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RECENZJA CZY MISTYFIKACJA? 

(ODPOWIEDŹ P. MIECZYSLAWOWI PATEROWI) 

K A 

W nrze 1 „Sobótki" z 1971 r. M. Pater opublikował recenzję mojej książki pt. 
Walka o kulturę narodową ludu na Sląsku (1815-1863), Wrocław 1968; recenzję, 
w której nie pozostawił na autorze suchej nitki i usiłował na swój sposób zdyskwa
lifikować jego pracę. Dla jaśniejszego stanu rzeczy trzeba wyjaśnić, że po kilku jej 
pozytywnych omówieniach i recenzjach w prasie krajowej i zagranicznej oraz po 
pozytywnych opiniach „wewnętrznych" jej wersji habilitacyjnej tak.ich znawców 
problematyki, jak prof. prof. Henryk Barycz, Julian Krzyżanowski, Stanisław Ros
pond, Bogdan Zakrzewski, nagle M. Pater ruszył do generalnej rozprawy z pozycji 
nieubłaganego oskarżyciela i w swojej filipice potępił całą książkę od A do Z. Tak 
wdęc wyjaśnienia autora nie będą dotyczyły spraw drugorzędnych, jak np. pewnych 
wytkniętych słusznie niezręczności stylistycznych czy też dyskusyjnych i nawet nie 
uzasadnionych sądów o mniejszym ciężarze gatunkowym (np. kwestia ram chronolo
gicznych problematyki, uściślenie terminologii), gdyż tego rodzaju niedostatki wy
stępują w książce i rzeczywiście obciążają konto autorskie, aczkolwiek nie w tak 
wyolbrzymionej postaci, jak to sugeruje Recenzent. Sprawa bowiem wymaga zasad
niczej odpowiedzi, a więc czy dyskwalifikacja książki jest słuszna, czy też stanowi 
zręczną mistyfikację o pozorach naukowych. Sięgnijmy po dowody! 

Recenzent przeprowadził bardzo szczegółową analizę pierwszej części mojej 
książlti ( .. Kwestia polszczyzny w publicystyce") i zupełnie pominął zawartość jej 
drugiej części (,,Problemy literatury popularnej dla ludu"), ale swój negatywny 
osąd rozciągnął na całą pracę. Jest to chyba zwykła nieuczciwość. Recenzent stawia 
mi zarzut, że nawet nie wytłumaczyłem czytelnikowi, dlaczego „największy, prawie 
stustronicowy rozdział poświęcono w niej różnym kwestiom literatury ludowej w ca
łej Polsce, z wyłączeniem Sląska pruskiego, któremu praca jest poświęcona". A prze
cież po tym wprowadzającym rozdziale następuje rozdział poświęcony właśnie lite
raturze ludowej na Sląsku pruskim pt. Literatura popularnoludowa � Górnym 
i Dolnym Sląsku" (s. 256-298). Po cóż ta mistyfikacja i fałszywa troska o czytel
nika? Niestety, Recenzent wykazuje wyjątkową ignorancję w zakresie teorii i historii 
kultury, a zwłaszcza literatury, i cala jego metodologia historyczna zupełnie zawodzi, 
gdy tylko dotlmie jakiejś kwestii kulturoznawczej. Stąd też kwestionuje nawet ade
kwatność tytułu mojej książki pisząc: ,,W istocie jest ona poświęcona rozwojowi 
piśmiennictwa ludowego na Górnym Sląsku, a nie »walce o kulturę narodową ludu 
na Sląsku« ... " Oczywiście, Recenzent nie raczył zwrócić uwagi, że przedstawiłem 
także stan piśmiennictwa na Dolnym Sląsku i na Sląsku Cieszyńskim. Poza tym 
wymieńmy przykładowo ważniejsze problemy rozwoju kultury omawiane w książce: 
zagadnienie używania języka polskiego w życiu publicznym, nauczanie języka pol
skiego, dzieje pracy kulturalno-oświatowej, biblioteki i stowarzyszenia kulturalne, 
wydawnictwa, podręczniki polskie, literatura popularnoludowa w Polsce i na Sląsku, 
recepcja literatury ogólnonarodowej, krytyka i teoria literacka, folklor, prasa. Czyż-
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by ten zespól bardzo różnorodnych zjawisk kulturowych Recenzent wyłączał z za
kresu pojęcia kultury? Rzecz jasna, że problematyka językowa i literacka miała 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju kultury narodowej ludu śląskiego i dlatego właśnie 
ją wysunięto na pierwszy plan. 

