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ARTYKUŁY I STUDIA MATERIAŁOWE 

Sobótka 1976 1 

JAN DRABINA 

KONTAKTY WROCLA WIA ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ 

W DOBIE PANOWANIA JAGIELLONOW NA SLĄSKU (1490-1526) 

Kontakty Wrocławia z Rzymem na początku XVII w. cechuje brak 
w nich treści politycznych. Różnią się tym zasadniczo od lat panowania 
Jerzego z Podiebradu, gdy były one i intensywne, i bardzo politycznej 
natury. Stopniowe wyciszanie owych treści po arbitrażu ołomunieckim 
i zupełny ich zanik z chwilą wejścia w skład monarchii Władysława 
Jagiellończyka nie były, dziełem przypadku. Większość społeczeństwa 
wrocławskiego, z radą miejską na czele, uznała fakt przejścia ziem 
śląskich pod berło Jagiellonów za ziszczenie się wieloletnich tęsknot, 
które rządy Jerzego z Podiebrad u i Macieja Korwina jeszcze bardziej 
pogłębiły. Zlikwidowana więc została jedna z najpoważniejszych przy
czyn, dla których wrocławscy rajcy nie szczędzili pieniędzy na szukanie 
wsparcia w Rzymie przeciw znienawidzonym królom. 

Na plan pierwszy wyjdą odtąd stosunki wrocławskiej kapituły kate
dralnej ze Stolicą Apostolską: kontakty wcale liczne, bo i spraw zwią
zanych z funkcjonowaniem administracji kościelnej, a także problemów 
typowo religijnej natury, nie ubywało. Wprost przeciwnie, u schyłku 
omawianego okresu przed zarządcami diecezji otworzy się problem zu
pełnie nowy. Na Sląsk zaczną przenikać hasła głoszone przez Marcina 
Lutra. Sprawy te staną się z jednej strony przedmiotem gorączkowych 
konsultacji biskupa i kanoników z rzymską kurią, z drugiej zaś dopro
wadzą do silnych napięć w stosunkach Stolicy Apostolskiej z wrocław
ską radą miejską, która nie tylko będzie sympatyzowała z nauką wit
tenberskiego reformatora, lecz zrobi wszystko, by ułatwić jej zwycię
stwo w murach miasta. Względy powyższe, jak i fakt, że na linii Wro
cław_.Rzym rozstrzygnął się wówczas los ciekawej inicjatywy założenia 
uniwersytetu w stolicy Śląska, sprawiają, że analiza wybranej tematyki 
jest nie tylko potrzebna, ale kryje wiele frapujących treści, godnych 
dalszych badań. 

, 

1 - Sobótka 1976, z. 1 



2 Jan Drabina 

Już w trzy dni po koronacji Władysława Jagiellończyka, 1 XII 1490 r., 
wrocławska kapituła katedralna zdecydowała się wysłać list do Rzymu: 
nie do papieża bezpośrednio, lecz do kardynała Marka Barbo ze skargą 
na własnego ordynariusza, Jana Rotha 1. Sprawa była drażliwa, wybo
rem więc adresata nie mógł rządzić przypadek. Kanonicy musieli być 
pewni życzliwości tego, z którym zetknęli się osobiście przed osiemnastu 
laty podczas jego dwumiesięcznego pobytu we Wrocławiu (21 XI 1472-
21 I 1473), a może i potem w Nysie 2. 

Korespondencja zawierała usilną prośbę, by sędziwy już wówczas 
kardynał zechciał spowodować w kurii rzymskiej wyjęcie wrocławskiej 
kapituły katedralnej spod jurysdykcji Rotha. Prośba udokumentowana 
została dwoma ważkimi argumentami: że ordynariusz wrocławski po
gwałcił zaprzysiężone przez siebie statuty biskupie, obciążając kler po
datkami na rzecz króla Macieja, oraz że dopuścił się jawnego bezprawia 
wobec wielu kanoników, z których aż trzech (M. Scholtisa, J. Schobera 
i J. Knobelsdorfa) bez wyroku sądowego pozbawił wolności. Trzeci nato
miast argument przytoczony w liście, że elekcja kanoniczna z 1482 r., 
z której zwycięsko wyszedł Roth, odbyła się pod naciskiem Macieja 
Korwina, mógłby mieć największy ciężar gatunkowy, gdy;by nie fakt, 
o którym kanonicy przezornie nie wsporrmieli, że Stolica Apostolska nie
czekając na wynik elekcji udzieliła Rothowi swej prowizji kanonicznej
na to stanowisko a.

Terminem wysłania omawianej apelacji nie rządził przypadek. $cisły 
związek między tym faktem a zmianą (w 1490 r.) na stolcu królewskim 
w Budzie jest łatwy do udowodnienia. Strach przed represjami króla 
Macieja - do czego kapituła przyznała się w cytowanym liście - po
wstrzymywał ją od szukania sprawiedliwości w Rzymie; strach, który 
w świetle poczynań Korwina z przełomu 1474/75 r., gdy brutalnie zdusił 
zaczątki oporu wrocławian podczas pobytu w ich mieście, nie oszczę
dzając nawet członków kapituły, nie był czymś wyimaginowanym, a tym 
bardziej przesadnym. Z tego powodu tylko raz, chyba w 1489 r., kano
nicy wykorzystując pobyt legata apostolskiego, Angelusa Pichinoli 
w Bud,:ie, zdecydowali się wnieść skargę na poczynania swego ordy-

1 H. Lu c  h s, Schlesische Fii.rtenbilder. Johann Roth, Wrocław 1872, s. 8-10.

2 J. D r  a b  i n a, Legaci apostolscy na Sląsku w latach 1471-1479 (Sląskie Stu
dia Historyczno-Teologiczne, 'VI, 1973, s. 264-268). Najnowsze opracowanie biografii 
M. Barbo - G. Gu a 1 d o, Marco Barbo (Dizionario biografico degli Italiani, t. VI,
Roma 1964, s. 249-252).

3 Sykstus IV przeniósł Rotha z Lewantu do Wrocławia pismem z 4 III 1482 r., 
w którym zaznaczył, że czyni to z własnej woli na podstawie wcześniejszej rezer
wacji, Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Konigs Matthias Corvinus

(Scriptores rerum Silesiacarum, t. XIV, wyd. B. Kronthal, H. Wendt, Wrocław 1894,

nr 374).
.. 
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nariusza, przekonując się ponownie, że obawy ich nie byJy bezpod
stawne. Sprawy bowiem nie tylko nie załatwili, lecz ściągnęli na siebie 
gniew i represje Rotha, cieszącego się poparciem królewskim'· 

Dopiero śmierć Macieja Korwina dodała kapitule odwagi do szukania 
sprawiedliwości w kurii rzymskiej, i to przy użyciu wszystkich dostęp
nych jej środków. Albowiem w ślad za listem do Marka Barbo wyruszył 
do Rzymu proboszcz katedry Sw. Jana Chrzciciela, prałat Jan Medicus.

by jako prokurator wrocławskiej kapituły sfinalizować sprawę. 
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już 26 III 1491 r. Inno

centy VIII uwolnił kapitułę katedralną spod jury,sdykcji Rotha do końca 
jego życia i przyjął ją pod swoją opiekę s. Zamiast motywacji powyż
szego wyroku, którego wykonanie i przestrzeganie obwarowane zostało 
ostrymi cenzurami, papież przytoczył skargi wrocławskich kanoników 
z zaznaczeniem, że je podziela. Nie ustosunkował się natomiast - i to 
nie powinno dziwić - do zarzutów odnośnie do elekcji kanonicznej 
z 1482 r. To zdecydowane wystąpienie przeciwko Jtothowi było zgodne 
z programem jego pontyfikatu, w którym obok zabiegów wogół spraw 
krucjaty antytureckiej wiele uwagi poświęcono obronie przywilejów 
kościoła, w szczególności występując przeciw obarczaniu duchowieństwa 
podatkami na rzecz królów bądź książąt oraz przeciw obsadzaniu urzę
dów kościelnych przez monarchów. Z tego powodu dochodziło do inter
wencji i niejednokrotnie ostrych not protestacyjnych skierowanych do 
władców Francji, Anglii, Portugalii, Polski, Wenecji, Florencji i Bolonii. 
Innocenty nie zawahał się także wystąpić z tego samego tytułu - i to 
aż trzykrotnie - przeciw Maciejowi Korwinowi, mimo iż ryzykował 
jego niechęć wobec papieskich planów wspólnej wyprawy na Turków, 
w której król węgierski miał odegrać kluczową rolę s. 

4 Na to skarżą się sami kanonicy w cytowanym powyżej liście do M. Barbo. 

Nie wspominają wszakże nazwiska legata. Chodzi w tym wypadku na pewno 
o Angelusa Pichinoli, biskupa Orty, który przebywał wtedy w Budzie. Legat na

wiązał nawet kontakt listowny z Wrocławiem, pisząc 15 VI 1489 r. do opatów pre
monstratensów i kanoników regularnych z prośbą, by wpłynęli na rajców w celu
cofnięcia zakazu wyszynku piwa dla kapituły. Zob. W. Ur b a n, Szkice z dziejów

diecezji wrocławskiej. Biskup Jan Roth (Studia Theologica Warsaviensia, V, 1967,

37). Papież wysyłając Angelusa w drogę nie zlecił mu załatwiania jakichkolwiek
spraw na Sląsku. Instrukcja papieska dla legata: Vetera monumenta historica Hun

gariam Sacram illustrantia - dalej cyt. VMHH - t. II, wyd. A. Theiner, Rzym 1860,

nr 711).
5 Bulla zaczyna się od słów: ,,Exponi nobis cum gravi querela". Jej wykonawcą 

z woli papieża był arcybiskup gnie.źnieński Zbigniew z Oleśnicy. Całą bullę przyto
czył C. O t t o, De Joanne von Turzone episcopo Wratislaviense commentatio, Wro

cław 1865, s. 4 n. 
6 Papież protestował przeciw próbom wprowadzenia .na arcybiskupstwo w Esz

tergom zbyt młodego Hipolita d'Este, a także przeciw uwięzieniu Piotra, biskupa 



4 Jan Drabina 

W tej sytuacji Jan Roth, mimo swych znajomości na 'dworach Wie
dnia i Budy z racji wieloletniej służby, dyplomatycznej w kancelarii 
Macieja Korwina i cesarza Fryderyka III, a także sympatii niektórych 
wpływowych osobistości z kręgów kurialnych 1, datujących się z czasów 
jego studiów i rektoratu w Padwie, był bez szans w sporze z kapitułą. 

Wyrok marcowy, promulgowany zwaśnionym 4 VI 1491 r. przez me
tropolitę gnieźnieńskiego Zbigniewa Oleśnickiego, nie zakończył jednak 
sporu. Już w kilkanaście dni później niektórzy kanonicy, wśród nich 
zaś J. Medicus, który powrócił już z Rzymu, oraz najzacieklejszy, prze
ciwnik Rotha, prałat O. Straubinger, wystąpili z. nowymi zjadliwymi 
atakami na swego biskupa. Ataki te co prawda nie zostały skierowane 
do Rzymu, lecz przekroczyły mury wrocławskiej kurii biskupiej. Gdy 
zaś ordynariusz odpowiedział na to wykluczeniem kilku kanoników ze 
składu kapituły, Straubinger wyruszył we wrześniu do Rzymu i sprawił, 
że już w dwa miesiące później, 24 XI 1491 r., w kurii papieskiej roz
począł się oficjalny proces przeciw Rothowi s. 

Z polecenia Innocentego VIII zajął się procesem audytor apostolski, 
członek papieskiej komisji do spraw sporów, dr Francisco Brenio, oraz 
prokurator kamery apostolskiej, mgr Nicolao de Parma 9. Obecność tego 
drugiego jest symptomatycznym świadectwem, iż zarzuty z grudnia 
1490 r. co do obciążania duchowieństwa wrocławskiego podatkami zo

stały i teraz powtórzone. Podtrzymano też zarzuty nadużyć przy elekcji 
kanonicznej Jana Rotha. 

W jednym wszakże proces rzymski różnił się od wcześniejszych za
biegów kapituły. Obecnie już nie cała kapituła, lecz tylko trzech z jej 
grona: wspomniani już Medicus, Straubinger oraz prałat archidiakon 
M. Kolbe, procesowało się z ordynariuszem. · Fakt ten nie wpłynął na
postawę papieskich sędziów, którzy już 2 III 1492 r. mianowali cieszą-

-z Kalocza, VMHH, t. Il, nr 717, 718; L. P a s t  o r, Geschichte der Pii.pste, t. III,

cz. 1, Freiburg in B. 1924, s. 301.

7 Roth studiował wpierw sztuki wyzwolone w Rzymie, a potem prawo kano

niczne w Padwie. Jego przyjaciółmi byli: późniejszy papież Pius II, Franciszek Phi� 

lelphus, Poggius z Florencji, Baptista Guarinus z Werony. Z ramienia cesarza po

słował nie tylko do Rzymu, ale i do Werony. Najnowszą próbę opracowania jego 

.działalności podjął Ur b a n, op. cit., s. 11-72. 

s Lu c h s, op. cit., s. 14 n.; Aufzeichnungen des Breslauer Domherrn St. Sauer 

<t 1535). ii.ber die Bischofe R. v. Ri/.desheim und J. Roth, wyd. K. Engelbert, H. Hoff

mann (Archiv fiir Schlesische Kirchengeschichte - dalej cyt. skrótowo: ASK -
XIII, 1955, s. 105); N. P o  1, Jahrbi/.cher der Stadt Breslau, t. II, wyd. J. G. Btisching. 

Wrocław 1813, s. 160. 
9 Nazwiska urzędników rzymskiej kurii podaje akt ostatecznej ugody między 

skłóconymi, G. B a u c  h, .Analekten zur Biographie des Bischofs Johann IV Roth, 

:Wrocław 1907, nr 23. 
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cego się wielkim autorytetem społeczności wrocławskiej opata kanoników 
regularnych, Benedykta J ohnsdorfa, sędzią śledczym w tej sprawie, zle
cając mu zebraniE: materiału dowodowego na rzecz oskarżenia 10. 

Znając metody, jakimi Straubinger zwalczał adwersarzy, a więc dys
kredytowanie ich przy każdej okazji przy równoczesnym pozowaniu na 
obrońcę uciskanego kleru i bezinteresownego bojownika o sprawiedli
wość, trudno być zaskoczonym, że w Rzymie powstał wówczas panegiryk 
na jego cześć, zaczynający się od znamiennych słów: ,,Quod iustum 
nosti, quid lex, scis ... " 11 Autor utworu, Hermannus Buschius Pasiphilius, 
w osiemnastu wersetach, ułożonych na modłę starożytnych carmina, 
wysławiał wiedzę i prawość wrocławskiego prałata oraz niezmordowany 
zapał, z jakim dochodził sprawiedliwości i bronił wolności kleru. J ed
nakże od jesieni 1492 r. sprawa przybrała niepomyślny dla Straubingera 
obrót. Do procesu wmieszał się Władysław Jagiellończyk. Po dwukrot
nych nieudanych próbach nakłonienia wrocławskich rajców do wydalenia 
z miasta oponentów ordynariusza król, ulegając błaganiom Rotha, wniósł 
do kurii rzymskiej prośbę o skasowanie bądź zawieszenie prooesu na 
pół roku 12. 

Nie komentując ·wyjaśnień monarchy, jakoby kroki te podjął dla 
zapobieżenia zgorszeniu wiernych diecezji wrocławskiej, warto zauwa
żyć, że moment interwencji był umiejętnie wybrany. 11 VIII 1492 r. 
doszło bowiem do zmiany na Stolicy Apostolskiej. W siedemnastym dniu 
po śmierci Innocentego VIII jego następcą wybrany został Aleksander 
VI. Nie trzeba udowadniać, iż każdorazowa zmiana na tym stanowisku
rzutuje na styl pracy Stolicy Apostolskiej, warto wszakże przypomnieć,
że w świetle prawodawstwa kościelnego każdy proces nie dokończony
za życia papieża wymaga wyraźnej decyzji jego następcy, by mógł być
kontynuowany. Zadania zaś, jakie nakreślił sobie Aleksander VI u progu
pontyfikatu, kolidowały aż nadto wyraźnie z wielu punktami programu
jego poprzednika, szansa więc uwzględnienia prośby króla Władysława
była duża. Król musiał być świadom tego, skoro wyznaczył trzech roz
jemców dla polubownego załatwienia sporu wrocławskiego, nie czekając
na wynik rzymskich rozmów swego posła, biskupa Antoniego z Nitryts.

Straubinger, przerażony możliwością załatwienia sprawy; w Budzie 
lub we Wrocławiu, a nie w ,Rzymie, gdzie nadal przebywał, podjął des
peracki wysiłek w celu zdyskredytowania Rotha w kurii rzymskiej. 

10 Johnsdorf jest autorem malej kroniczki z wcześniejszych dziejów Czech, 
J. M i k u I k a, Ces ka kronika Benedikta J ohnsdorfa, Ostra va 1959.

11 Utwór zacytował w całości B a u c  h, Analekten ... , s. 51 n. 
12 O tym poinformował król rajców osobnym listem z 4 XI 1492 r., tamże, nr 20. 

u Na rozjemców wyznaczeni zostali: B. Johnsdorf, Jan, dawny biskup waradeń-
ski, i wrocławska rada miejska, tamże, nr 20, 21. 
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Zaczął więc rozpowszechniać wieści, że ordynariusz wrocławski otrzymał 
swój urząd od Macieja Korwina za zdradzieckie otwarcie bram habs
burskiego miasta Lewantu w czasie wojny między królem węgierskim 
a Fryderykiem III. Informacja powyższa, nawiązująca do zdarzenia 
sprzed trzydziestu lat, i to teraz, gdy główni świadkowie już nie żyli, 
musiała narobić wiele wrzawy, skoro Roth uznał za stosowne prosić 
następcę Fryderyka III o pisemne poświadczenie własnej niewinności. 
Cesarz Maksymilian I, dementując 14 X 1493 r. oskarżenie wrocław
skiego prałata, napiętnował rzymskie knowania tegoż, przypominając nie 
bez złośliwej satysfakcji, że przed laty Straubinger też otrzymał bene
ficjum z jego ręki 14. 

Na krótko przed Swiętami Wielkanocnymi, około 30 III 1494 r., 
Straubinger powrócił do Wrocławia, a już 7 czerwca wraz z dwoma 
przyjaciółmi podpisał akt ostatecznej ugody z Rothem. W zamian za 
przywrócenie mu miejsca w kapitule wrocławskiej obiecał wraz z resztą 
oponentów wycofać wszystkie oskarżenia przeciw ordynariuszowi i nie 
wnosić w przyszłości nowych 1s. 

Przez osiem następnych lat Stolica Apostolska nie nawiązała kon
taktu listownego z zarządcami diecezji wrocławskiej. Aleksander VI, 
uprawiający nepotyzm bez jakichkolwiek skrępowań, wciągnięty, ponadto 
w konflikt z Karolem VIII, nie miał czasu, a chwilowo nawet możli
wości, na zajmowanie się sprawami odległego Sląska. Do tego doszedł 
problem turecki. Wielki zdobywca, Bajazed II, po śmierci niebezpiecz
nego dlań brata, Dżema, podjął skuteczne wyprawy w kierunku Polski, 
Węgier i Wenecji. I znów papież, zamiast rozpocząć obiecywane od 
pierwszych dni pontyfikatu dzieło reformy kościoła - w ty,m także 
wrocławskiego, wstrząsanego od wielu lat antagonizmem między ordy
nariuszami a kapitułą - poprzestał na ogłoszeniu roku 1500 rokiem 
wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa. Na jubileusz ten wraz z setkami 
tysięcy pielgrzymów z całej Europy zjechali do Rzymu i Slązacy. W tym 
samym roku, 1 czerwca, Stolica Apostolska rozesłała bullę jubileuszową, 
zapowiadającą odpust dla wszystkich chrześcijan, którzy w jakikolwiek 
sposób wspomogą krucjatę antyturecką. Jedna z jej kopii dotarła ·także 
do Wrocławia i odczytana została po raz pierwszy, 21 VIII 1500 r. na 
posiedzeniu kapituły katedralnej, która zleciła jej ogłoszenie z ambon 1a. 

14 Cesarz zaznacza, że Roth go prosił o wystawienie świadectwa: ,,nosque hu
militer rogavit, ut sibi de suo innocencia veritatis testium perhiberemus", tamże, 
nr· 22. 

15 Akt ostatecznej ugody jest niezastąpionym informatorem przebiegu rzym
skiego procesu. Warto zaznaczyć, iż układające się strony przyrzekły poinformować 
króla, legata i kurię rzymską o wzajemnej ugodzie, tamże, nr 23. 

16 Acta Capituti Wratislaviensis 1500-1562, t. I, cz. 1-2, wyd. A. Sabisch, 
Koln-Wien 1972, nr 37 (dalej cyt.: Acta Capituli).
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W ślad za bullą zostali wysłani do siedmiu stolic europejskich trzej 
kardynałowie celem nakłonienia władców do wzięcia udziału w zamie
rzonej wyprawie na Turków. Jeden z nich, kardynał Piotr Isvali, rodem 
z Hiszpanii, arcybiskup Reggio w Kalabrii, po pertraktacjach w Wenecji 
dotarł do Budy z zamiarem odwiedzenia także Krakowa. Choć instrukcja 
papieska, jaką 18 XI 1500 r. otrzymał, nie nakładała nań żadny,ch kon
kretnych zadań wobec Wrocławia 17, trzy lata jego pobytu w Budzie 
wniosły nowe elementy do stosunków Sląska ze Stolicą Apostolską. 

Kardynał Isvali występował bowiem w charakterze legata de latere 
Apostolicae Sedis (trzeci, najwyższy stopień legacji, nadawany wyłącznie 
kardynałom) dla Węgier, Czech (a więc i wchodzącego w ich skła:d Slą
ska) i Polski oraz ziem do tych królestw przyległych is. świadomi tego 
faktu kanonicy katedry wrocławskiej, miast odwoływać się za każdym 
razem do kurii rzymskiej dla rozwiązania spraw nie cierpiących zwłoki, 
słali swych przedstawicieli aż ośmiokrotnie do Budy, by szukać pomocy 
u legata 19. Wpierw szukali w nim oparcia przeciw książęt.om brzesko
legnickim, domagającym się od kleru podatków. Potem kilkakrotnie 
prosili go o zatwierdzenie dla diecezji wrocławskiej nowego statutu 
(z 1498 r.), zabraniającego przyjmowania do kapituły duchownych spoza 
Sląska. Wreszcie zabiegali u niego o wstawiennictwo w radzie miejskiej 
w sprawie pięciu kleryków, którzy, za wdarcie się nocą 7 I 1503 r. do 
miasta zostali osadzeni w więzieniu. W tej ostatniej sprawie interwe
niowała u legata także wrocławska rada miejska, z prośbą o zwolnienie 
jej z cenzur, które spadły na nią za tamtą decyzję 20. 

Największe jednak ożywienie w kontaktach z legatem nastało po 
wystosowaniu przezeń w lipcu 1502 r. żądania pod adresem kleru śląs
kiego, by płacił dziesięcinę na rzecz Stolicy Apostolskiej organizującej 
krucjatę antyturecką. Dla obmyślenia metod uchylenia się od tego obo-

11 Pełny tekst instrukcji w: Vetera monumenta Poloniae et Litthuaniae - dalej 
cyt. VMPL - wyd. A. Theiner, t. II, Rzym 1861, nr 297. 

18 Ciekawy jest pod tym względem list kardynała Isvali z 18 II 1503 r., w któ
rym określa się jako apostolice sedis legatus „ad Hungarie, Bohemie et Polonie 
regna necnon Prussiam, Russiam, Livoniam, Littuaniam, Walachiam, Slesiam, Lu
satiam, Moraviam, Transsilvaniam, Sclavoniam, Dalmatiam, Croatiam et Oscovia", 
B a u c h, Analekten ... , nr 30. 

19 Najczęściej posłował M. Krebel (trzykrotnie). Razem z nim bądź samodzielnie 
do legata wysyłani byli: Z. Gossinger, O. Straubinger, A. Koło, B. Rhuel, Z. Nebel
schitz, J. Schottenhofer, Acta Capituli, nr 90, 96, 147, 153, 162, 171, 176, 185, 205, 216, 
230, 235. 

20 Sprawa oparła się o króla Władysława, przed którym rajcy usprawiedliwiali 
się z podjętych przeciw klerykom kroków. Więźniowie wypuszczeni zostali 6 III 
1503 r. Rajcy prosili kardynała o zdjęcie cenzur 13 III 1503 r. Pozytywna odpowiedź 
przyszła 24 III, B a u c  h, Analekten ... , nr 28-36; P o  1, op. cit., t. II, s. 179; Acta

Capituli, nr 190, i99. 
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wiązku kapituła odbyła kilkadziesiąt narad w ramach swych regularnych 
posiedzeń i aż czterokrotnie wysyłała swych prze�tawicieli do Budy, 
by u legata i króla ubłagać zmianę powyższej decyzji; u króla także, 
bo zjazd książąt śląskich w lipcu 1502 r. postanowił, by wszyscy, z kle
rem włącznie, świadczyli podatki na rzecz Władysława Jagiellończyka 
w jego zmaganiach z Turkami. 

Owe rok trwające pertraktacje nie dały rezultatu, gdyż legat za 
każdym razem odmawiał rokowań, podkreślając zgodnie z prawdą, że 
jest tylko wykonawcą bull papieskich, które obowiązek ów rozciągają 
na całe duchowieństwo, z kardynałami włącznie 21. Dopiero nieoczeki
wana śmierć Aleksandra VI przyjdzie w sukurs kanonikom wrocław
skim, gdyż jego następcy nie podejmą inicjatywy swego poprzednika. 

Wcześniej jednak wysłanych zostało z Wrocławia kilka listów do 
•Rzymu. Ich treścią były sprawy z poprzednimi nie mające nic wspól
nego. Kilka z nich zawdzięcza swe powstanie namiętnemu sporowi obu
sąsiadujących ze sobą kapituł wrocławskich o kolor szat kanonickich.
Spór ten zapoczątkowany został w grudniu 1501 r. decyzją Rotha, ze
zwalającego kanonikom kolegiackim na zastąpienie ich dotychczasowych
sutann koloru brązowego szatami czerwonymi, noszonymi dotąd wy
łącznie przez kanoników katedralnych. Po długich debatach, które wy
pełniły aż 9 posiedzeń kapituły katedralnej, i po bezskutecznych próbach
nakłonienia sąsiadów (a niejednokrotnie i przyjaciół - wielu bowiem
kanoników świętokrzyskich zasiadało także w kapitule katedralnej) do
powrotu do tradycyjnych strojów, obie kapituły w tym samym dniu,
10 II 1502 r., napisały listy do Aleksandra VI z prośbą o zajęcie w tej
kwestii odpowiedniego stanowiska oraz zgodziły się oddać sprawę pod
osąd Roty rzymskiej, przyrzekając sobie respektować jej wyrok. Kapi
tuła katedralna zagwarantowała sobie ponadto interwencję w kurii
rzymskiej dwóch swych przedstawicieli studiujących w Rzymie, Piotra
Horniga i Piotra Jenkwicza 22. 

Papież i Rota zbyli tę sprawę milczeniem. Poważniej natomiast po
traktowała Stolica Apostolska prośbę Rotha o zatwierdzenie Jana Tu
rzona na koadiutorii wrocławskiej 23• Co prawda, na odpowiedź przyszło 

21 Acta Capituli, nr 160, 162, 171, 185, 205, 206, 235. Pa s t  o r, op. cit., t. III, 

cz. 1, s. 552, podaje interesujący wykaz sum, jakie płacić musieli poszczególni kar

dynałowie na cel krucjaty. 
22 Acta Capituli, nr 111-117, 125, 127; Aufzeichnungen ... ii.ber ... R. v. Riidesheim 

und J. Roth, s. 113-115. Syndyk kapitulny, mgr Jan Libelt, wycenił krzywdę mo

ralną swoich mocodawców (kanoników katedralnych) na sumę 2000 dukatów, pod

kreślając, że decyzja Rotha odnośnie do strojów narusza ich część i precedencję. 
23 List nosi datę 11 III 1502 r. Roth motywuje w nim swoją prośbę sędziwym

wiekiem i złym stanem zdrowia, Urb a n, op. cit., s. 19; Otto, De Joanne von 

Turzone ... , s. 7. 
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ordynariuszowi poczekać 16 miesięcy, trzeba jednak zauważyć, że koa
diutor miał zostać po śmierci Rotha jego następcą. A w kwestii obsady 
stolic biskupich Stolica Apostolska nie lubiła nigdy pośpiechu. Sprawę 
obsady koadiutorii komplikował dodatkowo fakt, że ubiegało się o nią 
aż czterech kandydatów, a wśród nich dwóch kardynałów, z których 
jeden powoływał się na papieską ekspektancję. 

