
R E C E N z J E 

Z. B o r  a s, KSIĄŻĘTA PIASTOWSCY SLĄSKA, Katowice 1974, ss. 464.

300 rocznica wygaśnięcia rodu Piastów stała się dla wielu historyków bodźcem 
szczególnym do natęźenia badań i zapełnienia luk w naszej wiedzy o Piastach ślą
skich. Są juź pierwsze widoczne tego rezultaty, mianowicie w postaci specjalistycz
nego, pomnikowego dzieła K. Jasińskiego Rodowód Piastów Hąskich, t. I (Wrocław 
197·3) oraz popularnonaukowego opracowania Z. Borasa. Tą ostatnią pozycją chciał
bym się zająć nieco dokładniej. 

Przedstawiono w niej biografie 20 wybranych książąt śląskich. Autor starał się 
tak dobierać swoich bohaterów, by reprezentowani byli książęta kilku linii Piastów 
śląskich oraz by utrzymana została pewna ciągłość chronologiczna i genealogiczna. 
Ostatecznie w pracy znalazły się biografie następująeych książąt: Władysława Wy
gnańca, Bolesława Wysokiego, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Bolesława 
Rogatki, Henryka Probusa, Henryka V Grubego legnicko-wrocławskiego, Henry
ka VI wrocławskiego, Ludwika I brzeskiego, Bolka II świdnickiego, Henryka V 
żelaznego głogowsko-żagańskiego, Władysława Opolczyka, Jana Kropidły, Bolka V 
opolskiego, Mikołaja II opolskiego, Jana II opolskiego, Kazimierza II cieszyńskiego, 
Jerzego II brzeskiego, Henryka XI legnickiego i ostatniego z Piastów - Jerzego 
Wilhelma. W poszczególnych biografiach omówione zostały walki, waśnie, przy
gody, życie codzienne oraz koligacje wspomnianych wyżeł książąt 1 często także ich 
najbliższych krewnych. W rezultacie otrzymaliśmy szczególnego rodzaju wykład 
dziejów Sląska od XII do X!VII w., opracowany na podstawie dotychczasowej lite
ratury, uzupełniony wiadomościami i cytatami ze źródeł. 

Prace popularnonaukowe z dziedziny historii cieszą się u nas na ogół sporym 
zainteresowaniem ze strony szerokiego kręgu czytelników i w związku z tym od
grywają dość istotną rolę w kształtowaniu wiedzy historycznej. Powinny one zatem 
być, tak jak rozprawy naukowe, opracowywane możliwie rzetelnie i z uwzględnie
niem najnowszych rezultatów badań, a ponadto wyróżniać się pięknością języka oraz 
ogólną barwnością i przystępnością wykładu. Każdy bowiem błąd czy choćby tylko 
niejasność tekstu mogą dezinformować i wypaczać obraz przeszłości. Biorąc pod 
uwagę tego rodzaju kryteria oceny wypadnie omawianej pracy wytknąć sporo róż
nego rodzaju mankamentów. W związku z określonymi rozmiarami recenzji z jednej 
strony, popularnonaukowym zaś charakterem książki z drugiej ograniczę się do 
przedstawienia tylko niektórych braków i błędów. 

Juź zaraz na wstępie można się spierać, czy Autor dokonał w pełni słusznego 
wyboru głównych bohaterów swych 'biografii. Wydaje się np., że zbyt dużo uwagi 
poświęcił zwłaszcza książętom opolskim przy zupełnym pominięciu linii Piastów 
oleśnickich. Jeszcze bardziej rzuca się w oczy brak osobnej biografii Henryka I 
(III) głogowskiego, jednego z najważniejszych książąt śląskich przełomu XIII/XIV w.,
niedoszłego pretendenta do zjednoczenia i objęcia władzy nad całością ziem polskich.

Poszczególne biografie zawierają stosunkowo bogaty materiał faktograficzny, 
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ukazujący poprzez pryzmat epoki sylwetki wybranych Piastów śląskich. Opraco

wanie każdej biografii wymagało więc przejrzenia znacznej ilości literatury i źródeł, 

dokonania pewnej selekcji materiału i wreszcie odpowiedniego zredagowania tekstu. 

Były to zadania pochłaniające czas i trudne. Niestety, Autor nie zawsze potrafił 

wyjść z nich obronną r.ęką. Już pierwsze zastrzeżenia budzi wykorzystana litera

tura, będąca przecież zasadniczą podstawą do napisania poszczególnych biografii. 

Autor nazbyt często opierał się na pozycjach przestarzałych, rzadziej sięgał do prac 

nowszych. Ani razu nie znajdujemy odsyłaczy np. do wymienionego już wyżej Ro

dowodu (choć we Wstępie Autor zaznaczył, że z dzieła tego korzystał). Tymczasem 

właśnie dane z Rodowodu mogły w wielu miejscach wyeliminować pomyłki i uzu

pełnić biografie przynajmniej kilkunastu książąt. 

Sporo pretensji można mieć do zastosowanego przez Autora sposobu korzysta

nia ze źródeł, zwłaszcza zaś z Annales Długosza. Ze źródła tego Autor czerpał przy 

każdej nadarzającej się sposobności, nawet wówczas gdy o wiele bardziej uzasad

nione byłoby korzystanie z niektórych wcześniejszych i pewniejszych kronik ślą

skich. Co więcej, korzystając z Annales nie wykazał tak bardzo koniecznej w tym 

wypadku ostrożności i krytycyzmu. Stąd więc np. w zamieszczonym przez Autora 

opisie konfliktu Henryka Probusa z biskupem wrocławskim Tomaszem II (s. 135-· 

144) przebija dość wyraźnie dążność Długosza do zamazania przegranej biskupa

i tym samym pomniejszenia zwycięstwa księcia. Również w znacznym stopniu pod

wpływem tekstu Długosza przedstawiona została sylwetka Probusa jako bezdusz

nego tyrana i okrutnego wroga kościoła. Autor tak bardzo polegał na przekazie

Długosza, że przepisywał stamtąd nawet zupełnie oczywiste pomyłki. Tak np. Dłu

gosz 1 pomyłkowo pisze, że Probus wyznaczył Konrada głogowskiego swym następcą

w księstwie wrocławskim. Identyczny błąd popełnia Autor omawianej pracy (s. 156), 

mimo że w kilku innych miejscach wymieniał właściwego :;ukcesora, tj. Henryka I
(III) głogowskiego.

Wiele zupełnie niepotrzebnych niejasności wynikło z faktu, iż Autor korzystał

z tekstu Długosza za pośrednictwem polskiego tłumaczenia dokonanego przez K. Me

cherzyńskiego. Ogólnie wiadomo, jak niedokładny i przestarzały jest to przekład. 

Gdyby Autor wziął to pod uwagę, zapewne nie powtórzyłby za tłumaczeniem, że 

zgon Henryka Brodatego nastąpił 18 marca (s. 80). Długosz przecież, zgodnie zresztą 

z wcześniejszymi źródłami śląskimi, wydarzenie to kładzie na 19 marca 2• Taką też

datę podaje literatura i oczywiście Rodowód. Ze wspomnianą datą łączy się kolejna 

sprawa, jeszcze raz ukazująca, jak Autor niewolniczo trzymał się opowiadania Dłu

gosza. Jak wiadomo, w .4nnales tekst ułożony jest według lat kolejno po sobie na

stępujących, zatem w samym tekście Długosz pomijał już daty roczne. Stąd 

i w omawianej pracy mamy tylko datę dzienną i miesięczną zgonu Henryka Broda

tego. Dopiero dalej, przy biografii Henryka Pobożnego (s. 89), można się pośrednio 

domyślić, że zgon ten miał miejsce w 1238 r. I ostatnia już sprawa wiążąca się 

z owym zgonem: należało precyzyjniej określić, że śmierć Brodatego nastąpiła 

w Krośnie Odrzańskim, a nie w Krośnie, jak to zdaje się wynikać z tekstu biografii. 

W ten sposób przechodzimy do kolejnej słabej strony omawianej pracy, mianowicie 

używania niepoprawnych lub zgoła nieaktualnych nazw miejscowości. Uwidoczniło 

się to bardzo wyraźnie przy przejmowaniu przez Autora wiadomości ze źródeł. Np. 

przy wyliczaniu wsi (s. 55), które Henryk Brodaty ofiarował klasztorowi trzebnic-
• 

1 J. D ł u g  o s  z, Historia Polonica, t. II (Opera omnia, t. XI, Kraków 1873,
s. 507-508).

2 Tamże, s. 255. 
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kiemu, Autor mechanicznie przepisuje nazwy w takim brzmieniu, jakie przeszło 
sto lat temu wymyślił tłumacz dzieła Długosza, tzn. K. Mecherzyński. 

Poszczególne biografie nie zawsze zostały najszczęśliwiej zredagowane. Zbyt 
często odbiegają od głównego tematu, co w dość istotnym stopniu utrudnia lekturę. 
Tak np. w biografii Władysława Wygnańca za dużo miejsca poświęcono Piotrowi 
Włostowicowi, a biografia Jerzego II brzeskiego dotyczy w znacznej części książąt 
legnickich Fryderyka II i Fryderyka III. Często odchodzenie od zasadniczej treści 
danej biografii oraz zbyt wielkie ilości drobnych, czasem nieistotnych i powtarzają
cych się szczegółów, rzadkie podawanie dat rocznych sprzyjały powstawaniu pomy
łek lub niejasności, tym bardziej że przejmowany z bogatej ilościowo literatury 
i licznych źródeł różnorodny materiał faktograficzny nie zawsze został przez Autora 
krytycznie oceniony, sprawdzony i w ogóle odpowiednio przygotowany do nowej 
publikacji. Stąd biorą się czasem zaskakujące myśli Autora, będące próbą łączenia 
różnych stanowisk dotychczasowych badaczy dziejów książąt śląskich. Oto np. 
w biografii Ludwika I brzeskiego czytamy, że ojciec jego, Bolesław III, pretendował 
do korony polskiej, głosił się dziedzicem Królestwa Polskiego i był przez jakiś czas 
sojusznikiem Łokietka. Po tych informacjach następuje zupełnie nieoczekiwane 
stwierdzenie Autora: ,,Dziwić się należy, że wychowany w takiej atmosferze książę 
Ludwik zachował jeszcze poczucie polskiej wspólnoty narodowej i znalazł 
w swoim programie politycznym miejsce dla spraw polskich" (s. 190). Niejasności 
były niekiedy wynikiem bezkrytycznego przejmowania przez Autora niektórych 
szczegółów z literatury. Np. za W. Sobieskim Autor mechanicznie powtarza J, że 
wojska Konrada Kędzierzawego i Henryka Pobożnego „spotkały się na polach pod 
wsią Studnicą (Rotkirch) w pobliżu Legnicy" (s. 82). Można mniemać, że wymie
niona przez Autora w nawiasie dawna nazwa niemiecka to odpowiednik polskiej 
nazwy wsi Studnica. Tak jednak nie jest, dzisiejsza bowiem Studnica to dawna 
Steudnitz, Rothkirch zaś to obecnie Czerwony Kościół. Wobec tego gdzie w końcu 
było pole bitwy? 

Wszystkie biografie opatrzone zostały przypisami, co nie było konieczne w pracy 

popularnonaukowej. Skoro jednak Autor zdecydował się na ten dodatkowy wysiłek, 
należało przypisy wykonać z jednej strony solidnie i zgodnie z ogólnie stosowanymi 
zasadami, z drugiej zaś z myślą o ich przydatności dla czytelnika, dodam - często 
niefachowca, a więc nie obeznanego z terminologią przypisów. W treść niektórych 
przypisów Autor słusznie włączał dodatkowe objaśnienia do tekstów poszczególnych 
biografii. Ale nawet ta informacyjna strona przypisów nie zawsze spełnia swe za
danie. Np. w biografii Kazimierza II cieszyńskiego Autor nadmienia, że książę ten 
był obecny na zaślubinach córki Kazimierza Jagiellończyka, Jadwigi, z księciem 
bawarskim Jerzym, ,,a potem odprowadzał młodą parę do Bawarii, gdzie czekał ją 
tragiczny los" (s. 342). Istniejący tutaj odsyłacz zdaje się wskazywać, że w przypisie 
znajdziemy krótkie wyjaśnienie dotyczące owego tragicznego lOl!lu. Rzeczywiście, na
trafiamy w przypisie (s. 448, p. 4) na pewne w tej sprawie uzupełnienie, mianowicie 
AutÓr cytuje uwagę J. Caro z jego Dziejów Polski w polskim tłumaczeniu S. Mie
czyńskiego 4: ,,Rzecz godna uwagi, że losy jej jeszcze dziś, tzn. w XIX wieku, żyją 
w pamięci wieśniaków tyrolskich, o czym ja sam ku własnemu zdumieniu się prze
konałem". Niczego to nie wyjaśnia. A przecież wystarczyło krótko napomknąć za 
K. Szajnochą s, którego zresztą Autor cytuje, że ową tragedią Jadwigi był kilku-

3 W. S o b i e s k i, Szkice historyczne, Warszawa 1904, s. 245.
4 J. C a r  o, Dzieje Polski, t. VI, Warszawa 1900, s. 85, p. 1.
; K. S z a j  n o c h  a, Szkice historyczne, t. II, Warszawa 1876, s. 99-103. 
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nastoletni żywot w odosobnieniu w zamku Burghausen. Sporo przypisów zawiera 
niepełne lub błędne dane bibliograficzne. W ogóle wydaje się, że z przypisów można 
było zrezygnować, uzyskane zaś w ten sposób miejsce (26 stron) przeznaczyć np. na 
biografię Henryka I (III) głogowskiego lub na poszerzenie wykazu prac dotyczących 
Piastów śląskich. 

Nie najlepiej został dobrany i opracowany materiał ilustracyjny. W wielu miej
scach spotykamy przedruki z XIX-wiecznych czasopism, takich jak: ,,Biesiada Lite
racka", ,,Kłosy" i „Tygodnik Ilustrowany". Tego rodzaju materiał może stanowić 
bardzo ciekawe i cenne źródło np. do zbadania stanu wyobrażeń o przeszłości u Po
laków drugiej połowy XIX w. Dziś owe XIX-wieczne rysunk( często rażą swoją 
naiwnością i rzadko który historyk zdecydowałby się użyć ich w nowo wydawanych 
publikacjach popularnonaukowych. Natomiast interesujący materiał ilustracyjny sta
nowią wybrane przez Autora rysunki z Legendy obrazowej o §w. Jaiiwidze, i to 
zarówno z Kodeksu ostrowskiego, jak i z rękopisu P. Freytaga z 1451 r. Szkoda 
tylko, że w podpisach pod ilustracjami z rękopisu Freytaga Autor nie zaznaczył, że 
są one także z Legendy obrazowej o §w. Jadwidze, lecz ograniczył się jedynie do 
ogólnego określenia: .,miniatura z X!V wieku". Przy tej sposobności należy pod
kreślić, że sporządzone przez Autora podpisy pod ilustracjami są w wielu miejscach 
niejasne, nieaktualne lub wprost błędne. Wyczuwa się w nich wpływ dawniejszej 
literatury. Uwidacznia się to zarówno w nieuzasadnionym powtarzaniu dawnych 
nazw (np. na s. 213: ,,Ruiny zamku Kynast, czyli Chojnik"), jak i w dość staro
świeckim brzmieniu podpisów (np. na s. 212: ,,Księżna Agnieszka, wdowa po Bol
ku II. Nie dała ona mężowi następcy tronu"). Podpisy nie podają najświeższych 
informacji. Np. na s. 141 podpis informuje o nagrobku Henryka Probusa w kościele 
św. Krzyża we Wrocławiu, gdy tymczasem nagrobek ten już od dłuższego czasu 
znajduje się we wrocławskim Muzeum Narodowym. Czasem podpisy zamiast 
objaśniać mogą dezorientować. Oto na s. ·133 czytamy w podpisie o księciu Przemy
sławie ścinawskim, dalej zaś - w jednej z biografii (s. 147) - księcia tego Autor 
nazywa Przemkiem szprotawskim. Należało przyjąć jedną wersję, w przeciwnym 
razie czytelnik może zrozumieć, że chodzi tu o dwóch różnych książąt. Zdarzają się 
też podpisy zgoła błędne. Na s. 391 Autor nazywa Henryka XI legnickiego księciem 
wrocławskim. Na s. 219 podpis obok zdjęcia głosi, że jest to fragment zamku 
w Bolkowie, na zdjęciu zaś widnieje fragment zamku Grodno w Zagórzu Sląskim. 
Na tejże stronie obok drugiego zdjęcia podpis informuje o opactwie pocysterskim, 
jednakże bez podania najistotniejszego szczegółu, że chodzi tu o klasztor w Krze
szowie. 

Odczuwalnym mankamentem jest brak tablic genealogicznych, choćby najbar
dziej prostych. Pozwoliłyby one na łatwiejsze i szybsze rozeznanie w tak skompli
kowanych spra'Yach, jak np. koligacje poszczególnych książąt. To zaś ułatwiałoby 
w sposób bardzo istotny lekturę całej książki. Podobnie korzystną rolę spełniałyby 
mapy z zaznaczonymi granicami poszczególnych księstw śląskich w różnych okresach 
dziejów. Wielce pożyteczny jest za to wykaz literatury dotyczącej książąt śląskich, 
z tym że można by go jeszcze poszerzyć. Np. koniecznie powinien się w nim znaleźć 
Rodowód Piastów §ląskich K. Jasińskiego. • 

Kończąc należy podkreślić, że Autorowi należą się słowa dużego uznania za 
podjęcie odważnej decyzji napisania popularnonaukowej pracy o Piastach śląskich. 
Jednakże na 300-lecie wygaśnięcia rodu Piastów należało się spodziewać lepiej 
i bardziej nowocześnie opracowanej pozycji na ten temat. Tymczasem główny man
kament rocznicowych publikacji - pośpiech, sprawił, że omawiana książka ma zbyt 
dużo wad i błędów. A przecież uchybienia te można było stosunkowo łatwo usunąć 
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i należało to koniecznie uczymc, choćby za cenę późniejszego ukazania się pracy 
w druku. Wina tu zatem i Wydawnictwa „Sląsk", które zdecydowało się na wyda
nie pracy nie w pełni wykończonej. 

Stanisław Solicki 

D. C l  a u d e, GESCHICHTE DES ERZBISTUMS MAGDEBURG BIS IN DAS
12. JAHRHUNDERT. CZ. I: DIE GESCHICHTE DER ERZBISCHOFE BIS AUF
RUOTGER (1124) (Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 67/I) Koln-Wien 1972, ss. XVI
+ 460.

Milenium metropolii w Magdeburgu, której powstanie kończyło proces organi
zacji kościelnej wschodnich Niemiec, wywołało - jak należało oczekiwać - falę 
publikacji historycznych. Znaczenie niektórych z nich wykracza poza jubileuszowe 
obchody, a ze względu na wielorakie powiązania dziejów arcybiskupstwa z dziejami 
Słowiańszczyzny zachodniej (w tym również Polski), jak również ze względu na 
doniosłą rolę odgrywaną w pewnych okresach w dziejach Niemiec, należy im się 
uwaga i u nas. 

Na czoło tych publikacji 1 wybija się obszerna monografia D. Claude poświę
cona dziejom arcybiskupstwa magdeburskiego do XII w. Opublikowany dotąd t. I 
zawiera - poza wstępem Autora - 16 rozdziałów, z których pierwsze cztery przed
stawiają preliminaria i proces tworzenia się arcybiskupstwa, a następne są mo
nografiami pontyfikatów poszczególnych metropolitów od Adalberta (968-981) do 
Rotgera (1119-1124). T. II przyniesie monografie następnych arcypasterzy do 119·2 r. 

Monografia D. Claude już choćby dlatego ma zapewnione trwałe miejsce w hi
storiografii, że stanowi właściwie pierwszą próbę obszerniejszego i wszechstronnego 
przedstawienia pierwszych dwóch wieków dziejów instytucji kościelnej o wielkiej 
doniosłości w tej c;zęści Europy, chociaż oczywiście bibliografia problemu jest nader 
obszerna (jeżeli chodzi o literaturę niemiecką, wszystkie godne uwagi pozycje zebrał 
D. Claude na s. 423-440 omawianej monografii).

Za cechę charakterystyczną dla pracy Claude'a, a jednocześnie za prawdopo
dobne -WYtlumaczenie upośledzenia tak kapitalnego tematu w dotychczasowej hi-

1 Oto tytuły innych ważniejszych publikacji z tego zakresu: E. Qu i t e r, Unter
suchungen zuT Entstehungsgeschichte deT KiTchenpTovinz Magdebu.Tg. Ein Beitmg 
zu.T Geschichte d. kiTchlichen VeTfassu.ngsTechtes im 10. JahThu.ndeTt, [Paderborn 
1969]; BeitTćige zu.T Geschichte des ETzbistu.ms Magdebu.Tg, hg. v. F. Schrader, 
Leipzig 1969 (w tym m. in.: W. Sc h 1 e s  i n g e r, Zu.T Geschichte der Magdebu.TgeT 
Konigspfalz, s. 9-43; E. N e  u s  s, Die GTiindu.ng des ETzbistu.ms Magdebu.Tg und 
die Anfii.nge des ChTistentu.ms im eTzstiftischen SiidteTTitoTiu.m (SaalkTeis), s. 45-86; 
B. Sc h w i n e k  o p e r, Au.s deT Geschichte des Magdebu.TgeT Domkapitels, s. 87-
122; P. M ii 11 e r, MauTitius. Zeuge seines Glaubens. Die EinsiedelneT Version X2

der Passion des heiligen Mau.Titiu.s, s. 179-191; M. B a n a s z a  k, Das PT obłem deT
kiTchlichen Abhii.ngigkeit Poznańs von Magdebu.Tg in deT polnischen Geschichts
schTeibu.ng, s. 214-228. Pozostałe pozycje dotyczą czasów nowożytnych albo proble
mów bardziej specjalnych); H. B e  u m a  n n, Die Bedeu.tu.ng LothaTingiens fiiT die
ottonische Missionspolitik im Osten (Rheinische Vierteljahrsblatter 33(1969), s. 14-
46); H. B ii t t n e r, Die chTistliche KiTche ostwćiTts deT ELbe bis zu.m Tode Ottos I
(Festschrift f. F. vctn Zahn, t. I, Koln-Graz 1968, s. 145-181); B. Sc h w i n e k  o
p e r, DeT RegieTungsantTitt deT Magdebu.TgeT ETzbischofe (tamże, s. 182-238);
W. U 11 m a  n n, MagdebuTg, das Konstantinopel des NoTdens. Aspekte von KaiseT
und Papstpolitik bei deT GTiindu.ng des MagdebuTgeT ETzbistu.ms 968 (Jahrbuch
fiir die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 21(1972), s. 1-44).
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storiografii, należy uznać tendencję do równoległego traktowania trzech odrębnych, 
choć nieraz do wyodrębnienia trudnych, aspektów: politycznego, kościelnego i re
gionalnego. Arcybiskupi magdeburscy, poza tym że byli rządcami i zwierzchnikami 
religijnymi jednej z sześciu średniowiecznych niemieckich prowincji kościelnych, 
byli również w pewnych okresach wpływowymi politykami - doradcami królów 
niemieckich lub ich przeciwnikami, brali czynny udział w życiu politycznym Rzeszy, 
w polityce włoskiej władców Niemiec, w wojnach domowych, a już ze względów 
czysto geograficznych najżywotniej ze wszystkich metropolitów niemieckich zainte
resowani byli wschodnią polityką Niemiec. Nic dziwnego, że ten właśnie aspekt 
przyciągał dotąd główną uwagę uczonych. Jednocześnie wewnętrzne dzieje obsza
rów nad środkową Łabą przed okresem wykształcenia się księstw terytorialnych 
były znane bardzo niedokładnie, nikt bowiem nie pokusił się o prześledzenie roli 
głównego czynnika politycznego na tym terenie - Magdeburga - w rozwoju tych 
ziem. Wystarczy zaznaczyć, że nawet tak „klasyczne" zagadnienie historiograficzne, 
jak rozwój uposażenia arcybiskupstwa, nie zostało dotąd całościowo przedstawione. 

Rozdz. I książki Claude'a (s. 1-16) zajmuje się wpływami chrześcijaństwa na 
terenach późniejszej archidiecezji do r. 937, to jest do założenia klasztoru $w. Mau
rycego w Magdeburgu. Nie licząc nieuchwytnych niemal (najwyraźniej jeszcze 
w źródłach archeologicznych) śladów sporadycznego kultu chrześcijańskiego w Rze
szy Turyńskiej, wszelka planowa akcja chrystianizacyjna nad środkową Łabą mo
gła rozpocząć się dopiero z chwilą podboju Ostfalli przez Karola Wielkiego. Nad
spodziewanie nikła aktywność metropolii mogunckiej w dziele chrystianizacji 
wschodu jest zjawiskiem dawno już dostrzeżonym w nauce; rola pionierów w tym 
względzie przypadła karolińskim opactwom w Fuldzie i Hersfeldzie, a także w No
wej Korbei. Zadna z tych instytucji nie objęła jednak, a przynajmniej milczą 
o tym źródła, swym działaniem obszaru późniejszej archidiecezji magdeburskiej.
Największe jeszcze zasługi przypisać należy, zdaniem D. Claude'a, biskupom hal
bersztadzkim, co pozostawiło m. in. ślad w postaci patrymoniów dawnego kościoła
Sw. Stefana (patrona Halberstadtu) w Magdeburgu i w Calbe. W sumie przed Hen
rykiem I pewne ślady misji chrześcijańskich dadzą się uchwycić jedynie w części
terenów późniejszego arcybiskupstwa, w tzw. Nordturyngii; najbardziej jednak
optymistyczny rachunek nie może doliczyć się więcej niź 6-8 kościołów parafial
nych mogących (hipotetycznie !) pochodzić z tak wczesnego okresu.

W rozdz. II (s. 17-62) dał Autor rys dziejów klaszteiru $w. Maurycego w Ma
gdeburgu, poprzedzającego dalsze decyzje organizacyjno-kościelne Ottona I i przy
gotowującego grunt pod karierę Magdeburga na tym polu. Autor dostrzega w zało
żeniu wymienionego klasztoru kontynuację planów Henryka I, choć dziwnym trafem 
w rozpoznanym itinerarium Henryka I brak śladów pobytu w Magdeburgu (pobyt 
ten wynika jednak pośrednio z analizy przebiegu działań wojennych na froncie 
słowiańskim). Obszernie analizuje Claude wezwania klasztoru: św. Maurycego i jego 
towarzyszy, później również św. Piotra. Przypomina, że $w. Maurycy w Magde-
burgu był pierwszym z 18 klasztorów afiliowanych od klasztoru $w. Maksymina 
w Trewirze w obrębie lat 937-ioao. Fakt, że $w. Maksy,min dopiero od kilku lat 
(od 934) był klasztorem reformowanym (reforma z Gorze), świadczy o decyzji Otto
na I kierowania na wschód Niemiec najlepszej części kleru niemieckiego. Obszernej 
dyskusji poddaje Claude problem, czy w zamyśle Ottona I już w 937 r. $w. Maurycy 
miał spełniać zadania misyjne wśród Słowian, i w konkluzji odpowiada na to py
tanie zdecydowanie twierdząco, mimo braku jakichkolwiek argumentów źródłowych 
na poparcie tej tezy. Argument o rzekomo małej przydatności skrępowanych regułą 
klasztorną zakonników dla akcji misyjnej zbija Autor przykładami wręcz przeciw-



Recenzje 71 

nymi (np. pierwszego arcybiskupa magdeburskiego Adalberta, przedtem właśnie 
benedyktyna w Trewirze). Natomiast brak w pierwszych latach istnienia klasztoru 
magdeburskiego śladów uposażenia za Łabą (pierwsze jaskółki dopiero w latach 
czterdziestych), tłumaczy Claude w sposób przekonywający niesprzyjającą sytuacją 
na wschodzie (powstanie Słowian Połabskich w 936 r.). Przychyla się do poglądu, 
jakoby Otton I w r. 937 lub nieco póżniej żywił plan powołania do życia biskup
stwa magdeburskiego podległego metropolii mogunckiej. W dalszych ce�ściach roz
działu zajmuje się Autor osobami i działalnością opatów św. Maurycego, m. in. 
translacjami relikwi do Magdeburga, budową kościoła klasztornego i próbami zy
skania prawa swobodnego wyboru opata przez samych zakonników. Szczególnie in
teresujące są rozważania o udzielonym klasztorowi immunitecie oraz o szczególnej 
opiece królewskiej i papieskiej (najpóźniej w 941 r.). Analiza uposażenia klasztoru 
(s. 45 nn.) wykazała cztery rodzaje przyznanych zakonnikom dochodów: regalia (do
chody z mennicy magdeburskiej, daniny kupców magdeburskich, danina miodowa 
od Słowian), dziesięcina kościelna (tylko w ograniczonym zasięgu), dziesięcina świec
ka, dochody z własnych posiadłości ziemskich. W latach 937-967 kancelaria kró
lewska wystawiła 48 dyplomów dla św. Maurycego, który wysunął się na czoło 
wszystkich w ogóle odbiorców dokumentów królewskich, przy czym główne natęże
nie nadań przypadło na lata 960-967. W itinerarium Ottona I Magdeburg pojawia 
się najczęściej ze wszystkich odwiedzanych miejscowości, bo aż 23 razy. Stanowi to 
widomą oznakę kluczowego znaczenia Magdeburga, nazywanego przez Widukinda 
urbs regia, przez Brunona z Kwerfurtu Theutonum nova metropolis, a przez 
A. Brackmanna stolicą niemieckiego wschodu.

Rozdziały III (s. 63-95) i I•V (s. 96-113) dotyczą ewolucji zamierzeń Ottona I
w kwestii powołania do życia diecezjalnej jednostki kościelnej nad Łabą i Salą oraz 
organizacji wyłonionej ostatecznie w 968 r. nowej metropolii. W planach Ottona I 
dostrzega Autor trzy wyraźne fazy. Początkowo, jak się wydaje, król nosił się 
z myślą przeniesienia biskupstwa halbersztadzkiego do Magdeburga wraz z równo
czesnym podniesieniem go do rangi arcybiskupstwa. Pierwszym śladem tego rodzaju 
zamysłów królewskich jest ostre w tonie i treści pismo arcybiskupa mogunckiego 
Wilhelma (naturalnego syna Ottona I) do papieża z r. 955. Ponieważ w 948 r. nowo 
założone biskupstwa w Brennie i Hawelbergu bez żadnych zastrzeżeń włączono do 
metropolii mogunckiej, wydaje się uzasadniony pogląd, że projekt dotyczący 
(archi)diecezji magdeburskiej powstał później, zapewne w związku z decydującym 
zwycięstwem Ottona I nad Węgrami latem 955 r., a pierwszym krokiem w tym 
kierunku, który zaniepokoił Wilhelma mogunckiego, było wysłanie do Rzymu opata 
fuldajskiego Hadamara. 

Ze względu na kategoryczny opór Wilhelma, plan z 955 r. nie został zrealizo
wany. Założenie klasztoru św. Wawrzyńca w Magdeburgu oraz fundacji w Merse
burgu, które należy datować mniej więcej na ten sam okres, świadczą jednak za 
wytrwałością Ottona I. W r. 961 Wilhelm moguncki pojawia się po raz pierwszy 
w charakterze świadka na dokumencie dotyczącym klasztoru św. Maurycego. To 
oraz pewne okoliczności łączące się z obsadą aktualnego właśnie st�nowiska biskupa 
misyjnego dla Rusi (pierwszy Libuncjusz, mnich z klasztoru św. Albana w Mogun
cji, zdaje się został na to stanowisko mianowany wbrew swemu metropolicie, nato
miast drugi, Adalbert, w r. 961 został biskupem Rusi na prośbę Wilhelma), pozwoliło 
D. Claude wysnuć wniosek o domniemanej zgodzie Wilhelma na kościelne plany
królewskiego ojca. Ich wyrazem jest dokument papieża Jana XII z 962 r., w któ

rym wyraża on zgodę na założenie w Magdeburgu arcybiskupstwa na bazie istnie
jącego klasztoru, przy czym nie było już mowy o translacji Halberstadtu oraz o za-
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łożeniu biskupstwa w Merseburgu jako sufraganii magdeburskiej, przy czym za
kładanie dalszych biskupstw na ziemiach słowiańskich zostało wyraźnie zastrzeżone 
dla Ottona I i jego następców. Nie ma w dokumencie mowy o zmianie przynależ
ności Brandenburga i Hawelbergu; pozostawienie ich w obrębie metropolii mo

gunckiej w sytuacji rysowanej przez dokument papieski stanowiłoby posunięcie tak 
dziwaczne, że zachodzi podejrzenie, iż włączenie tych dwóch ubogich i kłopotliwych 

diecezji zostało postanowione tacito consensu. Tym razem projekt, pmyślany bez 
udziału biskupa halbersztadzkiego i niejako ponad nim, został storpedowany przez 

zainteresowanego biskupa i nie doczekał się realizacji. 

Opór Bernarda halbersztadzkiego uniemożliwił jeszcze natychmiastowe wpro
wadzenie w życie kolejnego, trzeciego już projektu, zarysowanego w dokumencie 
Jana XIII w 967 r. Papież zamieniał w nim klasztor $w. Maurycego w arcybiskup
stwo. Brandenburg i Hawelberg zostały włączone do prowincji magdeburskiej. Za

miast jednego biskupstwa na południu, arcybiskup magdeburski zyskał prawo kon
sekrowania biskupów w Merseburgu, Żytycach i Miśni. Dopiero śmierć biskupa 
Bernarda na początku 968 r. i inwestytura jego następcy Hildewarda (na miejsce 
nieco wcześniej zmarłego arcybiskupa Wilhelma wszedł Hatto) umożliwiła usunięcie 
przeszkód natury kanonicznej. Na początku października 968 r. w Rawennie zebrał 
się synod, na którym założenie arcybiskupstwa magdeburskiego ostatecznie stało się 
faktem. Halberstadt utracił na rzecz Magdeburga część swoich posiadłości (obszar 
ograniczony rzekami Łabą, Salą, Bodą i Orą), otrzymując jako odszkodowanie 
(transakcję ujęto jako zamianę, commutatio) dziesięciny na obszarze tzw. Hassegau. 
Cesje na rzecz Merseburga nie zostały, ze szkodą dla tego ostatniego, sformułowane 
na piśmie. Arcybiskup moguncki zrezygnował z praw metropolitalnych do Bran
denburga i Hawelbergu. 

Analiza przeprowadzona przez Claude'a potwierdziła pogląd o istnieniu poważ
nych napięć i różnic zdań pomiędzy Stolicą Apostolską a Ottonem I. Różnice te 
dotyczyły dwóch głównie zagadnień: roli władzy duchownej i świeckiej przy tworze
niu organizacji kościelnej wschodnich Niemiec oraz wschodniego zasięgu nowo two
rzonych jednostek. Jan XII przyznawał prawo mianowania biskupów królowi, nato
miast Jan XIII arcybiskupom magdeburskim. Uchwała synodu w Rawennie, ekspo
nująca rolę Ottona I a niemal pomijająca prerogatywy papieskie, stanowiła więc 
jak gdyby odpowiedź cesarza. Zdaniem W. Schlesingera, Otton I w r. 967 planował 
założenie biskupstw w Pradze i Poznaniu, papiestwo jednak nie zamierzało sobie 
wiązać rąk na wschodzie jednostronnymi decyzjami. Stosunkowo skąpe uposażenie 
południowych biskupstw metropolii magdeburskiej byłoby, zdaniem Schlesingera 
i Claude'a, wyrazem rozczarowania Ottona I wobec polityki Kurii rzymskiej. 

