
R E C E N z J E 

K. P o p  i o ł e k, HISTORIA ŚLĄSKA OD PRADZIEJÓW DO 1945 ROKU,
Katowice 1972, s. 570 + 2 nlb, 154 ilustracje, 6 tablic genealogicznych Piastów ślą
skich i 6 map. 

W pierwszych miesiącach br. na pólkach księgarsk\ch całego kraju pokazała się 
długo oczekiwana, nowa popularnonaukowa synteza dziejów śląska pióra wybit

nego organizatora badań śląskoznawczych i znakomitego znawcy przeszłości tej 
prowincji w epoce kapitalizmu i imperializmu, K. Popiołka. Nie licząc bardzo po
pularnego, a zarazem ogólnikowego podręcznika historii śląska powstałego pod 
redakcją i przy współudziale E. i K. Ma1eczyńskich 1 oraz wielotomowej, sensu 
stricto naukowej syntezy dziejów ziemi śląskiej wydawanej pod auspicjami Insty
tutu Historii PAN 2, jest to pierwsze tego typu opracowanie po wydanym w 1947 r.
syntetycznym zarysie historii Śląska, napisanym przez K. Piwarskiego s. Recenzo

wana książka stanowi wyraźny postęp w stosunku do swej poprzedniczki. Jest od 
niej znacznie bogatsza tak pod względem faktograficznym, zwłaszcza w odniesieniu 
do XIX i XX w., jak i problemowym oraz koncepcyjnym. Nic w tym zresztą dziw
nego. Autor miał przecież do dyspozycji ogromny dorobek powojennej historjogra
fii polskiej, zajmującej się problematyką śląską, i sumiennie go wykorzystał, zwła
szcza w partiach ipoświęconych dwom ostatnim stuleciom. 

Przedstawiając „w bardzo zwięzłym zarysie obecny stan naszej wiedzy o ślą
skiej przeszłości" (s. 9), K. Popiołek nie ukrywa, że ten „zarys nie ujmuje dziejów 
śląska w sposób równomierny ani pod względem zasięgu czasowego, ani terenowe
go, ani problemowego" (s. 10). Pominął przede wszystkim historię Sląska w Polsce 
Ludowej, głównie z uwagi na bardzo jeszcze poważne luki w badaniach szczegóło
wych, monograficznych nad tym okresem. Nader skrótowo, niemal lakonicznie 
potraktował jego dzieje w epoce feudalnej. Nieco szerzej omówił epokę przejścia 
od feudalizmu do kapita:lizmu. Gros miejsca ,poświęcił jednak nowszym i najnow
szym dziejom ziemi śląskiej, od Wiosny Ludów 'do wyzwolenia w 1945 r., przy 
czym szczególnie szeroko potraktował okres powstań śląskich oraz II wojny świa
towej, wychodząc ze słusznego założenia, że w „tych czasach spiętrzyły i zarysowały 
się w sposób wyjątkowo wyrazisty i ostry istotne dla dziejów polskiej ludności 
Sląska prdblemy" (s. 10). 

Autor nie ukrywa przed czytelnrkiem faktu, że jego synteza nie ujmuje jedno
licie obszaru całego śląska. Preferuje bowiem wyraźnie historię Górnego Sląska, 
natomiast w znacznie skromniejszym zakresie traktuje o przeszłości ziemi dolno-

1 Dzieje Sląska, Pod red. E. i K. Maleczyńskich, Warszawa 1955.
2 Dotychczas ukazały się dwa tomy w pięciu częściach, obejmujące historię 

Śląska od pradziejów do il850 r. 
3 K. P i  w a r s  k i, Historia Slą,ska w zarysie, Katowice-Wrocław •1947 
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śląskiej. Jest to szczególnie widoczne, gdy chodzi o okres kapitalizmu i imperializ
mu, zwłaszcza dwudziestolecie międzywojenne. To preferowanie dziejów Górnego 
Sląska - zdaniem Autora - podyktowane jest dwoma ściśle ze sobą związanymi 
i nawzajem stymulującymi się czynnikami, a mianowicie aktualnym stanem do

robku śląskoznawczego, o wiele bogatszym w odniesieniu do Górnego niż do Dol
nego śląska, oraz większym z natury rzeczy zainteresowaniem czytelnika po1skiego 
przeszłością „tej części Śląska, w której wbrew germanizacyjnemu naciskowi aż 
do naszych czasów utrzymała się w masie polska ludność" (s. 12). Z argumentacją 
tą można się tylko częściowo zgodzić, ponieważ nawet owe skromniejsze osiągnięcia 
historiografii polskiej, i nie tylko zresztą polskiej, na temat dziejów Dolnego Śląska 
pozwalają na szersze potraktowanie problematyki dolnośląskiej w recenzowanej 
książce, tym bardziej że czytelnik dolnośląski jest żywo zainteresowany w poznaniu 
przeszłości tej części Śląska, która przed 28 laty po wiekach niewoli i intensywnej 
germanizacji weszła w skład Macierzy i stała się jego dziedzictwem. 

Podobnie nierównomiernie rozłożył Autor akcenty, gdy chodzi o zakres tema
tyczny syntezy. O tej nierównomierności tematycznej miał z jednej strony zadecydo
wać stan dotychczasowej wiedzy o poszczeg61ńych prob1emach, a z drugiej -
„świadomy wybór autora oraz lepsza c,1:y gorsza znajomość i zainteresowanie 
poszczególnymi .sprawami" (s. 13). Autor .wyraźnie preferuje zagadnienia naro
dowościowe, polityczne i gospodarczo-społeczne. Mniej natomiast mówi o spra
wach kultury zarówno duchowej, jak zwłaszcza materialnej. .Pomija całkowitym 
milczeniem tak ważne zagadnienie, jak określenie miejsca i roli Sląska w dziejach 
Polski i Europy środkowej, ,głównie Czech i Niemiec. 

Część pierwszą omawJanej książki otwiera krótki rozdział poświęcony pra
dziejom .śląska. Zastrzeżenia budzi niezręczne sformułowanie sugerujące, że Goto
wie i Wandalowie nie naieżeli do plemion germańskich (s. Hl). Następny rozdział, 
zatytułowany wymownie „Przedmurze .Polski", dotyczy już przyłączenia Śląska do 
monarchii Piiastów i jego roli w zmaganiach polsko-niemieckich i polsko-czeskich 
do drugiej polowy X'II w. Zakradło się do niego •kilka nieścisłości, jak datowanie 
obrony Niemczy na 1005, a nie - jak to było w rzeczywfatości - na ,1'017 r. (s. 20), 
a odzyskanie Śląska za Kazimierza Odnowiciela na 1050, a nie 1054 r. (s. 21). W wy
prawie na Polskę w 1109 r. nie mógł brać udziału cesarz Henryk H, lecz Henryk V 
(s. 22). Bardzo wyczeripująco potraktował Autor rolę książąt śląskich w próbach 
zjednoczenia państwa polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego. Mówiąc o testa
mencie Henryka IV Probusa nie wspomniał jednak o tym, !komu zapisał on Kraków 
(s. 4'2-43). Przy charakterystyce rozwoju wewnętrznego śląska przydałaby się 
wzmianka o poważnym kurczeniu się w 'Xl'I w. własności książęcej .na rzecz ko
ścielnej i możnowładczej oraz o fundacji klasztorów w Trzebnicy i Henrykowie 
(s. 30 n.). Przy wzmiance o Witelonie warto było wspomnieć, że był to pierwszy 
uczony polski o randze europejskiej (s. 37-38). Dość niejasno zostały przedstawione 
dzieje wyprawy Kazimierza Jagiellończyka na Śląsk oraz oblężenie Wrocławia. 
Odbyła się ona w 11474 r., a pokój ołomuniecki zawarto w 1479 r. (nie w 1497),
oddając na jego mocy Maciejowi Korwinowi nie tylko Morawy i Śląsk, ale także 
Lużyce (s. 65). Niesłuszne jest twierdzenie, że w 1485 r. Korwin .sprzedał Krosno 
margrabiom brandenburskim (s. 66), s'lcoro - jak Autor sam ipisze nieco dalej 
(s. 6·8) - otrzymali je oni w 14$2 r. w zastaw hipoteczny. Byłoby dobrze wspomnieć 
przy tym, że w 1537 r. księstwo krośnieńskie przeszło we władanie brandenburskie 
jako lenno Korony Czeskiej. 

Dość niefortunnie został zatytułowany rozdział pośwdęcony reformacji i kontr
reformacji na śląsku - ,,Spory religijne". Jest to określenie zbyt łagodne i nie 



Recenzje 381 

oddające istoty zagadnienia. Chodzi przecież o wielkie ruchy religijno-ideologiczne, 
które na długie stulecia wycisnęły piętno na życiu mieszkańców Sląska. W roz
dziale tym poważnie 'daje się odczuć bra'k próby oceny skutków reformacji w dzie
dzinie rozwoju kultury i stosunków etnicznych na Śląsku. Przecenia się też nieco 
zasięg i znaczenie pierwszych kroków antyreformacyjnych przedsiębranych przez 
Ferdynanda I. Trudno się wreszcie zgodzić z twierdzeniem, że ostatni Jagiellonowie 
popierali •bez zastrzeżeń umacnianie się Hohenzollernów na Śląsku. Przeczy temu 
choćby niedopuszczenie przez Zygmunta I Starego do objęcia wrocławskiej sto1icy 
biskupiej przez Jana Hohenzollerna. Jest jednak faktem, że Jagiellonowie nie do
ceniali niebezpieczeństwa grożącego Polsce w wypadku umocnienia się Hohenzoller
nów na śląsku. W stosunku do siebie widzieli je natomiast Halbsburgowie i przy 
sprzyjających okolicznościach starali się ich z tego terenu wyrugować. Dlatego 

Ferdynand I unieważnił układ familijny zawarty między Hohenzol.'l.ernami a !Piasta
mi brzesko-legnickimi, nie dopuścił do realizacji postanowień identycznego układu 
domu brandenburskiego z księciem opolsko-,raciborskim Janem i usunął ostatecznie 
Hohenzollernów najpierw z księstwa opolsko-raciborskiego, a potem żagańskiego. 
Sprostowania w tym rozdziale wymagają również drobniejsze omyłki. Autor nie
słusznie przesuwa datę pojawienia się jezuitów na śląsku z 1581 r. na !556 r. (s. 72). 
W historiografii iP<)lskiej przyjęło się przy ostatnim Jagiellonie używać obu jego 

imion: Zygmunt August, a nie Z}'lgmunt II (s. 73). 
Charakteryzując stosunki agrarne w początkach epoki nowożytnej, Autor nie 

ustrzegł się kilku poważniejszych błędów. Sugeruje np. (s. 75), że jeszcze przed 
wylbuchem wojny trzydziestoletniej monopole dworskie były zjawiskiem powszech
nym na wsi śląskiej. Tymczasem na większą skalę zaczęły się one pojawiać w cza� 
sie tej wojny, a upowszechniły się po jej zakończeniu. Podobnie przedstawia się 
sprawa, gdy chodz,i o prawo :pierwokupu, zresztą nie tylko chłopskiego drobiu 
i 1bydła, ale przede wszystkim zboża i przędzy lnianej. Jest dużym uproszczeniem 
twierdzenie, że na Górnym Śląsku przeważało już wtedy tzw. lassyckie posiadanie. 
Jest ono bowiem słuszne dopiero dla XVIII w. Istniało zresztą i na Dolnym Sląsku, 
szczególnie na Pogórzu Sudeckim i w północno-wschodnich rejonach Sląska. Las
syck,ie posiadanie nie wykluczało możliwości posiadania przez chłopów inwentarza 
żywego, a nawet narzędzi (s. 76 i J.02) . 

Idąc za Historią Sląska IH PAN, Autor jako ważną cezurę chronologiczną 
w dziejach Śląska przyjmuje mniej więcej połowę siedemdziesiątych lat X,VI w. 
W świetle nowszych badań jest ona nie do utrzymania. Do początków wojny trzy
dziestoletniej 'bowiem nie wiadomo było, w jakim kierunku pójdzie rozwój spo
łeczno-gospodarczy i polityczny śląska. W dziedzinie gospodarczej ścierały się na 
tym terenie dwie tendencje. Pierwsza zmierzała do dalszego rozwoju gospodarki 
towarowo-pieniężnej, druga - do refeudaHzacji na wsi i ograniczenia gospodarczej 
roli miast. W sferze ustroju trwała walka między centralistycznymi i absolutystycz
nymi dążeniami Habsburgów a istniejącym ustrojem stanowym. Wreszcie w dzie
dzinie ideologii zwycięski od czasów reformacji 'luteranizm był coraz mocniej 
atakowany przez reakcję katolicką. Wojna trzydziestoletnia przechyliła szalę zwy
cięstwa na stronę tzw. wtórnego poddaństwa, absolutyzmu habsburskiego i kontr
reformacji. Na tym polegało jej przełomowe dla śląska znaczenie. Przyjmując tę 
cezurę, Autor uniknąłby większości zawartych w omawianych rozdziałach niejas
ności, nieści"słości i omyłek. 

Przy omawianiu polityki dworu ,polskiego wobec śląska w pierwszej połowie 
XVII w. Autor podziela pogląd K. Piwarskiego, że dynastyczna, prohabsburska po
lityka Wazów polskich przyczyniła się do zaprzepaszczenia szans odzyskania Śląska. 



382 Recenzje 

Tymczasem wynik.i najnowszych badań wskazują, iż szans tak.ich nie było ani 
w sojuszu z domem austriackim, ani z jego przeciwnikami, zwłaszcza że szlachta 
i magnateria polska, zaabsorbowane najpierw powiększaniem, a potem utrzymaniem 
polskiego stanu posiadania na wschodzie, nie były zainteresowane w rewindykacji 
prowincji śląskiej. Zdarzające się od czasu do czasu w XVII w. próby reorientacji 
kierunku polskiej polityki zagranicznej ze wschodniej na zachodnią nie weszły ani 
razu w stadium realizacji. 

Sprostowania bądź uściślenia i uzupełnienia wymaga jeszcze kilka drobniej
szy<:h spraw poruszonych na kartach recenzowanej książki. Np. twierdzenie, że 

Wrocław obok innych miast królewskich miał swoich przedstawicieli w sejmie 
śląskim (s. 81), nie oddaje zupełnie uprzywilejowanej pozycji tego miasta w ustroju 
Sląska. Korzystając z ius ducale, przedstawiciele stolicy nadodrzańskiej zasiadali 
w najwyższej iwie sejmu śląskiego - kurii książąt. Natomiast przedstawiciele 
innych miast królewskich tworzyli odrębną kurię miejską. Kronika książąt poLskich 

powstała nie w Legnicy (s. 85), lecz w Brzegu w drugiej połowie XIV w. Wbrew 
twierdzeniu Autora trudno się w niej doszukiwać elementów krytyk.i ustroju feudal
nego. W 1632 r. na Sląsk wkroczyły nie tylko wojska szwedzkie, ale przede wszy
stkim saskie i brandenburskie (s. 94). Głównym zwolennikiem wysunięcia kandyda
tury Gustawa Adolfa do tronu polskiego w 1632 r. był Krzysztof Radziwill. Nic nie 
wskazuje _na to, by w tę sprawę angażował się również Janusz Radziwill (s. 94). 
Wydany w 1655 r. w Opolu przez Jana Kazimierza manifest skierowany był przede 
wszystkim do szlachty, a nie do chłopów (s. 96). Pisząc o przyczynach najazdu prus
kiego na Sląsk w 1740 r. (s. 117), warto było wspomnieć, że Fryderyk II powoływał 
się na swoje prawa do Sląska wynikające z unieważnionego przez Ferdynanda I 
układu familijnego z Piastami brzeska-legnickimi. 

W miarę zbliżania się ku czasom nowszym wykład staje się coraz bardziej 
szczegółowy i dokładny. Dotyczy to już Wiosny Ludów, będącej finałem starej i za
powiedzią nowej epoki. Na Sląsku miała ona szczególnie doniosłe znaczenie, gdyż 
zapoczątkowała przełom nie tylko w płaszczyźnie stosunków społeczno-ekonomicz
nych (ostateczne wprowadzenie w życie uwłaszczenia chłopów, wkrótce potem 
dynamiczny rozwój nowoczesnego przemysłu), ale i narodowościowych (silne rozbu
dzenie się polskich dążeń narodowych, ożywienie polskiego piśmiennictwa na Slą
sku). Niemniej już wkrótce dały o sobie znać w obu płaszczyznach zjawiska źle 
rokujące prawidłowemu, normalnemu rozwojowi tej bogatej krainy i jej polskiej 
ludności. 

Wprawdzie przemysł górnośląski rozwijał się szybko, ale zbyt jego produktów 
w Niemczech stawał się coraz trudniejszy na skutek konkurencji przemysłu zachod
nioniemieckiego i iperyferyjnego położenia Górnego Sląska. Nienaturalność związku 
tego regionu z Rzeszą coraz silniej krępowała jego rozwój, podobnie zresztą jak 
utrzymujące się zacofanie stosunków społec:zmych w tym silnie uprzemysłowionym, 
ale mimo to „najbardziej feudalnym zakątku Rzeszy" (A. Winter) . .Podjęta za cza
sów Bismarcka polityka całkiem już 1bezwzględnej germanizacji stworzyła nowe 
źródło ostrych konfliktów i fermentów. 

Rozdziały ,poświęcone tym zagadnieniom należą do najlepszych w książce 

K. Popiołka, dają czytelnikowi wszechstronną i treściwą orientację w mechaniz
mach kształtowania się stosunków społecznych na Górnym Sląsku oraz niemniej
plastyczny obraz splatania się ich z problematyką narodową. W tym kontekście
warto zwrócić uwagę na ocenę roli jednej z najwy,bitniejszych postaci życia pol
skiego na Górnym Sląsku - Karola Miarki (s. 254-257). Sądzić można, że po
ostrych swego czasu polemikach wokół tej postaci wyważony, ałe nie bezkrytyczny
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pogląd na nią wybitnego znawcy dziejów śląska uzyska w naszej historiografii 
trwale prawo obywatelstwa. 

Schyłek XIX w. to czasy, kiedy problematyka śląska (zwłaszcza narodowa), do
tychczas raczej tylko regionalna, zaczyna budzić coraz szersze zainteresowanie poza 
granicami śląska, w Polsce i w Niemczech. Ważąca silnie na życiu gospodarczym 
Europy środkowej r.anga tej krainy nie jest tego jedynym wytłumaczeniem. W nie 
mniejszym stopniu determinowały to zaostrzające się konflikty narodowościowe, 
ściągające na ten „kraj kontrastów" baczną uwagę polityków, publicystów, działaczy 
kulturalnych po obu stronach zaborczego kordonu. Ziemia dotąd trochę jakby za
pomniana weszła na lamy czasopism nie tylko poznańskich, ale także krakowskich, 
warszawskich, berlińskich, nawet petersburskiego „Kraju" i londyńskiego „Przed
świtu". Można powiedzieć, że sprawy śląskie ulegały stopniowemu „odregionalizo
waniu". Chyba za mało o tym ważnym, nowym zjawisku w omawianej tu książce. 
Bądź co bądź stanowi ono niezwykle istotny składnik i wytłumaczenie ,późniejszego 
swoistego umiędzynarodowienia sprawy śląskiej, czego kulminacyjnym punktem 
stały się ostre przetargi o Górny $ląsk podczas konferencji pokojowej w Paryżu 
w 1919 r., potem powstania, plebiscyt i w końcu konwencja górnośląska 1922 r. 

Z punktu widzenia polskich rewindykacji terytorialnych na tym obszarze nie 
mniejsze znaczenie miał problem kształtowania się w półwieczu przedwojennym 
tego, co zwykło określać się mianem więzi międzyzaborowej. Stosunkowo dużo 
uwagi poświęca Autor jej przejawom na polu kultury, a także związków gospodar
czych z innymi ziemiami polskimi, znacznie mniej natomiast, gdy chodzi o związki 
polityczne (np. co się tyczy kontaktów organizacyjnych, personalnych itp. w partiach 
politycznych trzech zaborów, przenikania ideologii ponad ich granicami). Przede 
wszystkim jednak sprawy te wydają się być potraktowane w książce nazby,t „ślą
skocentrycznie": jej lektura stwarza wrażenie, że inicjatywy tych związków wy
chodziły ze $ląska i że poza nim niewiele się nimi interesowano. Wiadomo tym
czasem, że na te tematy toczyły się dyskusje i polemiki mówiące nie tylko o roz
woju zainteresowań $ląskiem w innych regionach Po1ski, ale i znamiennie różnych 
ich motywacjach klasowych i narodowych (np. artykuły B. Wysloucha w „Przeglą
dzie Społecznym", J. L. Popławskiego w „Przeglądzie Wszechpolskim", kontrower
sje na temat „historycznej" czy „etnograficznej" zasady określenia polskiego obszaru 
narodowego w paryskiej „Pobudce" itp.). Podobnie działalność Korfantego, jego 
hasło „Precz z Centrum" w początkach XiX w., rola „Górnoślązaka" mieszczą się 
w szerszym kontekście stosunku endecji do spraw niemieckich oraz ruchu robotni
czego, zbyt ogólnikowo tylko chyba zaznaczonego (s. 304). 

