
R E C E N z J E 

J. K o k  o t, PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE NA ŚLĄSKU OD X DO XX
WIEKU, Opole 1973, ss. 91. 

Recenzowana książka prezentuje na 91 stronach pewną sumę· rozważań i ustaleń 
Autora nad ewolucją stosunków etnicznych i narodowościowych śląska od X do. 
XX w. Poszczególne punkty traktują o „rodzimej słowiańskości i polskości ludności 
śląska", napływie Niemców oraz germanizacji Dolnego śląska, walce narodowościo
wej na Górnym śląsku w XIX w. (tytuł odpowiedniego paragrafu sugeruje cezurę 
1910 r.), o wynikach geqnanizacji w XIX i XX w. (chodzi w gruncie rzeczy o okres 
do spisu ludności z 1910 r.); dalsze punkty poświęcone są plebiscytowi górnośląskie
mu i jego wynikom, problematyce narodowościowej śląska Opolskiego w latach 
1922-1945 z powojenną weryfikacją narodowościową, wreszcie Dolnemu Śląskowi 
w latach 1922-1945 z powojenną weryfikacją. Aneksy obejmują blisko jedną trzecią 
publikacji (s. 64-91), a składają się na nie wypisy ze źródeł i literatury oraz repro
dukcje fototypiczne fragmentów publikacji niemieckich, jak również �bele staty
styczne (poza czterema tabelami w tekście). W pracy reprodukowanych jest 10 map. 
Książka zaopatrzona jest w erratę, która m. in. nazwisko Firicha prostuje z Fivick 
na Firick. 

Najbardziej wartościowe są te fragmenty, w których Autor prezentuje po raz 
pierwszy pewne swoje najświeższe przemyślenia, jak np. o kształtowaniu się na 
Górnym Śląsku programu określanego dzisiaj nazwą zasady samostanowienia na
rodów na długo przed Rewolucją Październikową i programem Wilsona (s. 27-28), 

kapitalne refleksje nad polemiką K. Miarki z kanclerzem O. Bismarckiem (s. 32-
33), czy niektóre fragmenty o śląsku Opolskim w latach 1922-1945. 

Pomijam mnóstwo innych spostrzeżeń, opinii i tez, zaskakujących swą ory
ginalnością, skłaniających czytelnika do różnorakich intelektualnych reakcji. Zna
lazły się one w recenzowanej książce powtórzone za wcześniejszymi publikacjami 
Autora, składającymi się na jego znany wkład do wiedzy o Śląsku. J. Kokot sygna
lizuje zresztą, iż przejął pewne teksty ze swoich własnych prac (s. 8) i w rzeczy
wistości okazuje się też, że co najmniej jedną trzecią objętości (s. 10-11, 15-20,, 
22-3,1, 34-38, 42-47, 66-70 i in.) wypełnia tekst, tabele i mapy, integralnie wcie
lone do recenzowanej publikacji z wcześniejszych jego prac, jak Logika Poczdamu,
wyd. II (Katowice 1961), nie wymieniona w wyliczeniu na s. 8 Charakterystyka
polsko-niemieckiej granicy narodowościowej na Siąsku „Studia śląskie", seria
nowa, t. 10, Katowice 11966, oraz PLebiscyt górnośLąski w: Pięćdziesięcioiecie po
wstań śLąskich, Katowice 1973, oraz innych, przeznaczonych w swym założeniu
dla bardzo wyspecjalizowanego czytelnika: nie ułatwia to (niezależnie od innych
momentów, o czym niżej) lektury tej książki, przeznaczonej w swym założeniu
dla mniej wyspecjalizowanego czytelnika (nakład 5 tys. egzemplarzy). We Wstępie
Autor informuje nadto, że „teksty z literatury przedmiotu pochodzą" z tuzina wy
liczonych przezeń publikacji {s. 8); niezależnie od tego J. Kokot w tekście odsyła
jeszcze do innych autorów (s. 16, 53). Niżej podpisany z zażenowaniem musi uzu
pełnić wyliczenie bibliografii na s. 8 co najmniej dwoma swoimi pracami: Język
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poiski na Opoiszczyźnie w początkach II wojny światowej, Opole 1965, oraz Nie

mieckie straty iudnościowe na Siąsku w świetie memoriału pt. Die W anderbewegung 

· Schiesiens, ,,Przegląd Zachodni", Poznań 1966, nr 2: wśród 13 tekśtów źródłowych
aneksu na s. 67-70 Probiemów narodowościowych znalazło się bowiem 10 tekstów
archiwalnych przeze mnie zebranych i wcześniej opublikowanych, a J. Kokot -
przedrukowując teraz ten materiał - określił jedynie proweniencję archiwalną
bez obowiązującej w takich przypadkach informacji, iż teksty te były już publi
kowane. Zażenowanie jest tym większe, że edycja, w której ogłosiłem po raz
pierwszy w 1965 r. ów własny plon moich kw.erend archiwalnych, miała (w wy
padku Języka poLskiego) nakład 500 egzemplarzy, a J. Kokot (który w Charakte

rystyce poiska-niemieckiej granicy informował, od kogo zaczerpnął archiwalia)
tym razem przedrukował teksty bez należytej informacji edytorskiej w nakładzie -
jak się rzekło - 5 tys. egzemplarzy.

Szkoda, że nie popracowano bardziej starannie nad formą wykładu: zdarzają
się zwroty żargonowe (s. 35: ,,centrowiec ks. Loss został rozłożony przez swojego
polskiego konfratra ... "), obok pewnych niezręczności stylistycznych (s. 24: ,,liczby
tzw. dwujęzycznych, których wysokość skoczyła ... ") czy zgoła fragmenty mało ko
munikatywne (s. 9: ,, ... może stać się podstawą pełnienia funkcji nośnej w kon
strukcji organicznego wyciszenia dotychczasowego antagonizmu ... ", co recenzent
,,Poglądów", Katowice 15-30 III 1974, przepisał jako „ograniczonego wyciszania").
Jeżeli Wydawnictwo nie było w stanie zapewnić bardziej czytelnej reprodukcji
fototypicznej tekstów P. Webera, K. Weinholda i J. Partscha, należało raczej zre
zygnować z owej jakże mało w tym wydaniu czytelnej formy na rzecz normalnego
składu drukarskiego.

Andrzej Brożek 

KATALOG PLANÓW MIAST I OSIEDLI $L.'\SKICH Z XVI-XIX W. W ZBIO
RACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WE WROCŁAWIU, opracował J. D o m  a ń
s k i, Warszawa 1973, ss. 214. 

Recenzowana praca ukazała się nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań-· 
stwowych oraz Archiwum Państwowego Miasta Wrocławia i Województwa Wro
cławskiego w niemałym - jak na tego typu publikacje - nakładzie 500 egzempla
rzy. Edytorem jest Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Książka dzieli się na dwie 
części. Zasadniczy katalog (s. 11-153) poprzedza wstęp (s. 5-10), a kończą indeksy: 
nazw geograficznych (s. 154-155) i wykonawców planów (s. 156-158). Część drugą 
stanowi załącznik 54 zd]ęć fotograficznych (nie najlepszej jakości) przykładowo 
wybranych planów. Załącznik daje dobry przegląd wartości i różnorodności pre
zentowanych zbiorów, stąd jego duże znaczenie praktyczne. 

Katalog opis�je blisko 500 planów obecnych lub byłych miast śląskich. Znaj
dują się one w 15 zespołach źródłowych. Najzasobniejsze pod tym względem są 
zbiory Rejencji Opolskiej i Wrocławskiej (prawie połowa egzemplarzy) oraz Miasta 
Wrocławia (około 1/s). Niemal wszystkie pozostałe wchodzą w skład zespołów Slą
skiej Komisji Generalnej. Dziewięć zespołów ak� odnosi się do obszaru dzisiejszego 
woj. wrocławskiego, a sześć do opolskiego. Prezentowane plany pochodzą zasad
niczo z drugiej połowy XVIII w. (blisko 50 jednostek) bądź z XIX I w. (ponad 400, 
w tym około 250 z pierwszej polowy tego stulecia). Okresów wcześniejszych bądź 
pierwszych lat XX w. dotyczą jedynie pojedyncze egzemplarze. 
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\ 
Zastosowany w katalogu opis w pełni został znormalizowany. Przy każdej 

jednostce mapowej podana jest data jej powstania, inwentarzowy tytuł polski, 
obcojęzyczny (przeważnie niemiecki) tytuł oryginalny, dość szczegółowa treść, imię 
i nazwisko wykonawcy, dane o tym, czy jest ona drukowana czy rękopiśmienna, 
dalej wiadomości o jej kolorystyce, rozmiarach, skali, wreszcie o treści legendy 
oraz aktualnej sygnaturze. Rangę wrocławskiego zbioru podnosi jego bardzo duża 
oryginalność. Ogromną bowiem większość planów stanowią opracowania ręko
piśmienne (około 850/o zasobó'w), reszta przypada na egzemplarze drukowane. Foto
grafii i światłokopii jest zaledwie kilka. 