W rozdziale o organizacji wewnętrznej nowej archidiecezji zajął się D. Claude 
takimi sprawami, jak powstanie kapituły katedralnej, nadania Ottona I dla Magde
burga (w r. 968 archidiecezja otrzymała aż 6 nadań cesarskich), ustalenie granic 
archidiecezji i prowincji magdeburskiej oraz stanowiskiem nowej metropolii w obrę
bie Kościoła niemieckiego. W związku z dyskusją obszaru wchodzącego w skład 
prowincji magdeburskiej, rozpatrzył Claude stosunkowo dokładnie problem rzeko
mej początkowej przynależności Kościoła polskiego do Magdeburga, czyli tzw. pro
blem poznański (s. 106-112), o czym zob. niżej. 

Pozostała część książki, jak wspomniałem, poświęcona jest dziejom archidie
cezji do r. 1124. Podział materiału według pontyfikatów kolejnych arcybiskupów 
sprawia nieco staroświeckie wrażenie, które - miejmy nadzieję - zmniejszy się 
po lekturze syntetycznych rozdziałów dotyczących wewnętrznych dziejów archidie
cezji w t. II. Ciężar gatunkowy pontyfikatów był daleko nierówny: obok tak do-
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niosłych nie tylko dla samej archidiecezji rządów Gizylera (981-1004), Taginona 

(1002-1012), Hartwiga (1079-1102) czy Adelgota (1107-1119), były i pontyfikaty, 

które nie wyróżniły się niczym szczególnym {np. Waltharda - 1012, Rotgera 1119-

1124). Zdecydowanie należałoby się opowiedzieć za problemowym ujęciem zagadnie

nia w książce W. Schlesingera. 

Układ poszczególnych biogramów wykazuje pewne cechy wspólne. Po przedsta

wieniu okoliczności wyboru i inwestytury nowego metropolity relacjonuje Autor 

jego pochodzenie i związki rodzinne. Następnie możliwie wszechstronnie analizuje 

wszelkie zanotowane w źródłach przejawy działalności danego arcybiskupa na polu 

politycznym, wewnątrzkościelnym, gospodarczym i kulturalnym. Wśród problemów 

wielkiej polityki w niemal każdej biografii powtarzają się zagadnienia polityki 

wschodniej, stosunek arcybiskupa do dworu królewskiego, do innych arcybiskupów, 

do papieża, do biskupów podległych sobie biskupstw, do feudałów świeckich. Ponty

fikaty Gizylera i Taginona oraz Adelgota stały pod znakiem polityki wschodniej, 

natomiast pontyfikaty Wernera (1063-1078), Hartwiga (1079-1102) i Henryka 

(1102/1105/-1107) pod znakiem walk o inwestyturę i wojny domowej w Niemczech. 

Choć w dążeniu do nieuronienia żadnego przejawu działalności arcybiskupów Claude 

nie mógł się ustrzec przed dłużyznami oraz obszernym referowaniem nie najgorzej 

niekiedy znanych zagadnień czysto politycznych, trud jego wydaje się pożyteczny 

jako sumienne zestawienie przekazów źródłowych i zreferowanie dotychczasowej 

dyskusji naukowej. Pełną wartość pracy Claude'a ocenić będzie można, rzecz jasna, 

dopiero po ukazaniu się t. II. Już w tej chwili jednak zaryzykować można tezę, że 

otrzymamy w dziele D. Claude'a dzieło podstawowe, które łącznie ze wspomnianą 

monografią W. Schlesingera stanowić będzie trwały punkt wyjścia do wszelkich ba

dań, nie tylko zagadnień czysto kościelnych, w Niemczech środkowych i wschodnich. 

Z monografią Schlesingera łączy jednak pracę Claude'a jedna wspólna cecha, 

której na końcu tej recenzji nie można przemilczeć. Chodzi o całkowitą niemal nie

znajomość literatury polskiej i czeskiej, która przecież miała niejedno do powiedze

nia w zakresie tematyki obJęteJ dziełem recenzowanym. Znajomość szczególnie waż

nej w tym wypadku literatury polskiej ogranicza się u Claude'a do kilku prac nie 

najlepiej dobranych, co musiało się odbić ujemnie na przedstawieniu dziejów 

archidiecezji tak bardzo powiązanej z dziejami Słowiańszczyzny i Polski. Trudno 

pochwalać analizę np. wspomnianego problemu pierwotnej przynależności kościelnej 

Poznania, w której ostatnim głosem uwzględnionym w dyskusji jest praca G. Sappo

ka, Die Anfiinge des Bistums Posen und die Reihe seiner Bischofe 968-1498, 

Leipzig 1937, podczas gdy stanowisko literatury polskiej znane jest Autorowi jedynie 
z referatu M. Banaszaka, Das Problem der kiTchlichen Abhiingigkeit Poznańs von 

Magdeburg in der polnischen Geschichtsschreibung, w: Beitrćige zur Geschichte des 

Erzbistums Magdeburg, hg. v. F. Schrader, Leipzig 1968, s. 214-228. W wielu za

gadnieniach historii ówczesnej Polski jedynym właściwie przewodnikiem Autora są 

szacowne, ale gruntownie już przestarzałe tomy Jahrbilcher der deutschen Ge

schichte. Co do dziejów Słowiańszczyzny połabskiej, Claude mógł oprzeć się na 

znakomitych nowszych opracowaniach W. Briiske i W. H. Fritze, tak że te ustępy 

nie budzą poważniejszych zastrzeżeń. 

Z tym wszystkim dalecy jesteśmy od odmówienia książce D. Claude wszelkiej 

wartości nawet w tych stykowych słowiańsko-niemieckich partiach. Odznaczają się 

one bowiem, podobnie jak całe dzieło, znakomitą, skrupulatną analizą źródeł, co 

sprawia, że na ogół rzecz biorąc, Autor potrafił ustrzec się rażących błędów rzeczo

wych. Trudno zaś wymagać od monografii dziejów archidiecezji magdeburskiej po

głębionej znajomości wewnętrznych dziejów innych krajów. Tym wyżej należy oce-
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nić te fragmenty, w których Autorowi udało się powiedzieć coś nowego bądź też 
zająć samodzielne .stanowisko. Do takich fragmentów zaliczyłbym między innymi 
analizę stosunku Gizylera magdeburskiego do wschodniej polityki Ottona III oraz 
motywy konfliktu pomiędzy ty.mi osobistościami w związku z kreacją Gniezna 
(s. 188 nn.). Interesujące są spostrzeżenia o stanowisku polityczno-kościelnym Bru
nona z Kwerfurtu (s. 243). Nie wyjaśniony dotąd problem braterstwa (fraternitas) 
łączącego według Thietmara (VI 33) Bolesława Chrobrego z „Magdeburczykami", 
tłumaczy Claude przyjęciem przez polskiego władcę honorowego brat�rstwa z kano
nikami katedry magdeburskiej (być może dokonało się to w trakcie rokowań poznań
skich w r. 1005), przytaczając na poparcie swej tezy analogie Mieszka I (Fulda) 
i Mieszka II (Bamberg) oraz osadzając ten fakt w ramach polityki feudałów saskich 
·i arcybiskupa, reprezentujących w konflikcie z Polską stronnictwo pojednawcze.
Do ciekawszych analiz w zakresie nas tutaj interesującym zaliczyłbym również roz
ważania nad niewykorzystaniem przez Magdeburg osłabienia politycznego Polski
i rozpadu jej organizacji kościelnej po śmierci Mieszka II (s. 305 nn.), analizę przy
czyn upadku znaczenia Magdeburga w ciągu XI w. (s. 319) oraz plastyczne przedsta
wienie procesu budzenia się począwszy od pierwszych lat XII w. zainteresowań
wschodnich (zdobycie Brenny, Przybron, apel 1107/1108 przeciwko Słowianom Połab
skiln, kampania polska Henryka V, sprawa Lubusza). Książka D. Claude, pozornie
sucha i staroświecka, należy do książek, które się często będzie konsultowało.

Jerzy Strzelczyk 

J. D u d z i a k, DZIESIĘCINA PAPIESKA W POLSCE ŚREDNIOWIECZNEJ,
L\.lblin 1871:, 11:i. 287. 

średniowiecze znane jest z bardzo aktywnej działalności papieży, zarówno reli
gijnej, jak i politycznej oraz społeczno-gospodarczej. Umożliwiały ją znaczne zasoby 
materialne, wśród których kluczową rolę odgrywała dziesięcina papieska. 

Omawiana praca ukazuje genezę oraz dzieje dziesięciny papieskiej w średnio
wiecznej Polsce na szerokim tle europejskim. Jej Autor, prawnik z wykształcenia, 
przedstawił nie tylko rozwój historyczny norm prawnych w sprawie dziesięciny, 
ale przede wszystkim dał ich szczegółowe opracowanie w aspekcie prawnym. Tak 
więc historia dziesięciny papieskiej w Polsce przedstawiona została od strony ewo
lucji określających ją przepisów prawnych i ich realizacji w szerokim kontekście 
wydarzeń politycznych oraz kościelnych. 

Ks. J. Dudziak ma w swoiln dorobku kilka pionierskich opracowań o annatach; 
był więc dobrze przygotowany do podjęcia badań nad dziesięciną w Polsce. Uko
ronowanie tych badań w postaci omawianej publikacji stanowi wydarzenie w me
diewistyce polskiej i powszechnej, ponieważ dotąd brak było syntetycznego opra
cowania tego ważnego problemu, z wyjątkiem niektórych okresów średniowiecza na 
terenie niemieckim i francuskim. W Polsce dysponowaliśmy dotąd tylko opracowa
niem odnoszącym się do XIV w. (M. Wyszyńskiego Ze studiów nad historią dziesię

ciny w Polsce średniowiecznej, Lwów 1929). Nie wiadomo, dlaczego pominął je Autor 
przy omawianiu literatury przedmiotu. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono system różnych świadczeń przeddziesię
cinnych duchowieństwa od jego rocznych dochodów beneficjalnych. Wysokość 
świadczeń była nie ustabilizowana. Wahała się na ogól od piątej do setnej części 
rocznych dochodów beneficjalnych. Praktyka dziesięcinna przyjęła się ostatecznie 
po soborze liońskim z 1274 r. 
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W rozdziale drugim dał Autor szczegółowy rys rozwoju prawodawstwa dziesię
cinnego aż do jego zaniku po soborze w Konstancji (1414-1418). W rozdziale tym 

zebrane są również informacje dotyczące sposobów i skuteczności realizacji w prak
tyce kolejnych ustaw dziesięcinnych w Polsce i w innych krajach. 

W dwu następnych rozdziałach omówiony został sposób i warunki, w jakich 
realizowano przepisy prawne w sprawie dziesięciny na terenie Polski. Wymiar dzie
sięciny obejmował wszelkie dochody kościelne. Płatnikami jej byli beneficjaci, od 
przedstawicieli kościołów parafialnych i kaplic aż po biskupów i arcybiskupów. 
Niemniej już od początku XIII w. przyjęła się praktyka wyłączania spod ciężaru 
dziesięcinnego dóbr zakonów rycerskich, joannitów, templariuszy i krzyżaków, oraz 
kardynałów. 

Podstawę wymiaru wysokości dziesięciny stanowiły taksacje rocznych dochodów 
beneficjatów. Autor podał tabele z danymi o dochodach od różnych stanowisk ko
ścielnych w diecezji krakowskiej, wysokości wpłat dziesięciny z diecezji włocław
skiej z lat dwudziestych XIV w. oraz wielkości zadłużeń beneficjatów diecezji wro
cławskiej z tytułu płatności dziesięciny za lata 1335-1342. Niesłusznie pozostawiono 
wiele nazw miejscowości śląskich w brzmieniu źródła w wyka7.ie zadłużeń dzie
sięcinnych w diecezji wrocławskiej (przyp. 81-86 na s. 155-157). Można przecież 
było je rozwiązać za pomocą Słownika nazw geograficznych Polski zachodniej i pół

nocnej, cz. I (polsko-niemiecka), cz. II (niemiecko-polska), Wrocław 1951, oraz wy
dawnictwa słownikowego J. Kniego 1. 

Osobny podrozdział poświęcono tzw. dziesięcinom powienneńskim po 1343 r. 
Ich realizację w Polsce omówiono łącznie dla wszystkich diecezji. Autor nie znalazł 
w źródłach informacji świadczących o poborze tych dziesięcin w diecezji wrocław: 
skiej. W Archiwum Państwowym we Wrocławiu istnieje jednak oryginalny doku
ment {sygn. AP Wrocław, Mathias Stift zu Breslau, Rep. 66, nr 141) w języku ła
cińskim, wystawiony przez biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli 8 V 1344 r. 
w Ujeździe (Uyazd) koło Srody Sląskiej. Biskup zawiadamia w nim magistrów Sta
nisława i Wawrzyńca, kanoników wrocławskich, których tytułuje subkolektorami 
dziesięcin dwurocznych w archidiakonacie wrocławskim nadanych przez Stolicę 
Apostolską królowi Czech, że posiadłości krzyżowców z czerwoną gwiazdą są wolne 
od płacenia tej dziesięciny, jak to udowodnił Rychwinus, przeor Szpitala Sw. Ma
cieja we Wrocławiu. Dokument nie był jeszcze publikowany. Swiadczy on o ścią
ganiu w diecezji wrocławskiej jednej z dziesięcin po tzw. dziesięcinie wienneńskiej. 
Nie ma również w omawianej książce szczegółowego przedstawienia sposobu i wy
ników realizacji dziesięciny papieskiej w innych diecezjach polskich. 

Ciekawe są spostrzeżenia w końcowej partii książki, w której Autor przedstawił 
zakres uprawnień i obowiązków kolektorów papieskich, a także wypadki nadużyć 
niektórych spośród nich na terenie Polski. Przedstawiono tu również sankcje karne 
za uchylanie się beneficjatów od płatności dziesięciny. 

W zakończeniu interesujące są ustalenia dotyczące realnej wartości dziesięciny 
papieskiej z średniowiecznej Polski. 

Nie we wszystkich partiach książki przeprowadzono dokładną korektę. Nieraz 
brakuje oznaczeń tomów przy wielotomowych wydawnictwach źródłowych (np. 
s. 71-72, przyp. 47, 48). Wyczuwa się również pewien niedostatek opracowań przy
przedstawianiu charakterystyki rozbudowanego aparatu administracji Kurii, umożli
wiającego jej m. in. sprawne ściąganie dziesięcin. Chodzi również o kancelarię pa-

1 J. K n i e, AZphabetisch-statistisch-topographische Vbersicht der Dorfer ... und 
andern Orte den ... Provinz Schlesien, Wrocław 1845. 
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pieską, która musiała wygotowywać i wysyłać w tych sprawach mnóstwo różnych 
pism. 

Przytoczone uwagi krytyczne w niczym nie umniejszają dużej wartości nauko
wej omawianej książki, w której przedstawiono problem dziesięciny papieskiej w ca
łym okresie średniowiecza z uwzględnieniem terytorium jednego państwa, ale na 
szerokim tle powszechnym. Tak szerokiego ujęcia tego tematu dotąd brakowało 
zarówno w mediewistyce polskiej, jak i powszechnej. 

Kazimierz Bobowski 

A. Ro s e, KLOSTER GRUSSAU, Stuttgart-Aalen 1974, ss. 326. 

Wielowiekową, bogatą w ciekawe wydarzenia przeszłością klasztoru krzeszow
skiego interesowało się dotychczas sporo osób. Przede wszystkim sami cystersi 
w ciągu swego ponad pięćsetletniego pobytu w Krzeszowie chętnie zajmowali się 
dziejami swego opactwa. Na terenie klasztoru powstało wtedy wiele ciekawych 
i różnorodnych pozycji, poczynając od średniowiecznych roczników, a kończąc na 
kronikach klasztornych z XVIII w. Od chwili rozwiązania konwentu przez władze 
pruskie w 1810 r. prace badawcze nad losami i architekturą klasztoru krzeszow
skiego skupiły się w rękach historyków i historyków sztuki. Od mniej więcej lat 
dwudziestych XX w. do badań tych coraz skuteczniej włączali się benedyktyni, 
osadzeni w Krzeszowie w 1919 r. Im to, a szczególnie Mikołajowi von Lutterottiemu, 
zawdzięczamy powstanie kilku ciekawych prac o klasztorze krzeszowskim. Od sze
regu już lat znanym i cenionym znawcą przeszłości Krzeszowa jest także Autor 
omawianej pracy 1, członek konwentu benedyktyńskiego w Wimpfen nad Neckarem 
(RFN). 

Omawiana praca jest niejako ukoronowaniem dotychczasowych zainteresowań 
Autora dziejami klasztoru w Krzeszowie. Na podstawie literatury i bogatych ·ma
teriałów źródłowych - dokumentów, roczników, kronik, biografii, sprawozdań itp., 
zebranych w większości jeszcze przed 1945 r. przez M. v. Lutterottiego w archi
wach i bibliotekach wrocławskich oraz w archiwum klasztornym w Krzeszowie, 
a także na podstawie powojennych relacji benedyktynów z Wimpfen nakreślono 
w niej bardzo szczegółowo historię klasztoru 'krzeszowskiego od początków jego ist
nienia aż do mniej więcej czasów II wojny światowej. Zasadnicza treść -pracy 
składa się z 4 części, z których każda poświęcona została odrębnej epoce dziejów 
klasztoru. 

W cz. I, bardzo krótkiej, Autor omówił pierwszą fundację krzeszowską z 1242 r. 
Wówczas to wdowa po Henryku Pobożnym, księżna Anna, w porozumieniu ze swym 
synem, Bolesławem Rogatką, ofiarowała czeskim benedyktynom z Opatowic „locum 
in silva que Cressebor nuncupatur". Na podstawie kilku zachowanych dokumentów 
przedstawiony został rozwój prepozytury krzeszowskiej aż do 1289 r., tj. do chwili 
rezygnacji benedyktynów z fundacji w Krzeszowie. 

a Zob. np.: A. Ro s e, Abt Bernardus Rosa t>on Griissau, Stuttgart 1960; 
t e  n ż e, Abt Heinrich KahZert von Heinrichau aZs Monch im Kloster Gritssau, 
(Archiv ftir schlesische Kirchengeschichte, t. XXVII, 1969, s. 276-279); t e  n ż e, 
Die Benediktinerabtei Grilssau als Ziturgisches Zentrum in Deutschland (1919-
1945) (tamże, t. XXXI, 1973, s. 212-222); t e  n ż e, Das Bild „Unserer Lieben Frau 
vorn Grilssau" - Geschichte, Deutung und Bedeutung (Schlesien, R. XVIII, 1973, 
s. 17-21); t e  n ż e, Grii.ssauer Gedenkbuch, Stuttgart 1949; t e  n ż e, Klaster 
Grussau und die Universitiit Breslau (Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wil
helm-Universitlit zu Breslau, R. XVIII, 1973, s. 242-257).

/ 
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Do najbardziej wartościowych i zarazem najciekawszych należy cz. II. Jest ona 

również najobszerniejsza i w związku z tym podzielona została na 10 rozdziałów. 

Przedstawiono w nich dzieje cysterskiego opactwa w Krzeszowie. Znajdujemy więc 

tutaj obszerne wiadomości o drugiej fundacji klasztoru w 1292 r. i o stopniowym 
rozwoju konwentu krzeszowskiego w najbliższych kilku dziesięcioleciach. Jeśli 
chodzi o dalsze dzieje, to więcej uwagi Autor poświęcił losom klasztoru w okresie 
wojen husyckich, reformacji i wojny trzydziestoletniej oraz czasom po zajęciu Slą

ska przez Prusy. Zarysowana została działalność gospodarcza, kulturalna i polityczna 
cystersów w okresie ich pobytu w Krzeszowie. Sporo miejsca Autor przeznaczył 
również na omówienie spraw związanych z wznoszeniem nowych obiektów klasztor
nych. Wreszcie nakreślono tu przebieg akcji sekularyzacyjnej w Krzeszowie 

w 1810 r. i następnych latach oraz omówiono stan zespołu poklasztornego w ciągu 
XIX w. 

Cz. III, podzielona na 3 rozdziały, obejmuje lata 1919-1946 i traktuje o dzie

jach drugiego konwentu benedyktyńskiego w Krzeszowie. W dwu pierwszych roz

działach Autor podaje interesujące szczegóły o przybyciu do Krzeszowa benedykty
nów z Emaus pod Pragą, o podniesieniu konwentu w 1924 r. do rangi opactwa 

i wreszcie o losach klasztoru krzeszowskiego w okresie hitlerowskim. Rozdz. 3 za
wiera „krzeszowską kronikę klasztorną 1945-1946". 

Cz. I1V niewiele ma wspólnego z Krzeszowem. Jej treścią są bowiem dzieje nie
mieckich zakonników z opactwa benedyktyńskiego w Krzeszowie, przesiedlonych 
w 1946 r. na teren Niemiec. 

Ponadto w specjalnym dodatku przytoczono w całości dokumenty pierwszej 
i drugiej fundacji klasztoru krzeszowskiego oraz dokument z 1924 r. o podniesieniu 

nowo sprowadzonego do Krzeszowa konwentu benedyktyńskiego do rangi opactwa. 
Cennym dodatkiem jest wykaz opatów oraz zmarłych konwentu krzeszowskiego. 

Autor omawianej pracy nie jest zawodowym historykiem, stąd i zarysowane 
przez niego dzieje klasztoru krzeszowskiego nie pozbawione są pewnych braków 
warsztatowych. Przede wszystkim dzieje owe sprowadzają się w gruncie rzeczy do 
ułożonego chronologicznie i według poszczególnych opatów zestawienia informacji 
ze źródeł i literatury, często jednakże bez ściślejszego powiązania faktów i wycią
gania ogólniejszych wniosków. Mimo to praca należy do najcenniejszych, naj
wszechstronniejszych oraz o największym zasięgu chronologicznym rozpraw o kla
sztorze w Krzeszowie. Dzieje klasztoru nakreślone zostały z dużą znajomością te
matu, bardzo rzetelnie i dokładnie, na podstawie stosunkowo bogatej bazy źródłowej 
i z uwzględnieniem starszej i nowszej literatury, w tym także polskiej. Szkoda 
tylko, że Autor oparł się przede wszystkim na materiałach źródłowych zgromadzo
nych swego czasu przez M. v. Lutterottiego i sam już nie przeprowadzał dokładniej
szych poszukiwań wśród ocalałych z pożogi wojennej archiwaliów śląskich. Jak 
wynika z ostatnich badań H. Dziurli 2, kwerenda taka mogłaby przynieść sporo cie-

, kawych informacji uzupełniających relacje Autora o klasztorze w Krzeszowie. 

Wbrew intencjom Autora trudno zgodzić się z tym, że opracowane przez niego 
dzieje klasztoru krzeszowskiego doprowadzone zostały do czasów nam· współczes-

. nych, W każdym bądź razie nie przekonują starania Autora, mające na celu poka
zanie, iż losy opactwa benedyktyńskiego w Wimpfen to dalsze dzieje kon
wentu krzeszowskiego. Jeśli już Autor chciał koniecznie doprowadzić dzieje 
Krzeszowa aż do naszych dni, należało raczej przedstawić historię polskich bene-

2 H. D z i u r  l a, Krzeszów, Wrocław 1974. •
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dyktynek w Krzeszowie, egzystujących tam już bez mała 30 lat. Autor wprawdzie 
nawiązuje czasem do dziejów dzisiejszego, polskiego Krzeszowa, ale czyni to na 
ogół wówczas, gdy np. pragnie wskazać na „ubytki w dachach obiektów klasztor
nych" czy też na rzekomy „brak opieki konserwatorskiej nad klasztorem". 
W ogóle Autor odnosi się nieufnie lub nawet nieprzyjaźnie do poczynań władz 
polskich na terenie Krzeszowa. Najlepszym tego przykładem jest opracowana przez 
Autora „krzeszowska kronika klasztorna" z lat 1945-1946, przypominająca w nie
których miejscach tendencyjną relację J. Kapsa o powojennych wydarzeniach na 
$ląsku. Jeśli do tego dodam, że granica na Odrze i Nysie to dla Autora ciągle 
jeszcze „linia", wówczas łatwiej można zrozumieć, dlaczego w pracy brak infor
macji o wymianie pokrycia dachowego i konserwacji malowideł ściennych w mau
zoleum Piastów i w kościele klasztornym w Krzeszowie. 

Mimo takich czy innych zastrzeżeń omawiana praca przedstawia znaczną war
tość. Po raz pierwszy obejmuje prawie całość dotychczasowych dziejów klasztoru 
krzeszowskiego, ponadto udostępnia czytelnikom bogate materiały archiwalne, które 
wraz z treścią książki będą ogromnie cenne dla przyszłych badaczy oraz miłośni
ków przeszłości i wspaniałej architektury klasztoru w Krzeszowie. 

Stanisław Solicki 

UDZIAŁ EWANGELIKÓW SLĄSKICH W POLSKIM ŻYCIV KULTURALNYM, 
Wydawnictwo „Zwiastun", WaTszawa 1974, ss. 200. 

Wydawnictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL „Zwiastun" opubli
kowało przed kilku laty opracowanie pt. Wkład protestantyzmu do kuitury pol

s�iej. Recenzowana praca wyraźnie nawiązuje do tej inicjatywy wydawniczej. 
Wybór regionu śląskiego nie był rzeczą przypadku. Od zarania reformacji wkład 
protestantów w dzieło utrzymania polskości tej ziemi, a zwłaszcza Górnego Sląska, 
w porównaniu z analogiczną działalnością ewangelików na innych terytoriach, 
które odpadły od państwa polskiego, był niewątpliwie największy. Tutaj stosun
kowo wcześnie przystąpiono do wydawania modlitewników i zbiorów pieśni w ję
zyku polskim. W kręgu protestantów rozwinęła się nie tylko literatura religijna, 
ale i świecka. Samo zresztą funkcjonowanie kościoła, nabożeństwa, a zwłaszcza 
kazania i katechizacje przyczyniły się nie tylko do powstrzymania procesu germa
nizacji, ale rozbudzały też polską świadomość narodową. 

Omawianą książkę otwiera artykuł ks. A. Wantuły Początki ewangelickiej orga

nizacji kościelnej na SZąsku Cieszyńskim. Autor dokładnie zanalizował w nim naj
starszy Porządek kościelny księstwa cieszyńskiego, wydany 19 I 1568 r. przez księcia 
Wacława Adama. Odnaleziony on został przez J. Wantułę w 1930 r. i opubliko
wany przez Autora w 1937 r. Wykształcenie teologiczne Autora i dobra znajomość 
przeszłości ziemi cieszyńskiej sprawiły, że otrzymaliśmy niezwykle sumienne stu
dium. Każda myśl zawarta w tym pierwszym dokumencie ustawodawczym kościoła 
ewangelickięgo została skonfrontowana z poglądami Lutra i jego współpracowni
ków. Drobne uwagi można tylko zgłosić do wstępu. Przypominając najstarsze dzieje 
ziemi cieszyńskiej i powstanie osobnego księstwa (1290), Autor używa ahistorycznie 
terminów Galicja i Wolne Państwo Pszczyńskie (s. 7). W związku z faktem, że 
analizowany dokument był napisany w języku czeskim, Autor może zbyt wiele 
miejsca poświęcił na omówienie stosunków etnicznyrh w Cieszyńskiem, łącząc je 
z problemem wpływów czeskich. Wydaje się, że w tej drugiej sprawie Autorowi 
zależało na udowodnieniu znikomego oddziaływania czeskiego na tym terenie 
(np. fakt, że język czesls:i był używany przez kancelarię Władysława Jagiełły ma 
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osłabić znaczenie posługiwania się nim na dworze Piastów cieszyńskich, można 
przecież wskazać, że chętnie pisały po czesku miasta śląskie). 

Do ciekawych należy też artykuł J. Zaremby Piśmiennictwo ewangelickie na 

Sląsku do 1800 r. Przedstawiony w nim został rozwój polskiej literatury związanej 
z protestantyzmem od pierwszych dziesięcioleci XVI do początków XIX w. Po tym 
okresie nastąpiło pewne załamanie się twórczości w języku polskim i jej dotychcza
sowych ośrodków, a bardziej aktywne stają się ośrodki związane z kościołem katolic
kim. Artykuł ten pokazuje, jak w okresie ostatnich 30 lat posunęła się naprzód nasza 
wiedza o literaturze polskiej na Sląsku (prace A. Rombowskiego, Autora artykułu 
i nie wymienionych przez niego historyków, np. J. Gierowskiego czy E. Maleczyń
skiej). Dotyczy to także polskiego szkolnictwa, na którego tle Autor przedstawił 
interesujące Go zagadnienie. Takie całościowe spojrzenie pozwala równocześnie 
na sformułowanie nowych problemów badawczych. W świetle artykułu wyraźnie 
widać, że oddziaływanie polskiego kręgu kulturalnego na twórczość śląskich prote
stantów jest stosunkowo dobrze znane. Słabiej natomiast dostrzegamy wpływ lite
ratury niemieckiej i czeskiej. Dyskusyjny charakter mają niektóre stwierdzenia, 
np. o istnieniu dwóch „silnych polskich ośrodków ewangelickich w księstwie 
legnicko-brzeskim i na południu w księstwie cieszyńskim" (s. 26). W samym tekście 
pracy J. Zaremby znajdujemy szereg argumentów za znacznie szerszym zasięgiem 
pierws,;ego z nich. Włączyć do niego należałoby także księstwo oleśnickie mimo 
germanizacji samego miasta Oleśnicy 1• We fragmencie opisującym proces piety
stów cieszyńskich (s. 57) brak wzmianki, że decyzją cesarza z 21 I 1730 r. na wygna
nie skazany został także Muthmann z. Dodać wreszcie należy, że omawiany arty
kuł, jak wszystkie prace wychodzące spod pióra tego Autora, urozmaicony jest 
licznymi fragmentami utworów pisarzy śląskich, co znacznie przybliża je współ
czesnemu czytelnikowi a. 

Z pracą J. Zaremby koresponduje krótki przyczynek J. Brody Walka o utrzy

manie polsko§ci na Sląsku. Jest to syntetyczny szkic, obejmujący okres aż do 
1945 r., pozbawiony aparatu naukowego, i wydaje się, że w obecnej postaci paso
wałby lepiej na początku tomu jako wprowadzenie do niego. Trafiają się w nim 
pewne uproszczenia lub drobne pomyłki 4, ale nie umniejszają one jego wartości. 
Napisany jest piękną polszczyzną, przebija z niego wjelkie zaangażowanie, a przede 

1 Por. J. G i e r  o w s  k i, Literatura późnego renesansu i baroku (Historia 
Śląska, IH PAN, Wrocław 1963, t. I, cz. 3, s. 592). Podajmy też kilka przykładów 
z artykułu J. Zaremby: Wołczyn leżał w księstwie oleśnickim, liczne polskie utwory 
drukowane były w stolicy księstwa, w tym mieście działał jeden z najwybitniej
szych pisarzy śląskich Jerzy Bock, do tego dodać jeszcze można postawę księcia 
Sylwiusza Niemroda, uczącego się języka polskiego, choć był Niemcem. 

2 K. M i c h e j d a, Dzieje kościoła ewangelickiego w księstwie cieszyńskim,
Cieszyn 1908, s. 159. 

3 Szkoda tylko, że zabrakło „wzruszającego wiersza Szymona Pistoriusza, w któ
rym wyrażał on żal z powodu odłączenia śląska od Polski", ale być może Autor 
uważał go za znany powszechnie bądź zadecydował o tym fakt, że został on 
arianinem. 

4 Dotyczy to np. tezy o wpływie protestantyzmu na stosunki narodowościowe 
na śląsku. Powszechnie przyjęta jest teza W. Czaplińskiego wysunięta w pracy 
Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki narodowo§ciowe na Sląsku w XVI-

XVIII w. (Przegląd Historyczny, 1949, s. 151 nn.); liczba Ślązaków studiujących 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w czasach reformacji wyraźnie się zmniejszyła; 
wydaje się, że do kryzysu kościoła protestanckiego przyczyniła się nie tylko dzia
łalność kontrreformacyjna, ale sama wojna trzydziestoletnia i pewne osłabienie 
życia wewnętrznego w zborach protestanckich, wszak z tej m. in. przyczyny na
rodzi się ruch pietystyczny; wśród wydawców Doskonałego kancyonalu polskiego 
zabrakło Adama Regiusa. 
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wszystkim obala pokutujący jeszcze w niektórych kręgach stereotyp, że dobry, 
Polak to katolik. 

Swietną ilustracją, jak bardzo niesłuszne było to stwierdzenie czy uogólnienie, 
jes;t życie Jana Wantuły, które w obszernym szkicu przedstawiła Anna Radzi

szewska (Jan Wantula jako pisarz ludowy i społecznik). Szkoda tylko, że w tej 
ciekawej, opartej na szerokiej bazie źródłowej pracy obok działalności społecznej 
Wantuły nie poznajemy go bliżej jako człowieka. 

J. Król poświęcił swój artykuł Szkolnictwu ewangelickiemu na Śląsku Cie

szyńskim w XIX i na początku XX wieku. Na podkreślenie zasługuje duży obiek
tywizm Autora. Ukazuje on zarówno osiągnięcia, jak i słabe strony szkolnictwa 
protestanckiego. Może tylko zbyt ostro we wstępie ocenił to szkolnictwo w XJVIII w. 
Warto było chyba mocniej wyeksponować sukcesy odniesione na tym polu w pierw
szym trzydziestoleciu 5. 

Pracę zamykają dwa artykuły: K. Hlawiczka, Wkład protestantyzmu do pol

skiej kultury muzycznej, w którym Autor zajął się twórczością Wacława z Sza
motuł, Cypriana z Sieradza i Mikołaja Gomółki, podtrzymując swoją tezę o po
wiązaniu M. Gomółki z obozem dysydenckim, oraz J. Drozda Jan Sztwiertnia. 

Oprócz słów uznania pod adresem Redakcji można zgłosić dwie uwagi. Cza
sami we wstępach artykułów pewne elementy się powtarzają (np. u A. Wantuły, 
J. Zaremby czy J. Brody). Można je było skrócić, a w zamian za to zaopatrzyć

pracę w indeks osobowy. Warto też było ujednolicić przypisy.
Na zakończenie jeszcze raz trzeba podkreślić, że otrzymaliśmy bardzo intere

sującą, miejscami wręcz pasjonującą pracę, która w pewnym sensie jest podsu
mowaniem dotychczasowych badań i równocześnie pokazuje problemy nadal cze
kające na badacza. Dodać należy, że niektóre artykuły zostały bogato zilustrowane 
(K. Hlawiczka i J. Drozda - szkoda, że nie większość) i ze względu na przy
stępność wykładu zainteresują nie tylko badaczy. 

Krystyn Matwijowski 

I. J a n o s z - B i s k u p o w a, ARCHIWUM ZIEM PRUSKICH (Roczniki To
warzystwa Naukowego w Toruniu, R. 77 za r. 1972, z. 3), Warszawa-Poznań 1974, 

SS. 281. 

,,Problematyka stanowa zajmuje od wielu już lat znaczne m1eJsce w historio
grafii polskiej i europejskiej . . . Dotychczasowe kierunki zainteresowań badaw
czych pomijały jednak zagadnienia archiwoznawcze, tj. produkcji aktotwórczej 
stanów i problemu archiwów stanowych, a przecież poznanie i tych form działal
ności reprezentacji stanowej feudalnej Europy jest konieczne". Tym stwierdzeniem, 
w pełni uzasadnionym, rozpoczyna Autorka swoje interesujące studium, którego 
przedmiotem jest stanowe Archiwum Ziem Pruskich (Archiwum Terrarum Prus
siae, Landesarchiv Preussen), przy czym termin „Ziemie Pruskie" oznacza tu 
Prusy Królewskie w latach 1454-1772. 

