
R C E N z J E 

S. R u s s o  c k  i, PROTOPARLAMENTARYZM CZECH DO POCZĄTKU XV
WIEKU (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego t. 71), Warszawa 1973, ss. 136. 

Omawiana praca jesl rozprawą habilitacyjną. Tematyką zgromadzeń przedsta
nowych i stanowych w epoce feudalizmu na terenie krajów Europy środkowej 
i wschodniej zajmował się S. Russocki już od wielu lat i przygotował z tego za
kresu szereg interesujących artykułów. Niemniej podjęcie się napisania rozprawy 
o protoparlamentaryzmie czeskim było z jego strony przedsięwzięciem odważnym.
Wchodził przecież w problematykę monograficzną kraju obcego, raczej słabo zba
daną. Nie mógł zaś zadowolić się tylko teoriami ogólnymi, choćby dlatego, że
niedawno ukazała się zwięzła synteza dziejów parlamentaryzmu czeskiego 1• S. Rus
socki z zadania, przed jakim stanął, wywiązał się dobrze. Stworzył pracę zawiera
jącą zarówno gruntowną analizę wielu kwestii szczegółowych, jak i szersze nowa
torskie ujęcia syntetyczne.

Książkę otwiera wstęp, w którym Autor dziękuje swym nauczycielom i tym, 
którzy pomogli Mu w jej przygotowaniu, a zamyka wykaz źródeł i literatury ąraz 
streszczenie w języku niemieckim. Właściwa treść podzielona została na pięć roz
działów. W pierwszym, zatytułowanym „Punkt wyjścia", Autor omawia cel i me
todę opracowania, podstawę źródłową i stan badań. Jak wynika z deklaracji 
S. Russockiego, zasadniczym celem rozprawy jest „przedstawienie prntoparlamenla
ryzmu wybranego kraju środkowej Ew·opy w kategoriach pojęciowych ułatwiają
cych zestawienie osiągniętych rezultatów z wynikami badań prowadzonych tak
w poszczególnych krajach, jak też w skali całego kontynentu" (s. 11). O ile kwestia
celu rozprawy została sformułowana jasno 'i precyzyjnie, o tyle to, co Autor napisał
o metodzie, wydaje się zbyt zwięzłe. Nie uważam tego jednak za poważniejszy
mankament rozprawy, bo nie na pisaniu o metodach polega główna wartość dzieł
naukowych, lecz na ich podstawie źródłowej, analizach zagadnień szczegółowych
i wnioskach syntetycznych, a pod tym względem dysertacja- S. Russockiego stoi na
wysokim poziomie. Z uznaniem należy podkreślić widoczną wyraźnie gruntowną
znajomość zbiorów dokumentów i źródeł prawnych czeskiego średniowiecza. Jest
rzeczą zrozumiałą, że przy tego rodzaju temacie Autor nie korzystał z materiałów
archiwalnych, które zresztą nie wniosłyby chyba żadnych bardziej istotnych danych.
S. Russocki, chociaż nie jest historykiem sensu stricto, olientuje się bardzo dobrze
w literaturze dotyczącej źródłoznawstwa czeskiego średniowiecza wchodzącej w za
kres nauk pomocniczych historii, w pracach z dziedziny dyplomatyki, sfragistyk.i
i historiografii, chociaż nie mógł ich cytować zbyt wiele. Może szkoda, że wśród
pozycji pominiętych znalazło się nowe, uzupełnione wydanie znanego przeglądu
czeskich średniowiecznych źródeł historiograficznych pióra F. Palackiego, pozycja kła-

1 Ceska Na.rodni Rada - Snem ceskeho lidu. K. 25 vyroci osvobozeni, usp.
V. Vanecek, Praha 1970.
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syczna i do dziś wartościowa 2• Opis stanu badań zawiera gruntowne omow1enie 
poglądów historyków prawa na kwestię zgromadzeń politycznych średniowiecznych 
Czech na ciekawie pokazanym tle rozwoju historiografii czeskiej XIX i XX w. 

W rozdziale II, zatytułowanym „Mechanim władzy w dobie wczesnofeudalnej 
do schyłku XII w.", Autor wykracza dość szeroko poza ścisły temat rozprawy, zaj
mując się szeregiem kluczowych i szczegółowych spraw historii Czech X-XII w_ 

Formułuje przy tym sporo własnych godnych uwagi poglądów. Tak np. chyba 
słusznie sprzeciwia się tym uczonym, którzy są skłonni przypisywać ludowi aktywną, 

zinstytucjonalizowaną w formie rolę w ówczesnym życiu politycznym. Dużo uwagi 
poświęca stosunkom między władcą a możnymi, przeprowadzając przy tym orygi

nalną twórczą analizę źródeł. Odczytuje m. in. w nowy sposób fragmenty Kroniki 

Kosmasa, która jest już przecież pod względem zawartych w niej myśli dotyczących 

zagadnień państwa i władzy mocno wyeksploatowana a. 
W tym miejscu chciałbym się ustosunkować do wysuniętej przez S. Russockiego 

interpretacji legendy o Przemyśle Oraczu. Zgadzam się z Autorem, że wywodzi się 
ona raczej z tradycji lokalnej, a nie ze spuścizny literackiej antyku. Natomiast Jego 

koncepcja, że głosiła ona, jakoby władcy wywodzili się „jeśli nie spośród ludu, to 
z grona rodów uznawanych za »lepsze« i przez to samo predestynowanych do spra

wowania władzy", oraz przypominała, ,,iż do pełnienia najwyższych godności zdolni 
byli członkowie również innych »lepszych« rodów'' (s. 31) wydaje �ę zbyt daleko
idącą kombinacją. Sądzę po prostu. że legenda ta spełniała dwie zasadnicze funk
cje: 1 typowo średniowieczną funkcję moralizatorską-uczenia panujących szacunku 
do ludu, 2. specyficzną funkcję naukową-wyjaśniała genezę i charakter władzy 
książęcej. Kwestii „lepszych" rodów sprawnych do rządów nie poruszano w niej. 
Nie mogę dostrzec też u Kosmasa tendencji do swego rodzaju straszenia Przemyśli
dów innymi godnymi władzy możmymi rodami czes!Qmi, W całości "")'Wodów roz
działu poruszona wyżej kwestia odgrywa raczej drugorzędną rolę. 

Znacznie ważniejsze wydaje się oświadczenie Autora, że „można by ... zaryzy
kować stwierdzenie, że podstawowa więź polityczna w łonie tworzącej się dopiero 
w X-XII wieku czeskiej klasy feudałów wyrastała z bezpośrednich, osobistych kon
taktów międzyludzkich. Przybierała ona postać niesformalizowanych umów, wyni
kających z ogólniejszej zasady współżycia-wzajemności" (s. 37-38). S. Russocki pisze 
wprawdzie o roli nadań książęcych i kolektywnym korzystaniu klasy panującej ze 
zdobywanych przez władzę nadwyżek produkcyjnych, nie neguje też stosowania 
przemocy w budowie pierwotnych organizacji politycznych, ale przypisuje jej „jed
nak raczej ograniczoną rolę" (s. 36). Cały występujący tu zespól stwierdzeń Autora, 
powołującego się zresztą na bogatą międzynarodową literaturę, zasługuje na ustosun
kowanie się do niego, bo na gruntowną polemikę nie pozwalają skromne rozmiary 
recenzji. Wydaje mi się mianowicie, że podstawowa więź polityczna w łonie two
rzącej się klasy feudałów ,vyrastała z konkretnych wspólnych interesów ekonomicz
nych, klasowych, plemiennych czy narodowych, związanych z funkcją wewnętrzną 

2 F. P a  1 a c  k y, Wiirding der alten bohmischen Geschichtschreiber, Frag 1830. 
Tłumaczenie z uzupełnieniami wydań i stanu badań J. Charvata: Oceneni starych 
ceski}ch dejepiscu, Dilo Frantiśka Palackeho, t. I, Praha 1941, s. 63-319. 

3 Zob. m. in. z ostatnich prac na ten temat: D. T fe s t  i k, Kosmovo po jeti pfe
myslovske povesti (C:esky lid, R. LII, 1965); t e  n ż e, Kosmova kronika, Studie 
k pocatkum ceskeho dejepisectvi a politickeho myśleni, Praha 1968; R. H e c  k, 
Problemy państwa i władzy w „Kronice" Kosmasa (Acta Universitatis Wratisla
viensis, nr 109, Historia XVII, Wrocław 1970); S. R u s s o  c k  i, Elita władzy w kro
nice Kosmasa (Pamiętnik Słowiański, t. XXIII, 1973). 
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i zewnętrzną rodzącego się państwa. Bezpośrednie kontakty międzyludzkie stanowiły 

chyba drogę realizacji tejże więzi, a nie jej istotę. 

W krótkim stosunkowo ustępie traktującym o zgromadzeniach wczesnofeudalnych 

Czech Autor wykazuje dużą ostrożność. Wypowiada się za ewolucyjną drogą powsta

wania owych zgromadzeń, uważając, że prawdopodobnie w połowie XII w. doszło 

do wyodrębnienia się wielkich monarszych roków sądowych załatwiających jedno

cześnie sprawy państwowe i nadzwyczajnych zjazdów okolicznościowych z szer

-szym udziałem członków ówczesnego narodu politycznego. Głęboko słuszne wydaje 

się zdanie wypowiedziane w podsumowaniu rozdziału, że w tych czasach „można 

jedynie mówić o funkcjach, a nie kompetencjach owych zgromadzeń" (s. 43). 

Rozdział III, zatytułowany „Doba wielkich przemian", obejmuje czasy od końca 

XII w. do 1278 r. Przedstawiono w nim nie tylko kształtowanie się zgromadzeń 

Czech, lecz również zjazdów sądowo-politycznych Moraw. Wiele miej�ca Autor 

poświęcił zagadnieniom pozycji szlachty w państwie czeskim, starając się wykazać, 

że nie była ona wówczas zorganizowaną wspólnotą stanową. Autor polemizuje tu 

z szeregiem historyków czeskich. W polemice tej ma zapewne w wielu kwestiach 

szczegółowych rację. Czytelnik jednak odnosi wrażenie, że zaangażowany w udowod

nienie swej tezy idzie trochę za daleko, starając się przekazy dotyczące formowania 

się takiej wspólnoty interpretować w myśl przyjętego przez siebie założenia. O ile 

można zgodzić się np. z Jego interpretacjami dotyczącymi znaczenia terminu „terra" 

czy domniemanej pieczęci panów czeskich, o tyle niektóre inne interpretacje, np. 

-terminu „ziemianin" w Kronice Dalimila czy statutów Konrada Ottona są chyba

zbyt jednostronne. Ziemianin, któremu król czeski ma wierzyć, to przecież szlach

cic, a nie każdy mieszkaniec Czech, jak chce Autor (s. 61-62). Statuty Konrada

Ottona, będące zgodnie ze zdaniem S. Russockiego wyrazem kompromisu, gwaranto

wały rycerstwu pewne przywileje typu stanowego. Można niewątpliwie zgodzić się

, z Autorem, że szlachta czeska nie posiadała wtedy przywilejów równych przywi-

ł lejom szlachty węgierskiej. Można przyjąć, że Przemyślidzi potrafili utrzymać silną

pozycję panującego i nie dopuścić do zinstytucjonalizowanego wpływu szlachty na
rządy, chociaż to nie wydaje się callctem pewne. Niemniej w rozdziale traktującym
o epoce przemian Autor poszedł chyba nieco za mocno po linii negacji wzrostu

znaczenia szlachty.