Niezależnie od tego dyskusyjny wydaje się również nazbyt chyba optymistyczny 
pogląd na rozwój świadomości narodowej na śląsku, a w ślad za nim i umacnianie 
się więzi międzyzaborowej (np. s. 268, 310). Trzeba było w tej dziedzinie pokonywać 
nieraz poważne opory. Wszak nie na1eża1o do rzadkości samookreślanie się Śląza
ków właśnie jako Ślązaków (nie Polaków), nie brakowało w innych dzielnicach 
polskich wpływowych kół niechętnych „wciąganiu Sląska w 'kolo pracy i usiłowań 
politycznych" polskich (kolo klerykalne w Poznańskiem, konserwatyści krakowscy, 
wieloznaczna postawa Napieralskiego), nie bez znaczenia 'były konflikty między ro
botni:kami górnośląskimi a sezonowymi rdbotni:kami z Galicji i Królestwa itp. 
Splot tych zagadnień wykazuje, jak duże znaczenie dla wyjaśnienia ważnych zja
wisk na Górnym Śląsku ma rozpatrywanie ich na szerszym tle ogólnopolskim, 
a w szczególności na tle powiązań międzyzaborowych, słowem - w sposób moż
liwie „odregionalizowany" (co oczywiście nie powinno prowad;ić do zagubienia 
cech specyficznych śląskiego procesu historycznego). 
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Wnikliwie natomiast i wszechstronnie naszkicowany jest w książce obraz rprze
lomowych wydarzeń lat wojny i pierwszych lat powojennych, nawet jeśli niekiedy 
zbyt wiele wiary· przywiązuje się w nim do relacji przerażonych wystąpieniami 
robotniczymi urzędników niemieckich do władz wyższych na temat rozmiarów 
„bolszewickiego niebezpieczeństwa" (s. 360-367). Dotyczy to m. in. tak istotnych 
i często dyskutowanych w kolach historyków polskich problemów, jak sprawa 
wpływu polskiej polityki wschodniej na losy walki o Sląsk (s. 371-374) oraz sto
sunku komunistów śląskich do plebiscytu i w ogóle polskiego ruchu narodowo
wyzwoleńczego (s. 391-392). Wydaje się, że stanowisko Autora w tych ważnych 
sprawach jest nie tyłko dobrze wyważoną rekapitulacją, ale równocześnie trafnym 
uogólnieniem stwierdzeń zawartych w licznych opracowaniach polskiej historio
grafii powojennej. 

Spośród spraw mniejszej wagi odnotujmy jednak dwie niejasności lub wątpli
wości. I tak informacja statystyczna co do lic21by górników na Górnym Sląsku 
w 1918 r., podana w tabeli na s. 350, nieco się różni od liczby podanej niżej na tej 
samej stronie, a ponadto nie wiadomo dÓkładnie, jakie kategorie górników (robot
ników) informacja ta obejmuje. Wątpliwości budzi twierdzenie, że decyzje konfe
rencji w Spaa (łipiec 11920) w sprawie 'Przekazania Radzie Najwyższej sprawy po
działu Sląska Cieszyńskiego między Polskę a Czechosłowację zostały przyjęte przez 
,,obie strony z za'dowoleniem" (s. 38.2). W rzeczywistości Polska przyjmowała je 

w dużej mierze pod przymusem swej ówczesnej ciężkiej sytuacji na froncie wojny 
polsko-radzieckiej, a gdy w końcu lipca decyzja o podziale zapadła, strona polska 
i polska opinia publiczna - jak to podkreśla Autor - zdecydowanie zaprotestowały 
(s. 38·3). Pomyłką jest, że -protestował I. Paderewski, ,,prezes Rady Ministrów", po
nieważ nie był on już wtedy ,premierem, lecz tylko delegatem rządu polskiego, 
upoważnionym do zlożenta poclp!su pod ostateczną decyzją Konferencji Amba
sadorów. 

Stosunkowo obszernie ukazał też Autor międzywojenne losy Sląska. Pozostał 
jednak poza obrębem rozważań jeden z najważniejszych problemów, mianowicie 

problem stopniowego włączania woj. śląskiego w życie gospodarcze, społeczno-po
lityczne i częściowo 'kulturalne niepodległej Rzeczypospolitej - 'krótko mówiąc, za
gadnienie integracji Sląska w państwowość polską. Czy i jak długo autonomia Ślą
ska, a zwłaszcza Sejm Śląski służyły temu procesowi, czy 'Przeszkadzały? Czy 
i w jakim stopniu z polskiego punktu widzenia politycznie usprawiedliwiona była 
walka o jej utrzymanie? Czy i w jakich etapach ewolucja sytuacji -gospodarczej 
itp. przemawiała za rozwijaniem lub ograniczaniem szczególnej pozycji Górnego 

'Śląska? Oto niektóre tylko z istotnych pytań, na które oczekiwałoby się odpowiedzi 
w książce o ambicjach syntezy, tym ,bardziej że od tej odpowiedzi w wielkim sto
pniu zależą poglądy na rolę poszczególnych partii politycznych oraz działaczy poli
tycznych śląskich, zwłaszcza .np. Wojciecha Korfantego i Michała Grażyńskiego. 

Rozdziały końcowe dzieła K. Popiołka poświęcone są czasom wojny, okupacji 
i wyzwolenia. Autor należy do pionierów badań nad dziejami okupacji na Śląsku. 
'Stąd Jego rozważania na ten temat mają charakter nie tylko podsumowania okre
ślonego etapu badań, ale także rozświetlają często nie znany dotąd obraz wydarzeń 
w tym ponurym okresie. Niewielu jest historyków w Polsce, którzy w sposób rów
nie kompetentny (m. ,in. ze Wo2Jględu na osob1ste związlti i przeżycie losów tego re
gionu) mogliby odtworzyć „pogmatwane fronty" wałki ludu śląskiego z grożącą 
mu „totalną zagładą". świadczy o tym m. in. wnikliwe różnicowanie ,polityki oku
panta w stosunku do różnych obszarów i grup ludności, włączonych przez okupanta 
podczas wojny w skład rejencji katowickiej, jak również daleka od schematycznych 
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uproszczeń analiza problemu tzw. Volkslisty, wreszcie też widoczne w pracy zro

zumienie odmienności warunków geograficznych, społecznych i narodowych śląska 

w stosunku do innych części Polski. Odmienności te - nie zawsze należycie do

strzegane i doceniane - wyjaśniają w sposób istotny również odmienności co do 
form walki z okUJPantem na tym terenie, jej nasilenia i rozmiarów, jej miejsce 

w całokształcie polskiego ruchu oporu. 
Z uwagi na omówione wyżej i sygnalizowane przez Autora ograniczenia chro

nologiczne, terytorialne -i tematyczne recenzowana książka nie stanowi pełnej syn

tezy historii śląska. Na taką syntezę nie stać jeszcze zresztą historiografii polskiej. 
W naszej znajomości iprzeszłości ziemi śląskiej istnieją zbyt duże luki, •by można 

było się o nią pokusić. Znaczenie książki K. Popiołka polega natomiast na tym, że 
podsumowuje ona kilkudziesięcioletni śląskoznawczy dorobek historiografii polskiej, 
czechosłowackiej i niemieckiej i przybliża go do czytelnika polskiego. Jej niedoma
gania zaś spełniają nader ważną rolę kwestionariusza badawczego problemów, któ

rych opracowanie jest niezbędne dla poznania pełniejszej prawdy o dziejach 

Śląska. 
Zwróćmy jeszcze uwagę na niezwykle staranne i wszechstronne wyposażenie 

omawianej książki w różnego ·rodzaju indeksy (m. in. rzeczowy), mapy, materiał 
ikonograficzny, wybór literatury itp., znacznie ułatwiające korzystanie z ipracy 
i podnoszące jej czytelność. Wartość indeksu osobowego byłaby jeszcze większa, 
gdy/by informacje o poszczególnych osobach zostały wzbogacone o najważniejsze 
dane z ich życia i działalności. Natomiast w nader skomprymowanym wyborze lite
ratury powinno się znaleźć jeszcze kilka pozycji o charakterze syntez, jak np. Hi
storia ustroju Sląska S. śreniowskiego, Dzieje i ustrój kościoła na Sląsku T. Silnic
kiego, Dzieje piśmiennictwa śląskiego W. Ogrodzińskiego, Sztuka na Sląsku T. Do
browolskiego itp. 

Zachęca do czytania książki także bardzo staranna szata gra:fiiczna - owoc 
wysiłku, troski i sumienności Wydawnictwa „Śląsk". 

Józef Leszczyński, Henryk Zieliński 

H. Wa.lt h eir, NAMENKUNDLICHE BEITRAGE ZUR SIEDLUNGSGES
CHICHTE DES SAALE- UNiD MITTELElLBEGEBIEJTES BIS ZUiM ENDE DES 9. 
JAHRHUlN,DERTS (Deutsch-s'1awfache Forschungen zur Namenkunde und Siedlungs
geschichte, Nr. 26), Bel'l'in 1971, ss. 373 + 14 map. 

Nazwisko Autora nie jest obce językoznawcom i historykom osadnictwa za
chodniosłowiańskiego w średniowieczu. Jeden z wybitniejszych przedstawicieli lip
skiego ośrodka onomastyki słowiańskiej, po monograficznym ,przedstawieniu szeregu 
zagadnień słowiańskiej toponimii na wybranych obszarach Saksonii i Turyngii oraz 
po opublvkowaniu ki'lku ,artykułów o charakterze teoretyczno-programowym 1, za
prezentował interesującą syntezę swoich doświadczeń badawczych. Wymieniona 

1 Z pierwszej dziedziny: Die Orts- und Flurnamen des Kreises Rochlitz, Halle
1957; (wespół z E. Eichlerem i E. Lea) Die Ortsnamen des Kreises Leipzig, Halle 
1960; Slawische N amen im Erzgebirge in ihrer Bedeutung filr die Siedlungsgeschichte 
(Beitrage zur Namenforschung, 111, 1960, s. ,29-77); Zur slawischen Namenkunde 
und Siedlungsgeschichte im Elbe-Saale-Gebiet (Materialien zum Slawischen Onoma
stischen Atlas, Berlin •1964, s. 99-118); Deutsche und slawische Siedlung im oberen 
Maingebiet (Slawische Namenforschung, Berlin 1'963, s. 95-109); (wespół z E. Eich
lerem) Die Ortsnamen in Gau Daleminze. Studien zur Toponymie der Kreise Do-
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w - nagłówku książka składa się z dwóch zasadniczych części, z których pierwsza 
przedstawia podstawy metodyczne udziału onomastyki w badaniach historyczno

osadniczych, a druga stanowi próbę wykorzystania źródeł onomastycznych do rekon

strukcji procesów osadniczych na przykładzie wybranego terenu dorzecza Sali 

i środkowej Laby. 
We wstępie (s. 7-9) H. Walther omawia przyjęte założenia metodologiczne t 

oraz rysuje zasadniczy cel swojej pracy. Jest nim ustalenie, ,,w jaki sposób nazwy 
własne, jako szczególnego rodzaju znaki językowe, mogą i powinny być obiektem 

badawczym językoznawstwa i historiografii" (s. 8). Część „językoznawczą" otwiera 

omówienie stanu badań onomastycznych (s. 110-17) i historycznoosadniczych 

(s. 17-25), ze szczególnym uwzględnieniem ba'danego obszaru. Nie jest to mecha
niczne zestawienie poglądów poszczególnych uczonych, lecz przypomnienie głów

nych problemów i trudności badawczych. Rozdział drugi omawia nazwy własne 
jako znaki językowe, a rozdział trzeci - psychiczne i społeczne czynniki nazew

nictwa (Namengebung i Namenverwendung). Dla historyka rozdziały te i następne 

stanowią doskonale wprowadzenie w problematykę językoznawczą, niekiedy przy

pominają ,pewne prawidłowości rządzące zjawiskami językowymi, niekiedy zaś 
zapoznają z oryginalnymi koncepcjami Autora. Rozmaite możliwości tworzenia 

nazw sprowadza Autor do trzech wypadków: 1. mechaniczne zastosowanie istnieją
cej już nazwy (apelatywnej lub własnej) na oznaczenie nowej rzeczy, 2. kombino
wane utworzenie nowej nazv.ry za pomocą nazv.r już istniejących i wreszcie 3. swobo
dna kompozycja nazwy z zupełnie nowych elementów. Na uwagę zasługują roz
ważania Autora nad społecznym uwarunkowaniem nazewnictwa (s. 47 nn.), 
zwłaszcza nad zmiennością nazw tej samej osady w zależności od społecznej pozycji 

czynnika nazywającego. 
W rozdziale następnym zastanawia się Autor nad terminologią stosowaną w ba

daniach toponomastycznych. Dotychczasowe klasyfikacje nazw miejscowych, np. na 
nazwy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędne (primare, sekundare, tertiare Eigennamen), 
uważa za niezadowalające. W zamian H. Walther proponuje ściślejsze rozróżnienie 
pomiędzy osadą funkcjonującą a opustoszałą oraz podział „nazw miejscowych" na 
trzy kategorie: 1. nazwy osad (Siedlungsnamen), 2. nazwy miejsc (Ortlichkeitsna
men), 3. nazv.ry miejscowe utworzone od nazwy mieszkańców (Bewohnernamen). 
Ta trzecia grupa należy, ściśle rzecz. biorąc, do antroponimów, nie ulega jednak wąt
pliwości, że uzasadnione jest traktowanie jej również wśród nazv.r miejscowych. 
Każda z tych trzech grup dzieli się z kolei na trzy poddziały: a) nazwy wywodzące 
się lub wiążące się ze stosunkami osadniczymi (siedlungsbezogene), •b) nazwy od-

beln, Grossenha,in, Meissen, Oschatz und Riesa, cz. I-II, Berlin 1966-1967; Orts
namenchronologie und Besiedlungsgang in der Altlandschaft Daleminze (Onomastica 
Slavogermanica, 3, 1967, s. 99�107); (wespół z E. Eichlerem) Ortsnamen und Be
siedlungsgang in der Altlandschaft Nisane im friihen Mittelalter, (Beitrage zum Sla
wischen Onomastischen Atlas, Berlin 1970, s. 75-90). Z drugiej dziedziny: Zur Aus
wertung namenkundlichen Materials fur die Siedlungsgeschichte (Wiss. Zeitschr. 
d. K.-Marx-Univ. Leipzig, 111, 1962, GSR, z. 2, s. 313-318); Bedeutung und Methodik
namenkundlich-siedlungsgeschichtiicher Forschungen (Zeitschrift flir Geschichts
wissenschaft, 13, 1965, s. 770-'784); Mehrnamigkeit von Siedlungen als sprachso
zioLogische Erscheinung (Leipziger namenkundliche Beitrage, z. 2, Berlin 1968,
s. 19-28); Zur Problematik der Chronologie slavischer Ortsnamentypen (Zeit
schrift fur Archaologie, 2, 1968, .s. 126-138); Personenverbandsnamen in his
torisch-soziologischer Sicht (Onomastica Slavogermanica, 5, 1970, s. 137-14'3).

2 Już dawniej wyłożył je Autor obszerniej w pracy Bedeutung und Methodik 
(zob. poprzedni przypis). 
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:zwierciedlające elementy krajobrazu naturalnego lub kulturalnego (ortlichkeits

bezogene), c) nazwy zawierające element osobowy (personenbezogene). 

Tak więc np. Neumarkt to „siedlungsbezogene Siedlungsname" (la), Kirchberg 

to „siedlungsbezogene Ortlichkeitsname" (lb), Altwenden to „siedlungsbezogene 

Personenname" (le), Holzhausen to „ortlichkeitsbezogene Siedlungsname" (2a), 

Buchholz to „ortlichkeitsbezogene Ortlichkeitsname" (2b), Hohenwinden to „ortlich

keitsbezogene Personenname" (2c), Rudolstadt to „personenbezogene Siedlungs

name" (3a), Eckartsberga to „personenbezogene Ortlichkeitsname" (3b) i Abtswin

den to ,;personenbezogene Personenname" (3c). 

O iprzydatności tej nowej propozycji klasyfikacyjnej trudno w tej chwili wy

powiedzieć się kategorycznie. Jeżeli tylko podział ten okaże się w praktyce wystar

czająco ostry, to niewątpliwie wypadnie go określić jako wysoce precyzyjny z teore

tycznego punktu widzenia. Natomiast bez żadnych wątpliwości należy zaakceptować 

zaproponowane przez H. Walthera rozróżnienie w obrębie nazw terenowych (pol

nych, Flurnamen) dwóch grup: nazw oznaczających poszczególne miejsca i zjawiska 

przyrodnicze (Gelandenamen) i nazw przedmiotów terenowych wywodzących się 

z działalności ludzkiej (Gemarkungsnamen). Podział ten jest oczywiście podobny do 

podziału na nazwy „naturalne" (Naturnamen) j „kulturalne" (Kulturnamen), unika 

jednak zachodzenia na siebie obydwu zakresów objętych tymi terminami. 

Piąty rozdział: Nazwy własne jako źródło historyczne (s. 62-116), rozpoczyna 

się uwagami na temat samoistnej wartości źródłowej nazwy. Autor podkreśla, iż 

pojedyncza nazwa staje się pełnowartościowym świadectwem przeszłości jedynie 

1. w całym systemie języka oraz 2. i 3. w przestrzennym i czasowym środowisku jej

występowania. Podkreślmy wyważone stanowisko Autora, który choć sam języko

.znawca, stwierdza wyraźnie (s. 65), iż na podstawie samych nazw miejscowych

nie sposób poznać dziejów osadnictwa, a w dodatku: nazwy miejscowe nie są wcale

zbyt dogodnym kluczem (kein bequemer Schliissel) do nich. Trudności badawczych

jest wiele; pamiętać należy, że nazwy mówią nam tylko bezpośrednio, jak dana

miejscowość się „nazywa", a nie jaka ona „jest". Doceniając krytycyzm Autora,
stwierdzić wypada, że właśnie jego ksiąi;ka stanowi widomy dowód, jak należy
przełamywać trudności właściwe źródłom toponomastycznym i jak je „zmuszać

do mówienia". Pożyteczne jest zestawienie różnych możliwych stanów i zmian za
chodzących w obrębie nazewnictwa: 1. stałość nazwy, 2. pierwotne nadanie nazwy,

3. przemianowanie, 4. czasowe podwójne lub wielorakie nazewnictwo (dwie lub

więcej nazw występuje równolegle), 5. częściowa zmiana nazwy, 6. zanik nazwy.

Pierwszy i trzeci odpowiadają niezmienionym stosunkom osadniczym, drugi - no

wemu osadnictwu, trzeci, czwarty i piąty - zmianie struktury lub funkcji osady,

piąty i szósty - opustoszeniu osady. W dalszej części książki (s. 81) uwaga Autora

kieruje się w stronę możliwości poznawczych kryjących się w nazwach miejsco

wych. ,,Ortlichkeitsnamen" informują głów.nie o stosunkach geo- i topograficz

nych, ,,Bewohnernamen" o zagadnieniach socjologiczno-ekonomi_czno-etnicznych,

,,Siedlungsnamen" o stosunkach osadniczych i kulturowych.

Dużo miejsca zajęło H. Waltherowi kojarzenie danych onomastycznych z in
nymi źródłami do historii osadniotwa. Autor docenia -rolę marksistowskiej teorii 

rozwoju społecznego jako unifikującej metodologLl, porządkującej wkład wszystkich 

wchodzących w grę dyscyplin i technik badawczych. Autor dostrzega znamienne 

podobieństwa pomiędzy niektórymi metodami badawczymi onomastyki i archeolo

gii (metody statystyczne, typologia, stratygrafia). Ostatnim wreszcie iproblemem 
omówionym dokładnie przez Autora w pierwszej części recenzowanej książki są 

stosunki interlingwistyczne w dziedzinie onomastyki, zwłaszcza przejęcia różnego 
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stopnia intensywności ('Obernahme i Entlehnung), przy czym uwaga Autora kieruje 

się już teraz bezpośrednio na wybrany obszar Niemiec środkowych. Jakie możli

wości interpretacyjne nazw zapewnia znajomość kryjących się za nimi kontaktów 
interlingwistycznych i jakie niebezpieczeństwa grożą przy mechanicznym przeno

szeniu wniosków z analizy nazewnictwa do problematyki dziejów społeczeństwa? 