Głównym celem pracy było odtworzenie Archiwum „idealnego", tj. ustalenie, 

5 Dotyczy to zarówno spraw programowych: wprowadzenia nauki języków 
obcych, położenia nacisku na przedmioty ścisłe, przygotowywania młodzieży do 
pracy w określonym zawodzie, jak i wysokiego poziomu nauczania oraz zadbania 
o stworzenie młodzieży odpowiednich warunków do nauki (internat na wzór hall
skiego pedagogium, a później budowa szkoły).
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„co się w nim rzeczywiście kiedyś znajdowało oraz co z tego przetrwało do dz.iś 
w Archiwum Państwowym w Toruniu" (s. 6). 

Zasadniczą podstawę pracy tworzą archiwalia zgromadzone przede wszystkim 
w Archiwum Państwowym w Toruniu, a także w archiwach Gdańska, Warszawy, 
Olsztyna, Szczecina i Pelplina oraz w bibliotekach PAN w Gdańsku i Czartoryskich 
w Krakowie. Równie szeroko i wyczerpująco wyzyskane zostały dawniejsze i współ
czesne wydawnictwa żródłowe oraz literatura. Dobór źródeł i opracowań nie budzi 
zastrzeżeń, a na uznanie zasługuje szerokie ich wykorzystanie. 

Ramy chronologiczne pracy zamykają się datami 1440 (1438)-1772-1970 (po
wstanie Związku Pruskiego, pierwsze zachowane pismo sporządzone przez stany 
pruskie, pierwszy rozbiór Polski, data określająca stan badań Archiwum brane 
pod uwagę w pracy). Dwie ostatnie daty wydają się właściwe, chociaż i tutaj 
można by dyskutować, czy zamiast 1772 r. nie umieścić 1793, kiedy Toruń, siedziba 
Archiwum, wcielony zostaje do Prus. Pewne zastrzeżenia budzić mogą natomiast 
dwie pierwsze daty, gdyż Autorka sama w innym miejscu mówi o pismach kiero
wanych do stanów pruskich jeszcze przed 1438 r. (s. 22, 79, 80). Jest tu więc pewna 
niekonsekwencja, czysto jednak formalna i nie mająca wpływu na merytoryczne 
ustalenia pracy. 

Zagadnienia, o których była wyżej mowa, ujęła Autorka we wstępie. Zasadni
czy trzon pracy dzieli się wyraźnie na dwie części. Do pierwszej zaliczyć należy 
rozdziały I-IV, omawiające kolejno: powstanie i organizację reprezentacji stanów 
pruskich, działalność aktotwórczą zjazdów i sejmików pruskich, powstanie i losy 
Archiwum Ziem Pruskich oraz problem rekonstrukcji tegoż Archiwum. 

Głównym elementem drugiej części jest idealny inwentarz Archiwum, a jego 
uzupełnienie stanowią aneksy zawierające najstarszy zachowany spis zawartości 
Archiwum z 1615 r. oraz konk.ordancję sygnatur zasobów archiwalnych. Zamyka 
pracę wykaz cytowanych źródeł i literatury oraz indeks osób i nazw geograficznych. 

Dwa pierwsze rozdziały (głównie I) swą treścią wykraczają zasadniczo poza 
tytuł pracy, a w· szczególnoici podtytuł (Studium archiwoznawcze). Trudno jednak 

czynić z tego zarzut. Poprzez interesującą analizę dziejów zgromadzeń stanowych 
w Prusach Królewskich praca nabiera nowych wartości i pozwala czytelnikowi -
nawet nie obeznanemu dotąd z tą problematyką - zrozumieć główne aspekty 
funkcjonowania zgromadzeń, a przez to we właściwym świetle i proporcjach wi
dzieć dzieje Archiwum i jego zasoby. Można mieć mimo to pewne zastrzeżenia 
odnośnie do rozmiarów tego rozdziału w stosunku do całości pracy. Po pewnych 
uzupełnieniach mogłoby powstać osobne studium. Nie można natomiast wysuwać 
takich zastrzeżeń w stosunku do rozdziału II, w którym na szczególną uwagę 
zasługuje ukazanie mechanizmu powstawania akt oraz dokonanie ich podziału. 
Rozdziały III i IV dotyczą ju� bezpośrednio samego Archiwum. W rozdziale III 
Autorka dokładnie i z widoczną znajomością rzeczy zrekonstruowała dzieje Archi
wum od jego powstania aż do chwili obecnej. Szczególnie interesujące są partie, 
które relacjonują próby rekonstrukcji Archiwum po pożarze w 1703 r. oraz jego 
dzieje po 1772 r. Uzmysławia to nam niebezpieczeństwa, na jakie narażone były 
zbiory, i ogrom trudności wyłaniający się przed współczesnym badaczem przystę
pującym do ich rekonstrukcji. 

Problematyka ta omówiona została dokładnie w rozdziale I!V, gdzie poznajemy 
też metodę opracowania inwentarza idealnego. Jest ona najzupełniej poprawna; 
najlepszym tego sprawdzianem jest właśnie inwentarz idealny Archiwum Ziem 
Pruskich (s. 136--250). 

Inwentarz zawiera 727 pozycji zgrupowanych w trzech częściach (dokumenty 

G - Sobótka 1976, z. 1 
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i listy - 711 jednostek, księgi rachunkowe - 3 jednostki oraz pomoce archi
walne - 13 jednostek). Jak ustaliła Autorka, stanowi to przypuszczalnie 13,201, 
całej produkcji aktowej kancelarii sejmikowych (s. 132). Każda pozycja zaopa
trzona jest w: kolejny numer, oznaczenie miejsca wystawienia i daty przekazu 
(z dokładnością uwarunkowaną materiałem), regest lub tytuł, sygnaturę aktualną 
oraz da ... vniejszą (według tzw. Katalogu Wernickego z 1836 r. i najdawniejszego 
katalogu z 1615 r., o ile dany akt tam figurował), wreszcie określony jest rodzaj 
przekazu, sposób uwierzytelnienia oraz język aktu. System ten należy ocenić jako 
logiczny i przejrzysty, tym bardziej że cennym uzupełnieniem jest dokładna tabela 
z konkordancją wszystkich sygnatur, którymi oznaczano w przeszłości dany akt. 

Stwierdzić więc trzeba, że Autorka w pełni osiągnęła postawiony przed sobą 
cel. Można by oczywiście polemizować z pewnymi stwierdzeniami zawartymi przede 
wszystkim w początkowych partiach pracy, jak np. ze stwierdzeniem braku osobo
wości prawnej zjazdów stanowych na przełomie XIV i X!V w. (s. 8), ponieważ 
wysuwanie tego problemu dla tamtych czasów jest zarówno anachroniczne, jak 
zbyteczne. Niezbyt też jasny obraz daje czytelnikowi sposób stosowania określeń 
„zjazdów" i „generałów" ziem pruskich (rozdział I i II). Nie umniejsza to jednak 
w niczym wartości pracy. Stanowi ona cenny wkład w rekonstruowanie aktowych 
zasobów pozostałych po zgromadzeniach stanowych. Duże znaczenie, szczególnie 
dla przyszłych .badaczy innych zbiorów akt stanowych, mają praktyczne rozwią
zania metodyczne, tym więcej że recenzowana praca jest pierwszą w Polsce próbą 
tego typu opracowania. Dostrzec też trzeba, że inwentarz idealny stanowi cenną 
pomoc i ułatwienie dla badaczy zajmujących się problematyką stanową Prus 
Królewskich. 

Praca I. Janosz-Biskupowej każdemu, kto zajmuje się dziejami stanów ślą
sltlch, musi nasuwać postulat dokonania analogicznych badań. Wiadomo, że bardzo 
licznie zachowane akta śląskiego sejmu doszły do naszych rąk niemal wyłącznie 
w odpisach; zupełnie wyjątkowo napotyka się oryginały w Centralnym Państwo
wym Archiwum w Pradze. Tymczasem jednak w zachowanych tekstach nie brak 
licznych odesłań do archiwum stanowego. Wspominał o tym poprzednio K. Orze
chowski w swojej pracy o diariuszach śląskich (,,Sobótka", 1972, nr 3, s. 397 i nast.), 
a także w studium o aktach do dziejów sejmu śląskiego (,,Sobótka", 1971, nr 4, 
s. 453 i nast.). Tego, że archiwum śląskich stanów musiało istnieć, dowodzi choćby
charakterystyczny wyjątek uchwały powziętej na zgromadzeniu trybunalskim po
terminie Jubilate 1618 r. 1 Pozwala on domyślać się, jak wielkie i interesujące
możliwości leżą przed badaczem, który idąc w ślady I. Janosz-Biskupowej podjąłby
trud odtworzenia idealnego inwentarza archiwum stanów śląskich.

Stanisław Rogowski 

H. B o r e k, OPOLSZCZYZNA W SWIETLE NAZW MIEJSCOWYCH, Opole
1972, SS. 209. 

Głównym celem ciekawej książki prof. H. Borka jest - według słów samego 
Autora - ,,ukazanie nazewnictwa miejscowego jako odbicia różnorodnych zja
wisk przyrodniczych, gospodarczych i społecznych - zwłaszcza osadniczych i etnicz
nych". 

Możliwości i efekty badawcze onomastów, od dawna żywo interesowały histo
ryków, zwłaszcza tych, którzy usiłowali odtworzyć dzieje. osadnictwa i stosunków 

1 H. P a l m, Acta Publica. Verhandlungen und Carrespondenzen der schlesi
schen Fii.rsten und Stiinde. Wrocław 1865, s. 17-18. 
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etnicznych w czasach przedhistorycznych i wczesnofeudalnych. Zasadniczymi po

wodami tych zainteresowań były z jednej strony brak lub niedostatek źródeł histo

rycznych, a z drugiej masowość nazw miejscowych, które na wielu ziemiach 
w większości mają bardzo stare metryki. Ale klasyfikacje stosowane w onomastyce 

do niedawna tworzyły tylko duże typy nazw, powstających w ciągu bardzo dłu

giego czasu, najczęściej nawet paru różnych epok. Oczywiście tak mało precyzyjna 
chronologia w wysokim stopniu ograniczała możliwości interpretacyjne badaczy 
i musiała być źródłem wielu wątpliwości krytyków. Dopiero niedawno wybitny 
onomasta czeski V. Smilauer pierwszy zastosował tzw. metodę małych typów, 
która pozwala śledzić wewnętrzne zróżnicowanie wielkich klas oraz wyróżniać ich 
starsze i młodsze warstwy. W ten nowoczesny sposób prof. Borek badał nazwy 
miejscowe województwa opolskiego. 

W pierwszej najobszerniejszej części książki Autor omówił kolejno osiem wiel

kich typów nazw polskich - wyróżnionych przez W. Taszyckiego - i podzielił ·je 
na mniejsze podtypy produktywne w krótszych okresach czasu. W celu ilustracji 
metody H. Borka zatrzymamy się nieco przy nazwach patronimicznych i dzierżaw
czych. Wśród pierwszych (zakończonych na -ice lub -owice) Autor wyróżnił dwa 
starsze pokłady, a mianowicie nazwy z pełnym imieniem dwuczłonowym w temacie 
(jak Dzierżysław, Lubomir) i utworzone od rodzimych imion zdrobniałych (Bogusz, 
Bronisz). Natomiast do nazw nowszych zaliczył wtórne, mechanicznie naśladujące 
starsze formy. Są to nazwy pochodzące od imion chrześcijańskich, niemieckich 
i inne (np. Biskupice�, niejednokrotnie nie całkiem jasne (Grabice). Wymienione 
starsze podtypy nazewnicze wiążą się ze starym osadnictwem chłopskim. Jego osie
dla, zamieszkane przez całe rody wywodzące się od wspólnego przodka, powsta
wały w czasach przedhistorycznych i we wczesnym średniowieczu z reguły na 
żyznych ziemiach uprawianych rolniczo. 

Wśród równie pospolitych nazw dzierżawczych - informujących o tym, kto 
był pierwszym właścicielem osady - do najstarszych należą zakończone na nie
istniejący już formant przymiotnikowy -jb, który znajdujemy w nazwach wielu 
grodów (Niemodlin, Racibórz). Nieco młodsze, ale żywotne już w czasach przed
historycznych, są nazwy dzierżawcze zakończone na przyrostki -ów (Otmuchów) 
oraz -in (Gogolin, Wołczun). Nowsze warstwy stanowią nazwy z przyrostkami -ja, 
-je (Lubinia, Ładza), -skie, -owskie (Zawadzkie, Kolonowskie), -ee, -owiec (Leo
poldowiec), -ka, -ówka (Laryszka, Marynówka) i inne, zwłaszl!za pamiątkowe, na
dawane odgórnie od imion i nazwisk osób związanych z rozwojem miejscowego
przemysłu. Rozmieszczenie terytorialne starych nazw dzierżawczych pokrywa się
z zasięgiem nazw patronimicznych. Oba typy nazewnicze są najbardziej charakte
rystyczne dla żyznych i bezleśnych obszarów starego osadnictwa Opolszczyzny.

Końcowe rozdziały książki, poświęcone germanizacji nazewnictwa śląskiego 

i próbie odtworzenia stanu pierwotnego osadnictwa, należą do najciekawszych dla 
historyka. Okazuje się bowiem, że w ogólnej liczbie 1720 nazw miejscowych Opol
szczyzny występujących w dokumentach XIII-X!'[! w. włącznie (bez nazw osad 
zaginionych), tylko 97 jest pochodzenia niemieckiego (w wiekach XJVII-XIX przy
było dalszych 190). Nawet we wcześnie zgermanizowanym okręgu nysko-grodkow
skim nazwy polskie były trzykrotnie liczniejsze od niemieckich. Na całej Opol
szczyfoie wystąpił też proces polszczenia nazw pierwotnie niemieckich, co także 
potwierdza przewagę żywiołu polskiego. 

Rekonstrukcję stanu rodzimego wczesnośredniowiecznego osadnictwa poprzedza 
statystyczny i kartograficzny obraz rozmieszczenia miejscowości zanotowanych 
w źródłach do r. 1300 (także w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego). Stwier-

.. 
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dzono przy tym obecność 599 nazw (35°/o ogólnej liczby) w ogromnej większ.ości 
położonych na ziemiach lewobrzeżnych. Największe ich zagęszczenie wystąpiło w po
wiatach nyskim i grodkowskim (68-730/o wszystkich osad). Równocześnie analiza 
typologiczna i mikrotypowa wykazała dominację starych nazw rodzimych, ale 
o,'bok nich także obecność wielu młodszych powstałych w dobie silnego ruchu 
!kolonizacyjnego - polskiego i niemieckiego - wieków XII i XIII. 

Opracowanie obrazu wcześniejszego rodzimego osadnictwa wymagało na tym 
etapie pracy eliminacji młodszych warstw nazewniczych i uzupełnienia listy star
szych o te, które nie pojawiły się w hódłach do r. 1300. Do tych ostatnich zali
czono, obok wymienionych już podtypów patronimicznych i dzierżawczych, także 
starsze warstwy nazw topograficznych (ale Autor nie ustalił ich wyraźnie) i kultu
rowych (pochodzących od słów łazy, żary, gród, osiek, ujazd, ligota i innych po
dobnych), właściwe nazwy służebne (nię zawodowe), etniczne zakończone na -any 
i stare nazwy rodowe. Zdaniem prof. Borka, obecność na jakimś terytorium wszyst
kich lub prawie wszystkich archaicznych podtypów nazewniczych „przemawia nie
wątpliwie za dawnością jego zasiedlenia". 

Na ziemiach województwa opolskiego wszystkie najstarsze typy nazewnicze 
wystąpiły w okolicy Opola (w sumie 74 nazwy) i w regionie raciborsko-głubczyckim 
(111 nazw). W okręgu zaś nysko-otmuchOwskim (103 nazwy) brak tylko rzadkich 
nazw rodowych. Obok tych trzech dużych obszarów starego osadnictwa, które 
Autor wiąże z. ziemiami Opolan i Golęszyców oraz pograniczem $lężan, dadzą się 
wyróżnić dwa mniejsze w okolicach Góry św. Anny i Namysłowa. Szkoda, że roz
mieszczenie starego osadnictwa rodzimego - tak ważny wynik badań prof. Borka -
nie zostało przedstawione także kartograficznie. 

Osiągnięcia Autora zapewne w pierwszym rzędzie zainteresują archeologów, 
którzy zechcą je sprawdzić za pomocą bogatych materiałów wykopaliskowych (nie 
tylko rozmieszczenia samych grodów). Historyka zaś zaskakuje duża liczba i gę
stość starych nazw rodzimych w peryferyjnym okręgu nysko-otmuchowskim. Wy
daje się, że tutaj na terenie dawnej kasztelanii otmuchowskiej, opasanej co naj
mniej z dwóch stron rozległymi puszczami, nie było miejsca dla tak znacznej 
liczby osad. 

Autor książki zastrzega· się w przedmowie, że jego praca ma charakter popu
lar.ny, dlatego unika powoływania się na literaturę przedmiotu i nie wdaje się 
w dyskusje interprjtacyjne przy nazwach różnie wyjaśnianych. W rzeczywistości 
książka H. Borka jest dziełem naukowym dużej wartości, napisanym bardzo jasno, 
stosującym najnowsze metody badawcze oraz przynoszącym nowe i cenne osiągnię
cia. Jego wywody z.ostały sumiennie udokumentowane za pomocą szeregu wykazów 
miejscowości o_bejmujących wszystkie badane nazwy, tabel statystycznych i mapek 
ilustrujących rozmieszczenie różnych typów i podtypów onomastycznych. Wykazy 
miejscowości, zawierające ich nazwy obecne i historyczne, daty z.apisów źródło
wych i potrzebne krótkie objaśnienia, będą na pewno cenną pomocą w dalszych 
badaniach. 

Tadeusz Ładogórski 

T. M a r s  z a ł e k, HISTORIA SPÓŁKI LE$NEJ w WOLNYM KADŁUBIE,
Opole 1974, ss. 117. 

Niewielka rozmiarami praca T. Marszałka posiada wyjątkowo bogatą treść 
o dużym znaczeniu naukowym. Historia bowiem spółki leśnej w Wolnym Ka
dłubie jest historią najstarszej na ziemiach polskich spółdzielni. Choć znana była
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ogólnie w literaturze historycznej, to dopiero teraz doczekała się gruntowniej
szego opracowania. Autor uwzględnił nie tylko literaturę historyczną, ale prócz 
prasy prawie wszystkie drukowane i rękopiśmienne źródła, w tym i przede wszyst
kim najbogatsze materiały źródłowe, znajdujące się dotąd w prywatnym posiada
niu mieszkańca Wolnego Kadłuba, Edwarda Czai. Przejął on je w 1966 r. po swoim 
zmarłym ojcu, Janie Czai II, który będąc czołowym działaczem spółki zebrał je 
w czasie trwania procesu, jaki spółka prowadziła z władzami hitlerowskimi w la
tach 1935-1938.

Wartość pracy polega przede wszystkim na tym, że jest ona dowodem bardzo 
wczesnej - bo od początku XVII w. - formy zrzeszonego działania gospodarczego 
w polskiej wsi na Opolszczyźnie. Zanim więc powstały na ziemiach polskich okresu 
kapitalizmu nowoczesne instytucje spółdzielcze, korzystające w dużej mierze z do
robku nowoczesnej spółdzielczości za granicą, torowały im drogę także na ziemiach. 
polskich formy tzw. prostej kooperacji. 

Powstała w 1605 r. w Wolnym Kadłubie spółka leśna była tworem zorganizo
wanym przez chłopów i opierała swą działalność na pełnym samorządzie wewnętrz
nym. Chłopi kadłubscy zarządzali nią od początku sami poprzez dwa organy samo
rządu: walne zgromadzenie i zarząd. Spółka miała od początku podwójny cha
rakter: zrzeszenia osób i przedsiębiorstwa, a więc stosowała zasady leżące u pod
staw działania nowoczesnego ruchu spółdzielczego. 

Autor porównuje organizację spółki leśnej w Wolnym Kadłubie ze zbliżonym 
do niej, a powstałym w 1816 r. dzięki Stanisławowi Staszicowi, którego z tego, 
powodu zwykliśmy nazywać ojcem polskiej spółdzielczości, Towarzystwem Rolniczym 
Hrubieszowskim. Udowadnia kolejno, że spółka leśna w Wolnym Kadłubie była 
formą organizacyjną ba,rdziej zbliżoną do nowoczesnych form organizacyjnych spół
dzielni niż Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Wystarczy to, by zachęcić do 
zapoznania się z tą pracą historyków oraz podkreślić znaczenie trudu Autora wło
żonego w jej opracowanie i opublikowanie w Instytucie Sląskim w Opolu. Nie 
możemy jednak pominąć istotnego w tej sprawie niedopatrzenia wydawnictwa. 
Praca bowiem została napisana w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej 
Uniwersytetu Wrocławskiego z inicjatywy ówczesnego jej kierownika, który nadto
Autora - swego ucznia - skierował w sprawie jej opublikowania do Instytutu 
Sląskiego w Opolu, ale o tym w cennej publikacji ani słowa. 

• • 

• 

· Stefan Inglot

Historia wsi Wolny Kadłub (woj. opolskie) i założonej tam w 1605 r. spółki 
leśnej nie doczekała się dotychczas monograficznego opracowania. Lukę tę w znacz
nej części wypełnia książka T. Marszałka, która składa się z sześciu rozdziałów 
poprzedzonych wstępem. W zakończeniu Autor - w nieco zaskakujący sposób -
porównuje spółkę leśną w Wolnym Kadłubie z założonym przez Stanisława Staszi_ca 
w 1816 r. Hrubieszowskim Towarzystwem Rolniczym, uważanym przez niektórych 
historyków ruchu spółdzielczego za pierwszą polską spółdzielnię. Okazuje się jed
nak, że idzie mu tylko o chronologię i o tyle porównanie to jest dopuszczalne. 
Według T. Marszałka miano najstarszej polskiej spółdzielni przysługuje kadłub
skiej spółce leśnej, która od początku opierała swoją działalność na podstawowych 
zasadach współczesnego ruchu spółdzielczego. Dalej Autor konkluduje: ,,Założona 
przez nich [tj. przez chłopów kadhibskich - przyp. M. P.] w 1605 r. spółka leśna 
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była wynikiem oddolnej, niczym nie skrępowanej decyzji jej członków, uznających 

wyższość zespołowej działalności gospodarczej nad działalnością indywidualną". 
Można polemizować, czy rzeczywiście w powstaniu spółki większą rolę odegrała 

świadomość korzyści stąd wynikających, czy też obiektywne okoliczności, np. zwią

zane z trudnością podzielenia wspólnej własności. W końcu T. Marszałek słusznie 
podkreśla doniosłość gospodarczej i społeczno-wychowawczej funkcji spółki w ży

ciu Kadłuba. 

Tytuł pracy w pewnej mierze wprowadza czytelnika w błąd. Autor zajmuje 

się bowiem d z i e j a m i badanej wsi, w których - rzecz jasna - na pierwszy 

plan wysuwa się spółka leśna. Niemal polowa tekstu pracy nie dotyczy bezpo

średnio spó�ki. 
Autor zgromadził źródła bardzo różnorodne. W zespole byłej Komisji Gene

ralnej dla Sląska (Archiwum m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego) po

winny znajdować się materiały dotyczące między innymi scalania gruntów. Za

chowały się może księgi metrykalne i gruntowe. 

Praca jest napisana żywo i interesująco. Jest to bardzo ciekawe studium, 

które - mimo że dotyczy sytuacji wyjątkowej - budzi wiele skojarzeń i nie
wątpliwie prowokuje do dalszych badań. Te zaś powinny doprowadzić do intere

sujących uogólnień. 

Na zakończenie trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółów i niezbyt precyzyj
nych sformułowań. We wstępie Autor pisze, że spółka leśna działała „nieprzerwa

nie od 1605 roku aż po dzień dzisiejszy", a przecież została ona zlikwidowana 
1 IV 1935 r. przez władze hitlerowskie. Na s. 45 czytamy: ,,czteroosobowa władza 

samorządowa wsi [dwóch sołtysów i dwóch starszych gminy - przyp. M. P.], wy
bierana spośród członków spółki leśnej, pełniła jednocześnie za zgodą udziałow
ców funkcje zarządu spółki", a już na następnej stronie Autor pisze: ,,P r z y
P u s  z c z  a 1 n i e  [podkreślenie moje - M. P.] pełnienie funkcji członków zarządu 

łączyli sołtysi z obowiązkiem kierowania samorządem wiejskim, pełniąc też funkcje 
sędziów wiejskich i dbając o porządek we wsi". Również sam tekst zawiera pewne 
usterki. Tak np. na s. 31 nazwy miejscowości nie zostały podane w obowiązującym 
brzmieniu (,,Wierchlas"). W przypisach Autor niepotrzebnie powtarza „Dokument 

kancelarii książęcej w Opolu", co wprowadza w błąd. Regesten zur schlesischen 

Geschichte cytuje się według numeru regestu, a nie przez podanie strony. 

Marian Ptak 

J. R. G i 11 i s, THE PRUSSIAN BUREAUCRACY IN CRISIS 1840-1860. 

ORIGINS OF AN ADMINISTRATIVE ETHOS, Stanford 1971, ss. XjVI + 269. 

Badania nad grupami społecznymi, także nad tworzeniem się i przemianami 

elity, idą w różnych kierunkach. Niektóre prace z tego zakresu mają charakter 
statystyczny, starają się przez zestawienia liczbowe dojść do ogólniejszych wnio
sków; inne operują materiałem bardziej opisowym. Do tej ostatniej grupy należy 

książka Gillisa. 

Autor oparł się w części na materiałach archiwalnych z paru miast w RFN 
(Berlin-Dahlem, Koblencja, Dilsseldorf), liczebnie górują źródła drukowane różnego 

r-0dzaju. Nie udało się Gillisowi dotrzeć do archiwów w NRD, ale i archiwa za
chodnie nie zostały chyba spenetrowane szczegółowo (np. w Berlin-Dahlem zespól
rejencji bydgoskiej). Ze sprawą źródeł łączy się zasięg terytorialny pracy. Dotyczy
ona w zasadzie całych Prus, choć Autor we wstępie stwierdził, że głównie Nadrenii
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(s. XIV). To ostatnie zastrzeżenie znajduje swój wyraz w podawaniu niekiedy 
danych szczegółowych i tabel: nieraz bardzo ciekawych (np. s. 206), odnoszących 
się d-o Nadrenii. Ponieważ jednak źródła drukowane opisują sytuację w całych 
Prusach, a wyzyskiwane są częściej niż archiwalia, ograniczenie do Nadrenii jest 
tylko cząstkowe, a cała sprawa zakresu terytoriąlnego nie jest rozwiązana kon
sekwentnie. Dodajmy, że Autor stara się przeprowadzić rozróżnienie między wscho
dem i zachodem (np. s. 106), a częściej między miastem i wsią (np. s. 86, 83, 106), 
ale chyba za rzadko. 

Na pewno dyskusyjny jest także zakres chronologiczny książki. Nim jednak 
do tego przejdę, parę zdań o jej zawartości i układzie. Dzieli się ona na trzy części, 
obejmujące Vormarz, rewolucję i okres reakcji. Pierwsza i trzecia zajmują więk
szość pracy (ponad 4/5), ale wbrew temu jej założeniem jest wykazanie wpływu 
rewolucji na ewolucję biurokracji. Przy takim zaś układzie daty 1840 i 1860, nawet 
wbrew zapewnieniom Gillisa, nie są tak bardzo istotne. Wyrazem zaś tego jest 
ich częste przekraczanie. Autor wielokrotnie sięga nawet do XVIII w., a w każdym 
razie do okresu reform pojenajskich, pisze również o okresie Bismarcka-Eulenburga, 
czasami, choć rzadk.o, wspominając nawet o początku XX w. 

Wreszcie trzeci zakres stanowi zagadnienie, jakie grupy tego, co można by 
określić biurokracją, są uwzględnione przez Autora. Termin ten nie jest przecież 
absolutnie jednoznaczny. W warunkach pruskich urzędnikami można nazwać nawet 
nauczycieli, niekiedy podobną do biurokracji rolę odgrywały niektóre organy woj
skowe, nawet kler, zwłaszcza protestancki. Władze posiadały wpływ na formowa
nie się samorządu. Gillis ograniczył się w swoich rozważaniach do administracji 
ogólnej i do sądownictwa. Ograniczenie było konieczne, ale brakuje wytłumaczenia 
stosunku opisywanej grupy do innych. Dodać wreszcie trzeba, że książka ma doty
czyć tylko urzędników wyższych (s. XliV); wielokrotnie jednak mowa jest także 
o urzędnikach niższych, oba zaś pojęcia nie są dokładniej sprecyzowane. Nie jestem
też przekonany, czy nie przydałby się podział urzędników według gałęzi admini
stracji, gdyż różne zagadnienia, jak pochodzenie, wykształcenie czy stosunek do
rządu, nie we wszystkich grupach wyglądały jednakowo.

Tyle, gdy chodzi o ogólne założenia pracy. Wspomniałem wyżej o jej trzech 
częściach. W pierwszej przeważa ujęcie problemowe, jest to ciekawa charaktery
styka biurokracji pruskiej okresu przedrewolucyjnego pod względem genezy po
wstawania, stosunku do poszczególnych grup społeczeństwa, wykształcenia itd. 
Rewolucja i pierwsze lata po jej zakończeniu ujęte są w większym stopniu chro
nologicznie, co w ostatniej części ustępuje miejsca znowu bardziej statycznej cha
rakterystyce grupy urzędniczej. Jednym więc z nurtów pracy jest wewnętrzna 
analiza biurokracji, drugim natomiast, co najmniej równie ważnym, jest naświetle
nie stosunków między urzędnikami a rządem, cały, wcale skomplikowany problem 
form i zakresu swobody i opozycji urzędników wobec rządu. Chodzi o rolę urzęd
ników w okresie walki liberalizmu o wpływy. Oba zagadnienia są zresztą w pracy 
ściśle ze sobą związane. I tak np. zakres rekrutacji urzędników zależał od stosunku 
rządu do biurokracji i vice versa. W sumie obraz zarysowany przez Gillisa jest 
bardzo wyraźny. Przy różnych wahaniach urzędnicy pruscy wyrabiali się na grupę 
stojącą wysoko pod względem fachowym (dodajmy - chyba w tym okresie bar
dziej niż później, choć szkoda, że Autor nie wspomniał o reformach lat 70-tych). 
Zarazem jednak ewolucja prowadziła od różnych form działalności politycznej 
w latach 40-tych, wśród której nie brakowało działalności opozycyjnej (przejawem 
tego będzie udział w rewolucji 1848 r. - to prawda, ograniczony), do ugięcia się 
pod naciskiem rządu (wybory 1852 r., a szczególnie 1855 r.) i wreszcie do inercji 
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politycznej, bo do tego ostatecznie zwęziły się żądania władz wobec aparatu admi
nistracyjnego. Rzeczą charakterystyczną jest, że represje wobec opozycyjnych 
urzędników w latach 70-tych dotykały ludzi starszych, a więc, jak słusznie stwier
dza Autor, tego samego pokolenia urzędników, w części tych samych ludzi, którzy 
podlegali im już na początku lat 50-tych, w latach porewolucyjnej reakcji. Nowa 
sytuacja powodowała, że nie napływali nowi ludzie, mogący „politycznie odświeżyć 
biurokrację". Urzędnicy uważali się teraz mniej za intelektualistów, a bardziej za 
ekspertów (s. 193). Zanim przyjdzie do zaprzęgania urzędników w aktywny s·posób 
do polityki rządowej {brak dotąd pracy na ten temat, wydaje mi się jednak, że 
zaczęło to się w końcu lat 90-tych, a do promotorów należał J. Miguel), taki stan 
rzeczy wystarczał władzom. Nawet Bismarck lubił ludzi zdolnych, ale niesamo
dzielnych, a odnosiło się to nie tylko do dyplomacji. W biurokracji mieli to być 
bierni politycznie, choć wykształceni i sprawni administratorzy. 

Poszedłem w swoich wnioskach dalej niż Autor,· niemniej jednak praca Gillisa 
w obu wspomnianych zagadnieniach, a może nawet w większym stopniu w kwestii 
relacji rząd-urzędnicy, przynosi wiele ciekawych faktów i spostrzeżeń. I to jest 
jej główny walor. 

Można dostrzec w książce także pewne usterki bardziej szczegółowe. Np. dysku
syjna jest granica między okresem rewolucji a reakcji, wyznaczona na listopad 
1850 r. Ustąpienie Raqowitza i upokorzenie ołomunieckie dotyczyły raczej zagra
nicznej pozycji Prus i mniej są ważne dla zagadnień wewnętr:imych. Czasami za
wodzi konstrukcja (np. Autor parę razy powraca do represji wobec urzędników 
po 1848 r.). Ale są to sprawy drugorzędne. Praca zaś w znacznej mierze daje odpo
wiedź na pytanie, jak doszło do uformowania się takiej grupy urzędników, która 
działała w epoce Bismarcka i Wilhelma II, a która pozostała w znacznym stopniu 
także w republice weimarskiej. 

Adam Galos 

L. G ó r e c k i, WALKA O POLSKOSC SZKOŁY LUDOWEJ NA GÓRNYM
SLĄSKU, Katowice 1974, ss. 196. 

Historia szkolnictwa polskiego na Górnym Sląsku w XIX w. już nieraz przy
ciągała uwagę badaczy zarówno polskich jak i niemieckich. Należeli do nich ro.in.: 
L. Sturm, A. M. Kosler, L. Musioł, J. Bieniek, J. Ender, T. Gospodarek, J. Madeja.
Mimo tylekrotnego omawiania tematu, praca L. Góreckiego jest nowym, zasługu
jącym na uwagę ujęciem zagadnienia, wnoszącym wiele nowatorskich elementów
do wiedzy na temat języka polskiego w szkołach elementarnych na Górnym Sląsku.
W zasadzie jest to praca jednego źródła, oparta na protokołach powizytacyjnych
katolickich szkół ludowych w rejencji opolskiej, których pełny komplet znajduje
się obecnie jedynie w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Fakt ten jed
nak w żaden sposób nie umniejsza wartości pracy. Zespół bowiem akt szkolnych
wrocławskiego Archiwum Archidiecezjalnego jest zespołem ogromnym, zawierają
cym istną lawinę materiałów do zagadnień szkolnych. Przedarcie się przez nią
wymagało ogromnego trudu, budzącego szacunek i zasługującego na uznanie. Warto
przy tym dodać, że materiał ten w dotychczasowej literaturze nie był wykorzy
stany, mimo że dla znajomości zagadnienia miał i ma znaczenie podstawowe. Z tego
względu praca L. Góreckiego w jakimś sensie ma charakter nowatorski. Być może
dlatego wiele proponowanych przez niego ujęć i tez jest dyskusyjnych i budzą
cych zastrzeżenia.
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Pewne wątpliwości nasuwają się wówczas, gdy Autor łączy problemy szkolni
ctwa górnośląskiego z ogólniejszymi wydarzeniami. Jak można zorientować się 
z kontekstu na s. 27, niesłusznie stawia on z.nak równości między rządem a opinią 
liberalną w Prusach, gdy chodzi o ich stosunek do ludności polskiej. Jest to tym 
bardziej niesłuszne, że przed 1870 r. liberałowie w Prusach nie mieli wpływu na 
rządy. Niesłuszne jest również twierdzenie, jakoby burżuazja pruska „wykazała 
jeszcze raz swoją przychylność sprawie polskiej i Polakom [ ... ] po raz ostatni 
w 1863 r., kiedy to pruska izba posłów powzięła uchwałę wyrażającą naganę dla 
rządu Bismarcka za popieranie Rosji w tłumieniu powstania styczniowego" (s. 27). 
Przede wszystkim zaznaczyć wypada, że sympatie liberałów niemieckich do sprawy 
polskiej i do Polaków, to dwa różne zagadnienia nie pokrywające się ze sobą. 
Ponadto stwierdzić trzeba, że ostatni przejaw sympatii mieszczaństwa niemieckiego 
do sprawy polskiej zaznaczył się w początkowym stadium niemieckiej Wiosny 
Ludów. Natomiast uchwalona przez opozycję liberalną w sejmie pruskim w końcu 
lutego 1863 r. rezolucja potępiająca tzw. konwencję Alvenslebena nie oznaczała 
sympatii ani dla Polaków, ani do sprawy polskiej, lecz wyrażała votum nieufności 
dla rządu Bismarcka w związku z tzw. konfliktem konstytucyjnym, będącym czy
sto wewnętrznym zagadnieniem pruskim. Powstanie styczniowe i konwencja Alvens
lebena były tylko pretekstem uchwalenia tej re.zolucji i tylko bardzo nieliczni 
przedstawiciele opozycji liberalnej (np. R. Roepell) wyrażali sympatie dla Polaków 
walczących w powstaniu. Również niepr�wdopodobne jest, jakoby pewne ustępstwa 
na rzecz języka polskiego w Strzelcach Opolskich w 1832 r. były spowodowane 
przez „sympatie propolskie okazywane w Niemczech z okazji powstania listopado
wego" (s. 96). Jest to dowolne tłumaczenie autora, nie poparte żadnymi dowodami. 