W podsumowaniu rozdziału S. Russocki pisze z jednej strony o tym, że w odby

wanych w tym okresie w Czechach zjazdach nie dostrzega „wpływów zinstytucjona

lizowanego nacisku możnych na dwór". Podkreśla, że „pozostawały owe zgrnmadze

nia wielofunkcyjnymi zjazdami polityczno-sądowymi, zwoływanymi nadal i - co 

ważniejsze - kierowanymi przez panujących". Z drugiej strony jednak stwierdza: 

„Pewną innowację w porównaniu z poprzednim okresem stanowiło uregulowanie 

terminów zwoływania zgromadzeń, które przez to stały się nieodzownym elementem 

ustroju politycznego państwa" (s. 72). W tym ostatnim zdaniu, występującym w tek

ście S. Russockiego jako proste stwierdzenie pewnego stanu faktycznego, tkwi głę

boka istota zachodzących zmian. Król musiał zwoływać zjazdy, bez których nie 

mógł załatwiać szeregu spraw publicznych. Było to sukcesem możnych i podstawą 

do przyszłego umacniania się wpływów feudałów na rządy krajem. To, że zjazdy 

takie zwoływano w imieniu króla i król nimi kierował, nie wydaje się czymś god

nym szczególnego podkreślania. Ze zwoływaniem zjazdów i kierowaniem nimi przez 

monarchów spotykamy się przecież w średniowieczu w różnych krajach. 

W rozdziale IV zatytułowanym „Narodziny ustroju stanowego 1278-1415", szki

cuje Autor dalszą ewolucję zgromadzeń politycznych na terenie Czech i Moraw, 

nie uwzględniając szerszej problematyki całego Królestwa Czeskiego w jego po-
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większonych w owych czasach granicach. Rozdział ten napisano w stosunku do 
poprzednich bardziej zwięźle i skrótowo, a szkoda, ponieważ jest to epoka dla roz
woju ustroju stanowego i instytucji przedstawicielskich bardzo ważna. Niemniej 
szkic przedstawiony tu przez S. Russockiego oddaje w głównych zarysach jasno 
przebieg walki o władzę między monarchami a panami czeskimi i szlachtą oraz 
ewolucję ówczesnych zjazdów politycznych. Z wywodów Autora wynika, że właśnie 
w tej epoce widzi on kre:; utrwalenia się struktur stanowych w Czechach, a w os
tatnim okresie jej "trwania, za rządów Wacława _IV na przełomie XIV i XV w., 
wykrystalizowania się w zjazdach, obsyłanych nie tylko przez możnych, lecz także 
przez szlachtę, duchowieństwo i miasta, instytucji politycznego przedstawicielstwa 
stanów. 

Zachodzi pytanie, czy i w tym rozdziale nie występuje tendencja do „opóźnia
nia" przez Autora rozwoju czeskiego ustroju stanowego. Tendencja to uwidacznia 
się w sprzecznościach między niektórymi twierdzeniami teoretycznymi a zgroma
dzonym materiałem faktograficznym. Oto na s. 80-81 Autor pisze: ,,Bliższe współ
czesnym zapatrywaniom na istotę początku zgromadzeń stanowych Czech wydają 
się opinie badaczy, którzy jako czynniki sprawcze wskazywali na polityczną eman
cypację możnowładztwa, uniezależnienie się, bodaj częściowe, zgromadzeń w sto
sunku do króla, czy wreszcie powstanie takiej sytuacji politycznej, w której monar
chia byłaby zmuszona zwoływać rzeczników sil politycznych królestwa w celu 
uzyskania od nich zgody na nadzwyczajne obciążenia, od których zostały one w za
sadzie zwolnione w drodze przywilejów. Wszystkie te czynniki dochodziły jednak 
do głosu w okresie późniejszym, dopiero na przełomie XIV i XV wieku". Natomiast 
na s. 86-87 wymienia kilka zjazdów generalnych z czasów Jana Luksemburskiego 
w sprawach podatków, których „zaplata uznaną być mogla za wyraz dobrej woli 
stanów··. Równici; z.wraca uwagę fal<t, ie nu niektórych zjazdach z czasów panowa
rtia tego władcy spotykamy się z zarzutami wobec monarchy i mediacją między 
królem a opozycją. 

Rozdział V, zatytułowany „Perspektywy", stanowi podsumowanie całej pracy. 
Naszkicowano w nim raz jeszcze w sposób zwięzły stosunki między władcą a ówczes
nym „narodem politycznym" Czech od czasów pierwszych Przemyślidów do wojen 
husyckich. Przedstawiono dwa typy pierwotnych czeskich zjazdów państwowych: 
1. zjazd typu rozszerzonej „curia" panującego, 2. zgromadzenie o charakterze nad
zwyczajnym. Wskazano na znaczenie dla proioparlamentaryzmu czeskiego powoła
nia w Pradze w połowie XIII w. sądu ziemskiego, który odciążył zjazdy królestwa
od funkcji sądowniczych. Autor stwierdził też, zgodnie ze swą koncepcją, że dopiero
u schyłku XIV w. można mówić o zinstytucjonalizowanym wpływie możnych na
rządy krajem, kiedy to „rada królewska przeobraziła się z nieformalnego grona do
radców w organ centralnego zarządu państwem". W tymże czasie, według Niego,
zjazdy królestwa poczynały przekształcać się z narad króla i dostojników w spotka
nia „politycznego narodu" czeskiego. Tezą generalną S. Russockiego, podlueślaną
bardzo mocno, jest twierdzenie, że „zasadniczy zwrot w kierunku ukonstytuowania
się w Czechach właściwego przedstawicielstwa stanowego dokonał się w przełomo
wym dla życia tego kraju okresie wojen husyckich" (s. 107). Teza ta jest niewąt
pliwie słuszna. Zachodzi tylko pytanie, czy zwrot ten nie był konsekwencją uprzed
niego rozwoju, nie stanowił tylko jego przyśpieszenia i specyficznego ukształtowania
w warunkach powstania husyckiego.

Autor przeprowadza też porównanie stosunków czeskich z podobnymi stosunka

mi w innych krajach Europy. Stwierdza przy tym, że w funkcjonowaniu pierwot
nych zgromadzeń czeskich X-XIII w. istnieją analogie do funkcjonowania podob-

'· 
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nych zgromadzeń w zachodniej Europie. Z drugiej strony jednak brak rozwinięlego 
systemu wasalno-lennego dawał Przemyślidom mocniejszą pozycję wobec poddanych 
niż mieli władcy państw zachodniej Europy. Jądro, z którego wywodziły się przy
szłe czeskie zgromadzenia stanowe, widzi S. Russocki w rozszerzonej „curia genera
lis". Za specyficzną cechę czeskiej drogi· do ustroju stanowego uważa wąską bazę 
społeczną ruchu, który o niego walczył, reprezentującego interesy panów. W sporze 
między „korporatystami", zwolennikami poglądu o decydującej roli integracji grup 
społecznych i ich nacisku w procesie formowania się zgromadzeń stano"rych, a „in
stytucjonalistami", wywodzącymi te zgromadzenia z ewolucji instytucji państwo
wych, materiał czeski według S. Russockiego popiera zdanie tych ostatnich. Chociaż 
ten pogląd Autora może być jeszcze dyskutowany, trzeba przyznać, że zebrał on 
sporo ważkich argumentów na jego poparcie. 

Tyle o sprawach ogólnych. W pracy S. Russockiego, jak w wielu najlepszych 
pracach, można znaleźć nieco drobnych błędów. Tak np. na s. 75 nazwano króla 
Rudolfa I cesarzem Rudolfem II. Na s. 76 spotykamy mylną interpretację łaciń
skiego tekstu postanowienia „pokoju ziemskiego" z 1,281 r. Na s. 77 napisano, że 
uwięziony pan Zawisza z Falkensteinu zmarł w 1289 r., a w rzeczywistości został 
on skazany na śmierć i wbity na pal w 1290 r. Ilość tego rodzaju błędów jest jed
nak niewielka i nie podważa wysoce pozytywnego zdania recenzenta o technice pracy 
i o wszechstronnej erudycji Autora w zakresie historii ustroju i ogólnych dziejów 
średniowiecznych Czech. Erudycja ta jest zresztą znacznie szersza, czego dowodzą 
Jego wywody dotyczące zgromadzeń feudalnych w skali ogólnoeuropejskiej, oparte 
na imponującej znajomości międzynarodowej literatury tego tematu. W sumie roz
prawa stanowi cenne ujęcie jednego z kluczowych problemów dziejów ustrojowych 
narodu czeskiego, wartościowe nie tylko na gruncie polskim dla celów porównaw
czych, ale również pogłębiające merytorycznie studia nad historią parlamentaryzmu 
u naszych południowych sąsiadów. 

Roman Heck 

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE W 11772 ROKU (Ordines regulares virorum in 
Polonia anno 1772), Komitet Redakcyjny: L. Bieńkowski, J. Kłoczowski, Z. Sulow
ski (Materiały do Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce, t. I), Lublin 1972, 
ss. 344 + 36 map. 

Recenzowane dzieło opracował Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Pol
sce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, opublikowało zaś Towarzystwo Naukowe 
tegoż Uniwersytetu. Doczekało się ono już wysokiej oceny naukowej 1. Wydaje się 
jednak, że za mało została podkreślona jego przydatność dla badań nad przeszłością 
Śląska, który długo jeszcze związany był - co prawda dość luźno - z metropolią 
gnieźnieńską 2• Praca inauguruje wielotomowe Materiały do Atlasu historycznego 

chrześcijaństwa w Polsce, mające objąć całokształt zagadnień z szeroko pojętej 
hisliorii społeczno-religijnej, możliwej do kartograficznego przedstawienia. Z kolei 
materiały te mają stanowić podstawę do opracowania w przyszłości fundamentalne
go Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce. 

1 Zob. np. recenzję J. Tazbira w „Kwartalniku Historycznym", 1973, nr 3, 
s. 722-723.

2 Większość Śląska obejmowała diecezja wrocławska, a dekanaty pszczyński 
i bytomski należały do diecezji krakowskiej, natomiast Opawszczyzna stanowiła 
część diecezji ołomunieckiej, a Kłodzczyzna wchodziła w skład diecezji praskiej. 



268 Recenzje 

Nawiasem mówiąc, wydanie omawianego dzieła poprzedzało opublikowanie 
szeregu rozpraw wstępnych, sondażowych i towarzyszących, co jest niewątpliWie 
jedynie słuszną drogą wszelkich poczynań atlasowych, a z czego - niestety - nie 
wszyscy nasi kartografowie historyczni zdają sobie w pełni sprawę. A przecież 
publikacje takie są nieodzownym warunkiem nadania właściwego kierunku robotom 
ściśle już kartograficznym. Ratują one ponadto od zaprzepaszczenia ogromny zasób 
materiałów które bądź to z powodu swego charakteru, bądź też trudności wydaw
niczo-finansowych (publikacje kartograficzne są wszak dosyć drogie) nie mogą uka
zać się w postaci map. Należy oczywjście pamiętać o celu zasadniczym, o zachowa
niu należytego umiaru, aby nie popaść w zbytnią szczegółowość i nie utonąć w drob
nym przyczynkarstwie. 