Przykład wsi o czysto słowiańskiej nazwie Nauslitz (< Novosedlici), w której mie

szkali Niemcy w czysto słowiańskim otoczeniu, oraz miejscowości Naundorf (na

zwa czysto niemiecka), w której mieszkali Słowianie w otoczeniu Niemców, stanowi 

dobitne ostrzeżenie przed pochopnymi wnioskami. 

Drugą, ,,historyczną" część książki podzielił Walther na pięć rozdziałów, od

powiadających w zasadzie poszczególnym okresom dziejów kraju nad Salą i Labą. 

Przegląd nazewnictwa geograficznego zachodniej części Niemiec środkowych roz

począł Autor od najstarszych warstw osadniczych - staroeuropejskiej i celtyc

kiej - (s. 117 nn.), które najwyraźniejsze odbicie pozostawiły podobnie jak i na 

innych terenach w hydronimii, Na s. 124-127 zestawił Autor zachowany materiał 

onomastyczny należący do tych najstarszych warstw. Wiele uwagi poświęcił zagad

nieniu wzajemnych kontaktów celtycko-germańskich, ograniczając obszar udoku

mentowanych kontaktów do południowej części Turyngii: obszaru nad górną Werrą, 

północnego pogórza Lasu Turyńskiego łącznie z dorzeczem górnej Sali i Orli. 
Najstarsze ślady Germanów w dorzeczu Sali i środkowej Laby sięgają IV w. 

p.n.e., kiedy to dotarły do Niemiec środkowych grupy ludności reprezentujące tzw.

kulturę jastorfską z północnych Niemiec, nawarstwiając się na ludność kultury

lateńskiej o przewadze elementu celtyckiego. W toponomastyce starogermańskiej

można wyodrębnić kilka warstw odpowiadających poszczególnym falom ekspansji
etnicznej. Na początku nowej ery archeologowie (G. Mildenberger) wyróżniają na
badanym obszar.;e dwie „orientacje" kulturowe i }-.ryjące się z;a nimi odrębności
etniczne. Srodkowa Turyngia ciąży ku zachodowi (cechy kultur reńsk-0-wezerskich),
gdy natomiast na wschodzie przeważają nawiązania do ośrodków nadłabskich.

Z polityczno-etnicznego amalgamatu wędrówek ludów wynurza się w V w. 
silne państwo plemienne Turyngów. Dzieje osadnictwa w okresie V-VI w. po
przedził H. Walther rozdziałem omawiającym problemy struktury, statystyki, roz
mieszczenia i chronologii poszczególnych grup toponomastycznych na zachód od 
Sali. W szczególności zostały tu omówione następujące typy nazw miejscowych: 

1. -mar(i), -mer(i) lub -mar(i), 2. -are, -ere, 3. idi, 4. Io, -'la, 5. dawne nazwy ape
latywne, 6. -ing-, -ung-, 7. -aha (-a), .;bach, -beke (-born), 8. -heim, (<9)-leben,

10. -stedt, 11. -hilsen, -hausen, 12. -feld(en), 13. -dorf, 14. -rode, -ried, -hagen,

-schwend(e). Przy każdej z wymienionych grup omówił Autor najpierw zagadnienia
łingwistyczne, następnie przedstawił wyniki wyliczeń statystycznych, rozmieszczenie
przestrzenne danego rodzaju nazw, a wreszcie sformułował wnioski historyczne

wynikające z analizy językoznawczej i rozmieszczenia nazw. Dokumentacją tej czę
ści książki są zestawienia nazw (s. 242 nn.), o których jeszcze będzie mowa, oraz

mapy dołączone do książki.

Rozdział IV omawia dzieje osadnictwa w Turyngii we wczesnym średniowieczu 

(w okresie merowińskim i karolińskim), kiedy to dopiero Turyngia stała się w rze
czywistości integralną częścią państwa Franków ('.Początek procesu integracji już za 

Karola Młota). Jest to okres intensywnego procesu feudalizacji społeczeństwa Nie

miec środkowych, chrystianizacji kraju oraz kolonizacji wewnętrznej na nie znaną 
dotąd skalę. Na ipłaszczyźnie społecznej rozpoczął się kilkuwiekowy proces ujedno

licania sytuacji różnych kategorii swobodnych i niewolnych dotąd producentów, 
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wiążący się oczywiście z degradacją społeczną jednych, a społecznym awansem 

drugich. 

W tym miejscu po raz pierwszy w recenzowanej książce pojawia się problem 

słowiański. Obrona wschodnich i północno-wschodnich kresów terytorium plemien

nego Turyngów przed plemionami serbskimi również po zdobyciu Turyngii przez 

Franków pozostała palącym problemem. Z drugiej jednak strony - co w swoim 

czasie podkreślał W. Schlesinger - obecność czynnika słowiańskiego mogla sta
nowić w sprzyjających okolicznościach istotny czynnik partykularyzmu szczepo

wego, którego rzecznikami byli ustanowieni przez Franków książęta (Takulf, Ra

duli, Poppon, Burchard). Z kolei konieczność oparcia się w jakimś stopniu na Sło

wianach, a przynajmniej chęć zapewnienia sobie spokoju na wschodzie w obliczu 

możliwej interwencji Karolingów stanowiła czynnik sprzyjający przenikaniu osad

nictwa słowiańskiego w głąb Turyngii (patrz niżej). 

W dalszym ciągu Autor zajmuje się w tej części pracy tak ważnymi proble

mami, jak organizacja grodowa (burgwardy), najłatwiej uchwytna na obszarze tzw. 

Hassegau (Hosgau) na północ od dolnej Unstruty (dzięki szczodremu uposażeniu tu 

opactwa w Hersfeldzie), oraz kształtowanie się wielkiej własności feudalnej w Tu

ryngii. Mapa nr 7 oraz zestawienia na s. 1184-185 przybliżają wynikający z danych 

archeologicznych oraz wzmianek w źródłach pisanych obraz osadnictwa w VIII w. 

Poważniejsze skupiska wyłaniają się nad górną Werrą, w rejonie Gotha-Langen

salza-Milhlhausen, Erfurtu, Sommerda-Buttstadt-Bad Salza, w środkowym do

rzeczu rz. Helbe, w rejonie rzek Helme-Unstruta-Aue, w rejonie Weimaru oraz 

w międzyrzeczu Sali i Ilmu. Z okolic Merseburga, Quedlinburga i Halberstadtu 

znaleziska pochodzą dopiero z IX w., jednak osadnictwo i tych okolic archeologowie 

cofają do VIII w. 

,,Niemieckie" dzieje obszarów nad Salą i środkową Labą zamyka Autor omó

wieniem (za pracą H. K. Schulzego 3) najstarszej organizacji parafialnej i jej sto
sunku do osadnictwa (jak wiadomo, podstawowym źródłem w tego rodzaju bada

niach są patrocinia kościołów średniowieczmych), form osadnictwa wiejskiego (tu 
również rozważani:,. o wspólnotach sąsicdzkicl:i typu marki), a w 011obnym wy

wodzie omówił Walther pokrótce (odsyłając w kwestiach szczegółowych do znako

mitych prac W. Hesslera i P. von Polenza 4) nazwy poszczególnych krajów i okrę

gów wczesnośredniowiecznej Turyngii, w tym również nazw słowiańskich nie obję

tych w I tomie pracy von Polenza, ale opracowanych przed kilkoma laty przez 

E. Eichlera s.

Ostatni rozdział poświęcony jest osadnictwu słowiańskiemu w Turyngii. Tło

historyczne przybycia Słowian do Niemiec środkowych - wielokrotnie opracowy

wane (m. in. przez F. Liltgego i W. Schlesingera 6) - zostało potraktowane przez 

Walthera w sposób szkicowy, natomiast więcej uwagi poświęcił on nowszym osią-

3 H. K. S c h u l z e, Die Entwicklung der thiiringischen Pfarrorganisation im 
Mittelalter (Blatter filr deutsche Landesgeschichte, 103, 1967, s. 32-70). 

4 W. H e s  s l e  r, Mitteldeutsche Gaue des frilhen und hohen Mittelalters, Ber
lin 1957; P. von P o  1 e n  z, Landschafts- und Bezirksnamen im frii.hmittelalterlichen 
Deutschland, I. Bd.: Namentypen und Grundwortschatz, Marburg 1961. 

5 E. E i  c h 1 e r, Volker- und Landschaftsnamen im altsorbischen Sprachgebiet 
(Letopis - Jahresschrift des Instituts filr sorbische Volksforschung, A 13, •1966, 
s. 1-30).

6 F. L il t g e, Die Agrarverjassung des fru.hen Mittelalter im mitteldeutschen
Raum vornehmlich in der Karolingerzeit, Jena 1937, II wyd. Stuttgart ,1966 (wyd. 
fototyp.), s. 32 nn.; W. S c  h l  e s  i n g e r, Die Entstehung der Landesherrschaft. 
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gnięciom archeologii słowiańskiej. H. J. Brachmann wystąpił niedawno z tezą 

o dwóch falach wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego w Niemczech

środkowych. Obok ludności „ceramiki typu praskiego", kierującej się zapewne

z Czech wzdłuż Laby aż w jej środkowe dorzecze, oraz do międzyrzecza Sali i dol

nej Muldy, miała też mieć miejsce ekspansja ludności „ceramiki siwej" typu „rtis
seńskiego" (od m. Rtissen), a później lipskiego 7• Walther formułuje pilny postulat

skierowany tak do archeologów, jak i językoznawców o weryfikację nowej tezy

oraz w miarę możności o wyraźniejsze wyodrębnienie tych dwu fal osadnictwa

słowiańskiego.

Bezpośrednio w centrum uwagi Autora znajduje się zachodnie skrzydło wcze

snośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego, tj. na obszarze środkowej i zacho

dniej Turyngii (na zachód od granicy zwartego i wyłącznego osadnictwa słowiań
skiego za Salą). Walther reasumuje tu osiągnięcia nowszych badań językoznawców 

niemieckich (zwłaszcza z ośrodka lipskiego), które wprawdzie dla obszaru Turyngii 

nie są jeszcze zakończone (słowiańska toponomastyka została w ostatnich latach 

zbadana zgodnie z wymogami nowoczesnego językoznawstwa i historii, m. in. na 

obszarach (w powiatach): Arnstadt i Ilmenau, Heiligenstadt, Rudolstadt, Saalkreis, 

Weimar, południowa część Lasu Turyńskiego s, ale i tak wydatnie poszerzyły pod

stawę źródłową i możliwości określenia czasu, charakteru, przebiegu, zasięgu i trwa

łości osadnictwa słowiańskiego w Niemczech środkowych. Słowiańskie nazwy osad, 

wiadomości o Słowianach w miejscowościach o nazwach niemieckich, nazwy „mie

szane" słowiańsko-niemieckie i niemiecko-słowiańskie, dowodzą definitywnie faktu 

długiego okresu sąsiedztwa i współżycia obydwu elementów etnicznych. Potrzeby 
rozw1JaJącego się dynamicznie feudalizmu zrównywały słowiańskich i niemieckch 

rolników pod względem statusu społecznego, a uniformizacja sprzyjała asymilacji 
kulturalnej i jqzykowoj. Ślady odrębności ludności słowiańskiej w Turyngii się

gają, i to sporadycznie, jedynie XII w. O tym jednak, że 'była to tendencja gene

ralna, a w poszczególnych rejonach i sytuacjach odrębność grup ludności słowiań

skiej trwała przez wieki w stanie nienaruszonym (nie przekraczając jednak i w tych 

wypadkach XII w.), prawdopodobnie nawet przy pradawnym pogańskim lub kryp

topogańskim kulcie, świadczą badania prowadzone w latach 1959-1965 w Espen-

Untersuchungen vorwiegend nach mitteldeutschen Quellen, Dresden 1941, n wyd. 
Darmstadt 1964, III wyd. tamże 1969 (II i III wyd. z nowym wstępem autora). 

7 H. J. B r a c h  m a  n n, Zur Geschichte der Slawen des Mittelelb-Saale-Gebie
tes im 6. bis 10. Jh. (aut Grund archiiologischer Quellen) (Ethnographisch-Archaolo
gische Zeitschrift, 11 1970, z. 4, s. 555-568, autoreferat dysertacji z 1969 r., dotąd 
nie opublikowanej); t e  n ż e, Zur spiitslawischen Zeit im Mittelelb-Saale-Gebiet 
( ein Beitrag zur archiiologisch-kulturellen Gliederung) (Zeitschrift ftir Archaologie, 
2, 1968, z. 1, s. 23-49). 

s R. Fis c h e  r, Ortsnamen der Kreise Arnstadt und Ilmenau, Halle 1956; 
E. M ti 11 e r, Die Ortsnamen des Kreises Heiligenstadt, Halle 1958; R. F i s c h e r,
K. E 1 b r a c h t, Die Ortsnamen des Kreises Rudolstadt, Halle 1959; A. R i c h t e r,
Die OTtsnamen des Saalkreises, Berlin 1962; G. H a  n s e, Die Flurnamen des Stadt
und Landkreises Weimar, Berlin 1970; W. S c  h i  n d h  e 1 m, Die Ortsnamen der
Kreise Neuhaus a. Rwg. und Sonneberg, nie druk. dysert., Leipzig 1966; t e  n ż e,
Slawisch-deutsche Beziehungen auf dem Thilrt.nger Wald und in seinem siidlichen
Vorland im Lichte der OTtsnamen (Onomastica Slavogermanica, 4, 1968, s. 149-
163); K. E 1 b r a c h  t, Deutsche und slawische Siedlungen an der oberen Ilm im
friihen Mittelalter (Leipziger Studien Th. Frings zum 70. Geburtstag, Halle 1�57, 
s. 108-132). Poza tym szereg mniejszych prac R. Fischera o nazewnictwie słowiań
skim poszczególnych regionów, miejscowości i rzek Turyngii oraz prace E. Mill
lera, G. Hansego o słowiańskiej toponomastyce, stanowiące fragmenty lub zmie
nione wersje odpowiednich partii wymienionych ,powyżej opracowań zasadniczych.
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feld kolo Arnstadt 9, których wyniki zostały opublikowane niemal równocześnie 
z książką W althera. 

Wśród ciekawszych ustaleń i propozycji Autora wymieniłbym wykazanie trzy
strefowości osadnictwa słowiańskiego w Niemczech środkowych. Pierwsza strefa -
zwartego osadnictwa słowiańskiego - obejmuje obszar bezpośrednio na zachód od 
Sali oraz wzdłuż więk,szości jej lewobrzeżnych dopływów. Znaczniejsze uchwytne 
źródłowo skupiska osadnicze w ramach tej strefy dostrzec można w okolicach Ru
dolstadt, Jena-Lobeda, Camburga, Bad Kosen, Laucha-Frey'burg-Goseck-Weis
senfels, w dolinie rzeki Gaise na zachód od Merseburga, w dolnych częściach rze
czek Wilrdebach, Salza, Schlenze, Fleischbach i Laweketal oraz w całym kącie po
między ujściem Sali a Labą od ujścia Body do Schonebeck. Jest to zachodnia rubież 
zwartego, w swoim czasie samodzielnego politycznie, osadnictwa słowiańskiego. Na 
zachód od niej rozciąga się ,strefa znacznie bardziej rozproszonego osadnictwa sło
wiańskiego. Jej zewnętrzne granice to rzeki Gera i środkowa Unstruta oraz po
łudniowo-wschodnie pogórze Harzu. Oprócz większego skupiska słowiańskiego 
nazewnictwa w dolinie rzeki Helme (tzw. Goldene Aue) można tu jeszcze wyróżnić 
poważniejsze ośrodki w okolicy Erfurtu, pomiędzy Sommerda, Buttstadt i Bad Sul
za, w rejonie Sangerhausen-Allstedt oraz nad środkowym biegiem rzeki Wipper od 
Mansfeldu do Aschersleben. Wreszcie na trzecią, zachodnioturyngską strefę skła
dają się osady i pojedyncze rodziny słowiańskie, które dotarły tak daleko w głąb 
Niemiec w późniejszym okresie z inicjatywy królewskiej, instytucji kościelnych 
(zwłaszcza Fuldy i Hersfeldu) oraz świeckich feudałów, dążących do zwiększenia 
dochodów· drogą kolonizacji wewnętrznej. Początek tej kierowanej fali osadnictwa 
słowiańskiego umieszcza Autor już w VIII w. Osadnictwo tego typu musiało odgry
wać też dużą rolę w drugiej z wymienionych wyżej stref. Analogię do sformuło
wanych w ten sposób trzech stref osadnictwa słowiańskiego na zachód od Sali do
strzega Walther w trzech strefach osadnictw.a niemieckiego na wschód od tej rzeki 
kilka wieków później: strefa wczesnej intensywnej kolonizacji bezpośrednio na 
wschód od Sali (zwłaszcza w tzw. Orlagau, aż do rzek Pleisse-Mulde), strefa środ
kowa do Odry-Nysy Lużyckiej i rozproszone osadnictwo niemieckie w dominują
cym słowiańskim otoczeniu na wschód od Odry--;Nysy. 

Innym wielkiej wagi problemem badawczym, za którego rozwiązanie historyk 
będzie szczególnie wdzięczny językoznawcy, jest ustalenie chronologii nazewnictwa 
słowiańskiego w Niemczech środkowych. W oparciu o osiągnięcia toponomastyki 
słowiańskiej na terenie Czech (V. Smilauer), Polski (W. Taszycki i S. Rospond) i na 
obszarach zwartego osadnictwa serbskiego (E. Eichler 10) H. Walther przedstawił 
wyniki swych 'badań nad stratygrafią nazewnictwa słowiańskiego na obszarach 
plemiennych Głomaczy (Dalemińców) i Niżan 11• Jako obszar kontrolny posłużył 
tzw. Vogtland nad górną Salą, stosunkowo dobrze udokumentowany w źródłach 

9 H. B a c h, S. D u s e k, Slawen in Thilringen. Geschichte, Kultur und An
thropologie im 10. bis 12. Jh. Nach den Ausgrabungen bei Espenfeld (Voroffentli
chungen des Museums fur Ur- und Frilhgeschichte Thilringens, Bd. 2, Weimar 
1911). Por. S. D uś e k, Die materielle Kultur der slawischen Dorfbewohner im 
deutschen Feudalstaat (Zeitschrift fur Archaologie, 2, 1968, s. 104---108); t a ż  Das 
spiitslawische Griiberfeld von Espenfeld, Kr. Arnstadt. Untersuchungen zu; Ge
sichte und Kultur der sp/i.ten Slawen im deutsch-slawischen Kontaktgebiet westlich 
der Saale (Ethnographisch-Archaologische Zeitschrift, 12, 1971, s. 239-249, auto
referat dysertacji z 1970). 

10 E. E i  c h ł e r, Studien zur Frilhgeschichte slawischer Mundarten zwischen 
Saale und Neisse, Berlin 1965, i liczne inne prace. 

11 Por. przyp. il. 

6 - Sobótka 3n3 
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i opracowany w nauce 12• Do najstarszej warstwy toponomastycznej zaliczył Autor 
nazwy patrnnimiczne, chociaż ich produktywność trwała jeszcze w okresie środ
kowosłowiańskim (VIII-X w.), a więc mapa rozmieszczenia nazw patronimicznych 
odzwierciedla ten właśnie okres. Ciekawe jednak, że nazw patronimicznych nie 
odkryto na obszarze występowania ceramiki ty,pu praskiego nad środkową Labą 
i Salą-Muldą. Również dawną, choć nieco od patronimicznych mlodScZą metrykę ma 
większość nazw dzierżawczych (typu Radogosc!), których jednak brak na zachód 
od Sali (pomijając złożenia hy,brydalne oraz okolice Jeny). Nazwy odosobowe 
z przedrostkiem Ne-/Ni- występują wyłącznie na terenach kolonizowanych począw
szy od VIII w. na wschód od Sali (wyłączając skrajne południe). Ostrożnie wypo
wiada się Autor o przydatności nazw pluralnych typu Kosobudy dla rekonstrukcji 
chronologii osadnictwa słowiańskiego, ,gdyż charakteryzują się one - jego zda
niem - długą żywotnością. Nazwy typu -jane powstawały zarówno w okresie środ
kowosłowiańskim, jak i późnoslowiańskim (rpod ,panowaniem niemieckim). Długo
wiecznością odznaczały się również nazwy apelatywne (typu Bela gora), natomiast 
nazwy typu -ovik i -nik zalicza Walther do zdecydowanie późnych, podobnie jak 
i wspomniane nazwy „mieszane" typu Bogumilsdorf i Arnoltici (oraz nazwy z przed
rostkiem wyróżniającym Wendisch-/Win-disch- /łac. S(c)lavicum ... /). Na podstawie 
rozmieszczenia charakterystycznych typów nazw miejscowych wymienia Autor 10 
rejonów poźnego osadnictwa słowiańskiego (X--XI w.) w Turyngii (po obu brze
gach Sali). 