Jako pierwszy rozpoczął staranie o koadiutorię wrocławską pry,mas 
Polski, kardynał Fryderyk Jagiellończyk, brat królów polskiego oraz 
czeskiego i węgierskiego. Kanonicy wrocławscy, chcąc storpedować jego 
wysiłki, tym bardziej że przysługiwało im prawo obioru własnych bisku
pów, wysłali na wiosnę 1500 r. O. Straubingera do Rzymu i postanowili 
prosić o pomoc bratanka Piusa II, kardynała Franciszka Piccolomini, 
z którym byli w zażyłych kontaktach od trzydziestu z górą lat 2,. 
W sukurs przyszedł im Jan Roth, także przeciwny kandydaturze Fry
deryka Jagiello_ńczyka. Napisał on osobny list do tegoż kardynała Picco
lomini, licząc na współdziałanie w tym względzie wrocławskiego kano
nika Jana Scheuerleina, dawnego jego familiariusa. Nie omieszkał także 
skontaktować się w tym samym celu z przebywającym nadal w Rzymie 
Piotrem Hornigiem oraz zaprotestować u króla Władysława Jagielloń
czyka przeciw popieraniu pry,masa Polski na wrocławski stolec biskupi 2s. 

Ta zmasowana kontrakcja przyniosła efekty szybciej, niż sami kano
nicy się spodziewali, bo już w końcu czerwca 1500 r., czyli po trzech 
miesiącach zabiegów. Wszystko wskazuje na to, że sprawa rozstrzygnęła 
się nie w Rzymie, lecz w Budzie, do której kapituła wysłała także swego 
posła. Władysław Jagiellończyk przyobiecał wówczas przedstawicielowi 
kapituły, kanonikowi Mikołajowi Krebelowi, nie popierać kandydatury 
swego brata w Rzymie. I od tej pory Fryderyk Jagiellończyk zaniechał 
swoich starań, przynajmniej nic o nich nie wiadomo. 

Ale już 5 VIII 1501 r. Roth zdecydował wybrać sobie na koadiutora 
księcia Fryderyka cieszyńskiego, nie pytając o zdanie kanoników, a na
wet nie powiadamiając ich o swoich zamiarach. Oburzona ty,m faktem 
kapituła, po bezowocnych rozmowach z ordynariuszem, wysłała posłów 
do Budy, do króla i legata. Napisała także do swych pełnomocnych 
prokuratorów przy kurii rzymskiej, Jana Weymanna i Piotra Horniga, 
by wnieśli oskarżenie przeciw Rothowi i Fryderykowi cieszyńskiemu 
za samowolne podejmowanie decyzji w kwestiach leżących w jej kom-

24 Acta CapituU, nr 13, 17. Kanonik Sauer wspomina w swych zapiskach, że już 

w maju 1494 r. Jan Olbracht i jego dwaj bracia, Zygmunt i Fryderyk, zwrócili się 

z prośbą do Władysława Jagiellończyka, by zapewnił temu ostatniemu wrocławską 
stolicę biskupią, Aufzeichnungen ... iiber ... R. v. Rii.deheim und J. Roth, s. 107. 

2;; Acta CapituU, nr 16, 21, 25, 37. 
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petencjach, zlecając im w razie nieskuteczności tego przedsięwzięcia 
podniesienie przeciw ordynariuszowi zarzutu symonii 2s. 

Jednoznaczna postawa kapituły popieranej przez króla Władysława 
sprawiła, że ·Roth odstąpił od swej decyzji i przystał na kandydaturę 
Jana Turzona, wy,branego 4 III 1502 r. na koadiutora prawie wszystkimi 
głosami kapituły katedralnej oraz popieranego przez Budę i Kraków. 
Przystał tym bardziej, że kardynał Isvali już w lutym 1502 r. zgłosił 
swe aspiracje do koadiutorii wrocławskiej, powołując się na wolę Sto
licy Apostolskiej 21. Roth, chcąc uniknąć dodatkowych komplikacji i in
gerencji kurii rzymskiej w tak ważne dla niego sprawy, wysłał już 
w tydzień po elekcji kanonicznej Jana Turzona list do papieża z prośbą 
o zatwierdzenie jej wyników.

Odpowiedź Aleksandra VI była pozytywna 2s. Papież wystosował ją
do ordynariusza wrocławskiego 21 VII 1503 r., czyli w tym samym dniu, 
w którym na tajnym konsystorzu wysłuchał w tej sprawie opinii jed
nego z najlepszych znawców prawa kanonicznego, kardynała Giovanni 
Antonio di Sangiorgio, bliskiego swego współpracownika 29. Niemały
wpływ na powyższą decyzję miał na pewno fakt, że kardynał Isvali 
już w lipcu 1502 r. zrezygnował ze swoich roszczeń do koadiutorii wro
cławskiej, otrzymując w zamian za to, za przyczyną Jana Turzona se
niora, wakujące biskupstwo w Veszprem 3o. 

Zarządcy diecezji wrocławskiej mieli więc powody do radości. Ra
dość ta wzmogła się na pewno jeszcze bardziej na wieść, iż następcą 
Aleksandra VI (zmarł 18 VIII 1503 r.) został (12 IX 1503 r.) kardynał 
Franciszek Piccolomini, rządzący pod imieniem Piusa III, któremu za
wdzięczali załatwienie tak wielu spraw w pierwszych latach drugiej poło
wy XV w., podczas pontyfikatu jego wuja, Piusa II, i Pawła II 31. 

2s Tamże, nr 87-90, 96, 109, 117; Aufzeichnungen ... ii.ber ... R. v. Rii.desheim und

J. Roth, s. 113.
21 Acta Capituli, nr 146; Aufzeichnungen ... ii.ber ... R. v. Rii.desheim und J. Roth,

s. 116. 
28 Papież zaznaczył w liście, że jest pewny uczciwości koadiutora. Nie musiał 

to być grzecznościowy frazes, gdyż Jan Turzo w czasie swoich rzymskich studiów 
był mile widziany na papieskim dworze. O t t o, De Joanne von Turzone ... , s. 8, 

podał mylną datę pisma papieskiego. 
2S A. A. S t r n a d, Breslaus Kardinalprotektor an der romischen Kurie, vor

nehmlich im 16. Jahrhundert (ASK, XXIX, 1971, s. 96). 

30 Znane są rokowania ojca wrocławskiego koadiutora z kardynałem Isvali na 

ten temat. Sprawa musiała być głośna, skoro dwaj oponenci Jana Turzona rozpo

wiadali, że w Rzymie można uzyskać biskupstwo za pieniądze. Ostrze tej pogłoski 

skierowane było rzecz jasna przeciw koadiutorowi. Kardynał Isvali otrzymał nomi

nację na biskupa 21 VI 1530 r., Aufzeichnungen ... ii.ber R. v. Rii.desheim und 

J. Roth, s. 117; Acta Capituii, nr 153.
31 O szczegółach jego kontaktów z Wrocławiem zob. J. Dr a b  i n a, Stosunki 

1 
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Jednakże po kilku miesiącach rozpoczęły się znów kłopoty. Albowiem 
książęta śląscy i rajcy wrocławscy, rozsierdzeni wyborem obcokrajowca 
na wrocławską stolicę biskupią z wyłączeniem rodowitego Slązaka, do
prowadzili 3 II 1504 r. do zawarcia korzystnego dla siebie układu z bi
skupem i kapitułą wrocławską. Układ ów, zwany od nazwiska królew
skiego ministra, który go sfinalizował, układem Kolowratha, potwierdzał 
statuty diecezjalne z 1498 r. i umacniał władzę ordynariusza wrocław
skiego nad duchowieństwem, a klerowi gwarantował dalsze korzystanie 
z dziesięcin. Równocześnie jednak ograniczał wolność elekcji kanonicznej, 
stanowiąc, iż biskupem może być tylko $lązak lub Czech; a co najwa
żniejsze, w poważnym stopniu redukował tzw. wolności kościoła na 
Sląsku, pozbawiając go wielu immunitetów. 

W jakim potrzasku znalazła się wówczas kapituła, świadczą najlepiej 
protokoły jej posiedzeń. Wynika z nich, że mimo pierwotnych zamiarów 
apelowania do króla i Stolicy Apostolskiej, a nawet grożenia klątwą, 
z powołaniem się na dyspozycje kardynała Isvali, kanonicy uprawo
mocnili układ swoimi podpisami, doszedłszy do wspólnej konkluzji, iż 
z różnych przyczyn nie nadszedł jeszcze czas na wniesienie apelacji. 
Kapituła pocieszała się przy tym nadzieją, że łatwo jej przyjdzie uzyskać 
unieważnienie poszczególnych artykułów w Budzie i Rzymie s2• 

Wydaje się, że wśród owych różnych przyczyn, o których jest mowa 
w protokole z 18 III 1504 r., na pierwszym miejscu wymienić trzeba 
zdecydowaną postawę książąt i stanów śląskich, gotowych do bezpardo
nowej konfrontacji z kapitułą, której uchybienia były im znane. Liczyć 
mogli przy tym jeśli nie na wsparcie, to na pewno na życzliwą neutral
ność króla Władysława, który układ Kolowratha zapośredniczył, oraz 
jego brata Zygmunta, zarządcy księstw głogowskiego i opawskiego. 

Niebagatelny wpływ na postawę kanoników musiał mieć fakt, że 
Pius III, którego życzliwości mogli być pewni, zmarł w 26 dni po swoim 
wyborze, a jego następca, Juliusz II (wybrany 1 XI 1503 r.) już w pierw
szych latach swego pontyfikatu zasygnalizował, iż nie będzie kierował 
się sentymentem w załatwianiu konfliktów, jakie są udziałem wrocław
skiej kapituły katedralnej. W dwóch toczących się od kilku lat proce-

... sach nie przyznał jej racji, żądając przyjęcia z powrotem w jej skład 
kanonika Jana Sauermanna, mimo iż dopuścił się wykroczeń 33, a także 

dyplomatyczne Wrocławia ze Stolicą Apostolską w latach 1464-1465 (Colloqium 

Salutis, 3, 1971, s. 81-102); t e  n że, Kontakty Wrocławia z papieżem Pawłem II 

(Sląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 5, 1972, s. 131-149). Najnowszy rys biogra

ficzny kardynała F. Piccolomini: A. A. S t r n a d, Francesco Todeschini-Piccolomini. 

Politik und Mći.zenatentum im Quatrocento (Romische Historische Mitteilungen, 

8-9, 1967, s. 249-321).

32 Acta Capituli, nr 244, 272, 278. 

33 Sauermann został pozbawiony urzędu i beneficjum z racji jakiegoś przewi-
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Stanisława Borka z Krakowa, jakkolwiek sprzeczne to było ze statutem 
diecezjalnym 34• W tej ostatniej sprawie Juliusz II nie zawahał się nawet 
rzucić klątwy na wszystkich kanoników, i to w sam dzień odpustu 
katedralnego (1505 r.), za to, iż nadal wzbraniali się przyjąć Borka mimo 
posiadanej przezeń apostolskiej prowizji kanonicznej 35. 

I właśnie wtedy, gdy kanonicy skłóceni byli ze Stolicą Apostolską, 
wrocławscy rajcy zwrócili się do Juliusza II z prośbą o wyrażenie zgody· 
na założenie uniwersytetu w stolicy śląska. Skryba miejski, mgr Grze
gorz Morenberg, najbardziej aktywny w tej sprawie, dołączył do petycji 
swoich mocodawców polecające listy od króla Władysława, który - co 
warte odnotowania - już w lipcu 1505 r. zagwarantował podstawy 
materialne dla przyszłej uczelni, oraz od jego małżonki, a także -od 
biskupa Rotha. Morenberg napisał także listy do kardynała Piotra Isvali, 
który od śmierci Aleksandra VI pracował znów w kurii rzymskiej, do 
przedstawiciela Fuggerów, jak również do studiującego w Rzymie swego 
syna, Hieronima, z usilną prośbą o poparcie inicjatywy wrocławskich 
rajców 36. Niestety, Rzym pozostawił listy bez odpowiedzi, mimo iż za
rządcy Wrocławia zebrali już 3000 dukatów na pokrycie kosztów zwią
zanych z publikacją aktów erekcyjnych wszechnicy wrocławskiej, a Roth 
uzyskał już nominację królewską na jej kanclerza. Nie zrażeni tym 
niepowodzeniem rajcy .ponowili w dwa lata później prośbę. Ale znów 
bez rezultatu 37. 

nienia w 1496 r. W procesie sprawy z ramienia kapituły bronili jej prokuratorzy 
rzymscy, P. Horni.g, P. Jenkwicz, J. Laurentius, A. de Pistatorio, Desiderius de 
Angeriis. Sprawa wlokła się do 1506 r., ale już w 1504 r. nadeszły z Rzymu wieści, 
że wynik nie jest pomyślny dla kapituły, Acta Capituii, nr 121, 295. 

34 Stanisław Borek otrzymał prowizję apostolską na wakujące od 15 XI 1502 r. 
stanowisko w kapitule. Nie został jednak przez kapitułę dopuszczony w jej szeregi, 
gdyż sprzeczne to było ze statutem diecezjalnym z 1498 r. o niedopuszczaniu obco
krajowców na urzędy kanonickie, G. Ba u c  h, Geschichte des Breslauer Schulwe

sens vor der Reformation (Codex diplomaticus Silesiae, t. XXV, Wrocław 1909, 
s. 277).

3s P o  I, op. cit., t. II, s. 184; Aufzeichnungen ... iiber R. v. Rii.desheim und

J. Roth, s. 135; G. Ba u c  h, Schlesien und die Universitiit Krakau im XV. und

XVI. Jahrhundert (Zeitschrift des Vereins ftir Geschichte und Altertum Schlesiens - -"l 

dalej cyt. ZGS - XLI, 1907, s. 141).
3s W całości zachował się tylko list Morenberga do kardynała Isvali. Rzecz zna

mienna, autor listu uzasadnia potrzebę założenia uniwersytetu we Wrocławiu potrze
bami religijnymi Sląska: ziemie te, narażone na herezje, umocnią się w wierze po
przez dysputy profesorów uczelni i przez ich wykłady. Zob. G. Ba u c  h, Akten

stii.cke zur Geschichte des Breslauer Schulwesens im XVI. Jahrhundert, Wrocław 
1898, nr 15. 

37 ,, ••• post duos annos Vratislavienses iterum apud Sedem Apostolicam enixius
ac occulte pro Universitatis erectione laborare coeperunt ... ", wspomina wieloletni 
rektor wszechnicy krakowskiej J. R e i  n k e n  s, Die Universitiit zu Breslau, Wro-
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Historiografia niejednokrotnie już zastanawiała się nad przyczynami 
niepowodzeń tych zamierzeń, .nie dochodząc jednak, jak dotąd, do wspól
nej konkluzji. Zdecydowana większość badaczy przeszłości śląska eks
ponuje rolę protestu Aleksandra Jagiellończyka i doktorów krakowskiej 
wszechnicy, jaki złożony został 2 XI 1505 r. w Rzymie na wieść o petycji 
zarządców Wrocławia se. 

Wydaje mi się wszakże, że protest Krakowa nie był jedynym czyn
nikiem rzutującym na papieską decyzję. Istnieją przesłanki do stwier
dzenia, że Stolica Apostolska krytycznym okiem patrzyła na wypadki 
rozgrywające się na ś\ąsku. Podejrzliwość jej obudzić mogły starcia 
wrocławskich rajców z miejscową kapitułą w 1503 r. w sprawie uwię
zionych kleryków, a na pewno układ Kolowratha z 1504 r. Papież wi
dział w nich próby ograniczenia przywilejów kościoła i odtąd czujniej 
obserw?wał poczynania władz świeckich na śląsku. 

I właśnie wtedy do Rzymu dotarła prośba wrocławskich rajców w spra
wie uniwersytetu. Sądzę, iż nie jest przesadą twierdzen.ie, że Juliusz II 
podciągnął ją pod ten sam wspólny mianownik co i sprawy z dwóch 
poprzednich lat, bo i w petycjach słanych do Rzymu w sprawie uczelni 
znalazły się treści potwierdzające tendencje władz miejskich do uszczu
pjania prerogatyw kościoła, a nawet Stolicy Apostolskiej. Trzeba bowiem 
wiedzieć, że rajcy zabiegali w Rzymie o przyznanie im praw patro
nackich nad kilku centralnymi kościołami śródmieścia dla zagwaranto
wania utrzymania przyszłym pracowni.kom naukowym uczelni wrocław
skiej; praw, które przysługiwały, dotąd papieżowi. 

Jak prośbę ową odczytał Juliusz II, świadczy dowodnie fakt, że 22 
IV 1507 r., czyli w okresie, gdy prośba wrocławskich rajców leżała 
w jego sekretariacie, papież zrezygnował ze swych praw patronackich 
nad dwoma kościołami wrocławskiego śródmieścia na rzecz zakonu 
krzyżowców, a nie rajców, mimo iż ci ostatni o dwa lata wcześniej 
rozpoczęli o nie starania 39. Nie trzeba dodawać, że papież swoją decyzją 
celnie ugodził w ambitne plany rajców wrocławskich. 

cław 1861, s. 15. Nadzieja na uzyskanie pozwolenia papieskiego na założenie uni
wersytetu była w lecie 1507 r. tak wielka, że rajcy zwrócili się do ordynariusza 
o wstrzymanie się na razie z obsadą wakującego od stycznia urzędu proboszcza
w kolegiacie Sw. Krzyża, ażeby mógł objąć go przyszły pracownik uniwersytetu
(byłoby to zgodne z dyplomem fundacyjnym króla Władysława), Ba u c  h, Akten
stii.cke ... , nr 16, 17.

38 Dla przykładu najnowsze polskie opracowania: K. Po p i o ł e k, Historia 
Sląska, Katowice 1972, s. 83; Historia Sląska, IH PAN (pr. zbiorowa), t. I, cz. 2, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 419. 

3<J Prośbę ze strony krzyżowców złożył na ręce papieża ich mistrz Mateusz 
Schobel. Nie mogło się to stać przed 20 XI 1506 r., wtedy bowiem obejmował on 
urząd, B a u c h, Aktenstiicke ... , s. 279. 
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Swoistej wymowy nabiera także fakt, że Juliusz II 23 VIII 150� r., 
czyli wtedy, gdy pierwsza prośba rajców dotarła już do Rzymu, wysłał 
dwa listy do Budy. Jeden do arcybiskupa Esztergom, kardynała Tomasza 
Bakocsa, by zwołał synod duchowieństwa dla przeciwstawienia się za
kusom świeckich czynników na przywileje kościelne, drugi zaś do 
wszystkich prałatów i całego kleru królestwa -węgierskiego z poleceniem, 
by stawili opór wobec poczynań tychże czynników i poparli kardy
nała 40. Zbieżność dat daje dużo do myślenia. 

W pięć lat później, 1 III 1510 r., Juliusz II już jawnie zamanifestował 
swe stanowisko wobec ograniczania przywilejów kościoła na Śląsku. 
Poinformowany przez kanoników wrocławskich o nakładaniu podatków 
na majątki kościelne, napisał siedem pism urzędowych - między innymi 
do króla Władysława Jagiellończyka, czeskich panów, rajców wrocław
skich - potępiając naruszanie immunitetów kościelnych u. 

Kapituła wrocławska, która także otrzymała odpis breve papieskiego, 
powitała z nie ukrywaną radością decyzję Stolicy Apostolskiej i dopro
wadziła do szeregu spotkań całego duchowieństwa w celu przedysku
towania zaistniałej sytuacji. Analiza protokołów jej posiedzeń pozwala 
zauważyć, że marcowe pisma Juliusza II dodały kanonikom otuchy do 
przeciwstawiania się roszczeniom finansowym króla i książąt oraz 
przyspieszyły decyzję o podjęciu starań o unieważnienie układu Kolo

wratha 42. 

Zanim jednak poseł wyruszył w tej sprawie do Rzymu, upłynęło 
pięć lat. Były to lata wypełnione konsultacjami z własnym ordynariu
szem, a nawet z arcybiskupem gnieźnieńskim. Kapituła nasłuchiwała 
w typi czasie doniesień z rozpoczętego w maju 1512 r. soboru latera
neńskiego (na który z jej ramienia nikt nie wyjechał) celem przeko
nania się, czy podjął debaty na interesujące ją tematy 43. 

Kanonicy nie skorzystali natomiast z bliskości legata apostolskiego, 
Achillesa de Grasis, który z woli Stolicy Apostolskiej prowadził roko
wania z obyp.wu Jagiellonami 44, a także prymasa Węgier, kardynała 

40 VMHH, t. II, nr 760, 761. 

41 Wszystkie brevia nadeszły do Wrocławia i kapituła zajęła się skwapliwie ich
kolportażem do adresatów, Acta Capituli, nr 309-311. Pełny tekst breve do rajców: 

Urkunden zur Geschichte des Bistums BresZau im MitteZaZter, wyd. G. A. Stenzel, 

Wrocław 1845, nr 312. 

42 Acta CapituZi, nr 347, 353, 373. 

43 Kapituła zrazu pertraktowała z ordynariuszem na temat wysłania swego 

przedstawiciela na sobór. Zdecydowano nawet wysłać M. Kolbego. Inicjatywy jednak 

nie zrealizowano, tamże, nr 549, 552, 935. O udziale przedstawicieli Polski: T. S i 1-

n i c k i, Sobory powszechne a Polska, Warszawa 1962, s. 122; J. Br z e z i ń s ki, 
O stosunku V Powszechnego Soboru Laterańskiego do Polski, Kraków 1897. 

44 Jego rozmowy zakończyły się fiaskiem: VMPL, t. II, nr 363, 365. 
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Tomasza Bakocsa, mimo iż od lipca 1513 r. sprawował funkcję legata 
de la tere na ziemiach podległych Jagiellonom 45. Obydwaj bowiem pra
cowali z polecenia papieża wyłącznie nad organizacją krucjaty antytu
reckiej, która w umysłach kanoników wrocławskich nie budziła zapewne 
miłych reminiscencji i skojarzeń. Kapituła nie zaniedbała także oczy
szczenia się przed sędzią biskupim z zarzutu współdziałania w zawarciu 
układu Kolowratha, zeznając, iż podpisała jego postanowienia pod wpły
wem strachu wy,wołanego naciskami ze strony czynników świeckich. 

Dopiero potem, w maju 1514 r., kapituła napisała listy do swych 
rzymskich prokuratorów, Łukasza Schmidta i Hieronima Hirspegera 46, 
W rok później, we wrześniu, wysłała swego przedstawiciela, kanonika 
dra Jerzego Junkhermanna, do Rzymu dla sfinalizowania sprawy 47. 

Wyborem posła nie rządził przypadek. Obeznany był z Rzymem, gdzie 
studiował przed kilku laty, i znał mechanizmy rządzące rzymską kurią, 
przy której przez okres .studiów pełnił funkcję prokuratora wrocławskiej 
kapituły, załatwiając z jej ramienia kilka spraw. Kapituła wysyłając 
w drogę posła zaktywizowała wszystkich pozostałych przedstawicieli 
w Rzymie: Bernarda Mokrusa, Tomasza Regis, Jana Bureina, Jana 
Szutza de Cubito, Jakuba Curtesiusa, zlecając· im niesienie pomocy 
Junkhermannowi 48. 

Na efekty Wrocław nie musiał długo czekać. Dnia 26 VI 1516 r. 
Leon X po przeprowadzeniu wnikliwego dochodzenia zawiesił układ 
Kolowratha i zwolnił wrocławską kapitułę katedralną od obowiązku 
przestrzegania jego artykułów 49. 

Podkreślając szybkość reakcji Leona X na prośby kapituły wrocław
skiej, nie od rzeczy będzie przypomnieć, że w tymże roku zawiesił on 
także sankcję pragmatyczną we Francji. Warto też zwrócić uwagę na 
fakt, że w czasie starań o unieważnienie układu Kolowratha, od 1512 

45 VMHH, t. II, nr 800. 
46 Acta Capituli, nr 764, 765. 

/ 47 Zrazu do Rzymu wyjechać miał G. Lengsfeld, potem jednak kapituła zdecy-
dowała się na J. Junkhermanna, tamże, nr 777, 898, 935. 

43 Junkhermann jechał przez Nysę, by skontaktować się jeszcze z biskupem. 
Wkrótce nadeszła do Wrocławia wieść, że został okradziony w drodze. Pierwszy 
jego list czytano w kapitule 16 V 1516 r., tamże, nr 935, 942, 966, 999. 

49 Zanim zapadł wyrok, dochodzeniem zajął się z woli papieża biskup Jan 
Staphileus, który wezwał wszystkich winnych naruszania immunitetów kościoła na 
Sląsku w terminie 60-dniowym do Rzymu, by wytłumaczyli się ze swego postępo
wania. Potem, gdy nikt nie przybył, mimo iż wezwanie audytora papieskiego przy
bito 6 IV 1516 r. na bramach kościołów wrocławskich, Leon X zawiesił układ Ko
lowratha. Egzekutorami tego wyroku mianował biskupów Miśni i Brandenburgii. 
Tekst bulli papieskiej wysłany został do biskupa, kapituły, rajców, kleru i diecezji 
wrocławskiej, Urkunden zur Geschichte des Bistums Bresiau ... , nr 314, 315. 
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do 1515 r., kapituła respektowała wszystkie prowizje kanoniczne Stolicy 
Apostolskiej, mimo iż wprowadzały w jej skład aż czterech duchownych 
narazić się na konflikt z Rzymem w tym tak ważnym momencie, 
ale - jak się zdaje - i dlatego, by pozyskać wpływy w kurii rzymskiej, 
gdyż aż dwóch z nowo przyjętych, Michał Sander i Krzysztof v. Such
ten z Gdańska, było jej urzędnikami, a jeden, Wawrzyniec Petschel, 
odbywał właśnie studia w •Rzymie so. 

W rok po anulowaniu układu Kolowratha zarządcy miasta przerwali 
swe dziesięcioletnie milczenie i nawiązali kontakt listowny ze Stolicą 
Apostolską. Pobudziły ich do tego wypadki w miejscowym klasztorze 
$w. Klary. Próby reform podjęte przez franciszkanów pociągnęły za 
sobą falę protestów urażonych klarysek, które wraz z ordynariuszem, 
Janem Turzonem, szukały sprawiedliwości u generała minorytów, kar
dynała Dominika Grim.ani-51. Na domiar złego w kilka miesięcy później, 
9 VII 1515 r., trzej książęta śląscy, solidaryzując się z pozbawioną władzy 
opatkę, siostrę księcia opolskiego, odbili klasztor i przywrócili w nim 
starą władzę. 
sobą protesty urażonych klarysek, Jstóre wraz z ordynariuszem, Janem 

Rajcy nie uznali rzeczy za załatwioną, tym bardziej że wraz z opatką 
Małgorzatą do klasztoru powrócił stary bałagan. Napisali więc 21 V 
1517 r. list do papieża z usilną prośbą, by zlecił przeprowadzenie reform 
w klasztorze klarysek. Leon X, który w ciągu dwóch pierwszych lat 
swego pontyfikatu (objął rządy 15 III 1513 r.) dowiódł, że sprawa re
formy życia zakonnego - także na Sląsku - nie jest mu obojętna s2, 

pozytywnie odniósł się do prośby racjów. A inspekcja, którą nakazał 
swoim wizytatorom, potwierdziła wszystkie zarzuty zarządców Wrocła
wia 53. Rzecz znamienna, kapituła katedralna, mimo wielorakich zabie
gów książąt śląskich, nie pozwoliła się wmieszać w powyższe sprawy. 