Wrocławski zbiór planów jest wspaniałym źródłem nie tylko dla studiów 
urbanistycznych, co jest .samo przez się zrozumiałe, ale zawiera także pierwszoJ 
rzędny materiał do wszelkich szeroko pojętych dociekań geograficzno-historycznych. 
Stare plany są wszak niezastąpione w badaniach nad szybko zachodzącymi prze
mianami w środowisku geograficznym miast. Niemal z reguły jest na nich przed
stawiona dokładna sieć hydrograficzna (rzeki, strugi, strumienie, potoki, staro
rzecza, stawy, glinianki, rowy melioracyjne i urządzenia przeciwpowodziowę), 
a często także rzeźba terenu. Nierzadko pojawiają się nazwy terenowe, mające 
spore znaczenie również dla toponomastyki. Omawiane plany zawierają ponadto 
wiele wartościowych - przeważnie nie dccenianych - danych z historii gospo
darczej. Łącznie w prezentowanym zbiorze występuje około 400 przeróżnych obiek
tów przemysłowych, jak młyny, browary, cukrownie, gorzelnie, rzeźnie, słodownie, 
folusze, bielarnie, tkalnie i przędzalnie, farbiarnie, potażarnie, garbarnie, tartaki, 
papiernie i fabryki celulozy, cegielnie, wapienniki, piaskownie i żwirownie, kamie
niołomy, cementownie, fabryki ceramiki, kopalnie, huty oraz szereg innych zakła
dów przerpysłowych. W oparciu o nie można też śledzić przemiany dokonujące się 
w gospodarce rolnej miast i obszarów podmiejskich. Na dużej bowiem ich części 
zaznaczono gnJnty orne, ogrody, sa'dy i winnice, łąki i pastwiska, lasy i zarośla?· 
parki. Bardzo często podano rodzaje własności ziemskiej w obrębie rozłogów �iej
skich oraz zasygnalizowano istnienie folwarków, co pozwala badać przeobrażenia 
stosunków własnościowych w miastach. 

Niemniej ważne są one dla opracowań z dziedziny komunikacji, gdyż wy
kreślono na nich dokładny przebieg dróg, szos, traktów, linii kolejowych, kanałów 
żeglownych, zlokalizowano obiekty przeprawowe przez przeszkody rzeczne i tere
nowe, a więc mosty, wiadukty, kładki, promy, śluzy, jazy, umiejscowiono obiekty 
towarzyszące, jak dworce kolejowe, porty rzeczne, komory celne czy wreszcie przy
drożne karczmy lub zajazdy. 

Stare plany są ponadto niezwykle przydatne do studiów historycznowojsko-
wych. Znajdują się tam wszak zarówno dawne mury, bramy, zamki i fosy miejskie, 
tudzież inne - nowsze już - urządzenia fortyfikacyjne, jak i aktualnie istniejące 
obiekty wojskowe: koszary, poligony, place ćwiczeń, strzelnice itd. 

Długa - ale niepełna przecież - lista podanych wyżej obiektów topogra
ficznych i gospodarczych świadczy chyba niezbicie o ogromnej różnorodhości in
formacji znajdujących się na starych planach miast, a tym samym o ich przy
datności, ciągle niedostatecznie zauważanej, dla wielu dyscypli9 wiedzy. 

Plany te mają też inny aspekt naukowy, którego badania na naszym gruncie 
'są zresztą bJrdzo opóźnione. Chodzi o prace nad historią dawnej kartografii. Z ża
lem trzeba tu stwierdzić, że z tego punktu widzenia omawiane materiały karto
graficzne przeważnie wcale nie były penetrowane, nie mówiąc już o gruntowniej-
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szych studiach. Brak zaś tak istptnego ogniwa, jakim są plany miast, uniemożliwia 
napisanie wnikliwej i wszechstronnej syntezy historii kartografii śląskiej 1. 

Szkoda, że zamieszczony w książce indeks nazw geograficznych podaje jedynie 
te miejscowości, których plany znajdują się w katalogu, a nie wszystkie wymienione 
w wydawnictwie nazwy geograficzne (łącznie z występującymi na planach). Wy
daje się również, że w tego typu opracowaniach celowe byłoby publikowanie -
obok indeksu miejscowości - podręcznych mapek orientujących w terenie, a rów
nocześnie obrazujących rozrzut terytorialny miejscowości, których dotyczą plany. 
Trud i koszt niewielki, a ułatwienie ogromne. W wypadku omawianego katalogu 
widoczna stałaby się niedostrzegalna obecnie nierównomierna reprezentatywność 
terytorialna wrocławskiego zbioru planów miast. Na 112 miejscowości (w tym 
aż 41 dzisiejszych dzielnic większych miast) 37 (z tego 4 dzielnice Opola) leży na 
obszarze woj. opolskiego, 57 (w tym 34 dzielnice Wrocławia) w woj. wrocławskim, 
15 (w tym 3 dzielnice Gliwic) w katowickim i zaledwie 1 (Głogów) w zielono
górskim. Ponadto 2 miejscowości znajdują się dziś na śląsku Czeskim. Jest też 
sprawą otwartą, czy w podobnych publikacjach - przeznaczonych niemal wy
łącznie dla badaczy - nie należy podawać w indeksach obcojęzycznych odpo
wiedników nazw polskich. Skoro jesteśmy przy nazewnictwie, to warto zauważyć, 
że J. Domański konsekwentnie nazywa dzielnicę Wrocławia Huby (niemieckie 
Ruben) Łanami, chociaż dla wszystkich chyba wrocławian znana jest jedynie nazwa 
pierwsza, figurująca zresztą na drukowanych obecnie planach miasta 2• 

Niezależnie od wysuniętych - drobnych przecież - zastrzeżeń wydany kata
log jest pozycją niezmiernie wartościową, ułatwiającą w sposób istotny wszech
stronne badania, z urbanistycznymi i geogi;-aficzno-historycznymi na czele, nad prze
szłością śląskich miast. Badania - co tu dużo mówić - ciągle jeszcze w naszej 
historiografii słabo rozwinięte. Jeśli praca J. Domańskiego stanie się w jakimś 
stopniu podnietą do ich rozszerzenia i przyspieszenia, to spełni swoje zadanie 
z ogromną nawiązką. Oby J. Domański miał dobrą rękę! 

Julian Janczak 

P. B o h  n i n g, DIE NATIONALPOLNISCHE BEWEGUNG IN WESTPRE
USSEN 1815-1871. EIN BEITRAG ZUM INTEGRATIONSPROZESS DER POLNI
SCHEN NATION (Marburger Ostforschungen, t. 33), Marburg/Lahn 1973. ss. X, 274. 

Zainteresowanie dziejami Polski w RFN sygnalizowane jest od czasu do czasu 
pojawieniem się poważniejszej monografii. Znaczna ich część dotyczy historii pol
skich terenów zachodnich i stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX w., co jest 
łatwo zrozumiałe. W odróżnieniu od dawniejszej literatury obowiązuje teraz zna
jomość języka polskiego i polskich opracowań.,. (dawniej, można by rzec, cecha ta 
była niemal wprost proporcjonalna do nastawienia antypolskiego), a spora część 
autorów stara się o obiektywizm vJ ujęciu spornych zagadnień. 

Do rzędu takich właśnie opracowań należy omawiana monografia Bohninga. 
Napisana została jako rozprawa doktorska w lecie 1970 r. na uniwersytecie w Bo
chum pod kierunkiem nieobcego sprawom polskim Hansa Roosa. Ponad dwuletni 

1 Zob. np. J. J a  n c z a k, Zarys dziejów kartografii śląskiej do końca XVIII
wieku, Opole 1974 (w druku). 

2 Por. także Z. A n t k o  w i a k, Stare i nowe osiedla Wrocławia, Wrocław 1973,
s. 60-63.
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okres, jaki upłynął od obrony do oddania pracy do druku, skłania do przypuszcze
nia, że musiała ona być następnie poważnie przerobiona. Książka poprzedzona 
została artykułem, omawiającym zagadnienie pominięte w samej rozprawie. -
Westpreussisches Polentum und polnische Nation. Zur Aussenorientierung der na

tionalpolnischen Bewegung in Westpreussen vor der Reichsgriindung (Zeitschrift 
fiir Ostforschung, R. 20, 1971). 