Po przeczytaniu książki odnosi się wrażenie, że jej treść jest nieco odmienna 
od tego, co zapowiada tytuł. Dotyczy ona nie tyle „walki o polskość szkoły ludo
wej", ile polityki szkolnej władz państwowych i kościelnych, w szczególności zaś 
ich stosunku do kwestii języka polskiego w szkołach elementarnych. To, co Autor 
ok!"eśla mianem „walki" o polskość szkoły ludowej, było faktycznie tylko „oporem", 
biernym oporem ludności polskiej przeciw jej niemczeniu. Przy tym nie wszystkie 
fakty, którym Autor pragnie nadać znaczenie „walki" czy choćby tylko „oporu'', 
były nimi w rzeczywistości. Społeczna rola szkoły ludowej w pierwszej połowie 
XIX w. nie była tak wielka, jak np. w końcu XIX w. Miała ona charakter reli
gijny, pozostawała pod kontrolą władz kościelnych, miała na celu przede wszyst
kim przygotowanie do życia religijnego i przekazanie dzieciom pewnego zasobu 
elementarnej wiedzy religijnej. Ponadto w warunkach ustroju feudalnego, a więc 
na Sląsku do polowy XIX w., wiedza szkolna nie znajdowała konkretnego zasto
sowania na wsi, gdyż żyła ona życiem zamkniętym, naturalnym. Nic więc dziw
nego, że rodzice nader często przywiązywali większą wagę do zatrudnienia dzieci 
w gospodarstwie domowym, niż do posyłania ich do szkoły. W tej sytuacji masową 
absencję dzieci w szkołach, zwłaszcza wiosną i latem, trudno jest tłumaczyć, jak 
to czyni Autor, świadomym bojkotem szkoły o nastawieniu germanizacyjnym, choć 
jednocześnie nie można zaprzeczyć niechęci rodziców do szkoły, w której językiem 
nauczania był język niemiecki. Rzecz jednak w tym, że Autor popada w daleko 
idącą przesadę w tłumaczeńiu różnych faktów na korzyść własnej tezy, nawet 
wtedy, gdy nie ma po temu najmniejszych powodów. Klasycznym tego przykła
dem jest cytowana w książce wypowiedż oleskiego inspektora szkolnego, który 
wysoką absencję dzieci w szkole tłumaczył w protokole powizytacyjnym „angażo
waniem dzieci w wypas bydła, w prace polowe, brakiem odzieży, dużą odległością 
od szkoły i wreszcie w niektórych wypadkach »obojętnością rodziców« co do morał-
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nego i religijnego wychowania swych dzieci" (s. 91, por. s. 90). Autor podaje w wąt

pliwość wymienione w tej wypowiedzi motywy absencji i twierdzi, że głównym 

jej powodem była niechęć do nauczania dzieci w języku niemieckim, a inspektora 

,,usprawiedliwia", że nie pisał o prawdziwych przyczynach masowych nieobecności, 

gdyż nie chciał „informować swoich zwierzchników o tak drażliwym aspekcie tej 

sprawy". Otóż nie można sądzić, jakoby władze zwierzchnie nie były dobrze poinfor

mowane o sytuacji szkolnictwa w tym i w. innych powiatach. Ponadto sprawa 

mogłaby być „drażliwa", gdyby informacje na ten temat były przeznaczone do 

wiadomości publicznej. Nie mogło być mowy o „drażliwości" sprawy w piśmie 

czysto urzędowym, przeznaczonym do użytku wewnętrznego. Tak więc twierdzenie, 

że głównym powodem absencji szkolnych była niechęć do niemczyzny, opiera się 
w tym wypadku jedynie na domyśle, nie popartym . żadnymi faktami.

Powyższy przykład nie jest w książce jedyny. Na innym miejscu stwierdza 
się w meJ, że „główna przyczyna złej frekwencji leżała [ ... ] w bojkocie szkoły 

niemieckiej, co ówcześni ludzie, mamy tu na myśli odbiorców powyższego pisma, 
tzn. Generalny Wikariat, rozumieli tak samo dobrze jak ich nadawcy", tzn. re

jencja opolska (s. 74). Dziwna jednak rzecz, w książce nie cytuje się ani jednego 

fragmentu owego pisma, który miałby przemawiać za tą tezą. Na innym znowu 
miejscu z pełnym zaufaniem przyjmuje się wypowiedź Generalnego Wikariatu 
w piśmie do inspektora szkolnego powiatu kozielskiego, w którym rodziców czyni 

się odpowiedzialnymi za słabe postępy w nauce dzieci i zarmca się rodzicom „złą 
wolę", ,,która niewątpliwie istniała" - dodaje autor książki (s. 91, 92), ale nie 
jest w stanie dowieść, że ta „zła wola" wypływała akurat z niechęci do naucza

nia po niemiecku. Oczywiście, nie można tego negować, ale również nie można 
przypisywać żródłom informacji, których one nie zawierają, i stwierdzać, jak to 
czyni autor: ,,Nie można jej [tzn. owej „złej woli"] było uzasadniać tylko przy
czynami ekonomicznymi". Podobne wątpliwości nasuwają się, gdy mowa jest o sta·
nowisku ludności polskiej wobec szkoły w 1848 r. Wolność, jaką przyniosła rewo
lucja· 1848 r., ludność polska przyjęła m. in. jako wolność od posyłania dziec� 
do szkoły. Jednak autor książki widzi wyłączną przyczynę tego zjawiska „w wy
raźnej niechęci ludności jedynie do języka niemieckiego" (s. 117), opierając się 
tylko na wypowiedzi toszeckiego inspektora szkolnego, który twierdził, że nauka 
w języku niemieckim nie spotkała się z aprobatą ludności. To, co w książce określa 
się mianem „oporu" wobec szkoły, sprowadza się najczęściej do trudności obiek
tywnych, a nie przyczyn subiektywnych (por. s. 135). W namiętnej obronie swojej 

tezy Autor posuwa się bardzo daleko, gdy twierdzi, że słabe wyniki w nauczaniu 

języka niemieckiego „tkwiły jak wiadomo nie w trudnościach przyswajania przez 
młodzież języka niemieckiego, lecz w wyraźnej opozycji społeczeństwa polskiego". 
Nie trzeba być nauczycielem języków obcych, by zdać sobie .sprawę, jak bardzo 
opinia ta nie odpowiada rzeczywistości. 

Zresztą na innym miejscu Autor sam otwarcie przyznaje, że źródła nie za
wierają zbyt wyraźnych dowodów walki przeciw niemieckiemu charakterowi szkoły, 
gdy pisze: ,,Chociaż akta szkolne z sporej liczby wsi nie wspominają o oporze 
i walce przeciwko narzuconemu nauczycielowi niemieckiemu, jest więcej jak pewne, 

że tylko wytrwałość ludności mogła doprowadzić do ustępstw ze strony admini

stracji niemieckiej, które po długich latach osiągnięto" (s. 96). 

Niechęć ludności polskiej do nauczania w języku niemieckim wydaje się nie

wątpliwa. Autor przytoczył wiele przekonywających faktów na ten temat (sprawa 

częstochowskiego ABC - rozdz. III). Nie można jednak i nie ma potrzeby na 

potwierdzenie tego faktu, przytaczać wypowiedzi i źródeł, które nie zawierają wy-
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raźnych informacji na ten temat, tak jak to nader często czyni Autor. Ponadto 
zjawisko oporu ludności wobec szkoły niemieckiej trzeba traktować we whściwych 
proporcjach. Przede wszystkim zaś nie można go utożsamiać z postawą wobec 
języka niemieckiego, a z takim traktowaniem zagadnienia spotykamy się w książce 
niejednokrotnie. Ponadto, jeśli się już pisze o niechęci ludności polskiej do niem
czyzny, musi być ona udokumentowana. Tymczasem w książce L. Góreckiego 
pozostaje ona często (nie zawsze!) w sferze hipotezy, do której autor przymierza 
różne fakty. 

Jaskrawym dowodem bezpodstawnego przymierzania do zagadnienia niechęci 
ludności polskiej wobec niemczyzny faktów, które nie zawierają na ten temat żad
nych przesłanek, jest przypisywanie zmian na rzecz języka polskiego w szkołach 
elementarnych w latach pięćdziesiątych na Górnym Sląsku społeczeństwu śląskie
mu, ,,które domagało się polskiej szkoły ludowej". Przede wszystkim stwierdzić 
wypada, że w warunkach reakcji politycznej lat pięćdziesiątych społeczeństwo 
polskie nie miało możliwości jawnego wyrażania swej woli. Ponadto zaś wiadomo 
skądinąd, że przyznanie swobód językowi polskiemu w szkołach elementarnych 
Górnego Sląska było rezultatem inicjatywy władz szkolnych i kościelnych (m.in. bi
skupa wrocławskiego Diepenbrocka), do której przyłączyły się władze administra
cyjne. Cel tej inicjatywy, za którą poszła odpowiednia praktyka, był prosty. Po 
doświadczeniach rewolucji 1848 r. usiłowano bardziej skutecznie niż dotąd oddzia-

• ływać na ludność polską w duchu reakcyjnym. Do tego celu najbardziej nadawał
się, rzecz oczywista, język polski. Naturalnie ani Diepenbrock, ani Bogedain nie
myśleli nadawać językowi polskiemu na Górnym Sląsku znaczenia narodowego.
Zresztą na innym miejscu L. Górecki wskazuje na inne przyczyny, dla których
tolerowano język polski w szkołach także przed 1848 r. Stwierdza on m.in., że
głównym zadaniem szkoły była nauka religii i że w związku z tym „rząd pruski
był zmuszony tolerować naukę języka polskiego, szczególnie czytania, gdyż umożli
wiało to korzystanie z modlitewników kościelnych" (s. 104). Wskazuje to, że poli
tyka germanizacji szkoły w pierwszej połowie XIX w. nawet w świetle stano
wiska władz świeckich i kościelnych nie była tak prosta, jakby to mogło wynikać
z poprzednich fragmentów pracy.

Rozważania na temat oporu ludności polskiej przeciw niemczyźnie zmuszały
rzecz oczywista do refleksji na temat świadomości narodowej Polaków górno
śląskich. Niestety, Autor nie potrafił określić stopnia tej świadomości i jej cha
rakteru. Na s. 93 tylko mimochodem pisze się o „duchu narodowym" Polaków,
ale jest to określenie niewiele mówiące i zbyt ogólnikowe. Można mówić o „duch1,1
narodowym" Polaków górnośląskich również np. w końcu XIX w., a przecież był
to z pewnością „duch narodowy" zgoła odmienny od tego, o którym mowa w pierw
szej połowie XIXi w. W tej dziedzinie Autor :'ównież przymierza do pewnych
twierdzeń fakty, które do tych twierdzeń nie pasują. Np. fakt, że nazwy miejsco
wości i nazwiska polskie pisano wówczas według oryginalnej pisowni polskiej,
niekoniecznie świadczył „o istniejącej świadomości narodowej" Polaków, jak stwier
dza autor (s. 95), choć skądinąd świadomość ta niewątpliwie istniała, lecz o tym,
że szał germanizacyjny, tak charakterystyczny dla drugiej połowy XIX w. i póź
niej, nie przybrał jeszcze tak wielkich rozmiarów w pierwszej połowie tego stu
lecia. Jeśli np. chłop polski był analfabetą, a to się często zdarzało w pierwszej
połowie XIX w., choć nie tylko, to nie mógł decydować np. o pisowni swego na
zwiska, imienia czy nazwy miejscowości w księdze metrykalnej.

Na uwagę zasługuje jeszcze szereg innych szczegółów o nieco mniejszym zna
czeniu, ale jednak charakterystycznych dla sposobu podejścia Autora do niektórych
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zagadnień. Pisząc np. o strukturze wyznaniowej ludno·ści na Górnym Sląsku, po
mija fakt, że pewien odsetek tamtejszej ludności polskiej był wyznania ewange
lickiego, i to nie tylko w p01Wiecie kluczborskim, ale i w innych powiatach górno
śląskich (raciborski, tarnogórski, lubliniecki i in.) (s. 34). Gdy mowa o germanizu
jącej roli kleru katolickiego (s. 29, 30), należałoby wspomnieć, że taką samą rolę, 
tylko w większym jeszcze stopniu, odgrywało duchowieństwo ewangelickie. 

Twierdzenie jakoby wypowedź radcy rejencyjnego Bendy, o której jest mowa 
na s. 26, była nacechowana jego „obawą [ ... ] przed ludnością polską", jest prze
sadne. Stosunki społeczne same przez się nie świadczą „o polityce rządu pruskiego 
i regencji opolskiej", jak sugeruje Autor (s. 32). Ostateczna likwidacja stosunków 
feudalnych w Prusach nastąpiła w 1850 r., a nie w czasie Wiosny Ludów (s. 33). 

Objaśnienia do tabeli 4 na s. 51 są zagmatwane i niejasne. Podobnie na s. 52 
rozważania na temat podanych tam liczb są niejasne. Autor słusznie rozróżnia 
między liczbą młodzieży w wieku szkolnym, zapisanej do szkoły a faktycznie do 
niej uczęszczającej. Ale wymieniając pewne liczby L. Górecki nie posługuje się 
konsekwentnie tymi kategoriami, co jest powodem niejasności. Zreferowany w pod
rozdziale czwartym rozdz. II materiał informacyjny jest ogromnie interesujący. 
ale podany bez jakiejś próby uogólnień. Większa niż w innych powiatach łatwość 
w germanizowaniu dzieci polskich powiatu niemodlińskiego zapewne pochodziła 
stąd, że dzieci na co dzień SPotykały się tu częściej niż w innych powiatach z języ
kiem niemieckim (s. 69, 70). Wydaje się, że byłoby właściwiej mówić o „prywatnym 
nauczaniu", niż o „tajnym nauczaniu" (s. 90). Wojna z Danią była nie w r. 1863, 
lecz w 1864 r. (s. 131). 

Tekst zawiera sporo błędów korektorskich, np.: ,,Generalny Wiktoriat" (s. 21, 
30), zamiast „Generalny Wikariat", ,,Zekunft" (s. 31, przyp. 34), zamiast „Zukunft" 
i in. Tu i ówdzie szwankuje język (np.: ,,zakazano istnienia polskim organizacjom 
i prasie"). 

Mimo zastrzeżeń i wątpliwości, jakie nasuwa lektura książki L. Góreckiego, 
jest ona poważnym osiągnięciem badawczym. Autor sięgnął do zespołu, którego 
przestudiowanie wymagało ogromnego trudu. Książka wprawdzie przedstawia, ze 
zrozumiałych względów, katolicki punkt widzenia na szkolnictwo, ale to właśnie 
stano,wi zaletę książki, gdyż ten aspekt zagadnienia najsłabiej był opracowany 
w dotychczasowej literaturze. Książka z Powodzeniem i w sposób przekonywający 
charakteryzuje proces nasilania się germanizacji w ciągu z górą 70 lat, zapoznaje 
czytelnika z nieznanymi dotąd w literaturze nazwiskami obrońców języka polskiego 
na Sląsku, koryguje wiele faktów podawanych błędnie w literaturze niemieckiej, 
w tym fakty dotyczące liczby ludności polskiej i zachodniej granicy języka Polskiego. 
W rozdz. III książka przedstawia interesujące fakty i przejawy oporu ludności pol
skiej przeciw niemczyźnie w szkołach. Z uznaniem trzeba też podkreślić, że książka 
obejmuje ogromny okres z górą 70 lat. Prześledzenie przemian w szkolnictwie 
w ciągu tak dużego okresu było trudnym zadaniem, z którego Autor w sumie wy
wiązał się nie najgorzej. 

Mieczysław Pater 

?>/· D. R a t  n e r, OCZERKI PO IS TORII PANG IERMANIZMA W A WSTRII 
W KONCE XIX WIEKA, Moskwa 1970, ss. 224. 

Geneza i rozwój nacjonalizmu niemieckiego w II poł. XIX w. znalazły_ wiele 
miejsca w historiografii Zajmowała się ona jednak głównie nacjonalistycznymi 
ugruPowaniami politycznymi działającymi na terenie II Rzeszy, a znacznie mniej 
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podobnymi związkami w monarchii habsburskiej. Ostatnio wzbogaciła się ona o pra
cę N. D. Ratner. Autorka, pracownik Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki 
Akademii Nauk ZSRR, od szeregu lat zajmuje się problemami narodowościowymi 
w monarchii austro-węgierskiej, koncentrując się na sprawach czeskich i niemiec
kich. W tym sensie omawiana książka jest kontynuacją jej dotychczasowych 
badań. 

Tytuł opracowania wskazuje, że jego przedmiotem jest skrajny nurt nacjo
nalizmu niemieckiego w Austrii - pangermanizm. W rozdziale wstępnym Ratne
rowa sygnalizuje, że ma zamiar przedstawić jego powstanie i rozwój oraz ideolo
giczno-polityczny aspekt walki z narodami słowiańskimi, zwłaszcza z Czechami. 
Stwierdza następnie, że działalność wszechniemców austriackich w okresie kryzysu 
wewnętrznego w monarchii habsburskiej w latach 1897-1899 spowodowała zainte
resowanie się dyplomach mocarstw europejskich sprawami tego państwa. Dlatego 
też chce ukazać ich reakcję na te wydarzenia polityczne w Austro-Węgrzech. 

Poszukując genezy pangermanizmu austriackiego, Autorka za punkt wyjścia 
wzięła dwa fakty: wyłączenie Austrii ze Związku Niemieckiego w 1866 r. po prze
granej wojnie z Prusami oraz wzrost dążeń narodowych wśród Słowian. Ich na
stępstwem było powstanie dwu organizacji o nastawieniu wszechniemieckim: 
Związku Niem1ecko-Narodowego w Wiedniu w 1967 r. i Związku Narodowców Nie
mieckich w Grazu w 1869 r. Wprawdzie obie organizacje szybko upadły, ale ich na
cjonalistyczne załoienia przejął późniejszy ruch wszechniemiecki. Jego początki 
związane są z pogłębianiem się konfliktu niemiecko-słowiańskiego w Austrii w la
tach BO-tych XIX w. Nie zmieniało to jednak faktu, że wśród ludności niemieckiej 
górę brała orientacja prohabsburska i nacjonalistyczne hasła pangermańskie były 
jej obce. Z tego względu czołowy ideolog pangermanizmu austriackiego, Georg Scho
nerer, zasady swoich poprzedników uzupełnił atrakcyjnymi hasłami społeczno-poli
tycznymi. Znalazły one miejsce w programie linckim z 1882 r. (obok postulatów 
zmierzających do zwiększenia pozycji elementu niemieckiego w Przedlitawii i za
cieśnienia sojuszu Austro-Węgier z Niemcami.) 

Ratnerowa nie ustrzegła się pewnych uproszczeń. Przede wszystkim nie 
u�lędnila faktu, że twórcy programu linckiego byli grupą zróżnicowaną pod 
względem politycznym. Wśród nich znajdowali się m. in. późniejsi wybitni działacze 
socjaldemokracji austriackiej, Victor Adler i Engelbert Pernerstorfer, oraz przyszły 
przywódca ruchu chrześcijańsko-społecznego Karl Lueger, dla których nie nacjo
nalistyczne, ale społeczno-polityczne aspekty programu linckiego miały pierwszo
planowe znaczenie. Ruch wszechniemiecki stał się odrębnym nurtem politycznym 
dopiero po rozpadnięciu się tej grupy. Schonerer i jego zwolennicy do swojej dzia
łalności politycznej włączyli nowe hasła. Należały do nich antysemityzm, będący 
z jednej strony składnikiem demagogii społecznej, a z drugiej - argumentem poli
tycznym przeciw „nienarodowej" burżuazji niemiecko-austriackiej, oraz antyklery
kalizm skierowany przeciw Kościołowi, jednej z podstaw tradycji dynastycznej 
w Austrii. 

Znacznie pełniej oświetlony został stosunek pangermanistów do czeskiego ruchu 
narodowego. Autorka zaznacza, że ruch wszechniemiecki, stawiając sobie jako cel 
podstawowy rozpad monarchii habsburskiej i przyłączenie prowincji dawniej wcho
dzących w skład Związku Niemieckiego do Rzeszy, świadomie zaostrzał konflikt 
narodowościowy w Czechach i Morawach. Okazji ku temu dostarczyły rozporządze
nia językowe dla Czech i Moraw w okresie rządów Badeniego i Gautscha w 1897 r. 
Na ·fali oburzenia w latach 1897-1899 agitacja zwolenników Schonerera zaczęła 
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zdobywać wpływy wśród ludności niemieckiej w Austrii. W rezultacie doprowadziło 

to do usztywnienia postawy bardziej umiarkowanych ugrupowań niemieckich 

w kwestii narodowej, co uniemożliwiało kompromisowe rozwiązanie konfliktu naro

dowościowego i wyjście z kryzysu politycznego. 

Problem czeski absorbował uwagę ruchu wszechniemieckiego nie tylko w Austrii, 

ale i w Niemczech. Autorka akcentuje, że Czesi byli uważani przez Związek 

Wszechniemiecki także za poważną przeszkodę na drodze ekspansji imperializmu 

niemieckiego na Bałkany i Bliski Wschód. W związku z tymi dalekosiężnymi plana

mi Związek nie w pełni aprobował działalność pangermanistów austriackich. Jego 

przywódcy wyrażali pogląd, że nie „Anschluss", lecz sojusznicze prawno-państwowe 

porozumienie i system umów ekonomicznych między Niemcami a Austro-Węgrami 

są bardziej korzystne dla interesów imperializmu niemieckiego. Niezależnie od tego 

obawiali się, że agitacja schonererowców może doprowadzić do wzmocnienia ugrupo

wań umiarkowanych i w konsekwencji do osłabienia niemieckiego ruchu narodo

wego w monarchii. 

Treścią dwu ostatnich rozdziałów jest stosunek głównych państw europejskich 

do problemów wewnętrznych państwa Habsburgów u schyłku XIX w. Przedsta

wiają one najbardziej wartościową część pracy. Na podstawie niewyzyskanych do

tychczas materiałów archiwalnych rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 

publikacji źródłowych i bogatego zestawu literatury Autorka ustaliła generalną 

linię polityczną wszystkich mocarstw wobec Austro-Węgier. Jej dewizą było utrzy

manie bytu politycznego tego państwa w interesie zachowania równowagi sił poli

tycznych w Europie. Dla czytelnika polskiego interesujące jest, że dyplomacja ro

syjska i niemiecka obawiały się rozpadu monarchii habsburskiej również z tego 
powodu, że pociągnęłoby to za sobą wyłonienie się sprawy polskiej na arenie mię

dzynarodowej. Niemniej jednak pod wrażeniem pogłębiającego się kryzysu wewnętrz

nego w latach 1897-1899 w kołach dyplomatycznych, zwłaszcza francuskich, zaczęto 

się liczyć z możliwością rozpadu Austro-Węgier. Panowało przekonanie, że dopro

wadziłoby to do włączenia części Przedlitawii w skład Niemiec i w związku z tym 

zastanawiano się nad możliwością rekompensat terytorialnych. Największe zainte

resowanie wydarzeniami wewnętrznymi wykazywała dyplomacja niemiecka. Jakkol

wiek odżegnywała się od antyhabsburskich wystąpień wszechniemców, to jednak 

obawiała się, że osłabienie pozycji elementu niemieckiego może spowodować roz

luźnienie sojuszu, a nawet zmianę polityki zagranicznej Austro-Węgier. Dlatego też 

koła oficjalne II Rzeszy nie taiły swego niezadowolenia z powodu rozporządzeń ję

zykowych Badeniego i Gautsch?. 

W sumie omawiana praca. mimo sygnalizowanych wyżej uproszczeń jest cen

nym wkładem do poznania historii pangermanizmu poza granicami II Rzeszy po 

1871 r. Wysunięte tezy różnią ją od dotychczasowych opracowań niemieckich 

i austriackich, które powstanie i rozwój pangermanizmu w Austrii uważały za wy

łączne następstwo wzrostu ruchów narodowych Słowian. Ratnerowa natomiast 

wskazuje na agresywny charakter ruchu wszechniemieckiego, ponieważ z jednej 

strony jego plany odnośnie do „Anschlussu" nie ograniczały się do terenów etnicz,nie 

niemieckich, ale obejmowały również prowincje czeskie i słoweńskie w celu ich 

germanizacji. Z drugiej strony poprze.z swoje powiązania z niemieckimi ugrupowa

niami imperialistycznymi był on awangardą imperializmu niemieckiego w Europie 

środkowej. 

Janusz Gruchała 
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ARCHIWUM POLITYCZNE IGNACEGO PADEREWSKIEGO, t. 1-I'V, Wro

cław 1973-1974, ss. 596 + 700 + 262 + 419. 

Historycy dziejów najnowszych dysponują wyjątkową obfitością źródeł pisanych 
przechowywanych w archiwach i zbiorach rękopiśmiennych bibliotek. Informacja 
archiwalna, słabo w dalszym ciągu rozwinięta, utrudnia jednak możliwości pełnego 
ich wykorzystania. Uwidacznia się to przede wszystkim w sytuacji historyka, który 
ma do czynienia z materiałami pozostałymi w spuściźnie po wybitnej, odgrywającej 
niegdyś czynną rolę w życiu społecznym i politycznym jednostce. Jedną z najobszer
niejszych tego typu spuścizn jest przechowywana w Archiwum Akt Nowych w War
szawie po I. J. Paderewskim. Część tych materiałów, wyodrębniona jako Archiwum 

polityczne Ignacego Paderewskiego, udostępniona została w postaci czterotomowego 
wydawnictwa przygotowanego przez zespół pracowników IH PAN. Zespół ten podjął 
się zadania ambitnego i niezwykle trudnego. 

Z ogromnego, liczącego ponad 4500 teczek zbioru (kilkadziesiąt tysięcy doku
mentów), wydawcy wybrali tych dokumentów 1430. Kryteria, na jakich się opierali, 
a które szczegółowo zostały omówione we wstępie, wydają się nam dostatecznie 
szerokie, by bez większych obaw móc umać, iż zostały wybrane przekazy rzeczy
wiście istotne. Rzecz jasna, że można polemizować w wielu wypadkach, czy ten 
właśnie konkretny dokument, który został pominięty, nie jest ważniejszy od za
mieszczonego. Wydaje się nam jednak, że przy tak dużej liczbie przekazów nie może 
być mowy o zupełnym wyeliminowaniu czysto subiektywnych, dodatkowych (obok 
deklarowanych we wstępie) motywów wyboru. 

Każdy z czterech tomów, nierównych zresztą co do objętości, wiązać się miał 
w zamierzeniu wydawców z wyraźnie wyodrębnionym okresem w życiu samego Pa
derewskiego. Tom I, opracowany przez W. Stankiewicza i A. Pibera, obejmuje lata 
1890-1918. Zamieszczone w nim dokumenty ukazują działalność Paderewskiego 
(głównie natury społecznej) sprzed I wojny światowej i walkę o odz;ysll:anie nie
podległości w czasie samej wojny. W tomie II (ci sami edytorzy) doprowadzonym 
do czerwca r. 1921 znajdują odbicie przede wszystkim sprawy związane ze sprawo
wanym wówczas przez Paderewskiego urzędem premiera i jego działalnością w cza
sie konfevencji pokojowej w Paryżu. Tom trzeci, lata 1921-1934 (H. Janowska, 
Cz. Madajczyk), jest najuboższy w informacje, zainteresowanie bowiem Paderew
skiego problemami politycznymi wyraźnie osłabło. Tom IV, przygotowany przez 
T. Jędruszczaka i A. Leinwanda, zamknięty datami 1935-1940, łączy się z działal
nością Paderewskiego prowadzoną w obrębie Frontu Morges i początkowym okresem
okupacji hitlerowskiej w Polsce.

Omówienie wszystkich wątków tak bogatego przecież wydawnictwa byłoby 
w krótkiej recenzji zbyt pobieżne. Ograniczamy się zatem do przedstawienia odbicia 
w nim spraw śląskich na tle problematyki polskich ziem zachodnich i północn;:ch. 

W tomie I wśród niewielkiej liczby przekazów sprzed wybuchu I wojny świato
wej problematyka ta właściwie nie występuje. Najwcześniej, aczkolwiek incydental
nie, znalazła ona odbicie w liście K. Poniatowskiego z 9 II 1899 (dok. nr 11). Szersze 
informacje o sprawach polskich na ziemiach znajdujących się pod panowaniem 
pruskim zawierają dwa inne listy, K Gońskiego i J. Skrochowskiego (dok. nr 18 
i 32). Kim byli autorzy listów, nie wiadomo. Brak najkrótszych nawet danych bio
graficznych (chociaż nie wiemy', czy były one możliwe do uzyskania) i w tym, 
i w dalszych przypadkach lektury bynajmniej nie ułatwia. 

Zaangażowanie się Paderewskiego po wybuchu wojny światowej w działalność 
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polityczną w ramach obozu składającego się ze zwolenników koalicji było opo
wiedzeniem się za programem odbudowy Polski zjednoczonej z ziem wszystkich 
trzech zaborów, z wolnym dostępem do morza. Program ten trzeba było jednak 
propagować. Dzięki swym szerokim kontaktom osobistym Paderewski znakomicie 
się do tego celu nadawał. 

Najciekawsze, jak nam się wydaje,· dokumenty, propagujące tę koncepcję, za
wierające bogatą argumentację za włączeniem w granice Polski ziem znajdujących 
się pod panowaniem pruskim, to dwa memoriały opracowane przez Paderewskiego 
dla prezydenta Wilsona (ze stycznia 1917 r., dok. nr 81 · i 82). W pierwszym z nich, 
obok argumentów natury historycznej z odwołaniem się aż do czasów Bolesława 
Chrobrego, bardzo silny akcent położony został na statystyczne udokumentowanie 
polskości przemocą odebranych Rzeczypospolitej ziem. Drugi, koncentrujący się 
wyłącznie na uzasadnieniu konieczności przyznania przyszłej Polsce Prus Wschodnich 
i Gdańska, charakteryzował dokładnie sposoby stosowane w trakcie germanizowania 
tych terenów. Cały ciężar argumentacji zmierzał do WYkazania, iż dostęp do morza 
jest dla Polski niezbędny. Warto zacytować tu samego Paderewskiego, który pisał: 
„If Poland is to exist as a free country, and certainly she shall to exist, because 
it is the will of 25 million people and a question of a lasting European peace, a que
stion of the free progres of democracy, of humanity and civilisation, she will not 
ex'ist without Dantzig" (s. 110-111). Padają więc argumenty, że Gdańsk to WYtwór 
Polski, że cała jego historia wykazuje ciążenie ku Polsce, z której zainteresowania 
handlem morskim miasto ciągnęło same korzyści (warto zauważyć, że epizody hi
storyczne, mogące wykazać niezgodność interesów, choćby za Stefana Batorego, 
zostały rzecz jasna przemilczane), by w podsumowaniu stwierdzić: ,,Germany has 
no right to Dantzig. The natura!, geographical, h!storical, and economical Iaws 
prove that Dantzig must belong to Poland" (s. 113). 

Dokumenty te świadczą niewątpliwie o ogromnym zaangażowaniu Paderewskie
go, by zapewnić odradzającej się Polsce „okno na śwaat". Wyjątkowo silnie uwi
dacznia się ono w jednym z fragmentów przemówienia wygłoszonego na zebraniu 
Narodowej Ligi Bezpieczeństwa (i znów nie dowiadujemy się, czym właściwie owa 
Liga była) z 3 III 1918 r. (dok. nr 235). Paderewski mówił ro.in.: ,,We need Dantzig 
for our national existence! We need a gate for aur homestead, a door for our house, 
a window for our rooms. We would not be able to live in our own house with the 
enemy hiding the sunshine for aur eyes, standing. al� the time in aur door, closing 
our gate at any moment" (s. 300). 

Informacje, zawarte w przytoczonych powyżej dokumentach, przyczyniają się 
niewątpliwie do pogłębienia wiadomości o argumentach, kierowanych do opinii 
publicznej w krajach Europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych dla przekonania 
jej o słuszności polskich żądań terytorialnych na zachodzie i północy. Argumenty te 
używane były zresztą i po odzyskaniu niepodległości, nim granice państwa osta
tecznie się ukształtowały (przykładowo S. Askenazy, Dantzig et la Pologne, Paris 
1919). 

Hasło przyłączenia do odrodzonej Rzeczypospolitej ziem pozostających we wła
daniu Prus podkreślane było i przez Polonię amerykańską. Swiadczy o tym cho
ciażby korespondencja M. Kruszki i J. Szlenkiera (dok. nr 164 i 355). 

Z innych dokumentów warto odnotować jeszcze list R. Dmowskiego z 24 X 
1918 r. (dok nr 366), informujący o tym, że rozmoWY pokojowe prowadzone pomię
dzy Wilsonem a Niemcami stworzyły sprzyjające warunki do wysunięcia na porzą
dek dzienny sprawy zaboru pruskiego i Gdańska, a także list F. Walcotta (z 28 X 
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1918 r., dok. nr 373) z zapm,viedzią poparcia starań polskich o uzyskanie ziem za
chodnich. 

Najwięcej materiałów pośrednio lub całkowicie dotyczących spraw śląskich 
znajduje się w tomie II Archiwum (96 przekazów na ogólną liczbę 500). Prawie 
1/5 zamieszczonych dokumentów to z pewnością niemało. Nawet tak pokaźna liczba 
przekazów nie pozwala jednak zorientować się czytelnikowi w kryteriach ich do
boru. Szczególnie ostro rysuje się tu właśnie pytanie, czy nie pominięto przypadkiem 
niektórych ważnych materiałów. Wskazują na to ro.in. dane z prac W. Zielińskiego, 
Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym Sląsku, Wrocław 1972, 
s. 90, 202 i J. Przewłockiego, Ludowy charakter powsta·ń śląskich, Katowice 1973,
s. 70. Wobec ograniczonej obj�tości · wydawnictwa trzeba się też zastanowić, czy,
słuszne było opublikowanie po raz drugi dokumentów (nr 44, 50, 68, 152, 176, 267),
które zamieszczone zostały wcześniej w zbiorze Sprawy polskie na konferencji poko

jowej w Paryżu w 1919 r., Warszawa 1965.
Te zastrzeżenia nie umniejszają znaczenia interesujących nas dokumentów. 

Najliczniejszą ich grupę stanowi korespondencja. Pozostałe, to niewielka liczba 
raportów, przemówień, oświadczeń i sprawozdań. Materiały te znacznie przyczyniają 
się do odtworzenia dramatycznej niejednokrotnie walki o· przyłączenie Śląska 
Górnego i Cieszyńskiego do Polski. 