Odmiennie zachowała się ona w trzy lata później. Na wieść, iż na 
opróżnioną po śmierci Jana Turzona (2 VIII 1520 r.) wrocławską stolicę 
biskupią Stolica Apostolska mianować chce Jana Albrechta Hohenzol-

so Acta Capituli, nr 457, 596, 597, 610, 616, 627, 687, 777, 862, 942. 
51 Wyczerpującym informatorem o zajściach w klasztorze klarysek jest zestaw 

źródłowy Urkundenbuch der Kustodien Goldberg und Breslau, cz. 1, wyd. 

P. C. Reisch (Monumenta Germaniae Franciscana, Dtisseldorf 1917, nr 919, 921, 926,
941). O korespondencji z D. Grimani - tamże, nr 808, 816, 861, 971, 926.

52 Dnia 18 VII 1513 r. Leon X ustanowił kardynała T. Bakocsa wizytatorem

apostolskim wszystkich klasztorów obojga płci na terenach swojej legacji, w tym 
także na Sląsku, VMHH, t. II, nr 801. O planach reform w klasztorach minorytów 

i dominikanów: P a s  t o r, op. cit., t. III, cz. 2, s. 881. 
53 J. Hey n e, Dokumentirte Geschichte des Bistums und Hochstiftes Breslau,

t. III, Wrocław 1868, s. 996; M. T. Pi e t  s c h, Zur Geschichte des Breslauer Kla

renstiftes des jetzigen Ursulinenkloster, Wrocław 1937, s. 25.

.... 
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lerna, kapituła, broniąc swych przywilejów, jednogłośnie wybrała dra 
Jakuba Salzę na swego ordynariusza. Tego samego jeszcze dnia, 1 IX 
1520 r., wysłała swoich posłów, Jerzego Junkhermanna i Wawrzyńca 
Petschela, do Rzymu, by przedstawili papieżowi uwierzytelniony pro
tokół odbytej elekcji i uzyskali jego aprobatę 54. 

Zanim obaj kanonicy dotarli do Rzymu, Leon X, przystawszy na 
sugestie Ludwika Jagiellończyka popierającego zabiegi dawnego swego 
wychowawcy, Jerzego, markgrafa brandenburskiego, mianował 12 wrze
śnia Jana Albrechta ordynariusze..m wrocławskim. Rzecz znamienna, pa
pież podjął decyzję w tej sprawie nie_ zasięgając opinii kardynała pro
tektora, co naleźało do zwyczaju ss. 

Kapituła szukała tymczasem poparcia dla swego elekta u członków 
kolegium kardynalskiego. Najwcześniej, bo już 26 września, zwróciła 
się do Stefana Bakocsa, który od kilku lat pracował w kurii rzymskiej 
i nadal był zaliczany do jej najbardziej wpływowych osobistości z racji 
znajomości problematyki tureckiej i niewątpliwych zasług w organizo
waniu krucjat 56. W miesiąc później, 24 października, kanonicy wysto
sowali list do kardynała protektora polskiej prowincji kościelnej, Achil
lesa de Grassis, w którego gestii leżało przygotowywanie obsady bis
kupstw w metropolii gnieźnieńskiej i opiniowanie kandydatów na to 
stanowisko na konsystorzach papieskich s1. W dwa dni później kapituła 
ponowiła swe prośby pod adresem kardynała Bakocsa ss. 

W tym samym dniu do Rzymu wysłany został je.s.:zcze jeden list na 
adres Leona X. Jego autorzy, kanOII1icy, nie poprzestali na podkreśleniu 
w nim swoich praw do obioru ordynariusza wrocławskiego, lecz starali 
się z.dyskredytować osobę kontrkandydata do wrocławskiej mitry, wyty
kając mu nie tylko zbyt młody wiek.Podali także w wątpliwość �erość 
intencji Jana Albrechta, podkreślając nie bez aluzji, że diecezja wrodaw
ska jest zbyt uboga na skutek niedawnych przejść, by była w stanie 
utrzymać Hohenzollern.a. W liście odnaj'dujemy także wzmiankę o roz
szerzaniu się naulki Marcina Lutra we Wrocławiu, ale - jak się zdaje -

54 Aufzeichnungen des BTeslaueT Domherrn St. SaueT iibeT den Bischof von 
Salza, s. 132; C. Ot t o, Uber die Wahl Jacobs von Salza zum Bischof von Breslau 
(ZGS, XI, 1872, s. 307). 

5s S tr n a d, BTeslaus KaTdinalpTotektor ... , s. 97. 

SG Aufzeichnungen ... iibeT ... Salza, s. 133. Najdokładniejsze opra cow a nie bio

grafii Bakocsa: V. Fr a k n o i, ETdodi Bakocz Toma§, Buda p est 1889. 

57 F. Tr osk a ,  Die BetoeTbung des MaTkgrafen Johann Albrecht von Branden

buTg um den BTeslau Bischofsitz im J. 1520 und 1521 (ZGS, XXIX, 1895, ś. 9). Zna

mie nne, że wrocła wia nie nie zwrócili się do kardyna ła protektora Węgier, Gulio de 

Medici. 

58 Aufzeichnungen ... iibeT ... Salza, s. 139; Tr osk a, op. cit., s. 10. 

2 - Sobótka 1976, z. l 
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tylko dlatego, by przekonać Stolicę Apostolską o konieC"Zll'l.ości likwidacji 
st.anu przejściowego w diecezji vvi·oclawskiej sa. 

Kapituła niepewna nadal skuteczności swoich zabiegów napisała już 
nazajutrz do całego kolegium kardynalskiego list z prc-śbą o wsta.wieil
nictwo w tej sprawie 60

• Szan.se na uzyskanie aprobaty dla kandydatury 
Salzy były duże, skoro do protestów przeciw obsadzeniu wrocławskiego 
bilSku,pstwa przez przedstawiciela nie lubianej na Sląsku, w Czechach 
i Polsce dynastii Hohenzollernów przyłączyli się rajcy wrocławscy oraz 
st.any śl�e, czeskie i morawskie. •

Wspomnijmy przede wszystkim list do papieża pierwszych z nich, 
z 24 X 1520 r. Choć zawierał on podobne argumenty jak li.st kapituły 
wroclawiskiej, był jednalk: bardziej od niego agresywny. Wystarczy dla 
przykładu podać, że rajcy nie omies2lkali WY['azić swej ufności, iż Stolica 
Apost.olska troo.zczyć się będzie bardziej o zbawienie dus:z i pokój między 
ludźmi 111.iż o wzniecanie roooźwię'ków i nieporozumień 01. Warto tytułem 
uzupełnienia dodać, że już w ... sześć dni po elekcji Salzy rajcy interwe
niowali u ban!kiera Fuggerów w Rzymie na rzecz obniżenia wysokości 
annat, jakie elekt był zmuszony odprowadzić do kamery apostolsikiej. 

Ale listy powyższe rCY.lJI'llinęły się w drodze z :kocespondencją papieską. 
28 pazdzie.rnika Leon X zdecydował się opublikować swą wrześniową 
decyzję. W wydanym w tym dniu breve papież or.zek.al przyznanie wa
kującego bi..sllrupśtlwa Janowi Albrechtowi. Zamiast uzasadnienia Leon X 
przypomniał, iż urząd ów zarezerwował już za życia Jana Turzona dla 
Hohen:rollerna. Fakt, iż breve wysłane zostało do króla Ludwika Jagielloń
czytka i zawierało prośbę, by adresat zadbał o jego realizację, a nie do 
zarządców diecezji, ,pozwala snuć wnioski, że Stolica Apostolska nie była 
pewna respektowania jej decyzji przez kanoników wrocławskich a2. 

I faktyC7l!l.ie, breve nie doczekało się nigdy realirzacji. A stało się to za 
przyczyną kró'la Ludwika, Jci:óry naciskany przez swoje stany, a nade 
wszystko przez stryja, Zygmunta Starego, oburzonego pomocą Hohen
zdllemów udzielloną wielkiemu mistrzowi kirzyżackiemu w jego zmaga
niach z POl1ską, napisał w końcu 1520 r. do Leona X, by wstrzymał się na 
razie z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji w sprawie mitry wrocław
skiej 63• 

59 List wychwala cnoty Jakuba Salzy: ,,vir integra iam etate, preclaris virtutibus 
preditum, optime frugis ... ", VMPL, t. II, nr 428. 

GO Aufzeichnungen ... ii.ber ... Salza, s. 139. 
61 VMPL, t. II, nr 427. 
62 Papież zastrzegł się w breve, że Jan Albrecht przez 6 lat aż do osiągnięcia 

kanonicznego wieku miał być tylko administratorem diecezji, Tr o s k  a, op. cit.,

s. 31-34.

63 Aufzeichnungen ... iiber ... Sałza, s. 146. Król nie omieszkał zaznaczyć w liście, 
że napisał go na prośbę swego stryja oraz stanów czeskich, morawskich i śląskich. 
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Papież uwzględnił sugestię króla. Kapituł'a zaś świadoma wzrostu szans 
swego elekta wysłała karnoruka Stanisława Borka do Rzymu jako posła 
oraz wykorzy,stala fa!kt, że wyjechał tam z ramienia cesarza Karola V jej 
drugi przedstawiciel, Jerzy Sauermann, i zleciła obydwom sfinalizowanie 
starań o zatwierdzenie Jakuba Sa1zy .na bislrupstwie wrocławskim 64, 

Rzymskie II'dkowania szły jednak opornie, gdyż Jerzy Hohenzollern 
nie zaiprzestal starań u 1kr6la Ludwika i ,cesarza Karola V na rzecz swego 
brata. Skorzyst

a

ł przy tym z pośrednictwa kardynała Mateusza Langa, 
arcybiiskupa Salzburga, a także swego kreWlilego, Alibr.echta, arcybiis.1.rupa 
Moguncji. Markgraf brandenburski starał się nawet o pozyskanie prymasa 
Węgier, kardynała Tomasza Ba'kocsa 65. 

Dopiero 11 miesięcy po elekcji kanonk21nej, 24 VII 1521 r. Leon X 
zaltwierdzil jej wynik, nie zaniedbując już ,powiadomić o tym najbardziej 
zainteresowanych 66. Rzecz godna odnotowania, sprnwę Jakuba Salzy re
ferował tym razem na tajnym konsystorzu papieskim kardynał Pietro 
Aocoliti z Ankony 67. 

Ordynariusz �ocl:awski zaraz po swojej konsek!racji wysłał listy 
dziękczynne na adrres kardynałów Achillesa de GTassis 68 i Antoniego Cio
chi 69. Nie nawiązał natomiast kontalktu listownego z Leonem X aż do jego • 
rychlej śmierci (1 XII 1521 r.). Pospieszył za to z gratulacjami do jego 
następcy Hadriana VI (wybranego 9 I 1522 r.). List, którego darty ,nie 
znamy, mógł zostać napisany najwcześniej w początku lutego 1522 r., 
wspomina bowiem o odbytym kO'Ilklawe. Choć z istoty swojej był aktem 
dbediencji dla nowego pa,pieża, przepełniony był skargami na pogarsrzające 
się położenie kościoła w diecezji wroc1aw.5kiej. Dowiadujemy się z niego, 
że w niektórych świątyniach wrocławskich liturgia eucharystyCZil'la od
prawiana była wówczas już na wzór protestancki. Otrzymujemy także 
infonn.a:cje o postawie franciszkanów z ldas:zitoru św. JakUJba i ich sto
sunku do nauki Lutra. Autor listu mówi z dezaprt>batą o niestałości za
koTl!l'lilków w wierze, potępia�ąc ich za to, że powodowani brakiem środków 
do życia stali się poplecznikami nowej religii. W końcowej sekwencji 
pism ordynariusz blaga papieża, by n.ie �niedibal interwencji listownej, 

64 Arkana dyplomatycznych rokowań w Rzymie obydwu kanoników odsłania 
list napisany najprawdopodobniej przez Stanisława Sauera 3 V 1521 r. do Jerzego 
Sauermanna, G. Ba u c  h, Zur Breslau Reformationsgeschichte (ZGS, XLI, 1907, 
s. 348-350). 

65 Aufzeichnungen ... ilber ... Salza, 146 n.
66 Listy papieskie wysłane zostały do Jakuba Salzy, kapituły, kleru i całej die-

cezji wrocławskiej, Ot t o, Uber die Wahl Jacobs ... , Ś. 318.

67 S t r  n a d, Breslaus Kardinalprotektor, s. 97. 
68 Aufzeichnungen ... ii.ber ... Salza, s. 153-155. 
s9 Tamże, s. 153-155; K. En g e 1 b e r t, Die Anfiinge der lutherischen Bewe

gung in Breslau und Schlesien (ASK, X!VIII, 1960, s. 146). 
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a także poprzez swoich legatów u matki cesarza, Joanny, oraz u monar
chów i książąt na rzecz obrony katolicyzmu na Śląsku 70. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że w korespondencji pobrzękuje znana 
nam już nuta pretensji pod adresem Stolicy Apostolskiej, iż OO'Lńrosko 
obserwuje postępy luteranizmu w diece0ji wrt>clawskiej. Jak bardzo spra
wa ta leżała biskupowi i jego wspólrpracownikom na sercu, świladczy 
fakt, że w tym samym jeszcze roku, 18 listopada, postanowili wysłać trzy 
dalsze listy do papieża, kolegium kardynalskiego i poszczególnych jego 
członków 71. 

Zniecierpliwieniu kanoników trudno się dziwić, skoro Stolica Apostol
ska od chwili wystąpienia Marcina Lutra więcej zainteresowania wyka
zywała walką z Turcją oraz zmaganiami cesarza z Francją na ziemiach 
włoskich, a także zapośredniczeniem pokoju między Polską a Zakonem 
w trwającym od 1519 r. konflikcie zbrojnym. Ewidentnym przejawem 
tych tendencji było wysłanie w sierpniu 1522 r. legata apostolskiego, 
biskupa Tomasza Nigri do Budy. Po pertraktacjach z Wenecją, a potem 
z Ludwikiem Jagiellończykiem, 12 XII 1522 r. osiągnął on bramy Wro
cławia 12. Nie po to jednak, by podjąć problematykę sugerowaną Stolicy 
Apostolskiej przez kapitułę, lecz dla nawoływania królów i książąt do 
udziału w krucjacie. Wrocław nie był celem wędrówki legata, lecz tylko 
przystankiem na drodze do Krakowa. Fakt ten wart jest wyekspono
wania, gdyż już prawie pół wieku, to znaczy od czasów Rudolfa z Rii
desheimu, Stolica Apostolska nie wysłała ani jednego legata w te rejony 
dla załatwienia spraw wyłącznie śląskich. 

Toma�z Nigri przyjęty został we Wrocławiu bardzo uroczyście. Na 
jego przywitanie wyszła aż do bram miasta procesja duchowieństwa 
z członkami kapituły na czele. Ale zapiski naocznego świadka, kanonika 
Stanisława Sauera, podkreślają, że szczera serdeczność cechowała nie 
całą społeczność wrocławską. Jej część, chyba niemała, kpiła z gościa 
i wykorzystywała obecność przedstawiciela Stolicy Apostolskiej dla za
demonstrowania swej nienawiści i pogardy dla kościoła i papieża. Na 
drzwiach kościołów i na placach miejskich pojawiły się nawet karyka
tury przedstawiające papieża jako antychrysta 73. 

Kapituła zwróciła się do legata Tomasza z prośbą, by w niedzielę, 

10 Aufzeichnungen ... iiber ... Salza, s. 155-158. 

1858, s. 9. 

71 Archiv fiir die Geschichte des Bisthums Breslau, wyd. A. Kastner, t. I, Nysa 
72 Tamże, t. I, s. 10; Pa s t  o r, op. cit., t. IV, cz. 1, s. 109. 
73 Sauer ma o legacie wysokie mniemanie: ,,ein hochbegabter und gelehrter

Mann", Aufzeichnungen ... iiber ... Salza, s. 170. En g el b e r t, op. cit., s. 162 n., 

twierdzi, że owe bluźniercze karykatury były kopiami drzeworytów Łukasza Cra

nacha z tekstami Melanchtona. 

... 
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21 grudnia,. zechciał odprawić uroczystą mszę i udzielić sakramentu 
bierzmowania. źródła odnotowały, że kanonicy postanowili obdarować 
legata za tę posługę ołtarza honorarium wcale wysokim, by raczył popie
rać ich interesy w Rzymie 74. Nie zapomniawszy utyskiwań kapituły na 
rozwój luteranizmu na Sląsku, zawartych we wszystkich prawie listach 
słanych do Rzymu, możemy być pewni, o jakie interesy jej chodziło. 

Natomiast rajcy wykorzystali pobyt Tomasza Nigi:i dla ponowienia 
próśb o przyznanie im praw do obsadzania dwóch największych parafii 
śródmiejskich. Prośby te musiały być natarczywe nie tylko dlatego, że 
od siedemnastu prawie lat Stolica Apostolska pozostawiała je bez odpo
wiedzi, ale i z tego powodu, że od 1 VII 1517 r., od śmierci O. Winklera, 
parafia św. Marii Magdaleny nie posiadała stałego proboszcza. Oczywi
ście, nie tylko i nie przede wszystkim troska o wiernych pozbawionych 
duszpasterza - jak podkreślali to zarządcy miasta - stała u- źródła tej 
prośby, lecz chęć powierzenia najwiE?kszej parafii Wrocławia utalento
wanemu kaznodziei, Janowi Hessowi z Norymbergii, znanemu z kontak
tów z Wittenbergą i z tendencji głoszenia tzw. czystej Ewangelii - na 
wzór Marcina Lutra. 

Legat nie podjął dyskusji na ten temat. I to nie tylko dlatego, że nie 
posiadał odpowiednich pełnomocnictw papieskich dla załatwienia sprawy. 
Kąpituła na pewno wydała opinie o rajcach i zdemaskowała przed nim 
intencje, jakimi powodowali się przy staraniach o prawa patronackie. 
W tym względzie była tym skwapliwszym informatorem, im bardziej 
w ost3;tnich latach pogorszyły się jej stosunki z wrocławską radą miej
ską, a pogarszały się rzeczywiście w zastraszającym tempie. 

Nie chcąc jednak zrazić rajców do siebie, a w konsekwencji i do Sto
licy Apostolskiej i kościoła, Tomasz Nigri poszedł na znamienne ustęp
stwa. Ogłosił mianowicie indult, mocą którego złagodzona została dyscy
plina postna dla najbogatszych mieszczan, a także zagwarantowane prawo 
do korzystania z posługi religijnej nawet w wypadku obłożenia miasta 
interdyktem. Umożliwiał on ponadto uzyskiwanie absolucji z grzechów 
zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej 75. 

Ustępstwa owe nie zapobiegły jednak szybkiemu rozwojowi nauki 
Lutra we Wrocławiu i nie odwiodły rajców od starań o prawa do nomi
nacji proboszczów. 

Już w miesiąc po wyjeździe legata, w lutym 1523 r. rajcy wysłali 
swych posłów do Budy, by uzyskać u króla poparcie dla swoich starań. 
Ludwik Jagiellończyk nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie, tluma-

74 Archiv fur die Geschichte des Bisthums Breslau, t. I, s. 10. 
75 En g e Iber t, op. cit., s. 162; P. Ko n r  ad, Die Einfiihrung der Reformation

in Breslau und Schlesien, Wrocław 1917, s. 31. Ciekawe, że protokoły posiedzeń ka

pituły pokrywają te fakty milczeniem. 
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cząc się brakiem kompetencji. Napisał jednak do Hadriana VI, prosząc 
w imieniu wrocławian o przyznanie miastu uprawnień. •Rajcy zaś, świa
domi dotychczasowej postawy Stolicy Apostolskiej w tej kwestii, zdecy
dowali się 15 V 1523 r. szukać wsparcia u Antoniego Fuggera, postana
wiając nie szczędzić pieniędzy dla pozyskania tą drogą wpływów w kurii 
rzymskiej 1s. Sądzę, iż pamięć skuteczności poczynań bankiera rezydu
jącego w Rzymie w sprawie zatwierdzenia Jana Turzona, a potem Jakuba 
Salzy, kazała rajcom i w tym wypadku skorzystać z jego pośrednictwa. 

'Tym razem było ono jednak bezskuteczne. Zamiast pozytywnej odpo
wiedzi Hadrian VI wystosował 23 VII 1523 r. breve piętnujące postawę 
religijną wrocławian. Papież gani ich ślepotę, iż nie dostrzegli zła w nau
ce Lutra, nawołuje do zmobilizowania wszystkich sił do walki z herezją, 
kategorycznym tonem zleca instancjom zwierzchnim miasta użycie naj
cięższych kar wobec głosicieli tez luterańskich oraz wobec tych, którzy 
pisma reformatora z Wittenbergi •drukują, sprzedają i czytają lub czy
taniu się przysłuchują. 

Papież nie omieszkał w owym breve, adresowanym do rajców wro
cławskich, nawiązać do niedawnej przeszłości miasta. Dawniej - kon
tynu�wał Hadrian VI - miasto dbało o prawdziwą wiarę i pobożność, 
wolało raczej wypowiedzieć posłuszeństwo królowi niż kościołowi. Teraz 
zaś przyjmuje luteranizm, mimo iż jest on gorszą zarazą od husytyzmu. 
Obrazując smętny stan kościoła w mieście, papież powołuje się na liczne 
relacje przesłane w tej sprawie do Rzymu 11. Trudno mieć wątpliwości, 
iż wyszły one spod pióra kapituły, a może także od legata Tomasza. 

Breve, mimo iż ani jednym zdaniem nie nawiązywało do starań raj
ców o uzyskanie praw patronackich, nie pozostawiało najmniejszych wąt-

-pliwości co do stanowiska Stolicy Apostolskiej w tej kwestii. Rada miej
ska odczytała je jednoznacznie i nie ponowiła już nigdy analogicznej
prośby. Nie znaczy to bynajmniej, że zrezygnowała z realizacji swoich
planów. Wprost przeciwnie, już w niecały miesiąc po otrzymaniu breve
mianowała Jana Hessa proboszczem św. Marii Magdaleny. Decyzję po
przedziła co prawda rokowaniami z ordynariuszem wrocławskim, ale gdy
swoją zgodę uzależnił od aprobaty kapituły katedralnej, rajcy, wobec jej
kategorycznego sprzeciwu, wprowadzili nowego proboszcza na urząd.

Wydany z tej okazji dokument, podpisany przez członków wrocław
skiej rady miejskiej, podkreślał, że zostali do tego zmuszeni opieszałością
króla i Stolicy Apostolskiej, którym dobro kościoła i zbawienie dusz
nie leży na sercu. Zarządcy miasta uznali za stosowne wypomnieć przy

76 K o n r a d, op. cit., s. 32. 

77 Breve dostarczył do Wrocławia 23 IX 1523 r. biskup Salza, informując, że on 

sam, jak i Fryderyk legnicki otrzymali także listy papieskie, Archiv fiir die Ge

schichte des Bisthums Breslau, l I, s. 19; En g e Ibe r t, op. cit., s. 174. 
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tej okazji papieżowi jego ostatnie breve oraz poddać krytyce jego mil
czenie w sprawie tak ważnej, jak obsada największej parafii wrocław
skiej 78. 

Stolica Apostolska, na której po śmierci Hadriana VI (14 IX 1523 r.) 
od 19 XI 1523 r. zasiadał Klemens VII, nie zareagowała na tą jedno
stronną decyzję rajców. Zresztą nie mogło być inaczej, skoro papież, 
wz·orem swych poprzedników, główną uwagę poświęcał nadal problema
tyce tureckiej. Wystarczy przeglądnąć jego korespondencję z królem 
Ludwikiem Jagiellończykiem, by nie mieć co do tego najmniejszych wąt
pliwości 79. Także wysłanie aż dwóch posłów, kardynała Lorenzo Com
peggio 80 i barona burgundzkiego Johanna Antoniusa Pulleo s1, do Budy 
dla montowania koalicji antytureckiej przeciw niezwykle groźnemu suł
tanowi Solimanowi II Wspaniałemu, a także dwukrotne podróże do Rzy
mu posła króla Ludwika Jagiellończyka, Stanisława Broderyka, w tym

samym celu 82 są potwierdzeniem tych tendencji. 
Kapituła wrocławska, owładnięta świadomością bezcelowości szukania 

pomocy w Rzymie, próbowała poprzez swego metropolitę, arcybiskupa 
gnieźnieńskiego, i króla polskiego apelować do Ludwika Jagiellończyka, 
by energiczniej przeciwstawił się rozszerzającemu się na Śląsku lutera
nizmowi. Biskup Salza nawet osobiście skontaktował się z przebywają
cym już w Budzie kardynałem Lorenzo Compeggio. Ale zamiast konkret
nej pomocy uzyskał tylko wskazówkę, by w walce z wyznawcami nauki 
Lutra sprzymierzył się z książętami śląskimi 83. Nie zrażona niepowodze
nia.mi biskupa wrocławska kapituła katedralna zwróciła się do króla 
z prośbą o interwencję w Rzymie na rzecz wysłania osobnego legata na 
Śląsk. Ą.. gdy i to nie odniosło skutku, wysłała swego przedstawiciela, 
kanonika W. Petschela, do Budy w celu przeprowadzenia rozmów z kar
dynałem L. Compeggio 84. 

78 Dokument wydany przez rajców nosił tytuł: ,,Apologia Inclyti Senatus Popu
lique Vratislaviensis Pro Novi Pastoris Nova Electione" - G. Ba u c  h, Geschichte 

des Breslauer Schulwesens in der Zeit Reformation (Codex diplomaticus Silesiae, 
t. XX'VI, Wrocław 1911, s. 16-18).

79 Król Ludwik wystosował w tej sprawie 6 listów - pierwszy 4 II 1524, ostatni
zaś 20 VII 1526 r. Klemens VII w odpowiedzi wystosował 4 listy: pierwszy 23 III 
1524 r., ostatni 5 I 1526 r., VMHH, t. II, nr 824, 829, 832, 836, 837, 853, 860, 866, 877, 
883. 

715. 

80 O działalności legata L. Compeggio w świetle jego listów zob. tamże, s. 676-

81 Listy barona burgundzkiego - tamże, s. 716-802. 
82 Tamże, nr 832, 834, 853, 859. 
83 K o  n r  a d, op. cit., s. 57 n. 
84 Poseł powrócił do Wrocławia 4 III 1525 r., Archiv filr die Geschichte des 

Bisthums Breslau, t. I, s. 38. 
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Nieskuteczność tych przedsięwzięć zdopingowała raJcow do stwarza
nia dalszych faktów dokonanych. Dnia 18 V 1525 r., po uzyskaniu ód 
mistrza zakonu krzyżowców praw patronackich nad kościołem Sw. Elżbie
ty (praw, które przed ośmiu laty otrzymali od Juliusza II), powołali na 
urząd proboszcza tejże parafii Ambrożego Moibana. 

Ponad miesiąc po tym zdarzeniu, 28 VI 1525 r., Jakub Salza napisał 
list do Klemensa VII. Nie wspomina w nim wcale o samowolnych decy
zjach rajców. List nie zawiera konkretnych próśb wobec adresata, jeśli 
nie liczyć jednej enigmatycznej, by papież zechciał łaskawie wejrzeć' na 
diecezję wrocławską. Co więcej, czytając korespondencję czerwcową trud
no nie oprzeć się wrażeniu, że biskup napisał ją przede wszystkim dla 
uwypuklenia własnych zasług w zwalczaniu herezji. Salza wspomina na 
przykład o rokowaniach w Budzie z królem i legatem, biorąc tego ostat
niego na świadka swej gorliwości w zwalczaniu luteranizmu 85, 

Fakty powyższe staną się chyba lepiej zrozumiałe, jeśli się doda, że 
Jakub Salza, pomny na pomoc rajców w otrzymaniu przezeń mitry wro
cławskiej, nie umiał stanowczo przeciwstawić się ich poczynaniom 
w okresie zwyciężania idei Lutra na Sląsku. I stąd chyba wynika prze
milczanie pewnych faktów, pewnych, bo w liście znalazło się poza tym -
prawdopodobnie jako asekuracja przed ewentualnymi zarzutami Rzy
mu - wiele ciekawych informacji o symptomach przełomu religijnego 
we Wrocławiu. 

