" 
(s. 395-398). Kilka potknięć trzeba wszak zespołowi redakcyjnemu wytknąć. J. Wil
kowski nie mógł oczywiście 7 I 1918 r. wstąpić do POW (s. 54), bo organizacji tej 

1 Pamiętniki Opoła n, Kraków 1954; A. B o ż e k, Pamiętniki, Katowice 1957; 
J. B a ł ł a b a  n, Rok 1945 w Opolu we wspomnieniach pierwszych działaczy PPR,
Opole 1962; Przypisy do teraźniejszości, Katowice ·1964; Wspomnienia nauczycieli
śląskich, Katowice 1970; Wspomnienia Slązaków i Zaglębiaków, Katowice 1!>70.
Okresu wcześniejszego dotyczą: Wspomnienia Opolan, Warszawa 1960 i 1965. Wiele
relacji opublikowano nadto w czasopismach.

2 Ch. T. S t  o 11, Die Rechtsstellung der deutschen Staatsangehorigen in den
polnisch verwaZteten Gebieten, Frank.furt n. M.-Berlin 1968. 
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w tym czasie po prostu nie było. Niepoprawne są nazwy miejscowe w pow. klucz
borskim (s. 161, 318): Gortatów, Bogdańczowice, Nasale, oraz w pow. oleskim 
(s. 349): Kościce 1(?). Błędna jest nazwa: Stowarzyszenie Studentów Polskich 
w Niemczech (s. 92). Raciborska „Strzecha" nie została zbudowana przez tamtejszy 
Bank Ludowy ,Cs. 56), lecz przez osobną spółkę. W 1947 r. państwo nasze nie nazy
wało się jeszcze PRL (s. 94, 351). W jaki to sposób F. Łukosz spod Nowego Sącza 
mógł „wyjechać do Polski" (s. 20-1)? Podane na s. 204 relacje plac i cen nie są 
zgodne z oficjalnymi danymi statystycznymi 3• Dane liczbowe ze s. 214 i 219 nie 
korespondują ze sobą. W 1946 r. nazwa woj. śląskiego była już zdezaktualizowana 
(s. 2113, 242). Niepoprawny jest skrót na oznaczenie ZSCh (s. 304). Niektóre wspo
mnienia zawierają zbyt pospieszne uogólnienia, które należało zweryfikować. Czy 
naprawdę młodzież autochtoniczna nie chciała pójść do polskiej szkoły średniej 
„z obawy przed odmienną atmosferą panującą w tej szkole" (s. �14)? 4 Wątpliwości 
budzi konstatacja, że PSL najsilniej penetrowało środowisko autochtonów (s. 310), 
ponieważ �adania naukowe dowiodły_ czegoś wręcz przeciwnego 5• Chronologię nie
których wspomnień można było uściślić (s. 212,1), a pewne wypowiedzi, utrzymane 
w dawnym „entuzjastycznym" stylu, należało chyba stonować. Jeżeli niektóre 
powiaty reprezentowane są przez kilka wspomnień, to inne zostały całkowicie po
minięte, co sprawia wrażenie nieprzypadkowej eliminacji. 

Drobne te usterki nie podważają wszak ogólnej, jak najbardziej pozytywnej 
oceny całości dzieła. Dobry serwis ilustracyjny, zawierający sporo unikalnych zdjęć, 
stanowi znakomite uzupełnienie publikowanych wspomnień: Przybyło nam kolejne 
źródło nie tyle może ściśle historyczne, ile raczej socjologiczne. Jak to trafnie 
zauważył J. Chałasiński: ,,pamiętnikarstwo jest jedynym rodzajem piśmiennictwa, 
które może nam pokazać, jak tworzyła się i tworzy Polska Ludowa w codziennych 
warsztatach pracy" s. Atrakcyjna lektura wspomnień znakomicie wspiera literaturę 
naukową i przyczynia się do popularyzacji prawdy historycznej. 