Znacznie wyraźniej, naszym zdaniem, możemy na podstawie Archiwum obser
wować poszczególne fazy ko.nfliktu polsko-czeskiego o Śląsk Cieszyński. Już pierw
sze związane z tą sprawą dokumenty ukazują ścisłą zależność pomiędzy zajęciem 
tej ziemi przez Czechosłowację a problemem wschodniej granicy Polski . Tłumaczą
one również, dlaczego doszło do przeniesienia się antagonizmu polsko-czeskiego z pła
szczyzny militarnej na dyplomatyczną (dok. nr 12, 15, 16, 21, 26). Rozważania na te
mat możliwości rozwiązania przyszłych losów Cieszyńskiego rozpoczyna raport 
W. Gtinthera (dok. nr 57 z 27 III 1919 r.), delegata MSZ przy Stałej Komisji Mię
dzysojuszniczej w Cieszynie.

Nie sposób omówić dokładnie \Vszystkich materiałów, zwrócimy przeto uwagę 
czytelnika na ciekawsze, naszym zdaniem, przekazy. Takim jest z pewnością pismo 
W. Skrzyńskiego (dok. nr 96) z kwietnia 1919 r., świadczące o próbach załatwienia
konfliktu polsko-czeskiego drogą bezpośrednich rokowań w czasie konferencji po
kojowej w Paryżu. Relacja o rozmowie Skrzyńskiego z Beneszem ukazuje, jak po
zornie regionalny konflikt wpłynął na zasadnicze poróżnienie obu państw, które
trwało w ciągu całego okresu międzywojennego." W niektórych dokumentach (np. 111,
118, 251) można też zauważyć, iż pomimo złożoności sytuacji panującej w byłym
Księstwie Cieszyńskim dyplomaci nasi wierzyli w korzystne, uwzględniające inte
resy Polski, rozstrzygnięcie przez wielkie mocarstwa problemu przynależności tej
ziemi. Zauważalny jest jednak i niepokój o los Cieszyńskiego (dok. nr 163) z po
wodu nazbyt proczeskiego nastawienia członków Komisji Międzysojuszniczej. Należy
wreszcie wymienić tu i raport J. Ciechanowskiego z 11 IX 1919 r. (dok. nr 251),
w którym czytamy, że żądania Dmowskiego w sprawie warunków przeprowa
dzenia plebiscytu szły dalej, niż przewidywały to instrukcje Paderewskiego.·

Dokumenty na temat Cieszyńskiego pojawiają się następnie dopiero po za
kończeniu konferencji w Spa. Rozstrzygnięcia, które tam zapadły, były dla Polski 
niekorzystne. Kolejne przekazy (dok. nr 337, 340, 342, 346, 347) ukazują więc upor
czywą walkę prowadzoną przez Paderewskiego, wówczas delegata na Konferencję 
Ambasadorów, o ich zmianę. 

W omawianym tomie znajdujemy też wiele interesujących materiałów do 
spraw Górnego śląska. W dokumentach problematyka ta występuje w ścisłym 

7 - Sobótka 1976, z. 1 
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powiązaniu z innymi terenami spornymi z Rzeszą Niemiecką, tj. Gdańskiem oraz 
Warmią i Mazurami. Po raz pierwszy odbicie sporu o przynależność Górnego Slą
ska dostrzegamy w piśmie F. Pułaskiego z 21 II 1919 r. (dok. nr 35) o stanie spraw 

polskich w Komisji Cambona. O dużym osobistym wkładzie Paderewskiego w oma

wiane sprawy świadczą dokumenty z lutego i marca 1919 r. (nr 44 i 50). Wskazują 
one na powiązania pomiędzy Naczelną Radą Ludową a inicjatywami premiera rządu 

wobec mocarstw zachodnich. Istnienie tych powiązań potwierdzają informacje, za
warte w dalszych dokumentach. Są to: dok. nr 68, omawiający kwestię powrotu 

armii Hallera do Polski i dok. nr 176, 183 i 194, które ukazują przeciwdziałanie, 

podjęte przez Paderewskiego, by zapobiec przedwczesnemu wybuchowi powstania 
na Sląsku. Ważne są również dokumenty ukazujące grożące w tym czasie niebezpie
czeństwo niemieckiego ataku na Polskę (dok. nr 105, 134). 

Okres plebiscytu i powstań śląskich znalazł stosunkowo niewielkie odbicie 

w tomie II. Niektóre z tych materiałów zasługują na zasygnalizowanie. Problemy 
zaostrzającego się kryzysu narodowego i ekonomicznego na Górnym Sląsku, a przez 
to stosunków polsko-niemieckich, możemy zaobserwować m.in. na podstawie doku
mentów nr 198, 202 i 217. Zapoznajemy się też z argumentami przemawiającymi za 
pok-0jowym uregulowaniem stosunków na Górnym Sląsku po upadku I powstania 
(dok. nr 247). 

Nowe akcenty w sprawach górnośląskich pojawiają się z chwilą mianowania 
Paderewskiego w lipcu 19·20 r. delegatem Polski na kongresy i konferencje między
narodowe. Paderewski ostrzegał np. rząd polski przed zajęciem Wilna, ponieważ 
groziłoby to, jego zdaniem zaprzepaszczeniem sprawy Gdańska i Sląska (dok. nr 375, 
377). Z raportu J. Ciechanowskiego z 3 X 1920 r. (dok. nr 379) dowiadujemy się 
o obawach angielskich, by przemysłu śląskiego nie opanował kapitał francuski.
W tomie tym znajdujemy ponadto informację o bezpośredniej przyczynie usunięcia
się Paderewskiego ze stanowiska delegata Polski na Konferencję Ambasadorów -
było nią mianowanie K. Rakowskiego zastępcą delegata do spraw Górnego Sląska
(dok. nr 46·3 z 14 �II 1920 r.). Szersze uzasadnienie względów, które skłoniły go do
wycofania się z pracy dyplomatycznej przedstawia Paderewski w liście do E. Sa
piehy z 31 XII 1920 r. (dok. nr 471).

Wiadomości o niekorzystnym wyniku plebiscytu dotarły do wybitnego pianisty 
w Paso Robles. Charakterystyczne są w tym czasie zmienne decyzje Paderewskiego, 
który wpierw zdecydowanie odmówił pomocy w zdobywaniu poparcia Stanów 

Zjednoczonych dla Polski w sprawie Górnego Sląska (dok. nr 492), lecz wkrótce 
zmienił zdanie, o czym świadczą jego listy do M. D. Tracylego i R. Lansinga 

z maja i czerwca 1921 r. (dok. nr 496, 498). 

Z problemem III powstania śląskiego zapoznajemy się w tomie III. Sprawy 
śląskie jako osobny wątek z wolna w nim zanikają, przechodząc w problematykę 
obrony zachodniej granicy Polski przed rewizjonizmem niemieckim. III powstania 
dotyczą bezpośrednio tylko trzy dokumenty (nr 3, 9, 11). Najbardziej interesujący 
jest ostatni z nich. Wskazuje on na bezpośrednie inspirowanie „Rzeczypospolitej" 
przez Paderewskiego w kierunku prowadzenia krytyki rządu oraz polityki, jaką 

redakcja powinna prowadzić po upadku III powstania. Na marginesie można za
uważyć, iż zdziwienie wywołuje fakt nieuwzględnienia materiałów, znajdujących 

się w spuściżnie po Paderewskim, bogatych przecież w informacje o powstaniach 

śląskich, w tak poważnym wydawnictwie, jak źródła do dziejów powstań śląskich, 
t. II i III, Wrocław 1970, 1974.

Przyłączenie części Górnego Sląska do Polski wywołało potrzebę wzmocnienia
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polskości tej ziemi, co wyrażało się m.in. w próbach przeprowadzenia procesu repo

lonizacji przemysłu górnośląskiego. Dane na ten temat znajdujemy np. w liście 

A. Doermana z 7 I 1922 r. (dok. nr 17). Wreszcie walce z rewizjonizmem poświę

cone są nieliczne, niestety, fragmenty korespondencji (dok. nr 74, 89, 101, 115).
W tomie IV badacz spraw śląskich znajdzie listy, które wyszły spod pióra 

W. Korfantego (od 14 I•V 1936 do 4 I 1939 r., 9 listów, dok. nr 87, 88, 90, 91, 134, 141,

143, 147, 187). Odbiorcą ich był przede wszystkim długoletni sekretarz Paderewskie

go, Sylwin Strakacz. W zamieszczonej korespondencji znajdują się dwa listy, które
Korfanty przesłał bezpośrednio Paderewskiemu. W drugim z nich z 21 XII 1937 r.

znalazł się opis reakcji kraju na antY.sanacyjne wystąpienie Paderewskieg-0 z lata

tego roku. Innym śladem tych bezpośrednich kontaktów jest koncept listu Paderew

skiego do Korfantego (z 30 IX 1937 r., dok. nr 136). Warto zaznaczyć, że w tomie

tym znalazł się także telegram Paderewskiego do ministra W. Grabowskiego pro

testujący przeciw aresztowaniu Korfantego (dok. nr 212).

Z opublikowanych listów do Strakacza na uwagę zasługują przede wszystkim 
dwa: z 5 V 1936 r. (dok. nr 91), w którym opisany został przebieg uroczystości 
rocznicy zrywu powstańczego ze szczególnym podkreśleniem panującego w czasie 
jej trwania zdecydowanie antysanacyjnego nastroju i z 26 IX 1937 r. (dok. nr 134). 

z wiadomościami o organizowaniu się Stronnictwa Pracy. Spośród innych 'korespon

dentów z kresów zachodnich warto wymienić biskupa śląskiego S. Adamskiego (dok. 

nr 51, 191). Pamiętać też trzeba o liście z podpisami członków Zarządu Głównego 
Stronnictwa Pracy (m.in. Kukieła i Sikorskiego) z 2 X 1938 r. (dok. nr 1,68) prze
słanym Paderewskiemu z okazji przyłączenia Sląska Zaolziańskiego do Polski (ta 

grupa materiałów została wykorzystana w cennej pracy H. Przybylskiego, FTont 

MoTges w okTeSie Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1972). 

Sprawy polskich kresów zachodnich znajdowały także odbicie w nielegalnie 
rozpowszechnianych „Komunikatach Informacyjnych", głównie w kontekście sto

sunków polsko-niemieckich (przykładowo komunikat nr 23 z 10 I 1939 r., dok. 
nr 190). 

Ostatnia grupa materiałów to różnego rodzaju memoriały bądź też relacje opi
sujące stosunki na ziemiach polskich znajdujących się pod okupacją hitlerowską, 
gdzie represjom niemieckim, zwłaszcza na terenach tzw. ziem włączonych do Rzeszy, 
poświęcono wiele uwagi (np. dok. nr 299, 305, 309). Lekturę materiałów opubliko
wanych w „Archiwum" bez przesady możemy nazwać pasjonującą. Komentarz. 

umieszczony w przypisach, zredukowany został do możliwie szczupłych r·ozmiarów, 
jednak uważamy go nieraz za nazbyt skromny. Nie zawsze przecież wiadomo, jaką 
rolę w życiu politycznym czy społecznym odgrywała wymieniona w dokumencie 
postać, jaki kierunek myśli politycznej reprezentowała konkretna organizacja, 

o czym przecież nie powie tylko sama jej nazwa. Ba, gdyby można było zrozumieć,

jakimi zasadami kierowali się wydawcy przy obdzielaniu przypisami poszczególnych

dokumentów.

Publikowanie przekazów według zasady chronologicznej utrudnia ponadto śle
dzenie wybranego problemu. Dużym ułatwieniem byłby w tym wypadku indeks 
rzeczowy - indeksy osobowy i geograficzny nie zdołały go zastąpić. 

Mankamenty te nie powinny jednak przesłaniać wkładu pracy, dzięki któremu 

otrzymaliśmy publikację o dużym ciężarze gatunkowym. Należy tylko sobie życzyć, 
aby ta pożyteczna, acz pracochłonna inicjatywa była kontynuowana. 

EdwaTd Czapiewski, Włodzimierz Suleja 
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SPOD ZNAKU RODŁA. Praca zbiorowa pod red. H. Szczegóły, Zielona Góra 
1974, SS. 110, 2 nlb. 

Książka ukazała się z inicjatywy zielonogórskiego WK FJN i Komisji Histo
rycznej Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, które jest również jej WYdawcą. 
Celem wydawnictwa jest „przypomnienie w ogólnym zarysie dziejów walki o pol
skooć dawnego Pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem Nowego i Starego 
Kramska, Małych i Wielkich Podmokli oraz Dąbrówki Wielkopols'kiej", a ponadto 
„spopularyzowanie zwłaszcza wśród młodszego pokolenia" (s. 7) omawianych 
w nim treści. Oprócz okolic_znościowego słowa wstępnego, wykazu bibliografii i spisu 
treści książka składa się z trzech szkiców i czternastu biogramów wybranych dzia
łaczy narodowego ruchu polskiego w latach międzywojennych. Autorami szkiców 
są: H. Szczegóła (Z dziejów waUc Polaków na Pograniczu), J. Benyskiewicz (Babi
mojszczyzna) i B. Kres (Dąbrówka Wielkopolska), biogramów: W. Sauter (siedem), 
J. Oleksiński (cztery), H. Szczególa (dwa), J. Benyskiewicz (jeden).

W założeniu książka jest publikacją popularnonaukową. Razi w niej jednak nie
konsekwencja w stosowaniu aparatury naukowej (por. przypisy do s. 13-14, 23, 27, 
45, 51). Można też było z przypisów zrezygnować na rzecz pełniejszej bibliografii. 
W poszczególnych artykułach nie wykorzystano niektórych istotnych opracowań 1• 
Fakt ten spowodował stosunkowo dużą liczbę błędów merytorycznych i pewne WY
izolowanie narodowego ruchu polskiego na Pograniczu z cało'kształtu tego ruchu 
w Niemczech. Problematyka Pogranicza została omówiona przez każdego z Autorów 
oddzielnie. W efekcie wiele zagadnień powtarza się w poszczególnych szkicach .lub 
co gorsza wzajemnie WYklucza. Niedobrze się też stało, że Autorzy nie ujawnili 
źródeł wykorzystanych przy opracowywaniu większości biogramów 2

• 

Omawiana publikacja prezentuje się skromnie z punktu widzenia metodolo
gicznego. To ogólne wrażenie potęgują górnolotne uwagi B. Kresa, który i tak nie 
WYjaśnił czytelnikowi, na czym ma polegać np. ,,właściwa interpretacja" (s. -42). 

Przedstawiając coś „w wielce zawężonej postaci" zrozumiale jest, iż nie można „wy
czerpać tematu" (s. 42). Używana w książce terminologia, mimo popularnonaukowego 
charakteru publikacji, a może właśnie dlatego, budzi poważne zastrzeżenia. Nie 
można np. stawiać na jednej płaszczyźnie ruchu polonijnego (emigracyjnego) z na
rodowym ruchem polskim na terenach rodzimych. Chociaż z opublikowanych 
w książce materiałów wynika, iż we wszystkich wymienionych miejscowościach 
zdecydowanie przeważała ludność polska nad niemiecką, poszczególni Autorzy piszą 
o tzw. mniejszości narodowej. Nie WYjaśniają przy tym wyraźnie młodszemu czy
telnikowi, iż ludność polska stanowiąc lokalną większość narodową była równo
cześnie mniejszością narodową w państwie niemieckim. Używane w pracy różnego
rodzaju określenia są szczególnie dla młodszego czytelnika niezrozumiałe, przy czym
często w ogóle nie są wytłumaczone (np. Grenzschutz, Siedlungsgesellschaft, Adolf
Hitler-Spende) albo wyjaśnione są w niewłaściwym miejscu (np. Reichstag, Landtag,
Kreistag). Polska Partia Ludowa była hasłem WYborczym Polaków nie przez cały
okres międzywojenny, ale tylko w maju i wrześniu 1924 r. Poszczególni Autorzy do-

1 Np.: W. W r z e s i ń s k i, Polski ruch narodowy w Niemczech• 1922-1939, Po
znań 1970; Z dziejów polskości Ziemi Lubuskiej, praca zbiorowa, Zielona Góra 1966; 
Encyklopedia, która się nie ukazała, oprac. R. Hajduk i S. Popiołek, Katowice 1970; 
.J. Fa b i ś, Wspomnienia z Nowego Kramska o polskich organizacjach· młodzieżo
wych (Rocznik Lubuski - dalej: RL - t. 4, 1966); L. O b  s t, Moje wspomnienia
(tamże, t. 1, 1959); W. Sr o k  a, Wspomnienia z pracy w szkole polskiej w Nowym
Kramsku (1930-1937), do druku oprac. T. Kajan (tamże, t. 3, 1962). 

2 W. S a u ter, Jan Cichy (RL, t. 2, 1960, s. 138-151). 
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walnie określają uchwaloną przez rząd pruski Ordynację dotyczącą uregulowania 
szkolnictwa dla mniejszości polskiej z 31 XII 1928 r. (s. 52, 77). Należało pisać nie 

tyle o „więzi narodowościowej" (s. 51, 56), ile o więzi narodowej. Pisownia niektó

rych nazwisk nie jest prawidłowa, a tekst na s. 34-35 i 73 jest przestawiony. Nie

które sformułowania, np. na s. 41, nie są logiczne. 
Część wniosków ogólnych, np. o wpływie postawy miejscowych przywódców 

narodowego ruchu polskiego „na st-0sunek mieszkańców Pogranicza do Polski" (s. 15) 

czy o konieczności wytworzenia po 1918 r. ,,nowego typu polskich przywódców" 
(s. 24), nie jest dla czytelnika zrozumiała. Wątpliwości budzą też niektóre wnioski 

szczegółowe. Nie tyle „o metodach germanizacji Nowego Kramska dowiadujemy się 

z memoriału dziekana babimojskiego do arcybiskupa diecezji poznańskiej z dnia 

12 V 1895 r." (s. Hl), ile o jednej z nich i szczególnie o naciskach hakatystów na 

duchowieństwo w sprawie zwiększenia ilości kazań w języku niemieckim dla nie

licznęj ludności niemieckiej. Z drugiej strony realistyczna i propolska ocena owego 

zjawiska przez anonimowego dziekana zasługuje na ujawnienie jego nazwiska. Wy

mienione na s. 47-48 organizacje polskie w Dąbrówce Wielkopolskiej były mniej 
liczne niż w innych miejscowościach Babimojszczyzny (por. s. 27) i obrazowały stan 

z 1938 r., a nie z lat 1923-1939. Walka z ludnością polską w Niemc.zech przybrała 

na sile nie tyle „po okresie stabilizacji państwowej III Rzeszy" (s. 56), ile w wy

niku tej stabilizacji. Metodologicznie mylna jest np. interpretacja zjawiska male

jącej liczby dzieci polskich w szkołach mniejszościowych (s. 53-54). Jeden raz 

opierając się na tajnym dokumencie niemieckim pisze się o zaniżaniu liczby dzieci 
w szkole dąbrowieckiej, a drugi raz na podstawie również tajnego dokumentu nie

mieckiego stwierdza się faktyczny stan rzeczy. Bardziej prawdopodobna jest inter
pretacja, iż obydwa tajne dokumenty stwierdzały stan faktyczny w różnym jednak 

czasie, przy czym ważne były nawet różne miesiące tego samego roku szkolnego 
z uwagi na wstępowanie lub występowanie dzieci ze szkół mniejszościowych. Fakty 

te warunkowane były różnymi czynnikami, a decydującą rolę odgrywała określo
na polityka narodowościov.ra państv.ra niemieckiego we wszystkich dziedzinach 

życia. 

, 
Malo czytelne są uwagi J. Benyskiewicza o niemieckim szkolnictwie dokształca

jącym, którego na żądanie administracji niemieckiej nie tworzono w powiecie ba
bimojskim (s. 34), a które według „projektu planu 

1
działania wobec mniejszości" 

(s. 36),. opracowanego przez urzędnika rejencji pilskiej Milckleya (brak daty), nie 
miało obejmować absolwentów szkól mniejszościowych m.in. w powiecie babimoj
skim. Ze sprawą szkolną - czy językiem polskim - związana jest też działalność 
dąbrowieckiego proboszcza, ks. Leona Bindera (s. 58). Szkoda, że Autorzy nie po
ruszyli szerzej tej sprawy, ponieważ był on typowym przykładem nie tylko neutral

ności ·części kleru niemieckiego w sprawach narodowych ze względów religijnych. 
Na Sląsku Opolskim orędownikiem owej neutralności był np. Niemiec, ks. Franci

szek Ziegler z Gliwic 3. Wykorzystania tej szansy w sprawach polskich domagała 

się od kierownictwa Związku Polaków w Niemczech tzw. opozycja w ruchu 
polskim. 

Obok sprawy szkolnej 4 szczególnego potraktowania w omawianej publikacji 

wymagał problem reprezentacji Polaków w samorządzie lokalnym, co zrobiono po-

.a E. S z r a m e  k, Sląsk jako problem socjologiczny (Roczniki Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku, t. 4, 1934, s. 34); t e  n ż e, Ks. Franciszek Ziegler 
(wspcmmienie posmiertne) (tamże, s. 250-254). 

4 Zob.: L. S m o ł k a, Krytycznie o lubuskiej publikacji rodłowej (Nadodrze. 
Dwutygodnik Społeczno-Kulturalny, R. 19, 9-22 II 1975, nr 3, s. 5-6). 
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wierzchownie. Nie do przyjęcia jest również dowolność w przedstawianiu samych 
wyborów w skali ogólnoniemieckiej i ogólnopruskiej. Ilustruje ją doskonale stwier

dzenie, już w pierwszym szkicu, o udziale Związku Polaków w Niemczech „w kolej
nych wyborach parlamentarnych" (s. 14), przy czym nie podano daty ani poprze
dnich, ani „kolejnych" wyborów. Jedynie czytelnik obznajomiony z problematyką 

domyśli się, iż chodziło o 1924 r., w którym jednak ludność polska aż trzykrotnie 

szla do urn wyborczych. Czy rzeczywiście po traktacie wersalskim „walka" z lud
nością polską miała tylko „charakter walki politycznej na płaszczyźnie parlamentar

nej''? (s. 46). Czy z faktu, iż ludność Dąbrówki Wielkopolskiej w latach 1928, 1930, 

1932 w wyborach parlamentarnych i sejmowych oddała największą liczbę głosów 

na listy polskie wynika, że „ten etap walki został wygrany"? Tymczasem właśnie 

w 1�28 r. Związek Polaków w Niemczech utracił jedyne dwa mandaty do Sejmu 
Pruskiego, nie posiadając w ogóle mandatów parlamentarnych. Zdobycie mandatów 

sejmowych - po ra;,; pierwszy w okresie międzywojennym - przez ludność polską 

w Niemczech w 1922 r., tzn. przed powstaniem Związku Polaków na Babimojszczy

źnie, było wynikiem postawy nie tyle tamtejszej ludności polskiej i wspomnianej 
organizacji, ile rezultatem rozpisania dodatkowych wyborów w listopadzie 1922 r. 

na Sląsku Opolskim, gdzie żyła największa w ówczesnych Niemczech część lud
ności palslciej. Akcją na rzecz wyborów kierował przy tym bytomski „Katolik" 

i opolskie „Nowiny", a Związek Polaków w Niemczech powstał na Sląsku Opolskim 
dopiero w lutym 1923 r. Uzyskanie dwóch mandatów do Sejmu Pruskiego w 1922 r. 
nie było też wynikiem pomocy innych mniejszości narodowych zamieszkujących re
publikę weimarską (s. 76). Powierzchowne jest też Uumaczenie utraty mandatów 
w 1928 r. wzrostem nacisku germanizacyjnego i ekonomicznego na ludność polską 
w tym właśnie roku. 

Popularnonaukowy charakter omówionej publikacji nie może przysłonić faktu 
potrzeby rzetelności opracowań tego typu, tym bardziej że wydawcą jej jest pla
cówka naukowa. Warto więc przemyśleć na nowo koncepcję wydawnictwa przy 
ewentualnym drugim wydaniu książki Spod znaku Rodła. 

Leonard Smolka 

M. O r  z e  c h o  ws k i, WOJCIECH KORFANTY. BIOGRAFIA POLITYCZNA,

Wrocław 1975, ss. 444. 

Truizmem jest powtarzanie o niedostatkach polskiej biografistyki, zwłaszcza 
w odniesieniu do dziejów najnowszych. Lepiej stwierdzić, że w krótkim odstępie 
czasu naukowego opracowania doczekało si� dwóch przywódców śląskich, Adam 
Napieralski 1 i Wojciech Korfanty. Wtajemniczeni wiedzą, że zainteresowania 
M. Orzechowskiego od dawna kierowały się ku tej ostatniej postaci, że pierwotnie
jego biografią miała być książka, która ostatecznie ukazała się jako monografia
dziejów Narodowej Demokracji na Górnym Sląsku 2. Wówczas ciągnęło Autora
bardziej ku przedstawianiu całych kierunków politycznych. Korfantego dotykał

w paru artykułach, dał ogólne omówienie tej postaci w Polskim Słowniku Biogra

ficznym i czekał. Na tym dziesięcioletnim czekaniu najlepiej wyszedł Korfanty

1 M. C z  a p  1 i ńs k i, Adam Napieralski. Biografia polityczna, Wrocław 1974.
2 M. Or z e  c h o  w s k i, Narodowa Demokracja na Górnym Sląsku (do 1918 r.),

Wrocław 1965. 
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i nauka historyczna. Otrzymaliśmy bowiem pracę dojrzałą, o dużym ładunku eru
dycji, przemyślaną we wnioskach, dobrze skonstruowaną. 

Powszechnie wiadomo, że Korfanty należał (i jeszcze należy) do szczególnie kon
trowersyjnych postaci. Pisano o tym już poprzednio, i to także w artykułach pra
sowych 3, obszernie uzasadnił to jeszcze raz Orzechowski w rozdziale „Legenda 
i prawda". W rezultacie wcale liczne omówienia jego życia to w znacznej większości 
albo panegiryki, albo paszkwile. Omawianie takich postaci to zadanie zarazem wdzięcz
ne, bo nie brak w ich życiorysach dramatycznych spięć, ale i trudne, gdyż wymaga 
szczególnego krytycyzmu wobec źródeł i umiaru w ferowaniu sądów. Autor wyko
nał dobrze zadanie pierwsze (czego zewnętrznym wyrazem np. atrakcyjne tytuły 
rozdziałów czy zręczne wiązanie kolejnych wątków biografii Korfantego, np. za
kończenie rozdz. II - uwięzienie młodego trybuna śląskiego w 1902 r.) i szczęśliwie 
uporał się z drugim (czego świadectwem m. in. rozdział „W kręgu starych i nowych 
idei" o poglądach Korfantego w latal:h trzydziestych, w którym wiele jest gruntow
nych przemyśleń, umiaru w ocenach i prób zrozumienia stanowiska Korfantego). 
Za dowód tego niech zresztą posłużą własne słowa Autora: ,,Rola i miejsce Kor
fantego w tych procesach [emancypacji ludności polskiej na G. Śląsku, jego zjedno
czenia i integrowania z Polską - A. G., H. Z.] nie dadzą się jednoznacznie wymie
rzyć i ocenić. Dążąc do ocen zgeneralizowanych, abstrahując od kon'kretnych warun
ków, zapoznających czynnik miejsca i czasu, popełnilibyśmy zresztą najpoważniejsze 
wykroczenie przeciwko regułom naukowej analizy oraz oceny zjawisk i procesów 
historycznych. Podobnym wykroczeniem byłaby także próba zastosowania do dzie
jowej roli tego polityka abstrakcyjnych „katowickich" lub „warszawskich", ogólno
polskich lub regionalnych kryteriów i mierników jego postawy politycznej" (s. 417).

I nie jest to w ustach Autora czcza deklaracja: charakteryzując tę rolę, wyodrębnia 
poszczególne fazy jej ewolucji, wiąże ją z konkretnymi okolicznościami i w zależ
ności od tego różnicuje też ocenę działalności Korfantego w różnych jej fazach, np. 
w samych jej początkach, w latach ugody z Napieralskim, w czasie plebiscytu 
i powstań, w okresie działalności na arenie ogólnopolskiej przed r. 1926, w latach

opozycji antysanacyjnej itd. (s. 421-424). 

W powodzi hagiograficznych uwielbień i zacietrzewionych ataków łatwo zgubić 
się czytelnikowi nawet nieźle zorientowanemu w realiach epoki. Jak wyjaśnić dia
metralne sprzeczności w ocenach, gdzie prawda, gdzie fałsz? Autor upatruje źródło 
tych sprzeczności w „presji legendy Korfantego", w „personalistycznym pojmowa
niu historii jako dzieła wybitnych jednostek, herosów, nadających tej historii kształt 
i wyznaczających jej bieg" (s. 14). Można by nie zatrzymywać się nad tą ważną, ale 
przecież dobrze znaną refleksją metodologiczną, gdyby nie to, że Autor odnosi ją 
nie tylko do „grzechów" historiografii burżuazyjnej, ale także marksistowskiej, 
zwłaszcza tej z lat pięćdzies.iątych. ,.W opiniach tych - pisze - manifestował się 
obcy marksizmowi personalizm a rebours, polegający na demonizowaniu roli Kor
fantego, przypisywaniu mu decydującego, tyle że destrukcyjnego wpływu na bieg 
wydarzeń dziejowych, obciążaniu go prawie wyłączną odpowiedzialnością za wszel
kie niepowodzenia walki o wyzwolenie społeczne i narodowe ludu śląskiego w la
tach 1901-1914, za częścio,wy tylko sukces w walce o powrót do Polski Śląska 
w latach 1918-1921. Były one psychologicznie zrozumiałą reakcją na grzechy histo
riografii mieszczańskiej, a zalążkowy charakter badań szczegółowych nad najnow
szymi dziejami Sląska sprzyjał ich formułowaniu" (s. 18). 

' Por. m.in. W. Sz e w c z y k  (Polityka, R. XIII, nr 10, 8 III 1969); A Micew
ski (Więź, 1969, nr 11/12). 

.. 
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Historyk pragnący w sposób naukowo rzetelny i obiektywny przedstawić po
stać, o której napisano tak wiele i tak różnie, staje przed niezwykle trudnym 
zadaniem dokonywania po wielekroć wyboru - wyboru źródeł, faktów i opinii. 
Stwierdzić należy, że w znacznej większości wypadków i pod tym względem treść 
pracy świadczy o znawstwie zagadnienia przez Autora. In der Beschrankung kennt 
man den Meister. Oszczędność w operowaniu faktami i materiałem prowadzi może 
nawet niekiedy do pominięć niepożądanych, o których jeszcze będzie mowa. Nie
które z nich wynikają zresztą przypuszczalnie stąd, że szerzej o tych sprawach 
pisał Autor już w swej pracy o Narodowej Demokracji na Górnym Sląsku. Domi
nuje jednak celowość wyboru. Najważniejsze chyba grupy źródeł to prasa (trudno 
by policzyć cytowane w pracy organy prasowe, brak w niej ich spisu, podobnie 
innych źródeł i literatury) oraz źródła archiwalne niemieckie i polskie (pierwsze 
ważne zwłaszcza dla okresu _przed 1918, drugie - po tej dacie), pochodzące z kil
kunastu archiwów. W obficie również wykorzystanej literaturze przedmiotu uderza 
jednak nieobecność kilku ważnych najnowszych pozycji (częściowo może wytłuma
czalna znanymi problemami przewlekłości „cyklu produkcyjnego" książek nauko
wych) 4• We wszystkich trzech grupach łatwo o nadmiar, o powoływanie się na zbli
żone do siebie przekazy, czego jednak Autor potrafił uniknąć s. 

Podobnie jest z inną sprawą. Burzliwe losy Korfantego stwarzają niebezpie
czeństwo zagubienia go w opisie ruchu polskiego na Górnym Sląsku w przełomo
wych latach początku XX w., w skomplikowanym okresie plebiscytu i powstań 
czy w losach chadecji. Autorowi udało się ta'k prowadzić czytelnika, że ten orien
tuje się, w jakich warunkach działa Korfanty i zarazem nie traci go z oczu. Wy
jątki od tej reguły zdarzają się rzadko i nie nadwerężają w sposób istotny cią
głości biografii. Faktem natomiast jest, że zabrakło w niej próby porównania 
przywódcy śląskiego z innymi wybitnymi politykami tego okresu s. Nie ulega wątpli
wości, że mogłoby to poważnie wzbogacić rozumienie jego roli i miejsca w pol
skiej „elicie władzy" II Rzeczypospolitej, ale z pewnością wymagałoby to odręb
nych studiów, a w konsekwencji poczekalibyśmy zapewne sporo na to, co już 
mamy, tzn. tak bardzo potrzebną pozycję biograficzną. 

Szukając myśli przewodniej prawie każdej biografii można zastanowić się nad 
tym, czy dominuje w niej działanie opisywanej postaci, jej poglądy, czy też opinie 
o niej. Wydaje się, że w pracy Orzechowskiego zachodzi pod tym względem pewna
ewolucja. Do r. 1918 przeważa w książce działanie Korfantego, w końcowych par
tiach poglądy odgrywają już równorzędną rolę. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż
wtedy dopiero poglądy te ostatecznie się ukształtowały po wielu zmianach z róż
nych powodów w latach wcześniejszych. Przez cały natomiast czas ważne są po
glądy o Korfantym. Wiadomo, że przypomnienie 10 lat temu sprawy sądu mar
szałkowskiego przez Landaua i Skrzeszewską 7 wywołało pewien ferment w „ma
teczniku" przywódcy śląskiego. Może udało się teraz Orzechowskiemu rozwiać

4 Obok wymienionej rozprawy M. Czaplińskiego chodzi zwłaszcza o książkę 
B. K r z y w  o b ł  o c k  i e  j, Chadecja 1918-1939, Warszawa 1974 i H. P r  z y b y  1-
s k i e g o, Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1972, w których
Korfanty należy do postaci najczęściej cytowanych. Również w Archiwum poli
tycznym Ignacego Paderewskiego, t. I-IV, Wrocław 1973 (I), 1974 (II, III, IV) sporo
materiału o Korfantym.

s Można by jednak mieć do Autora pretensję, że nie sięgnął do sprawozdań 
parlamentarnych do 1918 r.: cytując obszerny fragment przemówienia Korfantego 
(s. 99) powołuje się na Tobiasza, który opierał się na prasie. 

6 Wspomina ·O tym A. Górski (Kultura, R. XIII, nr 32, s. 4, 10 VIII 1975). 
7 Z. L a n d  a u, B. S k r z e s z e  w s k a, Wojciech Korfanty przed sądem mar

szałkowskim, Katowice 1964. 
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,,legendę" Korfantego, co deklarował w r. 1969 W. Szewczyk tytułem wspomnia
nego już artykułu. 

Historyk obcujący przez czas dłuższy ze swoim bohaterem narażony jest na 
niebezpieczeństwo ulegania sympatii dla niego. Autora w jakiejś mierze chroniły 
prZ€!(i tymi talk bardzo różne oceny Korfantego, z jakimi się stykał. Niemniej, 
podkreślić należy dużą obiektywność sądów Autora, będącą następstwem prze
strzegania przezeń zasady stosowania wielostronnych i różnorodnych kryteriów 
w ocenach „słowiańskiego bożyca" w życiu politycznym Sląska i Polski. Wychodzi 
to na jaw m.in. w charakterystyce jego roli po przewrocie majowym. Istnieje 
w części naszej historiografii w ostatnich latach tendencja do absolutyzowania 

stosun�u do reżimu sanacyjnego jako kryterium jedynego i decydującego dla oceny 
postaw ludzi i grup politycznych opozycyjnych. Mówiąc z pewnym uproszczeniem, 
w oczach tych historyków (i publicystów) wszystko, co antysanacyjne,. jest niemal 
automatycznie postępowe i patriotyczne. Toteż refleksja Orzechowskiego na ten 
temat zasługuje na szczególną uwagę i obszerniejsze zacytowanie: ,,W obozie anty
sanacyjnej opozycji plasował się Korfanty na jej prawicy, między endecją a pra
wicowymi ugrupowaniami ruchu ludowego. Jego siła polegała na krytyce systemu 
sanacyjnego, a jej gwałtowność wzrastała także w miarę znikania realnych szans 
odzyskania udziału w rządach lub zawarcia kompromisu z sanacją. Postępowość 
jego konstruktywnych propozycji i koncepcji ustrojowych oraz społeczno-ekono
micznych była nader względna i ograniczona. Z historycznej perspektywy ukazuje 
on dwa jakby oblicza - w zależności od tego, co przyjmiemy jako punkt odnie
sienia. Miarą postępowości Korfantego jest wstecznictwo społeczne i Polityczne 
sanacji. Nie był on zresztą w swych poglądach i dążeniach oddzielony od sanacji 
chińskim murem, jak nie był takim murem oddzielony od czołowej siły opozy
cyjnej prawicy - endecji [ ... ] Miarą zachowawczości, wsteczności Korfantego, była 

postępowość lewicy społecznej w międzywojennej Polsce. Ujmowana przez pryz
mat społecznych i ustrojowych koncepcji lewicy - np. lewego skrzydła ruchu 
ludowego czy PPS, a jeszcze bardziej konsekwentnie rewolucyjnej KPP - względna

postępowość Korfantego bladła, ukazywała konserwatywne, nacjonalistyczne i kle
rykalne oblicze. Łączył go jednak obiektywnie z lewicą społeczną p r o  g r  a ro 
n e g a t y  w n y  - krytyka wewnętrznej i zagranicznej polityki sanacji, postulat 
jej usunięcia jako wymóg polskiej, narodowej racji stanu" (s. 424-425). 