Czerwcowy list Salzy jest ostatnim śladem kontaktów Wrocławia 
z Rzymem w okresie panowania Jagiellonów na Sląsku. Nie jest dziełem 
przypadku, że schyłek 1525 r. i pierwsza połowa roku następnego nie 
wniosą już nowych elementów w owe stosunki. Obok coraz intensywniej
szych rokowań z Budą papież pochłonięty był wówczas nowym ciekawym 
zamysłem nawiązania kontaktów z Moskwą 86. Natomiast Ludwik Jagiel
lończyk, przerażony nieuchronnością najazdu tureckiego, szukał wspar
cia u sąsiadów i Stolicy Apostolskiej. Pod Mohaczem, 29 VIII 1526 r., 
okazało się, że wysiłki te były daremne. 

Omawianie stosunków Wrocławia ze Stolicą Apostolską warto zamknąć 
wzmianką, że gdy u schyłku 1524 r. arcybiskup gnieźnieński przesłał 
do Wrocławia bullę Klemensa VII zwiastującą nadejście roku jubileu
szowego, połączonego z możliwością zyskania odpustów, zalecającą rów
nież odprawienie trzydziestodniowego postu dla przywrócenia jedności 

ss VMPL, t. II, nr 458.
ss W czerwcu 1525 r. do Krakowa przybył poseł papieski Paulus Centurio Janu

P.nsis, komunikując, że wysłany został do księcia moskiewskiego. W rok później 

Klemens VII zdecydował się posłać specjalnego legata Franciszka, biskupa scareń-
1.kiego. Zlecił mu drogę przez Kraków celem odbycia rozmów z Zygmuntem I Sta

l'ym, tamże, nr 456, 461, 462, 474. 
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kościoła, kapituła katedralna nie była zdecydowana, co z bullą papieską 
zrobić s1_ Zdarzenie to urasta do rangi symbolu wieńczącego burzliwy 
okres w kontaktach Wrocławia z Rzymem w okresie panowania Jagiello
nów na Śląsku. 

KONTAKTE DER STADT WROCŁAW MIT DEM APOSTOLISCHEN STUBL 
ZUR ZEIT DER JAGIELLONENHERRSCHAFT IN SCHLESIEN (1490-1526) 

Im Bereich der Beziehungen Wrocławs zu Rom zeichnet sich jener Zeitabschnitt 
durch eine deutliche Besonderheit aus: im Gegensatz zu den Zeiten Georgs von 
Podiebrad mangelte es in diesen Beziehungen an politischen Inhalten, und zum 

aktivsten Faktor wird das Domkapitel. Der Artikel schildert in chronologischer 

Anordnung die Hintergri.inde sowie Ausserungen der Kontakte Wrocławs mit dem 
Heiligen Stuhl und berilcksichtigt neben der Tiitigkeit des Kapitels auch die der 

Bischofe sowie des Stadtrates. 

Die erste Phase der Kontakte hiingt mit dem Konflikt zwischen dem Kapitel 
und dem Bischof Roth zusammen. Der Streit endet schliesslich 1494 mit einem 
Ubereinkommen, als es sich herausstellte, dass der Papst - beschiiftigt mit anderen 
Fragen - nicht gewillt war, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen. Erneute 
Kontakte ergeben sich erst nach 1500, deren Gegenstand insbesondere der Zehnt 
filr den antiti.irkischen Kreuzzug, die Frage des Wrocławer Koadiutorenamtes sowie 
der sog. Kolowrath-Vertrag (1504, 1514-1516) bildeten. 

Der Artikel beiasst sich ferner mit der vom Bischof sowie vom Konig Włady
sław unterstiltzlen Init:ative des Stadtrates, in Wrocław eine Universitiit zu griin
den (1505-1507). Den Misserfolg dieses Vorhabens deutet der Autor anders als die 
Mehrzahl der Forscher; er sieht niimlich den Grund dafi.ir im Misstrauen des Papst
es gegeniiber dem Stadtrat und dessen Vorgehen gegenilber der Kirche. Als jedoch 
der Rat im Jahre 1517 eine Reform im Klarissenkloster vorschliigt, nimmt der neuc 
Papst Leon X. eine positive Haltung gegenilber diesem Projekt ein. 

In den Jahren 1520-1521, im Zusammenhang mit der Bischofsauswahl, kommt 
es ąagegen zu einem Zusammenstoss der piipstlichen Interessen mit den Belangen 
des vom Stadtrat und dem polnischen Konig unterstiltzten Kapitels. Die Auseinan
dersetzung endet mit dem Sieg des neuerwiihlten Bischofs Jakub Salza. Der neue 
Bischof versuchte gemeinsam mit dem Kapitel das Interesse des Papstes auf die 
Gefahr der sich ausbreitenden Lutberschen Lehre zu lenken, was ihm jedoch nicht 
gelungen ist, da das wichtigste Anliegen der piipstlichen Politik die Abwendung der 
drohenden tilrkischen Gefahr war. In dieser Situation entschloss sich der Stadtrat 
zu einer eigenmiichtigen Besetzung der stiidtischen Pfarriimter: u. a. wurde Jan 
Hess 1523 Pfarrer der Hl. Maria Magdalenen-Kirche. 

n K o n r a d, op. cit., s. 59. 



• 

, 



Sobótka 1976 1 

TADEUSZ MARCZAK 

PRASA PSL WOBEC REFERENDUM 

Celem niniejszego artykułu jest przedst.awienie zestawu argumen

tów, jakimi operowała propaganda polityczna Polskiego Stronnictwa Lu
dowego w okresie referendum z czerwca 1946 r. Oczywiście nie chodzi 

tu o merytoryczną ocenę wytaczanej wówczas argumentacji; w odnie
sieniu do propagandy politycznej byłby to trud nie tyle daremny, co 
bezcelowy. Wszystkie do tej pory publikowane rozprawy, omawiające 

czerwcowe referendum, ograniczają się tylko do mniej lub bardziej ści
słej rekonstrukcji wydarzeń 1. Wydaje się więc uzasadnione zwrócenie 

obecnie większej uwagi na rozwijaną przez poszczególne partie argu
mentację propagandową, uzasadniającą ich stanowisko. 

Propaganda polityczna ściśle jest związana z celami politycznymi 

ugrupowań, którym służy. Nie można więc jej rozpatrywać w oderwaniu 
od założeń ideowo-politycznych sterującego nią ośrodka. Ogólne założenia 
linii politycznej PSL są znane szczególnie dzięki pracom J. Borkow
skiego 2. W wielu jednak wypadkach nasze wiadomości o tych sprawach 
są zbyt ogólne. Specyfiką sytuacji politycznej w odrodzonej Polsce był 
fakt stoczenia się partii o tradycjach centrowych, a nawet lewicowych, 
bo do takich przedwojennych czy okupacyjnych tradycji ruchu ludo
wego starało się nawiązywać PSL, na pozycje prawicowe. Zjawisko to 
będzie dla nas bardziej zrozumiałe, gdy rzucimy je na tło ogólnej sy-

1 Np .: E. E r  a z mu s, Referendum i wybory w województwie poznańskim 
w latach 1946-1947, Poznań 1970; S. J a  n ko wsk i, Glosowanie ludowe na Dol

nym Sląsku w 1946 roku (Sląski Kwart alnik Historyczny „Sobótka", 1967, nr 4, 
s. 544-561), J. Z as a d  a, Referendum w województwie poznańskim 30 VI 1946, 

Poznań 1971.
2 M. in. J. B o rk o wsk i ,  Miejsce Polskiego Stronnictwa Ludowego w obozie

reakcji 1945-1947 (Z pol a walki, 195 9, nr 2); t e n ż e ,  Kształtowanie się antymiko
lajczykowskiej opozycji w kierownictwie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946-1947 
(w świetle dokumentów władz PSL) (Polska Ludowa, t. 1, 1962); R. Ha 1 a b  a, 
Miejsce Polskiego Stronnictwa Ludowego w obozie reakcji polskiej (W wal ce 
o ut rwal eni e wład z y  ludowej w Polsce 1944-1947, Warsz awa 1967).
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tuacji politycznej w kraju. W warunkach działania szescm legalnych 
ugrupowań politycznych, tj. PP.R, PPS, SL, SD, SP i PSL, żywioły naj
radykalniejsze, najbardziej postępowe znalazły swe miejsce i umieściły 
swe dążenia w szeregach i programach przede wszystkim PPR i PPS. 
Również lewicowe elementy ruchu ludowego znalazły emanację swoich 
poglądów w programie Stronnictwa Ludowego. Nastąpił więc swoisty 
proces wyługowania szeregów PSL z elementów radykalnych. By zaś 
zachować swą pozycję na politycznej mapie kraju, musiało ono sięgnąć 
po nowe rzesze zwolenników stojących bardziej na prawo od tradycyjnej 
linii politycznej i społecznej ludowców. Było to ułatwione jeszcze i tym, 
że poważne i liczące się obozy polityczne II Rzeczypospolitej, mianowicie 
endecja i sanacja, ze względu na reakcyjne treści swych programów poli
tyczno-społecznych nie miały po II wojnie światowej możliwości legal
nego działania. To sprawiło, że część ich zwolenników, jak również ele
menty konserwatywne i przedstawiciele klas wywłaszczonych w wyniku 
reform przeprowadzonych przez władzę ludową, spośród wachlarza sze
ściu partii politycznych działających legalnie wybierała, w swym prze
konaniu, µmiejsze zło, tzn. stronnictwo Mikołajczyka, powodując też 
zmianę jego zabarwienia społeczno-politycznego. 

Był to proces obiektywny, nie zawsze może nawet zgodny z tenden
cjami niektórych działaczy PSL, nie zawsze pokrywający się z oficjalnie 
głoszonymi przez to stronnictwo hasłami, niemniej był to proces nie
uchronny. 

Godzi się przy tym odn�tować, że czołowi działacze Polskiej Partii 
minał, że gdy w Moskwie podczas rokowań w sprawie utworzenia Tym
czasowego Rządu Jedności Narodu spytał sekretarza generalnego KC 
PPR, czy wierzy w uczciwość zamiarów Mikołajczyka, ten mu odpowie
dział: ,,tu idzie nie o subiektywną uczciwość czy nieuczciwość, ale o pro
blem obiektywnej wymowy klasowej, która musi uczynić z Mikołajczyka 
wodza reakcji w Polsce" 3

• Rzeczywistość w pełni potwierdziła tę prze
powiednię, przy czym, oczywiście, nie można uwalniać przywódcy .PSL 
od osobistej odpowiedzialności za zmarnowanie szansy zawarcia porozu
mienia z PPR, a w konsekwencji za zaprowadzenie swego stronnictw.a 
w sytuację bez wyjścia. Stosunek PSL do referendum, który znalazł 
swe odbicie na łamach peeselowskiej prasy, jest właśnie fragmentem tej 
niefortunnej polityki prowadzonej przez Mikołajczyka i jego grupę. 

Praca niniejsza opiera się na materiale zebranym w wyniku kweren
dy, której poddano krajową prasę peeselowską. Szczególną rolę wśród 
pism peeselowskich odgrywała „Gazeta Ludowa". Wiązało się to cho-

3 „Nowe Drogi", 1948, nr 11, s. 126. 

.., 
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ciażby z faktem, że była ona osobiście kierowana przez prezesa stron
nictwa Stanisława Mikołajczyka, a łącznikiem między nim a redakcją 
miał być redaktor Witold Giełżyński 4. Był on zresztą ludowcem bardzo 
świeżej daty, bo dopiero od 1945 r.; przed wojną związany był z prasą 
sanacyjną. Natomiast redaktor naczelny krakowskiego „Piasta" i jeden 
z redaktorów wspomnianej już „Gazety Ludowej" sympatyzowali wów
czas z endecją s. Tu też może znajdziemy częściowe wytłumaczenie, dla
czego linia polityczna - zwłaszcza „Gazety Ludowej" - budziła opór 
nawet wśród czołowych działaczy PSL a. 

Po odrzuceniu przez kierownictwo PSL możliwości przystąpienia do 
bloku wyborczego na zasadach proponowanych przez PPR i PPS, a to 
wskutek wysunięcia przez Mikołajczyka prowokacyjnego żądania 750/o 
mandatów w przyszłym sejmie, sprawa jedności politycznej narodu zna
lazła się w impasie. Próbą jego przezwyciężenia była koncepcja referen
dum wysuni'ęta przez partie robot_nicze. Sprawa autorstwa tej koncepcji 
nie została dostatecznie wyjaśniona w literaturze naukowej. Szereg auto
rów przypisuje inicjatywę referendum PP.R, nie przytaczając jednak 
żadnego źródła 7. Trzeba tu dodać, że o możliwości przeprowadzenia refe
rendum wzmiankowało pismo NKW PSL do kierownictw obu partii ro
botniczych z marca 1946 r. s Sam Mikołajczyk jednak w swych wspom
nieniach traktuje referendum jako „pomysł komunistów" 9. Edward 
Osóbka-Morawski natomiast w swym dzienniku pisze o referendum jako 
o inicjatywie PPS 1o. Tak też, dodajmy, była ona traktowana przez ów
czesną opinię polską, również przez organy PSL.

Pierwsze wiadomości o tym projekcie zaczęJy przeciekać do wiado
mości publicznej w połowie marca 1946 r. Socjalistyczna Agencja Pra
sowa 25 III poinformowała, że prezydium PPS nosi się z zamiarem po
stawienia odpowiedniego wniosku najpierw na zebraniu CKW, a potem 
na mającym się rozpocząć 31 III posiedzeniu Rady Naczelnej PPS. 

„Chłopski Sztandar" pisał wówczas, że „referendum projektowane 
przez prezydium PPS ma zawierać od 5 do 7 pytań odnoszących się do 
takich ogólnych zagadnień państwowych, jak sprawa naszych sojuszów 
zagranicznych, zagadnienie czy przyszły parlament ma być dwu- czy 

• Przyczyny ucieczki Mikołajczyka, Poznań 1947, s. 60-61.

s Ta mże.
s B or k o ws ki, Miejsce Po!.skiego Stronnictwa Ludowego ... , s. 61 i p r zyp . 25.
7 Por. Er a z m us, op. cit., s. 74; H. Re cho w i c z, Pierwsze wybory. Rota

PPR w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w województwie śl<µko

-dąbrowskim, Katowice 1963, s. 17; Z a s  a: d a ,  op. cit., s. 38. 

a Kontrpropozycje PSL (list NKW z 22 II 1946) (Głos Ludu, nr 66 z 8 III 1946).
9 S. Mi k o l a j c z y k, Le viel de Za Pologne. Un modele d'agressien sovietique,

Pa ris 1949, s. 192.
10 E. O s  6 b ka - Mor a ws kl, Dziennik ... , t. I, s. 186, rkps Oss olineum.
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jednoizbowy, zagospodarowania Ziem Odzyskanych i tym podobnych za
gadnień z dziedziny konstytucyjnej, ustrojowej czy polityki zagranicz
nej'' 11. 

Obrady Rady Naczelnej PPS z 31 III-1 IV ujawniły różnice poglą
dów w łonie PPS, co starała się podkreślić prasa PSL 12. 

Nie bez złośliwej satysfakcji odnotowywali komentatorzy peeselowscy 
głosy na Radzie, domagające się dla PPS współudziału i współdecydo
wania w takich dziedzinach życia państwowego, jak bezpieczeństwo, woj
sko, przemysł. i aprowizacja. Przypomniano, że gdy z podobnymi żąda
niami wystąpiło PSL, powołując się ńa umowę moskiewską z czerwca 
1945 r., wówczas „także gazety PPS rozwarły szeroko gębę i krzyczały, 
że nie o państwo, że nie o naród troszczy się PSL, ale że pożąda posad, 
że zabiega o »fotele i serdele«". 

Z wyraźną irytacją przyjęto wypowiedź premiera Osóbki-Morawskie
go, zwłaszcza jego stwierdzenie, że „polityka PSL to polityka siedzenia 
na 2 stołkach". W jego przemówieniu dopatrywano się pogróżki „odry
wania ludzi od PSL''. Nie wywołał też entuzjazmu passus w przemó
wieniu premiera poświęcony referendum. Osóbka oświadczył, że jego 
treścią będzie walka nie o mandaty, ale o sprawy zasadnicze i „żadne 
PSL nie będzie mogło wystawić się tu na targ i demagogię i powiedzieć: 
ja chcę lepszej demokracji, lepszej suwerenności" 1s. 

W wyniku podjętej przez Radę Naczelną PPS rezolucji CKW i ko'
misja polityczna zostały upoważnione do uzgodnienia wniosku o refe
rendum z PPR i przedstawienia go następnie �entralnej Komisji Poro
zumiewawczej Stronnictw Demokratycznych. Podczas obrad Rady prze
ważała opinia, że wybory należy odroczyć. Już 2 iV „Gazeta Ludowa" 
donosiła, że stronnictwa zblokowane projekt referendum „w zasadzie" 
przyjęły, że chodzi teraz tylko o wyjaśnienie postawy PSL i SP 14. Ze 
swej strony prasa peeselowska nie zwlekała z przedstawieniem swego 
negatywnego stosunku wobec inicjatywy PPS. Zmierzała ona do zdy
skredytowania koncepcji referendum w oczach opinii publicznej i do 
wypaczenia jego sensu. 

W dniu 3 IV „Gazeta Ludowa" zamieściła artykuł zatytułowany 
Błędna nazwa. Podpisany on był kryptonimem „Prawnik" (w następnym 
numerze określono autora jako „świetnego uczonego i znawcę prawa 
państwowego"). Według owego autora, tego, co proponuje PPS, nie moż
na określić mianem referendum. Referendum jest pojęciem ściśle spre-

11 Projekty plebiscytowe (Chłopski Szitandar, nr 13 z 31 III 1946). 
12 „Gazeta Ludowa" (nr 92 z 2 IV 1946) zareagowała na to artykułem o zna

miennym tytule Coś dzieje się w PPS. 

13 Tamże. 
14 Tamże, notatka: Wybory odroczone. Na razie idzie o referendum.
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cyzowanym w prawie państwowym, jest to instytucja przewidziana kon
stytucją. Polega na odwołaniu się od uchwały parlamentu do głosowania 
bezpośredniego, przy czym nie uprzedza ani nie zastępuje uchwał ciała 
ustawodawczego, ale je potwierdza lub odrzuca. Żadna z polskich kon
stytucji nie przewiduje referendum. Dlatego też jaldekolwiek „wypo
wiedzenie się w tych czy innych sprawach większej, czy, mniejszej liczby 
obywateli - nie może [ ... ] u nas mieć legalnych prawno-państwowych 
skutków" 1s. 

Takie nieprzewidziane konstytucją wypowiedzenie się ogółu obywa
teli - kontynuuje swój wywód „Prawnik" - może mieć charakter ple
biscytu lub ankiety. Plebiscytem jest wówczas, ,,gdy ma zastąpić parla
ment albo wybory doń" 16. Jeśli natomiast inicjatorom odwołania się do 
zdania ogółu nie chodzi o pominięcie parlamentu, wtedy mamy do czy
nienia z ankietą. Nie ma ona prawno-państwowego znaczenia, choć może 
mieć duże znaczenie polityczne, gdy wyjaśnia sporne w społeczeństwie 
sprawy. Ale - stwierdza „Prawnik" - ani reforma rolna, ani nacjona
lizacja przemysłu czy też jakakolwiek inna reforma społeczna uchwalona 
przez PKWN nie budzi w społeczeństwie zastrzeżeń. Na te tematy ankie-. 
ta byłaby zbyteczna 17

. Jeśli w społeczeństwie istnieją różnice zdań, to 
dotyczą one kwestii związanych z wyborami; ich terminu, jednej czy 
wielu list wyborczych, istnienia w okresie przedwyborczym cenzury pre
wencyjnej itp. Te zagadnienia żywo obchodzą społeczeństwo i wzięłoby 
ono gremialny udział w takiej anldecie. Jak natomiast ustosunkuje się 
ono do inicjatywy PPS, jak odpowie na postawione mu pytania, me 
wiadomo, ,,tym bardziej jeśli nie zostanie wyjaśniony cel tej imprezy: 
czy ma to być plebiscyt zastępujący wybory do sejmu� czy też tylko po
krzepiająca jej autorów na duchu ankieta" 1s. 

Niechętny stosunek PSL do projektu referendum uzasadniano rzeko
mymi obawami o los wyborów. ,,Chłopski Sztandar" powitał wiadomość 
o projekcie PPS stwierdzeniem: ,,mamy wrażenie, że chodzi po prostu
o odkładanie wyborów" 10. Podobne reakcje spotykamy na łamach innych
gazet peeselowskich. ,,Gazeta Ludowa" pisała, że „rodzi się obawa, czy

1s „Gazeta Ludowa", nr 93 z 3 IV 1946.

15 Tamże. 
17 Na łamach krakowskiego „Piasta" niecelowość umieszczenia w referendum 

pytań dotyczących reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu czy, jak sądzono po

czątkowo, sojuszu ze Związkiem Radzieckim, podnosił niejaki „karb." A jeśliby -

dowodzi - te pytania uzyskały większość odpowiedzi negatywnych, to „czy wtedy 

obóz demokratyczny ma zwrócić ziemie obszarnikom, fabryki prywatnym właści

cielom i zerwać sojusz z naszym wschodnim sąsiadem?" Oczywiście - odpowiada -

nie wchodzi to w rachubę. Niech naród zadecyduje (Piast, nr 14 z 7 IV 1946). 
1s Błędna nazwa (Gazeta Ludowa, nr 93 z 3 IV 1946). 
19 „Chłopski Sztandar", nr 14 z 7 IV 1946.
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urządzenie takiego powszechnego głosowania nad paroma mniej lub wię
cej ważnymi zagadnieniami nie pociągnie ze sobą odroczenia ad calendas 
graecas generalnego uporządkowania wszystkich spraw państwowych, 
które może nastąpić dopiero po wyborze normalnego przedstawicielstwa 
narodowego" 20. Przy okazji nie może powstrzymać się od paszkwilanc
kiej wzmian�i, że plebiscyt to „ulubione narzędzie faszystów" 21. Przy
znaje więc pierwszorzędną rangę wyborom parlamentarnym „wolnym 
i czystym", referendum zaś, czy jak to określa lekceważąco „formę an
kietową", gotowa jest potraktować jako uzupełnienie wyborów „często 
potrzebne i pożyteczne, ale czasem też zbyteczne lub zgoła niebezpieczne, 
zależnie od okoliczności 'i stawianych ,do rozstrzygnięcia przez głosowa
nie powszechne zagadnień" 22• Z wypowiedzi tej wynika niedwuznacznie, 
że nie tylko obawa o los wyborów, dodajmy obawa zupełnie bezpod
stawna, kształtowała stosunek PSL do referendum. Może jeszcze większa 
był.a obawa o to, że jego treścią będą zagadnienia niewygodne dla PSL, 
że zostanie ono przyparte do muru i zmuszone do zajęcia jednoznacznego 
stanowiska wobec podstawowych problemów odrodzonego kraju 2s. 
. Prasowym atakom peeselowców wymierzonym w referendum i sianiu 

obaw o los wyborów udzielił zdecydowanej odprawy na łamach „Robot
nika" Rafał Praga. Przypomniał on, że uchwały, PPS w sprawie refe
rendum wyraźnie stwierdzają, iż będzie ono przeprowadzone „przed wy

borami''. Niesłuszne są więc podejrzenia, że może ono je zastąpić. Zresztą 
z pomysłem referendum wystąpili, _swego czasu, sami przywódcy PSL. 
Na dowód cytuje fragment pisemnej wypowiedzi NKW adresowanej do 
przywódców partii robotniczych, w której odrzucając propozycje bloku 
wyborczego stwierdzono: ,,ponieważ zagadnienie zmiany konstytucji leży 
u podłoża najbliższych 2 wyborów, należałoby czy przed wyborami, czy 
też jednocześnie zasięgnąć opinii obywateli na temat zmian konstytucyj
nych przez referendum ludowe na podstawie ustalonych i umówionych 
pytań, pomiędzy którymi powinno znaleźć się pytanie odnośnie istnienia 
Senatu ·RP." 2, 

Praga trafnie wskazał na rozbieżność między wyżej przytoczonym 
stanowiskiem NKW PSL a postawą „Gazety Ludowej". Swój komentarz 
zatytułował zresztą Gazeta Ludowa contra NKW PSL. Ze strony peesel-

20 Nowe sitko na kolek (Gazeta Ludowa, nr 95 z 6 IV 1946). 
21 Tamże.
22 Tamże.
23 Przemówienie Mikołajczyka (Gazeta Ludowa, nr 101 z 11 IV 1946). Przy

pomnijmy, że już podczas rokowań moskiewskich Władysław Gomułka obarczał 

Mikołajczyka odpowiedzialnością za wybuch powstania i, w konsekwencji, za zni

szczenie stolicy. 

24 „Robotnik", nr 95 z 6 IV 1946. 
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owskiej posypały się liczne dementi, nazywano informację o rzekomych 
rozbieżnościach między NKW a redakcją „Gazety Ludowej" bujdą, ale 
ostatecznie z wszystkich tych zaprzeczeń wynikało, że przywódcy PSL 
niegdyś sami proponowali referendum i że „Gazeta Ludowa", działając 
bynajmniej nie wbrew NKW, zwalczała pomysł referendum, skoro tylko 
wysunęła go PPS. 

W dniu 5 IV 1946 r. odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Poro
zumiewawczej. Wzięli w nim udział: J. Cyrankiewicz i K. Rusinek z ra
mienia PPS, R. Zambrowski, Z. Kliszko i J. Berman z ramieniai PPR, 

I 

S. Mikołajczyk i S. Wójcik reprezentowali PSL, A. Korzycki - SL,
W. Barcikowski - SD, a K. Popiel i Z. Felczak byli przedstawicielami
SP. Obradom przewodniczył S. Szwalbe (PPS). Projekt głosowania ludo
wego przedstawił zebranym J. Cyrankiewicz. Jak podaje komunikat pra
sowy, ,,w ożywionej dyskusji przedstawiciele wszystkich stronnictw de

mokratycznych odnieśli się pozytywnie do projektu głosowania ludo
wego" 2s. Przedstawiciele PSL oświadczyli, że nie mają zastrzeżeń do
treści trzech pytań, ale ostatecznej odpowiedzi udzielą po najbliższym
posiedzeniu NKW.

„Gazeta Ludowa" z komunikatu wybija na czoło trzy sprawy. Po 
pierwsze, że referendum będzie nosić nazwę „głosowanie ludowe" (zgłosił 
ją, zdaniem pisma, prawdopodobnie K. Popiel). Po drugie, ze wybory par
lamentarne odbędą się na jesieni 2&; tę decyzję traktują jako wiążącą 
i zarazem zapowiadają, że PSL domagać się będzie, by było to na po
czątku jesieni. Po trzecie wreszcie, że głosowanie ludowe odbędzie się 
w czerwcu i będzie zawierać 3 pytania {,,dotychczas mówiono o 5, a nie
którzy pletli o 10 pytaniach") 27. Podaje także w wiernym przybliżeniu
treść owych trzech pytań, traktując je jako nie budzące zastrzeżeń i mo
żliwe do zaakceptowania przez wszystkich. Przyznaje również, że każde
mu obywatelowi przysługuje „prawo swobodnego wypowiedzenia się" 
w kwestiach przedstawionych pod głosowanie. Ponieważ jednak projek
towane głosowanie ludowe nie posiada podstaw prawnych w obowiązu
jącej konstytucji, przeto „konieczne jest opracowanie i przedłożenie KRN 
projektu ustawy, która głosowanie ludowe uczyni aktem opartym n.a 
prawie" 2e. 

W dniu 6 IV w Warszawie w sali „Romy" odbył się wspólny wiec 
stołecznych aktywów obu partii robotniczych. Uwagę kół peeselowskich 
zwróciło zwłaszcza wystąpienie przedstawiciela PPR. Skrytykował on 

2s Wybory sejmowe na jesieni ... (Gazeta Ludowa, nr 96 z 6 IV 1946). 

26 Mi k o łaj c z y  k (op. cit., s. 192) pisze, iż zgodził się na referendum tylko 

pod warunkiem ustalenia równocześnie ostatecznego terminu wyborów. 