Podstawą źródłową pracy stały się wyniki ankiety rozpisanej w 177·2 i 1773 r. 
przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, ar.cybiskupa beryteńskiego Giuseppe Garam
piego. Znajduje się ona obecnie w archiwum watykańskim. Praca dzieli się na trzy 
części: komentarze tekstowe, tabele materiałowe i zbiorek map. Na komentarze 
złożyło się siedem rozdziałów, mianowicie J. Kłoczowskiego o zakonach męskich 
w Polsce przedrozbiorowej, A. Chruszczewskiego o zakonach i prowincjach zakon
nych w 1772 r., W. Mi.illera o zakonach w diecezjach i województwach, G. Karole
wicz o wezwaniach kościołów klasztornych, L. Bieńkowskiego o ankiecie zakonnej 
Garampiego z 1773 r., wreszcie tegoż L. Bieńkowskiego o zasadach opracowania 
tabel i L. Mi.illerowej o zasadach opracowania map. Część drugą stanowi 86 tabel 
źródłowych, zestawionych przez L. Bieńkowskiego, E. Janicką-Olczakową i L. Mill
lerową. 69 tabel poświęcono zakonom męskim w Polsce w 1772 r., w tym 18 dotyczy 
wyłącznie Sląska (pruskiego i czeskiego 3), a 3 dalsze tylko częściowo. W następnych 
L6 tabelach podano wiadomości o śląskich zakonach męskich w 1750 r. (w diecezji 
wrocławskiej i wikariacie kłodzkim diecezji praskiej). Lącznie więc aż 37 tabel w ca
łości lub w części odnosi się do Sląslca. Stąd też ogromna waga recenzowanego 
wydawnictwa dla badań śląskoznawczych, chociaż tytuł pracy nie sugeruje tego 
wyraźnie. 

Atlas materiałowy składa się z 36 arkuszy mapowych, zawierających 41 map, 
kartogramów i kartodiagramów 4• Podstawą źródłową map były dane geograficzno
statystyczne znajdujące się we wspomnianych wyżej tabelach. Prócz kilku wyjąt
ków wszystkie mapy wykonano w jednolitej skali, co jest dużą zaletą atlasu, gdyż 
znakomicie ułatwia dokonywanie wszelkich porównań. Wszystkie jednolite skalowo 
mapy obejmują też jednakowy obszar, niezależnie od częstotliwości występowania 
na nim poszczególnych zakonów. Ujęcie takie jest dodatkowym walorem omawia
nego dzieła, pokazuje bowiem również tereny puste, co z punktu widzenia badaw
czego ma także pewne znaczenie. Mapy obejmują terytorium Rzeczypospolitej w jej 
granicach z 1772 r. oraz prowincję śląską, która najbardziej nas tu interesuje. 
Potraktowanie Sląska wespół z całą Rzecząpospolitą (co w naszych dociekaniach 
historycznych zdarza się stanowczo za rzadko) wyszło temu pierwszemu na korzyść. 
Można bowiem skonfrontować rozmieszczenie poszczególnych zakonów na Sląsku 
z innymi ziemiami polskimi. Autorzy wyzbyli się więc ciasnego partykularyzmu, 
jakże często jeszcze faworyzowanego przez niektórych badaczy śląskich i central
nych. Oby przykład lubelski był jak najczęściej stosowany. Prawda, że takie właś
nie potraktowanie Sląska ułatwiła Autorom sytuacja istniejąca w ówczesnym po-

3 Określanie Sląska Cieszyńskiego terminem „Sląsk Czeski" (w odróżnieniu od 
,,Sląska Pruskiego") nie wydaje się właściwe. 

4 _Ostatni arkusz mapowy (36) poświęcono wyłącznie rozmieszczeniu poszcze-
gólnych zakonów męsltich na Sląslcu w 1750 r. 
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dziale administracyjnym kościoła katolickiego na ziemiach polskich 5, ale nie widać 

większych przeszkód, by przy opracowywaniu innych problemów historyczno-karto

graficznych postępować podobnie. Wszystkie mapy wykonano prosto i tanio (jedno

barwnie). Są to robocze mapy materiałowe, tzw. mapy-inwentarze. Tego rodzaju 
opracowania kartograficzne poprzedzają zazwyczaj wydanie właściwych map -

znacznie droższych w druku, których wykonanie wymaga z reguły o wiele więcej 

czasu. Mapy-inwentarze przyspieszają udostępnienie ogółowi badaczy wstępnych wy
ników dociekań naukowych. Umożliwiają one ponadto znacznie wcześniejsze wszczę

cie szerokiej dyskusji nad oceną sposobu ujęcia rozpatrywanych problemów i po
szukiwań właściwych metod opracowania. 

Korzystanie z omawianej pracy ułatwiają indeksy osób wezwań oraz nazw 

geograficznych i zgromadzeń zakonnych. 
W sumie recenzowana praca wzbogaca ogromnie naszą wiedzę o liczebności, 

rozmieszczeniu geograficznym oraz liczbie zakonów i zakonników nie tylko w Rze

czypospolitej przedrozbiorowej, lecz także na Sląsku. Dzieło jest ponadto dobrym, 

można powiedzieć wręcz wzorowym przykładem nowoczesnego, tzn. wszechstronnie 

i wnikliwie opracowanego, odpowiednio przy tym przegrupowanego, wreszcie popra

wionego i uzupełnionego wydania geograficzno-statystycznych materiałów źródłowych. 
Odbiorca z niecierpliwością więc oczekuje ukazania się następnych tomów tego in
teresującego i pożytecznego wydawnictwa. 

Julian Janczak 
' 

DIE GROSSPREUSSISCH-MILITARISTISCHE REICHSGRtlNDUNG 1871. VOR
AUSSETZUNGEN UND FOLGEN, wyd. H. Bartel i E. Engelberg, t. II, red. nauko
wa G. Seeber i W. Wolter, Berlin 197•1\ ss. 607. 

Drugi tom wydawnictwa przygotowanego w związku z setną rocznicą odgór
nego zjednoczenia Niemiec w lt871 r. (o pienvszym w:ipominalem w „Sobótce .. ,
R. XXVIII, 1973 s. 397-398), zawiera 13 artykułów i rozpraw, które wyszły spod
pióra 13 autorów (dwa artykuły mają podwójne autorstwo, za to nazwiska dwóch
autorów pojawiają się dwukrotnie), w tym 8 z Berlina, 2 z Poczdamu, reszta z trzech
innych ośrodków. Są to przeważnie prace większe objętościowo, najbardziej obszerna
liczy ponad 70 stron. Gdy w tomie I mowa była o przesłankach zjednoczenia, tu
nacisk położony został na jego skutki. Z natury rzec-zy najwięcej artykułów dotyczy
pierwszego dziesięciolecia po zjednoczeniu (aż 7), gdy pozostałe usytuowane są 

równomiernie od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych aż do paździer
nika 1918 1·. Nie szukano więc skutków zjednoczenia w okresie republiki weimar
skiej, choć i tam one występowały.

W większym stopniu niż w tomie I uwzględniono tutaj zagadnienia ruchu ro
botniczego. W jednym z 4 artykułów mowa jest o polityce państwa wobec ruchu 

robotniczego, w innym o stanowisku ruchu robotniczego wobec nowej Rzeszy, dalej 
o walce socjaldemokracji w latach 1878-1884 w parlamencie oraz o opozycji wobec
pr,ojektu wojskowego w latach J.J892-1893. Także odmiennie niż w tomie poprzed
nim pojawiły się dwa artykuły dotyczące dziejów dyplomacji (początek sojuszu

5 Stan ten uległ zmianie dopiero na podstawie bulli papieskiej De salute ani
morum z 16 VII 1821 r., która podporządkowała diecezję wrocławską bezpośrednio 
Stolicy Apostolskiej, a dekanaty pszczyński i bytomski przyłączyła do diecezji wroc
ławskiej (por. Historia Sląska, t. II, cz. 2, Wrocław 1970, s. 377). 

8 - Sobótka 1974, z. 2 
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trzech cesarzy i zaostrzenie dyplomatyczne z !l.887 r.). W pozostałych mowa jest 
o sprawach gospodarczych (wpływ zjednoczenia na niemiecki przemysł maszynowy),.
o ogólnym charakterze państwa, o ustroju tegoż państwa (reforma konstytucji
bismarckowsk:iej w październiku 1918 r.), o sztabie generalnym (artykuł H. Helmerta
i K. Schmiedela, Zur Kriegspolitik und Strategie des preussischen Generalstabes

1870/71 und nach der Entstehung des de11tschen Kaiserreiches, jest wyraźną kon
tynuacją pracy pierwszego z tych autorów, zamieszczonej w tomie I), o mieszczań
stwie (w tomie II jest tylko jeden artykuł o koncepcjach politycznych mieszczań
stwa w latach siedemdziesiątych, pióra G. Seebera, zajmującego się dziejami libera
lizmu niemieckiego; jak na grupę społeczną, na którą zjednoczenie wywarło szcze
gólnie duży wpływ, to jednak mało), o junkierstwie (polityczne koncepcje junluów
na poc.zątku lat siedemdziesiątych), wreszcie o historiografii (wpływ zjednoczenia
na historiografię). Niewielką tylko rolę odgrywają tym razem elementy biograficzne
(w artykule o niebezpieczeństwie wojny w 1887 r. zwrócono uwagę na Bismarcka
i Walderseego), nie ma nic o rozwoju nacjonalizmu pod wpływem zjednoczenia,
niewiele o stanowisku innych państw wobec nowej Rzeszy (trochę w artykule
o początku sojuszu trzech cesarzy). Podobnie więc jak w tomie I, mamy do czy
nienia ze zbiorem prac, tylko częściowo połączonych tytułowym zagadnieniem, które
nie zostało naświetlone w pełni.

Tak jest tym bardziej, że i tutaj analiza przeważa nad syntezą, W rezultacie 
niektóre artykuły (np. o stosunkach dyplomatycznych) przynoszą sporą liczbę no
wych faktów, ogólny obraz trudno sobie wytworzyć. Do nowych źródeł sięgnęli 
bardziej historycy zajmujący się historią dyplomacji (w artykule o początkach so
juszu trzech cesarzy Wolter poza materiałami z NRD wyzyskał także archiwalia 
z Moskwy i Bonn, a więc akurat inne niż w nieznanej mu pracy H. Wereszycki; 
w Bonn i Wiedniu, poza Mcr:;eburgiem, Poczdamem i Dreznem, znalazł coś dla 
siebie Canis, przygotowując artykuł o zaostrzeniu dyplomatycznym w 1887 r.) niż 
pozostali. Ci ostatni opierali się głównie na źródłach drukowanych, najliczniej na 
prasie i stenogramach parlamentarnych. 

Wobec istnienia ogromnej literatury historyczn_ej do dziejów Niemiec czasów
Bismarcka i późniejszych wielu nowości tutaj nie ma, ale mimo to zasobny tom · 
posiada sporą wartość, a całość wydawnictwa przywitać należy z uznaniem. 

Adam Galos 

LEKSYKON POLACTW A W NIEMCZECH. Wydanie fototypiczne, wstęp: E. Os
mańczyk, Wrocław 1973, ss. XVIII, 636; POLACY SPOD ZNAKU RODŁA, Oprac.: 
H. Lehr, E. Osmańczyk, Warszawa 1972, ss. 31'7, 5 nlb., płyta.