Osobny podrozdział poświęcił Walther „niemiecko-słowiańskiej współpracy 
w dziele kolonizacji (Landesausbau]". Jak już zaznaczono, osadnictwo słowiańskie 
pierwszej strefy jest rezultatem samodzielnej akcji zdobywczo-kolonizacyjnej Sło
wian w VI[-VIII w., natomiast w drugiej i trzeciej strefie obecność Słowian tłu
maczy się inicjatywą monarchów niemieckich, klasztorów i feudałów świeckich. 
Szcz;ególnie znaczne rozmiary osiągnęło osactnlctwo słowiańskie (jenieckie, ale chyba 
nie tylko) w dobrach królewskich, np. w Hassegau oraz w dolinach rzek Unstruty 
i Helme (okolice Nordhausen, Goldene Aue oraz dwory królewskie bliższych i dal
szych okolic Harzu i Kyffhauser, np. Tilleda 13). Wolność osobista podstawowej masy 
ludności słowiańskiej jest w zupełności potwierdzona swobodą dyspozycji majątko
wej na rzecz instytucji kościelnych oraz faktem samorzutnego podejmowania przez 
Słowian akcji kolonizacji wewnętrznej na zachód od Sali. 

Uwagi o okręgach g,rodowych (słowiańskich burgwardach) u Słowian, o gro
dach słowiańskich i ich rozmieszczeniu oraz o wpływie podboju niemieckiego na 
rozwój polityczny plemion słowiańskich między Salą a Łabą zamykają drugą część 
książki H. Walthera, zaopatrzoną jeszcze w zwięzłą rekapitulację niektórych osią
gniętych wyńików. 

Obszerną część książki (s. 224--329) stanowią zestawienia materiału nazewni-

12 E. E i c h 1 e r, Die slawischen Ortsnamen des Vogtlandes ·�Letopis - Jahres
schrift des Instituts filr sorbische Volksforschung, A '14, 11967, s. 129-172,) � 
M. R e  i s  e r, Slawische Flurnamen der Kreise Greiz und Zeulenroda (Jahribuch
des Museums Hohenleuben-Reichenfels 1115/Hi, 1967/68, s. tlll--'121); t e  n ż e, Deutsch
-slawische Beri.ihrungen im ehemaligen thilrtngischen Vogtland im Spiegel der
Ortsnamen (tamże, 17, 1969, s. 90-99); t e  n ż e, Die slawischen und hybriden Orts
namen der Kreise Greiz und Zeulenroda (Onomastica Slavogermanica, 6, 1971,
s. 109-126).

1s Por. P. Gr i mm, Tilleda. Eine Konigspf(łlz am Kyffhiiuser. Teil I: Die
Hauptburg, Berlin 1968; t e  n ż e, Zur Teilnahme von Slawen am inneren Landes
ausbau auf Grund der Funde aus der deutschen Konigspfalz Tilleda (I Międzynaro
dowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, t. V, Wrocław 1970, s. 7-16). 
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czego zbadanego obszaru. Jest to w pełnym tego słowa znaczeniu baza materiałowa 

monografii, chociaż ze względów oszczędnościowych dokumentacja nazw nie zawsze 

jest wystarczająca (por. wyjaśnienie Autora na s. 225). Oprócz wspomnianych wyżej 
wykazów poszczególnych typów nazw germańskich (wykazy D-Q) zamieścił Autor 
zestawienia różnych typów najstarszych nazw rzecznych (Aa-j), nazw dawniejszych, 
prawdopodobnie uległych slawizacji, z obszaru na wschód od Sali (B), dawnych 
nazw gór, wzniesień itp. (C), nazw krajów i okręgów oraz plemion (germańskich, 
niemieckich i słowiańskich) (R), nazw miejscowości zakończonych na -'burg, -berg 
(-stein) (S) oraz wykaz imion występujących w odosobowych nazwach miejscowych, 

również słowiańskich (U). Na szczególnie baczną uwagę slawistów może liczyć wy
kaz T, zawierający ugrupowany terytorialnie materiał źródłowy (źródła pisane, ono

mastyka, archeologia) dokumentujący obecność Słowian na zachód od Sali. Jest 
to najpełniejsze z dotychczasowych opracowań tego rodzaju, a opiera się częściowo 
na nie opublikowanych jeszcze materiałach (wspomniana dysertacja Brachmanna). 
Do pracy dołączył Autor obszerną bibliografię (s. 330-363), podzieloną na 1. serie 
wydawnicze, czasopisma, słowniki itp., 2. bibliografie, podręczniki, sprawozdania, 
3. literaturę: a) ogólną i regionalną, historyczną i historycznoosadniczą, b) języko
znawczą i onomastyczną. Do wyposażenia dzieła należą jeszcze indeksy: rzeczowy
i onomastyczny, oraz 14 map (objaśnienia na s. 372-37.3), ilustrujących wywody
Autora. Mapy są, niestety, ślepe i mimo widocznej dążności -do jasnego przedsta
wienia zagadnień niekiedy trudno czyt!:!lne. Ponieważ zaś poszczególnych znaków
na mapie nie powiązano w jakikolwiek sposób z katalogiem zamieszczonym
w książce, a nazw odnośnych miejscowości na mapie nie zamieszczono, mogą one
jedynie ilustrować tekst, ale nie ułatwiają skontrolowania wywodów Autora. Okresu
słowiańskiego dotyczą trzy ostatnie mapki: świadectwa toponomastyczne i „źródło
we" Słowian na zachód od Sali, ceramika słowiańska w ściślejszym obszarze nad
Salą oraz obszary osadnictwa słowiańskiego w okresie wczesnofeudalnym
(VIl--'X w.)

Część teoretyczna wywodów H. Walthera mogłalby pełnić funkcję przewodnika 
po trudnej dla historyka dawnego osadnictwa problematyce onomastycznej. Urze
kająca historyka próba nowatorskiego wprzęgnięcia toponomastyki w dzieło wyjaś
nienia nierozwiązywalnych inaczej problemów najdawniejszych dziejów ważnego 
obszaru środkowej Europy, a zarazem skrajnej zachodniej peryferii wczesnośrednio
wiecznego osadnictwa słowiańskiego, pozwala nieco optymistyczniej zapatrywać się 
na możliwość rozwiązania podstawowych problemów z tym epizodem dziejów ćlaw
nej Słowiańszczyzny się wiążących. 

JeTzy StTzelczyk 

AUSGEWAHLTE QUELLEN ZUR DEUTSCHEN GESCHICHTE DES M•ITTEL
ALTERS, Bd. X<XVlb. URKUNDEN UND ERZAHLENDE QUELLEN ZUR 
DEUTSCHIDN OSTSIEDLUNG IM M:ITTELALTER, gesammelt und herausgegeben 
von H. Hel,big und L. Weinrich, Zweiter Teil (Schlesien, Polen, Bohmen-Mahren, 
Osterreich, Ungarn-Siebenbilrgen), Wissenschaftliche Buchgese1lschaft, Darmstadt 
1970, SS. 63/2. 

Publikacja ma charakter wydawnictwa ściśle źródłoznawczego. Zawiera wybra
ne dokumenty dotyczące kolonizacji niemieckiej, m. in. na terytorium Sląska, 

Wielkopolski, Małopolski i Czech. W wydanej w 11968 r. pierwszej części ujęto 
m. in. cale Pomorze oraz Warmię i Prusy. Czytelnik polski zauważyć musi w ty-
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tule rozgraniczenie na $ląsk oraz Polskę. W nauce historycznej niemieckiej tego 
typu zbiory dokumentów dotyczących osiedlania się Niemców na terytoriach Europy 
wschodniej i południowej zaczęły się pojawiać od początku X!X w. Pierwsze takie 
wydawnictwa ukazały się w latach 1�12 i rn31 (w obu wypadkach wydawcą był 
R. Kotzschke). W 1954 r. ukazała się praca H. Quirina, Die deutsche Ostsiedlung im

Mittelalter, Gottingen 1954. Książka recenzowana zawiera w zestawieniu z dawniej
szymi największy wybór tekstów źródeł. Teksty dokumentów podzielili Wydawcy
według poszczególnych terytoriów historycznych, a w obrębie tych grup przyjęli
porządek chronologiczny. Największą część stanowią dokumenty XIII- wieczne,
znacznie mniej przypada na XII, XIV i XV w. Proporcje takie odzwierciedlają
nasilenie kolonizacji niemieckiej, której apogeum wypadło właśnie na XIII w.

Dzieło otwiera wstęp, w którym przedstawione są szczegółowo terytorialne kie
runki rozprzestrzeniania się kolonistów niemieckich na uwzględnionych obszarach 
oraz podano ich poprzednie miejsca pobytu w Niemczech. Wiele miejsca poświęcono 
również stosunkom politycznym i gospodarczym, jakie kształtowały się na terenach 
kolonizacji niemieckiej. Po wstępie zestawiono chronologiczny wykaz dokumentów 
z ogólnym regestem w języku niemieckim, po czym wykaz według poszczególnych 
ziem z bardziej szczegółowymi regestrami, które w identycznych brzmieniach po
wtórzono nad niemieckimi tłumaczeniami tekstów łacińskich wybranych dokumen
tów w części zasadniczej książki. W następnej kolejności podano literaturę upo
rządkowaną według porządku terytorialnego. O ile w części pierwszej wydanej 
w 1968 r. lista prac polskich była w wykazie reprezentowana dość skąpo, nie mo
żna tego powiedzieć o części drugiej. Pewne jednak luki w tej bibliografii da się 
zauważyć, czasem nawet w zakresie literatury istotnej. Wykaz tekstów dokumentów 
poprzedza bezpośrednio zestawienie skrótów cytowanych prac oraz dotyczących 
materiału źródłowego. Książkę zamyka indel{s rzeczowy i miejscowości. 

Teksty dokumentów przedrukowano w języku oryginału oraz w nowożytnym ję
zyku niemieckim. W regestach do tekstów dokumentów w tłumaczeniu niemieckim 
miejscowości z terenów polskich podane zostały w nawiasach w języku polskim 
obok nazw niemieckich, czego brak w tomie I z 1968 r. Liczbami oznaczone są 
dokładnie opracowane przypisy rzeczowe, w których zawarto wiele istotnych, często 
oryginalnych uwag dyplomatycznych, jak również odnoszących się do samej treści 
poszczególnych dokumentów. W przypisach oznaczonych literowo zestawiono wszel
kie uwagi natury paleograficznej tekstów, w wielu spośród nich Wydawcy uzupeł
nili brakujące lekcje lub sprostowali błędnie dotychczas rekonstruowane teksty. 
Przy każdym dokumencie dość skrupulatnie zestawiono wszystkie wcześniejsze dru
ki i regesty oraz formy przekazu. W kilku wypadkach nie podano wieku kopii do
kumentu. Zastanawia również, dlaczego wyeliminowano dane określające miejsce 
wystawienia dokumentu, datę dzienną i miesięczną. Wartość publikacji dla badacza 
średniowiecznych dziejów Sląska i innych ziem polskich polega na nowym krytycz
nym ze źródłoznawczego punktu widzenia opracowaniu dużej liczby dokumentów 
dotyczących średniowiecznej kolonizacji niemieckiej. Nie zawiera ona jednak dotąd 
nie wydanych dokumentów odnoszących się do ziem polskich. 

Kazimierz Bobowski 
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F. S z a fTa ń s k i, LUDWIK II BRZESKO-LEGNIOKI, FEUDAL SLĄSKI
Z DOBY PÓŻNEGO SREDNIOWIECZA, Wrocław 1972, ss. 134, 2 nlb., il. 

Omawiana praca opiera się na bogatym materiale (archiwalia, źródła druko
wane, opracowania), prezentując w rezultacie w sposób ,plastyczny i przekonywa
jący życie i działalność jednego z wybitniejszych Piastów śląskich z pierwszej po
lowy V w. - Ludwika II, który panował w Brzegu i Legnicy w latach 1399-

1436. Praca składa się ze wstępu i 4 rozdziałów. W rozdziale I Autor przedstawia 
działalność •gospodarczą księcia, zresztą zgoła nie gospodarnego i stale borykającego 
się wskutek życia nad stan z kłopotami finansowymi. W związku z tym omówiono 
w miarę zachowanego materiału źródła dochodów księcia, jego wydatki, długi i ich 
obsługę. Rozdział II ukazuje aktywność polityczną i rycerski żywot księcia przed 
wojnami husyckimi. Polityka Ludwika U związanego z obozem luksemburskim by
ła konsekwentnie antypolska; zresztą znajdowała ona licznych naśladowców wśród 
XV-wiecznych Piastów śląskich (czego wyrazem było ro. in. przystąpienie ich
w 1423 r. do koalicji mającej na celu rozbiór Polski). Sporo miejsca Autor poświęcił
podróżom zagranicznym księcia, wielce kosztownym, a przeważnie niepotrzebnym,
ponadto niezbyt bezpiecznym (podróżnika naszego dwukrotnie więziono celem wy
muszenia okupu, który musieli płacić jego poddani). F. Szafrański słusznie podkre
ślił znaczenie polityczne małżeństwa Ludwika z córką pierwszego elektora brańden
burskiego z rodu Hohenzollernów; warto dodać, że za jego przykładem poszli nie
którzy potomkowie, co doprowadziło m. in. do umowy sukcesyjnej z 1537 r. między
Piastami a Hohenzollernami, która mimo unieważnienia jej rprzez Habsburgów po
służyła Fryderykowi II jako „tytuł prawny" do zaboru Sląska. Rozdział III przed
stawia działalność Ludwika w czasie wojen husyckich na Sląsku (książę był jednym
z najzaciętszych przeciwników husytów), rozdział IV zaś - stosunki kulturalne na
dworze brzeskim. W zakończeniu Autor stara się wykazać, że Ludwik II, odbiega
jąc jako jednostka od przeciętnych norm, miał jednak charakterystyczne cechy
XV-wiecznego feudała hołdującego średniowiecznemu uniwersalizmowi, a pozba
wionego wyraincj świadomości narodowej.

Praca pisana z dużą erudycją nie jest wolna od usterek - tak samo zresztą 
jak wszystkie publikacje. Figurujące w tytule książki słowa „feudał śląski z doby 
późnego średniowiecza" nie są na miejscu, gdyż ówczesny książę śląski różnił się 
istotnie od zwykłego pana feudalnego, choćby najmożniejszego, posiadaniem isto
tnych uprawnień publicznoprawnych. Najwięcej zastrzeżeń budzi chyba próba od
tworzenia składu narodowościowego dworu Ludwika. Autor prezentuje gotowe wy
niki swych oszacowań, co nie pozwala prześledzieć toku argumentacji. Przytoczone 
przezeń przykłady zgoła nie przekonują. I tak Franciszek Brieger ma być Polakiem, 
bo „podpisywał się często Franczko lub Franciscus" (s. 102); niestety, imiona zdro
bniale z końcówką -ko występują licznie na terenach etnograficznie niemieckich, 
użycie zaś łacińskiej formy imienia niczego ,nie dowodzi. Dlaczego imię Wacław ma 
świadczyć o powiązaniach z narodowością polską, skoro było ono popularne raczej 
wśród Czechów? Dlaczego Henryk Gebelczke zaliczony został do Polaków, napraw
dę trudno zgadnąć. Autor nie uwzględnia możliwości germanizacji rodów rycerskich 
przybyłych „z krajów ongiś słowiańskich, jak Miśnia i Rugia", a także miejscowych 
rodów polskich. Nie wolno zapominać, że między osiadłymi na Sląsku rycerzami 
miśnieńskimi czy rugijskimi a rycerstwem rodzimym istniał także przedział natury 
prawnej : pierwsi rządzili się niemieckim prawem lennym, drudzy - polskim pra
wem ziemskim. Onomastyka osobowa rozróżnia imiona ogólnochrześcijańskie, ger
mańskie i słowiańskie, a więc używane przez Autora określenie „imiona niemieckie" 
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nie jest właściwe, co zaś do imion ogólnochrześcijańskich, to od XIV w. dominują 
one w całej Europie środkowej, wypierając imiennictwo germańskie i słowiańskie. 
Autor niesłusznie zaliczył do dworzan niemieckich Strala (s. 104), przedstawiciela 
górnośląskiego rodu _Strzelów, który w X)V w. mocno trwał przy polskości (pocho
dząca z tego rodu Katarzyna Strzelonka była w końcu tego stulecia przywódczynią 
„partii polskiej" w klasztorze w Czarnowąsach). Nieprawdą też jest, że zdrobniale 
imiona „niemieckie" Hincz i Kuncze mają brzmienie słowiańskie (s. 96). W konse
kwencji wypada stwierdzić, że Autor zaniedbał konsultacji z językoznawcą-ger
manistą. 

Spotykając się w dokumentach z ówczesnymi imionami podanymi w innym 
przypadku niż mianownik Autor nie zawsze umie odmieniać je w sposób poprawny. 
Stąd mamy takie dziwolągi, jak „Rutschel" i „Enedin" zamiast „Rutschelowi" 
i „Enedzie:' (s. 33) oraz „Peczen" zamiast „Pecze" (s. 94). 

F. Szafrański w ślad za kronikarzem Windeckem przypuszcza, że opuszczenie
Brzegu 1przez Ludwika i oddanie go na lup husytom było zemstą za krnąbrność 
mieszczan brzeskich (s. 74). Czy nie prościej •byłoby dopatrzyć się rzeczywistej 
przyczyny bądź w braku odwagi (Ludwik jakoś unikał osobistego udziału w bit
wach), bądź też w nastrojach panikarskich, jakie mogły zapanować w Brzegu; jak 
wiadomo, husytom oparły się te miasta śląskie, których -fortyfikacje zdołano za
wczasu zmodernizować (np. Legnica), źródła zaś nic nie mówią o robotach forty
fikacyjnych w ówczesnym Brzegu. Twierdzenie, że do wojsk husyckich ściągały 
biedota miejska i chłopi (s. 72), jest mocno przesadzone; zgadza się z prawdą, że 
Prokop Wielki kazał oszczędzać chłopów, co spowodowało przyłączenie się nie
których z nich do jego wojska, ale tak przedtem, jak i potem chłopi i biedota 
najwięcej cierpieli z powodu łupieskich najazdów husytów (zob. moją publikację 
Społeczeństwo śląskie a husyci w t. V „Odrodzenie i Reformacja w Polsce"). Bol
ko V nie od razu przyłączył się do husytów (s. 72); skąd Autor wie, że ten książę 
utrzymał w swoim księstwie „porządek utrakwistyczny" (s. 81), skoro źródła o tym 
milczą, informują natomiast, że Bolko wprawdzie zagarnął <lobra kolegiaty w Gło
gówku (zresztą nieznaczne), ale z miejscowymi franciszkanami żył w zgodzie. Nie 
można pisać, że Kronika książąt polskich podtrzymywała prawo Piastów śląskich do 
korony polskiej (s. ł6), gdyż źródło to wprost ,przeciwnie boleje nad tym, że uznając 
zwierzchnictwo czeskie, książęta śląscy utracili ostatecznie to prawo. 

Wymienimy teraz drobne usterki: ,,Grotków" zamiast „Grodków" (s. 11 i 70), 
,,las Leubtisch" zamiast „las Lubszy" (s. 32), młyny „Brticken" i „Borgrafen" (s. 34) 
zamiast „mly,n Mostowy" ,i „młyn · Burgrabiowski" (jak wyraźnie podaje dokument 
brzeski z następnego roku). Zamiast „BaTbara Cylii" (s. 47 i 48) winno być „Bar
bara z Cilli" lub „Barbara cylejska". Na s. 97 czytamy „Mikosz Koteliński" zamiast 
,,Mikoszko Kotuliński" (przedstawiciel jednego ze znanych rodów górnośląskich). 
Konrad Kątski z rodu książąt oleśnickich, tak nazywany zarówno w ówczesnej Pol
sce, jak i w dawniejszej historiografii polskiej ze względu na rezydowanie w Ką
tach Wrocławskich, figuruje u Autora z równoznacznym przydomkiem niemieckim 
Kantner lub nawet Kanter (passim).