27 Zob. przyp, 25. 
2a Tamże.

s -- Sobótka 1976, z. 1 
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PSL· za współpracę z NSZ, opóźnianie akcji siewnej poprzez roznamięt
nianie wyborcze wsi, jak również rozbijanie jedności narodu, które to 
zarzuty „Gazeta Ludowa" usiłowała zbagatelizować. Mówca wyraził też 
niepokój o to, jakie instrukcje pośle w teren Mikołajczyk w sprawie 
referendum. PPS i PPR - oświadczył - odpowiedzą 3 razy tak. Należy 
oczekiwać, że inne stronnictwa zajmą podobne stanowisko. W ten sposób 
doszłoby do zróżnicowania stanowisk między PSL a reakcją, która, jak 
przewidywano, odpowie „nie" na drugie pytanie 29. 

Stanowisko PSL w sprawie m. in. wyborów i referendum przedstawił 
Stanisław Mikołajczyk w swej, reklamowanej jako „wielka", mowie ka
towickiej wygłoszonej 7 IV 1946 r. Manifestacji na górniczym Śląsku 
usiłowano nadać szerbki rozgłos, traktując ją jako wstęp do politycznego 
pozyskania środowisk robotniczych i miejski.eh. Na samym początku uro
czystości buńczucznie stwierdzono, że manifestacja owa, ,,w której ucze
stniczą robotnicze rzesze Katowic i śląska, zadaje kłam tym, którzy gło

szą, że oni tylko mają prawo do reprezentowania robotników" 3o. Mó
wiono też o jedności interesów chłopów i robotników i o tym, że PSL 
walczy o te wspólne interesy. Jak wiadomo, jednak próby penetracji 
środowiska robotniczego Górnego Śląska zakończyły się· dla PSL kom
pletnym fiaskiem. 

Zabrawszy głos Mikołajczyk oświadczył, że najważniejszą sprawą są 
jak najszybsze wybory. Po wyborach, w których spodziewa się uzyskać 
większość, stronnictwo jego będzie dążyło do utworzenia rządu koalicyj
nego. W rokowaniach o blok wyborczy z partiami robotniczymi PSL wy
sunęło żądanie 750/o mandatów, by mieć gwarancję, że umowa zostanie 
dotrzymana s1. 

Przechodząc do kwestii referendum, przywódca PSL postawił zasad
niczy warunek, że !,referendum nie może w żadnym wypadku zastąpić 
wyborów" s2. Analogiczna propozycja, z jaką swego czasu wobec partii 
robotniczych wystąpiło jego stronnictwo, miała - jak to stwierdził -
o wiele węższy zakres, dotyczyła jedynie kwestii istnienia senatu. Im
preza ta byłaby przeprowadzona przed lub równocześnie z wyborami.
Wobec projektu referendum partii robotniczych nie zgłaszał poza tym
innych obiekcji jak te, że nie może ono zastąpić wyborów, przedłużyć
okresu przedwyborczego w nieskończoność lub zawierać tylu pytań i na
tak zawiłe tematy, że obywatele by się „pogubili".

29 Pokłosie wiecu w Romie (Gazeta Ludowa, nr 97 z 7 IV 1946).
30 „Gazeta Ludowa", nr 99 z 9 IV 1946.
131 Wicepremier Mikołajczyk o wyborach i plebiscycie ... (Gazeta Ludowa, nr 100 

z 10 IV 1946). 
a2 „Gazeta Ludowa", nr 101 z 11 IV 1946 (przemówienie Mikołajczyka w Ka

towicach, c.d.). 
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Oczywiście PSL chciałoby, aby referendum odbyło się równoczesme 
z wyborami, ale nie zamierza upierać się przy tym postulacie. Mikołaj
czyk zgłosił propozycję przeprowadzenia wyborów nie na jesieni,. lecz 
w drugiej połowie sierpnia, ,,gdy chleb po żniwach będzie". Wyjaśniał 
zebranym, że PSL nie chce wyborów na przednówku, jak twierdzi prasa 
bloku, ponieważ „nie chcemy wyborów głodnego człowieka" sa. 

Ustosunkował się też do zagadnień, które miały być przedmiotem 
głosowania ludowego. Co do senatu oświadczył, iż w tej sprawie „nawet 
w łonie stronnictw istnieją różnice zapatrywań. Najlepiej będzie, gdy 
obywatele na ten temat wypowiedzą się". Wynika z tego, że kierownic
two PSL nie miało wówczas zamiaru krępować swych zwolenników 
szczegółowymi zaleceniami, powierzając sformułowanie odpowiedzi na 
pierwsze pytanie ich wewnętrznym przekonaniom. 

Jeśli chodzi o reformę rolną, to oczywiście samej jej zasady nikt 
w PSL nie negował. Ale Mikołajczyk zwrócił uwagę, iż co do szczegó
łów, istnieją różnice zdań. Dla przykładu: ,,czy słuszna jest parcelacja. 
która prowadzi do całkowi tego rozdrobnienia, czy też taka, która stwarza 
samowystarczalne gospodarstwa". Powołał się przy tym na reformę rolną 
przeprowadzoną na terenie Niemiec, w radzieckiej strefie okupacyjnej. 
w której wyniku powstały gospodarstwa o przeciętnym areale ok. 15 ha. 

Nie wzbudzało też kontrowersji zagadnienie nacjonalizacji wielkiego 
przemysłu i kapitału. Co więcej, przywódca PSL oświadczył, iż hasło 
takie „znajdowało u nas zawsze gorących zwolenników". 

Bezwzględnego poparcia udzielił sprawie granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej. Jak się zresztą wyraził, ,,nie ma Polaka� który by inaczej

myślał". Wystąpienie swe zakończył przypuszczeniem, że wszystkie trzy 
pytania uzyskają „odpowiedź - śmiem twierdzić - jednomyślną narodu 
polskiego". Po przeprowadzeniu referendum, po rozładowaniu napiętej 
atmosfery w terenie, nic już nie będzie stało na przeszkodzie odbycia 
wyborów przy oddzielnych listach. Szerzej o referendum obiecał mówić 
w Opolu i po środowym posiedzeniu NKW. 

Wspomniane przemówienie w Opolu wygłosił Mikołajczy� 8 IV. 
Wbrew wcześniej złożonym obietnicom nie rozwinął kwestii referendum. 
Ograniczył się tylko do stwierdzenia, że trzy postawione pytania „nie 
budzą zastrzeżeń z punktu widzenia naszego stronnictwa" 3'. Być może 
było to rezultatem zajść, jakie miały miejsce w Opolu. W teatrze, gdzie 
pierwotnie miał przemawiać prezes PSL, zorganizowano przeciw niemu 
demonstrację. Zebrani wznosili natomiast okrzyki na cześć Arki Bożka,

wicewojewody śląskiego. Zdaniem „Gazety Ludowej" Bożek odcinał się 

Cl.J Tamże. 

M Ziemie nad Odrą są i będą nasze. Wicepremier Mikołajczyk do Braci-Opolan 

(tamże). 
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od tej manifestacji oświadczając, że mimo pewnych rozmc stoi on na 
gruncie linii politycznej PSL i popiera Mikołajczyka 3s_ Ten ostatni jed
nak ośtatecznie opl,lścił gmach teatru na czele swych zwolenników i wiec 
odbył się na świeżym powietrzu. 

Wystąpienie swoje poświęcił całkowicie ziemiom zachodnim, podkre
ślając i wyolbrzymiając zasługi własne i swego stronnictwa w dziele ich 
odzyskania. Nie zawahał się przy tym przed wypaczeniem prawdy histo
rycznej. Wymienił np. racje historyczne, militarne i gospodarcze przema
wiające za przyznaniem tych ziem Polsce, które rzekomo przedstawiał 
Churchillowi, gdy ten jeszcze jako premier brytyjski „opowiadał się za 
linię Curzona przyrzekając publicznie rekompensatę na Zachodzie" 3s. 
Fultońskie przemówienie Churchilla potraktował krytycznie. 

Wystąpił natomiast z zaskakującą i nie odpowiadającą historycznej 
prawdzie tezą o decydującej roli, jaką spełniło jego stronnictwo i on 
sam w dziele powrotu ziem zachodnich i północnych do macierzy. 
Oświadczył mianowicie: ,,Jeżeli dziś nikt nie ma prawa kwestionować 
praw polskich do tych ziem, jeżeli nam je oddano jednomyślną decyzją 
w administrację, to właśnie tylko dlatego, żeśmy weszli do Rządu Jedności 
Narodowej, co z kolei przyczyniło się do uznania Rządu Jedności Naro
dowej przez Wielką Brytanię i Amerykę" 37. Nie obeszło się też bez 
wycieczek pod adresem innych partii: ,,myśmy nigdy nie wydawali ulo
tek, zrZE:'kających się Sląska i Gdańska, gdy inni to czynili". 

W dziele zagospodarowania i zasiedlenia ziem zachodnich oraz utrwa
lenia ich związku z macierzą główna rola - zdaniem Mikołajczyka -
winna przypaść chłopstwu: ,,co chłop polski raz zaorze, tego mu już nikt 
nie odbierze!" 

Poruszając problem niemiecki przestrzegł opinię światową przed po
kusą kokietowania Niemców, ku czemu skłaniają się niektóre koła na 
Zachodzie, a z dalszych jego słów wynika, że nie tylko tam chciał wi
dzieć podobne niebezpieczeństwo, że pragnął rzucić cień podejrzenia na 
postępowanie komunistów niemieckich ze wschodnich Niemiec, a w kon
sekwencji na politykę Związku •Radzieckiego. 

O ·zachodnich i północnych granicach Polski mówił także inny przy
wódca PSL, minister administracji publicznej Kiernik, na wiecu zwo-, 
lanym w Gdańsku, z okazji pierwszej rocznicy wyzwolenia Wybrzeża. 
Przestrzegł on Niemcy, by nie liczyły ani na wewnętrzne rozterki wśród 
Polaków, ani „na żadne syrenie głosy z zachodu - na nową wojnę, czy 
nowych przyjaciół" 38. Różnice zdań wśród Polaków mogą dotyczyć spraw 

35 Tamże. 

36 Tamże. Protokoły rozmów Churchill-Mikołajczyk milczą o tym. 
117 Tamże. 

38 Tamże. 
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wewnętrznych, odnośnie do granic zachodnich czy stosunku do Niemiec 
stanowisko całego narodu jest jednolite - oświadczył Kiernik. Nie po
winni też liczyć na rozdźwięki między narodami słowiańskimi, zwła
szcza między Polakami a Rosjanami. Napawające Niemców otuchą głosy 
Churchilla i jemu podobnych nazwał głosami puszczyków, nad którymi 
przejdą do porządku dziennego zarówno Polacy i ich sojusznicy, jak 
i demokratyczne narody Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Bry
tanii, które nie zechcą rozpoczynać nowej wojny w interesie niemiecki�j 
zaborczości. Powołał się też na odprawę, jaką swego czasu w analogicz
nej kwestii Witos dał Lloyd George'owi w przemówieniu sejmowym. 

W dniach 10 i 11 IV trwały obrady NKW PSL. W podjętych uchwa
łach zaaprobowano taktykę i stanowisko, jakie zajął Mikołajczyk na po
siedzeniu komisji porozumiewawczej stronnictw. Dalej idące określenie 
własnego stanowiska wobec referendum uzależnione od sformułowania 
pytań i od ordynacji wyborczej. Wysunięto też żądanie przeprowadzenia 
wyborów w drugiej połowie lipca 1946 r. motywując to względem na 
możliwość wykorzystania aparatu, jaki będzie uruchomiony do obsługi 
głosowania ludowego (komisje, listy, podział na okręgi itp.). Uchwały 
NKW domagały się również przeprowadzenia wyborów samorządowych, 
jako że dotychczasowe rady narodowe powstały z nominacji. Odrzucono 
też zarzuty o współpracy PSL z NSZ i WiN. 

Od czasu śląskich przemówień Mikołajczyka i wspomnianego wyżej 
posiedzenia NKW problem referendum znika na pewien okres z łamów 
prasy peeselowskiej. Poświęcała ona w tym czasie sporo uwagi ziemiom 

zachodnim w związku z uroczystościami na Pomorzu, w których brali 
udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem 
Bierutem na czele. Zamieszczano teksty wystąpień poszczególnych mę
żów stanu i artykuły, w których uzasadniano polskie prawa do tych 
ziem. Często spotykamy w nich krytykę pod adresem Churchilla, choć 
w dość oględnej formie. 

Sprawa referendum, niejako siłą rzeczy, musiała wrócić na łamy pra
sy z chwilą rozpoczęcia obrad X sesji Krajowej .Rady Narodowej 
w dniach od 26 do 28 IV 1946 r. Sesja ta, jak to stwierdził w swym 
expose premier E. Osóbka-Morawski, została zwołana głównie w celu 
uchwalenia ustawy o referendum ludowym. Obrady jej natomiast prze
kształciły się w ostre polityczne starcie między obozem lewicy a PSL. 
Dały przy tym o sobie znać temperamenty posłów, co zmuszało prezy
denta Bieruta do kilkakrotnego przypominania posłom obowiązujących 
norm parlamentarnych. 

Projekt ustawy o referendum przedstawił zebranym w swym wystą

pieniu premier. Omówił też krótko treść poszczeĘólnych pytań. Odnośnie 
do pierwszego stwierdził, iż „ w Polsce zawsze dotąd postępowe i lewico-
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we partie opowiadały się za ustrojem jednoizbowym". Senat określił jako 
izbę „skostniałą, niepopularną, hamującą zawsze pracę ustawodawczą". 
Przypomniał, że przed podobnym problemem likwidacji izby wyższej stoi 
Francja. Pytanie drugie pozostawił bez komentarzy, przy trzecim stwier
dził, że „łączy się "logicznie z całokształtem naszej polityki zagranicznej". 
Kamieniem węgielnym tej polityki jest sojusz z ZSRR, jej „dru,gim 
aspektem" bliskie i przyjazne stosunki z narodami słowiańskimi. Odpo
wiedź twierdząca na trzecie pytanie będzie równocześnie akceptacją przez 
naród tej nowej, a tak korzystnej dla żywotnych interesów Polski poli
tyki. Oświadczył też, że „akceptując w referendum główne tezy poli
tyki zagranicznej i wewnętrznej Rządu Jedności Narodowej naród jedno
cześnie zaaprobuje nasz dotychczasowy dorobek i jego główną linię roz
wojową" aa. 

Dla obozu PSL najbardziej reprezentatywne z polityczno-propagan
dowego punktu widzenia były wystąpienia posłów Stanisława Bańczyka, 
Zygmunta Załęskiego, a także Edwarda Bertolda. Im też poświęcała 
najwięcej uwagi prasa tego stronnictwa. Punktem wyjścia ich wystąpień 
była teza o nieistnieniu albo istnieniu minimalnych różnic programowych 
między działającymi wówczas stronnictwami. Zdaniem Zygmunta Załę
skiego tylko metody rządzenia różnią PSL i inne partie w obozie Jed
ności Narodowej. Szerzej i o wiele ostrzej potraktował sprawę Stanisław 
Bańczyk. Oświadczył on: ,,bodajże nigdy w Polsce nie było tak małych 
różnic programowych między partiami jak obecnie, ale też nigdy nie 
było tak strasznych i brutalnych, zakłamanych i perfidnych walk par
tyjnych, jak obecnie". Winą za ten stan rzeczy obarczał polskie partie 
robotnicze, które dążą do dyktatury proletariatu: ,,w dalszej konsekwen
cji prowadzi to do totalizmu, do monopartyjności [w tym momencie głos 
z sali przypomniał mówcy, kto żąda 75°/o mandatów - przyp. T.M.], 

a to już dalekie od demokracji" ,o. 
Wystąpienia posłów PSL kierowały się przeciw ówczesnej rzeczywi

stości politycznej, przeciw działalności rządu, a zwłaszcza niektórych 
jego resortów. Załęski nie zawahał się nawet przed oskarżeniem władz 
bezpieczeństwa o stosowanie w kraju „terroru". Ale wszystkie te zjadli
we ataki miały konkretnego adresata. Była nim Polska Partia Robotni
cza. Bańczyk przyczyn krytycznego, jego zdaniem, stanu rzeczy upatry
wał w fakcie, że PPR jest „źródłem władzy". Wyraźnie zmierzał do 
traktowania jej jako politycznego bastarda wśród tradycyjnych ugrupo
wań politycznych. Oświadczył, że ludowcy byli i są za legalizacją KPP. 

39 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Krajowej Rady Narodowej w dniach 

26, 27 i 28 kwietnia 1946 r. Sesja X, Warszawa 1946, szp. 14. 

40 Domagamy się wyborów w dniu 28 lipca (przemówienie Bańczyka, Gazeta 

Ludowa, nr 115 z 27 I'V 1946). 
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Przeciwników PSL posądzał on o chęć utrzymania władzy za wszelką 
cenę, a nawet podejrzewał ich o zamiar sfałszowania wyborów 41. 

Bańczyk starał się zbagatelizować niebezpieczeństwo reakcji dość 
symplicystycznie dowodząc, że Polacy w 900/o to chłopi i robotnicy, jeśli 
nawet całe pozostałe 100/o uznać za reakcjonistów, to i tak nie będą oni 
w stanie zagrozić władzy ludowej w wyborach. (Bardzo ostro na tę aryt
metykę zareagował poseł Bieńkowski z PPR, nazywając ją „rachunkiem 
szulera, oszusta, który udaje naiwnego"). Kończąc swoje wystąpienie 
poseł Bańczyk zgłosił propozycję przeprowadzenia wyborów parlamen
tarnych już 28 VII 1946 r. Najmniej uwagi poświęcił referendum, ogra
niczając się tylko do stwierdzenia, że PSL ustosunkowuje się doń pozy
tywnie. 

To i inne wystąpienia przedstawicieli peeselowskich spotkały się 
z ostrą krytyką posłów bloku demokratycznego. Krytyka dotyczyła także 
całokształtu działalności i taktyki politycznej PSL, jego powiązań z reak
cyjnym podziemiem. W sposób stanowczy i otwarty wypowiedzieli się 
na ten temat m. in. A. Korzycki, J. Ozga Michalski, J. Cyrankiewicz, 
Z. Kliszko i inni.

W rezultacie poseł Bertold po swej mowie na temat budżetu złożył
w imieniu PSL oświadczenie protestujące przeciw użyciu sesji K•RN 
przez PPR do ataków na PSL, atakow, jak stwierdzało oświadczenie, 
podyktowanych względami partyjnymi. 

Nie sposób zajmo·.;vać się szczegółowo przebiegiem tej burzliwej sesji. 
Na uwagę zasługują jednak jej zasadnicze rezultaty. Rząd uzyskał votum 
zaufania. Poseł Kliszko w imieniu pięciu klubów poselskich (PPR, PPS, 
SL, SP, SD) zgłosił następujący wniosek: ,,po wysłuchaniu expose Pre
miera [ ... ] i po przeprowadzonej dyskusji - Krajowa Rada Narodowa 
wyraża votum zaufania Rządowi, który w trudnych warunkach powojen
nych ma za sobą poważne osiągnięcia, mimo braku wewnętrznej spoisto
ści, wywołanego postawą Polskiego Stronnictwa Ludowego" 42. 

Treść owego wniosku wywołała konsternację wśród posłów PSL. 
W ich imieniu Z. Załęski poprosił o zarządzenie przerwy. Po przerwie 
zgłosił propozycję, aby powyższy wniosek podziefić na dwie części. PSL 
głosowałoby za częścią pierwszą wyrażającą zaufanie rządowi, a przeciw 
części drugiej brzmiącej: ,,mimo braku wewnętrznej spoistości, wywo
łanego postawą PSL". Za rozdzieleniem wniosku głosowało 46 posłów, 
większość natomiast wypowiedziała się przeciw. W ten sposób nastąpiła 
izolacja PSL, bo nawet SP nie znalazło się w jednym z nim szer�gu. 

KRN uchwaliła następnie ustawę o głosowaniu ludowym. Do rządo-

41 Tamże. 

42 Sprawozdanie stenograficzne ... , szp. 194.
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wego projektu ustawy zgłoszona została przez posłów SP ROprawka, by 
do drugiego pytania referendum dodać słowa: ,,z zachowaniem ustawo
wych uprawnień inicjatywy prywatnej'.'. Poprawkę ową przyjęto wię
kszością głosów - przeciw niej głosowało 2 posłów. Pytania referendum 
przedstawiały się teraz następująco: 

1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodar

czego wprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie pod
stawowych gałęzi gospodarki krajowej, przy zachowaniu ustawo
wych uprawnień inicjatywy prywatnej?

3. Ciy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na
Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

Ustawa o głosowaniu ludowym przyjęta została jednomyślnie. Na
stępnie na porządku dziennym stanął projekt ustawy o sposobie jego 
przeprowadzenia. Prawo udziału w referendum wg tego projektu posia
dały osoby w wieku 21 lat, którym przysługiwały pełne prawa obywa
telskie. Obszar kraju podzielono na okręgi głosowania odpowiadające 
województwom, a powiaty na obwody w ten sposób, aby każdy obwód 
obejmował obszar zamieszkany przez 3000 ludzi. Przewidywano również 
powołanie do życia aparatu głosowania ludowego, z Generalnym Komisa
rzem powołanym przez Prezydium KRN na czele. Miał on sprawować 
nadzór nad okręgowymi komisjami głosowania ludowego. Komisja okrę
gowa miała się składać z przewodniczącego i czterech członków. Prze
wodniczący byłby mianowany przez Generalnego Komisarza spośród 
kandydatów zgłoszonych przez wojewódzką radę narodową, trzech człon
ków komisji okręgowej powoływałyby wojewódzkie rady narodowe, 
czwartego zaś delegować miał wojewoda. Analogiczny tryb postępowania 
przewidywano przy wyłanianiu obwodowych komisji głosowania ludo
wego. A więc przewodniczącego wyznaczać miał przewodniczący okrę
gowej komisji spośród kandydatów przedstawionych przez powiatową 
radę narodową, trzech członków komisji powoływała owa rada, czwar
tego delegował starosta. Podobnie postępowano by w wypadku miast 
wydzielonych i powiatów miejskich. 

Klub poselski pSL zgłosił poprawki do owego projektu. Dotyczyły 
one sposobu powoływania okręgowych i obwodowych komisji głosowania 
ludowego. W myśl propozycji PSL komisje te winny być uzupełnione 
prz.edstawicielami stronnictw politycznych po jednym z każdej partii. 
W uzasadnieniu poseł Banach podkreślił, że dotychczasowe rady naro
dowe nie pochodzą z wyborów. Uzupełnienie więc komisji głosowania 
ludowego przedstawicielami poszczególnych partii podniesie ich auto
rytet w oczach społeczeństwa. 

W imieniu większości Kliszko wypowiedział się przeciw przyjęciu 
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zgłoszonych poprawek. Stwierdził on, że projekt ustawy w punktach 
dotyczących powoływania komisji wzorowany jest na ordynacji wybor
czej z 1922 r. W razie zaś przyjęcia poprawek PSL komisje przekształ
ciłyby się w ciała liczne a mało operatywne 43. Ustawa o przeprowadze
niu głosowania ludowego przeszła większością głosó.w. 

Po X sesji KRN w niektórych dziennikach polskich i obcych (,,Ti
mes") pojawiły się opinie, że PSL przeszło teraz do jawnej opozycji 
antyrządowej. Prasa peeselowska prostowała te doniesienia stwierdzając, 
że zarówno wicepremier Mikołajczyk, jak i inni ministrowie tego stron
nictwa nie zamierzają opuszczać swych posterunków w rządzie, a nie
głosowanie posłów PSL za votum zaufania dla rządu wiązało się tylko 
z tym, że: zgłoszony w tej sprawie wniosek równocześnie ostro atakował 
ich partię. 

Z chwilą zakończenia obrad X sesji KRN i uchwalenia przez nią od
powiednich ustaw, sprawa referendum przeszła w fazę realizacji. Pre
zydium K•RN 29 IV 1946 r. powołało na stanowisko Generalnego Komi
sarza Glosowania Ludowego Barcikowskiego, działacza SD, pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego, członka Prezydium KRN. Jego zastępcą zo
stał F. Baranowski, działacz PPS. Przystępowano też do tworzenia okrę
gowych i obwodowych komisji głosowania ludowego trybem przewidzia
nym ustawą. 

Na płaszczyźnie propagandowo-politycznej zaś pojawiła się kwestia 
ostatecznego ustosunkowania się stronnictw do poszczególnych pytań re
ferendum. Stanowisko obu partii robotniczych jak również SL i SD nie 
pozostawiało żadnych wątpliwości. Było ono po trzykroć pozytywne. Do 
wyjaśnienia pozostała postawa PSL i SP. 

Z dotychczasowych wypowiedzi czołowych działaczy i prasy PSL nie 
ulegało wątpliwości, że nie będą oni nawoływali do głosowania „nie" 
w odniesieniu do takich zagadnień, jak reforma rolna, nacjonalizacja 
przemysłu czy granica na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku. Postawa, 
jaką PSL zajęło wobec jednoizbowości parlamentu, nie była tak jedno
znaczna, choć również nic nie wskazywało, aby opowiedziano się za se
natem. Mikołajczyk w swej mowie katowickiej zdawał się pozostawiać 
tę kwestię indywidualnym zapatrywaniom obywateli. Natomiast J. Świr
ski, naczelny redaktor oficjalnego organu PSL „Chłopskiego Sztandaru" 
i z tej racji członek Rady Naczelnej, pisał wręcz: ,,byliśmy zwolennika
mi, czemu daliśmy wyraz w opracowanych w czasie konspiracji dekla
racji i programie Ruchu Ludowego, jednoizbowego przedstawicielstwa 
narodu czyli Ę>ejmu. Chodziłoby obecnie tylko o to, aby ściślej sprecyzo
wać, kto i w jakim stopniu przejmie pewne funkcje Senatu" u. 

43 Tamże, szp. 413. 
44 J. S wir s k i, Referendum (Chłopski Sztandar, nr 17 z 28 IV 1946).
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Z biegiem czasu jednak tenor prasowych wystąpień dotyczących tego 
zagadnienia zmienia się. 

Gdy 5 V 1946 r. w referendum we Francji odrzucono projekt nowej 
konstytucji, przewidujący m. in. jednoizbowy parlament, obszerne ko
mentarze „Gazety Ludowej" sformułowane były w ten sposób, aby czy
telnikowi bez trudu nasunęły się analogie między, wydarzeniami we 
Francji a sytuacją w Polsce. W jednym z komentarzy autor, podpisany 
W. G. (być może Witold Giełżyński) tłumaczył porażkę francuskiej lewi
cy tym, iż „nowa konstytucja zrywała z uświęconą przez teorię i prak
tykę zasadą podziału władz, która jedynie zabezpiecza przed tendencją 
każdej władzy do jej nadużywania i zapewnia państwu równowagę 
a obywatelom swobody" 45

. Cechą nowej konstytucji francuskiej było to, 
że skupiała władzę ustawodawczą i wykonawczą w jednoizbowym par
lamencie. Osłabiała ona władzę prezydenta, rząd sprowadzała do roli 
funkcjonariuszy kontrolowanych bądź przez Zgromadzenie Narodowe, 
bądź podczas przerw w obradach, przez Egzekutywę Zgromadzenia. W tej 
sytuacji, zdaniem autora, władzę oddaną jednoizbowemu parlamentowi 
faktycznie sprawowałaby najbardziej zdyscyplinowana partia lub blok 
partii, a w rezultacie „władza państwowa znalazłaby się w rękach przy
wódcy partyjnego, nie ponoszącego żadnej odpowiedzialności przed ni
kim, mogącego natomiast dysponować wszystkimi organami państwa". 

Do tych wszystkich nieszczęść, do jednowładztwa parlamentu nie dopu
ściła „bardziej doświadczona od nas w dziedzinie politycznej Francja". 

W innych komentarzach, często przejmowanych z prasy zachodniej, 
stwierdzono, że hasło groźby reakcji nie oddziaływało zdecydowanie na 
postawę głosujących, że departamenty rolnicze w przeciwienstwie do 
przemysłowych głosowały. przeciw projektowi nowej konstytucji i że 
we Francji następuje „odpływ fali marksistowskiej". Wyrażano też na
dzieję, że socjaliści uwolnią się z „uścisku komunistów". 