A dalej. Recenzent odkrywa jakieś przedziwne prawidłowości rozwoju i socjo
logii kultury na Sląsku, stwierdzając, że „obecność narodowej kultury polskiej na 
Górnym Sląsku mogła być (i była w latach późniejszych) raczej wynikiem rozwoju 
narodowej świadomości Górnoślązaków, wzrostu. ich zainteresowań oświatą, czytel
nictwem, kulturą w ogólności . . . aniżeli skutkiem jakiejś świadomie podjętej 
»walki«". I następnie: ,,Oddziaływanie w kierunku narodowym było raczej ubocznym
skutkiem niż celem literatury iludowej". Nie wiadomo, czy podziwiać w tych fanta

zyjnych tezach naiwność niewiedzy, czy schematyzm swoistego historyzmu, który
szufladkuje proces dziejowy według podręcznikowego szablonu: przemysł, handel,
ludność, wojny, miasta, ruchy społeczne i. .. trochę kultury. Według bowiem przeko
nania Recenzenta owa „obecność narodowej kultury polskiej na Górnym $ląsku"

byłaby jakimś wtórnym czynnikiem świadomości narodowej, jakimś spóźnionym
i nieważnym echem spraw donioślejszych, jakimś przygodnym fenomenem w życiu
społecznym, a tacy budziciele polskości, jak Lompa, Szafranek, Miarka czy redakto
rzy narodowego „Dziennika Górnośląskiego", nie walczyli o kulturę narodową ludu
i o jego polityczną aktywizację na płaszczyźnie upowszechniania treści kulturotwór
czych, ale pokornie czekali, aż im germanizatorzy oświecą i ucywilizują Górnośląza
ków. Taki punkt widzenia Reczenzenta reprezentowali w przeszłości niemieccy „ba
dacze" piśmiennictwa polskiego na Górnym Sląsku, których fałsze skompromitował
już W. Ogrodziński. Jak też pogodzić z poglądem Recenzenta na charakter literatury
ludowej na Sląsku takie choćby utwory, jak popularny wiersz Lompy Przestroga

do przeciwników narodowości polskiej w Sląsku pruskim czy antygermanizacyjny
dramat Miarki Kulturnik? Przykłady tego rodzaju „braku walki" o piśmiennictwo
i kulturę narodową można by mnożyć, ale Recenzent powinien je znać, jeśli prz€..
czytał moją książkę.

Wydaje się, że ten jakiś bardzo podejrzany historyzm M. Patera, wykarmiony 
na niemieckich archiwaliach, jest wyjątkowo ślepy na ·wpływy kultury ogólnonaro
dowej na Sląsk w omawianym okresie, na inspirującą funkcję literatury ogólnokra
jowej w piśmiennictwie regionalnym. Jeśli nawet Górny Sląsk znajdpwał się w gra
nicach państwa pruskiego i silą rzeczy dzielił jego losy, to jednak w sferze wspólnoty 
kultury ogólnopolskiej i regionalnej tradycji narodowej niewiele miał wspólnego 
z tą państwowością i mimo politycznych kordonów ciążył stale w stronę polskości. 
To właśnie ogólnonarodowa kultura przenikała przez granice zaborów i utrwalała 
poczucie więzi z narodem polskim i nie można nie dostrzegać jedności dążeń i celów 
wszystkich Polaków w tej dziedzinie istnienia narodowego. No cóż, w tym aspekcie 

historia Górnego Sląska jeszcze nie objawiła się Recenzentowi i dlatego drepcząc 
w opłotkach regionalnej historiografii nie potrafi on zrozumieć integrujących i akty

wizujących uwarunkowań kultury ogólnopolskiej, która stanowiła naturalne, czynne 
źródło rozwoju życia kulturalnego na Sląsku i coraz intensywniejszego oddziaływa

nia rodzimej twórczości na świadomość społeczeństwa. 