Franciszek Hawranek 

H. K o  z lo w s k i, SOCJALISTYCZNA WIELOPARTYJNOśC W NRD, Kato
wice 1971, ss. 101. 

Problem partii, systemów partyjnych, roli partii politycznych we współczesnych 
państwach demokracji ludowych jest jednym z ·najmniej znanych w polskiej nauce, 
a system partyjny NRD jest prawie nie znany. Dotychczas poza paroma artyku
łami nie ukazała się żadna monografia tego problemu. Z tego względu na pracę 
H. Kozłowskiego należy spojrzeć jako na pracę pionierską. Współczesne systemy
partyjne są ściśle zrośnięte z mechanizmem państwa, z systemem demokracji socja
listycznej, gdzie zakres ich funkcji jest niezmiernie szeroki. Wielopartyjność typu 
socjalistycznego istnieje oprócz NRD w Polsce, Czechosłowacji, Bułgarii, Koreań
skiej Republice Ludowej, Demokratycznej Republice Wietnamu i w Chińskiej Re-

3 Rocznik statystyczny 1947, s. 131, 136. 
4 Por. J. L u b  o s, Z badań nad problemem kształcenia inteligencji śląskiej

(Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, R. V, 1971, nr 3, s. 3-.11). 
5 „Najliczniejsze organizacje peeselowskie na śląsku Opolskim istniały w po

wiatach o dużej koncentracji ludności osadniczej". J. W. G o lę b i  o w s ki, Pierw
sze lata 1945-1947, Katowice 1969, s. 333. 

6 J. C h a ł a s i ń s k i, Pamiętnikarstwo XIX i XX w. jako świadectwo prze
obrażeń narodu polskiego (Pamiętnikarstwo Polskie, R. I, 1971, nr 1, s. 19). 
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publice Ludowej (istniał tam do czasu rewolucji kulturalnej, czy istnieje obecnie, 
nie wiadomo). Jest ona potwierdzeniem marksistowsko-leninowskiej nauki, stwier
dzającej, że w walce o budowę socjalizmu należy zawierać sojusz z tymi siłami 
niemarksistowskimi, które w tej walce okażą się właściwym partnerem i za takiego 
zostaną uznane przez partie marksistowskie, sprawujące kierowniczą rolę w pań
stwach demokracji ludowych. Sojusz pod kierownictwem klasy robotniczej jest 
obiektywnie niezbędny i służy stale społecznemu rozwojowi. System partyjny każ
dego z tych państw obok cech wspólnych posiada także cechy odrębne, właściwe 
tylko danemu państwu, co jest zgodne z historycznymi procesami ich rozwoju, 
z wewnętrznymi uwarunkowaniami kraju, a także z. faktem, że przejęcie władzy 
z rąk burżuazyjnych nie miało tak jednoznacznego charakteru klasowego, jak 
w Rosji w 1917 r. W NRD obok tych charakterystycznych odrębności doszły jeszcze 
pewne cechy szczególne, związane ze specyficzną sytuacją Niemiec po II wojnie 
światowej, co słusznie podkreśla Autor w pierwszej części swoich rozważań. 

W drugiej części Autor przedstawia rys historyczny współpracy międzypartyj
nej w NRD, gdzie część średniej burżuazji nastawiona demokratycznie i patrio
tycznie przekonała się w toku historycznego rozwoju o konieczności przemian 
socjalistycznych, uznała kierowniczą rolę klasy robotniczej i przyłączyła się do 
sojuszu klasy robotniczej i chłopstwa. Sojusz ten nie oznacza całkowitej jedności 
poglądów na wszystkie kwestie, zachodzą tu pewne różnice. Różnice te nie mają 
jednak antagonistycznego charakteru, są one rozwiązywane na drodze pokojowej 
w ramach socjalistycznego systemu wielopartyjnego, nie prowadzą do walki między 
partiami o władzę, lecz są rozstrzygane w drodze współpracy międzypartyjnej. 
Słusznie także Autor podkreśla, że partie działające w NRD ukształtowały swoje 
oblicze polityczne (w znacznym stopniu) w okresie poprzedzającym powstanie 
NRD. Powstanie NRD jako państwa zastało już określony system partyjny. Mier
nikiem spoistości tego systemu był stosunek poszczególnych partii do formy 
i kształtu przyszłego państwa. 