Książka F. Szafrańskiego mimo wskazanych niedociągnięć jest publikacją bar
dzo wartościową; opracowanie podobnych biografii innych wybitniejszych Piastów, 
szczególnie górnośląskich, wzbogaciłoby bardzo naszą wiedzę o dziejach Sląska 
w średniowieczu. 

Władysław Dziewulski 
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DIE GROSSPREUSSISCH-MILITARISTISCHE REICHSGRONDUNG 1871. VOR
AUSSETZUNGEN UND FOLGEN, wyd. H. Bartel i E. Engelberg, red. naukowa 
R. Weber, Berlin 1971, ss. VU, 669.

Okazały tom studiów ukazał się w związku z setną rocznicą zjednoczenia Nie

miec, którą w obu państwach niemieckich przypomniano Hcznymi opracowaniami 
i artykułami. Składa się nań 19 większych i mniejszych prac autorstwa il.'8 history
ków, głównie z Berlina (11 autorów), a ponadto z 6 innych ośrodków. Zgodnie z pod
tytułem całego wydawnictwa treść artykułów tomu pierwszego dotyczy przesłanek 
zjednoczenia, gdy w tomie drugim znajdą się jego skutki. Chronologicznie prace 
dotyczą okresu od rewolucji 1848 r., w niewielu tylko wypadkach sięgając nieco 
bardziej wstecz. Punkt ciężkości spoczywa na latach sześćdziesiątych, co uznać na
leży za naturalne. Inna rzecz, że w niejednym wypadku bardzo silnie podkreślona 
jest cezura 1866 r., która zresztą dla wewnętrznego rozwoju stosunków w Niem
czech pod wieloma względami była co najmniej równie ważna, jak przełom 
1870/71 r. 

Zestaw zagadnień, których dotyczą poszczególne artykuły, jest wcale bogaty. 
Minęły czasy, gdy historiografia NRD zajmowała się w przeważającej mierze dzie
jami ruchu robotniczego (omawiana książka tym bardziej jest objawem zmiany, 
że wiele artykułów oparto na osobnych studiach, np. na pracach habilitacyjnych, 
bądź stanowią one część większych rozpraw). Mniej więcej tyle samo miejsca, co 
prace z zakresu historii klasy robotniczej (a więc nie tylko samego ruchu robotni
czego), zajmują opracowania z dziejów różnych kierunków mieszczańskich, poczy
nając od demokratów, a kończąc na narodowych liberałach. Nie brak także omó
wienia fragmentów z dziejów politycznego katolicyzmu. W czterech wypadkach 
mamy do czynienia z pracami o charakterze biograficznym (Bismarck, Schulze z De
litzsch, Bucher, Ketteler). Politykę skrajnej prawicy reprezentują artykuły o roli 

politycznej wojska, choć brakuje opracowania o konserwatystach przynajmniej 
dwóch głównych kierunków, tak ważnych dla zagadnienia zjednoczenia Niemiec. 
Dość wyraźne jest także ograniczenie się do terenu samych Niemiec, zaledwie o je
dnym z artykułów można powiedzieć, iż dotyczy w znacznej .części historii między
narodowego ruchu robotniczego, a inny zajmuje się stanowiskiem emigrantów 
niemieckich w Stanach Zjednoczonych. Pominięta została całkowicie sytuacja dy
plomatyczna Niemiec i wokół Niemiec w Europie. 

Przy różnym charakterze prac niewątpliwie przewagę posiada analiza nad 
syntezą. Przykładem może być obszerna rozprawa o tworzeniu się klasy robotniczej 
Lipska, która na podstawie bogatych materiałów archiwalnych przedstawia tylko 
fragment zagadnienia (pochodzenie społeczne trzech grup pracowników w latach 
1827-1867). Ale i gdy jest mowa o wzajemnym stosunku politycznego katolicyzmu 
i mieszczańskiej <lemokracji. Autor ograniczył się przede wszystkim do samej Ba
warii, a inny Autor przy przedstawianiu gospodarczych poglądów tychże demokra
tów wziął pod uwagę z wielu lokalnych ośrodków bardzo rozczłonkowanego kierun
ku tylko kilka. Zyskuje na tym gruntowność wykładu, choć czasem rozważania są 
dość drobiazgowe. Niekiedy dostęp do materiałów źródłowych spowodował ograni
czenie się z góry tylko do pewnego terytorium, zwłaszcza do Saksonii. 

Gdy o tę podstawę źródłową chodzi, mniej więcej jedna trzecia część autorów 
dysponowała materiałami archiwalnymi, inni opierali się głównie na źródłach dru
kowanych, wśród których na pierwszym planie wymienić należy publicystykę, zwła
f>Zcza prasę, i sprawozdania parlamentarne. 
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Jak często w podobnych wydawnictwach, zasadniczy temat - geneza odgórnego 
zjednoczenia Niemiec - nie zawsze występuje z jednakową silą; można też książkę 
określić jako 'Szkice z dziejów Niemiec i Prus okresu 1848-1870. Przy ogólnie bio
rąc polemicznym tonie wobec historiogra� zachodnioniemieckiej, pojawia się już 
także zróżnicowanie istniejących tam kierunków. Odgraniczając zaś od siebie kie
runki polityczne w Niemczech w połowie XIX w., Autorzy szczegółowo opisują 
zwłaszcza kierunki mieszczańskie, dostrzegając na ich lewicy, wśród demokratów, 
których nie chcą traktować jako lewicy liberalizmu, wiele elementów postępowo
ści. Najostrzejszy ton obok stosunku do skrajnej prawicy, utrzymał 'Się wobec po
litycznego katolicyzmu, a także - gdy chodzi o stosunki wewnątrz ruchu robotni
czego - wobec lassalczyków. 

Adam Galas 

W. Zi e 1 i ń ski, POLSKA I NIEMIECKA PROPAGANDA PLEBISCYTOWA
NA GÓRNYM SLĄSKU, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, ss. 255. 

Autor podjął węzlo\',ry problem w swojej rozprawie doktorskiej. Aż dziw bie
rze, że temat o tak zasadniczej wadze dopiero teraz doczekał się opracowania. 
I to dobrego - dodajmy od razu. Przedmiotem pracy są „zagadnienia polskiej i nie
mieckiej propagandy przedplebiscytowej"; stanowiące ciągły element „kształtowania 
postaw społeczeństwa górnośląskiego w okresie od zakończenia I wojny światowej 
aż po dzień plebiscytu" (s. 5). Praca składa się z trzech części. W pierwszej omó
wiona została sytuacja polityczna na Górnym Sląsku, tworzenie polskiego i niemiec
kiego bloku politycznego oraz aiparatu plebiscytowego; w części drugiej poddano 
analizie środki, a w części trzeciej - treść propagandy plebiscytowej. Baza źródło
wa pracy jest szeroka i wszechstronna. Wykorzystano przede wszystkim polskie 
i niemieckie archiwalia z licznych zespołów i archiwów; przeprowadzono też szcze
gółową kwerendę w prasie polskiej i niemieckiej. Poza tym Autor zanalizował 
ówczesne druki propagandowe, a wreszcie sięgnął do 'bogatej literatury historycznej 
dotyczącej okresu plebiscytu i ,powstań śląskich. Praca zaopatrzona została w kilka 
aneksów, obrazujących zagadnienia szczegółowe, jak np. wyniki spisu ludności 
z 1910 r., wyniki wyborów komunalnych z 9 XI 1919 r., wyniki plebiscytu, liczeb
ność partii i organizacji, schematy organizacyjne i obsady personalne niektórych 
związków i instytucji (brak organizacji niemieckiego komisariatu plebiscytowego 
w Katowicach) oraz zestawienia tytułowe polskiej i niemieckiej prasy górnośląskiej. 

Przyjrzyjmy się podstawowym ustaleniom Autora. Stwierdza on, że polska pro
paganda plebiscytowa nie wykorzystała w maksymalnej mierze tych skromnych 
możliwości poruszania problematy.ki społecznej, z jakich można było w aktualnej 
sytuacji skorzystać przez przezentowanie postępowych przemian zachodzących 
w Polsce (,,w publikacjach dominował nadal ton, który określić można 1byłoby 
·skrótem: »Bóg i Ojczyzna«" - s. 229). Kierownictwo polskiej akcji w sposób ogól
nikowy jedynie operowało zapewnieniami o ludowej rzekomo Polsce, co spotykało
się z demaskatorską krytyką ze strony niemieckiej, która poświęcała więcej uwagi
reformom społecznym, szermując argumentacją o radach zakładowych i postępo
wym ustawodawstwie pracy. Strona polska położyła szczególny nacisk na ro2ibu
dowę akcji kulturalno-oświatowej, uzyskując w tej dziedzinie podziwu godne wy
niki. Słabością natomiast był brak powszechnej polskiej organizacji plebiscytowej
o analogicznym profilu, jaki reprezentowały po niemieckiej stronie Vereinigte Ver-
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bande Heimattreuer Oberschlesier (VVHO). Waga i skuteczność polskiej propagandy 
plebiscytowej okazały się bez mocy przekonywającej w stosunku do tej ludności, 
która nie posiadała w pełni skrystaliwwanej polskiej świadomości narodowej, gdyż 
niemiecka propaganda dość _skutecznie operowała stereotypami o „polskiej gospo
darce", biedzie i zacofaniu Polski w stosunku do Niemiec. Nie oznacza to oczywiście, 
by można było w ogóle odmówić celności polskiej propagandzie, gdyż spowodowała 
ona dojrzewanie polskiej świadomości narodowej u wielu Górnoślązaków, przecią
gnęła część wahających się na polską stronę i zapoczątkowała proces integracji 
społeczeństwa górnośląskiego z narodem polskim. Autor doszedł również do przeko
nania, że podstawowa różnica między polską a niemiecką propagandą tkwiła „w za
sadniczych założeniach, o ile bowiem propaganda pols�a wyrażała dążenia mas 
śląskich, to niemiecka reprezentowała interesy zaborczego imperializmu niemiec
kiego, chęć ponownego podporządkowania mas śląskich i wyzyskiwania ich tak 
pod względem społecznym, jak i narodowym" (s. 2'33). W związku z tym zastoso
wano w niemieckiej agitacji arsenał środków, nie liczących się z rzeczywistością 
i nie odpowiadających prawdz,ie. Jeżeli te podstawowe tezy książki jako dobrze 
udokumentowane nie wzbudzają sprzeciwu, to jednak rodzą się kwestie o charak
terze dyskusyjnym, a nawet zagadnienia zgoła wątpliwe. Dotyczy to przede wszy
stkim końcowej daty dla rozpatrywanego problemu. Autor przyjął termin 20 III 
1921 r. w przekonaniu, że z tym dniem wprawdzie „akcja propagandowa nie ustala, 
przybrała jednak zgoła inny charakter, gdyż adresowana była już nie do społe
czeństwa górnośląskiego, lecz do wszystkich państw decydujących o dalszych losach 
obszaru plebiscytowego" (s. 7). Wydaje się, że jest to zbytnie uproszczenie sprawy. 
Nadal bowiem istniały te same organy propagandowe po obydwu stronach i w dal
szym ciągu aktywne były one w ciągu co najmniej trzech okresów: między plebis
cytem a wybuchem III powstania, kiedy chodziło o interpretację wyników plebiscytu, 
a Niemcy wysunęli tezę o niepodzielności obszaru plebiscytowego; w okresie III 
powstania, kiedy obie strony wiodły spór o charakter ruchu zbrojnego; wreszcie po 
likwidacji powstania, kiedy toczyła się walka o najkorzystniejsze dla każdej ze 
stron zasady podziału terenu plebiscytowego. Adresatem tej agitacji były nie tylko 
instancje międzynarodowe, lecz również miejscowe społeczeństwo, w którym usiło
wano wywołać nastroje sprzyjające jednemu z obydwu walczących partnerów. Nie
zupełnie jasno przedstawił W. Zieliński swoją koncepcję w sprawie ustalenia, kto 
w obozie niemieckim odgrywał kierowniczą rolę w propagandzie plebiscytowej. 
Raz jest to Freie Vereinigung zum Schutze Oberschlesiens (s. 22; czy ono rzeczywiś
cie powstało „w ostatnich tygodniach I wojny światowej"?); potem mówi się o kie
rowniczej roli przemysłowców" (s. 23); następnie Autor twierdzi, że „Wolne Stowa
rzyszenie nie odegrało roli koordynatora niemieckiej akcji" (s. 46) i w oparciu 
o konstatacje T. Jędruszczaka gotów jest przypisać tę rolę Komitetowi Sląskiemu
(Schlesischer Ausschuss) wraz z jego poprzednikami (s. 47). Wreszcie konkluduje,
że były dwie niemieckie centralne organizacje: Komitet Sląski i VVHO (s. 47).
Rzecz warta jest ,bliższego zbadania, gdyż ostatnio pojawiła się teza, iż głównym
związkiem inspirującym i wiodącym lbył Deutscher Schutzbund fiir das Grenz- und
Aus,andsdeutschtum 1. Nasz Autor nie potrafi się jednak zdecydować: na s. 62"
jeszcze kierowniczą rolę miał pełnić Komitet Sląski, ale na s. 63 „czołowa rola jed
nak przypadła" już VVHO, co - obok niekonsekwencji Autora - świadczy wyraź
nie o konieczności przebadania zjawiska.

1 F. Biał y, K. F i e d o r, Strona niemiecka wobec powstań i plebiscytu n� 

Górnym Sląsku w latach 1918-1939 (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka� 
:X.X:VII, 197�, nr 11, s. 61). 
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Bardzo dyskusyjna i wątpliwa jest teza Autora, jakoby po I W-OJrue światowej 
Centrum straciło na Górnym Śląsku wpływy na rzecz SPD. Nie widzę żadnych 

dowodów na poparcie tej tezy. Przeciwnie - na czele prowincji górnośląskiej i re
jencji opolskiej stoją ludzie Centrum (J. Bitta); w wyborach do Sejmu Pruskiego 
z 26 I 119JJ.9 r. Centrum zdobyło 49,260/o głosów i 11 mandatów, gdy SPD uzyskała 
jedynie 29,70/o głosów i 7 mandatów ; w wyborach do Reichstagu z 19 I 1919 r. 
Centrum otrzymało 48,40/o głosów i 8 mandatów, gdy SPD musiała s'ię zadowolić 
32,70/o głosów, nie wprowadzając do konstytuanty ani jednego deputowanego 2• Tak 
więc przedwojenna hegemonia Centrum utrzymała się na Górnym Śląsku i nie zo
stała nigdy zagrożona przez SPD, o czym świadczy zresztą liczba członków tych 

partii, ipodana przez Autora na s. 241. W bardzo uproszczony s·posób W. Zieliński 
usiłuje przedstawić jednolitość niemieckiego obozu na Górnym śląsku, a w szczegól
ności współpracę SPD z obozem nacjonalistyc:mym. Autor posłużył się w charak
terze dowodu cytatem z książki A. Targa, co oczywiście niczego nie wyjaśnia. 
W rzeczywistości między poszczególnymi partiami niemieckimi trwały bezustanne 

tarcia, -0 czym świadczą choćby perypetie ich współpracy w 1919 r. 23 VII 1919 r. 
udało się wprawdzie utworzyć zespól rdboczy dla przygotowania plebiscytu (Arbeit
sgemeinschaft zur Vorbereitung der Volksabstimmung), złożony z przedstawicieli 

Centrum, SPD, DDP i DNVP 3, a w kil�a dni później - 31 VII 1919 r. - zespól 
przekształcono w �Oberschlesische Arbei-tsgemeinschaft fur die Interessen Oberschle
siens (OAI), ustalając jego liczebność na 15 osób i wykluczając zeń przedstawicieli 
DNVP 4 (notabene: nazwa i data powstania tego ciała porozumiewawczego zostały 
przez Autora podane niewłaściwie, s. 46). Prezydent rejencji pozytywnie ocenił 
utworzenie OAI, widząc w nim początek konsolidacji niemieckiego obozu 5, ale już 
6 VIII 1919 .r. doszło na kolejnym posiedzeniu OAI do scysji między przedstawicie
lami Centrum i SPD, wobec czego 14 sierpnia Centrum opublikowało oświadczenie, 
konstatujące wystąpienie tej partii z OAI, który to zespól tym samym przestał 
istnieć 6• Przedmiotem sporu stała się kwestia uzyskania przez Górny Śląsk szerszt!j 
autonomii w formie bądź statusu kraju związkowego w Rzeszy, bądź prowincji 
w ramach Prus. Dopiero po wydaniu ustawy o utworzeniu prowincji górnośląskie� 
(14 X 1919) doszło do ponownego zbliżenia między Centrum a SPD na konferencji 

wrocławskiej 14 'XI 119'19 r., kiedy to postanowiono utworzyć· międzypartyjny ko
mitet jako ,kierowniczy organ propagandowy. Na bazie osiągniętego porozumienia 
nie odbudowano wprawdzie OAI, niemniej jego miejsce zajął tzw. Interparlamen
tarischer Klub z siedzibą w Katowicach, który stanowił rodzaj luźniejszeg,o porozu
mienia międzypartyjnego oraz forum wymiany poglądów na temat sposobów i środ
ków działania, poZ'bawiony <był jednak egzekutywy i prawa podejmowania wiążą
-cych uchwal 7• W sumie - żeby zostać dobrze zrozumianym - chodzi o to, ,by obóz 

2 M. O r z e c h o w s k i, Wyniki wyborów do Parlamentu Rzeszy i Sejmu Pms
kiego na Sląsku w latach 1919-1933 (Stud�a i Materiały z Dziejów Śląska, t. VII, 
1966, s. 469, 471, 494, 497). 

3 „Oberschlesische Mitteilungen", nr 168, 24 VII 1919. 
4 „Kattowitzer Zeitung", nr u.•90, 1 VIII 1919; ,,Oberschlesi-scher Kurier", nr 174 

1 VIII 1919. 
5 AP Wrocław, RO BP 325, s. 10, Prezydent rejencji opolsk,iej do pruskiego 

MSW, 1 VIII •1919. 
6 „Schlesische Zeitung", nr 397, 14 VIU 1919; ,,Breslauer Morgenzeitung, nr 

215, 15 VUI 1919; ,,Germania", nr 368, H VIII 1919. 
7 AP Wrocław, RO BP 325, s. 179, CRL do prezydenta rejencji opolskiej,· 11 XI 

1919; tamże, s. 1S5, Prezydent policji w Katowicach do prezydenta rejencji opolskiej, 
� XII 1919. 
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niemiecki widzieć w stanie zróżnicowanym i by nie przenosić skrajnie nacjonalis

tycznych postaw i ocen spod znaku DNVP na centrowe i lewicowe kręgi niemiec

kie. O starciach zresztą między prasą centrową a socjaldemokratyczną pisze Autor 

na s. 137. 

Nie sądzę, by można było mówić w odniesieniu do części ludności górnośląskiej 
jako o grupie poczuwającej się „równocześnie do dwóch narodowości: polskiej i nie

mieckiej" (s. 1'3). Była to raczej grupa indyferentna· pod względem narodowym, nie 

uważająca się ani za Polaków, ani za Niemców. Niejasno przedstawiona została 
przynależność partyjna W. Korfantego, który figuruje w książce jako endek, cha

dek, a nadto „zbliżony" jest do NPR (s. 31-32). Widzę też pewną niekonsekwencję 

między stwierdzeniem na s. 122, że „koniec 1919 r. zamyka jeden etap w dziejach 

prasy górnośląskiej", a konstatacją na s. •1,23, że „trudno wyznaczyć jakąkolwiek 

ścisłą cezurę periodyzacyjną ograniczającą etapy rozwoju prasy na Górnym Śląsku 

w okresie plebiscytu". Kilka szczegółów dotyczących „Kreuzburger Zeitung" 

i „Kreuzburger Nachrichten" (s. 124) zawiera niewykorzystana praca H. Menz;a s. 

Zawartość prasy 'Plebiscytowej omówiono zbyt skąpo; do rozwinięcia szczególnie 

nadaje się kwestia zróżnicowanego operowania argumentacją przez obydwie �trony 

(s. 140). Sporo nazwisk nie zostało opatrzonych imionami (s. 128), niektóre z nich 

podano w zniekształconej postaci (Rumun - s. 126, Tschauder - s. 244); Bitta 

podpisywał wprawdzie swe publikacje imieniem Leo, ale jako urzędnik ,pruski uży
wał imienia Josef 9. Książka nie posiada, niestety, indeksów nazwisk i miejscowości, 
co utrudnia szybkie odnalezienie poszukiwanych informacji w książce. 