Innym zasadniczym terenem wypadów polemicznych Recenzenta jest kwestia 

sposobu wyzyskania materiałów prasowych, na których oparłem się w swoim chro

nologicznym przeglądzie dyskusji nad zagadnieniami polszczyzny i w syntetycznej 
ocenie tej problematyki (Rozdział V. ,,Ocena narodowych i kulturalnych aspektów 

walki o polszczyznę"). Recenzent i w tym wypadku nie umie określić swojego sta
nowiska wobec możliwości wyzyskania tego rodzaju materiału. Ba, nawet pomawia 
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mnie o „pewną mistyfikację", wyn�ającą - jego zdaniem - z braku histo_rycznych 
dowodów, że treść polemik prasowych była właśnie taka, a nie inna, że pokrywała się 
z realną rzeczywistością. Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim metody, czego 
jednak Recenzent nie uświadomił sobie i w konsekwencji tej niewiedzy obarczył 
mnie znów urojonym zarzutem, że sugerowałem: ,,jakoby od przesycenia polemik 
językowych treściami politycznymi zależał narodowy rozwój Górnego śląska w du
chu polskim". Otóż w analizie dyskusji prasowych interesował mnie w szczególności 
problem opinii publicznej, tj. odzwierciedlenia w tym materiale określonych poglą
dów, postaw, nastrojów. I w tym socjologicznym znaczeniu owe artykuły, korespon
dencje, polemiki, doniesienia są dokumentem źródłowym, podobnie jak np. Ódpo
wiedź na pytanie otwarte w ankiecie. Z metodologicznego punktu widzenia te pra
sowe wypowiedzi są źródłem do badania opinii publicznej i nie ma powodu, by 
wątpić w rzeczowość tych informacji. Natomiast Recenzent koniecznie chciałby 
zweryfikować ich prawdziwość w sensie ścisłości metody historycznej, a więc usta
lenia faktu na „mocniejszym" teście. Ale na dobrą sprawę 1;am nie wie, jak to 
zrobić. Np. cytując moje stwierdzenie, że Otto Fischer określał mowę górnośląskiego 
Polaka jako jakąś zbieraninę, formułuje równocześnie pretensjonalną uwagę: ,,żad
nej kwestii historycznej twierdzenie to nie wyjaśnia". A jaką niby to kwestię ma 
jeszcze w ogóle wyjaśniać epitet Fischera? Może bitwę pod Grunwaldem? Oto jaką 
uhistorycznioną metodologię zaleca mi Recenzent albo jak obłudnie fabrykuje swoje 
pretensje! 

Nie sposób odpowiedzieć na wszystkie pomówienia, przekręcenia interpretacyjne 
tekstu, dopełnienia moich sądów dowolnymi wtrętami, złośliwe domniemania, pre
parowanie WYPOWiedzi. Jest tego zbyt wiele i z lwnieczności trzeba ograniczyć się 
do prezentacji samej techniki trików recenzenckich. Oto przykłady. 