Dalej w tej samej części Autor wyodrębnia cztery fazy kształtowania się obec
nego systemu partyjnego w NRD, zwracając przy tym uwagę, że budowa ustroju 
socjalistycznego w NRD nie rozpoczęła się z chwilą powstania tego państwa, lecz 
już wcześniej w ramach radzieckiej strefy okupacyjnej. Pierwszą fazę Autor za
myka z początkiem ,1950 r., kiedy to partie opracowały wspólny program wyborczy, 
potwierdzający drogę socjalistycznych przemian. Druga faza (początek procesów 
adaptacji partii sojuszniczych do podstaw ustrojowych socjalizmu, kształtowanie 
się stabilnego aparatu państwowego) to lata 1950-1955/56, trzecia (ostateczne wy
kształcenie i sprecyzowanie bazy klasowej poszczególnych partii, zawężenie pracy 
politycznej prowadzonej przez partie sojusznicze w zasadzie do swych środowisk) -
lata 1955/56 - początek 1963 r., czwarta zaś rozpoczęła się w 1963 r. i trwa nadal 
jako stan aktualny; Autor poświęca jej następną część swoich rozważań. 

W trzeciej części książki Kozłowski zajmuje się stanem dzisiejszym systemu 
partyjnego NRD. Rozważania rozpoczyna od kwestii normatywnych, tzn. prawnego 
uregulowania systemu wielopartyjnego przez konstytucję z 1968 r. Konstytucja ta 
stanowi pewien bilans osiągnięć ustrojowych, które zostały ujęte w formę norm 
konstytucyjnych, a za takie m. in. Autor uważa przede wszystkim wykształcenie 
się obecnej formy socjalistycznej wielopartyjności. Dalej Autor daje charaktery
stykę poszczególnych partii. Tu można mieć zastrzeżenia do jej lakoniczności. Poka
zuje udział partii politycznych w kierowaniu państwem, pracę wewnątrzpolityczną 
poszczególnych partii, ich współpracę z masowymi organizacjami społecznymi. Zaj
muje się także strukturą partii sojuszniczych. Nie mają one struktury zakładowej, 
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jak partia marksistowsko-leninowska, ale terytorialną, tak że ich podstawowe orga
nizacje odpowiadają najniższej jednostce administracyjnej. Na tym szczeblu pro
wadzi się rozmowy międzypartyjne, dokonuje się uzgo�nień w ramach Frontu 
Narodowego. Do interesujących kwestii zaliczam także postawienie problematyki 
współpracy partii politycznych poszczególnych państw socjalistycznych i między
narodowych aspektów tej współpracy dla NRD. 

W czwartej części Autor dokonuje krótkiego podsumowania przemian ustrojo
wych w NRD i zastanawia się nad przyszłością systemu wielopartyjnego w NRD. 
W bibliografii nie uwzględnił on radzieckiej literatury przedmiotu, która w prze
ciwieństwie do literatury rodzimej jest dość bogata. Do mankamentów technicznych 
pracy zaliczam brak wykazu używanych skrótów, który znacznie ułatwiłby korzy
stanie z tej pracy szaremu gronu czytelników nie będących specjalistami od po
wyższych zagadnień. 

Marian Szmidt 

J. M ą  d r  Y, PRASA PRZESIEDLEŃCZA I ZIOMKOWSKA W LATACH 194!>-
1970, Katowice 1971, ss. 136. 

Antypolska działalność organizacji przesiedleńczych w NRF znalazła oświetlenie 
w wielu publikacjach, jakie ukazały się w Polsce. Można tu wymienić prace 
R. Buchały, J. Sobczaka, J. Kokota, A. Brożka, R. Fuksa, J. Czerwińskiego czy
pracę zbiorową pod redakcją B. Schmidta-Kowalskiego 1• Omawiano w nich m. in.
działalność organizacji ziomkowskich w NRF, reprezentowany przez nie program
polityki zagranicznej, ich rolę w życiu wewnętrznym NRF czy wreszcie zagadnienie
postępującej i już prawie dokonanej integracji mas przesiedleńczych ze społeczeń

stwem NRF. Książka J. Mądrego jest najnowszą publikacją podejmującą tę pro
blematykę. Zawiera ona analizę argumentacji prasy przesiedleńczej z lat, w któ
rych w polityce wschodniej NRF pojawiły się nowe, bardziej realistyczne tony,
a przede wszystkim zawiera gruntowną i fachową analizę prasy przesiedleńczej
w szerokim tego słowa znaczeniu. Takiego spojrzenia na prasę tego typu, na jej
treść i zawartość, rozwój i znaczenie w życiu wewnętrznym NRF brak było do 
tej pory w polskiej literaturze. Praca J. Mądrego jest solidnym studium prasoznaw
czym, opartym na bogatym materiale prasowym. Autor z wielkim pożytkiem dla
pracy operuje w niej metodą wykresów, zestawień i porównań. Korzysta również
z dorobku i ogólnień autorów piszących na temat działalności ziomkostw, a przy
tym stara się wprowadzić, tam gdzie to jest potrzebne i uzasadnione materiałami,
modyfikacje do naszego najnowszego obrazu roli ziomkostw w NRF.