O ruchu narodowym na Pomorzu Gdańskim pisano już nieraz, choć więcej 
o drugiej niż o pierwszej połowie stulecia. Bohning był o tyle w korzystnej
sytuacji, że akta prowincjonalne (nadprezydium pruskie, rejencje gdańska i kwi
dzyl'1ska, landratury) znajdują się w Getyndze i Berlinie Zachodnim. One też stano
wiły najważniejszą część źródeł, na jakich się oparł. Sądząc na podstawie zesta
wil;!nia, materiały nadprezydium i obu rejencji nie zachowały się w komplecie
(np. Zeitungsberichte rejencji zachowały się tylko z lat 1809-1839), a akta admi
nistracji niższego szczebla wykorzystane zostały tylko w mniejszej części (np.
w zestawieniu wymienione są akta 6 landratur na 21 istniejących powiatów).
Poza tymi zespołami Bohning oparł się na kilkudziesięciu listach działaczy po
morskich do Kraszewskiego (z Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie), na prasie (choć
z 7 wymienionych czasopism tylko 2 przeglądnięte zostały w oryginale, pozostałe.
wyzyskiwał za pośrednictwem tłumaczeń w aktach władz) i na sporej grupie
innych źródeł drukowanych (jak akty oskarżenia przeciwko działaczom polskim
w znanych procesach z 1846 i 1864 r. itp). Nie udało mu się dotrzeć do archiwów
polskich, gdzie zresztą spodziewał się znaleić najwyżej pewne uzupełnienia ze
branego materiału. Nie wspomina natomiast, czy próbował uzyskać dostęp do
archiwó;Y w NRD (DZA w Merseburgu, Brandenburgisches Landeshauptarchiv
w Poczdamie), gdzie można by wyzyskać akta, pochodzące od władz wyższych
szczebli, a także uzupełnić znane mu materiały, np. wspomniane wyżej Zeitungs
berichte.

W sumie więc Autor dotarł do wielu źródeł, choć istnieją pod tym względem 
luki. Nie są one jednak tak dotkliwe, jak można by przypuszczać. Akta władz 

różnych szczebli, gdy chodzi o takie zagadnienie, jak ruch polski, na ogól zawie
rają taki sam lub przynajmniej zbliżony materiał. Inaczej WY.gląda sytuacja, gdyby 
chodziło o przedstawienie polityki władz, zwłaszcza centralnych. Prasa, szczególnie 
polska, w poważnym stopniu wyzyskana została przez historiografię polską, z któ
rej Bohning zaczerpnął sporo materiału. 

• 

Trzeba bowiem zaznaczyć, że Autor zna literaturę polską w stopniu bardzo 
dobrym. W dodatku do niektórych z pominiętych pozycji, jak się wydaje, nie 
udało mu się dotrzeć (np. Rachunki Kraszewskiego we wspomnianym artykule 
cytuje na podstawie tłumaczenia fragmentu w aktach prus.kich, s. 91). 

Zebrany materiał pozwolił w niejednym uzupełnić znane już fakty (tak jest 
np. z opisem organizacji Ligi Polskiej na Pomorzu). Autora 7echuje przy tym
dążność do systematycznego zestawiania danych szczegółowych, które wyszukał, 
a także podawania danych biograficznych (wyrazem tej tendencji są aneksy -
biogramy działaczy polskich i kilka tabel przedstawiających głównie na podstawie 
materiałów archiwalnych dane statystyczne o stosunkach narodowościowych i wy
znaniowych, tworzenie organizacji polskich, zestawienie absolwentów gimnazjum 
chełmińskiego, czynnych w ruchu polskim, zestawienie polskich posłów do sejmu 
pruskiego i Reichstagu oraz tablica genealogiczna rodziny Kalksteinów). 

Rozwój polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Gdańskim podzielony został 
w pracy na trzy etapy - przed Wiosną Ludów w latach 1815-1846, w latach 
1846-1850 i do 1870 r. (ta ostatnia data jest nieraz przekraczana, ale było to ko-

10 - Sobótka 4(14 
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nieczne). Obok operowania bogatym zestawem danych faktycznych Autor próbuje 
na ich podstawie zarysować pewne zagadnienia, zapowiedziane już w podtytule 
pracy. Jednym z nich jest rola odgrywana przez pracę organiczną. Wiadomo1 że 
w zaborze pruskim początki jej są wcześniejsze niż gdzie indziej; w rozprawie 
jednak stała się ona główną nicią przewodnią ruchu polskiego co najmniej od 
Wiosny Ludów. Charakterystyczne może być, że po wcale obszernym omówieniu 
okresu powstania styczniowego Autor konkluduje, iż nie wprowadziło ono więk
szych zmian w kierunku ruchu polskiego, a stanowiło tylko krótką przerwę w pracy 
organicznej (s. 179).- Ujęcie to, na pewno dyskusyji;ie, gdy weźmie się pod uwagę 
integrującą rolę powstań 1(dla Autora główną formą działalności integrującej jest 
,,polityka .społeczna"), staje się zrozumiałe, gdy dodamy inne cechy pracy. 

Bohnin� traktuje rozwój ruchu polskiego w Prusach Zachodnich w znacznym 
stopniu autonomicznie i w oderwaniu od rozwoju innych ziem polskich (najwy
raźniej zostało to sformułowane we wspomnianym wyżej artykule, w którym pisze 
o „einen Beispielfall isolierter Entwicklung", s. 78). Podaje wprawdzie przykłady
kontaktów czy programy odbudowy dawnej państwowości, ale genezy ruchu na
rodowego szuka w war�kach lokalnych, główny nacisk kładąc na pozycję i prze
miany szlachty (w pewnej mierze także na stanowisko duchowieństwa, w po
czątkowym okresie i nauczycielstwa). Ramy recenzji nie pozwalają na obszerniej
szą dyskusję z podobnym stanowiskiem, toteż przyjdzie ograniczyć się do jego
odnotowania. Tym zaś ostrzej ono występuje, że Autor w minimalnym tylko
stopniu pisze o Kaszubach (poza nielicznymi wzmiankami w tekście mowa jest
o nich tylko w krótkim ekskursie na końcu pracy, s. 188-193; takle potraktowanie

. Kaszub należy uznać za dyskusyjne). Tak więc pisze o obszarach, które swoją 
strukturą gospodarczą i społeczną nie różniły się wiele od np. Wielkopolski. Zbyt 
chyba wielką wagę przywiązuje do takich pojedynczych faktów, jak pomijanie 
sprawy polskości na terenie Prus Zachodnich przez posłów z Poznańskiego w okre
sie po Wiośnie Ludów, gdy po klęsce rewolucji i nadziei polskich miało to charakter 
taktyczny (s. 22-23). Stosunkowo niewiele miejsca Autor poświęcił naświetleniu 
postawy ludności niemieckiej, która miała także wpływ na kształtowanie się 
ruchu polskiego (jest mowa o tej postawie w 1848 r.); chodzi ttl zarówno o junkrów, 
jak o mieszczaństwo. 

· Trafiają się też w pracy inne dyskusyjne sformułowania. I tak np. najpierw
Autor dochodzi do wniosku, że dla powstania konfliktu narodowego decydujące
znaczenie miało gospodarcze upośledzenie ludności polskiej, zwłaszcza szlachty
(s. 53), aby w końcu stwierdzić, że nie tylko względy ekonomiczne powodowały
walkę z państwem (s. 182). Dzielenie kategorii tzw. dwujęzycznych równo między
Polaków i Niemców (s. 16--17) budzi wątpliwości, gdyż znacznie więcej Polaków
znało język niemiecki niż vice .versa.