Recenzent imputuje mi nawet, że w książce: ,,Nie próbuje się wyjaśnić sensow
nie, dlaczego w pewnym okresie w ogóle rozwinęła się namiętna polemika na temat 
języka polskiego na śląsku, skąd powstał, z jakich przesłanek zrodził się ogólnie 
poruszany [sic!] w książce problem podnoszenia kultu1·y i poziomu umysłowego 
Górnoślązaków". Ażeby zdemaskować tego rodzaju pomówienie, wystarczy otworzyć 

moją książkę np. na s. 29-30 i przeczytać: ,,Wśród mas polskich dojrzewało coraz 
mocniej przekonanie, że likwidacja polszczyzny w administracji, sądownictwie, usta
wodawstwie, szkole ułatwiała niemieckim klasom posiadającym ujarzmienie polskiego 
chłopa i robotnika nie znającego języka urzędowego i przez to aż nazbyt często WY
danego na pastwę samowoli niemieckiego urzędnika. Zaniedbywanie i lekceważenie 
oświaty w języku ojczystym umożliwiało utrzymanie ludu w ciemnocie i w żelaz
nych karbach posłuszeństwa wobec zwierzchności. Ludność polska nie rozumiała 
WYdawanych w języku niemieckim instrukcji i zarządzeń, nie czytała wychodzących 
prawie wyłącznie w języku niemieckim »amtsblattów« czy »kreisblattów«, w sądach 
przegrywała rozprawy z niemieckimi stronami, nie znając przepisów i języka urzędo
wego nie mogła się odwoływać do wyższych instancji od doznawanych krzywd. 
Obszarnicy i urzędnicy sprytnie wyzyskiwali skomplikowaną machinę pruskiej biu
rokracji przeciw interesom ludu, doprowadzając do zaognienia antagonizmów kla
SOWYCh i narodowościowych. W ten sposób walka o polszczyznę stawała się nie tylko 
świadomym przejawem postawy narodowej, ale także wyrazem określonego aspektu 
protestu społecznego, albowiem germanizowana ludność polska zdawała sobie sprawę, 
że tylko dzięki równouprawnieniu językowemu, oficjalnemu uznaniu języka polskiego 
w życiu publicznym będzie w stanie wydobyć się z nędzy i skutecznie przeciwstawić 
się nadużyciom niemieckich klas panujących". 

W podobny sposób Recenzent usiłuje mi wmówić i pouczyć, że nie potrafiłem -

9 - sobótka ina 
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jak wywodzi - ,,ocenić podobnych w formie opinii germanizatora Rendschmidta 
i Lompy; tego ostatniego trudno posądzić o poglądy germanizatorskie (s. 46-47). 
Obydwaj uznawali potrzebę przyswojenia sobie języka niemieckiego przez ludność 
polską, ale kierowali się w tym odmiennymi intencjami, Rendschmitd - germaniza
torskimi, Lompa - w nadziei, że to ułatwi Polakom 9bronę ich interesów w różnych 
dziedzinach życia publicznego. Kiedy się przekonał, iż to nie rozwiązuje zagadnienia, 
zmienił poglądy w tej sprawie". Tyle zdawałoby się rozsądnych poglądów Recen
zenta, ale jeśli znów sięgnąć do mojej książki, to okazuje się, że Recenzent dokonał 
zwykłego plagiatu i przywłaszczył sobie niemal dosłownie moją ocenę postawy Lom
py. �roszę przeczytać i porównać następujące zdania na s. 47 książki: ,,Poglądów 
Lompy na sprawę nauki języka niemieckiego czy upowszechnienia t'eo języka wśród 
ludu nie można wiązać z jakąś tendencją zmierzającą do zniemczenia ludności pol
skiej, z jakimś germanizacyjnym programem; po prostu wynikały one z przekonania, 
że polscy poddani monarchii pruskiej muszą dla własnego dobra poznać język urzę
dowy. Lompa, jako pisarz gminny, i doradca ludu, wiedział na podsta:wie codzien
nego doświadczenia, że wskutek nieznajomości języka niemieckiego palscy chłopi 
przegrywali procesy sądowe i ze nie patrafili się uchronić przed wyzyskiem ze strony 
obszarników i urzędników. Nierzadko przecież właściciele ziemscy fałszowali doku
menty prawne określające zasady świadczeń i powinności chłopa na r.zecz dworu, 
wykupu ciężarów, rozdziału ziemi, uwłaszczenia. Pisał o tym Lompa bardzo szeroko 
na lamach czasopisma »Der Rosenberg-Kreuzburger Telegraph«. Niebawem zresztą 
odciął się zupełnie od tego stanowiska i stal się żarliwym propagatorem równoupraw
nienia polszczyzny". 