Autor w pracy swej wyodrębnił dwie, wzajemnie ze sobą powiązane i uzupeł
niające się części. W pierwszej omawia warunki, w jakich powstała i rozwijała 
się prasa przesiedleńcza w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. Przedsta
wiając to zagadnienie, cofa się do 1945 r., do chwili kiedy ukazały się pierwsze 
pisma wydawane przez władze okupacyjne, w których pojawiły się już treści 

1 Por.: R. B u c h  al a, Ziomkostwa „Schlesierów" i ich rola w życiu politycz
nym Niemieckiej Republiki Federalnej, Katowice 1962'; J. S o b  c z  a k, Przesiedleń
cy w Niemieckiej Republice Federalnej, Poznań 1962; J. K o k  o t, A. B r o ż e k, 
Integracja przesiedleńców w Niemczech po II wojnie światowej, Wrocław-War
szawa-Kraków 1966; J. C z e r w  i ń s k i, NRF - państwo przesiedleńców, War
szawa .1968; T. P r a n d z i o c h, R. B u c h ała, P. D o b r o w o l s k i, B. S c h m i dt
-K o w a 1 s k i, Ziomkostwa „Schlesierów'' w latach 1962-1964. Organizacja-Poli
tyka-Działalność, pod red. B. Schmidta-Kowalskiego, Katowice 1969. 
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rewizjonistyczne, skwapliwie podchwycone później przez prasę przesiedleńczą. Za

gadnienie to Autor wiąże z rozwojem zaczątków organizacji przesiedleńczych. Z tej 

części pracy dowiadujemy się, iż najwcześniej, bo już w 1945 r., kwestię powołania 

organizacji ziomkowskiej rozważali przesiedleńcy z Czechosłowacji. Po ziomkostwie 

Niemców sudeckich w 1946 r. nielegalną działalność rozpoczęło ziomkostwo „Schle

sierów", zrzeszające uciekinierów i przesiedleńców z Dolnego Sląska, a częściowo 
również i z Opolszczyzny. Interesujące jest spostrzeżenie Autora odnośnie do 

charakteru i zadań pierwszych organizacji przesiedleńczych. Owe „towarzystwa" 
i „komitety pomocy dla przesiedleńców i dotkniętych skutkami wojny" o celach 

charytatywnych bardzo szybko, szczególnie pod wpływem swych przywódców i or

ganizatorów, którzy wywodzili się z szeregów „walczącej niemczyzny", odeszły od 

celów, którym miały służyć. Treści humanitarne bardzo szybko zostały zastąpione 

treściami politycznymi (s. 19-20). Równocześnie z tym wbrew zakazom i ograni

czeniom władz okupacyjnych zaczęły pojawiać się broszury, pisemka i gazety, 

które służyły propagowaniu haseł rewizjonistycznych i odwetowych. Jak podaje 

Autor, w latach 1945-1949 „takich pisemek i gazet, które niejednokrotnie dały 
początek znacznie większym pismom odwetowym, powstało łącznie 151" (s. 27). 

W latach tych prasa ziomkowska stanowiła 471,2°/o wszystkich pism ukazujących 

się w zachodnich strefach okupacyjnych. Jeżeli uwzględnimy, iż prawie wszystkie 

pisma zachodnich stref okupacyjnych posiadały dodatki dla przesiedleńców, to do

piero wtedy można sobie uświadomić, jak dogodnymi warunkami w zakresie od

działywania propagandowego dysp·onowały organizacje przesiedleńcze, zwłaszcza że 

pod koniec 1949 r. zniesione zostały ograniczenia w wydawaniu pism przesiedleń

czych. 
W dalszej części pracy poświęconej genezie i rozwojowi prasy przesiedleńczej 