Przy takich czy innych -sprawach dyskusyjnych rozprawę Bohninga ocenić 
należy wysoko. Polemizuje nieraz z autorami polskimi, ale jeszcze ostrzej z nacjo
nalistyczną literaturą niemiecką. Krytycznie podchodzi do żródeł urzędowych (por. 
np. s. 74-75), a politykę władz, którą zajmuje się tylko jako czynnikiem oddzia
ływającym na polską ludność, ocenia nie jako dążenie do asymilacji państwowej 
(twierdzenie takie dotąd pojawia się nierzadko w pracach historycznych), ale jako 
germanizację ,(np. s. 50). Znajomość źródeł i literatury polskiej spowodowała, że 
tylko rzadko pojawiają się usterki w sprawach polskich (np. s.' 126 Towarzystwo 
Pożyczkowe Przemysłowców m. Poznania pomylone zostało z Bankiem Związku 
Spółek Zarobkowch). 

Adam Gaios 
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K. B r o ż e k, POLSKA SŁUŻBA MEDYCZNA W POWSTANIACH SLĄSKICH
I W PLEBISCYCIE 1918-1922, Opole 1973, ss. 356 + ilustracje. 

Życie i współżycie społeczeństw ustala hierarchię wartości potrzeb. Widzimy 
zatem, że nie usługi znajdują się na pierwszym miejscu, lecz produkcja, tak jak 
w wojsku dostrzegamy priorytet broni, na dalszym zaś planie znajdują się służby. 
Priorytet ten został uwarunkowany przez cele, których osiągnięcie zależy jednak 
od środków i współdziałania oraz powiązań między poszczególnymi członami każdej 
grupy społecznej. Zarówno w produkcji przemysłowej, jak i w każdej armii istotę 
zagadnienia stanowi kadra, umożliwiająca realizację zadań. Warunek podstawo
wy - to jej wydolność, czyli zdrowie. W OC;enie wyników dostrzega się jednak 
zawsze przede wszystkim cele, po nich dopiero środki, z których jednym, i to wagi 
niemałej, jest służba zdrowia. 

Dziejom poszczególnych br.oni poświęcono już wiele tomów, historia, służb była
natomiast traktowana raczej drugoplanowo, nawet u tych autorów, którzy zdają 
sobie sprawę, że służby, tak jak enzymy w wydolnym organizmie, odgrywały i od
grywają rolę niemałą. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, czym jest i czym był Sląsk, 
szeroki ogół wie, że miały miejsce powstania śląskie, że odbył się plebiscyt, ten 
i ów jest świadom, iż cudzoziemcy wtrącali się do odzyskania przez Polskę ziemi 
śląskiej w sposób daleki od bezstronności. Przebieg akcji w ścisłym znaczeniu 
militarnym zaprzątał już niejeden warsztat autorski, wiele szczegółów jednak po
minięto. 

Powstanie, zatem akcja spontaniczna, ochotnicza, bywa na każdym odcinku 
zdana na improwizację, musiała zatem mieć i taką właśnie służbę zdrowia, dzia
łającą wszakże - jak pokazały dzieje - owocnie. O ruchach wolnościowych de
cyduje ogół społeczeństwa, kierunek działania nadaje grupa ludzi myślących, 
rozumujących trzeźwo, po to właśnie, by każdy odruch społeczeństwa mógł być od
ruchem steroW'ap.ym i przy całyrn, urzekającym romantyzznie celu, działaniem 
skoordynowanym, planowym. Otóż członkami tej właśnie grupy, dobrze uświado
mionej politycznie, byli przedstawiciele służby zdrowia okupowanego Sląska, gdy 
zaś doszło do konkretnych czynów - przybysze z innych stron. Oni to właśnie 
pojmowali, jaką rolę odegrała służba zdrowia w mającej nadejść walce z wrogiem, 
uzurpującym sobie prawa do prastarych ziem polskich. 

Jest wielką zasługą młodego uczonego z Katowic wnikliwe opracowanie tema
tyki do tej pory traktowanej nieco powierzchownie. K. Brożek przedstawił nam 
monografię z dziejów medycyny wojskowej w powstaniach z lat 1919-11921 i w cza
sie plebiscytu, sięgając zresztą bardzo daleko wstecz i wykraczając następnie 
,w okres popowstaniowy. Autor omówił dzieje śląskiej służby zdrowia w latach 
poprzedzających wybuch I wojny światowej, w czasie jej trwania i po zakończe
niu działań, przedstawił szczegółowo działalność lekarzy, farmaceutów, drogistów, 
pielęgniarek i sanitariuszy w czasie akcji wyzwoleńczej, dokonał podsumowania, 
wreszcie dał czytelnikowi wgląd w losy ludzi zaangażowanych od momentu przy
łączenia Sląska po dzień dzisiejszy. 

Niezmiernie cenne są dołączone do omawianej pracy teksty źródłowe, słow
nik biograficzny, zawierający dane o 220 lekarzach, 30 farmaceutach i 53 drogistach, 
jak i obszerny wykaz źródeł, w tym wielu nie drukowanych. Autor dołączył rów
nież liczne zdjęcia, nie zawsze - wskazać trzeba - najlepiej reprodukowane. 

Praca K. Brożka winna znaleźć się w ręku każdego zainteresowanego dziejami 
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polskiej służby zdrowia oraz dziejami walk wyzwoleńczych, toczonych na ziemiach 
najbardziej chyba ważnych dla Polski, z uwagi na teraźniejszość i przeszłość. 
Dlatego nakład 2 tys. egzemplarzy jest za mały. W kolejnym zaś wydaniu książka 
ta winna otrzymać lepszą, nieco szatę graficzną. 

Romuald Wiesław Gutt 

A. C z  a r  n i k,. PRASA W TRZECIEJ RZESZY, Słupsk 1973, ss. 383.

Obszerna praca A. Czarnika została wydana w ramach prac naukowych bardzo
młodej uczelni, jaką jest Wyższa Szkoła Nauczycielska w Słupsku. Na razie uka
zała się w postaci druku powielonego i w bardzo niewielkim nakładzie. Byłoby 

. jednak niędobrze, gdyby nie została zauważona przez większe grono badaczy 
i wszystkich interesujących się problematyką Trzeciej Rzeszy. Należy więc wyrazić 
życzenie, aby normalny druk tej cennej książki, m. in. ze względu na ogromne 
u nas zainteresowanie społeczeństwa poruszoną w niej tematyką, podjęło jakieś 
wydawnictwo, i to w dużym nakładzie. Wydaje się, że najbardziej predestyno
wane do tego jest Wydawnictwo Poznańskie. 

Książka koszalińskiego prasoznawcy ma poważną wartość naukową. W naszej 
literaturze brak było dotąd kompleksowych opracowań prasy Trzeciej Rzeszy. 
Badano jedynie prasę mniejszości niemieckiej w Polsce w okresie przed wybu
chem II wojny światowej (T. Cieślak, T. Kowalak) oraz mechanizm goebbelsowskiej 
propagandy '(E, G�z), Bardzo ogólny zarys dziejów prasy hitlerowskiej opracowano 

na potrzeby dydaktyczne studentów dziennikarstwa w NRD (Geschichte der deuts

chen Presse. Lehrbrief 13. Die deutsche Presse in der Zeit faschistischen Diktatur

1933-1945, Lipsk 1956). Problematyka systemu informacji masowej w okresie na
zizmu ma natomiast liczną literaturę w RFN, m. in. monografie niektórych ty
tułów pism z wielkich ośrodków miejskich oraz próby syntezy całej prasy okresu 
1933-1945 (zwłaszcza w opracowaniu czołowego prasoznawcy RFN Kurta Koszyka). 
Większość jednak spośród opracowań autorów w RFN pomija znaczenie zasad 
ustrojowych hitlerowskiego państwa stanu wyjątkowego w kształtowaniu treści 
pism prasowych. 

Książka A. Czarnika jest próbą ukazania organizacji i zasad funkcjonowania 
systemu prasowego Trzeciej Rzeszy, najistotniejszego elementu totalitarnego od
działywania propagandowego na społeczeństwo niemieckie. Autor koncentruje 
w związku z tym uwagę nie na zawartości treści prasy, ale na systemie organi
zacyjnym i w ogóle dziejach instytucji wydawniczoprasowych. 