Oczywiście bez szczegółowych badań archiwalnych trudno stwierdzić, 
czy i w jakim stopniu rozwój wydarzeń we Francji wpłynął na postawę 
kierownictwa PSL, w jakim stopniu rozbudził w nich nadzieję na „od
pływ fali marksistowskiej" również w Polsce. Możemy jedynie odnoto
wać zastanawiającą zbieżność czasową między wydarzeniami we Francji 
a postawą, jaką wobec zagadnienia senatu zaczęła_ odtąd lansować „Ga
zeta Ludowa''. 

Od 11 V bowiem zaczęła ona zamieszczać na swych łamach niemal
° 

jednobrzmiące opinie - listy czytelników wypowiadających się za dwu
izbowym parlamentem. Autor:z;y ich przy tym nie troszczyli się bynaj-

45 W. G., Co Francuzi obalili kartą wyborczą (Gazeta Ludowa, nr 126 z 8 V 

1946). Konstytucja wprowadzała jedynowładztwo parlamentu. 
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mmeJ o konsekwencję czy logikę argumentacji, nie mówiąc JUZ o oczy
wistej demagogii. Tak więc wysuwano zarzut, że pierwsze pytanie refe
rendum jest ... niejasno sformułowane! Żeby to wykazać, wikłano się 
w subtelnościach interpretacyjnych. Zastanawiano się więc, czy chodzi tu 
o jednoizbowość parlamentu, który będzie wprowadzony przyszłą kon
stytucją, lub też o doraźne zadecydowanie, czy obecne wybory będą do
tyczyć Sejmu i Senatu, czy tylko Sejmu Ustawodawczego 46. Wątpliwości
te nie miały większego sensu, gdyż, jak zauważył autor jednego z listów,
w konstytucji marcowej postanowiono jej rewizję co 25 lat przez Sejm
i Senat, ale obradujące wspólnie w jednej izbie jako Zgromadzenie Na
rodowe 47• A w 1946 r. mijało właśnie owe 25 lat. Nie przeszkadzało to
jednak żadnemu z piszących określać nadal pytanie pierwsze jako nie
jasne. Nie starano się bronić przedwojennego polskiego senatu, przyta
czając nawet wiele krytycznych ocen tej instytucji. Tym bardziej więc
dziwić musi pasja, z jaką występowano za zasadą dwuizbowości parla
mentu. Już w tych listach zarysowuje się dziwaczna teza podniesiona
potem do rangi oficjalnego stanowiska PSL: przeciw przedwojennemu
senatowi, lecz za dwuizbowością parlamentu.

W naszych czasach, argumentowano, izba wyższa nie jest już siedli
skiem reakcji i przywileju rodowego. Nie można przecież tego powie
dzieć o senacie amerykańskim czy wyższej izbie w ZSRR lub Jugosławii. 
Wielkie przemiany społeczno-polityczne, jakie dokonały się w Polsce, 
automatycznie eliminują groźbę opanowania senatu przez reakcję, bo 
przecież, argumentowano: ,,gdy wybie!"zemy doń demokratów - będzie 

ostoją demokracji" 48. Wszystkie „większe i poważniejsze" państwa hoł
dują zasadzie dwuizbowości, tylko Bułgaria, Albania i przedwojenna 
Estonia miały jednoizbowy parlament, ale, zastrzegano się, ,,nie ma to 
nic wspólnego z demokratyzmem czy postępem" 49. W niektórych pań
stwach izba wyższa jest rezultatem ich federacyjnego ustroju, ale w Pol
sce istnieją rzekomo tak duże zróżnicowania regionalne, że domagają się 
one uwzględnienia ich w strukturze ciała ustawodawczego. 

Argumentów za dwuizbowością dostarcza także ... Krajowa Rada Na
rodowa. Jej skład miał być rezultatem „pomieszania zasad reprezenta
cyjnych". Grupowała ona bowiem zarówno delegatów partii politycz
nych, przedstawicieli wojewódzkich ra� narodowych, związków zawodo
wych, spółdzielczości, organizacji młodzieżowych, oświatowych itp. Do-

46 „Gazeta Ludowa", nr 129 z 11 V 1946; cytowany list E. Śniegockiego Jedna 

czy dwie Izby nosi datę 4 V 1946. 
47 H. C z a r  ne c k i, Pytyjskie pytanie (Gazeta Ludowa, nr 140 z 22 V 1946). 

48 J. Lu bicz, PotTZebny nam senat jako ostoja demokracji a nie siedlisko 

reakcji (Gazeta Ludowa, nr 138 z 20 V 1946). 
49 Por. przyp. 47. 
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wodziło to, zdaniem jednego z autorów, ,,jak bardzo narzuca się potrze
ba stworzenia ogólnonarodowej reprezentacji samorządów terytorial
nych, gospodarczych i zawodowych w specjalnej izbie, gdy pierwsza skła
da się z posłów całej ludności i symbolizuje jedność państwa" &o. 

Ze zwycięstwem zasady jednoizbowości, czy jak to określił jeden 
z autorów „przesądu jednoizbowości", mogą wiązać się rozliczne nie
bezpieczeństwa. Na innym miejscu postawiono wręcz pytanie, ,,czy jedno
izbowy parlament (choć wybrany przez nas) nie będzie pewnym rodza
jem dyktatury? Czy w pewnych okolicznościach nie będą mogły przejść 
bez dłuższego zastanowienia się nieodpowiednie dla państwa ustawy? 
Czy nie będą one wyrazem doraźnej potrzeby partyjnej, a nie długotrwa
łej korzyści państwowej?". �ównież Francuzi głosowali nie przeciw re
formom socjainym, upaństwowieniu kopalń i fabryk, lecz „przeciw 
niczym nie zrównoważonej przewadze jednej izby" s1. Dwie izby gwaran
tują większą powagę i solidność uchwalonych ustaw, które to zalety 
równoważą powolne tempo ich wydawania. 

Wypowiedzi czytelników dotyczyły na ogół wątpliwości czy dezapro
baty w stosunku do pierwszego pytania, podkreślano natomiast pełne 
poparcie dla dwu pozostałych. W jednym tylko wypadku wyrażono oba
wy, czy wobec ogólnikowości sformułowań drugiego pytania nie dojdzie 
do upaństwow.ienia drobnych zakładów. ,,Reformy rolnej i upaństwo
wienia wielkiego przemysłu chcemy, ale na tym koniec" s2 - konklu-
duje anonimowy autor. 

Ostateczne sprecyzowanie postawy Polskiego Stronnictwa Ludowego 
wobec pytań referendum nastąpiło w uchwałach podjętych przez obra
dującą 26 i 27 V Radę Naczelną PSL. Rada zaaprobowała politykę pre
zesa i NKW „w szczególności co do stanowiska zajętego w sprawie re
ferendum i bloku wyborczego" 53. Postanowiono też, że PSL będzie 
głosować „nie'' na pierwsze pytanie i „tak" na dwa pozostałe. Decyzji 
tej nie powzięto bynajmniej jednomyślnie. Przeszła ona 112 głosami 
przeciwko 13 (w tym ponoć 3 osoby, które były w ogóle za wstrzymaniem 
się PSL od udziału w głosowaniu ludowym) 54. Decyzja ta została podjęta
w wyniku osobistego nacisku Mikołajczyka. W komisji wnioskowo-poli
tycznej, gdzie przygotowywano wnioski n.a Radę Naczelną, na dziesięciu 
jej członków sześciu opowiadało się za trzykrotnym „tak"; dopiero 

5o Tamże. 
s1 Zob. przyp, 48. 
s2 Stroskany repatriant, Drugie pytanie wywołuje zapytanie (Gazeta Ludowa, 

nr 144 z 26 V 1946). 

53 Jedno „nie" - dwa „tak". Rada Naczelna PSL o glosowaniu ludowym i sy

tuacji politycznej w Polsce (Gazeta Ludowa, nr 148 z 30 V 1946). 

54 Dywersja „grupki czterech" (Gazeta Ludowa, nr 157 z 8 VI 1946). 
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zaalarmowany prezes Stronnictwa przybiegł ratować zagrożoną według 

niego sytuację i zaangażował cały swoj autorytet, aby obronić stracone 
już „nie". W rezultacie 2 członków komisji zmieniło swe zdanie, od
wracając tym samym układ sił. Samo głosowanie na forum Rady odbyło 
się późnym wieczorem, gdy część jej członków opuściła już posiedzenie, 
nikt nie sprawdzał quorum, a na sali znajdowało się wielu nieuprawnio
nych do głosowania pracowników sekretariatu i gości ss.

Swoiście przedstawiła przebieg wydarzeń na Radzie Naczelnej „Ga
zeta Ludowa". Jej zdaniem stanowisko, jakie zajęto wobec referendum, 
ukształtowało się pod przemożnym wpływem działaczy terenowych og

niw PSL. Stwierdzali oni rzekomą niechęć chłopów do referendum. Pew
na część członków Rady Naczelnej opowiadała się za odpowiedzią „nie" 
również na drugie pytanie. ,,_Byli to przeważnie chłopi" - pisze „Gazeta 
Ludowa" ss. Na ich postawę miały oddziaływać błędy i niedociągnięcia, 
jakich nie uniknięto przy przeprowadzaniu tych zasadniczych reform. 

Natomiast ,,.Chłopski Sztandar" wyraził się dość enigmatycznie, iż 
„szczególnie pierwsze pytanie nastręczało wiele wątpliwości ze strony 
działaczy terenowych, reprezentujących bezpośrednie nastroje i poglądy 
odłów PSL" s1. Pozostałe pytania nie budziły takich kontrowersji, a trze
cie pytanie nie budziło żadnych. 

Uchwały Rady Naczelnej dość szeroko uzasadniają stanowisko za
jęte przez nią w sprawie referendum. Czytamy w nich: ,,Głosowanie 
»tak« na pytanie pierwsze mogłoby być uważane jako zgoda narodu
na wyeliminowanie drugiej izby już przy nadchodzących wyborach
i zgoda na dokonywanie zmian konstytucyjnych w trybie sprzecznym
z przepisami obowiązującej konstytucji z 1921 r. Przez odpowiedź »nie«
na pytanie pierwsze rozumiemy żądanie stworzenia przewidzianej przez
program PSL Naczelnej Izby Gospodarczej. Izba ta, będąc w miejsce
Senatu nadbudową samorządu gospodarczego, winna posiadać prawo ini
cjatywy ustawodawczej. Odpowiadając »tak« na pytanie drugie, chce
my jednak nie tylko podziału ziemi, ale także dokończenia przebudowy
ustroju rolnego przez dalszą parcelację, scalenia, zabudowę, zagospoda
rowanie osad, uspółdzielczenie zbytu i przetwórstwa oraz pełen samo
rząd gospodarczy. Chcemy raczej uspołecznienia nadających się do tego
gałęzi przemysłu drogą spółdzielczości zamiast generalnego jak dotąd
upaństwowienia. Odpowiadając »tak« na pytanie trzecie, chcemy wraz

55 Oświadczenie T. Reka, B. Drzewieckiego, E. Bertolda i K. Iwanowskiego

(,,Nowe Wyzwolenie, nr 2 z 16 VI 1946). 

ss Zob. przyp. 54. 
57 I. G., Dlaczego dwa „tak" a jedno „nie" (Chłopski Sztandar, nr 23 z 9 VI 

19�). 
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z całym narodem uroczyście stwierdzić wobec całego świata nasze nie
zaprzeczalne prawo do tych ziem i do tej granicy" 58. 

Oczywiście najbardziej interesującą kwestią są powody, dla których 
Mikołajczyk zdecydował się nawoływać do głosowania „nie" na pierwsze 
pytanie. W swych pisanych na emigracji wspomnieniach jako główny 
powód wysunął chęć zaprotestowania przeciwko „państwu policyjne
mu" 59. Wyraził też opinię, że wielu Polaków darzyło senat sentymentem 
analogicznym do tego, jakim Anglicy darzą Izbę Lordów. Podejrzewał 
też PPR o to, że dążąc do zniesienia izby wyższej, zmierzała w ten 
sposób do uproszczenia i ułatwienia drogi wyboru swemu kandydatowi 
na prezydenta państwa 60. W myśl postanowień konstytucji marcowej 
prezydenta obierały sejm i senat połączone w Zgromadzenie Narodowe 
bezwzględną większością głosów. 

S. Korboński, który był członkiem komisji wnioskowo-politycznej na
majowej �adzie Naczelnej i był zwolennikiem trzykrotnego „tak", gdyż 
„wszystkie trzy pytania generalnie odpowiadały naszemu programowi 
i merytorycznie rzecz biorąc, na każde należało odpowiedzieć tak", wspo
mina, że Mikołajczyk nakłaniając członków Komisji do zmiany stano
wiska miał się wyrazić, iż „za takim głosowaniem {tj. 1 nie - 2 tak} 
przemawiają jeszcze inne, ważniejsze względy, o których jednak trudno 
jest mówić". Komentarz Korbońskiego jest jednoznaczny: ,,przestaliśmy 
dalej pytać, gdyż każdy z nas zrozumiał, o co chodzi. Tajemnicza recepta 
na wyzwolenie Polski, przygotowana przez światowej sławy lekarzy i po
wierzona tylko Mikołajczykowi, wymagała głosowania »nie« na pierwsze 
pytanie" 61. O tym, że „wrogie nam ośrodki zagraniczne", kierując się 
pragnieniem doprowadzenia stosunków wewnętrznych w Polsce do sta
nu wrzenia, usiłowały do tego celu wykorzystać sprawę referendum, 
wspomina również odezwa grupy dysydentów z PSL 62• 

Przeciwko uchwałom Rady Naczelnej odnośnie do referendum zde
cydowanie wystąpiła grupa czołowych działaczy PSL, a mianowicie 
T. Rek, E. Bertold, B. Drzewiecki i K. Iwanowski. Rozpoczęli oni wy
dawać od 9 VI tygodnik „Nowe Wyzwolenie", na którego łamach wy
powiadali się za trzykrotnym „tak", obnażając intencje kierownictwa
PSL zmierzającego do utrzymania izby wyższej. Jak pisał B. Drzewiecki,
„są tacy, co liczą na to, że do senatu da się wprowadzić pod różnymi

ss Dlaczego „nie" i dlaczego „tak" (Gazeta Ludowa, nr 148 z 30 V 1946). 
59 Mik o ł a j  c z y  k, op. cit., s. 197; pisze też o tym, że dwa pozostałe pytania 

dawały ku temu mniejszą sposobność. 
60 Tamże, s. 198. 
s1 S. Ko r b  oń s k i, W imieniu Kremla, Paryż 1956, s. 126-127.
62 B. Dr z e  wie c 'ki, Referendum - glosowanie ludowe (Nowe Wyzwolenie, 

nr 1 z 9 VJ: 1946). 
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pozorami różnych »specjalistów« czy »naukowców«, wrogo nastawionych 
do przemian gospodarczych w Polsce, i że ci będą mogli »odrobić« to, co 
się u nas dokonało. Iluż to ludzi liczy jeszcze ciągle na to, że reformę 
rolną można będzie obalić! Wiemy, kto tak myśli, w każdym razie nie 
chłop. Toteż utrzymanie senatu nie leży w interesie chłopów" 63_ 

Że nie były to retoryczne niepokoje, może świadczyć następująca 
opinia zamieszczona na łamach „Chłopskiego Sztandaru": ,,głosowanie 
ludowe, zwane mylnie u swych narodzin referendum - nie wypływa 
z naszej konstytucji, a zatem nie może rodzić następstw prawnych" 04_ 
Wynika z niej niedwuznacznie, że o przyszłym ustroju społeczno-gospo
darczym, o zasięgu reform zadecyduje nowa konstytucja, a w praktyce 
układ sił w Sejmie Ustawodawczym. 

Secesjoniści byli zdania, że większość Rady Naczelnej PSL zajęła 
swe stanowisko nie tyle ze „względów zasadniczych, ile dla nierozważnej 
gry politycznej" Gs. Stąd to absurdalne i niezbyt poważne dowodzenie, 
że „właściwie senatu nie chcą, ale tak dla protestu przeciwko rządowi 
będą głosować za senatem [ ... ] Więc dlatego, ż�by zrobić komuś »na 
złość«, przekreślić trzeba wieloletnie dotychczasowe stanowisko?" -
pyta T. Rek 66. Zdaniem secesjonistów z odpowiedzią na pierwsze pytanie 
łączy się problem oderwania się PSL od reakcji i „lasów", tj. NSZ i WiN. 
Właśnie podziemie występowało jak najzajadlej za negatywnymi odpo
wiedziami, zresztą nie tylko na pierwsze pytanie. Na poczynania tej gru
py działaczy władze PSL zareagowały usunięciem ich z szeregów orga
nizacji. 

W łonie PSL istniała już od wiosny 1946 r. inna grupa, opozycyjn.a 
względem Mikołajczyka, skupiająca m. in. C. Wycecha, W. Kiernika, 
J. Niećkę, która nie zdecydowała się wówczas na zdecydowane, publicz
ne wystąpienie s1.

Na ·uwagę zasługuje jeszcze stanowisko, jakie zajął wobec referen
dum ZMW RP „Wici". W tym okresie organizacja ta nie zdołała się 
wyzwolić spod wpływu PSL, a stosunki jej z SL były wręcz napięte 68. 
„Wici" swego czasu uchyliły się od zajęcia jednoznacznej postawy wobec 
bloku wyborczego twierdząc, że jest on kwestią taktyki politycznej, a nie 

&3 Tamże. 

64 W sprawie referendum (Chłopski Sztandar, nr 24 z 16 VI 1946). 

65 Zob. przyp. 62. 
66 M. U 1 e w  i c z  [T. Rek], Za czy przeciw senatowi (tamże , nr 2 z 16 VI 1946). 
s1 J. Bor kow s k i, Działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach

1945-1947 (Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, nr 2, 1960, s. 94); te g oż, Kształto-

wanie się antymikolajczykowskiej opozycji... 
Gs S. Ja r e c ka - Kim 1 owska, Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici" 1944-

1948, Warszawa 1972, s. 115 i n .  
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problemem politycznym. Powoływano się tu na wskazania statutowe, 
które pozwalały organizacji angażować się tylko w tym drugim wy
padku 69. Stanowisko to w ówczesnej konkretnej sytuacji politycznej 
odpowiadało Mikołajczykowi i jego taktyce. Po obradach Rady Naczelnej 
PSL „Wici" musiały stwierdzić, że w świetle jej uchwał „pytanie pierw
sze straciło swój sens zasadniczy, stało się zagadnieniem taktyki poli
tycznej". Stwierdzenie to w owej chwili godziło w PSL. Zarząd Główny 
„Wici", wspólnie z władzami naczelnymi ZMW, OM TUR, ZMD� ZHP 
podpisał komunikat Centralnej Stałej Komisji Porozumiewawczej Orga
nizacji Młodzieżowych, pozytywnie ustosunkujący się do pytań refe
rendum. W interesującej nas najbardziej kwestii pierwszego pytania 
stwierdzono: ,,bezpośrednie demokratyczne przedstawicielstwo narodu za
pewni. młodzieży prawa obywatelskie, zagwarantuje jej zdobycze osiąg
nięte w ofiarnej walce o niepodległość Polski i w wytrwałej nad od
budową kraju" 10. ,,Wici" nie agitowały jednak za trzykrotnym „tak",
decyzję, jak głosować, pozostawiając uznaniu obywateli. 

Niezaleznie od rzeczywistych powodów, dla których Rada Naczelna 
PSL zajęła takie stanowisko wobec referendum, przed prasą stronnictwa 
stanęło trudne zadanie przekonania społeczeństwa o słuszności swych 
racji. Z trudności tych zdawano sobie, przynajmniej w niektórych krę:
gach peeselowskich, sprawę. I tak w krakowskim „Piaście" niejaki 
„karb" ,pisał, że „walka, którą PSL podejmuje, zalecając odpowiedź 
»nie« na pierwsze pytanie [ ... ] będzie trudna - jeśli nie niemożliwa do
wygrania" 71. Symptomatyczne jest, że w lokalnych pismach (np. ,,Pol
ska Ludowa") oprócz rzeczowej argumentacji pojawiają się też wzmianki
przypominające członkom PSL o karności organizacyjnej i o konieczności
posłuchu wobec postanowień władz zwierzchnich stronnictwa.

Pod względem merytorycznym kampania praS(?Wa podjęta po de
cyzjach •Rady Naczelnej stanowiła rozwinięcie wątków już wcźeśniej 
pojawiających się czy to na łamach tej prasy, czy w uchwale Rady. Do
tyczyło to szczególnie kwestii senatu postawionej w pierwszym pytaniu 
referendum. Po opowiedzeniu się za drugą izbą siłą rzeczy niejako mu
siało dojść nawet do prób rehabilitacji dawnego senatu. W. Giełżyński 
nie potrafił się w nim dopatrzyć reakcyjności, bo, jak pisze, ,,pod wzglę
dem składu partyjnego był odbiciem sejmu". Argument o reakcyjności 
izby wyższej „stanowi dzisiaj tak rażący anachronizm, że tylko ludzie 
tkwiący jeszcze w pojęciach XIX wieku mogą się tym sugerować" 12. 

Gs M. Jagła, Jedyna odpowiedź (Wici, nr 8 z 3 III 1946). 
70 Głos zabierze naród (tamże, nr 23 z 16 VI 1946) .. 

71 „k arb.", Tak i Nie (Piast, nr 25 z 13 VI 1946). 

72 Na pierwsze pytanie plebiscytowe PSL mówi „nie" (Gazeta Ludowa, nr 148 

z 30 V 1946). 
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Skrupulatnie odnotował, że w jednym wypadku przedwojenny senat 

okazał się nawet czulszy na interes szerokich mas niż izba niższa. 
A. Bogusławski wyraził opinię, iż walka o jednoizbowy parlament

była uzasadniona w początkowym okresie parlamentaryzmu, kiedy to 
izba wyższa była domeną wpływów monarchy. Dziś sprawa przedstawia 
się zgoła odmiennie - ,,od izby drugiej na zasadach demokratycznych 
powoływanej nie może grozić narodowi ograniczenie jego praw do wpły
wu na państwo" 73. 

Przeciwko senatowi można wysunąć tylko argument, że przedłuża 
postępowanie ustawo'dawcze, co w konsekwencji prowadzi do „ustawo
dawstwa dekretowego, nieraz pozakonstytucyjnego, a zawsze niedemo
kratycznego". Zastrzegano się jednak zaraz, iż jednoizbowość bynajmniej 
nie chroni przed tym, bo kwestia ta zależy bardziej od „wzajemnego 
stosunku sił w państwie niż stypulacji prawnej" 74. Podnoszono zaś, że 

izba wyższa chroni przed powstawaniem ustaw pochopnych, przypadko-
wych. 

Publicyści peeselowscy przechodzili w ten sposób do porządku dzien
nego nad tradycjami i dawniej wysuwanymi postępowymi postulatami 
ruchu ludowego. Swoistej wymowy nabierał fakt, że to partie robotnicze, 
ich organy prasowe musiały przypominać opinii publicznej o tym, jakie 
stanowisko zajmowali ludowcy odnośnie do izby wyższej w okresie for
mowania się II Rzeczypospolitej. Postawiło to PSL w dość niezręcznej 
sytuacji. Usiłowano z niej wybrnąć karkołomnymi wywodami, że PSL 
jest przeciwnikiem senatu, co rzekomo miała stwierdzać uchwała ostat
niej Rady Naczelnej. Tak tłumaczył się K. Bagiński, gdy „Robotnik'' 
wypomniał mu odmienne stanowisko, jakie zajmował przed ćwierćwie
czem 1s. Wtórował mu S. Bańczyk piszący iż „do senatu jako takiego nie 
przywiązujemy żadnej wagi" 76. Na łamach „Piasta" pojawiło się stwier
dzenie, że gdyby referendum odbywało się razem z wyborami do sej
mu, to odpowiedź PSL na pierwsze pytanie byłaby twierdząca 11

. 

Motywując negatywne stanowisko wobec pierwszego pytania, zasła
niano się tutaj wiernością wobec przyjętej za obowiązującą konstytucji 
marcowej, która przewidywała sejm i senat. Naruszenie postanowień 
konstytucji „w jednym punkcie, pociągnęłoby za sobą rozluźnienie ca
łego systE:mu, stałoby się precedensem prawnym do gwałcenia innych 
zasad konstytucyjnych, usprawiedliwiłoby i usankcjonowałoby działania 

73 Stary spór o jedną czy dwie Izb11 (tamże, nr 170 z 22 VI 1946). 

74 Por. przyp. 72. 

75 K. Bagiński, Kto porzucił dawne ideały (Gazeta Ludowa, nr 151 z 2 VI 

1946). 

76 S. B a ń c z y k, Glosowanie ludowe (tamże, nr 177 z 29 VI 1946). 

17 Zob. przyp. 71.

4 - Sobótka 1976, z. 1 
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daleko odbiegające od przepisów zawartych w konsty,tucji" 78 - prze
strzegał W. Giełżyński. Motyw ten przewija się we wszystkich wypo
wiedziach poświęconych izbie wyższej. 

Starano się też udowodnić, że proponowana przez PSL Naczelna Izba 
Gospodarcza różni się od dawnego senatu nie tylko nazwą, ale i zakre
sem uprawnień. Będzie ona posiadać np. prawo inicjatywy ustawodaw
czej - nie będzie więc ciałem martwym jak dawny senat. Sejmowi więc 
przypadnie rola reprezentanta sił politycznych narodu, a izba wyższa 
weźmie na siebie ciężar reprezentowania ogólnonarodowych interesów 
gospodarczych, czego nie są w stanie spełnić istniejące dotychczas związ
ki i zjednoczenia typu „Społem". 

Dowodząc niezbędność drugiej izby Giełżyński, a także Bagiński po
woływali się, nie bez demagogii, na opinię S. Szwalbego wyrażoną nie
gdyś na lamach „Robotnika". Brzmiała ona: ,,było i jest do pomyślenia 
powołanie drugiej izby o kompetencjach mniejszych od sejmu, o skła
dzie opartym na reprezentacji samorządu, związków zawodowych i ruchu 
spółdzielczego" 10. Przypomniano też opinię Jacquesa Duclos, który 
w imieniu swej partii miał się opowiedzieć za zwiększeniem uprawnień 
francuskiej izby wyższej 80. 

Usiłowano też w odmiennym świetle przedstawić dawne stanowisko 
ludowców w stosunku do senatu. Mikołajczyk stawiał propagandzie blo
ku demokratycznego zarzut „nadużywania" uchwały klubu poselskiego 
Wyzwolenie czy wypowiedzi W. Witosa. Przytaczał odmienne opinie 

· Rataja, krytyczne wobec argumentów przytaczanych niegdyś w obronie
jednoizbowości (zwłaszcza argumentu o „oszczędności") 81. Inni usiłowali
dowieść, że w okresie tworzenia podstaw prawnych II Rzeczypospolitej
lewica nie miała zbyt jasno sformułowanego programu odnośnie do
struktury parlamentu. Stąd dość rozbieżne opinie, jakie się wówczas
pojawiały 82• 

Ale spoza tych wszystkich argumentów, niezbyt logicznych i nie
jasnych, rzuca się w oczy jeden, choć dyskretnie nie wysuwany na czoło�
jednak stale obecny w rozważaniach publicystów PSL. Blok demokra
tyczny, jak wynikało to choćby z wypowiedzi premiera na X sesji KRN
czy głosów prasy, pragnął potraktować wynik referendum również jak
wyraz opinii społeczeństwa o dotychczasowym dorobku rządu i popiera
jących go stronnictw i o realizowanej przezeń linii politycznej. PSL ze

1a Por. przyp. 72.

"Tamże. 
ao Problem drugiej izby (Polska Ludowa, nr 76 z 30 VI 1946). 
11 Przemówienie Mikołajczyka wygłoszone na pogrzebie Rataja (Gazeta Ludowa, 

nr 174 z 26 VI 1946). 