Recenzent nie waha się nadużywać bardzo nieetycznych sposobów polemiki, 
ażeby utkać misterną sieć mistyfikacji i oczernić przeciwnika. Bezceremonialnie tra
ktuje tekst książki, wyławiając z niego takie fragmenty, które może dowolnie inter

pretować i dopasowywać do swych pseudonaukowych krytyk. Pomija świadomie 
szersze konteksty omawianych w książce zagadnień, aczkolwiek pożywia się nimi. 
Przytoczone przykłady jasno wykazują, jak to sobie Recenzent preparował tekst. 
A można by jeszcze dorzucić niejeden taki kamyczek do ogródka Recenzenta. Trudno 
jednak nużyć czytelnika koniecznymi w takich 'wypadkach cytatami dowodowymi. 

Recenzent formułuje także zaskakujące swoim uproszczeniem generalizacje hi
storyczne, sprzeczne z obiektywnym stanem rzeczy, i konsekwentnie wypacza moje 
poglądy. Pisze więc: ,,Dla duchowieństwa nie istniał dylemat popierania germaniza
cji il.ub obrony języka polskiego, jak sugeruje Autor (s. 21). Występowało ono przeciw 
polityce wynarodowienia, w obronie praw językowych ludności polskiej". Absolutnie 
nie sugeruję na owej s. 21 mojej książki takiego dylematu, jak to sobie wydumał 
Recenzent. Po prostu stwierdzam tam: ,,Szczególnie trudną rolę w rozwiązywaniu 
sprzeczności między politycznym programem germanizacji a oporem i rozwojem 
świadomości mas polskich miał kler katolicki na Górnym $ląsku, który rywalizując 
z protestantyzmem, faworyzowanym przez władze państwowe, obawiając się od
szczepieństwa germanizowanych katolików polskich, a równocześnie walcząc z krze
�iącymi się laickimi i rewolucyjnymi tendencjami, znajdował mocne oparcie w tra
dycyjnej religijności polskiego ludu i dlatego musiał przynajmniej w ograniczonej 
mierze popierać na terenie szkoły i kościoła prawa językowe górnośląskich Polaków, 
przeciwstawiając się jednak zdecydowanie polskiej agitacji narodowej i niepodle
głościowej". Jak w tej sytuacji dyskutować, jeśli Recenzent co krok ucieka się do 
złośliwych fauli. 

Recenzent odrzuca mój pogląd, że duchowieństwo sprzeciwiało się zdecydowanie 
wszelkim próbom aktywizacji świadomości narodowej, ,,gdyż � według jego zda-
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nia - w okresie badanym przez Autora nie spotykamy na Górnym' Sląsku poważ
niejszych prób. »aktywizacji« narodowej Polaków, ani też księża katoliccy nie do
strzegali tam wówczas takiego zjawiska". A oto kilka przykładów dyskredytujących 
tego rodzaju przekonanie. W „Dzienniku Górnośląskim" z 20 I 11849 r. donoszono, 
że pewien kapłan z powiatu rybnickiego został ukarany przez zwierzchność duchow
ną, ponieważ dawał swoim parafianom do czytania „Wielkopolanina", który - jak 
wiadomo - był pismem o wręcz nacjonalistycznych tendencjach. Znana jest także 
korespondencja Lepkowskiego do czasopism poznańskich, w której ten redaktor na
rodowego „Dziennika Górnośląskiego" bardzo negatywnie oceniał antynarodową po� 
stawę kleru śląskiego i jego walkę z tym pismem. Takie też intencje określały 
publiczny donos 93 księży z Raciborza na ks. Szafranka, który w rezultacie został 
zasuspendowany przez biskupa wrocławskiego. Recenzent powinien również wiedzieć, 
że w 1849 r. władze pruskie powołały do życia pod redakcją ks. Bogedaina „Gazetę 
Wiejską dla Górnego Sląska", która miała przeciwdziałać ruchom demokratycznym 
i polskiej agitacji narodowej. I robiła to konsekwentnie! 