W sumie jednak otrzymaliśmy interesujące studium analityczne o dużej war
tości poznawczej. Szkoda, że Autor nie zdołał wykorzystać literatury z łat '1970-
1971. Przeszkodził mu w tym zapewne nasz cykl wydawniczy, który ma tendencje 
do wydłużania się ponad wszelkie racjonalne granice. 

Franciszek Hawranek 

J. P a b i s  z, W ALKA KLASY ROB011NICZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W OKRESIE WIELKIEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO, Katowice-Kraków 

1972, SS. 221. 

Położenie ekonomiczne i walka klasy robotniczej Górnośląskiego Okręgu Prze
mysłowego nie jest nowym przedmiotem w literaturze naukowej. Większość opra

cowań dotyczących tej ważkiej problematyk.i obejmuje okres wcześniejszego roz
woju kapitalizmu. Dokładnie przed 20 laty <położenie !klasy robotniczej Górnego 
śląska doby kapitalizmu stało się jednym z najpilniejszych tematów badawczych 

młodych pracowników naukowych Zakładu Historii Sląska PAN we Wrocławiu 
kierowanego przez prof. E. Maleczyńską, a następnie przez prof. K. Popiołka. Nie
mal równolegle podobną tematykę badawczą zapowiadał zespół skupiony wokół 

prof. S. Wysłoucha, kierownika Katedry Historii Paqstwa i Prawa Polskiego w Uni
wersytecie Wrocławskim. Plonem wieloletnich badań było wiele publikacji dotyczą
cych m. in. położenia robotników w kapitalistycznym przemyśle śląskim, walk straj-

s H. M e n z, Die Grii.ndung der „Kreuzburger Nachrichten". Aus der Heimat, 
t. I, Kluczbork b. r. w., s. 124-128; por. też: Udział ziem dorzecza górnej Prosny
w plebiscycie i powstaniach śląskich, Opole-Wieluń 1971, s. 41.

9 C. H o  r k e n b a c h, Das Deutsche Reich von 1918 bis Heute, Berlin 1930, 
s. 91, 642.



402 Recenzje 

kowych, polityki socjalnej i polityki górnośląskich zrzeszeń przemysłowców, losów 
prawa pracy i zagadnień rynku pracy. O ile wyraźny postęp można odnotować 
w dziedzinie badań obejmujących XIX w., o tyle jednak trudno· nie dostrzec luk 
i niedostatków w pracach badawczych nad okresem bezpośrednio poprzedzającym 
wybuch I wojny światowej, nad okresem wojny oraz lat 'kryzysu ekonomicznego 
1929-1933. 

Badania J. Pabisza wypełniają dotkliwą lukę w naszej wiedzy o okresie wiel
kiego kryzysu, a ściślej o walce kJ.asy robotniczej woj. śląskiego z lat W29-19'35. 
Choć temat badań wykracza poza ramy kryzysu ekonomicznego, to' jednak w pełni 
celowe wydaje się również spojrzenie na walkę robotników w latach 1934-1935, 
gdyż ówczesna jej forma stanowiła pewnego rodzaju kontynuację walk prowadzo
nych w okresie nasilenia kryzysu. W dodatku wygasanie kryzysu ekonomicznego 
wcale nie odbiło •się od razu na spadku nasilenia ruchu strajkowego. Stąd przyjęcie 
rozpiętości czasowej 19219-19·35 wydaje się uzasadnione . 

.Pracę napisano w oparciu o szeroką kwerendę archiwalną, przeprowadzoną 
w wielu zespołach i ośrodkach. Wykorzystano w niej zasoby m. in. Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie, Zakładu Historii Partii KC PZPR, Centralnego Archiwum 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Ka
towicach i jego Oddziałów Terenowych w Gliwicach i Pszczynie, Archiwum Pań
stwowego Województwa i Miasta Wrocławia oraz Archiwum w Tarnowskich Gó
rach. Uwzględniono w niej też materiały sprawozdawcze i statystyki urzędowe, 
wspomnienia, pamiętniki oraz obszerną literaturę traktującą o latach 1929-J.935. 
O zasadniczej wartości pracy •przesądziły wprawdzie bardzo ·bogate źródła archi
walne oraz ich umiejętne odczytanie przez Autora, jednak wy,bór i ograniczenie 
literatury (do lat objętych 'b'adaniami, 1929-1935) nie wydają się przekonywające. 
Niezrozumiałe jest pominięcie wyników badań H. Zielińskiego odnoszących się do 
położenia i walki górnośląskich robotników w latach 1918--0.19•22, prac K. Popiołka 
(i innych zresztą autorów) o położeniu górnośląskiej klasy robotniczej doby kapita
lizmu, prac dotyczących polityki i ustawodawstwa socjalnego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego z przełomu XIX i XX w., tym bardziej że zręby tego ustawodaw
stwa przetrwały podział Górnego śląska i obowiązywały w woj. śląskim w okresie 
międzywojennym, czy wreszcie prac dotyczących losów robotników oraz stosunków 
politycznych w sąsiedniej rejencji opolskiej. Zawężenie literatury do omawianego 
okresu musiało odbić się na ocenie struktury gospodarczo-społecznej woj. Śląskiego, 
położenia robotników w okresie poprzedzającym wielki kryzys, roli i zasięgu usta
wodawstwa socjalnego, czy wreszcie na ocenie infiltracji prądów politycznych 
z 'Sąsiednich Niemiec do Polski. 

Porządek referowania tematu przyjęty przez J. Pabisza jest niemal klasyczny. 
Praca została podzielona na rozdziały i podrozdziały oraz na punkty. Rozdział I 
Autor poświęcił zarysowo strukturze gospodarczo-społecznej i politycznej woj. ślą
skiego, Niektóre elementy składające się na strukturę społeczną i polityczną rozwi
nął w III rozdziale, w którym jest mowa o ożywieniu życia politycznego na śląsku 
w latach 1929-1930. Wydaje się, że rozdziały te ,bez większych s;,ikód dla całości 
można było połączyć, by w ten sposób uniknąć powtórzeń. Polityc:my ruch robo
tniczy okresu wielkiego kryzysu ekonomicznego rozwijał się poniekąd w warunkach 
wytworzonych polityczną autonomią woj. śląskiego ze wszystkimi wynikającymi 
z niej konsekwencjami dla obowiązywania ustawodawstwa, łącznie z normami usta
wodawstwa o ochronie robotników oraz ustaw socjalnych sięgających swymi ko
rzeniami lat osiemdziesiątych X!IX w. Autor doskonale rozumie rolę tego ustawodaw
stwa, całość expressis verbis jego elementów składowych nie omawia (s. 19, 55-56), 
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a czytelnika raczej odsyła do fachowej literatury. Zapewne można je było zaryso
wać w I czy w III rozdziale, co ułatwiłoby czytelnikowi zrozumienie postawy sil 

,centrowo-lewicowych w kwietniu 1929 r., występujących „z obroną ustawodawstwa 
socjalnego na Górnym $ląsku" (s. 56). Trafnie dostrzegł J. Pa'bisz doniosłość poli
tycznych momentów ruchu strajkowego okresu wielkiego kryzysu ekonomicznego. 
Innymi słowy - tak należy odczytać Autora - hasła ekonomiczne nie zdecydowały 
wcale o obliczu strajków, lecz co najmniej równorzędne znaczenie miały postulaty 
polityczne. Pabisz zalic2Ja do nich: postulaty przywrócenia praw demokratycznych 
-0kreślonych konstytucją marcową, obalenia władzy BBWR, ustanowienia demokra
tycznych wyborów do sejmu itd. Przekonywająco dowodzi Au

.
tor ewolucji haseł 

i sensu ruchu strajkowego, w którym początkowo, tj. w fazie pomyślnej koniun
ktury gospodarczej, przeważały żądania ekonomiczne (s. 38-39). Narastanie kryzysu 
sprzyjało mnożeniu się postulatów politycznych. 

O nasileniu i skuteczności walk strajkowych robotników w woj. śląskim zde
,cydował układ sil poHtycz.nych w ruchu robotniczym obok splotu lokalnych warun
ków społeczno-politycznych. Splot ten przesądził również o radykalizacji ruchu 
strajkowego (rozdział III i IV). Zróżnicowanie układu sil politycznych w woj. ślą
skim zapewniło pewną przewagę ugrupowaniom burżuazyjnym o orientacji prawi
,cowej na niekorzyść partii robotniczych. Tym też Górnośląski Okręg Przemysłowy 
różnił się od sąsiedniego Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie rysował się układ sil zna
-cznie korzystniejszy dla robotniczych ugrupowań politycznych. Słusznie podkreśla 

.J. Pabisz, że układ sil wewnątrz ruchu robotniczego przesądził o treści walk straj
kowych, nasilających się zwłaszcza w 1932 r. Jeszcze jeden moment uwydatnił 
Autor bardzo trafnie, mianowicie wzrost bezrobocia na tle zmian w życiu gospo
darczym woj. śląskiego (rozdział V) oraz nasilenie walk bezrobotnych. Właśnie 
w tych wystąpieniach najsilniej wyrażały się radykalne społeczne antagonizmy 
i tendencje rewolucyjne, wspierane i kierowane przez komunistów. 

Zaletą narracji J. Pabisza jest jej zwięzłość. Z ogromnego materiału archiwal
nego wydobył niezmiernie cenne elementy walki obronnej robotników zarówno 
podcz.i:111 wzro11tu :k:ryzy::su, jak: i w okresie jego przesilenia L kształtowania się Jedno
litego frontu. Zgodzić się można z twierdzeniem, że nasilenie kryzysu obfitowało 
w nowe formy obrony, do których Autor skłonny jest zaliczyć strajki okupacyjne 
typu włoskiego, łączące w sobie okupację miejsc pracy (lata 1929-1935). Zastrzega 
przy tym, że tego rodzaju strajk znany był w kopalni „Scharley" w 1871'3 r., jednak 
w omawianym okresie „robotnicy śląscy nie nawiązywali do tak odległych w czasie 
wydarzeń" (s. 1122). Tylko po części można przychylić się do poglądu Autora. Nie 
wydaje się bowiem, by bogate doświadczenia walk strajkowych górnośląskiej klasy 
robotniczej końca XIX i początków XX w. nie wywarły wpływu na metody i formy 
walk z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Szkoda, że nie zbadano 
bliżej tradycji strajków z lat 1889-1891, 11912-.1913, czy wreszcie z końca I wojny 
światowej. Czy strajk okupacyjny nie sięgał rzeczywiście do bogatych tradycji 
strajków górnośląskich? Wydaje mi się, że odpowiedź jest jednak twierdząca. Za
ryzykowal.'bym także twierdzenie, że również strajki solidarnościowe mocno siedzą 
w tradycji śląskiej końca XIX w. (1889 r. !). 

Konflikty społeczne początków lat trzydziestych zbiegły się z infiltracją obcych 
prądów politycznych z Niemiec. Choć zjawisko to nie wydaje się budzić wątpliwości, 
to jednak w pracy byłby wskazany pewien umiar w zakreśleniu rozmiarów tej 
infiltracji. Przesadne wydaje się twierdzenie, że „napór faszyzmu, występujący 

zwłaszcza od 1933 r., był groźny przede wszystkim dla śląskiej klasy robotniczej". 
Nie jestem przekonany o słuszności takiego poglądu. Nie sposób przecież identyfi-
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kować faszyzmu z ideologią klasy robotniczej (notabene nie chodzi o faszyzm, ile 
o narodowy socjalizm). Mordy popełniane przez narodowych socjalistów na prze
ciwnikach politycznych na sąsiednim Sląsku Opolskim (casus Potępa) nie przy
czyniły się bynajmniej do wzrostu autorytetu partii NSDAP i jej ideologii w środo
wiskach robotniczych. Bardziej podatne były raczej sfery drobnomieszczańskie, co
w sposób dostateczny zostało już udokumentowane w nowszej literaturze. Z rezer
wą trzeba przyjąć kolejne twierdzenie Autora, który utrzymuje, że przejęcie władzy
(a nie „przewrót" !) przez narodowych socjalistów w Niemczech „najsilniej, przynaj
mniej w pierwszej fazie, odczula polska ludność województwa" (s. 156). Przydałyby
się tu przykłady uzasadniające opinię Autora w odniesieniu do wydarzeń na Śląsku
w 1933 r. aż po moment ogłoszenia deklaracji o niestosowaniu przemocy ze stycznia
1934 r. Przydałoby się uściślenie ram recepcji ideologii narodowego socjalizmu
w woj. śląskim, gdyż w kilku miejscach pracy mowa jest o przeciwstawianiu się
,,wpływom faszyzmu", o wystąpieniach przeciwko „faszyzmowi w Sejmie Śląskim"
(s. 170), a zaledwie w jednym miejscu Autor identyfikuje faszyzm (ściślej - naro
dowy socjalizm) z antykomunizmem, solidaryzmem społecznym (?) i kultem przy
wódców. Za nieścisłości terminologiczne i niez>byt precyzyjne określenie infiltracji
myśli politycznej narodowych socjalistów nie można oczywiście wyłącznie winić
Autora. Niedostatki te wypływają raczej z braku prac traktujących o myśli poli
tycznej okresu międzywojennego. Myśli tej nie poświęcił większej uwagi, gdyż to 
wykraczałoby poza ramy tematu. Autorowi chodziło raczej o sformułowanie wnio
sku, że narastanie naporu prawicy w latach trzydziestych, wspartego ideologią pra
wicową infiltrującą z zewnątrz, napotykało postępującą radykalizację ruchu robo
tniczego w woj. śląskim. Jej wyrazem były nowe formy walki strajkowej. 

Można wyrazić przekonanie, że praca J. Pabisza zajmie trwałą pozycję w lite
raturze poświęconej ruchowi robotniczemu doby kapitalizmu na Śląsku. O jej dużej 

wartości zdecydowały wykorzystane archiwalia. Metoda badań J. Pabisza winna być 
wskazówką dla badaczy nowoczesnych ruchów społecznych. 

Karol Jonca 

H. M i<: h e 1, LA GUERRE DE L'OMBRE. LA RESISTANCE EN EUROPE,
Editions Bernard Grasset, Paris 1970, ss. 400. 

Mimo niewątpliwego bogactwa literatury historycznej i pamiętnikarskiej po
święconej dziejom okresu II wojny światowej i ciągle nieustającego zainteresowania 
badaczy wszystkich krajów europejskich tym zagadnieniem nadal odczuwa się do
tkliwy brak opracowań syntetyczno-przekrojowych podejmujących próbę przeana
lizowania przebiegu wydarzeń i niektórych procesów w skali całej Europy bądź też 
jej poszczególny-eh regionów. Stąd z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze 
strony historyków, jak i szerokiego grona czytelników spotkała się ostatnio opubli
kowana 'książka francuskiego naukowca H. Michela, badacza problematyki II wojny 
światowej i autora kilku znanych i poczytnych prac z tego zakresu 1, poświęcona
niezwykle frapującym kwestiom ruchu oporu w Europie w okresie okupacji hitle
rowskiej. Próba wyczerpującego przedstawienia tak szeroko zakrojonego problemu 

1 Na uwagę zasługują tutaj takie prace, jak Histoire de la Resistance franr;aise,
Paris 1969; Les Mouvements clandestins en Europe, Paris 1965; La seconde. guerre
mon.diale, t. I-II, Paris 1968-1969.
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wymagała od Autora uwzględnienia wielu elementów składających się na obraz 
podobnych procesów zachodzących w róż.nym czasie, z innym natężeniem, w od

miennych zupełnie warunkach i w różnych regionach naszego kontyJ1entu, a zwią

zanych w bezpośredni sposób z ruchem oporu. Wachlarz uwzględnionych czyn
ników był w decydującej mierze uzależniony od stanu osiągnięć literatury historycz

nej poświęconej okresowi okupacji hitlerowskiej w poszczególnych krajach euro

pejskich; był również podporządkowany subiektywnemu odczuciu Autora i doko

nanego przez niego wyboru. Najlepszym odbiciem zakresu problematyki poruszonej 
przez Michela jest konstrukcja całości książki. 

Recenzowana praca została podzielona na pięć zasadniczych części, które z kolei 

dzielą się na rozdziały i podrozdziały. W części pierwszej zatytułowanej „Między 

okupantem a sojusznikiem" (s. 21-73) Autor przedstawił zagadnienia wstępne na

świetlające ogólne tło europejskiego ruchu oporu. Znalazły się tutaj takie problemy, 

jak okupacja i eksploatacja Europy przez hitlerowców (rozdz. I, s. 23-37), kolabo

racjoniści i podejmowane przez okupanta próby pozyskania do współpracy różnych 

grup społecznych podbitych narodów (rozdz. II, s. 39-51), czy też walki Związku 

Radzieckiego i Wielkiej Brytanii z Niemcami i opozycja antyfaszystowska postępo

wych sił włoskich i niemieckich (rozdz. III, s. 53-73). W części drugiej Autor 

scharakteryzował narodziny i organizację tajnego ruchu oporu przeciwko hitle

rowcom (s. 75-141), przy czym głównym tematem tej części pracy była kwestia 

pierwszych przejawów walki z okupantem (rozdz. I, s. 79-93), propagandy anty

hitlerowskiej (rozdz. II, s. 95-109), siatki organizacyjnej ruchu oporu i jego łączno

ści z ośrodkami dyspozycyjnymi w Wielkiej Brytanii (rozdz. III i IV, s. 111-141). 

Niezwykle interesującym fragmentem pracy jest część trzecia poświęcona kwestiom 
składu społeczno-politycznego uczestników europejskiego ruchu oporu (s. 143-209). 

Michel omówił tutaj zachowanie się poszczególnych klas społecznych wobec ruchu 
oporu, stanowisko poszczególnych partii politycznych (rozdz. I i II, s. 147-'177), 

poświęcił również osdbny rozdział na przedstawienie komunistycznego ruchu oporu 
(IV, s. 195-204). Aneksem do tej części pracy jest próba przedstawienia chociaż 
w ogólnych zarysach udziału kobiet w walce z okupantem hitlerowskim (s. 106-

209). Część czwarta, nosząca tytuł „Walka w stu różnych odmianach", została po
święcona przedstawieniu właściwej walki zbrojnej antyfaszystowskiego ruchu oporu 
w Europie. W czterech osobnych rozdziałach zobrazowano kwestię sabotaży, na
padów, spisków, a wreszcie również siły i ducha walki z okupantem. Sprawom walki 
zbrojnej poświęcona została również ostatnia, piąta część omawianej pracy, zatytu
łowana „Armia cienia", w której Autor omówił ostatnie miesiące zmagań z faszys
towskim okupantem w krajach europejskich. W tej części też zobrazowano walki 
zbrojne partyzantów jugosłowiańskich, radzieckich i francuskich (rozdz. I, s. 286-

3>10), przygotowania do przejęcia władzy w okupowanych krajach (rozdz. II, s. 312-

3{33), powstania narodowe, w tym również i powstanie warszawskie (rozdz. III, 
s. 335-354), wreszcie wyzwolenie i odbudowę niepodległych państw narodowych

(rozdz. IV, s. 356-373). Praca została uzupełniona ogólnymi wnioskami Autora

(s. 375-380), aneksami w postaci mapy Europy w okresie okupacji faszystowskiej
i tablicami chronologicznymi, wreszcie indeksem osób, miejscowości i głównych
problemów będących podstawą badań Autora.

Wartość książki podnosi dodatkowo jej staranna szata graficzna, żywy, a jedno
cześnie bardzo przystępny język i wprowadzenie zasady maksymalnego ograniczenia 
przypisów <io koniecznego minimum przy jednoczesnym zaprezentowaniu podstawo
wej literatury przedmiotu po każdym rozdziale. 