Autor omawia takie kwestie, jak rzeczywisty charakter i źródła tzw. ,,ruchu prze
siedleńczego" i rozwój prasy przesiedleńczej w szczególnie dla niej korzystnym 

okresie lat 1949-1960. Przytacza szereg danych obrazujących rozbudowę prasy 

przesiedleńczej, wielkość nakładów, przeobrażenia w charakterze poszczególnych 

pism itp. 361 tytułów pism przesiedleńczych i ziomkowskich o łącznym nakładzie 
1 750 OOO egzemplarzy (s. 40) świadczy chyba najlepiej o dużych możliwościach ich 
oddziaływania propagandowego. Interesujące są rozważania Autora na temat pro
blemów technicznych i organizacyjnych wiążących się z wydawaniem prasy prze
siedleńczej. Omówione zostały rodzaje pism, sposób ich kolportowania, rozmiesz
czenie ośrodków wydawniczych (charakterystyczne jest to, że najwięcej pism 
ziomkowskich ukazuje się w Monachium), źródła finansowania (w tej części zwraca 
uwagę fakt, iż w 1970 r. federalne ministerstwo spraw wewnętrznych przyznało 
organizacjom ziomkowskim 38 4-00 OOO marek, s. 53). Więcej - i chyba słusznie -

uwagi poświęca Autor omówieniu prasy ziomkostw schlesierowskich, które należą 
do aktywniejszych organizacji przesiedleńczych. Swiadczy o tym fakt, że w 1964 r. 

ukazywały się 63 tytuły pism wydawanych przez ziomkostwa schlesierowskie (s. 64). 

Pisma te charakteryzują się większym nasyceniem treści antypolskiej i rewizjoni

stycznej, co szczególnie odnosi się do „Unser ·Oberschlesien". 
Szczegółowe omówienie roli, funkcji i treści prasy przesiedleńczej zawiera 

druga część pracy. Na szczególną uwagę zasługuje ocena polityki ziomkostw w la

tach 1969-1970. W okresie tym - jak pokazuje to Autor na wielu przykładach -
jeszcze raz okazało się, że ziomkostwa są tym elementem w życiu NRF, który 
przeszkadza normalizacji stosunków pomiędzy NRF a państwami socjalistycznymi 

Europy. Niepowodzenie prób „przekonania" ziomkostw do nowego kursu polityki 

wschodniej przez koalicję socjaldemokratyczno-liberalną i zacieśniający się sojusz 



640 Recenzje 

z prawicą NRF dowiodły, że ziomkostwa pozostają w dalszym ciągu tym czynni
kiem, którego zachowanie się należy uważnie śledzić w okresie podejmowanych 
prób normalizacji stosunków pomiędzy NRF a Związkiem Radzieckim, Polską i in
nymi państwami socjalistycznymi. Poparcie finansowe i organizacyjne, jakiego 
udzielały ziomkostwom kolejne rządy, zaangażowanie w tzw. ,,ruchu ziomkowskim" 
wielu zaciekłych rewizjonistów i antykomunistów spowodowały, że ruch ten cha
rakteryzuje się rozgałęzioną organizacją, rozbudowaną prasą, ale malejącą bazą 
społeczną, natrafia na coraz silniejsze opory w samym społeczeństwie NRF. Trud
ności te stara się on przezwyciężyć m. in. przez ściślejsze zespolenie z prawicą 
NRF. Jaki wpływ będzie to miało na proces normalizacji stosunków między pań
stwami Europy środkowo-wschodniej i na rozwój sytuacji w NRF, pokaże przy
szłość. 

Sprawą sporną wydaje się zaliczenie do pism związanych z ruchem ziomkow
skim takich wydawnictw, jak „Deutsche Studien" czy „Zeitschrift filr Ostforschung". 
To ostatnie jest charakterystyczne dla „badań wschodnich", nie związanych bez
pośrednio z ruchem ziomkowskim, badań, które rozwijały się już w okresie między
wojennym. W tym miejscu można by natomiast wymienić tzw. roczniki uniwersy
tetów wrocławskiego i królewieckiego wydawane przez Gottinger Arbeitskreis. 
Ponadto w drugiej części pracy zbyt skromny jest dobór kryteriów do charakte
rystykJ treści pism przesiedleńczych i ziomkowskich. Z treści pracy nie wynika, 
iż omawiane pisma w dużym stopniu stanowią kronikę życia towarzyskiego prze
siedleńców. Malo precyzyjne jest określenie G. Wetzela (s. 90) jako wiceministra 
stosunków wewnątrzniemieckich. Chodzi chyba o wiceministra do spraw stosun
ków wewnątrzniemieckich. 

Piotr Dobrowolski 