Pięćdziesięciolecie założenia Związku Polaków w Niemczech (ZPwN) stało się 
doskonalą okazją do pobudzenia ruchu wydawniczego w tym względzie. Nie jest 
celem piszącego uchwycenie i ustosunkowanie się do wszystkich nowych pozycji. 
Zw1·ócę uwagę w zasadzie tylko na dwie, jakże jednak charakterystyczne publika
cje. Po albumie W. Wrzesińskiego zawierającym 271 pozycji materiału ilustracyj

nego I ukazały się dwa jeszcze obszerniejsze wydawnictwa tego typu. Chodzi tu 

o Polaków spod znaku Rodła (1972) i Leksykon Polactwa w Niemczech (1973). Łą-

1 Na swoim i wśród obcych. Z życia Polaków w Niemczech międzywojennych,
Katowice 1971, s. 72, k. nlb. 68. 
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czy te publikacje nie tylko temat, ale i osoby wydawców-autorów, których tradycje 
współpracy sięgają lat trzydziestych XX w. - ich redaktorstwa prasy młodzieżo
wej ZPwN. Pierwsza z nich, przygotowana przez spółkę autorską H. Lehr -
E. Osmańczyk, wydana została przez Ministerstwo Obrony Narodowej, druga, po
przedzona wstępem E. Osmańczyka pt. ,,Historia Leksykonu Polactwa w Niem
czech" - przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe i Instytut Śląski w Opolu
z inicjatywy tego ostatniego. Leksyko-n był już częściowo publikowany w 1970 r. i

Obydwie pięknie wydane pozycje różnią się warunkami, w jakich powstały. 
Jeżeli Księga Pamiątkowa Polaków spod znaku Rodła jest wynikiem zebrania bo
gatego materiału historycznego, nadesłanego przez byłych działaczy polskich w Niem
czech już w warunkach Polski Ludowej, to idea opracowania Leksykonu zrodziła 
się w pierwszych miesiącach sprawowania władzy w Niemczech przez hitleryzm. 
Inicjatorem wydawnictwa był ZPwN, który naczelne redaktorstwo Leksykonu po
wierzył E. Osmańczykowi. Leksykon - dzieło aktywu ZPwN wszystkich dzielnic -
miał ocalić przed zagładą pamiątki polskie i stanowić materiał na przyszłą, po 
II wojnie światowej, konferencję pokojową. Planowany w 1938 r. przez ZPwN druk 
Leksykonu w Polsce w objętości ponad 1500 stron maszynopisu {w tym 1200 po
zycji materiału ilustracyjnego) nie został zrealizowany z racji postawy rządu pol
slciego, nie chcącego popsuć - jak twierdzono - dobrych w owym czasie stosun
ków polsko-niemieckich. W takiej sytuacji wiosną 19i39 r. ZPwN powierzył druk 
Leksykonu swemu opolskiemu wydawnictwu „Nowiny''. Tym samym Leksykon 

stał się pierwszym drukiem Polski podziemnej, gdyż wydawnictwo musiało być 
utrzymane w tajemnicy przed władzami hitlerowskimi. Z zaplanowanych 30 arku
szy Leksykonu wydrukowano tylko 19, przy czym dwudziesty arkusz miał pójść na 
maszyny drukarskie w dniu 1 IX 1939 r. Ustalony nakład w wysokości 5000 egzem
plarzy został skonfiskowany i spalony przez władze hitlerowskie. Ocalało zaledwie 
kilka egzemplarzy, z których najbardziej kompletny w bohaterski sposób przecho
wał do naszych czasów były drukarz „Nowin" Jan Trzeciak. Na tym właśnie eg
zemplarzu - do hasła „Przemocz" - oparto reedycję Leksykonu w 19.73 r., przy 
czym brak w niej zaginionych czterech stron, które poświęcone były charaktcrysLyce 
haseł „Polska-Państwo'' i „Polska-Naród". Natomiast materiał zebrany w ramach 
przygotowywania Księgi Pamiątkowej (ponad 1300 pozycji) opublikowano tylko 
częściowo (ok. 300/o). Do wydawnictwa dołączono też płytę Polskich Nagrań odtwa
rzającą na podstawie pięciu płyt oryginalnych fragmenty Kongresu Polaków w Ber
linie z 8 III 1938 r. 

Jeżeli Leksykon składa się w zasadzie z jednej części - alfabetycznego zestawu 
haseł zredagowanych jeszcze przed II wojną światową - poprzedzonej wspomnianym 
już wstępem E. Osmańczyka z 1973 r., to Księgę Pamiątkową tworzy kilka części. 
Chodzi tu kolejno o beztytułowy wstęp wydawniczy pióra obojga Autorów-Wy
dawców, tekst E. Osmańczyka pt. ,,Polacy spod znaku Rodła" (s. 5-14), materiał 
1lustracyjny z lat 11919-11945 z zaznaczeniem podokresów i zagadnień problemowych 
(s. 15-228), objaśnienia (s. 229--265), streszczenia w językach niemieckim, fran
cuskim i angielskim (s. 266-306), wyrywkową bibliografię, indeks nazwisk, aneks 
i spis treści. 

Zamieszczony w obydwu wydawnictwach pokaźny i ciekawy materiał ilustra
cyjny częściowo powtarza się, przy czym bardziej czytelny jest w Księdze Pamiąt-

� Encyklopedia, która się nie ukazała, oprac. R. Hajduk i S. Popiołek, Katowice 
1970, s. 251, tabl. Zob. też moją recenzję: ,,śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 
XXVI. 1971, nr 3, s. 381-386.
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kowej. Zawiera ona 473 ponumerowane pozycje materiału ilustracyjnego, ale liczbę 
tę podwyższa fakt umieszczania niejednokrotnie pod jednym numerem kilku ilu
stracji i umieszczenia kilkudziesięciu jednostek nie numerowanych (np. nuty, słowa 
pieśni, okładki „Młodego Polaka w Niemczech"). W Księdze Pamiątkowej opubli
kowano też kilkanaście wierszy rodzimej ludności polskiej. W przeciwieństwie do 
Księgi Pamiątkowej materiał ilustracyjny Leksykonu podano bez numeracji, przy 
czym pod jedną pozycją umieszczono również niekiedy kilka ilustracji (łącznie 349). 
W obydwu wydawnictwach materiał ilustracyjny zawiera objaśnienia słowne. Za
równo w Księdze Pamiątkowej, jak i Leksykonie największą liczbowo grupę stanowią 
okolicznościowe zdjęcia zbiorowe i indywidualne (odpowiednio ponad: 260-130 
pozycji). Pozostały materiał ilustracyjny wydzielić można w następujące grupy: 
1. reprodukcje stron tytułowych prasy ·polskiej w Niemczech (ewentualnie innej)
lub artykułów w niej zamieszczanych (60-19 pozycji), 2. reprodukcje dokumentów
pisanych mówiących o położeniu ludności polskiej, ilustracje aktów gwałtu i terroru
oraz ich miejsc, groby, pomniki itp. (po�ad 40-26), 3. fotokopie stron tytułowych ksią
żek, broszur, śpiewników, kalendarzy lub tekstów z wydawnictw o tym charakterze
(26-12), 4. reprodukcje odezw, afiszy, plakatów, ulotek, drulców reklamowych i wy
borczych 01:az pocztówek (20-18), 5. sztuka, karykatury, wystawy i dekoracje
(15-81), 6. odznaki i odznaczenia, medale i pieczątki, sztandary, legitymacje, świa
dectwa szkolne itp. (•18-12) oraz inne, np. zdjęcia budynków i ich wnętrz, statuty
organizacji, grafiki, wykazy, mapy, krajobrazy.

Materiał ilustracyjny, chociaż przebogaty, nie jest kompletny. Uwaga ta jest 
o tyle zasadna, o ile by miało powstać wrażenie, iż w Księdze Pamiątkowej i Leksy

konie umieszczono wszystko, czym dysponowano. Analiza materiału ilustracyjnego
pozwala też zwrócić uwagę na fakt, iż wymieniony wyżej w punkcie 2' w olbrzymiej
większości dotyczy miejsc polskich pamiątek, a nie położenia ludności polskiej
(Leksykon) i bardziej obrazuje lata wojny niż okres międzywojenny (Księga Pa
miątkowa). Ujęcie takie zniekształca w pewnym sensie obraz położenia ludności
polskiej szczególnie w latach 1933-1939·. Natomiast materiał wymieniony w punkcie
·5 w ogromnej mierze dotyczy sztuki sakralnej i ludowej (Leksykon). 

Podkreślając ogrom pracy włożonej w opracowanie Księgi Pamiątkowej 
oraz doceniając starania związane z reedycją Leksykonu, trudno jednak nie zrobić 
uwagi, iż czytelnik odczuwa brak informacji o sposobie przeprowadzenia selekcji 
materiału i wyjaśnienia, jakiego materiału nie opublikowano, tym bardziej że w du
żej mierze posiada on „wręcz wartość unikalną" (s. 4 Księgi Pamiątkowej). W wy
padku Leksykonu sprawa jest wyjaśniona zarówno co do selekcji materiału, jak 
i sposobu ujęcia poszczególnych zagadnień-haseł, ponieważ zespołowi redakcyj
nemu tego wydawnictwa w wieku 119-22 lat dyrektywy polityczne wydawali - jak
zaznaczył E. Osmańczyk - ,,starsi panowie" ze ZPwN (s. IX). W wypadku Księgi 
Pamiątkowej wyjaśnienie sposobu selekcji przeznaczonego do publikacji materi,3.lu 
da niewątpliwie szczegółowa analiza jej zawartości. Pozwala ona wyciągnąć wnio
sek o tzw. negatywnej selekcji, tj. selekcji podporządkowanej, przyjętej a priori, 
tezie, iż tylko to, co reprezentowało sobą kierownictwo ZPwN, było polskie. W ten 
sposób pominięto np. problematykę Polskiej Partii Socjalistycznej w Niemczech 
(PPSwN) i zagadnienie tzw. opozycji w ruchw polskim, mimo iż i stan naszej wiedzy 
o tych sprawach i istniejące materiały ilustracyjne pozwalały na ich uwzględnienie.
Rozwijając zaprezentowaną przez E. Osmańczyka interpretację tytułu jednej z rub
ryk „Małego P,olaka w Niemczech", podkreślającego fakt, iż narodu polskiego nie
można było zawężać do granic II Rzeczypospolitej (s. 229, Księgi Pamiątkowej),
należało uwzględnić w wydawnictwie nie tylko narodowy ruch polski zorganizowany
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w ZPwN-organizacji w mrueJszym lub większym stopniu uzależnionej od władz 
II Rzeczypospolitej, ale i takiż ruch, do którego naczelna organizacja Polaków 
w Niemczech się nie przyznawała, a nawet go zwalczała. Bez względu bowiem na 
widoczne podobieństwa ideowe, polityczne i taktyczne oraz identyczność strate
giczną-przy istnieniu jednak różnic zasadniczych-funkcjonował również narodowy 
ruch polski poza ramami ZPwN i wbrew jego oraz władz II Rzeczypospolitej woli. 
Nie można zatem w konkretnym wypadku zawężyć pojęcia Naród Polski ani do 
Polaków mieszkających w II Rzeczypospolitej, ani do Polaków zorganizowanych 
w ZPwN. Jedynie realne pojęcie narodu znalazło odbicie m. in. w dotychczasowych 
publikacjach tyczących się ruchu polskiego w Niemczech. Np. w jednej z najnow
szych publikacji biograficznych uwzględniono nie tylko przywódców szeroko rozu
mianego ruchu polskiego, ale i szeregowych członków oraz ludzi, którzy nie byli 
formalnie członkami ZPwN, a. którym równocześnie nie sposób odmówić zasług 
w rozwoju narodowego ruchu polskiego na Śląsku Opolskim 3• 