Biografia polityczna wybitnego przywódcy uległaby dużemu zubożeniu, gdyby 
uchylała się od podejmowania problemów wykraczających poza jej wąsko rozu
miane ramy, wiążących się z nią choćby pośrednio, zwłaszcza gdy chodzi o pro
blemy wielkiej wagi. Konfrontacja konkretnych dz�ałań i poglądów ludzi z tego 
rodzaju problemami z reguły znakomicie ułatwia zrozumienie istoty ich samych, 
jak też uplastycznia niejako oblicze ideowo-polityczne tych ludzi. W wypadku 
działacza śląskiego formatu Korfantego dotyczy to m.in. zagadnienia autonomii 
śląskiej, stanowiącego istotny składnik sprawy znacznie szerszej i bardziej zasad
niczej, mianowicie bodźców i hamulców procesu integracji podzielonej do niedawna 

państwowości polskiej. Jak autonomia służyła temu procesowi? W jakiej mierze 
jej funkcja w tym zakresie zależała od międzynarodowego i wewnętrznego poło
żenia kraju (zwłaszcza po przewrocie majowym w Polsce i hitlerowskiej „Macht
ilbernahme")? Czy i o ile służyła ona obronie stosunków demokratycznych na Slą
sku lub partykularne-separatystycznych interesów różnych kół w tym niezwykle 
ważnym rejonie Polski? Żaden historyk polski całościowo sprawy tej dotychczas 
nie podjął. Tym silniej podkreślić należy, że Autor nie przeszedł nad tym do 
porządku dziennego, a uwagi jego na ten temat, choć zwięzłe (s. 425-431), wnoszą 
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istotne i - interesujące spostrzeżenia w tej dziedzinie, stanowiąc dogodny punkt 
wyjścia do bardziej rozwiniętej dyskusji w tych kwestiach. 

Książka ujęta jest celowo także pod względem konstrukcyjnym (350/o objętości 
dotyczy okresu do r. 1914, 200/o lat 1914-1921, 450/o lat 1921-1939). Kolejne roz
działy ułożone są według zasady chronologicznej (z wyjątkiem lat trzydziestych, 
gdy w jednym mowa jest o poglądach Korfantego, w innym - o jego losach) 
i uwypuklają najistotniejsze momenty w życiu Korfantego, mianowicie lata 1902, 
1903, 1908 · (czy nie bardziej uzasadniony rok 1910?), 1914, 1918, 1921, 1926 i 1930. 

Mówiliśmy już sporo o walorach pracy Orzechowskiego, dodajmy więc tylko 
jeszcze, że i czyta się ją zdecydowanie dobrze. Niemniej, nasuwają się też pewne 
uwagi krytyczne lub dyskusyjne. 

Jak w wielu innych kwestiach, tak też różnie oceniano działalność gospodarczą 
Korfantego. Już współcześnie przyczyny kompromisu z Napieralskim z 1910 r. 
widziano w słabości finansowej i w nieudanych przedsięwzięciach (jak sprawa 
Silwany). Ale w latach dwudziestych na Górnym Sląsku działalność zapewniała 
Korfantemu znaczne zyski materialne. Otóż na podstawie pracy niełatwo wyrobić 
sobie jasny obraz w tym względzie, odczuwa się brak jakiejś sumarycznej oceny 
(zresztą Autor deklaruje wręcz, że względy polityczno-ideowe w czasie kryzysu 
1910 r. były ważniejsze niż finansowe) (s. 136) s. Próbował, ale nie udawało się, 
czy może nauczył się? Dodać należy, że w chadecji Korfanty odgrywał w jakiejś 
mierze rolę speca do spraw gospodarczych (np. był referentem komisji gospodar
czej na III zjeździe partii). Są też luki w opisie działalności wydawniczej (np. jest 
o nabyciu „Polonii", ale brak o niektórych innych imprezach prasowych tych lat,
choćby o udziale w „Głosie Narodu"), co tylko częściowo da się wytłumaczyć istnie
niem rozprawy Przybylskiego 9.

Wiadomo, że Korfanty był jedynym Górnoślązakiem, który odegrał tak znaczną 
rolę w II Rzeczypospolitej, nawet jeśli w chwilach niepowodzeń w okresie między
wojennym chronił się do śląskiego matecznika. Praca M. Orzechowskiego ukazuje 
zasadnicze etapy przekształcania się Korfantego z lokalnego polityka górnośląskiego 
w polityka o randze ogólnopolskiej. Obraz tej ewolucji byłby pełniejszy, gdyby 
Autor więcej uwagi poświęcił licznym przedwojennym kontaktom Korfantego z róż
nymi ziemiami polskimi, często wspominanymi choćby przez źródła niemieckie 10. 
Nawet Napieralski, nie mówiąc o innych działaczach, nie szedł w tym kierunku 
tak daleko. Do ewolucji tej przyczynił się udział w Narodowej Demokracji (ale nie 
tylko Korfanty do niej należał), zasiadanie w Kole Polskim, reprezentowanie Po
znańskiego w Sejmie pruskim, działalność w czasie wojny - ale chyba jeszcze 
więcej zjawisk. Nawiasem można dodać, że do dzisiaj nie jest znana cała działal
ność Wschodniej Agencji Telegraficznej. Według niektórych informacji władz prus
kich miała ona kontakty ze znaczną liczbą pism polskich w trzech zaborach, miała 

a Rzecz, oczywiście, jest nie do rozstrzygnięcia, ale w każdym razie głosów 
o trudnościach finansowych Korfantego było wiele (por. np. Schl. VZtg 28 VIII
1910; Tagl. Rundschau 14 X Hl09, WAP Wrocław, ARO BPr nr 186, k. 149-151;
DZAM Rep. 89 H. II Schlesiens 3 c, t. V, k. 371-372).

9 Zresztą i ta solidna rozprawa nie wyczerpuje materiału, zwłaszcza gdy chodzi 
o różne projekty i plany, czasem do dziś niedość jasne (np. w 1908 r. krążyły
wieści, że Korfanty zamierza nabyć pismo „Zgoda" w Oberhausen; ,,Gazeta Ro
botnicza", 3 XII 1908; WAP Wrocław, ARO Bpr. w. 186, b.p.).

10 Zeznanie W. Milejskiego z 20 VI 1967, Akta OKBZH, t. I, k. 10. 
nr 179, T. II; DZAM, Rep. 77, Tit. 862, nr 23, T. I; DZAM, Rep. 89 H, II Schlesien, 
3c, k. 792, 815-816 i inne. 
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ona· wyrosnąć na „interpolnische Vermittlungsstelle", czerpiąc z różnych stron 

pomoc finansową u. 
Z uznaniem wspominaliśmy wyżej o dokonanej przez Autora selekcji. Niekiedy 

jednak odpadły fakty zbyt ważne, aby można było zgodzić się bez zastrzeżeń na 
ich eliminację. Brak np. podania daty i drogi znalezienia się Korfantego w chadecji 
(chyba nie ma daty - wiosna 1922), choć Autor później silnie podkreśla, jak 
wielką rolę w niej odegrał. Nie bez znaczenia jest dla działalności Korfantego 
fakt, źe wspólpodpisal on pakt lanckoroński. Niejasno sformułowana krótka wzmian
ka o „wyborach brzeskich" 1930 r. nie wyjaśnia wyraźnie, jak zakończyły się one 
dla Korfantego (s. 344). Niejasność tę pogłębia nieoczekiwanie pojawienie się w dal
szym toku narracji (s. 381) ,,senatora" Korfantego (którym został właśnie w tych 
wyborach). Czytelnik nie dowie się też z książki dlaczego - w przeciwieństwie 

do większości pozostałych więźniów Brześcia - nie zasiadł on na lawie oskarżo
nych w procesie brzeskim. Zdecydowanie zbyt skąpo potraktował Autor skompli
kowaną kwestię stosunku Korfantego do Centrolewu (s. 332-333) i chyba także 
do Frontu Morges (s. 402-404). 

Podtytuł pracy, biografia polityczna, znalazł swoje uzasadnienie w pomijaniu 
z reguły życia osobistego Korfantego. Jeśli mowa jest o jego małżeństwie, to wy
łącznie ze względu na okoliczności towarzyszące zawarciu ślubu. O synach dowia
dujemy się niemal przypadkowo. Może jednak warto było coś więcej wspomnieć 
o żonie, wszak na emigracji w czasie II wojny światowej zasiadała w Radzie Naro
dowej, namiastce sejmu.

Trafiają się w pracy usterki szczegółowe, choć ani szczególnie liczne, ani nie 
dotyczące spraw istotnych. A oto kilka przykładów. Dyskusyjne jest określenie 
sprawy żorskiej jako błahej (s. 105, dla ścisłości chodziło o kandydata partii wolno
konserwatywnej, nie konserwatystę). Przesadnie chyba stwierdził Autor, że w 1905 r. 
,,Korfantego nikt nie chciał" (s. 107). Liga Narodowa nie była partią (s. 115). Na
pieralski chciał raczej podporządkować Związek Wzajemnej Pomocy organizacjom 
katolickim niż przeciwnie (s. 119). Franciszek Morawski nie był tradycyjnym ugo
dowcem (s. 163). Tekst na s. 162 i 163-164 przyp. 27 zawiera drobne powtórzenia. 
Mowa Korfantego ze stycznia 1917 r. (s. 117) była w pewnym sensie kontynuacją 
dyskusji nad aktem 5 XI w Sejmie pruskim. Zawieszenie § 13 ustawy wywlaszcze
niowej (s. 177) nieścisłe. W stosunku Korfantego do· reformy pruskiego prawa wy
borczego (s. 130-131) może ważniejsze niż brak postulatów proporcjonalności czy 
biernego prawa wyborczego dla kobiet (rzadko wówczas wysuwanych) było w ogóle 
słabe zainteresowanie, nieobecność w czasie obrad sejmowych. Trudno też dostrzec 
u Korfantego fetyszyzm parlamentarny. Sprawa glosowania Kola Polskiego za 
reformą finansową w 1909 r. i rola w tym Korfantego jest nieco bardziej złożona, 
niż by to wynikało z pracy (s. 120-121) 12

• Przy ocenie rezygnacji Korfantego 
z własnej kandydatury przed wyborami 1912 r. trzeba pamiętać, że nie on sam 
znalazł się w tej sytuacji m. Łączyło się to z sytuacją w Kole Polskim. Zmiana 
w stanowisku „Gazety Grudziądzkiej" (s. 409) nie może dziwić, jeśli zważyć, że 
po śmierci Kulerskiego zmieniła ona całkowicie swój charakter i orientację. Po
myłką jest stwierdzenie (s. 388), iż Korfanty mógł liczyć na poparcie około 750/o 

11 WAP Wrocław, ARO BPr. nr 212, k. 29.
12 Zarzucała mu to „Gazeta Robotnicza" z 18 II 1909, por. też „Dziennik Śląski'' 

z 25 II 1909. 
13 11Gazeta Robotnicza", 3 VII 1909, ,,Kurier śląski", 23 VII 1909; pismo Madlera 

do prez. rej. opolskiej z 30 ,VIII 1909, W AP Wrocław, ARO BPr. w. 186; Por. np. 
110berschlesische Zeitung", 4 IX 1909 - wykluczone, aby Korfanty i Brejski zo
stali wysunięci jako kandydaci przez Centralny Komitet Wyborczy. 
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członków Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego (szacunek Spasińskiego był 
akurat przeciwny, co zresztą wynika i z kontekstu tego, fragmentu pracy). 

Może zresztą t-0 ostatnie należy do pomyłek korektorskich, których w pracy 
niestety nie brak, niekiedy przykrych (np. w indeksie zniknęły strony przy Elżbiecie 
Korfantowej). Są i inne usterki w indeksie (np. nie zaznaczono w nim, iż o K. Mo
rawskim i jego pracy wspomina się także na str. 12). Ważna praca Sontaga chyba 
nigdzie nie została podana z pełnym opisem bibliograficznym. Za to artykuł Pa
jewskiego podany jest w dwóch miejscach, w każdym inaczej (s. 31 i 165 -
prawdziwy opis na s. 31). Można było rozwiązać autorstwo niektórych sygnowanych 
artykułów. Z pewnością też niepożądane i nieuzasadnione jest cytowanie co naj
mniej w kilku miejscach materiału źródłowego (łatwo dostępnego) z drugiej ręki. 
Te i podobne usterki są o tyle uciążliwe, że - jak wspomnieliśmy - praca Orze
chowskiego nie zawiera choćby selektywnej bibliografii ani zestawienia wykorzy
stanych źródeł, co dodatkowo utrudnia orientację w materiale bibliograficznym 
i źródłowym. 

Niezależnie od powyższych zastrzeżeń powtórzyć trzeba z całym przekonaniem, 
że M. Orzechowskiego Wojciech Korfanty to pozycja wielkiej wartości. 

Adam Galos, Henryk Zieliński 

A. S z e f e r, PRZESIEDLEŃCY NIEMIECCY NA GÓRNYM $LĄSKU W LA
TACH 1939-1945, Katowice 1974, SS. 204. 

Praca ta ukazała się nakładem Sląskiego Instytutu Naukowego. W pierw·szej 
z 4 części Autor przedstawia problem przesiedleń niemieckich. Odpowiedni dekret 
Hitlera w tej sprawie wydany został 7 X 1939 r. Ogółem przesiedlono na ziemie 
polskie 400 tys. Niemców, którzy mieli „wzmocnić", tu niemczyznę. W prowincji 
górnośląskiej osadzono 38 tys. osób. Przesiedleniem zajmowały się specjalne insty
tucje. Autor przedstawił je szczegółowo (s. 34-35). W prowincji górnośląskiej akcją 
tą kierował gauleiter F. Bracht, mianowany w październiku 1940 r. pełnomocni
kiem Reichsftihrera SS i Komisarza Rzeszy dla Umocnienia Niemczyzny. Powołano 
również specjalny sztab przesiedleńczy SS „Południe" i SS „Północ". W omawianej 
akcji ważną rolę odgrywał również Katowicki Oddział Towarzystwa Powierniczego 
Przesiedleń, który zajmował się problemami majątkowymi wynikłymi z akcji prze
siedleń. Niepoślednią rolę odgrywał też Urząd Ziemski w Katowicach, który za
pewniał ziemię i majątki przesiedleńcom. Planowano skonfiskowanie Polakom na 
terenach włączonych do Rzeszy 400/o powierzchni użytkowej i przekazanie jej 
Niemcom. 

W rozdziale drugim Autor omawia wysiedlenia ludności polskiej. Hitlerowcom 
chodziło o stworzenie z obszarów włączonych do Rzeszy terenów etnicznie czysto 
niemieckich. Planowano więc wysiedlenie stąd Polaków oraz· tych, którzy nie 
nadawali się do zniemczenia, i sprowadzenie na ich miejsce Niemców mieszkają
cych dotąd w różnych krajach. Odpowiednie zarządzenie w tej sprawie wydał 
prezydent rejencji katowickiej Springorum w listopadzie 1939 r. Dotyczyło ono 
południowej części tzw. I strefy osiedleńczej (powiaty olkuski, chrzanowski, bielski, 
cieszyński i żywiecki). Planowano oddzielenie ziemi włączonych do Rzeszy od 
Generalnej Gub�rni „pasem germańskim", zasiedlonym przez chłopstwo niemieckie 
sprowadzone z Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Realizację tych za
mierzeń rozpoczęto we wrześniu 1940 r. (tzw. ,,Saybusch Aktion"). Wysiedlono wtedy 
z powiatu żywieckiego, według skrupulatnych obliczeń Autora, ponad 17 tys. Pola-
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ków (tab. 5). Na ich m1eJsce osadzono przesiedleńców niemieckich. Na początku 
1941 r., w związku z rozbudową obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i budową 
zakładów chemicznych, rozpoczęto i tu wysiedlanie ludności polskiej. Zamierzano 
usunąć z tego regionu 55 tys. Polaków. Wobec braku danych trudno jest ustalić 
dokładną liczbę wysiedlonych. 

Niezmiernie interesujące wnioski wysuwa Autor odnośnie do zagadnienia „ślą
zakowców" (s. 69-70). Początkowo Niemcy nie wiedzieli, jak potraktować tę lud
ność pod względem narodowościowym. W końcu 1940 r. ustalono, że nie będzie 
się jej wysiedlać. Na początku 1941 r. na konferencji w Bielsku zdecydowano, że 
należy tę grupę poprzez rynek pracy mocno związać ze środowiskiem niemieckim. 
Dążono też do powiększenia gospodarstw „ślązakowców'', tak by były one bardziej 
rentow�e. Hitlerowcom chodziło o uprzywilejowanie tej ludności, a przez to zwią
zanie jej z Niemcami. Badania dotyczące ruchu oporu na tym obszarze wykazują, 
że polityka ta odnosiła znaczne sukcesy. 

Autor w pracy swej omawia również tzw. Polenlagry, czyli obozy, w których 
osadzano na czas nieograniczony część ludności wysiedlonej (s. 71). W rejencji 
katowickiej istniało 14 takich obozów. Warunki życia w nich niewiele różniły się 
od warunków panujących w obozach koncentracyjnych. Polacy osadzeni w tych 
obozach pracowali w okolicznych zakładach przemysłowych lub na roli, kolei, przy 
budowie dróg itp. Autor omawia też zagadnienie Polenlagrów w rejencji opolskiej. 
Rozdział bilansuje rozmiary wysiedleń ludności polskiej. Do końca grudnia 1942 r. 
wysiedlo:na w rejencji katowickiej ponad 81 tys. osób. Liczne tabele, wykresy 
i mapy ilustrują to zagadnienie. 

W trzeciej części rozprawy zajął się Autor zagadnieniem osiedlania ludności 
niemieckiej. We wrześniu 1940 r. istniałÓ dla niej na terenie rejencji 68 obozów 
mogących pomieścić ok. 18 tys. osób. Większość przesiedleńców osiedlono do końca 
1942 r. Istniała jednak spora grupa, którą uznano za nie nadającą się do osiedlenia. 
Autor szczegółowo i wnikliwie przedstawił sposoby i metody indoktrynowania tych 
Niemców przez aparat hitlerowski. Omówił też stosunek polskiego ruchu oporu 
do przesiedleńców. Sprawę tę należałoby szerzej potraktować. 

W końcowym rozdziale dokonano podsumowania akcji osiedleńczej. Do końca 
października 1943 r. osiedlono w prowincji górnośląskiej ok. 38 tys. Niemców. 
W pracy szczegółowo przedstawiono ich pochodzenie, miejsce osiedlenia, strukturę 
zawodową i pomoc materialną świadczoną im przez państwo. Z tab. 14 (s. 123)
wynika, że Volksdeutsche zajęli do października 1943 r: w rejencji katowickiej 
7835 gospodarstw. Natomiast tab. 18 (s. 129) podaje, że do końca marca następnego 
roku liczba przekazanych im gospodarstw polskich wzrosła aż do 20 083. Czyżby 
w ciągu 5 miesięcy zimowych zdołano przekazać im aż 12,2 tys. gospodarstw? 

Praca zawiera ważne stwierdzenie fiaska całej akcji osiedleńczej, która tylko 
zwiększyła gęstość zaludnienia w i tak już przeludnionej rejencji. Zagrożona lud
ność polska byłego województwa śląskiego masowo zapisywała się na niemiecką 
listę narodowościową i w ten sposób uniknęła wysiedleń. Niepomyślny dla hitle
rowców rozwój wydarzeń na frontach, potrzeba zapewnienia taniej polskiej siły 
roboczej dla przemysłu górnośląskiego - to dalsze przyczyny ograniczające roz
miary akcji wysiedleń. Niemieccy przesiedleńcy tworzyli wysepki wśród żywiołu 
polskiego, w dodatku często odwiedzani byli przez polskie grupy partyzanckie. 
Władze hitlerowskie nie darzyły ich pełnym zaufaniem. Nic więc dziwnego, że 
wielu z nich było zniechęconych, zawiedzionych i wyrażało chęć powrotu w dawne 
strony rodzinne. 

Rozprawa oparta jest na bardzo bogatym materiale źródłowym z archiwów 
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zachodnioniemieckich i WAP w Katowicach. Przy jej opracowaniu korzystano też 
z licznych prac krajowych i zagranicznych, dołączono do niej wybór ważnych 
dokumentów. 

Zwięzłość, przejrzysty tok rozumowania, znaczenie wyciąganych wniosków 
-świadczą o wysokim poziomie naukowym pracy A. Szefera.

Michał Heller 

STUDIA NAD FASZYZMEM I ZBRODNIAMI HITLEROWSKIMI, t. I, pod 
red. K. Joncy (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 222, Wrocław 1974), ss. 249. 

Recenzowany tom powstał w Zespole do badań nad faszyzmem i zbrodniami 
hitlerowskimi. Określony tą nazwą cel wyjaśnia we wstępie kierownik Zespołu, 
a zarazem· redaktor tomu prof. K. Jonca: ,,Potępienie hitleryzmu staje się zabie
giem jałowym, jeśli nie podejmuje się próby zbadania przyczyn zła, albo też gdy 
jego genezę interpretuje się wadliwie" (s. 3). Stwierdzając potrzebę dalszych badań 
„zespołowych . i interdyscyplinarnych" nad dziejami Trzeciej Rzeszy i wskazując 
ich kierunki, wymienił wśród nich także „psychologiczne i socjologiczne aspekty 
deprawacji części społeczeństwa niemieckiego", dziedzinę niemal zupełnie u nas 
pomijaną. 

Całość składa się z 8 artykułów zaopatrzonych w dwujęzyczne streszczenia, 
w kilku zaś wypadkach w fotokopie dokumentów i aneksy. Zbiór otwiera praca 
K. Joncy, ukazująca metody, którymi władze Ti:zeciej Rzeszy spychały w latach
1933-1939 mniejszość polską na „margines społeczno-polityczny". Odbywało się to
,,najczc:ściej przy zachowaniu pozorów legalności", choć na Opolszczyźnie do 1937 r.
obowiązywała konwencja o ochronie mniejszości. Trafnie wyjaśnia Autor, że po
dojściu do władzy Hitlera działała ona już w nowych warunkach, ,,określonych
przez zasady prawno-ustrojowe narodowosocjalistycznego państwa" (s. 15). F. Po
łomski zajmuje się dyskryminacyjną funkcją „prawa• rasowego" w Niemczech
w latach 1933-1945. Badania jego dowodzą, że rasizm hitlerowski nie wyrażał się
tylko w antysemityzmie, lecz skazywał na zagładę także grupy kwalifikowane jako
aryjskie, oraz że „prawo" to było orężem biologicznej walki z polskością.

A. Konieczny analizuje formę, w jakiej doszło po wybuchu wojny do osta
tecznej likwidacji polskiego stanu posiadania w Niemczech. Na marginesie swoich 
rozważań sformułował on postulat ustalenia w przyszłych badaniach strat mająt
kowych, które poniósł wówczas żywioł polski. Wydaje się, że następny artykuł, 
traktujący ponownie o okresie przedwojennym, należało umieścić przed pracą 
Koniecznego. W. Wrzesiński omawia taktykę władz hitlerowskich wobec działa
jących w Trzeciej Rzeszy instytucji polskich. Aby nie narażać stosunków z Polską, 
pisze Autor, reżim hitlerowski unikał bezpośredniego ich atakowania, ale sto
sując terror wobec indywidualnych członków systematycznie 'dążył do izolacji 
tych instytucji w środowisku polskim. Z kolei w pracy E. Jędrzejewskiego powra
camy do okresu wojny. Opisując system hitlerowskiej administracji na ziemiach 
polskich włączonych do Rzeszy, Autor poświęcił wiele miejsca przemianom za
chodzącym w jego funkcjonowaniu, takim jak np. proces „upaństwowienia się 
NSDAP". 

Ostatnią część tworzą artykuły poświęcone filiom obozu koncentracyjnego Gross
-Rosen. M. Maciejewski (okolice Walimia), J. Sipowicz (Iłowa w żagańskiem) 
i H. Czernik (Brzeg Dolny) wyzyskali w swoich badaniach przede wszystkim 
zeznania byłych więźniów, w części także ocalałe, nieliczne dokumenty niemieckie. 
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Dokonane przez nich ustalenia obejmują organizowanie się filii, charakterystykę 
władz obozOWYCh i popełnione przez nie bestialstwa (Sipowicz czyni to być może 

nazbyt drobiazgowo), warunki pracy i życia więźniów, stosowane formy oporu 
(słusznie podkreśla Czernik, że zdobywać się nań mogły jedynie „wyjątkowo silne 
psychicznie i fizycznie jednostki" (s. 209), wreszcie (dwaj ostatni) tragiczną ewa

kuację w styczniu 1945 r. 
Należy żywić nadzieję, że rozpoczęta recenzowanym tomem seria będzie kon

tynuowana. 

Adam Basak 

• • 

• 

M. Maciejewski w artykule swym 1 wykorzystał różnorodne źródła archiwalne,
drukowane, opracowania, pamiętniki, relacje. Rzetelność dokumentacyjna, konfron
tacja różnych źródeł pozwoliła Autorowi na przestrzeganie metody analogii jako 

drogi dojścia do obiektywnej prawdy o hitlerowskich obozach pracy na Dolnym 
Sląsku. 

Na uwagę zasługuje zwłaszcza szczegółowa analiza: genezy i organizacji obo
zów; struktury organizacyjnej i obsady personalnej obozów; składu narodowościo
wego więźniów; toku pracy więźniów. 

Autor wiele miejsca poświęcił warunkom pracy w obozach Walimia i martyrolo
gii więźniów, wśród których przeważali obywatele ZSRR, Polacy oraz Żydzi z róż
nych krajów. Omawia on kolejno obozy w Walimiu (Wiistewaltersdorf), Głuszycy 
(Wiistegiersdorf), Kolcach (Dornhau), Jugowicach (Mausdauf), Olszyńcu (Erlenbusch), 
Zimnej (Kaltwasser). Nie są to, niestety, wszystkie, bo w skład obozów na terenie 
Gór Sowich związanych z planowaną produkcją wchodziły jeszcze obozy: Tanu
hausen, Sauferwassergraben, Lerchem, Falkenberg, Ludwiksdorf, Eule, Fursten
stein, Kalbrum, Waldager 1, 2, 3, Marzbachtel, tworząc jedną całość z. 

Do artykułu dołączono aneksy obejmujące WYkaz robotników przymusoWYch, 
zmarłych w szpitalu Organization Todt, w filii szpitala powiatowego w Walimiu, 
w Gemeinschaftslager I w Walimiu, w Gemeinschaftslager I i III w Głuszycy 
li w Gemeinschaftslager II w Kolcach. Są to listy zmarłych więźniów, po raz 
pierwszy opracowane i opublikowane. Autor wyciąga z nich szereg logicznych 
wniosków, przez co wartość ich dla historyka jest bardzo wysoka i cenna. Ujawnia
ją one sporo szczegółów dotyczących lokalizacji obozów pracy, systemu ich admi
nistracji, narodowości więźniów oraz szereg nazwisk funkcjonariuszy obozowych. 
Zastanawiające jest, dlaczego są to tylko nazwiska Ostarbeiterów, głównie Rosjan. 
Poza tym wiele daje do myślenia fakt, że były miesiące, kiedy w ogóle nie dokony
wano takich wpisów, np. w księdze zgonów Walimia. Czyżby wtedy nie umierali 
więźniowie? A ponadto brak jest przyczyn zgonu poza wpisami w księdze Głuszy
cy Górnej (dot. rewiru w Kolcach). W sumie jednak są to cenne materiały. 

Korzystając z nich Autor nie ustrzegł się jednak, moim zdaniem, pewnych nie-

1 M. M a c  i e  j e  ws k i, Filie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Górach
Sowich (1943-1945) (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, t. I, Wro
cław 1974, s. 117). 

2 Według Vorlćiufiges Verzeichnis der KZ und der Aussenkommandos sowie
anderer Haftstći.tten unter dem Reichsfilhrer SS in Deutschla·nd und besetzten 
Gebieten, 1933-1945, Arolsen, luty 1969 r., s. 125. 
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ścisłości, a mianowicie: na s. 121, 122, 124, 129 przytacza fragmenty zeznań T. Mo
derskiego. Wydaje mi się, że zeznania te nie odnoszą się do terenu Gór Sowich. 
W paru słowach postaram się stwierdzenie to udowodnić. 

świadek T. Moderski zeznał, że we wrześniu _1944 r. z obozu w Buchenwaldzie 
przewieziony został do obozu w Walimiu 3• W rzeczywistości świadek z buchen
waldzkiego obozu trafił do „Dory" lub jednej z jej filii, a nie do Walimia. Prze
mawiała zresztą za tym o wiele bliższa odległość geograficzna i fakt, że właśnie 
,.Dora" i jej filie czerpały siłę roboczą głównie z Buchenwaldu. Potwierdza to dal
sza treść zeznań. Świadek Moderski wspomina o kilkupiętrowych, prawie gotowych 
lub wręcz wykończonych kondygnacjach, w których odbywała się produkcja V-1 
i V-2. Porównuje Walim z późniejszym miejscem swego pobytu Langenstein-Zwie
berge, podając, że obie fabryki były identyczne we wszystkich szczegółach 4• I tu 
jest następny dowód na to, że świadek w Walimiu nigdy nie był. Stan dotychcza
sowych badań, jak również moja wizja lokalna (badania terenowe) w Walimiu po
zwalają to potwierdzić. Ponadto, znając dokładnie podziemia Walimia, Langenstein
-Zwieberge, a i częściowo „Dory", mogę z całą pewnością stwierdzić, że mają one 
różny charakter, inną metodę budowy, wielkość, kształt, zastosowany materiał, 
znacznie mniej zaawansowane stadium budowy i wykończenia. Przytaczany fak1 
ciągłego przebywania więźniów (również w nocy) i palenia zwłok prądem elektrycz
nym w podziemiach nie ma pokrycia dla Walimia - potwierdziły to zeznania i re
lacje innych byłych więźniów; charakterystyczne zaś to jest i rzucającego się 
w oczy w odniesieniu do „Dory", i to tylko okresu początk01wego, gdy więźniowie 
w pełni nie urządzili jeszcze obozu kolo Niedersachschwarwerfen. Biorąc pod uwagę 
powyższe, a ponadto fakt przytaczany przez świadka, iż ich korespondencja przecho
dziła przez Buchenwald, zeznania jego wykluczyłem jako nieistotne dla tematu 
Walimia. Wydaje mi się, że miało tu miejsce wtórne skojarzenie pewnych faktów 
z relacji prasowych o Walimiu szeroko publikowanych w 1964 r. z później składa
nymi zeznaniami (w 1968 r.). Wynikło to najprawdopodobniej z dobrej woli i nie
znajomości zagadnienia. Dlatego też należałoby wykluczyć również pozostałe przy
toczone informacje, jak nazwiska 6 więźniów zmarłych rzekomo w Walimiu, po
dawane nazwiska funkcjonariuszy obozowych i in. Błąd ten popełniła również 
OKBZH we Wrocławiu, przyjmując je i w olbrzymiej części wykorzystując w swym 
opracowaniu. Nic dziwnego, nie znając dokładnie pozostałych podziemi z czasów 
wojny na terenie Walimia i NRD trudno wychwycić te drobne niuanse. 

Wątpliwość budzi również zeznanie innego świadka, a mianowicie E. Słowiń
skiego s, który podobnie jak Moderski, podając informacje o pobycie w Walimiu, 
w rzeczywistości nigdy tam nie był, gdyż dorzuca tak charakterystyczną i znaną 
nazwę pozwalającą na natychmiastowe stwierdzenie omyłki świadka, a mianowi
cie - ,,Dora". Stąd i jego zeznania nie mogą być brane pod uwagę przy omawianiu 
obozów „Walimia". 

Po tych uwagach chciałbym ponownie wrócić do początku artykułu M. Macie
jewskiego. Na s. 123 przytacza Autor, zresztą za Z. Dawidowiczem s, kryptonim za-

3 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu, Sprawo
zdanie z przeprowadzonego śledztwa w sprawie zbrodni pepelnionych w obozach 
Gór Sowich (Walim i okolice), powiat Wałbrzych, sygn. Ds 9/67. Cytowane dalej: 
Sprawozdanie OKBZH we Wrocławiu. 

4 Walim - miejscem masowych zbrodni (Żilłnierz Wolności, 3 VIII 1964). 
5 M. M a  c i e  j e w  s k i, op. cit., s. 129.
6 Z. D a  w i d  o w i c z, Góry śmierci (Mówią wieki, 1972, nr 7). Artykuł ten wy

daje mi się mocno przesadzony i nie oparty na należycie udokumentowanych 
faktach. 
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rządu budowy jako „Sonderbaurorhaben Niederschlesien", która nie ma uzasadnie
nia, a nazwę komanda zatrudnionych tam więźniów jako „Bauvorhaben Riesa"; 
później zresztą sam wraca do tej drugiej nazwy jako kryptonimu zarządu budowy 
(s. 126): Zarząd „Baurorhaben Riesa wyjechał do Wiednia", co z kolei ma uzasadnie
nie i potwierdzenie w jedynym znanym mi dokumencie o Walimiu (dotyczącym 
śmierci 11 więźniów). Taką wersję przyjęła również OK BZH we Wrocławiu 
w swym opracowaniu 1. W dalszej części artykułu Autor przytacza nazwę 
,, Scheillhorn" jako nazwę firmy. Chciałbym tu gwoli ścisłości wyjaśnić, iż w rzeczy
wistości nie była to nazwa firmy, lecz podwójna nazwa jednego z komand obozu 
Wolfsberg, które najprawdopodobniej dla zachowania tajemnicy przy pracach na 
zewnątrz obozu nosiło nazwę „Scheillhorn", a przy pracach wewnątrz obozu nazy
wało się „Lagerbau" s. 

Trudno mi również przyjąć podawaną śmiertelność wśród więźniów na 50 osób 
dziennie. Wobec niepełnych, niestety, danych udało mi się stwierdzić, że w zależ
ności od obozu, okresu była ona bardzo różna nawet dla tego samego obozu. Śmier
telność ta wahała się w granicach od 10 do 120 zgonów dziennie ( nie licząc nagłych 
wypadków zasypania więźniów w podziemiach 9). 