To pobieżne z konieczności zaprezentowanie konstrukcji całości książki pozwala 
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na zorientowanie się w zasadniczych wiązkach problemowych poruszonych przez 

Michela. Niewątpliwie obok zobrazowania samej walki zbrojnej ruchu oporu 

z okupantem faszystowskim była to kwestia naświetlenia źródeł walki zbrojnej, jej 

ideologicznych podstaw oraz charakteru. Autor zmierzał do podkreślenia tych cha

rakterystycznych momentów w europejskim ruchu oporu, które świadczyły o nim 

jako „o walce patriotycznej o uwolnienie swej ziemi rodzimej", ,,jako o walce ideo

logicznej w obronie godności ludzkiej", wreszcie jako „o wojnie cywilnej" (s. 15-

16). Wokół tych trzech cech europejskiego ruchu oporu skupiły się główne rozważa

nia Michela. To świadome -0graniczenie zakresu omawianej problematyki nie po

zwoliły Autorowi na przedstawienie całego wachlarza niezmiernie istotnych 

problemów w europejskim ruchu oporu, a przede wszystkim jego wewnętrznych 

przeobrażeń i dynamicznego rozwoju. Praca czyni często wrażenie statycznej kro

niki wydarzeń z dziejów europejskiego ruchu oporu. Autor przytoczył mnóstwo cie

ka,vych, niezwykle barwnych przykładów ilustrujących specyfikę walki partyzan

ckiej z okupantem faszystowskim 2, ale jednocześnie zagubił istotę jakościowych 

przemian w ruchach wyzwoleńczych. Sprawy tej nie rozwiązała treść wspomnianej 

wyżej trzeciej części książki, pomyślanej raczej jako naszkicowanie statycznego 

stanu struktury społeczno-politycznej grup partyzanckich i ludzi z,.viązanych z ru

chem oporu, bez wgłębiania się w istotę ich programów i realnego oddziaływania na 

ogól społeczeństwa. Traktowanie ruchu oporu jako walki ideologicznej zostało 
przez Autora ograniczone wyłącznie do konfliktu idei hitlerowskiej z wszystkimi 

jej przeciwnikami. Doprowadziło to do umieszczenia w jednym obozie partyzantów 

jugosłowiańskich i polskich z wojskowym spiskiem przeciwko Hitlerowi w lipcu 

1944 r. (s. 259-260). W czytelniku wzbudza to uzasadnione wątpliwości. Wiele 

istotnych momentów europejskiego ruchu oporu umknęło uwagi Aut-0ra. Nie wydaje 

sie uzasadnione omalże całkowite pominięcie antyfaszystowskiej walki prowadzonej 
w specyficznych warunkach obozów koncentracyjnych s. Aczkolwiek niewątpliwie 
walka ta nie przynosiła tak konkretnych efektów, jak zamachy czy likwidacja żoł

nierzy hitlerowskich, niemniej jednak jej istnienie dowodziło ogromnego hartu 
tych ludzi i trwania ich na antyfaszystowskich pozycjach ideologicznych. 

W pracy odczuwa się wyraźny brak podsumowujących wniosków, które dałyby 
ogólny obraz konkretnych wyników akcji ruchu oporu w Europie i jego wkładu 

w przyspieszenie rozgromienia Niemiec hitlerowskich. Autor nie podjął również -

jakże zresztą trudnej - próby jakościowej analizy ruchu oporu w odniesieniu do 

poszczególnych regionów Europy, jego ważności z punktu widzenia strategicznego 4• 

Michel wykorzystał w swej pracy literaturę dostępną jedynie w języku fran

cuskim, angielskim i niemieckim. To dość wąskie, w stosunku do europejskiego 

ruchu oporu, ograniczenie nie pozwoliło mu na właściwe zarysowanie obrazu anty

faszystowskiej walki w okresie okupacji w wielu krajach europejskich. Opinie 

Autora o ruchu oporu np. na terenie Związku Radzieckiego, Polski czy Jugosławii 

2 Wśród tych opisów wiele m1eJsca zajmują przykłady zaczerpnięte z polskiego
ruchu oporu. Np. o akcji V1 i V2 (s. 123-124), o tajnym nauczaniu (s. •155), o akcji 
sabotażowej (s. 230), o zabraniu pieniędzy przez AK (s. 237), itp. 

3 Autor wspomina wprawdzie o istnieniu antyfaszystowskiego ugrupowania na 
terenie obozu w Oświęcimiu (s. 187-!l.89), podkreśla jednak wyłącznie jego słabość 
i ograniczoną możliwość działania. 

4 Inna winna być ocena działania polskiego ruchu oporu i polskiej partyzantki 
działającej na bezpośrednim zapleczu frontowym wojsk hitlerowskich, a inna w sto
sunku do akcji belgijskich czy duńskich antyfaszystów. Sprawa dotyczy m. in. oceny 
bezpośrednich rezultatów każdej skutecznej akcji grup antyhitlerowskich. 
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obracają się w kręgu lcilku utrwalonych w literaturze zachodnioeuropejskiej opinii 
nie zawsze odpowiednio udokumentowanych. 

Wspomniane wyżej usterki pracy pozwalają na stwierdzenie, iż dynamiczne 
przedstawienie europejskiego ruchu oporu, jego walki, jego wkładu w zwycięstwo 
nad faszyzmem i jego wpływu na kształtowanie się przemian ideologiczno-politycz
nych w społeczeństwach naszego kontynentu w dalszym ciągu oczekuje na wyczer
pujące przeanalizowanie. Omawiana książka dokonała w tym kierunku pierwszego 
bardzo ważnego kroku. 

Jan Przewłocki 

L. G elb e r g, NIEMCY PO DRUGIEJ WOJNIE SWIATOWEJ. REFLEKSJE
O SYTUACJI PRAWNEJ, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, ss. 119. 

Książka L. Gelberga mimo stosunkowo dużego nasycenia naszego rynku wy
dawniczego problematyką niemiecką jest pozycją, po którą czytelnik sięgnąć może 
z zainteresowaniem. Autor szybko zareagował na wzrost zainteresowania opinii 
publicznej zwrotem, jaki dokonał się w polityce zagranicznej NRF, zwłaszcza wo
bec Polski. Uznanie granicy na Odrze i Nysie, oznaczające pogodzenie się z naj
ważniejszą bodaj konsekwencją klęski poniesionej w 1945 r., wyznacza zarazem 
istotną zmianę w dotychczasowym stanowisku prawnym Niemiec zachodnich, zmia
nę, która wystąpiła także w wielu innych kwestiach. Książka L. Gelberga ukazuje 
całą jej skalę i w tym jest z pewnością ciekawa i aktualna. 

W dziewięciu krótkich rozdziałach zawiera ona zwięzłe omówienie oraz analizę 
najważniejszych kwestii politycznych i prawnych, jakie składały się w minionym 
25-leciu na problem niemiecki. Konstrukcja pracy, na pierwszy rzut oka logiczna
i zrozumiała dla czytelnika, w trakcie lektury nasuwa pewne zastrzeżenia, ponieważ
rozdziały ściśle ze sobą tematycznie związane, np. I i IV oraz II i V, poprzedzielane
są innymi. Mankamentem są liczne powtórzenia, które jednak tylko w części kłaść
można na karb owych usterek konstrukcyjnych (por. np. uwagi na s. 20 1 30, 33
p. 40 i 44 p. 64, 6�. 68 i 75, 135-136 i 15S-159). Autor wyzyskał bogaty zestaw
źródeł, oficjalne dokumenty, wspomnienia, prasę oraz liczne pozycje literatury
przedmiotu zarówno z dziedziny historii, jak i prawa międzynarodowego, o której
informuje przy omawianiu poszczególnych zagadnień. Wydaje się jednak, że odwo
ływanie się do A. Bullocka (Hitler. Studium tyranii, Warszawa 1969) przy margine
sowej uwadze o prowokacji z radiostacją gliwicką, tylekroć omawianej w piśmien
nictwie polskim, jest już pewną przesadą.

Rozdział I poświęcił Autor zagadnieniu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, 
omawiając zarówno genezę aktu z 8 maja i wydarzenia, które go -poprzedziły, jak 
i jego zakres oraz skutki prawne. W tej ostatniej sprawie wypowiedział się on prze
ciwko poglądowi, że na skutek podpisania bezwarunkowej kapitulacji Niemcy utra
ciły podmiotowość prawnomiędzynarodową, czyli że przestały być państwem, wska
zując przede wszystkim na brak takiego zamiaru po stronie zwycięskich mocarstw. 
Nie podjął jednak interesującego zagadnienia charakteru tej państwowości niemiec
kiej w okresie od 8 V 1945 do września-października 1949 r., poprzestając tylko na 
uwadze, że w literaturze wskazuje się często, iż Niemcy znajdowały się w tym 
czasie w sytuacji podmiotu „posiadającego zdolność prawną ze stanowiska prawa 
międzynarodowego, pozbawionego jednak czasowo zdolności do działań prawnych" 
(s. 21). Nasuwa się tu uwaga, że tego rodzaju „ubezwłasnowolnienie" musiałoby 
zakładać istnienie działającego podmiotu, czyli że Niemcy musiałyby wówczas po-

'1 - Sobótka 3n3 
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siadać działające organy państwowe. Z podobną powściągliwością potraktował też 
Autor to zagadnienie w rozdziale IV. Wydaje się, że powinien był podjąć próbę 
bardziej wnikliwej analizy tej „szczególnej, nietypowej, nie spotykanej chyba w do
menie stosunków międzynarodowych" (s. 75) sytuacji, w jakiej znalazły się wówczas 
Niemcy, zwłaszcza że jego słuszne zresztą twierdzenie o dalszym, mimo bezwarun
kowej kapitulacji, istnieniu państwa niemieckiego kłóci się nieco z podaną na s. 81 
definicją państwa. 

Rozdział II, zatytułowany „Problem rozczłonkowania Niemiec", obejmuje nie 
tylk(l, sam problem, tak jak on się przedstawiał w polityce mocarstw w okresie 
trwania wojny i tuż po jej zakończeniu, lecz również i rov.vój wydarzeń, które 
w latach następnych doprowadziły do powstania dwóch państw niemieckich. Szcze
gólne znaczenie przypisuje tu Autor decyzjom o podziale na strefy okupacyjne. 
pisząc, że „po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec kraj ten został faktycznie rozbity 
na części" (s. 30) i że w tych „faktycznie podzielonych Niemczech prowadzona była 
przez poszczególne mocarstwa w różnych strefach okupacyjnych różna polityka 
na polu ustawodawstwa, administracji i wymiaru sprawiedliwości. Coraz bardziej 
zaczęły działać siły odśrodkowe i formalna jedność Niemiec, przewidziana w ukła
dzie poczdamskim, nie nabierała realnej treści, lecz zaczęła coraz bardziej przybie
rać postać iluzoryczną" (s. 31). Pomijając już to, że w Poczdamie - jak to wynika 
choćby ze zdania Autora na s. 26 - postanowiono utrzymać rzeczywistą, a nie 
tylko „formalną" jedność Niemiec, nie sposób zapominać, iż na terenie Niemiec 
wytyczono 4 strefy okupacyjne, powstały zaś tylko dwa państwa niemieckie i że 
granice pomiędzy strefami mocarstw zachodnich nie przeszkodziły ostatecznie, mimo 
pewnych trudności czynionych ze strony Francji, w powstaniu NRF. Co prawda, jak. 
to przedstawił Autor, w okresie wojny poszczególne wielkie mocarstwa żywiły za
miar rozbicia Niemiec, a myśl o tym towarzyszyła też ich decyzjom o podziale na 
strefy okupacyjne (por. cytat na s. 23, p. 2). Ostatecznie jednak zrezygnowały z tego. 
Późniejsze rozbicie tego kraju na dwa państwa spowodowane zostało „zimną woj
ną" i głębokim podziałem świata na dwa blok.i. Linia tego podziału przebiegała -
jak wiadomo - na terenie Niemiec i w tym tylko sensie wcześniejszy podział na 
strefy okupacyjne zadecydował o ich trwałym rozbiciu. Autor zdaje sobie oczywiś
cie z tego sprawę (rozbicie Niemiec związane jest „w pierwszym rzędzie z kształ
towaniem się stosunków międzynarodowych w ostatnim ćwierćwieczu", pisze nieco 
enigmatycznie na s. 36), nie zdołał jednak przedstawić tej tezy w sposób konse
kwentny i wystarczająco czytelny. W zakończeniu tego rozdziału Autor zwraca 

, uwagę na rolę, jaką w rozbiciu Niemiec odegrały niemieckie partie polityczne, bez 
których zgody, jak pisze, nie byłoby ono możliwe (s. 42-44), a także, co warto 
podkreślić, na znaczenie takich czynników, jak występujące w obydwu blokach ten
dencje integracyjne oraz żywa wśród sąsiadów Niemiec obawa przed ich „ekspansją 
i wojownic:oością", przed tym, że po zjednoczeniu byłyby znowu potężne (s. 45). 

Rozdział III, ,,Terytorium Niemiec", zawiera przede wszystkim omówienie kwe
!.Łii prawnych łączących się z granicą na Odrze i Nysie. Zamknął go Autor przyto
czeniem art. 1 umowy między Polską a NRF z 7 XII '1970 r. Wskazując na prawa 
Polski do tej granicy, Autor pomija zupełnie argumentację historyczną, a opiera je 
na odpowiedzialności Niemiec za pogwałcenie traktatów międzynarodowych i obo
wiązku wyrównania w ten sposób szkód spowodowanych ich zbrodniczą polityką 
w stosunku do narodu polskiego, a „poza tym" na konieczności zapewnienia bezpie
czeństwa wschodnim sąsiadom Niemiec. Autor polemizuje w związku z tym z teza
mi nauki zachodnioniemieckiej, według której jedyną formą odpowiedzialności pań
stwa może być ukaranie winnych i wypłacenie odszkodowania. Zwraca uwagę 
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stanowisko Autora wobec zarzutu aneksji podnoszonego przez tę naukę pod adresem 

Polski i ZSRR. Jak wynika z wywodu na s. '57-58, nie odrzuca zasadności tego 

zarzutu, lecz stwierdza, że współczesne prawo międzynarodowe nie przewiduje 

absolutnego zakazu aneksji, ponieważ zakaz taki, ,,równoznaczny z absolutnym 

zakazem wojny, a więc także wojny obronnej", stwarzałby tylko zachętę dla poten
cjalnego agresora, gwarantując mu bezkarność. Wynikałoby z tego, że Autor do

puszcza taką kwalifikację w odniesieniu do zmian terytorialnych zadecydowanych 

w Poczdamie na rzecz Polski. 

Powstaje jednak pytanie, czy dałoby się to pogodzić z uwagami Autora w roz

dziale IV - ,,Niemcy pod okupacją", na temat dekłaracji ,berlińskiej z 5 VI 1945 r. 

o objęciu przez wielkie mocarstwa władzy najwyższej nad .Niemcami, ,,włączając.

w to wszystkie uprawnienia przysługujące rządowi niemieckiemu". Jak podkreśla,

nie oznaczała ona zamiaru aneksji Niemiec, obejmowała jednak prawo dokonania

zmiany ich g.ranic (s. 65). K. Skubiszewski określa koncepcję aneksji jako wątpliwy

i niejasny tytuł. ,,Natomiast podbój i jego konsekwencja prawna w postaci wlad;?:y

najwyższej ... dały mocarstwom kompetencję do tego, iżby dysponować terytorium

niemieckim" (Zachodnia granica Polski, Gdańsk 1969, s. 404). Omawiany rozdział

pokrywa się w części z rozważaniami na temat bezwarunkowej kapitulacji

(rozdz. I), w części zaś stanowi ich rozwinięcie. Dotyczy to głównie omówionej

przez Autora sytuacji wewnętrznej w poszczególnych strefach okupacyjnych.

Z kolei w rozdziale V pt. ,,Powstanie dwóch państw niemieckich" kontynuuje 

Autor problematykę zawartą w rozdz. II, tym razem nie tyle od strony przyczyn 

rozbicia, ile konkretnych kroków podejmowanych przez mocarstwa okupacyjne 

(z jednej strony głównie USA, z drugiej ZSRR) oraz w.spółdziałających z nimi nie

mieckich władz i sil politycznych, które doprowadziły do powstania dwóch państw 

niemieckich. Omawiając etapy tego procesu, Autor stwierdza, że „jako temporalnie 

pierwsza" występowała zawsze część zachodnia Niemiec (s. 77), ale kilka stron 

dalej podaje, iż konstytucję NRD uchwalono 18 I'll (s. 85), NRF zaś 8 V 1949 r. 

(s. 79). Rozważania swoje w tym rozdziale kończy Autor wnioskiem, że obydwa 
państwa niemieckie powstały „z inicjatywy i przy aktywnym poparciu mocarstw 

okupacyjnych", a naiwnością polityczną byłby pogląd, iż w warunkach okupacji 

„powstanie i ukształtowanie się jednego czy drugiego państwa było wynikiem 

działania wyłącznie sil wewnętrznych i że w związku z tym władza państwowa ma 

charakter pierwotny, przy jednoczesnym wysuwaniu zarzutów interwencji i mario

netkowości procesowi powstania drugiego państwa niemieckiego" (s. 91). Rozważa

nia Autora zarówno w tej, jak i w innych poruszanych w książce kwestiach, z re

guły bardzo skomplikowanych i o dużym ładunku politycznym, cechuje rzeczowy 

i spokojny ton, a formułowane w niej tezy zachowują godny ipodkreślenia obiekty

wizm. Ich egzemplifikacja jest jednak z reguły jednostronna. 

W rozdziale VI omówił Autor kwestię roszczeń do wyłącznej reprezentacji Nie

miec, z jakimi występowały kolejne rządy NRF, oraz ostateczne. fiasko związanej 

z tym tzw. doktryny Hallsteina. Znajdujemy tu interesujący szczegół, że mianowicie 

również i rząd NRD w pierwszych latach istnienia tego państwa uznawał się za 

jedynego reprezentanta narodu niemieckiego (s. •95-96). Tytuł następnego rozdzia

łu - ,,Obecna sytuacja w Niemczech" - pozostaje w pewnej sprzeczności zarówno 

z zawartą w nim i mocno przez Autora uwypukloną tezą o istnieniu dwóch suwe

rennych państw niemieckich, NRD i NRF, jak i jego wyraźnym sceptycyzmem co 

do szans ponownego ich zjednoczenia (patrz zwłaszcza rozdział ostatni). Stawia to 

raczej pod znakiem zapytania stosowność używania terminu „Niemcy". Autor po

święcił tu wiele miejsca sprawie rokowań prowadzonych przez rządy dwóch państw 
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niemieckich na temat ich wzajemnyc_h stosunków. Analizując stanowiska obydwu 
stron, zwrócił trafnie uwagę na sprzeczność pomiędzy oficjalnym poglądem strony 
zachodnioniemieckiej, iż NRD nie stanowi dla niej „zagranicy", a wydawaniem 
przez sądy Republiki Federalnej wyroków skazujących za roradę tajemnic na rzecz 
NRD. Należy żałować, że książka L. Gelberga nie ukazała się o dwa lata później 
i że Autor nie mógł w niej uwzględnić osiągniętego właśnie przez obydwa państwa 
niemieckie porozumienia. ·Z chwilą bowiem, gdy zostanie ono podpisane i ratyfiko
wane, a NRD i NRF uzyskają status członków ONZ, to co określano jako „problem 
niemiecki po drugiej wojnie światowej", stanie się zamkniętą kartą. 

Uwagę tę można także odnieść do rozważań na temat problemu Berlina Za
chodniego (rozdz. VIII). Po ukazaniu się książki byłe mocarstwa okupacyjne osią
gnęły ramowe porozumienie w sprawie statusu miasta. Pozwala to żywić przeko
nanie, że nastąpi niebawem ostateczne unormowanie sytuacji, o której Autor pisze, 
że była „niejasna, wyjątkowo kontrowersyjna, brzemienna w ciągłe tarcia i konfilik
ty, nadzwyczaj skomplikowana i jak czasami się wydaje wprost niemożliwa do 
uregulowania" (s. 122), przy tym - z czego Autor zdawał sobie sprawę - toczące 
się właśnie rokowania mogły zakończyć się politycznym kompromisem i w „stopniu 
trudnym do przewidzenia zniweczyć prognozy stawiane w tej kwestii" (s. 120). 
Utrudniało to, jak pisze, dodatkowo teoretyczną analizę. Obawa zrozumiała, choć 
wydaje się, idąca zbyt daleko. Polityczny kompromis, który łączy się zwykle z wpro
wadzeniem nowego stanu prawnego, nie musi sam przez się odbierać wartości tE;O
retycznym wnioskom sformułowanym w odniesieniu do dawnego. 

W rozdziale IX rozważa Autor perspektywy zjednoczenia Niemiec. Jak już 
wspomniano, ocenia je pesymistycznie, upatrując słusznie główną przeszkodę 
w „biegunowej odmienności struktury społeczno-ekonomicznej obu państw nie
mieckich" (s. 152), ponadto w fakcie ich przynależności do dwóch przeciwstawnych 
bloków militarno-politycznych, co - jak pisze - ,,usuwa z porządku dnia wszelkie 
marzenia o wszczęciu nawet najskromniejszych kroków . . . [wiodących] do przy
wrócenia jedności państwowej" (s. 152) bez zgody tych bloków (s. IJ.56). I nie po
siada z pewnością większego znaczenia okoliczność, o której z przesadnie legalisty
cznego punktu widzenia wspomina Autor, że mianowicie „jeśli NRD może swobod
nie decydować o sprawie zjednoczenia, to NRF poddana jest w tej dziedzinie 
ograniczeniom wynikającym z art. 2 Układu ogólnego" (s. 153, p. 43). 