Proponowanemu wyżej ujęciu materiału w Księdze Pamiątkowej wq1.le nie 
przeczy jej rocznicowy charakter. Przeciwnie, nadaje on właściwy sens-szkoda, że 
po czasie-założeniom ZPwN jako organizacji, która w konkretnych warunkach 
miała wykazać nie tylko statutową, ale i praktyczną tolerancyjność wobec innych 
kierunków w ruchu polskim, z myślą o Narodzie Polskim. W takim zresztą rozu
mieniu używano tego pojęcia w okresie, w którym zapadały historyczne decyzje 
o terytorialnym kształcie Polski po II wojnie światowej. Takie też rozumienie po
jęcia Naród Polski jest obiektywnym odzwierciedleniem stanu faktycznego. ZPwN
nie mógłby bowiem powstać w warunkach próżni narodowej, przy czym w pól roku
po jego założeniu ukonstytuowała się-po przekształceniu z PPS zaboru pruskiego-
PPSwN, a w 1936 r. organizacyjnie wyodrębniła się ze ZPwN druga „naczelna''
organizacja, tj. Związek Polaków na śląsku, który w zasadniczy sposób zaktywizo
wał szczególnie polski ruch młodzieżowy. Natomiast tzw. ugoda w ruchu pols•kim
z 1937 r., tj. likwidacja Związku Polaków na śląsku-podobnie jak likwidacja
z końcem 1>931 r. bytomskiego „Katolika"-spowodowała natychmiastowy spadek
czytelnictwa gazet polskich wydawanych przez ZPwN, co Jednakże nie było równo
znaczne z utratą polskiej narodowości przez ludzi, którzy zaniechali czytania gazet.
Dodać też trzeba, iż znane społeczeństwu metody polityki okupanta hitlerowskiego
po 1 IX 1939 r. w Polsce już na długo przed wybuchem II wojny światowej srogo
dotknęły Polaków wszystkich kierunków ideowo-politycznych w ruchu polskim
w Niemczech i Polaków nie zorganizowanych w ogóle, a nie tylko członków ZPwN.
Choć E. Osmańczyk zwrócił uwagę na niedoceruony w historiografii f.akt, iż ludność
polska w Niemczech była dla polityki hitlerowskiej polem eksperymentalnym przed
podjęciem aktów zbrodni w latach II wojny światowej (s. XII Leksykonu), to poczy
nione wyżej uwagi w równym stopniu dotyczą zawartości i Księgi Pamiątkowej,
i Leksykonu.

Zrozumiale jest, iż Wydawcy Księgi Pamiątkowej świadomie zrezygnowali 
z kompletnego opisu wyjaśniającego. Problem jednak w tym, że zastosowana metoda 
objaśnień-częściowo przy ilustracjach, a częściowo w osobnym miejscu albumu
niewątpliwie utrudnia korzystanie z bogatego materiału. Ponadto podobnie jak 
w wypadku publikowanych w niej materiałów i Leksykonu, również objaśnienia 
nie dają czytelnikowi pełnego poglądu na faktyczne dzieje Polaków w Niemczech,· 
mimo iż ukazano je w obydwu wydawnictwach wielopłaszczyznowo. Zadecydowała 
o tym tzw. negatywna selekcja. Dlatego też obydwa wydawnictwa, a szczególnie

3 Ludzie spod znaku Rodła. Biografie działaczy Związku Polaków w Niem
czech na Sląsku Opolskim. Pod red. F. Hawranka, Opole 1973, ss. 2145, 2 nlb, tabl. 6. 
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Leksykon, wymagają niezwykle krytycznego spojrzenia przy wykorzystywaniu ich 
w badaniach nad ruchem polskim w Niemczech. Leksykon zawiera tak dużą liczbę 
informacji na różne tematy, że badając jakiś problem nie wystarczy zajrzeć tylko 
pod określone hasła, ale przejrzeć trzeba całe wydawnictwo. 

Spośród haseł Leksykonu największą ilość stanowią nazwy miejscowości i nazwy 
geograficzne. Są one dobrą ilustracją germanizacji ziemi - procesu, który nasilił 
s.ię w latach trzydziestych XX w. Nazwy niemieckie zaopatrzono w odsyłacze do 
nazw polskich, przy których też podano najważniejsze informacje. Zwraca uwagę 
„rzeczowy i suchy ton haseł dotyczących ustawodawstwa" (s. X) i wieloznaczność 
sformułowań, podyktowana ostrożnością przed władzami hitlerowskimi. Nie licząc 
nazw miejscowości i nazw geograficznych, hasła Leksykonu ująć można w kilka 
grup: 1. nazwy, zwroty, pojęcia, określenia, odznaki-212 pozycji; 2. osoby-40; 
3. instytucje, organizacje, partie polityczne polskie w Niemczech (ewentualnie
w Polsce)-64; 4. instytucje, urzędy, organizacje, partie polityczne niemieckie-49; 5.
instytucje międzynarodowe-6; 6. zagadnienia prawne-35; 7. prasa polska (ewentua
lnie niemiecka)-32; 8. apele, odezwy', deklaracje, oświadczenia, memoriały, ordy
nacje, okólniki-19; 9. sprawy kościelne-216; 10, książki broszury, wydawnictwa-13;
U.. twórczość artystyczna, literacka i obyczaje-26.

W związku z wyrażoną przez Wydawców-Autorów chęcią kontynuowania re
jestru pamiątek polskich z lat międzywojennych w Niemczech podzielę się przykła
dowymi uwagami dotyczącymi głównie spraw prasy polskiej. W objaśnieniu nr 1 
(s. 229 Księgi Pamiątkowej) wyrażono opinię, iż już sama-rzeczywiście piękna
szata graficzna „Młodego Polaka w Niemczech" miała „wzbudzać zachwyt i dumę 
u 'swoich, a podziw u obcych". Ale bardziej niż podziw wzbudzała chyba w kon
kretnych warunkach nienawiść. Czy można poza tym mówić w tym względzie 
o „decyzji r e  w o 1 u c y  j n e j, zrywającej z tradycją tanio, byle jak drukowanych
czasopism 1 u d  o w y c h"? (podkreślenie moje-L. S.). Czy bez rubryki „W Polsce
Państwie" społeczeństwo polskie nie rozróżniało pojęć naród-państwo-społeczeń
stwo-obywatelstwo na terenie objętym opcją? Faktem jest, iż mogło to dotyczyć
tej części ludności, która nie posiadała :,krystalizowanej świadomości narodowej
polskiej lub niemieckiej. Z drugiej jednak strony świadomość różnic w tym względzie
była na Śląsku ·opolskim tak wielka, że ruch i gazety, które nie znalazły odzwier
ciedlenia w recenzowanych wydawnictwach, akcentowały je nie tylko w stosunkach:
II Rzeczypospolita-III Rzesza, ale i w stosunkach wewnętrznych ruchu polskiego
i II Rzeczypospolitej 4• Natomiast z interpretacji zawartej we wspomnianym obja
śnieniu łatwo można wyciągnąć wniosek o rewizjonistycznym charakterze państwa
polskiego i irredentystycznym charakterze ZPwN. Niektóre z objaśnień są zbyt
ogólnikowe i niedokładne inp. nr 25 i 293, s. 233 i 253 Księgi Pamiątkowej i odpo
wiednie hasla-,,Nowiny" i „Nowiny Codzienne"-w Leksykonie). Reaktywowane
przez Antoniego Pawletę na przełomie 1921 i 1922 r. ,,Nowiny Codzienne", ukazując
się przez cały okres międzywojenny, redagowane były przez kilku redaktorów,
w tym przez Jana Langowskiego tylko w latach 1932-1939. Założone zostały jako
„Nowiny" nie w 1909 czy 19,10 r., lecz w 1911 r., a gazetą codrienną stały s.ię nie
od 19115 r., lecz kilka lat później s. Do objaśnienia nr 109 (s. 239 Księgi Pamiątkowej)

4 L. S m  o l k a, Problematyka państwa, narodu i społeczeństwa w polskiej prasie 
Sląska Opolskiego (1922--1939) (Studia Śląskie, seria nowa, t. XXIII, 1973, s. 169-
209,). 

s J. R .a t a j e w s k i, Wydawnictwo i czasopismo „N owi ny" w Opolu w latach 
1911-1921, Warszawa 1972, ss. 203. Zob. recencję M. Czaplińskiego: ,,śląski Kwartal
nik: Historyczny Sobótka", XXV1II, 1973, nr 1. s. 121-123). 
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dodać należy, iż Stanisław Ligoń nie tylko w Radiu katowickim uprawiał śląskie 
gawędziarstwo (w tym również po II wojnie światowej), ale i w prasie po�skiej 
Sląska Opolskiego, np. w „Nowina�h Codziennych" w latach 1924, 1928-1929. Zbrod-

1lię na Konradzie Piecuchu w Potempie potępiły nie tylko „Dziennik Berliński" 
i „Polak w Niemczech" w artykułach jednorazowych (objaśnienie nr 120, s. 240-
241 Księgi Pamiątkowej), ale i wychodzące na tym terenie „Nowiny Codzienne" 
i „Głos Ludu", organ PPSwN, w licznych artykułach. Centrala Prasowa ZPwN, 
jakkolwiek powołana została już wcześniej-różne daty w obydwu wydawnictwach, 
1:923 i 1924 r. (objaśnienie nr 308, s. 253 Księgi Pamiątkowej i odpowiednie hasło 
w Leksykonie)-to uruchomiono ją dopiero na początku H).217 r. Znalazło to wyraz 
w ujednostajnieniu oblicza prasy polskiej. 

Takie czy inne jeszcze uwagi można by mnożyć. Nie o to jednak chodzi. Księga 
Pamiątkowa i Leksykon mimo istotnych braków są niewątpliwie w swym bogactwie 
materiału okazale. Zawierają przy tym rzeczy nowe, o których w dotychczasowej 
wiedzy o narodowym ruchu polskim nie byliśmy zorientowani. Jakkolwiek bowiem 
np. fotokopie tytułów i stron tytułowych gazet polskich w Niemczech z lat 1922-
1939 (nr 109-1.110, s. 76-77) i odpowiednie hasła w Leksykonie stanowią ilościowo 
tylko fragment polskiej działal�ości wydawniczej (przecież na samyfn tylko Sląsku 
Opolskim ukazywało się w tych latach ponad. trzydzieści tytułów gazet, nie licząc 
przeróżnych dodatków, tj. więcej, niż uwzględniono ich w obydwu wydawnictwach), 
to w Księdze Pamiątkowej zamieszczona jest reprodukcja strony tytułowej gazety, 
o której do tej pory nikt bodaj nie wspominał. Jest nią· wydawana w Bytomiu
„Strzecha Sląska" z podtytułem »Bóg i Ojczyzna. Tygodnik katolicki« (nie mylić
ze „Strzechą", wydawaną przez Kazimierza Malczewskiego od 1 V 11926 r. w Raci
borzu i nie uwzględnioną w obydwu wydawnictwach). Gazeta ukazywała się w każ
dą niedzielę. Z reprodukcji strony tytułowej odczytać można: numer gazety-r. I,
nr 24 z 29 II 1001 r., adres-Bytom, ul. Dworcowa [36-L., S.], redaktora odpowie
dzialnego-Karol Ko[źlik-L. S.), drukarza i nakładcę-Franciszek Hadryan. Powsta
nie „Strzechy Sląskiej" związane było najprawdopodobniej (wydawcy o tym nie
piszą) z reorganizacją prasy polskiej w latach 1931,-1932 i w związku z tym z nara
stającą opozycją· w ruchu polskim wobec polityki kierownictwa ZPwN, ale nie
wobec polskości. Bra)c było również dotychczas śladów z lat 1935-1939-poza
przekazami archiwalnymi i urzędowymi tłumaczeniami niemieckimi-po byłym
organie Związku Polaków na Sląsku, tj. ,,Katoliku Trzyrazowym". Tymczasem na
s. 31'7 Leksykonu reprodukowana jest strona tytułowa tej gazety z okresu dzierża
wienia jej już przez „Nowiny" (nr 59 z 18 V 1009 r.). Pozwala to uchwycić zmianę
szaty graficznej gazety (inny rozkład tytułu i podtytułu, z którego zachowano tylko
część tradycyjnie umieszczoną pod tytułem, a zrezygnowano z części nad tytułem
i jego lewej oraz prawej strony).