Praca skład,a się poza wstępem i zakończeniem z jedenastu rozdziałów oma
wiających kolejno prasę niemiecką w okresie republiki weimarskiej, rolę prasy 
w systemie narodowego socjalizmu, proces likwidacji prasy komunistycznej, socja
listycznej, wyznaniowej i mieszczańskiej, budowę i funkcjonowanie koncernu 
NSDAP, pozycję dziennikarza w okresie Trzeciej Rzeszy hitlerowską prasę fron
tową, prasę organizowaną na nowo zdobywanych terytoriach Europy oraz prasę 
dla jeńców wojennych i robotników przymusowych. Książkę uzupełniają: wykaz 
skrótów, wykaz źródeł i literatury oraz wykaz tabel rozmieszczonych w tekście, 
ujmujących różne dane statystycznie. Jest to w sumie monografia bardziej poli
tyczna niż prasoznawcza. Przynosi ona sporo interesujących, nowych informacji, 
natomiast sprawy ściśle prasoznawcze zostały ujęte w sposób niepełny. 
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Autor bardzo szczegółowo zobrazował proces ujednolicania całego systemu 
prasowego po Machtilbernahme. Do nazistowskiego koncernu prasowego, którym 
kierował Reichsleiter. Max Amann, szybko włączono WYdawnictwa prasy innych 
kierunków politycznych. Niezmiernie rozbudowane zostało centralne wydawnictwo 
nazistowskie Franz Eher Verlag z siedzibami w Monachium, Berlinie i Wiedniu. 
W rękach Amanna skupiony został już w pierwszych latach Trzeciej Rzeszy cały 
niemiecki przemysł wydawniczy. Cenne jest WYkazanie przez Autora wbrew po
glądom wielu badaczy, głównie w RFN, że problem własności wydawnictw pra
sowych w okresie Trzeciej Rzeszy nie miał wpływu na zawartość treści gazet. 
Zdecydowana konfrola całego systemu prasowego przez NSDAP powodowała, że . 
również wszelkie prywatne wydawnictwa prasowe musiały realizować ściśle wy
tyczne partii hitlerowskiej oraz kierowanego przez Goebbelsa ministerstwa pro
pagandy. Autor szeroko odsłania mechanizm funkcjonowariia propagandy prasowej 
i WY'kazuje jej niebagatelny wpływ na społeczeństwo niemieckie, szczególnie do 
bitwy stalingradzkiej. 

Książka ma charakter opisowego przewodnika po niemieckiej prasie Trzeciej 
Rzeszy. Jest WYnikiem żmudnych kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Domi
nują w niej zagadnienia organizacyjno-polityczne i wydawnicze prasy. Wyraźne 
piętno wycisnęły na pracy niedostateczne WYkorzystanie źródeł archiwalnych oraz 
niepełna analiza treści pism, jak również ·zbyt nikła podbudowa specjalistyczną 
literaturą teoretyczną z zakresu prosoznawstwa. Nie zostały WYkorzystane istotne 
dla tematu materiały Archiwum Federalnego w Koblencji oraz dokumentacja 
archiwum NSDAP (obecnie w Berlinie Zachodnim, gdzie jest aż 258 teczek odno� 
szących się do prasy). Ważna jest również baza źródłowa po Urzędzie Propagandy 
Rzeszy (obecnie przechowywana w monachijskim Instytucie Historii Współczesnej). 
Zasadniczym źródłowym trzonem pracy Czarnika są akta Ministerstwa Oświecenia 
Publicznego i Propagandy Rzeszy z Centralnego Archiwum NRD w Poczdamie. 
Jeśli Autor nie miał możliwości kwerendy archiwalnej w RFN, to szkoda, że nie 
wykorzystał przedruków niektórych ważnych dokumentów, głównie w niemieckich 
czasopismach prasoznawczych. Wiele zyska następne WYdanie pracy w zakresie 
WYmogów teoretyczno-metodologicznych, jeżeli jej Autor poszerzy literaturę tego 
typu. Z prac tego rodzaju WYkorzystane zostało fundamentalne dzieło czołowego 
prasoznawcy niemieckiego E. Dovifata (Zeitungslehre, t. I i II, Berlin 1937) i am
bitne kompendium wiedzy prosoznawczej ostatnio zmarłego polskiego profesora 
prasoznawstwa M. Kafla (Prasoznawstwo, Warszawa 1966). Bogaty ·materiał infor
macyjny książki zyskałby jeszcze bardziej, gdyby Autor wykorzystał ostatnio 
opracowane w RFN syntezy dziejów prasy niemieckiej od I wojny światowej po 
1945 r. Chodzi o dzieła chyba najbardziej obecnie zasłużonego historyka prasy 
w RFN prof. Kurta Koszyka (1. Deutsche Pressepoiitik im Ersten Weltkrieg, Dilsel
dorf 1968; 2. Deutsche Presse 1914-1945, Berlin i'972). Zwłaszcza ta ostatnia książka 
prezentuje wiele nowych, obiektywnych spojrzeń na prasę niemiecką w okresie 
hitlerowskim. 

Zdarzają się i uchybienia, które zresztą są trudne do uniknięcia w tak obszer
nym ujęciu tematu. Na s. 20-21 Autor, omawiając ustawodawstwo prasowe re
publiki weimarskiej, wymienia tylko ustawę o ochronie republiki z 192? r., nie 
wspomina natomiast o ustawie z 25 III 11930 r. § 112-14. Mylne są daty dwu roz-

. porządzeń prezydenta o zwalczaniu wykroczeń politycznych z 1931 r., które do
tyczyły m. in. prasy. Autor podał daty kolejnych trzech rozporządzeń na 28 III, 

/ 
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17 VII i 10 VIII 1931 r., a faktycznie ukazały się one·28 III, 17 VI i 6 X 1. Czarnik 
nie zna ważnej dla ustaleń zagadnień prawnych prasy Trzeciej Rzeszy książki 
F .. Rummela Die rechtliche Freiheit d�r Presse im liberalen und nationalsofiali
stischen deutschen Staat, Gottingen 1935. 

Z kolei zaznajamiając czytelnika z yvażniejszymi niemieckimi ośrodkami praso
. znawczymi, łącznie z ich adresami, pomija adres Westfalisch-Niederrheinisches 
Institut fi.ir Zeitungsforschung. Można by tu jeszcze dodać Instytut Publicystyki 
Uniwersyteu w Moguncji i Instytut Demoskopii w Allensbachu. Obie placówki są 
kierowane przez prof. Elisabeth Noelle-Neumann, która jest dużym autorytetem 
w zakresie metodologii badań nad komunikowaniem masowym. ,,Die Zeit" nazywa 
ją „ankieterem Niemiec nr 1". Z dalszych zastrzeżeń wypada wymienić uwzględ
nienie przez Autora tylko zachodniopomorskiej prasy ściśle regionalnej !(typu róż
nych „Heimatkalenderów"), bardzo rozbudowanej w okresie hitlerowskim na tery
torium całej Rzeszy. Związywanie „Heimatkalenderów", ,,Kreiskalenderów" itd. 
z terytorium jednego lub dwu powiatów pozbawiało te pisma treści odległych od 
spraw najbliższego regionu. Etatowi i nieetatowi członkowie NSDAP doskonale 
rozumieli, że taki typ pisma dobrze może służyć rozwojowi uczuć lokalnych. Pro
pagandziści goebbelsowscy rozbudzali za pośrednictwem różnych pism i pisemek 
lokalnych ścisłe przywiązanie kolonistów niemieckich przybywających na zanie
dbane rubieże Rzeszy, podniecali też wśród nich nienawiść do mieszkających na 
tych terenach Polaków. W sumie były .to pisma, którym wyznaczono specjalną rolę 
bezpośredniego urabiania psychicznego Niemców co do słuszności idei narodowego 
socjalizmu. Warto więc było dla czytelnika polskiego pokrótce scharakteryzować 
prasę ściśle lokalną z innych regionów ziem zachodnich i północnych Polski. Na 
koniec warto się upomnieć w ·następnym wydaniu o indeks osób i indeks wszyst
kich dzienników i czasopism, o których' mowa w k.siążce. 'Ich brak bardzo utrudnia 
korzystanie z pracy. 

Mimo wyliczonych braków książka A. Czarnika ma charakter obszernego d,zieła 
naukowego, w którym został nagromadzony bogaty materiał informacyjny. Będzie 
do niego sięgać każdy historyk interesujący się problematyką państwa stanu wy
jątkowego i hitleryzmem. W zakresie kompleksowo pojętej historii prasy Trzeciej 
Rzeszy książka ma charakter pionierskiej monografii w literaturze Polski, jak rów
nież Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W wielu punktach uzupełnia ona 
również istniejące syntezy RFN-owskie. 