W dalszej części artykułu (s. 138) Autor, powołując się na zeznania H. Hali, 
stwierdza, że obóz jeniecki w Kolcach powstał w 1942 r., a pierwszy transport 
więźniów miał miejsce w 1943 r. Zeznania H. Hali są prawdziwe, ale wkradł się 
w nie błąd spowodowany najprawdopodobniej przez protokolanta, gdyż pierwsza 
data winna brzmieć koniec 1943 r., a druga początek 1944 r. Potwierdził to zresztą 
w rozmowie ze mną H. Hala. I ma to uzasadnienie w dalszej części zeznań, gdzie 
następnie przez tegoż świadka omawiany jest okres połowy 1944 r. W przeciwnym 
wypadku powstaje niczym nie uzasadniona luka w zeznaniach (okres przeszło roku) 
świadka, który był tam przecież cały ten okres bez przerw. To samo uzasadnienie 
ma dalej rację bytu przy podawaniu faktu śmierci 600 więźniów (s. 139). Bezpo
średnią pracę przy budowie podziemi rozpoczęto w styczniu 1944 r., co w pełni 
można udowodnić, a przyjmując date 1943 r. otrzymalibyśmy ten sam fakt śmierci 
600 więźniów, ale w podziemiach, których praktycznie nie było. Również nie zgo
dziłbym się z datami, jako zbyt (o rok) wczesnymi, przy zeznaniach W. Milejskie
go 10 (s. 140), z podobnych przyczyn, co poprzednio. Znajduje to potwierdzenie w ze
znaniach innych świadków. 

Na zakończenie ostatnia uwaga, jaka mi się nasunęła czytając artykuł M. Ma
ciejewskiego, a mianowicie na s. 141 Autor przytacza fragment zeznań W. Milej
skiego: ,,z transportu 4000 więźniów, przede wszystkim Żydów przywiezionych 
w 1944 r., po kilku miesiącach pozostało przy życiu tylko 1000 więźniów". W po
przednio złożonych zeznaniach tenże sam świadek podaje liczbę przybyłych trans
portów na dwa razy po 3 tys., a z pierwszego ocaleć miało 900 więźniów. Ale to 
już nieści�łość wynikła z winy świadka, a nie Autora artykułu. 

Wspom�iane wyżej nieścisłości nie przekreślają poznawczej wartości i społecz
nej użyteczności artykułu. Stanowi on poważny wkład do badań nad zbrodniami 
hitlerowskimi na ziemi dolnośląskiej i istotny przyczynek do syntezy tego problemu. 

Jerzy Cera 

7 Sprawozdanie OKBZH we Wrocławiu, s. 1. 
s A. Ka j z e r, Za drutami śmierci, Łódź 1962, s. 145. 
9 J. C e r  a, Praca więźniów w obozach koncentracyjnych „Walimia", praca dy

plomowa, napisana pod kierunkiem naukowym dra Mariana Jędrzejki w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, Poznań 1974, tab. nr 4, s. 72. 

10 Zeznanie W. Milejskiego z 20 VI 1967, Akta OKBZH, t. I, k. 10. 

8 - Sobótka 1976, z. l 
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KLASSENKAMPF - TRADITION - SOZIALISMUS. Von den Anfangen der 
Geschichte des deutschen Volkes bis zur Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin 1974, ss. 793. 

W wyniku wieloletniej pracy dużego zespołu historyków i przedstawicieli innych 
dziedzin nauk społecznych powstał obszerny zarys dziejów narodu niemieckiego oraz 
historii NRD. Zarys ten będzie stanowił z kolei podstawę do stworzenia wielotomo

wej szczegółowej historii w ciągu najbliższego dziesięciolecia. 
Książka powstała pod kierownictwem 12-osobowego zespołu wydawniczego, 

który posiadał do dyspozycji siedem grup roboczych, złożonych z wybitnych znaw
ców poszczególnych okresów; grupy korzystały z materiałów przygotowanych przez 
interdyscyplinarne komisje. Studia materiałowe poddawane były dyskusji w róż
nych instytutach NRD; wykorzystano przy tym liczne doświadczenia dotychczaso
wych prac zespołowych nad innymi kompendiami historycznymi. Zespołem wydawni
czym kierowali: Ernst Diehl jako szef, Horst Bartel - zastępca i Dieter Lange -
sekretarz. 

Zespól redakcyjny i autorzy przyjęli pięć następujących zasad metodologicz
nych w pracy nad dziełem: przedstawić procesy historyczne według praw rozwojo
wych społeczeństwa, a szczególnie w kolejności i w ramach formacji społeczno
-ekonomicznych; ukazać formy i wyniki walki klasowej jako decydujący czynnik 
rozwoju historycznego w formacjach antagonistycznych; uwypuklić twórczą rolę 
mas ludowych; położyć nacisk na rolę klasy robotniczej i jej marksistowsko-leni
nowskiej partii w dziele obalenia kapitalizmu i budowie socjalizmu; zaprezento
wać dzieje narodu jako część historii świata w poszczególnych epokach (s. 14-15). 

Wydawcy nadali dziełu zupełnie specyficzne proporcje, ponieważ okresowi lat 
1,945-1973 poświęcili 39,50/o ogólnej objętości książki. Zrobili to w sposób nieprzy
padkowy. W NRD przystąpiono do pracy nad ukształtowaniem socjalistycznego 
narodu, wobec czego jego droga rozwojowa od 1945 r. wymaga szczególnie pieczoło
witego potraktowania. 

Konstrukcja dzieła przedstawia się następująco: całość dziejów narodu nie
mieckiego i NRD podzielono na 8 epok (1. wspólnoty pierwotnej i przezwyciężenia 
niewolnictwa, 2. przejścia do feudalizmu i wykształcenia feudalnych stosunków spo
łecznych, 3. rozwiniętego feudalizmu, 4. rozkładu feudalizmu, powstania i rozwoju 
kapitalizmu manufakturowego oraz pierwszych rewolucji burżuazyjnych, 5. zwy
cięstwa i umocnienia kapitalizmu w krajach rozwiniętych, 6. pełnego rozwoju kapi
talizmu wolnokonkurencyjnego i przejścia do kapitalizmu monopolistycznego, 
7. imperializmu i przedednia rewolucji proletariackiej, 8. przejścia od kapitalizmu
do socjalizmu), które z kolei składają się z 20 „głównych okresów'· (Hauptperioden).
Podział taki, jak widać, zatarł raczej niż uwzględnił powszechnie stosowaną perio
dyzację na formacje społeczno-ekonomiczne. Niektóre cezury szczegółowe również
budzą pewne wątpliwości, ale spory w tych kwestiach zdają się być jałowe.

W każdym razie stwierdzić trzeba, że otrzymaliśmy fundamentalny zarys dzie
jów narodu niemieckiego i NRD o dużej wartości naukowej i politycznej. Jego po
trzebę odczuwano od dawna. W sposób konsekwentny utrzymano charakter zarysu 
w dziele: zrezygnowano ze szczegółowego opisu faktograficznego przebiegu poszcze
gólnych zjawisk historycznych, koncentrując się na prezentacji koncepcji i ocen 
wobec „historycznych wydarzeń, procesów i problemów na bazie ponownej grun
townej analizy historycznego materiału faktograficznego" (s. 14). Dlatego też nie 
może być mowy o wyczerpującym i pełnym zobrazowaniu procesu historycznego -
,,niektóre problemy pozostawiono otwarte, inne zostały ledwie dotknięte" (tamże). 

Nie bardzo wiadomo, do jakiego odbiorcy dzieło zostało zaadresowane. Jest ono 
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pozbawione przypisów (z wyjątkiem wskazania nielicznych cytatów ze fródeł -

w sumie 79), wykazu literatury, indeksów; nie ma w nim również materiału poglą

dowego w postaci ilustracji czy mapek. Rozmiary i kształt książki zdają się suge

rować, iż ma ona przede wszystkim stanowić podstawę do dalszych badań i słu

żyć jako przedmiot dyskusji nad niektórymi problemami. 

Recenzowana praca nasuwa sporo uwag, refleksji i wątpliwości. Ponieważ auto

rzy i redaktorzy apelują o ich zgłaszanie, sygnalizujemy garść problemów dysku

'syjnych. 

Czytelnik polski szuka poloników w książce i szybko się roczarowuje, gdyż jest 

ich bardzo niewiele, a luki między nimi uniemożliwiają połączenie ich w jaką

kolwiek, najskromniejszą nawet całość logiczną. Wiadomo, że jest to podręcznik 

historii narodowej, a nie powszechnej, jednak porcja wiedzy o kwestiach pozanie

mieckich odmierzona została bardzo skąpo. Np. na przełomie XIX i XX w. o kwestii 

polskiej mówi się jedynie w następujących aspektach: pominięto antypolski cha

rakter Kulturkampfu (s. 287), a o germanizacji i o uciskl'.i narodowym polskiej lud

ności we wschodnich prowincjach Prus jest mowa dopiero przy charakterystyce 

sytuacji na przełomie wieków (s. 319); pominięto zagadnienie Ostfluchtu; wspomina 

się krótko o ustawie kagańcowej i o noweli do ustawy osadniczej z 1908 r. (s. 336 

i n.). żadnych informacji nie znajdzie czytelnik o sprawie polskiej w okresie I woj

ny światowej: ani słowa o niemieckiej gospodarce rabunkowej w Królestwie Pol

skim, o akcie z 5 XI 1916 r., o legionach Piłsudskiego itd. Jest tylko lakoniczna 

wzmianka o deportacji polskiej (i belgijskiej) siły roboczej do Niemiec (s. 354) 

oraz o aneksji części ziem polskich w pokoju brzeskim z 1918 r. Pominięto całko

wicie powstanie państwa polskiego po I wojnie światowej, ukształtowanie jego 

granic, powstania: wielkopolskie i śląskie, plebiscyty itd., odnotowując jedynie, że 

w Polsce (i w Bułgarii) doszło do „wielkich rewolucyjnych akcji" w okresie powo

jennego kryzysu rewolucyjnego (s. 390 i 406). Zasygnalizowano znaczenie układów 

lokarneńskich dla Polski (s. 411), w niezupełnie zresztą właściwym kontekście 
(,,Rządy Wielkiej Brytanii i Francji, popierane przez USA, zamierzały skierować 
roszczenia terytorialne niemieckiego imperializmu głównie w kierunku wschodnim"), 
bo sugerowano tutaj odpowiedzialność jedynie mocarstw zachodnich, a nie rządu 

G. Stresemanna. Pominięto niemiecko-polską wojnę celną z lat 1925-1934. Wspo
mina się o V kolumnie (s. 435) w Polsce (i w Czechosłowacji), lecz nie wspomina
się o tym, że w okresie międzywojennym żyły w Niemczech mniejszości narodowe,

zorganizowane m. in. w Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, w Związku

Polaków w Niemczech itp., które były dyskryminowane i germanizowane. Nie

uwzględniono polsko-niemieckiej deklaracji o nieagresji z 1934 r., natomiast dwu

krotnie przypomniano czytelnikowi, że w Polsce powstała dyktatura wojskowa
w maju 1926 r. (s. 418), czy nawet reżim faszystowski bądź półfaszystowski (s. 430).

Nie uwzględniono również faktu, że wielu niemieckich antyfaszystów walczyło

w Hiszpanii pod dowództwem gen. K. Swierczewskiego. Hitlerowską agresję na

Polskę w 1939 r. podano w skróconej wersji (s. 463 i n.), pominąwszy całkowicie

genezę wybuchu tej wojny.

Wydaje się, że redakcja dzieła powinna w następnych wydaniach zarysu zwró

cić większą uwagę na sprawy polskie. A nawet szerzej: na nowo przemyśleć trzeba 

stosunek elementów historii powszechnej do narodowej; jeżeli w historii ruchu ro

botniczego zwłaszcza nawiązuje się często i obszernie do dziejów tego ruchu w Rosji 

i w Związku Radzieckim, to w innych dziedzinach odniesienia międzynarodowe ro

bią wrażenie przypadkowych. 

Za istotny brak uważam pominięcie związków organizacyjnych między PPS 
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zaboru pruskiego a SPD w okresie lat 1890--1913. Perypetie tych stosunków rzucają 
bowiem dodatkowe światło na proces uwsteczniania się prawicy SPD w okresie 
przed wybuchem I wojny światowej. 

W rozpatrywanym bliżej w niniejszej recenzji okresie - przełom XI.X 
i XX w. - uderza czytelnika fakt, że autorzy przeholowali w identyfikacji mas 
ludowych z klasą robotniczą. Czytelnik odnosi wrażenie, że czyta nie historię narodu 
niemieckiego, lecz dzieje ruchu robotniczego. Prawie zupełnie uciekły z pola widze
nia masy chłopstwa i drobnomieszczaństwa. Błąd ten powstał w ten sposób, że 
autorzy śledzą głównie dzieje SPD i KPD i według tych partii oceniają stopień 
postępowości poszczególnych wydarzeń i zjawisk. A ponieważ partie te miały bar
dzo słabe wpływy na wsi, przeto sprawy chłopskie uszły uwadze autorów. 

Zbyt rzadko autorzy mówią o reperkusjach i wpływie wypadków w Niemczech 
na inne kraje (jak to zrobiono wyjątkowo dobrze na s. 370), 'przeważają bowiem 
informacje o wpływie innych krajów na stosunki w Niemczech. 

Przy omawianiu głosowania w dniu 4 VIII 1914 r. należy wyraźnie powiedzieć, 
ź� K. Liebknecht wraz z 13 towarzyszami uległ na posiedzeniu frakcji dzień 
wcześniej prawicowej większości SPD i z powodu dyscypliny partyjnej oddal głos 
za kredytami wojennymi (s. 345). Nie trzeba kamuflować faktu, iż R. Luksemburg 
miała pewne obiekcje wobec Rewolucji Październikowej w Rosji (s. 365). 

Zupełnie oczywistym błędem jest konstatacja, jakoby rokowania pokojowe 
w 1919 r. toczyły się w Wersalu (s. 391). 

Już na s. 397 mówi się, że KPD działała nielegalnie, lecz dopiero na s. 406 
podaje się konkretny fakt delegalizacji KPD. 

Redakcja przykładała dużą wagę do wplatania w tok wykładu informacji o roz
woju kultury, cywilizacji, oświaty i nauki. Akapity te są powiązane logicznie z po
zostałymi elementami narracji, ich miejsce jednak w planie konstrukcyjnym dzieła 
nie zawsze zostało szczęśliwie dobrane. Znajdują się one zwykle w środku podroz
działów, nie są wyodrębnione, wobec czego trudno je odnaleźć. 

Niejasne jest stanowisko autorów zarysu wobec berlińskich walk styczniowych 
w 1919 r. (s. 384 i n.). Czy były one częścią rewolucji i jaką? Czy to była jedynie 
walka z kontrrewolucją, czy też próba ofensywy? Dlaczego komuniści znaleźli się 
w gronie kierujących akcjami, skoro Centrala KPD 8 I 1919 r. negatywnie oceniła 
cele walki i wycofała swych przedstawicieli z komitetu rewolucyjnego? Na pytania 
te czytelnik nie otrzymuje odpowiedzi. 

Wątpliwości budzi ocena ruchów strajkowych, wybuchających żywiołowo w róż
nych prowincjach Niemiec wiosną 1919 r. Autorzy twierdzą, jakoby robotnicy tkwili 
w wierze, iż możliwa jest „realizacja ich celów przez rząd socjaldemokratyczny" 
(s. 387). Konstatacji tej przeczy okoliczność, że w większości tych ruchów na czoło 
wysuwano przecież hasło obalenia rządu Eberta---Scheidemanna, co właśnie świad
czyło o wysokim stopniu świadomości politycznej klasy robotniczej w Niemczech . 

. Nasuwają się nadto dalsze wątpliwości, czy autorzy dzieła zawsze w sposób 
prawidłowy przypisują obiektywnym zjawiskom subiektywne intencje ze strony po
szczególnych grup ludzkich. Np. na s. 395 twierdzą apodyktycznie, iż „wszystkie 
polityczne dążenia kapitału monopolistycznego do ponownego odzyskania jego sil
nych pozycji opierały się na rozbiciu klasy robotniczej przez prawicowych przy
wódców socjaldemokratycznych", co nie wydaje się słuszne, gdyż klasa robotnicza 
Niemiec (i wielu innych krajów) nie dojrzała wtedy jeszcze w pełni do takiego 
stopnia świadomości, by wziąć całkowity udział w rewolucji. Sformułowania w ro
dzaju pawyższych wywołują wrażenie, jakoby SPD była wszechmocna, a masy 
robotnicze stanowiły bierny obiekt w Tękach przywódców tej partii. To samo do
tyczy oceny klęski ruchu rewolucyjnego w Niemczech w 1923 r. (s. 406), kiedy to 
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główną winą za ten fakt obciąża się prawicowe kierownictwo SPD. Ocena taka jest 
uproszczona i została przejęta bezpośrednio z przedwojennych enuncjacji KPD, 
spreparowanych na doraźny użytek polityczny, lecz nie. o'dpowiada ona dzisiejszemu 
stanowi wiedzy. Chyba też niewłaściwie zaprezentowana została rola SAP (s. 434), 
sprowadzona do „utrudniania akcji jedności klasy robotniczej". Zarzuty wobec
SPD w innych sprawach (s. 448) trącą równie.ż „przedwojennym" charakterem. 

W niektórych momentach autorzy odpersonifikowali wydarzenia historyczne. 
Dlaczego Grupa Spartakusa pozostała w narracji anonimowa, gdy przywódcy 
USPD zostali wymienieni z nazwiska (s. 356 i n.)? 

Pewne wątpliwości budzi nie zawsze jasna i konsekwentna kolejność narracji. 
I tak na Ś. 315 najpierw przedstawia się proces monopolizacji niemieckiego prze
mysłu, a potem dopiero osiągnięcia w zakresie postępu technicznego, chociaż w do
tychczasowych podręcznikach i opracowaniach stosuje się odwrotną kolejność. Ele
mentarne dane demograficzne o II Rzeszy podać należy wcześniej niż to uczynio
no (s. 339). To samo dotyczy okresu międzywojennego (s. 414). 

Niejasne jest następstwo czasów w narracji, gdyż praesens przeplata się z per
fectum w sposób nie zawsze przejrzysty (s. 321-322: ,,bedeutet... wurde... ermo
glicht ... wurde"). 

Niezbyt również szczęśliwie objaśniono niektóre szczegółowe i konkretne wyda
rzenia. Autorzy założyli najwidoczniej, że czytelnik dzieła posiada pewną elemen
tarną znajomość historii Niemiec i dlatego nie interpretują bliżej tzw. Ktiller-Coup
z listopada 1895 r. (s. 305) ani pierwszego kryzysu marokańskiego z lat 1905_.:1906: 
(s. 329). Ale dlaczego w takim razie objaśnili drugi kryzys marokański z 1911 r. 
(s. 340)? Uznali, że istota wypadków w Zabern w 1913 r. jest znana (s. 342), dla
czego jednak podali szczegółowe daty z olĆresu wybuchu I wojny światowej (s. 345)?' 
A jednocześnie bez jakichkolwiek komentarzy wyjaśniających podali czytelnikowi 
possybilistów, millerandystów, trade-unionistów, fabian, legalistów (s. 320). Wydaje 
się, że trzeba te sprawy konsekwentnie uporządkować. 

Wątpliwości budzi sposób datacji. Bardzo często używa się pór roku i miesięcy 
dla określenia terminów wydarzeń, czasami zaś występuje data dzienna - ale .IJ.ie 
dla wypadków pierwszorzędnej rangi. Trudno dopatrzeć się w tym systemie logicz
nego porządku i racjonalnego układu. 

Uściślić trzeba chronologię. Jeśli na s. 332 kryzys gospodarczy datuje się na lata 
1907-1908, to; na s. 337 nie można przedłużać jego trwania na lata 1907-1909. 
Jeżeli na s. 366 mówi się o „pierwszym" punkcie szczytowym ruchu rewolucyjnego 
w Niemczech, to trzeba następnie wyraźnie powiedzieć, kiedy miał miejsce drugi lub 
następny szczyt. 

W konkluzji można pogratulować historykom NRD i życzyć im dalszego do
skonalenia ich wybitnego dzieła, które stanowi znakomitą podstwę do prac nad 
przygotowaniem wielotomowej historii Niemiec i NRD. 

FTanciszek. Hawranek. 

PRZEMIANY W SWlADOMOSCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW WOJE
WÓDZTW ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH W LATACH 1945-1970, Wrocław 1974, 
SS. 159. 

Wydawnictwo Ossolineum na zlecenie TKKS wydało kolejną interesującą po.: 
zycję, poświęconą przemianom w świadomości społecznej mieszkańców województw 
zachod.nich i północnych. Inicjatywa godna uwagi, tym bardziej że poruszany temat 
jest raczej nieznany. 

W. Markiewicz we wprowadzeniu do omawianej problematyki (a tak należy
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traktować chyba jego artykuł) zatrzymał się głównie nad zagadnieniem integrującej 
roli czynnika politycznego, który w hierarchii systemów więzi społecznej jest naj
ważniejszy. W dotychczasowych opracowaniach związanych z Ziemiami Odzyska
nymi czynnik ten był bądź pomijany, bądź traktowany drugorzędnie, a przeCiez 
jego brak może w znacznym stopniu zniekształcić rzeczywistość społeczną na tych 
terenach. 

W okresie 25 lat w poglądach politycznych i ideologicznych mieszkańców Ziem 
Odzyskanych nastąpiła ogromna zmiana. Rosło zaufanie do nowego ustroju, utrwa
lało się przekonanie o stałości terytorialnej, wzrastało zrozumienie sojuszu polsko
-radzieckiego, dzięki któremu Związek Radziecki stawał się gwarantem nienaru
szalności granic na Odrze i Nysie. Praca działaczy politycznych i państwowych na 
tych terenach obfitowała w rozliczne trudności. Nie brakło także pewnych defor
macji, takich jak np. transponowanie różnic kulturowych na płaszczyznę różnic 
ideowo-politycznych. 

Te skomplikowane i nadzwyczaj trudne procesy integracyjne i dezintegracyjne 
zachodzące na tych terenach wymagały - jak podkreśla Markiewicz - politycznych 
metod regulującego działania. Jednakże zbyt jednostronne potraktowanie tej za
sady prowadziło do deformacji i szkodliwego uniformizmu. Przy czym zjawJsko to 
miało swe przyczyny w ogólnej atmosferze tamtych lat w Polsce. 

Kategorią umożliwiającą analizowanie procesów integracji politycznej jest kul
tura polityczna. Zależy ona od stosunków klasowych panujących w państwie. 
Przykładem klasowo uwarunkowanej kultury politycznej społeczeństwa Polski 
przedwojennej były tendencje mocarstwowe, tzw. orientacja jagiellońska, funkcjo
nowanie takich organizacji, jak Liga Morska czy Kolonialna. 

Najważniejszym osiągnięciem powojennej kultury politycznej jest upowszechnie
nie się nowej oceny sił państwa oraz jego znaczenia i prestiżu w świecie. Pozbyto 
się także nieufności w stosunku do innych państw. Przeciętny Polak rozumie rolę 
i znaczenie sojuszów, jakie zawarła Polska z innymi państwami socjalistycznymi 
i ZSRR. Inną cechą nowoczesnej kultury politycznej Polaków jest wyzbycie się 
różnych narodowych stereotypów. Wychowanie polityczne na zasadach internacjo
nalizmu umożliwiło umiejscowienie na właściwym miejscu Polski, a także przezwy
ciężenie stereotypu Niemca jako odwiecznego wroga Polski. 

W. Markiewicz kończy powyższe rozważania twierdzeniem, że w chwili obecnej
powstała prężna, ambitna i ustabilizowana społeczność, przystosowana do korzy
stania i tworzenia nowych wartości zawartych w ideałach społecznych socjalizmu. 

Szczegółowo omawia jeden z elementów kultury politycznej artykuł M. Orze
chowskiego i W. Wrzesińskiego, poświęcony percepcji przemian terytorialnych 
Polski po II wojnie światowej w świadomości społecznej. Kwestia granic wiąże się 
z problematyką państwa i narodu polskiego oraz różnych relacji między tymi 
dwoma pojęciami, które wywierają silny wpływ na świadomość społeczną. Jednora
zowy akt · zmiany granic wiązał się z długotrwałym, skomplikowanym i nie pozba
wionym elementów dramatycznych procesem zmian w uświadamianym obrazie 
ojczyzny. 

Orientacja piastowska zaczynała dominować dopiero w okresie wojny. Dotych
czas największe znaczenie, oparte zresztą na faktach politycznych, miała orientacja 
,,na wschód". Zainteresowanie ziemiami północnymi i zachodnimi było nikłe. Pod
łoże tego typu postaw wynikało z uwarunkowań klasowych, tradycji, akcji propa
gandowych. Ukształtowanie Polski w nowych granicach stworzyło konieczność 
przełamania i przekształcenia przeobrażeń świadomościowych dotyczących kwestii 
terytorialnych Polski. Procesy te wiążą się ściśle ze szczegółową polityką państwa 
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w stosunku do ziem odzyskanych. Autorzy śledzą wzajemne relacje między tymi 

czynnikami, ilustrując wyniki swych analiz fragmentami pamiętników, które auten

tycznością wypowiedzi podkreślają ważność problemu. 

Dzięki aktywnej polityce państwa po 1956 r. powstała tzw. ,,ojczyzna pry

watna". Dzięki temu młode pokolenie wyrosłe na tych ziemiach można już jak su

gerują Autorzy, uznać za autochtonów. W chwili obecnej wykształciła się zgodność 

między terytorium państwowym a terytorium narodowym, pomimo istniejących 
jeszcze sentymentów repatriantów. Dokonał się proces identyfikacji terytorium pań
stwowego z terytorium narodowym. 

Zinstytucjonalizowaną formą działalności integracyjnej na Ziemiach Odzyska
nych jest funkcjonowanie partii politycznych (najpierw PPR, potem PZPR). Proble
mem tym zajmuje się w kolejnym artykule M. Surmaczyński. Autor krytykuje 

dotychczasowe opracowania socjologiczne dotyczące Ziem Zachodnich za jednostron
ność, brak głębokich i wieloaspektowych penetracji bad�wczych, a głównie nie
interesowanie się działalnością różnych organizacji. Swoje rozważania nad rolą 
partii rozpoczyna od szczegółowego wymienienia zadań czy ról, jakie partia na tych 
terenach realizowała. Daje to szeroki obraz jej działalności. W pierwszym rzędzie 
należało unieszkodliwić hitleryzm, dalej objąć władzę, zająć się organizacją życia 
społecznego i gospodarczego Ziem Odzyskanych. 

Planowe rozmieszczenie ludności, tworzenie i organizowanie życia osadników, 
przebudowa ustroju rolnego wsi, pokonanie trudności związanych z jednoczesnym 
zasiedlaniem i zmianą ustroju polityczno-społecznego państwa, walka z opozycją 
w kraju, przezWYciężanie skutków zimnej wojny, przekształcanie świadomości 
osadników, walka klasowa w aparacie administracyjnym, eliminacja konfliktów 
z życia społecznego, wyzwalanie inicjatyw gospodarczych itd. - to główne płasz
czyzny działalności partii na ziemiach zachodnich. Autor je wymienia i omawia. 
Podkreśla zmieniającą się rolę partii w zależności od okresu działania i zadań, 
które realizowała. Jedną z zasadniczych ról było przeorientowanie świadomości 
Polaków zamieszkujących te ziemie. 

O ile powyższe opracowanie dotyczyło ogólnegp omówienia roli i działalności 
partii, to kolejne B. Pasierba odnosi się dq działalności partii na Dolnym śląsku 
w ciągu zaledwie kilku miesięcy i ich koncepcji jedności narodu. Koleje polityczne 
jedności dolnośląskiej były bardziej skomplikowane niż w innych regionach kraju. 
B. Pasierb przedstawia koncepcje poszczególnych partii. Jedna z nich, zdecydowa
nie antykomunistyczna i antyradziecka, upatrywała jedność polityczną w działaniu
w kierunku wyzwolenia Polski z niebezpieczeństwa komunistycznego, druga zaś nie
zamierzała wchodzić w układy z poprzednią. Autor prezentuje koncepcje jedności
PPR i PPS, akcentując istotę współdziałania w 1945 r. w warunkach dolnośląskich,
gdzie dominować zaczęły problemy pionierów-osadników. W okresie tym słabo ro
zumiano, że zbyt wiele jest spraw, które powinny łączyć obie partie, a nie dzielić.
Niemniej, jednak mimo czynników hamujących jedność narodową proces w rzeczy
wistości dokonywał się niemal samoczynnie „w codziennym trudzie pionierstwa•·.
W okresie tym pojawił się problem najdonioślejszy dla istoty władzy i socjali
stycznej rewolucji: przeobrażenia polityczno-ideowe w łonie ruchu ludowego.

Szczególnie uaktywniła się prawica w partii chłopskiej, która podjęła frontalny
atak na władzę ludową. Partie robotnicze właściwie oceniały procesy zachodzące

w SL, jednak nie podjęły w tym czasie żadnych zdecydowanych działań. Słowem po
szukiwanie dróg jedności w ramach społeczności dolnośląskiej było niezwykle
trudne, związane z walką o władzę. Ten właśnie etap decydował o obliczu przy
szłej socjalistycznej ojczyzny.
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W artykule J. Goćkowskiego i B. Jałowieckiego rozpatrywane jest zagadnienie 
więzi społecznej na Ziemiach Odzyskanych. Uwaga skupiona jest na trzech jej 
aspektach. W pierwszym rzędzie chodzi o takie, które związane są z układem 
osadniczym, zakładem pracy. Dr.ugi aspekt to te więzi, które nakazują traktować 
Polskę jako „ojczyznę ideologiczną". Trzeci polega na rozumieniu więzi jako składni
ków realiów społecznych typu społeczeństwa socjalistycznego. Chodzi tu głównie 
o realizację strategii i taktyki PPR i PPS, a potem PZPR, a także o działalność
apara�u administracyjnego i państwowego oraz innych organizacJ1 1 stowarzyszeń.
Na kształtowanie się tych więzi miał wpływ charakter zjawiających się grup spo
łecznych i jednostek.

B. Ratuś przedstawia procesy rozwoju oświaty i kultury na ziemi lubuskiej.
Czynnikiem normującym i ułatwiającym je było powołanie w 1950 r. województwa 
zielonogórskiego. W okresie od 1945 r. zauważa się ogromny rozwój placówek 
oświatowych i kulturalnych w miastach i na wsi. Stolica województwa to centrum 
środowisk twórców kultury, nauki, centrum wydawnicze. Wiele sukcesów na tym 
polu ziemia lubuska zawdzięcza funkcjonującemu od 1957 r. Lubuskiemu Towa
rzystwu Kulturalnemu i powstałemu w 1964 r. Lubuskiemu Towarzystwu Nauko
wemu. Ich działalność ściśle związana jest z pierwszą wyższą uczelnią na tym 
terenie. Na tle przemian oświatowo-kulturalnych Autor rysuje proces laicyzacji 
na ziemi lubuskiej, jednak z powodu braku bardziej szczegółowych badań ograni
cza się do sygnalizacji k.ilku faktów i uwag. 

B. Reiner prezentuje pierwsze wyniki badań nad przemianami świadÓmości
społecznej ludności woj. opolskiego. Rysuje szereg specyficznych cech środowiska 
społecznego rra Opolszczyźnie, które odgrywają istotną rolę w procesie zmian świa
domościowych. Podkreśla znaczenie kościoła - do niedawna pełnił on niemal wszyst
kie funkcje społeczne. Do dziś kościół i ksiądz są powszechnie uznawanymi autory
tetami, jednakże już tylko w sprawach kościelnych. Na skutek silnych prądów 
laicyzacyjnych dokonało się oddzielenie funkcji politycznych i świeckich od reli
gijnych. Do nowych procesów społeczno-kulturowych zalicza wzrost poziomu wy
kształcenia i zmianę wzorów etycznych, zwłaszcza młodzieży,• z tradycyjna-religij
nych na łączące elementy religijne i świeckie. Ten drugi wzór ulega ostatnio 
stałemu upowszechnianiu. 

W kolejnym artykule K. Krzyżagórski omawia te czynniki kulturowe, które 
wpływają na proces integracji społecznej ziem zachodnich. Partie działające na 
tych terenach posiadały swoje programy rewolucji kulturalnej. Program PPR głosił, 
że rzecz nie leży w odrodzeniu kultury polskiej na tych terenach, lecz jest to 
problem ogólnonarodowy. Chodziło więc o tworzenie narodowej wspólnoty kultu
rowej, sterowanej przez centralny ośrodek dyspozycyjny państwa ludowego. Autor 
szczególnie interesuje się wpływami tej polityki na procesy integracyjne, rysuje 
pasjonujący i barwny wizerunek „legendy pionierskiej" naszych Ziem Odzyskanych. 

Omówiona wyżej książka porusza problemy kształtowania się bardzo delikat
nych i raczej nie skłonnych do szybkich zmian procesów w sferze świadomości. 
Ujęcie zagadnienia jest niezwykle wszechstronne i wielopłaszczyznowe. Jednakże 
należy zwrócić uwagę na brak jakiejś nici przewodniej, łączącej poszczególne arty
k'uły w bardziej spójną całość. Rzuca się w oczy także inna sprawa. Artykuły, 
w których rozważania oparte są na konkretnych przykładach „z terenu", dotyczą 
jedynie ziem zachodnich. Województwa północne nie zostały potraktowane równo
rzędnie, z wyjątkiem tych prac, które ujmują proces powojennych zmian bardziej 
kompleksowo. Chodzi tu o opracowania W. Markiewicza, M. Orzechowskiego 
i W. Wrzesińskiego. Proces zmian w świadomości społecznej ludności ziem północ-
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nych charakteryzuje się zapewne innymi specyficznymi cechami niż ten sam proces 

na zachodzie kraju. Jest to pewne ograniczenie tematyki książki, jednakże w żaden 

sposób nie wpływa na wartość pozycji oddan�j nam niedawno do rąk. 

Barbara· Witkowska-Rozciecha 

J. K o s s a k, ROZWÓJ KULTURY W POLSCE LUDOWEJ, Warszawa 1974,

SS. 241. 

Od dłuższego czasu zdobywa sobie coraz większe uznanie pogląd, że nie istnieje 

taka dyscyplina nauki (socjologia, historia, antropologia kulturowa), która może 

być samowystarczalna pod względem zakresu ogólnej teorii i metod w dziedzinie 
badania zjawisk kultury. Znaczenie interdyscyplinarnego ujęcia zjawisk kultury 
wzrasta szczególnie, kiedy przedmiotem badania stają się zjawiska rozwoju kul

tury w dłuższym okresie i w zmieniającym się społeczeństwie. 
Przystępując do analizy książki J. Kossaka Rozwój kultury w Polsce Ludowej, 

warto zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt, że Autor świadomie przyjmuje 
potrójny niejako punkt widzenia w stosunku do rozpatrywanych zjawisk kultury: 

historyka, socjologa i polityka. Z tych też dziedzin uprawianej twórczości nauko
wej i publicystycznej jest J. Kossak najlepiej znany czytelnikom poprzednich jego 
prac. Prezentowana książka spełnia jak dotychczas w sposób najlepszy postulat 
interdyscyplinarnej syntezy najnowszych dziejów kultury w Polsce Ludowej w po
równaniu z pionierską pracą S. Żółkiewskiego O kulturze Polski Ludowej (1964), 

o wyraźnym nachyleniu historyczno-literackim, czy pracą B. Suchodolskiego Pro
blemy kultury socjalistycznej (Materiały i dokumenty Kongresu Kultury Polskiej,
Warszawa 1967), odnoszącą się głównie do problematyki pedagogiki społecznej
w sferze przemian kultury Polski Ludowej. J. Kossak pokonując rozterki zwią

zane z koniecznością często arbitralnego wyboru wiążącego się z każdą pracą
syntetyczną, zdając sobie sprawę z pominięcia wielu interesujących problemów,
którym sam dawał wyraz w innych publikacjach, np. Spór o współczesną kulturę
(Warszawa 1968), skoncentrował uwagę na generalnych problemach rozwoju kul
tury w Polsce Ludowej.