Nie wiem, z jakich pobudek wypływa niechęć Recenzenta do przytoczonych 
w mojej książce faktów aktywizacji narodowej śląskich Polaków w okresie Wiosny 
Ludów, a także do ujmowania regionalnych zjawisk kulturotwórczych w perspekty
wie oddziaływania ogólnonarodowej kultury i związków z nią. Wydaje się, że o tych 
mankamentach decydują przede wszystkim ograniczenia w metodzie i myśleniu 
historycznym regionalisty, który zagubił się w różnorodnych układach procesu dzie
jowego i nadmiernie zaufał nazbyt jednostronnym kryteriom politycznej interpreta
cji zjawisk w regionie mieszczącym się w obcym organizmie państ}'lowym. Niedosta
tek socjologicznych i kulturoznawczych metod analizy przejawów życia zbiorowego 
ograniczył rozumienie przez Recenzenta tych szerszych uwarunkowań rozwoju 
społeczności polskiej na Górnym Sląsku, które określały zmiany stanu świadomości spo
łecznej w jej czasowych i przestrzennych płaszczyznach. Dlatego też trzeba z nacis
kiem podkreślić, że źródłem do badania przemian świadomości społecznej i narodowej 
ludności polskiej na Sląsku są nie tylko zarządzenia i ustawy władz niemieckich, 
programy polityczne, formy ustroju, opisy faktów i wydarzeń spoleczno-gospodarc;;ych 
itp., ale niemniej ważne czynniki i oddziaływania kulturotwórcze, jak np. rozwój 
form literatury regionalnej i recepcja wzorów ekspresji artystycznej funkcjonują
cych w określonym czasie w twórczości ogólnonarodowej. Jest to zagadnienie rozu
mienia znaku kultury jako odpowiednika zarówno sytuacji społecznej i politycznej, 
jak również podatności świadomości społecznej na głębsze wpływy ideologiczne 
i aktywniejsze treści narodowe. Tak odczytana np. twórczość Lompy i Damrota 
wskazuje, że przejście w piśmiennictwie regionalnym od prymitywu wyrazu do arty
stycznej formy wypowiedzi, doskonalonej na wzorach poezji romantycznej, uzewnę
tl'zniało już jakościowe przemiany w świadomości zbiorowej. W tym świetle patrio
tyczna poezja powstań śląskich była logiczną konsekwencją owych stopniowych 
przemian i znakiem masowego procesu aktywizacji narodowej. Niestety, te subtelne 
czynniki przeobrażeń świadomościowych nie przystają do schematycznego historyzmu 
Recenzenta. 

Recenzent jednak i na gruncie ścisłej wiedzy historycznej nie zawsze porusza się 
swobodnie. Np. zupełnie nie orientuje się w powikłanej problematyce ·tzw. reorga
nizacji narodowej Wielkiego Księstwa Poznańskiego podczas Wiosny Ludów; nie zna 
protokołów posiedzeń poselskich Kola Polskiego, w których to posiedzeniach uczest
niczyli przedstawiciele Górnego Sląska; nie rozumie niejednolitej postawy społeczeń
stwa poznańskiego w tym czasie wobec Sląska. I dlatego sprawy te kwituje w swojej 

recenzji tylko niemądrym epitetem. 
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Nie wyczerpując listy podobnie zmistyfikowanych i upstrzonych znakami za
pytania bardzo wątpliwych pretensji co do stylu książki, pragnąłbym przede wszy
stkim zwrócić uwagę na typ krytyki zaprezentowanej przez Recenzenta. Wydaje się, 
że nawet w najostrzejszej polemice nie wolno przekraczać granic rzetelności i ucz
ciwości naukowej, tj. dopuszczać się świadomego wypaczania poglądów przeciwnika 
i preparowania tekstu. Tę banalną prawdę należy przypomnieć ku zachowaniu 
dobrych obyczajów w nauce. 