Kazimierz Bobowski 

Z. Ko w a 1 s k i, POLSKA PARTIA ROBOTNICZA NA SLĄSKU OPOLSKIM.
STUDIUM ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO, Warszawa-Wrocław 1973, ss. 316. 

Badania nad historią Polskiej Partii Robotniczej, szczególnie w ujęciach regio
nalnych, stały się przedmiotem licznych publikacji, w większości przyczynkarskich 
i rocznicowych. Zupełnie inny charakter posiada studium Z. Kowalskiego. Powstało 
ono jako wynik wieloletnich badań Autora nad problemami życia politycznego na 
Opolszczyźnie w latach 1945-1948. Autor wykorzystał obfitą literaturę, szczególną 
pomocą służyły mu wyniki badań N. Kołomejczyka, którego ustalenia zresztą, ·po-

1 Patrz L. S ro o ł k a, Reglamentacja wolności prasy potskiej na śtąsku Opol
skim 1922-1939 (Sobótka, 1973, nr 1, s. 55). 
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dobnie jak i innych autorów, w wielu wypadkach prostuje i uściśla. Podstawą pracy 
są materiały źródłowe. Autor wykorzystał wszystkie dostępne materiały archiwalne 
PPR z obszaru Opolszczyzny, akta władz wojewódzkic_h partii z Katowic i Wrocła
wia oraz liczne akta pozapartyjne - innych organizacji i instytucji oraz admini
stracji pańśtwowej. Szeroko została wykorzystana prasa PPR i innych partii, za
równo central�a, jak i terenowa. W małym zakresie uwzględniono wspomnienia 
i relacje działaczy opolskich, którym Autor, zapewne słusznie, przypisuje znikomą 
wartość. 

Praca składa się z 3 rozdziałów, omawiających rozwój PPR w okresach od po
wstania organizacji partyjnych do stycznia 1947 r., od stycznia 1947 r. do sierpnia 
1948 r. i od września 1948 r. do zjednoczenia ruchu robotniczego. Wyposażona jest 
w liczne, drobiazgowo opracowane tabele statystyczne, zawarte w tekście oraz 
w aneksach i bogate przypisy. 

Książka poświęcona jest przede wszystkim problematyce organizacyjnej. Autora 
interesują tendencje wzrostu szeregów członkowskich i zmiany skłądu społecznego 
PPR, szkolenie partyjne, skład i organizacja terenowych władz partii, a także sze
roko pojęte uwarunkowania tych zjawisk. Dla ich wyjaśnienia śledzi przebieg 
i metody akcji werbunkowej i akcji oczyszczania szeregów partyjnych. Analizuje 
stosunki między PPR a innymi partiami i instytucjami oraz poszczególnymi gru
pami społeczeństwa opolskiego. Z. Kowalski porusza szereg spraw trudnych i mało 
zbadanych, a istotnych dla dziejów partii. Dla przykładu wymienimy stosunek PPR 
do inteligencji czy zmiany w nastrojach politycznych poszczególnych grup społe
czeństwa i ich uwarunkowania. Autor szczegółowo przedstawia zjawiska zachodzące 
na terenie Opolszczyzny, a genezy ich szuka zarówno w zjawiskach regionalnych, 
jak i procesach ogólnopolskich. Ukazuje rozwój założeń programowych PPR w po
szczególnych dziedzinach, ich realizację na Opolszczyźnie i· wypływające stąd kon
sekwencje dla rozwoju organizacyjnego partii. Dzięki temu znaczenie pracy wykra
cza poza granice Sląska Opolskiego, szereg ustaleń Z. Kowalskiego posiada dużą 
wartość dla dziejów całej partii. 

Praca przynosi szereg nowych ustaleń, najwięcej w rozdziale III, poświęconym 
okresowi po plenum sierpniowa-wrześniowym. Autor zmuszony był ograniczyć ana
lizę tego okresu do wybranych tylko zagadnień organizacyjnych, wśród których 
skupił się głów�ie na problemach oczyszczania szeregów partii, szkolenia i przygo
towań do Kongresu Zjednoczeniowego. Ponadto Autor zajął się problemami częścio
wo tylko wiążącymi się z problematyką organizacyjną. Podjął trud przedstawienia 
nastrojów panujących w tym okresie wśród członków PPR, a w szczególności ich 
stosunku do problemu jugosławiańskiego, kolektywizacji rolnictwa i walki z od
chyleniem prawicowym i nacjonalistycznym. 

Niektóre twierdzenia Z. Kowalskiego mogą budzić wątpliwości. Trudno się 
zgodzić, że rozmiary świadomości narodowej autochtonów, byłych. członków KPD, 
decydowały o ich pozytywnym lub negatywnym stosunku do programu PPR (s. 123). 
Termin zjednoczenia partii robotniczych został. w rezultacie ple11um lipcowego 
i sierpniowa-wrześniowego nieco odsunięty, a nie przyspieszony (s. 173). Trudno 
też zgodzić się z twi�rdzeniami Z. Kowalskiego dotyczącymi akcji oczyszczania 
szeregów PPR jesienią 1948 r. Wiele z nich traci zasadność w konfrontacji z przy
toczonymi przez Autora szczegółowymi zestawieniami statystycznymi. Nie można 
mówić o mechanicznym stosowaniu kryteriów klasowych, skoro największą grupę 
wykluczonych stanowili robotnicy (35°/o), kolejno - chłopi ·(240/o - z tego posiada
jący do 10 ha stanowili 760/o wykluczonych chłopów) i pracownicy umysłowi r(.20°/o), 
a więc są to liczby w dużym przybliżeniu odpowiadające składowi socjalnemu partii 
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na Opolszczyźnie. Zarzut „obcości klasowej" odniesiono do 22,60/o wykluczonych. 
W pozostałych wypadkach zadecydowały inne względy. 240/o wykluczonych - to 
osoby oskarżone o przynależność do NSDAP, SS i SA, 10,5°/o usunięto za nałogowe 
pijaństwo, 150/o za kontakt z podziemiem, szkodnictwo gospodarcze, nadużycia finan
sowe i nadużycia władzy oraz niemoralny tryb życia. Tylko przy 14oio wykluczo-· 
nych jako przyczynę podano obcość ideologiczną lub wrogą propagandę. Stąd jeśli 
uwzględnimy, że ogółem usunięto 40/o członków partii, nie możemy się zgodzić 
z twierdzeniem, jakoby usuwanie stosowano przewszechnie za krytykę czy tylko 
wątpliwości wobec polityki partii. Przypomnijmy, że jak dowodzi Autor, zdecydo
wana większość chłopów - członków PPR odniosła się właśnie zdecydowanie nie
chętnie do nowej poli�yki rolnej, a stanowili oni 210/0 członków. 

Niewątpliwie, akcja oczyszczania szeregów partyjnych musiała wywołać szereg 
obaw i wątpliwości. Niektóre z nich były uzasadnione. Całość akcji przeprowadzona 
została z du.żyro pośpiechem, niektóre decyzje o usunięciu z partii były nazbyt 
pochopne. Wpro;wadzenie kryterium obcości klasowej umożliwiło usunięcie z partii 
pewnej liczby wartościowych członków. Część takich niesłuszny�h decyzji została 
zresztą jeszcze podczas trwania akcji zmieniona. Od razu też poddano ostrej kry
tyce przejawiające się wśród części aparatu partyjnego tendencje antyinteligenckie. 
Niezadowolenie i próby sprzeciwu wywołały zresztą wśród członków partii nie tyle 
decyzje motywowane ideologicznie, co kary za nałogowe pijaństwo. Niewielki zasięg 
akcji dowodzi, że miała ona przede wszystkim cel propagandowy, a skład osób 
usuniętych z partii wskazuje, że. objęła ona w większości te kategorie osób, które 
kwalifikowały się do usunięcia już w czasie akcji wymiany legitymacji partyjnych 
w 1947 r. 

Do książki wkradły się pewne usterki techniczne. W dwu wypadkach różne 
osoby o tym samym nazwisku w indeksie wymieniono jako jedną postać (Wójcik 
Marcin i Zając Józef). Na s. 24 występuje Walenty Kubica, a nie Jan ·Kubica, jak 
podaje indeks. Sekretarzem KP PPR w Opolu był Franciszek Sielańczuk, a nie 
Sielańczyk. Pewne trudności sprawia czytelnikowi układ przypisów, szczególnie 
w wypadkach, gdy w odsyłaczu przy pojedynczym cytacie znajduje się kilka doku
mentów czy publikacji i nie zawsze można dociec, z którego pochodzi cytowany 
fragment. 