Zakreślone we „Wstępie" trzy zasadnicze nurty rozważań zostały konsekwent
nie przeprowadzone w merytorycznych częściach pracy. Pierwszy z wyróżnionych 
nurtów przewija się przez cały tok rozważań i analizy zgromadzonego materiału 
empirycznego, jest nim mianowicie dążenie· do ukazania ciągłości niezmiennych 
cech polityki kulturalnej w całym okresie Polski Ludowej. Teoretyczne uzasad
nienie tego ogólnego kierunku przyjętego w całości pracy rozwinięte zostało 
w rozdz. 1, zatytułowanym „Zasady polityki kulturalnej Polski Ludowej". Drugi 
nurt podstawowych rozważań Autora zmierza do ukazania związków między ogól
nymi procesami rozwoju społecznego (zmiany struktury klasowo-warstwowej) a prze
mianami kształtu i treści kultury. Ukazanie takiej skorelowanej analizy czynników 
socjologicznych i kulturowych możliwe jest w pracy syntetycznej. Jest to zarazem 

próba przeciwstawienia się tendencjom przyczynkarskim, jakie dominowały w wielu 
badaniach zjawisk kultury. Trzeci nurt rozważań, skoncentrowany szczególnie 
w rozdziale „Badania naukowe i przyszłość kultury", stanowi próbę przekroczenia 

granicy historycznego czasu dokonanego poprzez kreślenie perspektyw rozwojowych 

na podstawie dokonanej diagnozy aktualnego stanu i dorobku lat ubiegłych w dzie
dzinie kultury. 
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Większość dotychczasowych bilansujących opracowań operowało obficie wskaź
nikami ilościowymi. Stosowanie metod kwantytatywnych do badania i wartościo
wania zjawisk kultury okazało się wielokrotnie zawodne. Słusznie zatem Autor 
unika w sposób zdecydowany ujęć ilościowych, ograniczając się do podania kilku 
ogólnych wskaźników, jak np. bilans strat wojennych w zakresie zasobów kultury, 
wzrost nakładów książek, produkcja papieru. Uprzywilejowując metodę analizy 
jakościowej z powodzeniem rozwiązuje tak „niewymierne" i skomplikowane pro
blemy, jak narastanie nowego ethesu, stylu życia, zbiorowych zachowań w wyniku 
zmiany struktury społecznej pod wpływem procesów industrializacji i urbanizacji, 
a w ostatnim okresie pod wpływem syndromu czynników określonych ogólnie mia
nem rewolucji naukowo-technicznej. 

Szczególne mistrzostwo analizy jakościowej osiągnął Autor w dziedzinie mu naj
bliższej, w problematyce zjawisk sztuki i rozwoju kultury artystycznej. Rozwój 
sztuki rzadko wykazuje tendencje jednokierunkową, częściej nawet w tak krótkim 
okresie, jakim jest 30 lat, występują cofnięcia, wzloty i okresy zastoju. Utrzy
mując ciąg historyczny autor nie unika spraw trudnych, a nawet pisze wyraźnie 
o konfliktach. Takie ujęcie problematyki rozwoju artystycznego uznać należy za
pionierskie w stosunku do wcześniejszych opracowań i prób z dziedziny rozwoju
kultury w Polsce Ludowej.

Sytuacje konfliktowe w życiu artystycznym i społecznym wykazują, jak wy
nika z analizy historycznej dokonanej przez Autora, dwa zasadnicze aspekty. Prze
słanki jednego Ż typów konfliktów tkwią niejako na zewnątrz światr sztuki, są 
pochodną następujących zmian strukturalnych: ,,konflikty między folklorem wiej
skim i rytmem cywilizacji urbanistycznej, miedzy życiem małych społeczności 
małomiasteczkowych a życiem powstających w bezpośrednim sąsiedztwie wielkich 
kolektywów przemysłowych" (s. 7). Drugi z wyróżnionych typów konfliktów na
zwać można wewnętrznymi, ich przesłanki tkwią w zmieniających się postawach 
i „przewartościowaniach wartości" wewnątrz środowisk twórczych. 

Przemyślenia i wnioski z wielu innych publikacji Autora, poświęconych twór
czości i recepcji filmu, wykorzystane zostały w osobnym rozdziale pt. ,,Miejsce 
filmu w· rozwoju twórczości artystycznej". Autor nie ukrywa również negatyw
nych procesów, jakie następowały w przestrzennym układzie ośrodków twórczych. 
Dominowanie ośrodka centralnego w Warszawie prowadziło do ogołocenia z sił 
twórczych w dziedzinie kultury mniejszych ośrodków. Autor wyraźnie opowiada 
się za modelem geografii kulturalnej, w którym przy docenianiu roli ośrodka cen
tralnego, stwarzano by większe szanse ·terenowym środowiskom twórczym. Przy
kładem policentrycznych układów ośrodków regionalnych są województwa za
chodnie, na których terenie w wyniku historycznych już dzisiaj procesów osadni
ctwa powojennego (4,5 mln osób w ciągu trzech pierwszych lat), powstały silnie 
promieniujące centra nauki i kultury. Na przykłady z tych terenów zasiedlonych 
w wyniku migracji powojennych Autor powołuje się i z innych względów. Na 
gruncie następującej integracji społeczności tych terenów zrodził się nowy wzór 
kulturowy patriotyzmu lokalnego, który, jak stwierdza Autor, ,,nie ma nic wspól
nego z zaściankowym szowinizmem". Potwierdzeniem tych obserwacji jest też fakt 
najliczniejszego rozwoju w skali kraju towarzystw .społeczno-kulturalnych właśnie 
na tych terenach. 

Bilansując przeprowadzone analizy odnośnie do województw zachodnich, Autor 
stwierdza: ,,Gospodarczej i politycznej roli regionów zachodnich i północnych nie 
można przecenić. Tam dokonywane będą w najbliższych latach najważniejsze inwe
stycje przemysłowe, tam znajdujemy źródła surowców i energii, tam mamy naj-
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wi�kszy przyrost ludności, najlepszą sieć komunikacji, najwyższy procent ludności, 

najbardziej wydajne okręgi rolnicze, tam leży przyszłość Polski" (s. 189). 

Rozwiązując różne problemy związane ze zjawiskami kultury, Autor wzbogaca 
swoje analizy sięgając do nie publikowanych najnowszych opracowań, np. synte

tycznego studium A. Jawłowskiej Osobowość kulturalna w rozwiniętym społe

czeństwie socjalistycznym (Komisja Prognoz Ministerstwa Kultury i Sztuki, War
szawa 1973) czy opracowań A. Sicińskiego na zlecenie tej samej Komisji Prognoz. 
W modelu oddziaływania kulturalnego na osobowość ludzi żyjących w Polsce Ludo
wej J. Kossak przyjmuje za cytowaną autorką funkcjonowanie trzech komponen
tów osobowości kulturalnej: ,,struktura intelektualna, uwewnętrznione cele i war
tości, oczekiwane rodzaje i kierunki aktywności społeczno-kulturalnej" (s. 80). 

W swoich rozważaniach dotyczących relacji rozwoju kultury w Polsce Ludowej 
i kształtowania się nowych cech osobowości Autor napotyka nieprzekraczalną 
w obecnym stadium badań barierę w postaci zupełnego prawie braku badań empi
rycznych. Teoretyczna i praktyczna użyteczność takich badań, na których brak 

zwrócił on uwagę, niewątpliwie zapowiada ich rychłe podjęcie przez socjologów 
i historyków kultury. Szczególnie cenne są też obok już wymienionych inne postu
laty badawcze wynikające z dokonanego przez Autora bilansu trzydziestolecia 
i „określenie optymalnego zagospodarowania czasu wolnego [ ... ] organizacja odpo
czynku podmiejskiego i turystyki, aspekty urbanistyki związane z obniżeniem 
ekologicznych barier na drodze do uczestnictwa w kulturze, ochrona śr odowiska 
ze względu na jego kulturowe funkcje" (s. 200), 

Podnosząc zasługi Autor,a w nowatorskim podejściu do analizowanego z per
spektywy historycznej procesu rozwoju kultury w Polsce Ludowej, chcemy jedno
cześnie zwrócić uwagę na pewne luki i konieczne uzupełnienia. Rozpatrując pro
blematykę odmiennego w różnych okresach dziejów Polski Ludowej rozumienia 
samego pojęcia kultura, J. Kossak pomija istotną polemikę wokół problematyki 
kultury masowej z chwilą pojawienia się tego zjawiska w Polsce. Poza względami 
teoretycznymi na problem zjawiska kultury masowej warto zwrócić uwagę z po
wodu następstw praktycznych w dziedzinie społecznego upowszechniania wartości 
kultury. 

Go,clzi się w tym miejscu przypomnieć, wypełniając po części wspomniane 
braki w rozważaniach Autora, o opozycji ze strony szkoły J. Chałasińskiego, tzw. 
kulturowej teorii narodu w stosunku do poglądów o ujednolicającym wpływie 
kultury masowej. Krytyka tych tendencji, ujawnionych w miarę rozszerzania się 
wpływów kultury masowej, pochodziła ze strony socjologów wspomnianej szkoły, 
badających kulturę polską w jej ścisłym związku z problematyką narodu. Stano
wisku temu najlepiej dał wyraz B. Gołębiowski stwierdzając, że pomijanie lub 
pomniejszanie związków procesów kulturowych z zasadami tworzenia się klaso
wych i narodowych społeczeństw prowadzi do przyjęcia w teoretycznych docieka
niach nad kulturą w Polsce Ludowej kategorii „kultura masowa", a nie „socjali
styczna kultura narodowa" (B. Gołębiowski, Pamiętnikarstwo i literatura, Warsza

wa 1973, s. 81). 
Polemiki te, przyznać należy, nie miały szerszego zasięgu, jednak dokumenta

cja tego sporu stanowi ten typ materiału źródłowego, który z powodzeniem mógł 

być wykorzystany w rozważaniach Autora, tym bardziej że spór wokół proble

matyki treści i stylu kultury masowej w społeczeństwie socjalistycznym nie został 

definitywnie rozstrzygnięty do czasów współczesnych. 

Podobnie poruszając problematykę zmian demograficznych Autor wspomina 
jedynie o udziale w rozwoju kultury trzech pokoleń Polaków. Problematyka na-
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stępstwa pokoleń w dziedzinie dziedzictwa kulturowego doczekała się już w okresie 
powojennym kilku rozpraw teoretycznych i penetracji empirycznych. 

· Wąskie ramy recenzji zmuszają do skoncentrowania się na najważniejszych
tezach dyskusyjnych i dostrzeżonych brakach, jakie nasuwają się po zapoznaniu 
z tekstem książki. Zamykając niniejsze oceny należy przede wszystkim podkreślić, 
że recenzowana pozycja stanowi w dużej mierze syntezę „osobistą" Autora, co 
należy rozumieć jako wyraźne żaznaczenie własnego stanowiska, wypracowanie 
oryginalnej metodologii ujęcia zjawisk i procesów, wysunięcie i sprawdzenie na 
podstawie materiałów historycznych i wynikach badań różnych dyscyplin sformu
łowanych hipotez roboczych. Równie istotny walor, chociaż innego rodzaju, stanowi 
fakt, że książka J. Kossaka wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom poznaw
czym i praktycznym, a dzięki komunikatywnemu językowi przybliża trudną pro
blematykę kulturologiczną również szerszym kręgom czytelników. 

Władysław Misiak 

W. S z e t  e l  n i c k i, ODBUDOWA KOŚCIOŁÓW W ARCHIDIECEZJI WRO
CŁAWSKIEJ W LATACH 1945-1972. ROLA DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH, 
Roma 1975, ss. 469 + ilustracje. 

„Po latach wojny i okupacji Kościół katolicki w Polsce stanął w obliczu 
problemów, których rozwiązanie było palącą potrzebą chwili. Trzeba było odro
dzić życie religijne i moralne narodu, odbudować materialnie oraz organizacyjnie 
Kościół, rozstrzygnąć sprawy duszpasterskie związane z przesiedleniem ludności 
w następstwie zmiany granic państwowych oraz ułożyć stosunki z nowymi wła
dzami Polski" - stwierdził niedawno jeden z badaczy, pisząc o początkach 
Kościoła na ziemiach nad Odrą i Bałtykiem po II wojnie światowej 1• Zarówno on 
jak i inni autorzy, zajmujący się różnorodnymi kwestiami najnowszej historii 
Kościoła czy to; w całości tych ziem, czy tylko na Śląsku, starali się pokazać 
znaczenie i rolę instytucji kościelnej na tych obszarach Polski 2• 

Bibliografia historii Kościoła śląskiego powiększyła się o nową, omawianą tu 
pozycję. W. Szetelnicki pisze we wstępie: ,.Praca niniejsza pragnie ukazać pewien 
wycinek duszpasterskiego trudu licznej rzeszy kapłanów i wiernych. Nie jest to 
pełna historia Archidiecezji Wrocławskiej ostatnich lat [ ... ] Opracowanie niniejsze 
traktuję jako przygotowanie materiałów i próbę pierwszej oceny działalności 
duchowieństwa polskiego na Ziemiach Zachodnich, w granicach obecnej Archi
diecezji Wrocławskiej. Przyszły historyk, który z dalszej perspektywy czasu po
dejmie się napisania pełnych dziejów Archidiecezji, znajdzie - być może -
w mojej publikacji pewną pomoc, a przynajmniej przetarcie drogi źródłowej 
i szereg gotowych zagadnień opracowanych przede wszystkim na podstawie źró
deł aktowych, kronik pisanych na bieżąco oraz autopsji naocznego świadka. Pra
cując bowiem dd 1,945 r. na Ziemiach Zachodnich, a od 1946 r. w Archidiecezji 

1 J. P i e t  r z a k, Działalność kard. Augusta lilonda jako wysłannika papieskie
go na Ziemiach Odzyskanych w 1945 r. (Nasza Przeszłość. Studia z dziejów 
Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, t. 42, 1974, s. 200). 

2 Spośród wielu publikacji na szczególną uwagę zasługują trzy prace W. U r b  a
n a: Archidiecezja wrocławska w latach 1945-1965, (Nasza Przeszłość, t. 22, 1965, 
s. 10-68); Duszpasterski wkład księży repatriantów w Archidiecezji wrocławskiej
w latach 1945-1970, Wrocław 1970; Duszpasterska siejba kapłanów-repatriantów
na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1970, Wrocław 1972.
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Wrocławskiej na różnych stanowiskach: wikariusza, proboszcza, a równocześnie 
w 1. 1957-1969 w charakterze kanclerza kurii arcybiskupiej, poznałem, jak mało 
kto, całokształt spraw kościelnych tego terenu" (s. 9-10).

Od razu trzeba zaznaczyć, że praca zasięgiem swoim wykracza poza ramy 
zakreślone tytułem. Przeszło bowiem 1/3 tekstu cz. I pt. ,,Organizacja życia reli
gijnego i· odbudowa świątyń" zajmują zagadnienia związane z ogólną historią 
archidiecezji s. Wiele z nich - zwłaszc.za odnoszących się do ogólnych założeń 
polityki powojennej administracji kościelnej na Dolnym śląsku - znanych jest 
z innych publikacji, natomiast w swej zdecydowanej większości Autor oparł się 
także i w tej części na archiwaliach i mało dostępnych wydawnictwach kurial
nych. Dlatego też przedstawiony materiał i wnioski zeń wypływające są dla 
historyka cenne. 

W cz. II „Przegląd odbudowanych świątyń", będącej najistotniejszym frag
mentem książki, zajął się Autor szczegółowymi dziejami odbudowy blisko 100 

obiektów sakralnych, zwracając uwagę na wysiłek świeckich katolików, kleru 
i pomoc państwa. Ukazał więc nie tylko trudną historię ratowania mienia mate
rialnego i przystosowania go do aktualnych potrzeb, ale podkreślił ważkość tej 
kwestii z punktu widzenia narodowego. Przedstawił też zapał i poświęcenie pio
nierów, których wysiłek nie był pozbawiony momentów dramatycznych, wręcz 
tragicznych. 

Wątpliwości budzi konstrukcja książki. Wydaje się, że słusznie przyjęty 
podział na dwie części, nie został konsekwentnie zrealizowany. Przede wszystkim 
w obecnej postaci cz. II posiada charakter materiałowy, co winno być podkreślone 
odpowiednim podtytułem. Natomiast najkorzystniej byłoby rozdziały V-VIII cz. I 
o tytułach: ,,Zniszczenia obiektów sakralnych", ,,Apele władz kościelnych o od
budowę", ,,Tymczasowe środki zaradcze" i „Odbudowa" - umieścić na począt
ku cz. II. Ipso facto znikłby drugi człon tytułu cz. I „Odbudowa świątyń", a ca
łość publikacji zyskałaby na przejrzystości. W cz. I można było scalić podroz
dział 1 rozdziału II „Przed ustanowieniem Administracji Apostolskiej Dolnego
Sląska" z podrozdziałem 1 rozdziału III „Stan liczebny duchowieństwa i wiernych
na Dolnym śląsku przed utworzeniem Administracji Apostolskiej". Autor uniknął
by w ten sposób pewnych powtórzeń. Dla przykładu, na s. 29 pisze: ,,Stwierdzić
należy, że obszar Dolnego Śląska w okresie przed zakończeniem II wojny świa
towej był zamieszkały w zdecydowanej większości przez ludność wyznania pro
testanckiego. Stan liczebny w dniu 1 I 1945 na terenie i w granicach późniejszej
Administracji Apostolskiej Dolnego śląska wynosił 923 635 katolików i 2 032 492

ludności niekatolickiej". Na s. zaś 53: ,,Ta część archidiecezji wrocławskiej, która
w dniu 1 IX 1945 r. utworzyła Administrację Apostolską Dolnego Śląska, według
źródeł niemieckich obejmowała 24 504 04 km2

• Na tym obszarze ·w latach II wojny
śwfatowej znajdowały się 42 dekanaty, 525 parafii oraz mieszkało 850 122 kato
lilców i 2 103 901 protestantów i osób innych wyznań". Dwukrotne przytaczanie
danych, w jednym miejscu dokładnie z 1 I 1945 roku, w drugim zaś ogólnie -
,,w latach II wojny światowej" - prowadzi do tego samego wniosku, a miano
wicie, że ludność niemiecka na Śląsku Dolnym w większości swej była wyznania
proteątanckiego i podkreślenie tego faktu w ten właśnie sposób w gruncie rzeczy
jest niepotrzebne. Tego typu powtórzeń jest więcej, a uniknięcie ich sprawiłoby,
że prosty styl cechujący język Autora dodatkowo zyskałby na swej jasności.

3 Nb. w sp1s1e treści użyte jest pojęcie jak w cytacie, natomiast w tekście 
tytuł brzmi: ,, ... odbudowa kościołów". 
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Sądzić należy - na co bardziej może zwrócić uwagę historyk sztuki - że 
Autor pisząc o konkretnych obiektach sakralnych winien był dołączyć krótkie 
choćby notatki zawierające dzieje i uwzględniające, o ile występuje, wartość 
zabytkową. Objaśnienia stosowane w obecnej postaci, tzn. w kontekście innych 
kwestii, wydają się być niewystarczające. 

Wysunięte wątpliwości w żadnym wypadku nie podważają znaczenia książki 
W. Szetelnickiego. Zasługuje ona na wysokie uznanie, a staranne jej wydanie
(poza nielicznymi błędami drukarskimi), indeks osobowy i geograficzny, bogate
przypisy, zawierające m. in. interesujące biogramy księży, a także doskonałe ilu
stracje - czynią z niej pozycję niezwykle przydatną dla historyka współczesności.

Książka pomoże zarówno uświadomić sobie, jak i wyobrazić. trud włożony 
w ogrom pracy, która nigdy nie powinna ulec zapomnieniu. 

' 

Józef Puciłowski 

LUDZIE I MIEDŻ. PAMIĘTNIKI Z LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO REJONU 
UPRZEMYSŁAWIANEGO. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył F. Jakubczak, War
szawa 1974, ss. 269. 

Omawiany tom zawiera 14 prac spośród 43 nadesłanych na konkurs pamiętni
karski, rozpisany w grudniu 1966 r. do m�szkańców regionu legnicko-głogowskiego 
przez kilka instytucji naukowych i administracyjnych, a wśród nich Komitet Badań 
Rejonów Uprzemysławianych PAN oraz wydziały Kultury WRN we Wrocławiu 
i PRN w Lubinie i Legnicy. 

Teksty pamiętników poprzedzone są interesującą rozprawą sekretarza general
nego Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa F. Jakubczaka. Pisze on m.in. o tym, 
że w Polsce Ludowej ruch pamiętnikarski osiągnął wprost fantastyczne rozmiary. 
Liczba rozpisanych konkursów przekroczyła tysiąc; autorów, którzy nadesłali na 
nie swoje pamiętniki, jest już przeszło 250 tysięcy; łączny plon konkursów sięga 
dwóch-trzech milionów stron maszynopisu. Ruch pamiętnikarski objął wszystkie 
klasowe, środowiskowo-zawodowe i regionalne grupy ludności. W obrębie tego 
ogólnopolskiego fenomenu pamiętnikarstwa ważne miejsce zajmują pamiętniki 
z rejonów ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. Oprócz pamiętników mieszkańców 
tych ziem, nadesłanych na konkursy o zasięgu ogólnokrajowym, zorganizowano 
około 80 konkursów wyłącznie dla mieszkańców tych rejonów, z czego powstało 
blisko 20 publikacji. 

F. Jakubczak omawia również pewne ważne kwestie teoretyczne, związane
z pamiętnikarstwem jako metodą badań naukowych. 

Warto zwrócić uwagę na te fragmenty wstępu, w których Autor broni nauko
wych walorów metody dokumentów osobistych, tzn. w tym wypadku pamiętników. 
Stwierdza więc, że rzeczywistości społecznej w jej ontologicznym wymiarze nie 
należy upraszczać, złożona ona jest niejako z czterech powiązanych ze sobą ele
mentów: 1. ludzi, 2. przekształconych przez nich w toku pracy elementów przy
rody, 3. instytucji społecznych, grup i złożonych powiązań między ludźmi, 4. spo
łecznej świadomości. Ta wielopłaszczyznowość i złożoność życia społecznego impli
kuje pluralizm metod i technik badawczych. Metoda ankietowa m. in. daje możli
wości następujące: a) pozwala poznawać fakty z zakresu obiektywnych warunków 
bytu i stosunków społeczno-klasowych oraz faktów z zakresu jednostkowo-subiek
tywnych zachowań, postaw, i dążeń; b) materiały pamiętnikarskie dają się łatwo 
połączyć z badaniami statystycznymi i terenowymi, stanowiąc ich niejako komple-
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mentarne przedłużenie; c) dokumenty pamiętnikarskie są szczególnie przydatne do 
analizowania „problemów roli społecznej, życia rodzinnego oraz postaw dążeń 
i osobowości przedstawicieli określonych środowisk społecznych, czyli tych dzie
dzin, które szczególnie opornie poddają się badaniom metodami standaryzowanymi 
i ujęciom skwantyfikowanym" (s. 34). 

Pamiętniki tomu Ludzie i miedź są przeważnie mniej lub bardziej rozwinię
tymi relacjami z całego życia pamiętnikarzy. Można więc wyróżnić w nich kilka 
warstw historycznych, to znaczy znaleźć opisy konkretno-jednostkowych biografii 
z okresu Polski burżuazyjnej, okresu wojny i okupacji, wyzwolenia i pierwszych 
lat Polski Ludowej oraz współczesności. Dla historyka te konkretno-jednostkowe · 
losy życiowe, będące niejako ukonkretnieniem losów poszczególnych warstw i klas 
całego narodu w przeciągu ostatnich kilku dziesiątków lat, mogą być przydatne 
jako egzemplifikacja wiedzy o tych okresach, niekiedy zaś źródłem historycznym, 
szczególnie zaś do historii regionalnej okręgu miedziowego, jego głównych ośrod
ków miejskich Lubina i Głogowa. 

Przypatrzmy się bliżej treściom pamiętników ze względu na wyróżnione okresy. 

1. Okres Polski burżuazyjnej. Tutaj na pierwszy plan wysuwają się fragmenty
pamiętnika Rzeczy prawdziwe i nieupiększone (s. 133-135), opisujące losy dziecka 
z wielodzietnej rodziny małorolnego chłopa z powiatu Piotrków Trybunalski. ,,Cała 
rodzina gnieździła się w tak prymitywnych warunkach, że wstyd o tym wspomi
nać. Domem nam był niewielki pokoik, który służył jednocześnie za kuchnię, sy
pialnię i jadalnię. Spaliśmy po czterech w jednym łóżku. Przez cały czas dzieciń
stwa wszy, pchły, pluskwy i inne insekty były naszymi dokuczliwymi towarzyszami, 
trudnymi w ówczesnych warunkach do wytępienia". I dalej: ,,Jedynym marzeniem 
mojego dzieciństwa to napełnienie żołądka, chleb powszedni był trudny do zdo
bycia. W naszych warunkach spożywało się go bardzo rzadko, a na przednówkach, 
które były bardzo długie, można było tylko o nim śnić. Pożywieniem naszym były 
ziemniaki, spożywane trzy razy w różnych postaciach, najczęściej jako zupa zie
mniaczana, czasem zalewajka, czasem w mundutkach, czasem tłuczone z barsz
czem. Okrasy nie było, a jeśli już, to tylko od wielkiego święta. Cukier używało 
się w okresie świąt i był artykułem mile wspominanym. Mięso to specjał spoży
wany trzy razy w roku lub w okresach bardzo ważnych wydarzeń rodzinnych, 
jak chrzciny, które trafiały się dość często w naszym domu". Opisane są dalej 
trudne losy dziecka, które musi podejmować coraz to nowe obowiązki, równoległe 
do przybywania lat życia, by w wieku 14 lat pójść z domu na parobka {,,uznano 
mnie za dorosłego i sprzedano na wieś do miejscowego gospodarza"). 

W pamiętniku przedwojennego inteligenta Wspomnienia sekretarza gminy znaj
dujemy opis trudności ze znalezieniem pracy (człowieka z maturą i oficera rezer
wy). Autor wspomnień przez cztery lata nie może znaleźć pracy, gdy zaczyna 

pracować jako urzędnik gminy na kresach wschodnich, dostaje marne grosze. 
2. Okres wojny i okupacji. Z tego okresu wynotujmy tylko strony, na których

mniej lub bardziej obszernie opisane są wojenne losy pamiętnikarzy: s. 67-70 -
losy rodziny z Zamojszczyzny, wysiedlonej przez Niemców; s. 135-144 - przeżycia 
wywiezionego do Rzeszy, w okolice Głogowa, na przymusowe roboty; s. 200-209 -

przeżycia okupacyjne dziewczyny z Polesia, szczególnie warto zwrócić uwagę na 
opis warunków pracy w niemieckiej fabryce zbrojeniowej w Westfalii i sytuację 
robotników wywiezionych na przymusowe roboty; s. 226-1228 - również wspo
mnienia wywiezionego na przymusowe roboty; s. 251-256 - opis głodu na wsi 
podczas okupacji hitlerowskiej i prześladowania ludności polskiej przez watahy 
Bandery. 
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3. Okres wyzwolenia i zasiedlania oraz zagospodarowywania Ziem Odzyskanych

(pierwsze lata Polski Ludowej). Okres ten jest najobszerniej opisany, w mniejszym 

lub większym stopniu uwzględniany przez prawie wszystkich pamiętnikarzy. Znaj

dujemy tu opisy początków życia polskich osadników w Lubinie, Legnicy i Głogo

wie oraz Bolesławcu, sytuację bytową w pierwszych latach, organizowanie władzy, 

tworzenie milicji obywatelskiej, organizację służby zdrowia, przeżycia szkolne i in. 

4. Okres współczesny. Sprawom ostatnich lat, szczególnie w związku ze zmia

nami pod wpływem wielkich inwestycji miedziowych, poświęca się dużo miejsca 

w każdym pamiętniku. Jednak materiały poszczególnych pamiętników mają nie

równą wartość. Najbardziej wartościowe są te, które podają po prostu własne losy 

i zmiany w życiu poszczególnych autorów. Dużo jest jednak takich opisów, które 

dotyczą spraw ogólnych, a nie konkretna-jednostkowych, np. opisy zmian w za

budowie, oświetleniu ulic, zaopatrzeniu sklepów itd. przy równoczesnym snuciu 

stereotypowych refleksji na temat zmian społecznych w okręgu miedziowym. 

F. Jakubczak mógł dokonać w tej kwestii bardziej starannej selekcji materiałów,

np. przez skrót czy niezamieszczanie. Jedyną chyba korzyścią z tych dosyć obszer

nych w niektórych pamiętnikach fragmentów ogólnikowych (tak je nazwijmy)

jest to, że ludzie pod wpływem popularyzacji znają takie terminy socjologiczne,

jak integracja, małżeństwa mieszane, chłopo-robotnik itd.

Przewodnim motywem wszystkich pamiętników jest awans społeczny, jaki na

stąpił w warunkach Polski Ludowej oraz w związku z rozbudową zagłębia mie

dziowego. Konkretnie opisy jednostkowych i rodzinnych przejawów tego awansu 

są świadomie przez pamiętnikarzy podkreślane. 

W omawianym zbiorze socjolog znajdzie wiele materiałów do egzemplifikacji 

teorii awansu społecznego w socjalizmie w ogólności i pod wpływem procesów 
industrializacji i urbanizacji w poszczególnych rejonach. Awans w jego różnorod

nych przejawach i płaszczyznach jest właśnie w książce bardzo wyraźnie uwidocz

niony. I dążenie do awansu, szczególnie w perspektywie następnego pokolenia, 

pokolenia dzieci. 

Wydanie tomu pamiętników ludzi z okręgu miedziowego jest godnym odnoto

wania faktem. Praca ta może dostarczyć sporo materiałów na potrzeby analiz 

naukowych, lecz nie należy zapominać o jej głównym adresacie - zwykłym czy

telniku, który bierze książkę dla rozrywki czy też w celach samokształceniowych. 

Książka pod tym względem posiada wiele walorów, poprzez opisy często bardzo 

interesujące z literackiego i faktograficznego punktu widzenia, daje obraz przemian 

na ziemi dolnośląskiej. 

Ryszard Jakubowicz 

WROCŁAWSKI ROCZNIK PRASOZNAWCZY, Wrocław 1972, ss. 223; 1973, 

SS. 271. 

Obydwa roczniki nowego czasopisma prasoznawczego są owocem współpracy 

Wrocławskiego Wydawnictwa Prasowego RSW „Prasa-Książka-Ruch" i miejsco

wego ośrodka naukowego, głównie Uniwersytetu. Opublikowane w nich referaty 

przedstawiono na ogólnopolskich sesjach prasoznawczych we Wrocławiu w latach 

1971 i 1972. W rocznikach znalazły się ponadto materiały informacyjne o pracach 

magisterskich, doktorskich i innych publikacjach z zakresu prasoznawstwa, które 

powstały w różnych instytutach i katedrach uczelni wrocławskich od 1946 r. 
Prasoznawstwo jako nauka pomocnicza historii nowożytnej i najnowszej ma 
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za zadanie przygotować historyka do badania kompleksowo pojętych dziejów prasy 
wraz z elementami teorii i języka środków masowego komunikowania. Zwłaszcza 
zaś badanie strony techniczno-organizacyjnej i socjologicznej prasy jest nieodzowne 
do właściwej i pełnej jej krytyki jako źródła historycznego. Tak rozumiany zakres 
jednej z ważnych dyscyplin pomocniczych wobec historii zyskuje sobie w Polsce 
dopiero powoli zwolenników wśród historyków. 

W roczniku z 1972 r. historyka zainteresują przede wszystkim artykuły z za
kresu teorii prasy. A. Bereza (Informacja prasowa jako informacja społeczna) dał 
przegląd dotychczasowych sposobów rozumienia informacji prasowej oraz zapro
ponował za prasoznawcami radzieckimi nowy sposób analizy zawartości informa
cyjnej gazety. Przyjął on, że „ws_zystko, co publikuje się w gazecie [od notatki 
do artykułu komentacyjnego - K. B.], poddane jest działaniu jednych i tych 
samych czynników przekształcających, deformujących treść i jej formę, przysto
sowując je do wymogów gazety jako pewnej całości typowych sytuacji komuniko
wania" (s. 6). A. Bereza jest przeciwnikiem analizy wypowiedzi dziennikarskich 
z punktu widzenia ich podziału na informację i publicystykę, a takie podejście 
przeważa w polskim prasoznawstwie. Autor słusznie wskazał na potrzebę poszu
kiwania cech wspólnych różnym gatunkowo wypowiedziom. Często przecież w okreś
lonym gatunku dziennikarskim mogą występować cechy tak informacyjne, jak 
i publicystyczne (np. w wywiadzie). 

A. Smolińska (Próba typologii współtowarzyszenia przekazu słownego i prze

kazu fotograficznego w wypowiedzi prasowej) rozważa możliwości informacyjne 
przekazu fotograficznego współwystępującego z przekazem słownym. R. Leszczyński 
natomiast omówił stan i potrzeby badań nad powieścią w odcinkach, a J. Anusie
wicz przedstawił slcrótowce w języku wrocławskiej prasy. Społecznych funkcji 
prasy dotyczy artykuł L. Dębowskiego: Niektóre społeczne uwarunkowania profiiu 

tematycznego oraz warsztatu dziennikarskiego prasy powiatowej i wojewódzkiej 

na przykładzie regionu łódzkiego. 

Rocznik z 1973 r. zawiera m. in. artykuły: T. Kupisa Dorobek i zadania badań

prasoznawczych i W. Małachowskiego Badania prasoznawcze we wrocławskim

ośrodku naukowym. W pierwszym zaprezentowano wyspecjalizowane instytucje 
prasoznawcze w Polsce po 1945 r. oraz bardzo ogólnie podsumowano dorobek badań 
z zakresu wiedzy o prasie. W. Małachowski zaś dał ogólny przegląd prac o środ
kach masowego komunikowania zrealizowanych w latach 1945-1972 we wrocław
skim ośrodku naukowym. Jest to ogólne streszczenie już publikowanych dokład
nych przeglądów dorobku prasoznawczego poszczególnych placówek naukowych 
Wrocławia. Natomiast M. Inglot przedstawił badania Instytutu Filologii Polskiej 
nad historią prasy w świetle tematyki prac magisterskich. 

Aż trzy artyk�ly poświęcono reklamie prasowej. J. Anusiewicz zajął się cechami 
językowymi tego typu informacji prasowej (Język w reklamie prasowej). Cenna 
jest tu analiza tekstów reklamy, jednak wnioski i ustalenia teoretyczne są stosun
kowo skromne. Wynika to w pewnym stopniu z nieznajomości większej liczby 
prac specjalistycznych dotyczących reklamy w środkach masowej informacji, w tym 
też łatwo dostępnej pracy H. Kurty, Reklama prasowa, Warszawa 1969, który jest 
w Polsce chyba najlepszym znawcą tego problemu. Dwa następne artykuły (T. Go
ban-Klas, Reklama prasowa; L. żabiński, Reklama prasowa na rynku wewnętrz

nym) przedstawiają przede wszystkim funkcje i formy reklamy w prasie burżua
zyjnej oraz socjalistycznej. 

Z punktu widzenia potrzeb badawczych historyka ważny jest krótki szkic 

g - Sobótka 1976, z. 1 



130 Recenzje 

L. Kiełkowskiego, charakteryzujący zasoby i działalność Ośrodka Dokumentacji

Prasowej Wrocławskiego Wydawnictwa Prasowego.

Obydwa roczniki zasługują na uwagę osób zainteresowanych usprawnieniem 

metod interpretacji źródeł prasowych. Potrzebę opracowania specjalnych sposobów 

obróbki tych pozornie łatwych w warsztacie historyka źródeł dostrzeżono u nas 

nie tak dawno. W takiej więc sytuacji każda nowa propozycja jest bardzo cenna. 

Kazimierz Bobowski 