Poważną przeszkodę widzi Autor także w stale postępującym procesie różnico
wania się obydwu społeczeństw niemieckich, a nawet narastania wzajemnej nie
chęci czy wrogości. Przywiązuje jednak nadmierną wagę do przejawów szowinizmu 
na zawodach sportowych, w których walczą ze sobą zawodnicy obydwu republik, po
nieważ dz,ieje się to też w czasie zawodów rozgrywanych w ramach tego samego po
wiatu. Trudno się też zgodzić, choćby przez analogię z pewnymi praktykami, których 
obiektem nie tak dawno temu był naród polski, z dowodzeniem. iż Niemcy nie 
stanowią wspólnoty językowej, bo „Fryzowie, Bawarzy i Sasi mówią tak odmien
nymi gwarami, że niełatwo uznać ich za ludy mówiące tym samym językiem" 
(s. 138, p. 5). Również i niektóre argumenty zaczerpnięte z historii Polski bardziej 
przeczą tezie Autora, niż ją uzasadniają. Przy tym wszystkim nie sposób jednak 
odmawiać całkowicie racji zdaniu, że „dalsza polaryzacja polityki obu państw 
niemieckich może po pewnym czasie w określonych warunkach doprowadzić rów
nież do ostatecznego rozbicia narodu niemieckiego na dwa narody" (s. 144). 

Na zakończenie trzeba jeszcze z recenzenckiego obowiązku wypomnieć Autorowi 
pewne błędy lub pomyłki rzeczowe, np. różne daty tych samych wydarzeń, ale 
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i przyznać, że podjął się opracowania ambitnego, a równocześnie z wielu względów 
szczególnie trudnego tematu oraz że książka jego wypełnia istotną lukę w dotych
czasowej literaturze na tematy niemieckie. 

Adam Basak 

25 LAT PRASY NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH, praca zbio
rowa pod red. A. Wakara, Kraków 1972, ss. 236. 

Pozycja ta zawiera osiem powielonych monograficznych opracowań dotyczących 
prasy poszczególnych wojewódzkich ośrodków wydawniczych na ziemiach zachod
nich i ipółnocnych w 25-leciu Polski Ludowej 1945-1970. Były one referowane na 
specjalnej konferencji prasoznawczej, która odbyła się 26 IX a.970 r. we Wrocławiu 
z okazji 25-lecia wrocławskiego „Słowa Polskiego", pierwszej na ziemiach zachod
nich gazety codziennej. Materiały z tej sesji zebrane w prezentowanej książce wy
dano w znanej historykom ,prasy serii „Biblioteka Wiedzy o •Prasie". Doczekały się 
one druku dzięki wspólnym wysiłkom Wrocławskiego Wydawnictwa Prasowego 
(znanego z licznych inicjatyw na odcinku badań nad prasą, przyjęły się już np. co
roczne sympozja prasoznawcze organizowane jesienią we Wrocławiu z udziałem 
praktyków i teoretyków dziennikarstwa z całego kraju), 9środka Badań Praso
znawczych w Krakowie oraz Zarządu Głównego RSW „Prasa". Samą myśl jubileu
szowych dyskusji oraz prac nad dziejami prasy podjętą przez środowiska dzienni
karskie i naukowe w poszczególnych regionach ziem zachodnich i północnych uznać 
należy za przedsięwzięcie nader pożyteczne. Można by się tylko zastanawiać, czy 
w 1972 r. słuszne i sensowne jest łączne traktowanie prasy na ziemiach, które 27 
lat temu nazywaliśmy odzyskanymi. Prasa ośmiu województw zorganizowanych na 
tych ziemiach nie różni się od prasy w pozostałych województwach ,naszego kraju. 
Wspólne, a zarazem odmienne aniżeli w innych regionach 'były społeczno-polityczne 
i ekonomiczne warunki jej startu na ziemiach zachodnich i północnych oraz funkcje 
społeczne, jakie miała tu do spełnienia. Ziemie te -wróciły do Polski po okresie 

wielowiekowej niewoli. W warunkach niewoli tylko na Sląsku Opolslcim, Warmii 
i Mazurach oraz na Pograniczu i Kaszubach istniały /bogate tradycje polskiego czaso
piśmiennictwa. Po wyzwoleniu zachodziły tu szczególnie -trudne i złożone procesy 
społecz·ne, jak problem współżycia grup dzielących się według pochodzenia regio
nalnego, problem autochtonów i osadników, różne stereotypy kulturowe, wreszcie 
w nowej zbiorowości przeważała społeczność wiejska z brakiem nawyku czytania 
gazet. Zjawiska te, właściwe jeszcze dla lat pięćdziesiątych, dopiero w następnym 
okresie przestały się w ogóle liczyć. Mimo licz,ny�h trudności regiony najbardziej 
odlegle od centrów kulturalnych, Szczecińskie i Wrocławskie, wykazywały wówczas 
największą aktywność prasową w kraju. Na ziemiach zachodnich występowały też 
duże niedobory kadry dziennikarskiej i drukarskiej, 'bardziej też niż w innych regio
nach Polski zniszczony był przemysł poligraficzny. Zaden z autorów nie wspomniał 
o studiach dziennikarskich na konspiracyjnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich
w Warszawie, który w okresie okupacji kształcił z myślą o tych ziemiach przyszłych
dziennikarzy. Nie da się zaprzeczyć, że na świeżo przywróconych Polsce obszarach
panował wielki głód słowa polskiego. Prasa od samego początku dobrze służyła
sprawie szybkiego ich zagospodarowania, odbudowy i roz,budowy, repolonizacji, in
tegracji regionalnej, narodowej i autochtonizacji nowych ich mieszkańców. Srodki
masowego komunikowania angażowały i pobudzały inicjatywę społeczną, utrwalały
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poczucie ładu i stabilizacji, umacniały autorytet władzy ludowej, co na ziemiach 

zachodnich miało specjalne znaczenie. Oto wymowne przykłady publikacji praso

wych z tamtych lat: Gdynia nie będzie nigdy ziemią obiecaną dla nierobów (Biule

tyn Bałtycki z 8 V 1945 r.), Na zachodzie pustki nie będzie (Kurier Szczeciński z 11 X 

1945 r.), Polski osadnik wraca na ziemie praojców (Rolnik Dolnośląski z 1 XI 

1945 r.). Społeczne funkcje prasy na ziemiach zachodnich i północnych dobrze ilu

struje cytat ze wstępu do recenzowanego zbioru: ,,Była niemilczącym świadkiem 

usuwania gruzów z ulic zniszczonych miast, pierwszej orki, siewów i ż.niw, inaugu

racji roku akademickiego na wyższych uczelniach i otwierania nowych szkól, akcji 

osiedleńczej, a wreszcie codziennej roboty w odbudowanych i nowo zbudowanych 

zakładach pracy" (s. '11). Tak więc prasa okresu powojennego jest wielkiej wagi 

dokumentacją źródłową. 

Autorzy dokonując analizy pism poszczególnych regionów przyjęli - z wyjąt

kiem autora zarysu prasy olsztyńskiej - te same założenia periodyzacji, które 

przyjmuje się <lla całej powojennej historii prasy polskiej, wydzielając trzy okresy. 

Pierwszy obejmuje lata '1945-1949, drugi lata 1950-1955/56, trzeci okres popaździer

nikowy aż do chwili obecnej. Podział taki wydaje się słuszny dla prasy wszystkich 

regionów, wynika on zarówno z naturalnej szeroko rozumianej ewolucji prasy 

w nowej rzeczywistości ustrojowo-politycznej, jak i z atmosfery politycznej czasów 

przed i po październiku 1956 r. Autorzy na ogól mechanicznie ujmują dzieje prasy 

w trzech wydzielonych okresach bez szerszej (zwłaszcza w niektórych pracach) cha

rakterystyki zewnętrznych cech drukowanych środków informacji (form graficznych, 

objętości, formatu itd.), jak i ich strony wewnętrznej (gatunki dziennikarskie, cechy 

publicystyki, stopień odzwierciedlania opinii wszelkich grup społeczności polskiej 

itd.). 
W latach 194fi-1849 nMtępowała :,topniowa stabilizacja form graficznych, miej:,c 

druku, składów redakcji i niebywały rozwój ilościowy pism. Dokonywało się zróż

nicowanie treści. Tematyka warunkowana była w dużym stopniu przez aktywną 

działalność obu partii robotniczych i obu stronnictw chłopskich. W okresie drugim 

1949-1956/57 wypracowane zostały dojrzale formy w zakresie informacji. Wykształ

cono sporo dziennikarzy, następowała stabllizaja grup typologicznych pism. Mery

torycznie tematyka była wtedy słuszna, ale zbyt przesiąknięta ideologią kultu jed

nostki i wszelkich zjawisk właściwych dla tych lat, jak np. nadmiernego centralizmu 

we wszystkich dziedzinach życia. Dopiero w okresie trzecim, od października 1956 r., 

datuje się wszechstronny kontakt prasy z jej odbiorcą. Nie należy oczywiście rozu

mieć, że ten szeroki kontakt prasa utrzymywała nieprzerwanie do dziś. W latach 

sześćdziesiątych, w okresie przed grudniem 1970 r., w prasie przeważały mimo 

wszystko tematy bardziej ogólne i bardziej odlegle od zwykłych, codziennych, ale 

ważnych życiowo <lla czytelnika 1• Najbardziej liczą się dla niego informacje i pu

blikacje mające bezpośrednie znaczenie w jego życiu codziennym, jak usługi, han

del, budownictwo mieszkaniowe, place, komunikacja itd. Dopiero stopniowo od po

,czątku 1197-1 r. stwarzano środkom informacji warunki do właściwego wypełniania 

ich funkcji społecznych. Prasa powinna w sposób otwarty i ofensywny załatwiać 

różne słuszne sprawy swoich odbiorców. 

Recenzowana pozycja według ogólnej oceny nie spełnia warunków stawianych 

pracom w pełni naukowym. Jest mimo wszystko laurką dla uczczenia jubileuszu, 

stąd zawiera ona zbilansowane oceny, często zbyt ogólne, na ogól pozbawione bazy 

1 Patrz W. M a s l o w  s k i, Obraz handlu w prasie codziennej (Zeszyty Praso
znawcze, 1971, nr 3, s. 18). 
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dokumentacyjnej. Pominięcie - z wyjątkiem autora opracowania prasy olsztyńskiej 
A. Wakara - materiałów archiwalnych spowodowało, że poszczególne publikacje

są tylko podsumowaniem literatury poszerzonym, nie we wszystkich zresztą pra
cach, o relacje ustne ludzi, którzy tworzyli w okresie powojennym środki informacji
na ziemiach zachodnich.

Jak w każdym dziele zbiorowym, tak i w niniejszym określone jego części cha
rakteryzują się zróżnicowanym poziomem naukowym. Zbiór rozpoczyna monografia 

J. Glenska o prasie opolskiej. Na tym terenie bardzo żywa była polska działalność
wydawniczo-prasowa przed 1945 r., która umożaiwiała utrzymanie ciągłości życia
polskiego. Prasa powojenna organizowana •była na pniu bogatej tradycji, np. ,,No

winy Opolskie" kontynuowały nawet numerację przedwojennych „Nowin Codzien
nych". Często też tworzyli prasę na Sląsku Opolskim w warunkach nowej rzeczy

wistości ustrojowej, wypełniając ją nowymi treściami, twórcy polskich gazet
w Niemczech {np. znany publicysta przedwojenny „Nowin Codziennych" i innych
pism Związku Polaków w Niemczech Jan Langowski). Autor dysponował dość dużą
liczbą publikacji odnoszących się do prasy opolskiej po 1945 r. Region ten jest na

tym odcinku chyba najlepiej opracowany w zestawieniu z wszystkimi pozostałymi
województwami ziem zachodnich i północnych. Będąc w tej dobrej sytuacji, Glensk
zaprezentował czytelnikowi dość dokładną charakterystykę rozwoju prasy opolskiej
w 25-leciu, zarówno informacyjnej, społeczno-kulturalnej, naukowej i popularno
naukowej, powiatowej, zakładowej i branżowej. Prasa powiatowa stanowiła zjawisko
powszechne w całym kraju, zwłaszcza w latach 1953�1955. Poziom miała niski,
zawierała przewa�nie suchą informację, rzadka i słaba była na jej lamach publi
cystyka. Trudno się zgodzić, że „Kwartalnik Opolski" jest czasopismem popularno
naukowym.

Prasę dolnośląską opracowała K. Bednarz. Brak jednak w tym omówieniu bo
gatego we Wrocławiu czasopiśmiennictwa studenckiego, zakładowego, branżowego, 
popularnonaukowego i naukowego (parę zdań poświęciła Autorka tylko czasopismu 
historycznemu „Sobótce"). Brakuje również choćby wzmianki o wychodzącym po 
wojnie we Wrocławiu dzienniku „Arbeiter:,timme", przeznaczonym dla ludnotici 
autochtonicznej starszego pokolenia ,nie znającej języka polskiego. Niewłaściwe są 
chyba objętościowe proporcje materiału dotyczącego dziejów prasy codziennej i spo
łeczno-kulturalnej w poszczególnych okresach 25-lecia. O ile latom 11'945-1949 po
święcono 10 stron, to okresowi •1949--1956, tak ważnemu w powojennych dziejach 
prasy, tylko jedną stronę, a całemu 14-leciu 1956--!1970 - 4 strony. W związku 

z tym przedstawione dane często muszą 'budzić u czytelnika niedosyt informacji, 
dotyczących zwłaszcza nakładów, metod pracy zespołów redakcyjnych, wszelkich 
akcji społecznych organizowanych przez poszczególne pisma, współpracowników re
dakcji itd. Dlatego wykład często zawiera wypowiedzi gołosłowne, np. kiedy Autorka 

pisze, że pisma wrocławskie dużo uwagi poświęcały w okresie powojennym pol
skim tradycjom ziemi dolnośląskiej. Aż się prosiło wymienić ważniejsze przedsię

wzięcia i publikacje oraz wskazać na najbardziej zasłużone na tym odcinku na
zwiska popularyzatorów polskości ziemi dolnośląskiej. Należy się również w tym 
miejscu sprostowanie, że Polpress nie powstał - jak pisze Autorka - w 1946 r. 
(s. 40). Protoplasta PAP sięga swymi początkami 1944 r., kiedy to powstał z inicja
tywy .ZPP jeszcze na terytorfom ZSRR; od 26 X 1945 r. jako PAP. 

Kolejne studium W. Nodzyńskiego traktuje o prasie zielonogórskiej. Na tym 
terenie duży był udział ośrodka poznańskiego w dziele tworzenia środków infor

macji. Pierwsze lubuskie pisma, jak „Ziemia Gorzowska" (numer 1 ukazał się 6 VII 
1945 r.) czy jej kontynuatorka „Ziemia Lubuska", wydawane były w Gorzowie 
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z inicjatywy działaczy i dziennikarzy poznańskich. Do momentu utworzenia 
w 1950 r. woj. zielonogórskiego kolportowano tu poważną część nakładu prasy 
wielkopolskiej. Były też próby wejścia na rynek czytelniczy Ziemi Lubuskiej prasy 
wrocławskiej. Przez krótki okres wydawano tu mutację „Słowa Polskiego". Wszyst
kie jednak kroki podejmowane przez środowisko wrocławskie kończyły się niepo
wodzeniem ze względu ,na konkurencję Poznania. Własne środowisko dziennikar
skie stworzono w Zielonej Górze na początku lat pięćdziesiątych. Do września 
1952 r. organ KW PZPR w Zielonej Górze, ,,Gazeta Zielonogórska", był mutacją. 
,,Gazety Poznańskiej". 

O prasie szczecińskiej pisze dyrektor Instytutu Zachodniopomorskiego w Szcze
cinie T. Białecki, a o koszalińskiej znany dziennikarz tego ośrodka A. Czechowicz. 
Autorzy zastosowali te same zasady konstrukcji. Najpierw przedstawili główne ten
dencje rozwojowe prasy na tle dość szerokiej charakterystyki życia społeczno-eko
nomicznego i politycznego Pomorza Zachodniego, następnie dali bardziej szczegóło
wy zarys jej rozwoju według podziału typologicznego (zwłaszcza w odniesieniu do 
dzienników, np. ,,Głosu Koszalińskiego". czy „Kuriera Szczecińskiego"). A. Czechowicz 
pominął jednak zupełnie prasę zakładową i bra-nżową. Autor ten niepotrzebnie po
wtórzył na dwu stronach cały materiał -dotyczący tworzenia się na Pomorzu Za
chodnim polskiej administracji w 1945 r., osadnictwa, stosunków społecznych itd., 
który przedstawił w swoim szkicu T. Białecki. Koszalińskie wyodrębniło się w osob
ne województwo w 1950 r. Do tego czasu ,na całym Pomorzu Zachodnim, a więc 
łącznie z terenem dzisiejszego woj. koszalińskiego, była wspólna administracja, uka
zywały się gazety i czasopisma, których zasięg terytorialny ,obejmował cały region 
w znaczeniu historycznym. Niezrozumiale więc są powtórzenia poczynione przez 
A. Czechowicza z charak,terystyką pism do '1950 r., które omówił w swojej pracy
T. Białecki. Natomiast słowa uznania należą sie Czechowiczowi za to. że tylko
w jego monografii znajdujemy informacje o miejscowych korespondentach pism
centralnych, jak „Trybuny Ludu", ,,Dziennika Ludowego" czy „Sztandaru Młodych".

Zbiór zamykają kolejno rozprawy: E. Milewsl{iego o prasie gdańskiej i A. Wa
kara o prasie olsztyńskiej. Na Pomorzu Gdańskim już w pierwszych dniach maja 
1945 r. rodziły się pisma informacyjne (3 maja „Wiadomości Wejherowskie", 8 maja 
„Biuletyn Morski" w Gdyni), które podobnie jak w innych regionach nie zawsze 
były jeszcze w stanie kształtować opinię publiczną w ,tak trudnym dla masowych 
środków informacji okresie powojennym, ale już przez to, że starały się zaspokoić 
wielki społecz,ny głód na informację, spełniały rolę ogromnie pozytywną. E. Milew
ski dokonał dość dokładnej analizy rozwoju prasy codziennej, społeczno-politycznej, 
naukowej i popularnonaukowej, właściwej oraz bogato reprezentowanej w regionie 
gdańskim prasy mor:skiej. W ewidencji czasopism ,naukowych i popularnonauko
wych pominięty został bardzo ambitny pod względem redakcyjnym i naukowym 
„Rocznik Elbląski", który -Od kilku już lat dobrze służy rozwojowi kultury, głównie 
historycznej, wśród mieszkańców ziemi elbląskiej. 

Rozprawa o prasie olsztyńskiej jest chyba najlepiej opracowaną częścią recen
zowanej książki. Autor zajął się wszystkimi elementami, które zgodnie z ,najnowszą 
metodologią prasoznawstwa winny wchodzić w zakres badań historycznoprasowych. 
Na szerol{ie ujęcie tematu pozwoliło Autorowi wykorzystanie licznych źródeł archi
walnych i relacji twórców prasy olsztyńskiej. Wśród ludzi, którzy tworzyli ją 
w 1945 r., znaleźli się dawni warmińscy i mazurscy działacze. Wakar przyjął inną 
periodyzację dla zobrazowa,nia powojennych dziejów prasy olsztyńskieJ, która -
jego zdaniem - jest właściwa·, gdyż wynika z ewolucji jej rozwoju w tym regionie. 
Cezurą był tu m. in. okres 1955-1-959, niezwykle płodny w nowe pisma. W ·1955 r. 
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założono wychodzące do dziś, znane poza granicami województwa, pismo społeczno

-kulturalne „Warmia i Mazury". 

Pracę zamykają bardw przydatne przy lekturze książki oraz pożyteczne dla 

badaczy czasopiśmiennictwa ziem zachodnich i północnych indeksy: czasopism 

w układzie terytorialnym, alfabetycznym oraz wykaz nazwisk ludzi związanych 

z prasą ziem, które 27 lat temu wróciły do Macierzy. 

Na koniec wypada podkreślić niezbyt dokładną korektę oraz w wielu miejscach 

brak precyzji w formułowaniu myśli. Np. na s. 48: ,,Marian Orzechowski na temat 

problemów niemieckich, Bronisław Pasierb o historii najnowszej", s. 92: ,,tematyka 

spraw przestrzennych i geograficznych". 

Kazimierz Bobowski 