Szkoda, że Autor wykorzystując szeroko materiały komitetów wojewódzkich 
PPR w Katowicach i Wrocławiu nie podjął szerszej próby przedstawienia powiatów 
Opolszczyzny na tle całości województwa, nie pokazał, jakie miejsce zajmowały 
w śląsko-dąbrowskiej i dolnośląskiej organizacji partyjnej. 

Praca Kowalskiego stanowi duży wkład w badania nad problematyką PPR. 
Zakreślenie jej wąskich granic terytorialnych umożliwiło Autorowi prześledzenie 
zjawisk zachodzących w najniższych komórkach życia partii, prześledzenie dróg, 
jakimi decyzje kierownictwa partyjnego schodziły do członków i jak wyglądała ich 
praktyczna realizacja, pozwoliło na wnikliwe zbadanie problemów, jakie wymagały 
rozwiązania przez partię na najniższych szczeblach jej działania. 

Andrzej Malkiewicz 

E. O z g o w i c z, SLĄSKA RZEŹBA LUDOWA W DREWNIE, Wrocław 1973,
[b. p]. 

Problematyka współczesnej rzeźby ludowej w Polsce znana jest głównie dzięki 
organizowanym konkursom, wystawom i okolicznościowym katalogom. W ostatnich 
latach wydawnictwa Arkady i Auriga przyzwyczajają nas do oglądania jej w po-
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mnikowych albumach cechujących się reprodukcjami o wysokim standardzie poli
graficznym. Należy tu wymienić albumy J. Grabowskiego Dawna polska rzeźba 

ludowa oraz A. Jackowskiego i J. Jaruszewskiej Sztuka ludu polskiego. Zakres tych 
opracowań jest stosunkowo szeroki, obejmuje prace twórców z całej Polski. Bez
pośrednim rezultatem tego jest odpowiednio duży wybór ciekawego materiału ilu
stracyjnego. 

Sląsk jest jednym z pierwszych regionów Polski, który doczekał się albumo
wego opracowania ludowej rzeżby w drewnie. Autorem albumu wydanego przez 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jest E. Ozgowicz, który przedstawił w nim bo
gaty dorobek ludowych artystów Sląska. Jak wskazuje tytuł, tematyka publikacji 
obejmuje wyłącznie kompozycje w drewnie. Nie ustępują one pod wzglęąem arty
stycznym dziełom sztuki wyselekcjonowanym w poprzednio wspomnianych opraco
waniach, opartych na ogólnopolskim wyborze. Album wydany w serii „Biblioteki 
Popularnonaukowej" PTL adresowany jest nie tylko do kręgu zam_ożnych odbior
ców, którzy stanowią niemal wyłączną klientelę Wydawnictwa Arkady, lecz m. in. 
dzięki stosunkowo przystępnej cenie (68 zł) przeznaczony jest dla szerokiego grona 
czytelników. 

Na uwagę zasługuje ciekawe opracowanie graficzne albumu, a zwłaszcza przy
ciąga oko okładka i w dobrym gatunku papier. Niestety, należy żałować, że wraz 
z dobrą jakością papieru i przystępną ceną maleje jakość reprodukcji ciekawych 
zdjęć. Widocznie Drukarnia nie dysponowała odpowiednią ilością farby, na skutek 
czego ucierpiał omawiany album i często najciekawsze skądinąd kompozycje wy
padły blado i nie tak interesująco, jak na to zasługują. Na pocieszenie można dodać, 
iż jest to chyba jedyny poważniejszy zarzut, który można skierować pod adresem 
tej publikacji. 

Sląska rzeźba ludowa w drewnie ukazuje specyfikę regionu naznaczoną w mi
nionych stuleciach znamionami rzemiosła cechowego bardziej typowymi dla zachod
nioeuropejskiego kręgu kultury ludowej niż dla reszty Polski. Nie można natomiast 
o takiej odrębności regionalnej mówić odnośnie do współczesnej rzeźby ludowej,
której bogaty wybór prezentuje Autor albumu. Jest to prawdopodobnie zjawisko
występujące w drugiej połowie XX w. w mniejszej lub większej skali na terenie
całego kraju. Obecny brak jego dokładnych opracowań nie zezwala jednak na jakie
kolwiek zestawienia czy porównania pod tym względem Sląska z innymi regionami
kraju. Przypuszczalnie ta charakterystyczna dla współczesnych rzeźbiarzy śląskich
różnorodność kompozycji pod względem formalnym i tematycznym jest więc po
wszechna dla wszystkich twórców pochodzących z urbanizujących się terenów
wiejskich. Dziś w szybko zmieniających się warunkach społecznych powstają indy
widualności twórcze posiadające możliwości o nie spotykanej dotychczas w kulturze
ludowej skali doboru tematów, wielości nowoczesnych technik i warsztatów. Na
zwałbym ich raczej rzeźbiarzami samorodnymi niż ludowymi i do grona ich zali
czyłbym J. Lurkę, którego 12 rzeźb prezentowanych w albumie na tle około 90 prac
innych Autorów zaskakuje nowatorstwem rozwiązań kompozycyjnych i lapidarną
formą zbliżoną do tradycyjnej sztuki ludowej. Trudno przeglądając stronice albumu
E. Ozgowicza nie zatrzymać dłużej wzroku na fotografiach takich prac, )ak: Uczta
święta, Ostatnia wieczerza lub Chrystus ukrz·yżow

,
any i Maria Magdal

.
ena. Prawdo

podobnie dla wielu z tych rzeżb truqno byłoby znaleźć jakieś wzory w proponowa
nych dotychczas rozwiązaniach kompozycyjnych, znanych w sztuce ludowej i pro
fesjonalnej. Dlatego przede wszystkim zaskakuje nowatorstwo tych prac, które
i tak nie są pozbawione ekspresji w przekazywaniu treści podjętego tematu.

I 
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Obok zasadniczej części ilustracyjnej Sląska rzeźba ludowa w drewnie zawiera 
krótkie omówienie prezentowanej rzeźby śląskiej, a streszczenia w języku angiel
skim i francuskim umożliwiają szerszą...dostępność pionierskiej pracy. Autor stwier
dza m. in. iż „centralną postacią kultu ludowego był nie Pan Bóg, lecz Pan Jezus 
i Matka Boska", dlatego też współcześni twórcy ludowi nadal rzeźbią postacie 
Chrystusa i Matki Boskiej. E. Ozgowiczowi chodzi tutaj chyba o Boga Ojca, który' 
był stosunkowo słabo znany i akceptowany przez tradycję ludową, co przejawiało 
się do niedawna w braku jego figuratywnych wyobrażeń. Znalazło to wyraz w żar
tobliwym powiedzeniu, że Trójca Święta w Polsce to Matka Boska, Chrystus 
i św. Józef. Nie spotkałem się jednak z WYPadkiem, aby znani mi śląscy rzeźbiarze 
odmawiali boskości Chrystusowi. Ponadto nie ręczę, czy cieszyńscy rzeżbiarze nie 
pokazywali mi w swych zbiorach przed kilku laty figury Boga Ojca, którą na 
pewno wyrzeźbił omawiany i prezentowany w albumie F. Józków ... 

,Stosunkowo dość ubogo prezentowana jest w albumie twórczość opolskich rzeź
biarzy. Nie jest to jednak wynikiem przeoczenia tych twórców przez Autora albu
mu, lecz nastąpiło to na skutek ich stosunkowo niedawnego ujawnienia się na kon
kursach twórczości ludowej organizowanych w Opolu. 

Okazuje się więc, że znana nam liczba rzeźbiarzy samorodnych wzrasta, a nie 
maleje, jak moglibyśmy sądzić, obserwując zanik tradycyjnej kultury ludowej. 
Warto by może poświęcić im, za wzorem historyków sztuki, którzy opracowywują 
katalogi zabytków sztuki w Polsce, kilka szczegółowych opracowań regionalnych 
sztuki ludowej, np. woj. wrocławskiego, opolskiego, katowickiego obok monografii 
poszczególnych twórców, np. J. Lurki, L. Kubaszczyka. Pierwsze rozpoznanie terenu 
śląska zrobił pod tym względem popularnonaukowy album E. Ozgowicza. Czy znaj
dą się jego· naśladowcy? 