Tadeusz Gospodarek 

Odpowiedź doc. Tadeusza Gospodarka na moją recenzję nie daje podstaw do 
rzeczowej polemiki. 

Mieczysław Pater 

UWAGI O KSIĄŻCE T. GOSPODARKA „WALKA O KUL'rURĘ NARODOWĄ 

LUDU NA SLĄSKU", WROCLAW 1968 • 

W nrze 1 „Sobótki" z 1971 r. ukazała się recenzja M. Patera o książce T. Gos
podarka Walka o kulturę narodową ludu na Sląsku. W związku z tym chciałabym 
dorzucić kilka uwag, które mi się nasunęły. Pragnę mianowicie zwrócić uwagę na 
błędy i nieścisłości w recenzowanej książce. 

Na s. 80 Gospodarek pisze o 70 milionach (!) Słowian na terenie państwa prus
kiego. Przecież w całym państwie pruskim nie było tylu mieszkańców. Cóż dopiei·o 

mówić o Słowianach. 
Na s. 121 Gospodarek pisze: ,,Zaden z wniosków Szafranka w sprawie przyznania 

podstawowych praw językowych śląskim Polakom, jak również późniejsze wnioski 
Kosickiego, nie został przegłosowany". Jest to pewna nieścisłość. Wniosek Szafranka 
o sporządzanie polskich tłumaczeń protokołów posiedzeń izby sejmowej został nie
tylko przegłosowany, ale nawet uchwalony 18 IV 1849 r., później dopiero anulowany.
Piszę o tym w znanej Autorowi książce Obro1i.cy ludu śląskiego, s. 241-242.

Treść książki Gospodarka nie jest zgodna z tytułem, bo Autor pisze nie tylko 
o Sląsku, ale także o Królestwie Polskim, Księstwie Poznańskim i Galicji. Jeżeli cho
dzi o Poznańskie i Galicję, to nie zajmowałam się historią oświaty w tych dzielnicach
i dlatego nie zabieram w tej sprawie głosu, natomiast mogę wykazać błędy popeł
nione w rozdziale traktującym o Królestwie. I tak np. Gospodarek popełnia jaskrawy
błąd na s. 163, pisząc o Komisji Edukacyjnej za Księstwa Warszawskiego (?!). Prze
cież nawet z podręczników dla szkól średnich można się dowiedzieć, że Komisja
Edukacji Narodowej - to pierwsze ministerstwo oświaty, którym się słusznie szczy
cimy - powstała w 1773 r. w niepodległej Polsce i przestała istnieć wraz z jej upad
kiem. Za Księstwa Warszawskiego władzą oświatową była od 15 II 1807 do 1 I 1'1312 r.
Izba Edukacyjna, od 7 I 1812 do 6 VII 1815 r. Dyrekcja Edukacji Narodowej, przy
czym obie nie były samodzielnymi ministerstwami.

Na s. 164 Gospodarek pisze: ,,Dopiero około r. 1865 zwrócono uwagę przede 
wszystkim na kształcenie warstw drobnomieszczańskich. W Warszawie powstawały 

• Recenzja ta wpłynęła w ostatnim czasie, a ponieważ łączy się tematycznie
z powyższą polemiką, umieszczamy ją w niniejszym dziale. Redakcja. 
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szkółki niedzielne dla rzemieślników". Jest to również jaskrawy błąd. Szkółki rze
mieślniczo-niedzielne powstały nie w 1856 r. i nie tylko w Warszawie, lecz i w in
nych miastach jeszcze za Królestwa Kongresowego, pierwsza w 1815 r. Poza tym po 
wstąpieniu na tron Aleksandra II, kiedy nastąpiły dla Królestwa nieco liberalniejsze 
czasy, zwrócono uwagę nie tylko na kształcenie warstw drobnomieszczańskich, ale 
w ogóle na sprawę oświaty wszystkich warstw, zwłaszcza na oświatę ludu, a nawet 
mas żydowskich. 