Zwrócono już uwagę na selekcję materiału zarówno w Księdze Pamiątkowej, 
jak i Leksykonie, która zadecydowała o tym, iż obydwie publikacje ukazując 
bardzo wiele, nie pokazały jednak wszystkich dróg powrotu ludności polskiej ziem 
nadodrzańskich i nadbałtyckich do Polski. Jeżeli 1. dwuczłonowa interpretacja owego 
„powrotu", 2. zwrócenie uwagi na dwojaki charakter migracji ludności w latach 
plebiscytu, 3. interesująca wzmianka o liczebnej przewadze aktywu ZPwN nad 
aktywem niemieckich ugrupowań postępowych na byłym wschodnim obszarze 
Niemiec, 4. uwaga, iż narodowy ruch polski (ale nie tylko ZPwN) był jedyną 
formalnie zorganizowaną grupą ruchu oporu w Trzeciej Rzeszy, 5. przypomnienie, 
że postulat granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej pierwsi sfo1·mulowali i w kraju, 
j na emigracji działacze ZPwN i 6. wspomniana już uwaga o eksperymentalnym 
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charakterze hitlerowskiego bezprawia na ludności polskiej w Niemczech w latach 
przed wybuchem II wojny światowej - zasługują na szczególne wyróżnienie wśród 
twierdzeń zawartych w tekstach E. Osmańczyka w obydwu wydawnictwach, to 
część sądów ogólnych nie jest przekonywająca. Polemikę z poglądami zarzucają
cymi Polakom w Niemczech nacjonalizm (s. XVII Leksykonu) trzeba uzupełnić 
spostrzeżeniem o zasadniczej różnicy między nacjonalizmem narodu uciskanego 
a .nacjonalizmem narodu-państwa uciskającego-panującego. Mimo zaprzeczeń (tam
że) Polacy spod znaku Rodła, a ściślej ich kierownictwo żyło i pod ciśnieniem 
III Rzeszy, i II Rzeczypospolitej. Dowodzą tego nie tylko wyniki dotychczasowych 
badań, ale i analiza części hasei" Leksykonu. Nie jest wystarczające podane uzasad
nienie schematu organizacyjnego ZPwN (s. 7 Księgi Pamiątkowej), tym bardziej 
że dla jeszcze bardziej scentralizowanego aparatu „państwa stanu wyjątkowego", 
dysponującego silą materialną przekraczającą polskie możliwości wewnątrzniemieckie, 
nie było teoretycznie i praktycznie istotnej różnicy między likwidacją jednej czy 
wielu organizacji polskich. Sam - jednorazowy przecież - zakaz działalności dotyczył 
i ZPwN, i podległych mu organizacji (tamże, dokument nr 396, s. 205). Ponadto nie 
zwracano w nim uwagi na prawnicze subtelności sformułowań o iluzorycznej jak 
by nie było samodzielności poszczególnych organizacji, i to tym bardziej że niejedno
krotnie personalna unia stanowisk w różnych organizacjach ułatwiała likwidację 
całości. Nie negując potężnej pracy, jaką wykonał ZPwN, organizując berliński 
Kongres Polaków w 1938 r., wydaje się, iż nie tyle skutki finansowo-ekonomiczne 
ewentualnego zerwania imprezy, ile polityczne - i to specyficznej natury - brane 
były pod uwagę w kalkulacjach władz hitlerowskich (tamże, s. 12). Nie były one 
w gruncie rzeczy zainteresowane nieodbyciem się Kongresu. Przeciwnie, pozwalając 
na zorganizowanie wspanialej przecież imprezy, władze hitlerowskie uzyskiwały po
ważny atut tak. w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej, wylcraczającej nawet 
poza bilateralne stosunki polsko-niemieckie. Nolens volens Kongres był na użytek 
polityki wewnętrznej III Rzeszy swoistym katastrem narodowościowym podobnym 
do urzędowego spisu ludności z 1939 r. W polityce zagranicznej fakt odbycia Kon
gresu władze hitlerowskie mogły nazwać praktyczną realizacją polsko-niemieckiej 
deklaracji mniejszościowej ze swofej strony. 

Zasygnalizowane uwagi nie przysłonią jednak prawdy, iż zarówno Księga Pa
miątkowa, jak i Leksykon były i są potrzebne dla spopularyzowania interesującej 
problematyki i jej wyjaśniania jeszcze za życia pokolenia, które uczestniczyło 
w narodowym ruchu polskim w Niemczech w latach międzywojennych. Trud w tym 
względzie Autorów i Wydawców zasługuje na szczególne, najwyższe uznanie. 

Leonard Smolka 

ZESZYTY NAUKOWE »RUCH ROBOTNICZY NA ŚLĄSKU OPOLSKIM«, [wyd.] 
Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR w Opolu-Instytut śląski w Opolu, nr 10. 
Red. zespól: F. Hawranek [i in.], Opole 11973, ss. 1175 + wkładka: Indeks zawartości 
Zeszytów Naukowych „Ruch Robotniczy na śląsku Opolskim", Nr 1: 1966 - nr 10: 
1973. Oprac. H. Lipka, ss. 40. 

Recenzowany numer zamyka rozpoczętą w 1966 r. serię (do nru 3 jej tytuł 
brzmiał: Ruch robotniczy na Opolszczyznie, a pierwsze zeszyty były powielone), 
która ukazywała się pod auspicjami Wydziału Propagandy i Agitacji KW PZPR 
i Instytutu śląskiego w Opolu. Kontynuacją jej ma być rocznik pt. Klasa robotnicza

na Sląsku. Niżej podpisany od pierwszego numeru mniej lub bardziej szczegółowo 
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zapoznawał się z treścią pisma. Stwierdzić wypadnie, że potrzeba istnienia tego 
rodzaju wydawnictwa o charakterze ciągłym była zupełnie uzasadniona. Przez 8 lat 
,,Zeszyty Naukowe" ukazywały s_ię z różną częstotliwością, w różnym nakładzie, 
w zmieniającej się szacie graficznej. W dziesiątkach artykułów i rozpraw, miscel
laneach źródłowych, relacjach i biogramach oraz omówieniach zaprezentowany został 
na ich lamach szeroki i dość różnorodny wachlarz problematyki ruchu robotniczego 
na Sląsku Opolskim. 

Treść prezentowanego zeszytu wypełniają w dziele rozpraw prace J. Byczkow
skiego Rozwiązanie problemu narodowościowego w ZSRR, F. Hawranka Początki. 

socjaldemokratycznego ruchu robotniczego na Górnym Śląsku w latach 1890-1891, 
E. Mendla Opolska komórka KPD w walce z fasz·yzmem w latach 1929-1932 oraz
artykuł materiałowy I. Domańskiego Struktura organizacyjna, kierunki i formy
działalności KPD na śląsku Opolskim w latach 1936-1938 w świetle materiałów
policyjnych i sądowych. W grupie wspomnień i relacji zostały zamieszczone mate
riały wspomnieniowe byłych działaczy KPD na Górnym Sląsku z okresu po delega
lizacji partii w marcu 1933 r. Publikację zamykają 2 recenzje z prac śląskoznaw
czych oraz informacje o pracy partyjnych Komisji Historycznych w Opolu (za lata
1970-1972) i w Kluczborku.

Tematyka pierwszego artykułu J. Byczkowskiego jest bardzo odległa od proble
matyki tytułowej serii. W naszym przekonaniu tylko „remanentowy" charakter 
ostatniego zeszytu może w jakimś stopniu usprawiedliwiać ten fakt. W kolejnym 
artykule F. Hawranek przedstawił - jak sam pisze - ,,próbę zarysu zagadnienia" po
czątków ruchu socjaldemokratycznego na Górnym Sląsku po odrzuceniu przez parla
ment w styczniu 1890 r. projektu przedłużenia ustawY antysocjalistycznej. Ruch 
robotniczy w Niemczech wyszedł wówczas z podziemia. Niemiecka socjaldemokracja 
przejawiała duże zainteresowanie sprawami polskiej narodowości. Z inspiracji SPD 
i pad jej kierownictwem zapoczątkowany został rozwój socjaldemokratycznego ruchu 
robotniczego na Górnym Sląsku. M. in. na Zjeździe partii w Halle w 1890 r. pod
jęto uchwalę o wydawaniu pisma w języku polskim - ,,Gazety Robotniczej" (od 
3 I 1891 r.), która z żywym zainteresowaniem śledZila m. in. sprawy górnośląskie. 
Centralnym punktem ruchu robotniczego we wschodnich prowincjach pozostawał 
Wrocław. Tu od listopada 1890 r. zaczęła wychodzić gazeta „Volkswacht fiir Schle
sien, Posen und Nachbargebiete". Na tle dynamicznego rozwoju ruchu socjaldemo
kratycznego w całych Niemczech w pierwszych latach legalnej działalności sukcesy 
na Górnym Sląsku, wśród tutejszego proletariatu, były nader skromne. Specyfika 
i złożoność tej problematyki wymagają bez wątpienia - jak słusznie postuluje 
Autor - dalszych, dogłębnych badań. 

Okres wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1929-1193'2 potęgowa! napięcia 
konfliktów społecznych. Byłoby rzeczą nader ciekawą przyjrzeć się temu zjawisku 
poprzez pryzmat niewielkiego, kilkudziesięciotysięcznego miasta, o dość charaktery
stycznej strukturze społecznej, jakim było Opole (w latach 1930-1932 było tu ok. 
45 tys. mieszkańców; urzędnicy i pracownicy umysłowi wraz z rodzinami stanowili 
wówczas ok. 600/o ogółu ludności miasta). Wytrwały badacz dziejów Opola w XX w. 
E. Mendel poświęca swoje rozważania walce opolskich komunistów z faszyzmem
w tym okresie. W toku wYkladu nie zostały wyraźnie uwidocznione związki między
opisywanymi wYdarzeniarni a głębokim kryzysem gospodarczym. Zagubiła się gdzieś
specyfika tego okresu. W najobszerniejszym fragmencie artykułu przedstawione zo
stały „konkretne formy walki opolskich komunistów". Ale cały szczegółowy rejestr

demonstracji, wieców, manifestacji, zebrań, marszów bezrobotnych itp. wcale nie

przekonuje czytelnika, i przekonać nie może, że była to wyłącznie walka komuni-

: 