12 Zob. przyp. 73. 
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swej strony pragnęło zamanifestować swój negatywny stosune� do 
wspomnianych spraw. Jako płaszczyznę konfrontacji obrano pytanie 
pierwsze, ponieważ zdaniem Giełżyńskiego było ono „najmniej ważne,

najbardziej sporne, największe budzące wątpliwości" 83. PSL chciało w ten 
sposób zaprotestować, jak pisał S. Kunz, przeciw „dzisiejszej rzeczywi
stości politycznej" 84, a także atakując niektóre resorty rządu, jak Bez
pieczeństwo Publiczne, Informację i Propagandę, Aprowizację, chciało 
zaprotestować przeciwko metodom rządzenia. 

W stosunku do drugiego pytania PSL deklarowało swoje poparcie, 
ale wysuwało pewne zastrzeżenia, które, choć traktowano je zarazem 
jako nieistotne, rzucają jednak pewne światło na jego postawę. 

I tak popierając reformę rolną wysuwano domysły, że korekty do 
niej będą zapewne przedmiotem prac przyszłego parlamentu. Mikołaj
czyk przeciwstawiał się parcelacji, w której wyniku powstawały gospo
darstwa o niewielkim areale. T. Wyrzykowski zaś określił odebranie po
siadaczom ziemskim 50-hektarowych resztówek jako niesprawiedliwość 85. 
Być może też w tym kierunku poszłyby owe korekty. W wydanej przez 
władze PSL instrukcji Przed głosowaniem ludowym domagano się prze
prowadzenia reformy rolnej również na ziemiach zachodnich. Stwier
dzono, że reforma ta „musi być nie tylko podziałem ziemi, ale i [winna] 
stworzyć podstawę dla zdrowych gospodarstw chłopskich, których ty
tuły własności nie będą sporne" 86. Wieś musi też uzyskać kredyty na od
budowę i prawidłową zabudowę. 

Popierano też reformy w przemyśle wskazując, że można ich uzasad
nienie znaleźć w ideologii agraryzmu. Upaństwowienie jednak zalecano 
tylko w odniesieniu do wielkiego przemysłu, w stosunku zaś do średnie
go i drobnego proponowano uspółdzielczenie. Obok zagwarantowania 
ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej powinno też nastąpić za
gwarantowanie samej własności prywatnej - takiego zdania był Gieł
żyński 87_ Cytowany już Wyrzykowski twierdził, że „indywidualna włas
ność rolna [ ... ] spółdzielczość i samorząd gospodarczy oraz zachowanie 
inicjatywy prywatnej uniemożliwiają powstanie nowej groźby w życiu 
narodów, a mianowicie kapitalizmu państwowego, który w konsekwen
cji prowadzi do takiego czy innego faszyzmu i stać by się mógł ponow
nym zagro·żeniem dla mas pracujących" 88. Poza tą wyolbrzymioną prze-

81 Zob. przyp. 72. 
84 St. K[u n z], Na pierwsze „Nie" (Polska Ludowa, nr 65 z 4 VI 1946). 

115 T. W y r z y k o w s k i, Dlaczego glosujemy na drugie pytanie „tak" (Chłopski 

Sztandar, nr 25 z 23 VI 1946). 

u „Polska Ludowa", nr 70 z 16 •VI 1946. 

B7 W. G i e ł ż y ń s k i, Dlaczego na drugie pytanie PSL mówi „tak" (Gazeta 

Ludowa, nr 153 z 4 'VI 1946). 
88 Zob. przyp. 85. 
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strogą przed wyimaginowaną groźbą propaganda peeselowska nie po
trafiła niczego zaoferować masom pracującym, nie była w stanie na tym 
odcinku nawiązać rywalizacji z partiami robotniczymi. 

We wspomnianej juź instrukcji Przed głosowaniem ludowym pisano, 
że „robotnikowi należy rzeczywiście umożliwić ponoszenie odpowiedzial
ności na funkcjonowanie przemysłu" poprzez władze związkowe i rady 
zakładowe, które z jednej strony będą miały możność wpływania na tok 
produkcji, a z drugiej strony będą dbały o byt i awans społeczny rohot
ników. Jest więc to jedynie powtórzenie postulatów partii robotniczych. 

Wyrażono też nadzieję, że upaństwowiony dział przemysłu nie będzie 
deficytowy, a ewentualny deficyt nie będzie pokrywany kosztem chłopa; 
poprzez wysokie ceny artykułów przemysłowych. Inicjatywa prywatna 
zaś nie powinna być hamowana brakiem surowców czy nadmiernymi 
podatkami. 

W ostatniej chwili przed referendum „Gazeta Ludowa" wzywała do 
głosowania „tak" na drugie pytanie, bo „chcemy oparcia życia gospo
darczego na zdrowych, średnich i małych prywatnych przedsiębiorstwach 
przemysłowych i samowystarczalnych gospodarstwach chłopskich" 89. 

Bezwzględnie pozytywne stanowisko zajmowała prasa peeselowska 
tylko w odniesieniu do trzeciego pytania referendum. Zagadnienia ziem 
odzyskanych wysuwano na czoło, traktując je jako zasadniczy cel poli

tyczny narodu w chwili obecnej. Wskazując na programy opracowane 
w czasie wojny, powoływano się na pierwszeństwo ruchu ludowego 
w sformułowaniu polskich postulatów granicznych na zachodzie. S. Ja
gusz przypomniał o pracach komisji terytorialno-mniejszościowej kierow
nictwa Ruchu Ludowego, w których brał udział obok Z. Załęski�o, 
S. Miłkowskiego, Lutyka i Zadrożnego Do. Wiele pisano o historycznych
prawach Polski do odzyskanych ziem i o walorach nowej granicy.

W. Giełżyński przestrzegał przed uważaniem sprawy granic za już
definitywnie rozstrzygniętą. Wskazywał na „wrogą nam opinię" i na to, 
że Churchill nie jest bynajmniej odosobniony w swych poglądach. Kry
tykował małoduszność tych polskich kół w kraju, które podchodzą scep
tycznie_ do nowej granicy uważając, że w przyszłości ściągnie ona na 
kraj odwet Niemców, że Polska nie będzie w stanie zagospodarować i za
ludnić tych ziem, a świat tej granicy nie uzna. Giełżyński replikował 
stanowczo, że droga do porozumienia z Niemcami nie wiedzie poprzez 
ustępliwość w kwestiach terytorialnych. Ich apetyty sięgają bowiem nie 
tylko Szczecina, Wrocławia czy Gdańska ale, jak wykazała to ostatnia 

llll W niedzielę do u.Tn (Gazeta Ludowa, nr 175 z 27 VI 1946). 

90 S. Jag u s  z, Chcemy utTwalenia zachodnich gTanic Polski na Bałtyku, Odrze 

i Nysie Łużyckiej (Chłopski Sztandar, nr 26 z 30 VI 1946). 
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wojna, również Krakowa, Zamościa czy nawet Warszawy. Co do innych 
zastrzeżeń, to prężność biologiczna Polaków jest rzeczą nie podlegającą 
dyskusji, a ich zdolności kolonizacyjne zostały w sposób dostateczny 
udowodnione na innych kontynentach. 

,,Najmniej ważki jest argument - pisze Giełżyński - o nieakcepto
waniu przez inne mocarstwa tych naszych nabytków, przychodzących 
przecież nie drogą podboju, lecz rekompensaty i odzyskania, co niegdyś 
było nasze" 91. 

W prasie PSL słusznie wskazywano, że dalegaci polscy na konf e

rencję pokojową winni mieć do dyspozycji argument o jednomyślnej 
woli narodu powrotu na te ziemie: ,,nawet nieznaczna ilość negatyw.: 

nych odpowiedzi, zwłaszcza na ziemiach odzyskanych, byłaby kompro
mitacją". Ostrzegano przed niebezpieczeństwem propagandy niemieckiej, 
która znalazła już sobie posłuch wśród. niektórych „zbiedzonych repa
triantów" działających „za pieniądze lub z głupoty" przeciw polskiej 
racji stanu 92.

Sprawa nowej granicy zachodniej wysuwa się, zdaniem PSL, na czo
łowe miejsce w referendum, winna ona zjednoczyć cały naród. nieza
leżnie od wewnętrznych podziałów politycznych czy stosunku do władzy 
ludowej. ,,Można zrozumieć - pisze Giełżyński - różnice zdań co do 
pierwszego czy drugiego pytania plebiscytowego, ale nie można będzie 
niczym wytłumaczyć obojętności wobec pytania trzeciego. Kto się od 
niego uchyli, ten postąpi lekkomyślnie, uczuciu niezadowolenia z teraź
niejszoc;c1 da przewagę nad troską o przyszłość Polski'' 93. 

Przed narodem polsJ<lm stoi oto wielka szansa, moment historyczny, 
który drugi raz się nie powtórzy. Nie można go więc zmarnować. Na 
łamach „Polski Ludowej" wyrażono pogląd, że odpowiedzi na dwa pierw
sze pytania niczego nie przesądzą, albowiem „wszelkie ewentualne błędy 
stąd wynikłe qadzą się odrobić lub poprawić". Nie zaistnieje taka moż
liwość w odniesieniu do kwestii granic. ,,Nie jesteśmy - pisał cytowany 
już W. S. - jeszcze do tego stopnia skłóceni i politycznie niedojrzali, 
abyśmy dla drugorzędnych wartości tracili z oczu pierwszorzędne". Kto 
odpowie przecząco na trzecie pytanie, ,,sam wykluczy się z polskiego 
społeczeństwa" 94. 

Na trzy dni przed aktem głosowania „Gazeta Ludowa" nawołując do 
masowej frekwencji stwierdzała, że celem referendum winno być 
,,w pierwszym rzędzie zamanifestowanie naszej woli utrwalenia zachod-

91 W. Giełżyński, Na trzecie pytanie plebiscytowe wszyscy Polacy odpo-

wiedzą „tak" (Gazeta Ludowa, nr 163 z 15 VI 1946). 
02 W. S., Trzecie pytanie (Polska Ludowa, nr 75 z 27 VI 1946).

u Zob. przyp. 91. 

� Zob. przyp. 92. 



54 Tadeusz Marczak 

nich granic Polski". Podkreślała, że w trzecim pytaniu „chodzi [ ... ) o na
sze granice na z a c h o d z i e i wszelkie dodatkowe komentarze są szkod
liwym chwytem propagandowym ze strony grup pragnących zamiesza
nia w Polsce" 95. Zdanie to niewątpliwie było wymierzone przeciwko 
tym środowiskom, które stawiały iunctim między granicami wschod
nimi a zachodnimi, zgodę na te ostatnie traktując jako wyrzeczenie się 
dawnych terenów wschodnich. W wielu środowiskach takie postawienie 
sprawy doprowadzało do niepotrzebnych rozterek. 

Siłą rzeczy organy prasowe PSL musiały zająć postawę wobec zna
nego fultońskiego przemówienia Churchilla. S. Kunz stwierdzał na ła
mach „Polski Ludowej", że Churchillowi należy się „silna i stanowcza" 
odpowiedź. Będzie nią twierdząca odpowiedź na trzecie pytanie refe
rendum. Byłemu premierowi brytyjskiemu stawiano zarzut kroczenia 
linią polityczną Lloyd George'a, której konsekwencje, jak podkreślano, 
i dla zachodnich aliantów nie były pomyślne: ,,zamiast pokoju wygrali 
li tylko zawieszenie broni na lat dwadzieścia" 96. 

Na uwagę zasługuje fakt opublikowania na łamach poznańskiej „Pol
ski Ludowej'' cyklu artykułów Janusza Dunin-Michałowskiego, w któ
rych autor w imię bezpieczeństwa Polski domagał się przesunięcia gra
nicy z Niemcami kilkadziesiąt kilometrów na zachód poza Odrę i Nysę. 
W jego ślady poszedł również Z. Gawroński 97• 

Pierwsze, cząstkowe informacje o wyniku referendum nie budziły 
niepokoju w PSL. Szczególnie mocno podkreślano wysoką frekwencję 
przy głosowaniu, w czym widziano również wpływ apeli PSL oraz spo
kój, który poza kilkoma incydentami towarzyszył temu aktowi. Naród -
twierdzono - poprzez masowy udział w głosowaniu udowodnił, że kon
flikty i spory wewnętrzne chce rozwiązywać legalnie poprzez kartę wy
borczą. Obawy partii robotniczych przed wystąpieniami reakcji trakto
wano jako nieuzasadnione. Sprawny i spokojny przebieg głosowania jest 
dowodem, że społeczeństwo zdało ten wielki egzamin dojrzałości poli
tycznej i że obecnie „nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby w Polsce prze
prowadzono jak najszybciej wybory sejmowe" 98. 

Ostateczne wyniki referendum przyjęto jednak głuchym milczeniem. 
Nie zajęło się ich analizą żadne z peeselowskich pism. Tylko na łamach 
,,Polski Ludowej" ukazała się znamienna, acz odosobniona opinia: ,,na
ród głosując, wypowiedział się w swojej olbrzymiej większości przeciw 
możliwości powrotu elitaryzmu i zatwierdził zasadnicze reformy pań
stwowe, tudzież wyraził wolę powrotu na stare granice piastowskie. 

95 W niedzielę do urn (Gazeta Ludowa, nr 175 z 27 VI 1946). 

96 St. K[u n z], Dlaczego „tak" (Polska Ludowa, nr 66 z 6 VI 1946). 

97 Tamże, nr 70, 73, 76 i 80 z 1946. 

98 St. K[u n z], Wnioski (tamże, nr 79 z 7 VII 1946). 
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W potwierdzeniu drugiego pytania PSL miało rówmez SWOJ udział. 
Jedno tylko w imię prawdy wytknąć należy Polskiemu Stronnictwu Lu
dowemu, że w obliczaniu szans na 750/o grubo się pomyliło. Za tę po
myłkę bijemy się w piersi jako winni" 99, 

•Reakcja władz zwierzchnich stronnictwa była zgoła odmienna. 9 VII
1946 r. na ręce Centralnego Komisarza Głosowania Ludowego W. Bar
cikowskiego wpłynął protest władz PSL, ,,zawierający szereg zarzutów 
zarówno co do, sposobu przeprowadzenia głosowania, jak i co do jego 
wyników". Badania przeprowadzone na terenie województwa łódzkiego, 
poznańskiego i miasta Warszawy nie potwierdziły jednak zarzutów PSL 
i, jak stwierdza oświadczenie Generalnego Komisarza, ,,nie dają dosta
tecznej podstawy do wstrzymania ogłoszenia wyników głosowania ludo
wego, które w myśl ustawy winno nastąpić w dwunastym dniu po gło
sowaniu'' 100. 

Z uwągi na to, że ustawa o referendum nie przewidywała trybu 
postępowania w wypadku protestu przeciwko wynikom, Generalny Ko
misarz zwrócił się do Prezydium KRN o powzięcie uchwały w tej kwestii. 
Po rozpatrzeniu sprawy Prezydium postanowiło upoważnić Komisarza 
do ogłoszenia wyników referendum w terminie przewidzianym ustawą. 
Wyglądały one następująco: spośród 11 530 551 głosów ważnych - padło 
odpowiedzi: 

na pierwsze pytanie „tak" - 7 844 522, tj. 68,2°/o; ,.nie - 3 686 029, 
tj. 31,80/o; 
na drugie pytanie „tak" - 8 896 105, tj. 77,1 O/o; ,,nie" - 2 634 446, 
tj. 22,90/o; 
na trzecie pytanie „tak" - 10 534 697, tj. 91,40/o; ,,nie" - 995 854, 
t1. 8,60/o. 

Oczywiście na poszczególnych terenach różnie przedstawiały się pro
porcje odpowiedzi. 

Nie analizując szczegółowo porażki PSL, stwierdzić trzeba, że pro
paganda peeselowska w zasadniczych kwestiach rozminęła się z nastro
jami i dążeniami przeważającej części społeczeństwa, jak również p� 
ważnej części własnych członków. Dotyczy to pierwszego i w pewnej 
mierze drugiego pytania. Zdołała ona trafić do stosunkowo nielicznych 
grup niezadowolonych z dokonanych reform i wiążących nadzieje na ich 
korektę z działalnością obozu byłego premiera rządu emigracyjnego. 

Zwróćmy jeszcze uwagę, że mistrzowska redakcja pytań referendum 
pozostawiała propagandzie peeselowskiej ograniczoną swobodę manewru�

99 S w., Kto zwyciężył (tamże, nr 82 z 14 VII 1946). 
100 Oświadczenie Generalnego Komisarza Glosowania Ludowego (Gazeta Ludo

wa, nr 191 z 14 VII 1946). 
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z czego nb. zdawano sobie sprawę. Przyznawał to nie bez iry�acji sam 
Mikołajczyk 101. Uwagę społeczeństwa starano się zogniskować głównie 
na zagadnieniu nowych granic, traktując właśnie trzecie pytanie jako 
jedynie istotne. W propagandzie PSL uderza brak konsekwencji. Dla 
przykładu: podkreślano brak podstaw prawnych dla referendum w obo
wiązującej tymczasowo konstytucji marcowej, a jednocześnie władze PSL 

wyraziły zgodę na ten akt i zachęcały ludność do tłumnego w nim uczest

nictwa. Wśród szerokich mas społeczeństwa pewne zamieszanie mógł 
wywołać dwoisty stosunek władz PSL do senatu. 

W kwestii reform społecznych stosowano nadal, jak to określił R. Ha
la ba, taktykę „ograniczonej krytyki" 102, polegającą na deklaratywnym 
poparciu przeprowadzonych reform z równoczesnym wyolbrzymianiem 
niedociągnięć i błędów popełnionych przy ich realizacji. Często też po
jawiało się stwierdzenie, że referendum „nie może rodzić następstw praw
nych" ze względu na swą niezgodność z konstytucją marcową. Stwier
dzenie to miało zapewne przyciągnąć i skupić wokół PSL tych wszyst
kich, którzy byli z przemian społecznych niezadowoleni. Ukazujący się 
w politycznie specyficznym środowisku krakowski „Piast" przekonywał 
swych czytelników, że totalna negacja jest błędem. Szanse ma negacja 
częściowa, jaką lansowało PSL 103. 

... Jednocześnie trzeba zauważyć, że PSL nie przeprowadziło zbyt sze
rokiej akcji propagandowej. Prasa tego stronnictwa miała niskie nakłady. 
Najważniejsza pod względem znaczenia „Gazeta Ludowa" wychodziła 
w 70 tys. egzemplarzy 10,. Ale nie można, jak chce Mikołajczyk, mówić 
o jakiejś dyskryminacji organu PSL, bo pepeerowski „Głos Ludu" osiąg
nął wówczas identyczny nakład 10s. PSL pozostawało w tyle zwłaszcza
na odcinku akcji masowych. Uderza to szczególnie w zestawie.ni u z nie
zwykłą ruchliwością i dynamiką propagandy partii zblokowanych.

Z innych spraw, które wpłynęły na niekorzystny dla PSL ostateczny 
rezultat referendum, trzeba wymienić zniesienie z inicjatywy PPR 
świadczeń rzeczowych (oficjalnie wniosek zgłosiło SL) czy wydatną pod
wyżkę plac ludności miejskiej. Zniesienie świadczeń rzeczowych, stano
wiące istotne polepszenie sytuacji materialnej chłopstwa, zośtało bardzo 
chłodno przyjęte przez prasę peeselowską. 

Zasadnicze przyczyny klęski partii Mikołajczyka tkwiły jednak głę-

•101 Mi k o ła j czy k, op. cit., s. 197. 
1 

102 Ha l ab a, op. cit., s. 162.
10� ,,k a r b.", Tak i Nie. Jak zwolennicy PSL winni gtosować 30-go czerwca 

(Piast, nr 25 z 23 VI 1946). 
104 Mi k o ł a j c z y k, op. cit., s. 198. 
103 J. Myśl ińs ki, Prasa Polskiej Pa-rtii Robotniczej 1944-1948 (Materi ały 

i studi a z n ajnowszej historii Polski, t. 2, Warszaw a 1965, s. 121). 
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biej w samej istocie przemian społecznych w Polsce. Realizacja progra

mu tych przemian, nosząca charakter rewolucyjny, przebiegała planowo 

zgodnie z leninowskimi zasadami strategii i taktyki walki o władzę poli
tyczną. Utworzenie pod kierownictwem PPR demokratycznego frontu 

ludowego doprowadziło do realizacji reformy rolnej i nacjonalizacji pod
stawowych gałęzi przemysłu. Stworzyło też przesłanki do całkowitego 
przejęcia pełni władzy politycznej przez partie lewicy społecznej, przede 
wszystkim w celu ochrony dotychczasowych zdobyczy mas ludowych 

przed zamachami ze strony ugrupowań prawicowych i reakcji. W tej 

sytuacji wyniki referendum stanowiły wyraz poparcia narodu dla pro

gramu reform władzy ludowej i dezaprobaty pod adresem tych, którzy 

w zakamuflowany sposób zmierzali do zahamowania tętna przemian re

wolucyjnych. Były też one wyrazem dokonywania się, na bazie przemian 

społeczno-gospodarczych, głębokiego zwrotu w świadomości społecznei 

szerokich warstw narodu. 

DIB PSL-PRESSE ZUM REFERENDUM VOM 30. JUNI 1946 

Die Polnische Volkspartei (PSL) war im Prinzip eine Bauempartei, die unter 
der Leitung von Stanisław Mikołajczyk oppositionell zum Programm und zur Ta

tigkeit der Polnischen Arbeiterpartei (PPR) eingestellt war. Der von der Polnischen 
Sozialistischen Partei (PPS) vorgeschlagene Volksentscheid sollte eine Kraftprobe

zwischen der PSL und dem demokratischen Błock, der von der PPR ange:fi.ihrt 
war, bilden. Das Referendum enthielt drei Fragen, die sich auf die Abschaffung 
der Ersten I{ammer im Parlament, die Sanktionicrung der bereits durchgefiihrten 

Bodenreform und Verstaatlichung der Industrie sowie die Billigung der neuen West
grenze bezogen haben. Der Parteivorstand der PSL entschloss sich filr eine negative 
Beantwortung der ersten Frage und fiir eine positive Antwort auf die zwei weiteren. 

Aus den Pressestimmen dieser Partei geht jedoch hervor, dass man lediglich die 
dritte Frage in vollem Umfang bejahte. Die Propaganda der PSL suchte die Unter
stiitzung der enteigneten Besitzerklassen und des Untergrunds. Diese Politik endete 
mit der Niederlage der Mikolajczyk-Partei. 
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STANISŁAW OKĘCKI 

SLĄZACY W POWSTANIU SLOWACKIM 

Przed dwoma laty obchodzono uroczyście 30 rocznicę powstania sło
wackiego (SNP - Slovenske narodne powstanie). Rozpoczęło się ono 
29 VIII 1944 r. bezpośrednio w wyniku poprzedzających je akcji party
zanckich i aktywności rewolucyjnych rad narodowych. Jego organizato
rami były: V kierownictwo centralne Komunistycznej Partii Słowacji 
(K. Smidke, G. Husak, L. Novomesky), podziemna Słowacka Rada Na
rodowa i centralny ośrodek (sztab) wojskowy powstania. 

Powstanie było szczytowym punktem zbrojnego ruchu oporu w Cze
chosłowacji. Przywódcy krajowego ruchu oporu opracowali dwa warianty 
planu powstania. Plan optymalny zakładał, że najdogodniejszym momen
tem wybuchu powstania będzie wyzwolenie Krakowa przez wojska ra
dzieckie: ,,Obsadzenie Słowacji według planów słowackiego centralnego 

sztabu wojskowego byłoby możliwe tylko w najbardziej sprzyjających 
okolicznościach, tj. przy założeniu, że Kraków będzie wolny" 1. Liczono 
na to, że Armia Radziecka przystąpi do natarcia na Kraków wcześniej 
niż na Przełęcz Dukielską i Łupkowską, które wprawdzie otwierały dro
gę krótszą, ale znacznie trudniejszą i niebezpieczniejszą. Natomiast tzw. 
plan defensywny przewidywał, że w wypadku okupacji Słowacji przez 
wojska hitlerowskie należy przystąpić_ do walki powstańczej bez względu 
na sy!uację operacyjną w południowej Polsce i postępy ofensywy Armii 
Radzieckiej. 

W rzeczywistości sytuacja frontowa złożyła się tak niekorzystnie, że· 
Ar,rnia •Radziecka po ciężkich i zaciętych działaniach zaczepnych zmu
szona była zatrzymać się na północ od Karpat. W tym czasie zresztą 
(koniec sier,pnia) w związku z powstaniem antyfaszystowskim w Buka
reszcie główny radziecki wysiłek militarny przesunął się do Rumunii. 

1 Państwowe Centralne Archiwum w Pradze, nr E-22-12-14, cyt. według: J. Ja

b 1 o n i ck y, Słowackie powstanie narodowe a ruch oporu i front w poludniowo
-ws5hodniej Polsce latem 1944 r., Kraków 1973 (druk powielony).
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W dodatku niemiecka grupa armii „Nord Ukraine" �rzystąpiła do wy
konania operacji pod kryptonimem „Kartoffelernte", mającej na celu 
prewencyjne rozbrojenie dwóch dywizji wschodniosłowackich, które 
zgodnie z planem c.entralnego ośrodka wojskowego powstańców miały 
odegrać kluczową rolę w powstaniu słowackim. Z chwilą wtargnięcia 
dywizji hitlerowskich do Słowacji powstanie musiało wybuchnąć w wa
runkach niesprzyjających (tj. według wariantu defensywnego), gdy front 
walk regularnych był jeszcze oddalony. Wobec faktu jednak obsadzenia 
Słowacji przez te dywizje celem zdławienia powstania dłużej nie można 
już było zwlekać, jeżeli wszelkie szanse nie miały być całkowicie za
przepaszczone. 

Siły powstańcze, złożone z żołnierzy słowackiej armii regularnej, 
którzy przystąpili do powstania, oraz z jednostek partyzanckich 2, dzia
łając jako 1 Armia Czechosłowacka, liczyły łącznie, wraz ze służbami 
pomocniczymi, prawie 100 tysięcy ludzi i toczyły w ciągu 2 miesięcy 
zacięte walki w obronie wyzwolonego terytorium. 

Główną formą pomocy dla SNP była operacja karpacko-dukielska 
Armii Radzieckiej i 1 Czechosłowackiego Korpusu Armijnego, która roz
poczęła się 8 IX 1944 r. Jednak przewaga wroga (7 hitlerowskich dy
wizji) nad siłami powstańczymi była zbyt wielka i musiała w końcu do
prowadzić do klęski wojskowej powstania. 27 X 1944 r. po generalnym 
ataku wezwanych przez klerofaszystowski rząd słowacki ks. Tiso na po
moc dywizji hitlerowskich padł główny ośrodek powstania - Banska 
Bystrica. Z upadkiem tego miasta zakończył się pierwszy, tj. zorganizo
wany etap powstania, a w całej Słowacji rozpoczęły się dni grozy; -
krwawej zemsty faszystów. Partyzanci nie złożyli jednak broni, wyco
fywali się na północ, w Wysokie Tatry, wysadzali w powietrze transpor� 
ty hitlerowskie i kontynuowali walkę przez całą zimę. Wielu z tych, 
którzy znaleźli się na pograniczu, spotkało się z serdeczną postawą lud
ności polskiej. 

Jeśli SNP nie zakończyło się sukcesem militarnym, to przecież przy
czyniło się ono w istotnym stopniu do ostatecznego zwycięstwa nad 
hitleryzmem. Powstanie było nie tylko egzaminem szeroko pojętego pa
triotyzmu, ale i swoistą kuźnią przemian, których ukoronowaniem jest 
obecny charakter Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Powsta
nie stanowiło początek narodowodemokratycznej rewolucji w Czecho
słowacji. 