Na s. 164 Gospodarek podaje, że od 1861 r. w prasie warszawskiej rozwijała się 
dyskusja nad reorganizacją szkółek elementarnych. Nie, rozwijała się już wcześniej 
nie tylko w prasie, ale w całej publicystyce wychodziło wiele pism w tej sprawie. 
Poruszano poza tym nie tylko sprawę szkółek elementarnych, ale wszelkich form 
pracy oświatowej, np. bibliotek, odczytów, czytelni itp. 

Na s. 194 również błędnie Gospodarek podaje, że w Królestwie Polskim dopiero 
od 1861 r. przypomniano sobie o sprawie oświaty ludu i zaczęto zakładać szkółki. 
Książki Poznańskiego Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 r. Gospodarek 
nie mógł znać, gdyż wyszła w 1968 r., natomiast gdyby znał wcześniejszą pracę Sem
połowskiej Reforma szkolna 1862 r. lub moją Sprawa oświaty ludowej w Królestwie

Polskim w dobie reform Wielopolskiego, nie popełniłby takiego błędu. 
Na s. 164 Gospodarek przytacza statystykę szkolnictwa w Królestwie w latach 

1860-1864, opierając się na książce Wojciechowskiego Oświata ludowa w Królestwie

i Galicji. Ale Wojciechowski zaczerpnął wszystkie te dane z mojej wyżej wymienio
nej pracy. Obaj autorzy nie uważali za stosowne podać, że korzystali z moich żmudnych 
poszukiwań archiwalnych. 

Również na s. 164 Gospodarek pisze błędnie, że ustawa z 1862 r. o wychowaniu 
publicznym została opracowana przez Wielopolskiego i Korzeniowskiego. Wielopolski 
był dyrektorem wskrzeszonej w 1861 r. Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego i z jego polecenia oraz pod jego kierunkiem ustawa została przygoto
wana, ale sam jej nie opracowywał. Ustawa z 1862 r. jest dziełem zbiorowym, w któ
re Korzeniowski istotnie włożył wielki wkład. 

Na s. 164 Gospodarek pisze, że ustawa z 1862 r. nie przyniosła żadnych zmian 
w dziedzinie szkolnictwa elementarnego. Znów wielki błąd. Ustawa zawierała zna
czne zmiany, które jednak z powodu wybuchu powstania nie weszły w życie. 

Na s. 1L79 Gospodarek pisze, jakoby akcję oświatową w Królestwie rozwijało 
wówczas tylko Towarzystwo Rolnicze, które zresztą zostało w kwietniu 1861 r. roz
wiązane, a nie wspomina zupełnie o działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobro
czynności i innych towarzystw dobroczynnych w Królestwie ani o poczynaniach 
oświatowych pod ich firmą. Przecież już w 1858 r. powstały biblioteki popularne, 
tzw. czytelnie WTD, które odegrały ważną rolę w życiu umysłowym uboższej lud
ności Warszawy, nie mówiąc już o ochronkach i różnych kursach dla analfabetów. 

Wszystko to dowodzi, że Autor pisze o sprawach oświatowych w Królestwie, 
mając o nich bardzo słabe, niekiedy nawet błędne pojęcie. 

Jeżeli chodzi o język książki, to nasunąć się mogą również krytyczne uwagi. Na 
s. 114 jest: w wrocławskim gimnazujm, na s. 150: w wspomnianym artykule. Czy 
nie powinno być: we wrocławskim gimnazjum, we wspomnianym artykule? Na s.150
znajduje się zdanie: Nie wolno żądać, ażeby I?Olski Górnoślązak zaniedbywał swojego
języka (!). 

Nasuwa się przypuszczenie, że ci, którzy oceniali pracę Gospodarka przed wy
drukowaniem, nie czytali jej dość uważnie. 

Janina Ender 