278 Recenzje 

stów z ruchem faszystowskim. Naszym zdaniem, treść artykµlu formalnie tylko 
pokrywa się z jego tytułem (służy temy konstrukcja artykułu: m. in. wyraźnie 
wyodrębniony został najpierw zarys początków ruchu faszystowskiego w mieście, 
a następnie dopiero komunistycznego). Artykuł nie jest wolny od pewnych niezręcz
ności i niejasności. Na s. 60 Autor pisze, ,,że w 1933 r. aresztowano w Opolu 68 ko
munistów posiadających ponad 1-0-letni staż partyjny. Na tej podstawie można przy
jąć, że liczebność miejscowej komórki KPD w Opolu. oscylowała w granicach 
150-200 członków" (?!). Wyliczając wspomniane wyżej formy walki komunistów:
kilkadziesiąt manifestacji, wieców itp., tylko w dwóch wypadkach bodajże podaje
E. Mendel liczbę ich uczestników. Można zrozumieć, że najczęściej przekazy źródło
we nie pozwalały tych danych ustalić. Ale czy należało - chyba za prasą -
IJadużywać słowa wielki (wielka demonstracja, wielki pochód itp.). Robi to wrażenie
jak gdyby nieco sztucznego rozdymania tych spraw (np. s. 64, 6 5, 72, 76). Pojęcia
zakładu i przedsiębiorstwa nie są jednoznaczne, jak wynika z wypowiedzi Autora
na s. 56. Czy rzeczywiście Opole było jednym z najbardziej zadłużonych miast
ówczesnych Niemiec (przypis 64)? Raczej chodziło o Sląsk, i to chyba wyłącznie
o Górny $ląsk. Nie można w jednej tabeli (s. 76) wkładać niejako do jednego
worka wyników wyborczych uzyskanych przez KPD i NSDAP w wyborach do par
lamentu, sejmu pruskiego, śląskiego sejmiku prowincjonalnego i władz komunal
nych Opola. Czy do tych wszystkich ciał były identyczne ordynacje wyborcze i -
co za tym idzie - czy sprawa ich porównywalności jest aż tak prosta, jak to przed
stawił Autor? A i wnioski z tego zestawienia wypływające budzą wątpliwości. Np.
5 III 1933 r. opolska NSDAP uzyskała w wyborach parlamentarnych 11284 glosy
(42, 10/o ogółu), zaś w dniu 1,2 III •1933 r., a więc tydzień później, w wyborach do
sejmiku prowincjonalnego 9774 głosy (40, 50/oJ. Komentarz Autora: ,,Fakty te świad
czą o rozczarowaniu do demagogicznej polityki NSDAP oraz o tym, że klientela
wyborcza tej partii podlegała dużym fluktuacjom". Pomińmy fakt, że w odsetkach
ten spadek był niewielki oraz wyrażoną wy:i!ej uwagę o braku omówienia ordynacji
wyborczych, to czy rzeczywiście ówczesne partie polityczne przywiązywały identycz
ną wagę do wyborów parlamentarnych i do sejmiku prowincjonalnego?

· Materiałowy artykuł I. Domańskiego poza bardzo ciekawym zagadnieniem s(or
mułowanym w tytule posiada chyba niewiele walorów uzasadniających jego opubli
kowanie w takiej postaci, przy czym wina za to wydaje się spoczywać na równi 
na Autorze, jak i Redakcji. Autor zupełnie nie wie, że cytowane przez niego ma
teriały wspomnieniowe KPD-ców publikowane są kilkanaście stron dalej. Z jednej 
strony świadczy to niekorzystnie o Redakcji, która nie zadbała choćby o krótką 
notatkę wyjaśniającą, a z drugiej - o Autorze, którego można skontrolować co do 
sposobu ich wykorzystania i stwierdzić niewielkie, co prawda, nieścisłości. Sprawy 
warsztatowe budzą i dalszy poważny niepokój. Nielegalna działalność KPD na Slą
sku Opolskim w latach 1936-1938 miała być przedstawiona w świetle materiałów 
policyjnych i sądowych. Cóż z tego, skoro Autor z uporem powołuje się w przy
pisach tylko na sygnatury z archiwów, najczęściej wrocławskiego. Nic nie wiemy, 
co to za materiały, czy są to protokoły śledztwa policyjnego, sprawozdania policji, 
raporty konfidentów, raporty gestapo, czy zeznania sądowe itp. Ponadto w jednym 
wypadku powołuje się Domański na „Archiwum Prac Naukowych Instytutu Sląskie
go" (?). W tekście przytaczane są nierzadko obszerne fragmenty ulotek w tłuma
czeniu na język polski, a w przypisie ten sam fragment podawany jest w języku 
oryginału (s. 86-87) bądź podane są w p1·zypisie obie wersje językowe (s. 90-91), 
bądź tylko w tłumaczeniu polskim (s. 88). Są i inne niekonsekwencje. Podając treść 
2 ulotek komunistycznych z 1936 r., w pierwszym wypadku pisze Domański, że po-
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dawała „trafm4 ocenę maskowanych wówczas agresywnych zamiarów Hitlera" (,,Hi
tler mówi o pokofo, a przygotowuje się do wojn�·. Czy znów mają być miliony 
zabitych? Czy Niemcy mają być zamienione w pustynię? ... "), a kilkanaście wierszy 
dalej przytacza fragment drugiej ulotki następującej treści: ,,Tylko wojna może nas 
uratować. Dojdziemy wtedy do władzy ... " (s. 88). Nie ma słowa wyjaśnienia, dla
czego to komuniści, jak z powyższego wynika, i chcieli, i nie chcieli wojny? Wy
stępują również w artykule skróty wymagające rozwiązań: np. na s. 80 KPD (UBL), 
na s. 83 DAF, NSV czy na s. 97 (AL) KPD. 

Zdarza się, że niektóre nazwiska komunistów ze śląska Opolskiego podawane 
są w innej wersji, niż to czyni autor wspomnień W. Porombka kilkanaście stron 
dalej. I. Domański pisze: Sylwester Helias, Max Stańko, Heinz Eggebrecht, W. Po
rombka odpowiednio: Sylwester Melias, Maks Stanko, Heinrich Eggebrecht (s. 83, 
84, 127, 1-28). 

Na uwagę zasługuje duża łatwość uogólnień dokonywanych przez Autora. Np. 
„W grudniu 1937 r. Ulfig przekazał rolnikowi Ruskowi z Kopienie do rozlepienia 
komunistyczne ulotki, co wskazuje na to, że do nielegalnej działalności włączeni 
byli równie:i: i chłopi" (s. 89). I koniec kropka. Albo na s. 91: ,,Jest rzeczą znamien
ną, że podatność na propagandę komunistyczną wykazywali żołnierze Wehrmachtu 
i policji niemieckiej, na co także można znaleźć przykłady w aktach gestapo". Za
miast choćby jednego przykładu odsyła Autor do numerków tajemniczego mikro
filmu. Na s. 83 pisze Domański, że działalność KPD w miejscowych warunkach 
(Śląska Opclskiego) przybierała m. in. formę „infiltracji w masowe organizacje 
faszystowskie" bez podania choćby najdrobniejszego dowodu, że tak było. 

A już zupełnie „interesująca" jest tabela zestawiona na s. 92�93. Pomijając 
takie drobiazgi, że jej tytuł nie odpowiada treści, gdyż są w niej rubryki nie tylko 
,,aresztowanych, sądzonych, skierowanych do obozów koncentracyjnych za działal
ność antyfaszystowską na śląsku Opolskim od czerwca 1935 i w 1936, r." oraz 1937 r. 
(tab. nr 2), ponownie źródło tabel określone jest nazwą archiwum i cyferkami mi
krofilmu (z przygodnej raczej wzmianki w tekście dowiedzieć się można, że chodzi 
tu o raporty gestapo). Idąc chyba za nomenklaturą źródła, Autor wprowadza do 
tabel takie m. in. 2 rubryki: 1. Aresztowani z powodu marksistowskiej działalności, 
2. Aresztowani pod zarzutem komunistycznych knowań. Te „komunistyczne knowa
nia" - to „wznoszenie okrzyków, wypowiedzi, śpiewanie Międzynarodówki i innych
pieśni rewolucyjnych oraz słuchania audycji zagranicznych, głównie rozgłośni mo
skiewskiej" (s. 91). A w ogóle wnioski, które Autor wysnuwa z tabel, są _najczęściej
tylko powtórzeniem- liczb w niej zawartych bądź rażą niejasnością. Wprowadzono
tu ogólniki o sprawach, o których w ogóle nie było w artykule mowy (np. o po
łożeniu materialnych, s. 94 p. 2, o organizacji KPD w Strzelcach Opolskich, s. 94).
Gdy liczby w tabeli wzrastają: aresztowanych, skonfiskowanych egzemplarzy li tera
tury komunistycznej itp., wówczas Autor powtarza je za tabelą. A gdy zdarzyło
s.ię, że Liczba strajków gwałtownie spadła (w 1936 r. - 191, w 1937 r. - 6), Autor
unika wyjaśnienia tego zjawiska, choćby w dwóch zdaniach. Jak na jeden kilku
nastostronicowy artykuł wystarczy chyba przykładów, choć można by ich wskazać
w:ięcej.

Najciekawsze w całym numerze „Zeszytów" są wspomnienia i relacje komu
nistów z lat trzydziestych, tchnące autentyzmem, interesujące, opatrzone przez Re
dakcję krótkimi biogramami Autorów. Jest :ich w sum.ie 6 (E. Gomolii, T. Krzyka, 
W. Porombki, O. Węgrzyka, J. Wilka i F. Wuttkego).

I jeszcze tylko słów parę o wkładce „Indeks zawartości Zeszytów Naukowych
... Nr 1: 196U - Nr 10: 1973" w opracowaniu H. Lipki. Swiadczy on o tym, że praca 
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tego rodzaju nie może być pracą mechaniczną, bezkrytyczną i że potrzebne jest do 
tego minimum wiedzy historycznej. Powtarza więc H. Lipka błędne wersje wystę
pujących w tekście nazwisk. Jest więc w wykazie i Eggebrecht Heinz, i Eggebrecht 
Heinrich, choć to ta sama osoba. Ażeby było zupełnie niejasne, jest odsyłacz od 
Pipel (pseud.) do Eggebrechta H. (którego?). Jest też Sylwester Helias i Sylwester 
Melias, jest Wilk i Jan Wilk (chodzi o te same osoby). Występuje też, ale już 
w jednej tylko zmienionej wersji: Maleczyński Kazimierz (zamiast Karol) itp. Oczy
wiście oddzielnie figuruje Chorzów, oddzielnie Królewska Huta, bez żadnego odsy
łacza, itp. Podajemy tylko drobną część błędów występujących w Indeksie, i to tylko 
ustalonych na podstawie konfrontacji z 10 numerem serii. 

Szkoda, że pożegnalny zeszyt serii zawiera tak wiele potknięć łatwych przecież 
do uniknięcia. Redakcji rocznika Klasa robotnicza na Sląsku, który ma być kon
tynuacją zamkniętej serii, wypadnie życzyć większej wnikliwości. 

Romuald Gelles 

J. G l e n  s k, BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ PRASY ŚLĄSKIEJ. Tom I: do
roku '1945, Opole 1973, ss. 137. 