Jan Kurek 

,.ROCZNIK ŚWIDNICKI". [Wyd.]. Towarzystwo Regionalne, Ziemi świdnickiej, 
Świdnica, [R. 1 :] 1973, ss. 179, 

Ruch wydawniczy na Dolnym Śląsku z zakresu regionalistyki jest w porówna
niu z innymi częściami śląska nader skromny. świadczą o tym już choćby pobieżne 
porównania tylko grupy wydawnictw ciągłych ukazujących się na Górnym śląsku 
i na Opolszczyźnie z wydawnictwami o podobnym charakterze na Dolnym śląsku. 
Na naszym terenie - jak do tej pory - mamy tylko sprawnie ukazujący się „Rocz
nik Jeleniogórski", ,.Szkice Legnickie" oraz nieregularnie wydawany „Rocznik Zie
mi Kłodzkiej". Wszystkie WYmienione pisma WYdawane są dzięki wysiłkom rniej
sCOWYCh działaczy skupionych wokół istniejących tam towarzystw regionalnych. 
W tej sytuacji, na tle wątłego lokalnego ruchu wydawniczego na ziemi dolnośląskiej, 
nie może dziwić fakt, że każda nowa inicjatywa w tym zakresie witana jest z za
interesowaniem. Właśnie niedawno staraniem Towarzystwa Regionalnego Ziemi 
świdnickiej ukazał się pierwszy „Rocznik świdnicki". Na· jego treść składają się 
następujące prace: Dlaczego gryf? (dzieje herbu $widnicy) - fragmenty WYStąpienia 
na sesji MRN w dn. 19 IV 1966 r. ówczesnego sekretarza prezydium M. Przenzaka, 
zawierające historyczną argumentację uchwały o zmianie herbu miasta, J. Haseka 
Wybrane zagadnienia z problemów rolnictwa w powiecie świdnickim, T. Trzybiń
skiego Dzieje Dolnośląskich Zakiadów Chemicznych w Żarowie w latach 1856-1962, 
S. Kotełki Pionierskie lata I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza, 
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F. Jarzyny Materiały do dziejów teatru świdnickiego. Repertuar, R.. Łukasika Drze

wa i krzewy miasta Swidnicy, W. Grubiaka Wspomnienia z budowy cukrowni

w Pakistanie, Kronika 1972 r., którą opracowała D. Sajdak, i wreszcie Swidnica.

Miasto i powiat w iiczbach w opracowaniu W. Malinowskiego.
Lektura „Rocznika" nasuwa cały szereg uwag różnej natury. Zacznijmy od 

spraw ogólniejszych. W skierowanym do Czytelnika słowie wstępnym Komitet Re
dakcyjny stara się przedstawić cel, charakter i zakres tematyczny wydawnictwa. 
Czyni to jednak dość mgliście, tak że trudno na tej podstawie uchwycić koncepcję 
pisma, które - jak wynika także z dość niezdecydowanego sformułowania - ma 
być kontynuowane. We wstępie czytamy m. in., że „po trzydziestu latach naszej, 
polskiej tu obecności odczuwamy potrzebę utrwalenia faktów, myśląc zarówno o lu
dziach, którzy odchodzą, jak i o tych, którzy na tej ziemi urodzili się i wyrośli". 
Przede wszystkim wypi;i.dnie zaznaczyć, że potrzeba taka istniała już od dawna i nie 
trzeba było upływu aż trzydziestu lat, by podjąć tę inicjatywę. Ale lepiej późno niż 
wcale! Konsekwencją wyłuszczonych powyżej powodów założenia pisma powinno 
być skoncentrowanie uwagi przede wszystkim na sprawach i ludziach trzydziesto
lecia. Jak wynika z przedstawionego spisu treści pisma, proporcje pomiędzy czasami 
dawnymi a teraźniejszością, pomiędzy zagadnieniami politycznymi, gospodarczymi 
i kulturalnymi są na ogół zadowalające, choć w sposób wyraźny daje się odczu·ć 
brak materiałów, które by nie tylko korespondowały z uwagami sformułowanymi 
w słowie wstępnym do Czytelnika, lecz także podniosłyby walor użytkowy „Rocz
nika". ,Przede wszystkim upomnielibyśmy się o biogramy zasłużonych ludzi - pio
nierów regionu świdnickiego, jak też o wspomnienia tych, którzy �u pierwsi po 
wojnie przywracali do życia polską ziemię świdnicką. DaleJ, aczkolwiek zamie
szczone kalendarium l!f!72 r. jest bardzo cenne, aż się prosi o podobne zestawienie 
wydarzeń tych z pierwszych lat naszej tu obecności, po 1945 r., by póki czas wiele 
faktów utrwalić, uchronić przed zapomnieniem. Wydaje się również, że w dalszej 
perspektywie sprawą bez wątpienia cenną byłoby zamieszczenie bibliografii Swid
nicy i ziemi świdnickiej ujmującej dorobek piśmiennic;zy 30 lat po'Wojennych. Takie 

zestawienie bibliograficzne uwidoczniłoby wyraźniej zagadnienia, których nie tknęło 
dotąd pióro historyka czy publicysty. Na tle tych uwag poważne wątpliwości budzić 
musi zatem zamieszczenie w wydawnictwie o charakterze popularnonaukowym, 
przeznaczonym dla tzw. szerokiego czytelnika, artykułu o drzewach i krzewach 
Swidnicy z tasiemcowymi tabelami itp., który wypełnia bez mała 1/4 (!) objętości 
„Rocznika". Te wielostronicowe zestawienia ilościowe drzew i krzewów miasta, czy 
przeglądu niektórych gatunków drzew wraz z nazwami łacińskimi, z których do
wiadujemy się m. in. o takich rewelacjach, że liście jakiegoś tam drzewa wiosną 
i lałem są zielone, w jesieni żółkną, a na zimę opadają, czy też z części tekstowej, 
jaką objętość i wysokość mają drzewa w poszczególnych parkach (szczegółowe 
liczby), rodzą krytyczne uwagi. Nie chodzi nam absolutnie o kwestionowanie pod
jętego w artykule tematu, lecz o fakt bezkrytycznego wtłoczenia w zeszyt arty
kułu-kolubryny, bez poddania go redakcyjnej obróbce: niezbędnym skrótom, do
stosowania do charakteru całego wydawnictwa itp. 

Jeśli idz.ie o uwagi szczegółowe, to jest ich bardzo wiele. Przytoczymy tytułem 
przykładu drobną ich część, pierwsze z brzegu. I tak bardzo niezręcznie sformu
łowany jest tytld artykułu J. Haseka. Co to znaczy Geschafts- Beriet (?! - przypis 
na s. 43). Chodzi tu zapewne o Geschafts-Bericht. Nie ma takiej nazwy Westwalia 
(zamiast Westfalia, s. 38). Zakłady „Silesia'' nie mogły być zniszczone w 1'917 r., 
m. in. na skutek działań wojennych (s. 40), gdyż takowych w tym czasie w ogóle
tu nie było. A w ogóle dlaczego dzieje zakładów w Żarowie zamyka A. Trzybiński
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na 1962 r., też nie bardzo wiadomo. Rzuca się w oczy brak ujednolicenia pewnych 
spraw wydawniczych. W artykule F. Jarzyny przypisy podane są na końcu, w arty
kule A. Trzybińskiego w tekście, R. Łukasik dołącza na końcu artykułu wykaz wy
korzystanej literatury, a artykuł J. Haseka. w ogóle pozbawiony jest przypisów 
i wykazu wykorzystanej literatury i źródeł. Podobnych usterek i niezręczności jest 
wiele. Można by ich uniknąć bardzo łatwo, przesyłając przed drukiem maszynopisy 
prac do kompetentnego recenzenta. 

Reasumując stwierdzamy z naciskiem raz jeszcze, że inicjatywa wydawania 
„Rocznika" jest ze wszech miar pożyteczna i zasługuje na poparcie. Należy jednak 
wyciągnąć wnioski z pierwszego zeszytu i przede wszystkim opracować ogólną kon
cepcję pisma, by uniknąć przypadkowości w doborze tematycznym, jak też w celu 
stworzenia odpowiednich barier przed dopuszczeniem do druku prac niedopracowa
nych czy niedostosowanych do charakteru publikacji. Mamy nadzieję, że tych kilka 
uwag spełni swoje zadanie, jeśli choć w części okaże się pomocna przy redagowaniu 
następz:iych „Roczników". .. 

Romuald Gelles 