Każdy, kto para się jakimkolwiek aspektem dziejów Sląska, weźmie do ręki 
kompendium bibliograficzne J. Glenska, stanowiące znakomity przewodnik w gą
szczu prasoznawczych publikacji na tematy śląskie. Układ koństrukcyjny książki 
jest stosunkowo przejrzysty. Wyodrębniony został stan badań (7 pozycji), bibliogra
fie, wykazy i katalogi czasopism (46), po czym idzie najobszerniejszy rozdział, obeó
mujący w 4 odcinkach chronologicznych opracowania prasy polskiej (593). Rozdział 
poświęcony opracowaniom prasy niemieckiej obejmuje 234 pozycje, a prasy czesko
morawskiej - 48 pozycji. Wreszcie wyodrębnione zostały osoby związane z prasą 
oraz kalendarze. W aneksie dokonano próby ujęcia prac nie opublikowanych oraz 
archiwaliów; na koniec zestawiono kilkanaście prac poświęconych tematowi „Śląsk 
w prasie ogólnopolskiej". Rzecz jest dobrze zrobiona. Stanowić będzie znakomitą 
pomoc dla każdego studiującego zagadnienia śląskie, zapewniając badaczowi swoistą 
gwarancję, że dotarł do wszystkich podstawowych pozycji związanych z podjętym 
tematem, o ile temat ten z kolei przewijał się przez badania prasoznawcze. Rzecz 
była na pewno czasochłonna .i pracochłonna, dlatego trzeba docenić wysiłek Autora, 
który na marginesie swych badań zgromadził imponujący zestaw bibliograficzny. 

Poruszenia domagają się wszak niektóre wątpliwości i braki, gdyż rzucają się 
one w oczy nawet przy pobieżnym wertowaniu tej interesującej pracy. Przede 
wszystkim nie bardzo jasna jest kwestia, czy Autor dokonał inwentaryzacji ponad 
1700 pozycji z autopsji, czy też brał opis.v bibliograficzne z drugiej ręki. Niekon
sekwentny system oznaczania objętości poszczególnych pozycji (brak ilości stron 
w wielu pozycjach skłania do przyjęcia tej drugiej możliwości. Sądzę, że można 
było o tym jasno i wyraźnie napisać w bardzo lakonicznym „Wstępie" (s, 5), 
w którym opuszczono dość zasadnicze elementy (w rodzaju terytorialnego zasięgu 
przedmiotu bibliografii). Pozycje 1706--'1•710 lepiej mieszczą się w rozdziale VIII 
niż w X, są to bowiem prace nie opublikowane. Niejasny jest zapis poz. 851a. Kilka 
niebagatelnych pozycji pominięto. Chodzi przede wszystkim o zbiór prac pod wspól
nym tytułem Zeitungshilfe, wydanym w 1'920 r. we Wrocławiu; tu mieści się m. in. 
słynne opracowanie pastora Woisiena Die polnische Presse in Oberschlesien. 

Niejasno jest skonstruowany rozdział VI pt. ,,Osoby". Można się domyślać -
Autor tego nie napisał - że chodzi o osoby zaangażowane, najogólniej biorąc, 
w produkcję prasową. Wiele osób pozbawionych zostało podstawowych dat biogra-
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ficznych, np. Maksymilian Basista 1883-1967, Marcin Biedermann (nie Biederman) 
1864-1'915, Władysław Planetorz 1910-1944, Karol Śliwka 1893----tl.943 (pominięta 
została monografia tej postaci pióra J. Chlebowczyka). Z nie znanych bliżej powo
dów opuszczono biogram A. Aulicha pióra M. Lipowiczowej (,,Zeszyty Gliwickie", 
t. 4:1966, s. '115,5-156). Wewnątrz haseł osobowych nie zawsze konsekwentnie utrzy
mywano porządek chronologiczny (zob. Lompa Józef Piotr). A. Pordzik zmarł
w 1\9631 r., a nasz Autor odnotował tylko rok urodzenia (s. 88). E. Golde-Stróżecka
doczekała się dobrej biografii pióra K. Kaweckiej i A. żarnowskiej (,,Z pola walki'',
R. 2:1959, nr 1, s. 208-228), o czym Autor nie wspomina. Skoro S. Szczepaniak zmarł
w 1964 r., to wspomnienie pośmiertne po nim nie mogło się ukazać w „Trybunie
Ludu" już w 1003 r. Chrystian Schemmel żył w latach 11807-1862, a nie 1800-1860.
z zupełnie niezrozumiałych względów pominięto postać K. Okońskiego, socjaldemo
kratycznego redaktora prasy na śląsku (wraz z jego publikacjami w języku pol
skim!). Opuszczono też biogram Franciszka Trąbalskiego pióra J. Pieńkowskiej 
(,,Kroniki Miasta Zabrza", nr 5:1,9172, s. 193-202,). 

Naj'słabiej prezentuje s.ię rozdział IX, który zawiera wzmianki o podstawowych 
archiwaliach do omawianej tematyki. Wykorzystano jedynie archiwa wrocławskie, 
opolskie, AAN oraz DZA w Merseburgu, Pominięto natomiast całkowicie W AP 
w Katowicach, DZA w Poczdamie, liczne archiwa powiatowe (Cieszyn!), Oddziały 
Terenowe (Gliwice.!), nie mówiąc już o archiwach czechosłowackich. 

Mimo tych usterek, które nie są jedynymi, wypada raz jeszcze podkreślić -
bynajmniej nie ze względów grzecznościowych - że otrzymaliśmy sprawne narzę
dzie, ułatwiające historykowi jego pracę. 

Franciszek Hawranek 

W. K r y g o w s k i, ZARYS DZIEJÓW POLSKIEJ TURYSTYKI GÓRSKIEJ,
Warszawa 1973, ss. 147. 

Książka W. Krygowskiego - niezbyt obszerna objętościowo - została wydana 
przez „Sport i Turystykę" w dość pokaźnym nakładzie 10 OOO egzemplarzy. Autor 
jest wieloletnim (od 1950 r.) redaktorem rocznika „Wierchy". Bezpośrednią podnietą 
do jej napisania była setna rocznica narodzin turystyki polskiej, obchodzona uro
czyście w 1973, r. Materiał faktograficzny pochodzi głównie z licznych źródeł publi
kowanych oraz obszernej literatury. Całość składa się z 26 niewielkich rozdziałów 
tematycznych, posłowia i nieco za szczupłych przypisów. Słabą stroną opracowania 
jest jego skromna, można powiedzieć uboga, szata graficzna, nie najlepszy papier, 
prosta, _mało przyciągająca okładka, zwykła broszurowa oprawa, brak ilustracji, 
które we wszystkich wydawnictwach natury turystyczno-krajoznawczej wydają się 
niezbędne, a przede wszystkim zaś brak indeksów. Brak indeksu osobowego (może 
nawet połączonego z podstawowymi danymi biograficznymi) w publikacji operują
cej setkami - jeśli nie tysiącami - nazwisk jest specjalnie dotkliwy. Przydatny 
byłby także indeks geograficzny, gdyż zapewne niejeden odbiorca zechce dowie
dzieć się z tej książki bliższych szczegółów, np. z dziejów poznania tego lub innego 
szczytu, co obecnie - bez pobieżnego choćby przeczytania całości - wydaje się 
niemożliwe. Dużym plusem• jest niska cena (12 zł) tomiku, w pełni zresztą uza
sadniona. 

Ze zrozumiałych względów przytłaczającą część książki zajmuje historia tury
styki górskiej w Karpatach, zwłaszc.za zaś w Tatrach, chodziło w niej przecież o roz
wój turystyki polskiej. W przeciwieństwie jednak do wielu piszących o przeszloś�i 
tego ruchu na naszych ziemiach Autor poświęcił nieco miejsca dziejom turystyki 
sudeckiej. Mimo wszystko wiadomości dotyczące śląska i Sudetów są stanowczo 
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za skąpe i dość przypadkowe. Czy nie należało również chociażby pobieżnie przed
stawić turystycznej działalności organizacji niepolskich 1, ale powstałych i działa
jących na innych ziemiach polskich, jak np. oddziały socjalistycznego robotniczego 
stowarzyszenia Naturenfreunde założone w latach 19,12 i 1913 w Chorzowie i Kato
wicach, o których istnieniu Autor wspomina (s. 92)? Przeszłość tych ziem interesuje 
nas w całości i pod każdym względem (pod turystycznym także). Jest to tym bar
dziej ważne i celowe, że organizacje te były z:iiekiedy pionierskie na skalę europej
ską, o czym warto wiedzieć 2. 

Recenzowane opracowanie stanowi prawdziwe silva rerum, morze, ba - ocean 
wszelakich informacji faktograficznych z turystycznej przeszłości naszych gór, nie 
zawsze jednak należycie i właściwie uporządkowanych. Jest to więc ocean silnie 
wzburzony, niekiedy sztormowy, w którym łatwo nie tylko się zgubić, ale i utonąć. 
Momentami odnosi się wrażenie, że Autor pragnie podzielić się z czytelnikiem ca
łym przeogromnym zasobem swych wiadomości. Dlatego też jak na pracę mimo 
wszystko popularnonaukową jest ona Żbytnio przeładowana faktami. Jednakże co 
wytrwalszych czytelników zachęcamy do jej cierpUwego przestudiowania (pobieżne 
przeczytanie da nie.yiele). 

W. Krygowski stwierdza deklaratywnie, że śledzi dzieje turystyki „na tle roz
woju zmieniających się stosunków społecznych". A gdzie podziały się bardzo ważne 
stosunki gospodarcze, w których skład wchodzi po części i sama turystyka? Zgoda, 
że dla jednych jest ona „pragnieniem zdobycia niezdobytego", dla drugich rekreacją, 
ale dla innych źródłem utrzymania, działem gospodarki narodowej. W rozdziale 
,,Początki ruchu turystycznego" Autor słusznie zwraca uwagę na dość ścisły zwią
zek rozwoju budownictwa dróg na terenach górskich z powstaniem masowego ruchu 
turystycznego. W ogóle wydaje się, że w książce zostały zachwiane proporcje między 
górską turystyką wyczynową, a o wiele przecież ważniejszą z punktu widzenia 
społecznego turystyką masową. Należy też uświadomić sobie, że rozwój turystyki 
w niemałym stopniu przyczynił się do przypomnienia Polakom z Galicji czy Kon
gresówki o polskości Śląska, gdyż podróżując po nim stykali się oni stale z tutej
szym, Z':"'łaszcza górnośląskim, ludem polskim, z jego tradycjami oraz historią i prze

,kazywali wiadomości o tym szerokim kręgom społeczeństwa. 
Ostatni rozdział książki omawia periodyki i przewodniki dotyczące turystyki 

górskiej. Odnoszą się one jednak tylko do Karpat (w tym i do Beskidu Śląskiego). 
Brakuje natomiast wiadomości o podobnych publikacjach sudeckich. Szkoda też, 
że Autor wymienia jedynie wydawnictwa polskie, a pomija prace obce o naszych 
górach. 

Zbyt wąskie traktowanie ruchu turystycznego wywołuje u historyka obawy 
przed włączaniem go do dziejów ogólnoludzkich. Uważa się go bowiem wówczas 
wyłącznie za swoistą dyscyplinę sportową. A tak przecież nie jest. Gdzie się po
działy czasy, kiedy Eugeniusz Arnold Janota, późniejszy profesor gimnazjum św. 
Anny w Krakowie(!), uzyiskał w 1860 r. doktorat filozofii na podstawie pracy no
szącej tytuł Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin, bo tury
stvka to jedna z ważnych dziedzin życia codziennego człowieka w określonej epoce 
historycznej. Wąskie zaś jej traktowanie powoduje szkody dla badań nad nią samą 
i stwarza pokaźną wyrwę w całokształcie dociekań historycznych. 

Julian Janczak 

1 Na. Śląsku Cieszyńskim Autor sluszn;e kilkakrotnie krótko omawia tury;;;tycz
ną (nie turystyczną również) działalność niemieckiego Beskiden Vereinu. 

2 Zob. np. rec. pracy: R. K i n c e  1, T. T y  b 1 e w s k i, Początki przewodnictwa
turystycznego w Karkonoszach, Jelenia Góra 1972 \Sobótka, 1972, nr 2, s. 303-304). 