Nie było dziełem przypadku, że do szeregów powstania włączyli się 

2 Składały się one z: grup partyzantów-spadochroniarzy wysłanych przez 

-Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego, grup partyzanckich przybyłych z okupowa

nych ziem polskich oraz lokalnych grup partyzanckich sformowanych głównie przez 

KP Słowacji. 
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przedstawiciele 27 narodów. Szło przecież o szeroki front narodów wal
czących o wolność, o niezależność swycb krajów. Walka narodowowy
zwoleńcza ludu słowackiego, :podobnie jak i innych narodów ujarzmio
nych, przeciwko okupantowi hitlerowskiemu była ściśle związana z mię-

- dzynarodową walką mas pracujących przeciwko faszyzmowi. Udział
bojowników z innych krajów w walkach ludu słowackiego o wolność od
powiadał sprawiedliwemu charakterowi walki koalicji antyhitlerowskiej.
Podobnie jak Czesi i Słowacy walczyli w szeregach ruchu oporu we
Francji, Jugosławii czy w Polsce, gdzie można wspomnieć chociażby
o bohaterskim dowódcy oddziału partyzanckiego Gwardii Ludowej Cze
chu „Jirim Nedosinskym" - J

i

fim Moudrym lub o plutonie Słowaków
walczącym w powstaniu warszawskim, tak i antyfaszyści innych naro
dów uważali za swój patriotyczny i internacjonalistyczny obowiązek włą
czyć się do frontu antyhitlerowskiego na tych terenach, na które rzu
ciły ich losy wojny. Powstanie więc - to również jeszcze jeden przykład
przyjaźni i braterstwa broni między Polakami i Słowakami.

Wśród przedstawicieli niemal wszystkich narodów europejskich wal
czących w powstańczych szeregach nie mogło więc zabraknąć Polaków,
sąsiadów zza Tatr. W SNP wzięli liczny udział Polacy. W niniejszym
artykule zajmiemy się tymi naszymi rodakami, którzy byli jak najbar
dziej związani ze Śląskiem jako stali jego mieszkańcy. Mowa więc będzie
o udziale Ślązaków w powstaniu słowackim.

Polak z Zaolzia, nadporucznik wojska czechosłowackiego Emil Krzy
stek {pseud. ,,Pavel Broda"), urodzony 5 III 1908 r. w m. Stanislavice 
pow. Czeski Cieszyn, członek KPCz, walczył od 26 VIII 1944 do 15 X 
1944 r. w szeregach partyzanckiej brygady „Za Slobodu Slovanov" (do
wódca Jewgienij Pawłowicz Valianskij, organizator partyjny. Ladislav 
Kalina) s. E. Krzystek dowodził w tym czasie samodzielnym oddziałem 
„Zilina", wchodzącym w skład tej brygady. Oddział prowadził akcje 
bojowe w rejonach: M.aluzina, Lipt. Luzna, Jelenec, Stare Hory, Kra
lova Studne, w Gaderskiej Dolinie. Później walczył w rej. Kralova Le
hotia, Poprad, Lipt. Sv. Mikulas. Natomiast w okresie od 15 X 1944 
do 5 V 1945 r. Emil Krzystek pełnił funkcję komisarza polityczntego 
w zgrupowaniu oddziałów partyzanckich „Pobieda" (dowódca mjr A. J. 
Makarienko, zast. szefa sztabu kpt. P. Barboriak), w którym walczyli: 
Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Azerbajdżanie, Ormianie, Gruzini, Uzbecy, 
Serbowie, Rosjanie, Węgrzy, Żydzi, Rumuni, Belgowie, Francuzi, Niem
cy, Polacy. ,,Pobieda'' składała się z 4 oddziałów liczących łącznie 692 

3 Brygada powstała z 15-osobowej grupy spadochroniarzy zrzuconej w nocy 

z 5 na 6 VIII 1944 r. w rejonie Prasivej na bazę partyzanckiego oddziału pplka 
A. Wieliczki. Por.: M. Kr o p  i 1 a k, J. J a  b 1 o n i c k  y, Mały siovnik SNP, Bra

tislava 1970.
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partyzantów i walczyła na obszarze: Velky Sturec, Rokitnica, Żelezne, 
Biely Potok, Ruzomberok, Liptovska Revuca, Liptovska Osada, Podsu� 
cha. Krzystek brał osobiście udział w zniszczeniu kilku mostów drogo
wych, m. in. w Lazoch ii Dobrej Nive, oraz mostów żelaznych: w Liptov
skim Mikulasu, Kralovej Lehotie i Podsuchej pow. Ruzomberok, w uda
nym napadzie na m. Liptovsky Hradok i lotnisko -Mokrad. Oddział 
E. Krzystka przeżywał później - po upadku powstania - duże trudności
wskutek olbrzymich opadów śnieżnych (rejon Kri.zna) w górach ii oto
czenia z kilku stron przez wojska wroga w rej. Tur�. Blatnica. W wa
runkach mroźnej zimy i braku żywności przetrwali do końca działań
tylko najsilniejsi fizycznie, najwytrwa1Si spośród żołnierzy oddziału'·

W tej sytuacji niewątpliwie dużym osobistym sukcesem dowódczym 
Emila Krzystka było mistrzowskie zorganizowanie w dniu 3 IX 1944 r. 
w sposób skryty wyjścia podległych mu jednostek partyzanckich z okrą
żenia przez Niemców, w końcowym zaś okresie powstania - wy.cofa

nie oddziału w całości na północ do rejonu śtrba w Wysokich Tatrach. 
W szeregach „Pobiedy" walczyli - pod dowództwem E. Krzystka -

Ślązacy: Ryszard Wilk, urodz. w 1920 r. w Katowicach (stałe miejsce 
zamieszkania Swiętocbłowice), Wiktor Dejas, urodz. w 1922 r. w Pszczy
nie, Ludwik Kurdin, urodz. w 1913 r. w Handlovej, Alojzy Madja, 
urodz. w 1918 r. w Brennej, którzy przebywali w oddziale od 28 I· do 
11 IV 1945 r., oraz Dominik Furek (rocznik 1913) z pow. cieszyńskiego, 
przybyły do jednostki partyzanckiej 25 · I 1945 r. Wszyscy oni zbiegli 
z szeregów Wehrmachtu, do którego zostali przymusowo wcieleni 5• 

Ośmiu Ślązaków: Franciszek Nachtigal z Iszowa, Bruno Janeta z Czy
żowic, Gerchart Gawliczek i Poloczek z Katowic, Zygmunt Janas z Sos
nowca, Józef Maciejczyk z Ustronia, Emil Wilk z Chorzowa i Józef Wilk 
z Katowic-Ligoty 6, zdezerterowało w 1944 r. w czasie transportowania 
ich do więzienia wojskowego w Kłodzku. U dało im się tego dokonać na 
st. •Ruzomberok. W odległości 1 km od tej stacji znajdował się duży las. 
„Przyłączyliśmy się do 86-osobowego oddziału radzieckiej partyzantki 
mjr A. A. Martynowa, składającego się z Po_laków, Słowaków, Węgrów 

4 Archiv 'Ostavu Dejin Kom. Strany Slovenska (dalej A'OD KSS), f. 8, jedn. 
arch. 6. prir. I':. 17937/55; Slovenske narodne povstanie w r. 1944 (Sbernik prispevkov 

z narodnooslobodzovacieho boja 1938-1945, Bratislava 1965, s. 245). 
5 AUD KSS, f. 8, j. arch. 157, prir. I':. 14502/55. W tejże jednostce walczyło 

jeszcze kilku Polaków, m. in. Ignacy Falewicz (rocznik 1915) z Drohiczyna Podlaskie
go, Stanisław Wysocki (rocznik 1924) z Lipnicy pow. Chojnice, Eugeniusz Lopuszew
sk.i (rocznik 1922) z Jagielnicy pow. Czortków i Stanisław Trap (rocznik 1920) 
z wsch. Francji, wszyscy zbiegli z Wehrmachtu lub z obozów jenieckich. 

6 MiD WIH, teczka AL, nr 45, ,,Wspomnienia z partyzantki Nachtigala Fran
ciszka z Iszowa". 
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i ludzi radzieckich - pisał w swej relacji Franciszek Nachtigal. -
Otrzymaliśmy umundurowanie radzieckie, uzbroj,eni zostaliśmy w pisto
lety maszynowe PPSz, każdy dostał konia. Początkowo·terenem naszego 
działania była wieś Revuca (pow. Roziiava) i jej okolice. Otrzyµialiśmy 
od mjr Martynowa rozkaz wykonania napadu na jednostkę SS i wła
sowców zdążającą do m. Zvolen. W toku zaciętej walki zabito 18 wła
sowców, nasze straty wynosiły: 24 zabitych i 8 rannych. Zdobycz: 4 pary 
koni, większa ilość broni, trzy uszkodzone samochody. Po walce prze
nieśliśmy naszą bazę do góralskiej wioski Kaliste w pow. Banska Bystri
ca. Tam otrzymaliśmy wiadomość o transporcie Niemców jadących koleją 
na wschód - przez tunel Bystricy. Wieś Kaliste była oddalona ok. 
18 km od owego tUt1elu, który mieliśmy wysadzić w powietrze, aby 
uniemożliwić przejazd Niemcom. Rozkaz został tylko częściowo wyko
nany, gdyż tunel udało się jedynie uszkodzić. Następnego dnia musie
liśmy się wycofać z tej miejscowości, gdyż w okolicy pojawiły. się więk
sze oddziały niemieckie. Ok. godz. 2-ej dotarliśmy do wsi Podkonice. 
Wywiad nasz zauważył w tym czasie Niemców jadących na wozach. 
Dostaliśmy rozkaz zlikwidować ich. Nasza grupa zdobyła ten transport -
wozy z amunicją, bronią i żywnością, wybito też woźniców. Wieczorem 
wyruszyliśmy w kierunku wsi Harmanec. Na górze rozbiliśmy obóz 
i nazajutrz przystąpiliśmy do budowania bunkrów. Po kilkunastu dniach 
pobytu w tej bazie zostaliśmy okrążeni prz.ez silne oddziały SS i wła
sowców. Po zaciętych walkach, w których ponieśliśmy duże straty, udało 
się nam wreszcie przerwać pierścień nieprzyjaciela. Wycofaliśmy się do 
Lipt. Osady. Następnego dnia zostałem wysłany na zwiad. Stwierdzi
łem, że oddziały niemieckie wycofują się w kierunku m. Brezno. Po 
zameldowaniu o tym majorowi wysłał on nas do minowania dróg na 
tej trasie. Dostałem rozkaz przebrania się w strój kobiecy i wysłano 
mnie znów na zwiad, gdyż każdego mężczyznę hitlerowcy zatrzymy
wali i kontrolowali. W jednej z wiosek, wykorzystując nieuwagę 
SS-mana, sterroryzowałem go, zabrałem mu pistolet maszynowy i przy
prowadzi!em jeńca do dowódcy oddziału. Za ten czyn zostałem awanso
wany do stopnia plutonowego. Po 2 tygodniach z Ukraińskiego Sztabu 
Ruchu Partyzanckiego z Kijowa otrzymaliśmy rozkaz wycofania się 
z Lipt. Osady do wsi Polanki. Po drodze niszczyliśmy tory kolejowe 
i wysadzali mosty. Po kilku dniach, kiedy Niemcy zaczęli wycofywać 
się; uderzyliśmy na nich od tyłu, przełamując front, i dotarliśmy do 
żołnierzy Armii Czerwonej. Zostaliśmy mile przyjęci. Wycofano nas na 
zaplecze i dano kilka dni odpoczynku, po czym zwolniono do domu" 1. 

W partyzanckiej jednostce „Thalmanh", należącej do wymienionego 

7 Tamże. 
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wyżej oddziału mjra A. A. Martynowa, w 1945 r. walczył Polak Alojzy 
Hausmann (ur. w 1914 r.), rodem z pow. katowickiego, szczególnie zaś 
wyróżnił się działalnością bojową Zygfryd Kuperski z Katowic s. 

W kompanii „Dolne", wchodzącej w skład Hornonitrianskiej Brygady 
Partyzanckiej (dowódca S. Humaj, kom. polit. J. Malik, szef sztabu 
J. Valenta), utworzonej 14 IX 1944 r. i walczącej na pogórzu Rokosa,
znajdował się Polak Mieczysław Milan (ur. w 1922 r.), rodem z pow.
gliwickiego, były żołnierz Wehrmachtu (wcielony do jego szeregów
15 IX 1942 r.), który zbiegł do oddziału powstańczego 9.

W oddziale „Stefanik - Srdbar", wchodzącym w skład I Partyzan
ckiej Brygady im. M. R. Stefanika (dowódca ppłk A. Wieliczko), spoty
kamy fizyliera Jana Stelmaszaka (ur. 21 III 1912 r .. w Katowicach), który 

. walczył od 17 X 1944 do 27 XI. 1944 r. w szeregach tego oddziału 10.
W „Serwisie zagranicznym" Słowackiej (powstańczej) Agencji Pra

sowej (ZAS - Zpravodajska Agentura Slovenska) 11 zatrudniony był we 
wrześniu i październiku 1944 r. jako redaktor katowicki dziennikarz 
Szymon D. Gromow (rocznik 1909). Mieszkał on na początku wojny 
w Katowicach. Współpracował także w prasie powstańczej, podpisując 
swoje artykuły pseudonimem „Sigro" 12. W późniejszym czasie od 15 II 
1944 do 27 III 1945 r. Gromow uczestniczył w walkach I Brygady Par
tyzanckiej im. J. Stalina dowodzonej przez płka A. S. Jegorowa. Po 
upadku powstania brygada ta wycofała się w wysokogórskie rejony Tatr. 

Jak widzimy więc, spora gromadka Slązaków uczestniczyła w zmaga
niach przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy w szeregach powstania sło
wackiego. Wielu ich nazwisk jeszcze nie znamy, niemało szczegółów za
pewne nie da się już nigdy dokładnie ustalić, ale naród słowacki pamięta 
o polskich towarzyszach broni, któr_zy wnieśli swój serdeczny wkład
w dziE:ło wspólnej antyhitlerowskiej walki wyzwoleńczej w trudnych
latach okupacji.

a A'OD KSS, sygn. 147, 148 - popis bojovej Nnnosti. 
9 AÓD KSS, f. 8, jedn. arch. 16, prir. c. 14290/8/16/53. 
10 AUD KSS, f. 8, j, arch. 32, prir. ł:. 14534/55. 
11 Powstała po wybuchu powstania w Banskiej Bystricy. Opracowywała ma

teriały z nasłuchu różnych rozgłośni radiowych oraz od własnych korespondentów, 
zaopatrując w nie głównie liczną prasę powstańczą. Materiał agencyjny rozpoczęto 
wysyłać od 7 IX 1944 r. 

12 Informacja udzielona autorowi przez doc. dra Miroslava Hysko (Instytut 

Dziennikarstwa w Bratysławie). 
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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, 

s - Sobótka 1976, z. 1 
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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. 



68 Recenzje 

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-
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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 



106 Recenzje 

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 
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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 



o M ó w I E N I A 

POKRACOVATELE KOSMOVI, Przekład K. Hrdina, V. V. Tomek i M. Bla

hova. Wydali M. Blahova i Z. Fiala, Wydawnictwo Svoboda, Praha 1974, ss. 251. 

W prezentowanym wydaniu kontynuatorzy Kosmasa podzieleni zostali na 

2 części. Pierwsza zawiera kronikę „Mnicha sazawskiego" od 1126 r., a więc od 

właściwej kontynuacji Kosmasa, druga - latopis „Kanonika wyszehradzkiego" 

oraz drugą kontynuację Kosmasa. W stosunku do dotychczasowych wydań wy

dawcy wprowadzili istotną nowość", umieszczając „Mnicha sazawskiego" przed 

,,Kanonikiem wyszehradzkim". Zmianę kolejności tłumaczą tym, że druga konty

nuacja Kosmasa nawiązuje do „Kanonika wyszehradzkiego", nie wykazuje nato

miast żadnego związku z „Mnichem sazawskim". Nowe wydanie, tłumaczone na 

język czeski, opiera się na tzw. Kodeksie drazickim z 1340 r. (sygn.: G 5 z biblio

teki Kapituły katedralnej w Pradze). Przekład opatrzony został licznymi objaśnie

niami i przypisami. W posłowiu zaprezentowano polemikę historyków w sprawie 

autorstwa poszczególnych kontynuacji tekstu Kosmasa oraz czasu ich powstania. 

Nowe wydanie zaopatrzone jest w indeks imion i miejscowości oraz rodowód Prze

myślidów w XII i XIII w., a także w szereg ilustracji. 

Antoni Barciak. 

K. Z a w a d z  k a, ZE STUDIÓW NAD BIBLIOTEKAMI KLASZTORNYMI
DOMINIKANÓW NA ŚLĄSKU (12-26-1810) (Roczniki Biblioteczne, R. XlVIII, 1974, 

z. 1-2, s. 301-326).

Opierając się na zachowanych starych inwentarzach bibliotecznych, resztkach 

śląskich księgozbiorów podominikańskich oraz różnych wzmiankach w literaturze 

Autorka dokonała wstępnego rozeznania i oceny bibliotek konwentów dominikań

skich na Sląsku od powstania klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu w 1226 r., 

pierwszego na śląsku, do pruskiej sekularyzacji w 1810 r. Najwięcej uwagi po

święciła wrocławskiej bibliotece klasztoru św. Wojciecha. Przedstawiła sposoby 

narastania tamtejszego księgozbioru i jego zawartość treściową, technikę biblio

teczną oraz sam lokal biblioteczny i jego wewnętrzne wyposażenie. Na tle biblio

teki wrocławskiej ukazała pozostałe znane biblioteki dominikańskie na Śląsku, 

wskazując przy tym, że posiadały one typowe cechy specjalistycznych księgozbio

rów teologicznych gromadzonych po� kątem widzenia potrzeb miejscowych za

konników. 

Stanisław Solicki ·
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J. B. K o r  o l e  c, WSTĘP DO BADAŃ NAD ŻYCIEM UMYSŁOWYM DOMI
NIKANÓW WROCŁAWSKICH W ŚREDNIOWIECZU (Materiały do Historii Filo
zofii średniowiecznej w Polsce, t. V1II (XIX), Wrocław 1974, s. 1'26---159). 

Autor wskazuje przede wszystkim na ogromne możliwości, jakie otwierają się 
przed badaczami średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wro
cławiu. Ten największy w Polsce i zarazem jeden z najzasobniejszych i cenniejszych 
w Europie zbiorów rękopisów średniowiecznych zawiera ro.in. bogaty zasób ko
deksów z byłych bibliotek dominikańskich na Sląsku. Prezentowane przez Autora 
wstępne wyniki badań nad wspomnianymi kodeksami dostarczają cennych wiado
mości o życiu religijnym i naukowym średniowiecznego Wrocławia i w ogóle Sląska, 
wyjaśniają też niektóre procesy i problemy życia umysłowego ówczesnego środo
wiska krakowskiego, z którym właśnie dominikanie wrocławscy złączeni byli 
w XV w. licznymi i różnorodnymi więzami. 

Stanisław Soiicki 

POLONICA W ŚRDENIOWIECZNYCH RĘKOPISACH BIBLIOTEK NIEMIEC
KICH, opr. Z. W ł  o d e k, Wrocław 1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 149.

Jest to plon kwerendy przeprowadzonej przez Z. Włodek w kilkunastu biblio
tekach państwowych, uniwersyteckich, katedralnych i miejskich w następujących 
miejscowościach RFN: Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Eichstatt, Hamburg, 
Moguncja i Norymberga. W sumie odnotowano kilkaset poloników. Przedmiotem 
kwerendy były przede wszystkim teksty filozoficzne, ale wiele jest też wśród odno
towanych rękopisów utworów astronomicznych, arytmetycznych, moralnych, lite
rackich, teologicznych, listów itd. Zebrane materiały ujęto repertoryjnie. Zostały 
więc one zidentyfikowane wraz z opracowaniem dokładnych wskazówek bibliogra
ficznych, z cytatami incipitów i explicitów, wreszcie podano też lekcje tekstu właś
ciwego. Dane proweniencyjne oparte zostały na istniejących aktualnie w badanych 
bibliotekach katalogach. Liczne są zwłaszcza XV-wieczne traktaty śląskiego mistrza 
Mikołaja z Jawora, Mateusza z Krakowa i Jakuba z Paradyża. Spora liczba egzem
plarzy ich dzieł w bibliotekach niemieckich świadczy o dużej ich poczytności w tam
tych kręgach humanistycznych. 

Książkę zamykają indeksy incipitów, autorów i dzieł oraz wykaz samodzielnie 
opi;acowanych przez Autorkę rękopisów. Korzystanie z tej cennej publikacji ułatwił
by jeszcze wykaz osób i miejscowości wymienionych w poszczególnych rękopisach. 
Jej wartość polega również i na tym, że umożliwia ona badania popularności pol
skich dzieł renesansowych w ośrodkach zagranicznych. 

Kazimierz Bobowski 

W. U r b  a n, MUZEUM ARCffiDIECEZJALNE WE WROCŁAWIU ORAZ KA
TALOG JEGO ZBIORÓW (nadbitka z czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne, t. 27-30, Lublin 1975, ss. [3]-(191)). 

Jest to zbiór scalonych tekstów, które ukazywały się w kolejnych rocznikach 
-czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" w latach 1973-1975. Ciągła
paginacja oraz spis treści pomagają korzystać z publikacji stanowiącej cenną i grun
towną informację o wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym. Praca dzieli się na 
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dwie części. Pierwsza - ,,Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu" (s. [5]-[23]) -
kreśli krótką historię tej instytucji wraz ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
wojny i perypetii związanych z ratowaniem eksponatów. Część druga - to „Kata
log zbiorów Muzeum" zawierający dziewiętnaście rozdziałów wyszczególniających 
eksponaty wraz z sygnaturą. 

Należy żałować, że tak potrzebny katalog, ukazujący się fragmentami sukce
sywnie w mało dostępnym piśmie, w formie scalonej wydany został tylko w kilku
nastu egzemplarzach. 

Józef Puciłowski 

A. T o  ro c z  a k, ZARYS DZIEJÓ·W ARCHIWÓW POLSKICH, cz. I - do wy
buchu I wojny światowej, Toruń 1974, ss. 157. 

Praca A. Tomczaka składa się ze wstępu i 2 rozdziałów. W pierwszym omówił 
Autor dzieje archiwów polskich do 1795 r., w drugim zaś powstałych w okresie 
rozbiorów. Każdy z rozdziałów zaopatrzony jest w zestawienie bibliograficzne. 
Z działających na terenie ziem zachodnich omówione zostały archiwa w Poznaniu 
i Gdańsku. Na obszarze Wielkiego Księstwa Poznańskiego po kongresie wiedeń
skim państwo pruskie zaczęło tworzyć prowincjonalne archiwa historyczne, 
a w 1869 r. powołało Archiwum Państwowe dla Prowincji Poznańskiej w Pozna
niu. Na początku XX w. powstało Archiwum Państwowe w Gdańsku j_ako archi
wum prowincjonalne restytuowanej w 1878 r. Prowincji Prusy Zachodnie. Pod
stawą _było istniejące już w Gdańsku Archiwum Miejskie. 

Praca Tomczaka jest pierwszą prawidłową i pełną syntezą dziejów archiwów 
na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych aż do 1918 r. 

Bronisław Turoń 

POLSKI SŁOWNIK ARCHIWALNY, pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa 1974, 
SS. 131. 

W 22 lata po ukazaniu się pierwszej edycji Polskiego słownika archiwalnego

(1952), który wyszedł spod pióra znakomitej trójki polskich archiwistów: A. Ba
chulskiego, K. Konarskiego, A. Wolffa, została oddana do rąk teoretyków i prakty
ków w zakresie archiwistyki i archiwoznawstwa nowa jego edycja, tym razem 
przygotowana przez osiem osób pod red. W. Maciejowskiej. PSA stanowi wybór 
terminów. najważniejszych oraz najbardziej potrzebnych w pracy archiwalnej. Do
tyczą one wiedzy o archiwach i materiałach archiwalnych. Edycja stanowi słowni
kową sumę wiedzy w dziedzinie teorii i praktyki archiwalnej. 

Słownik składa się z 2 części: ze słownika polskich oraz obcych terminów 
archiwalnych (angielskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich). 

We wstępie do Słownika redaktor wydawnictwa objaśnia metody pracy nad 
nim (zbieranie literatury, określenie modelu definicji, ustalenie charakteru, układu 
i zakresu Słownika). Słownik nie jest encyklopedią terminów archiwalnych, lecz 
zbiorem wyselekcjonowanych, usystematyzowanych i zdefiniowanych pojęć stoso
wanych w teOJ:ii i praktyce archiwalnej. Obok terminów używanych wyłącznie 
w archiwistyce· zamieszczono w nim również niektóre określenia z dyscyplin po
krewnych (np. dyplomatyka, nauka o akcie), które używane są też w archiwistyce 
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i archiwoznawstwie. Definicje terminów polskich uzupełnione są odpowiednikami 
obcojęzycznymi, jeżeli znaczenie ich jest identyczne lub zbliżone. PSA zawiera 
718 haseł, gdy w pierwszej edycji było ich tylko 489. Różnica wynika z rozwoju 
teorii i praktyki archiwalnej. Nowe terminy związane są głównie ze źródłami po
chodzenia mechanicznego i ich opracowaniem archiwalnym. 

Bronisław Turoń 

H. G e m  k o  w, TREUE FREUNDE-GUTE NACHBARN. GEMEINSAME TRA
DITIONEN DER REYOLUTIONAREN DEUTSCHEN UND POLNISCHEN ARBEI
TERBEWEGUNG VON DEN ANFA.NGEN BIS ZUR GEGENWART, Berlin 1974, 

SS. 154. 

W tej niedużej pracy poruszony został kapitalny temat, nie zawsze doceniany 
w naszej historiografii. Wrogie stosunki międzypaństwowe między Polską a Niem
cami, przeniesione z czasem na stosunki między obydwu narodami, fascynowały 
historyków, którzy poświęcili tym problemom mnóstwo dociekań i wiele publikacji. 
Polsko-niemieckie konflikty i ich odbicie w produkcji naukowej spowodowały 
z kolei powstanie w świadomości obydwu narodów stereotypów, które przysłoniły 
zjawiska współpracy, a szczególnie współdziałania polskiego i niemieckiego ruchu 
robotniczego w ramach proletariackiego internacjonalizmu. Od chwili powstania 
PRL i utworzenia NRD narodziła się potrzeba nowego spojrzenia na dotychczasowe 
stosunki polsko-niemieckie w przeszłości i odszukania w nich elementów współ
pracy i przyja1ni. 

H. Gemkow podjął próbę scharakteryzowania „internacjonalistycznej tradycji
niemiecko-polskiej przyjaźni i solidarności" jako „ideologicznej siły napędowej", 
wychodząc z założenia, że obowiązkiem historyków w NRD jest uświadomienie oby
watelom tego kraju wspomnianej tradycji oraz „przekazanie im wiedzy o niej, 
gdyż z niej' dojrzewają nowe owoce polsko-niemieckiej współpracy". Książka stawia 
sobie jako skromny cel udzielenie pomocy w tym zakresie (s. 7). 

Autor rozpoczyna swe rozważania od lat trzydziestych XIX w., co jest pewnym 
ograniczeniem tematycznym, chronologicznym i terytorialnym. Punkt wyjścia można 
było cofnąć znacznie dalej wstecz, do epoki feudalizmu, w której również spoty
kamy się z przykładami współpracy. Oczywiście o solidarności rewolucyjnego pol
sko-niemieckiego ruchu robotniczego mówić można dopiero od epoki kapitalizmu, 
lecz poprzednio istniały już pewne elementy współdziałania liberalnych demokra
tów mieszczańskich, chłopstwa, postępowych ideologów z epoki feudalizmu, wielkich 
twórców i myślicieli. Dopiero na tym tle i w sensie heglowskiej kontynuacji po
przez zaprzeczenie można byłoby ukazać we właściwych rozmiarach jako absolutne 
novum pod względem jakości proletariacki internacjonalizm, który w przeciwień
stwie do poprzednich pojedynczych i indywidualnych prób (np. demonstrowanego 
polonofilstwa w Niemczech) usiłuje wywołać autentyczny ruch masowy wśród klasy 
robotniczej, a jego nosicielem jest - rewolucyjna partia robotnicza. 

Podejmowane po obu stronach granicy próby przeciwstawienia się narastającej 
fali nacjonalizmu i szowinizmu zasługują już choćby dlatego na podkreślenie, iż 
trzeba było działać w wan:'lkach niezwykle nie sprzyjających, bo agresywny Drang 
nach Osten wywołał atmosferę odporu i walki, w której trudno było o przezwy
ciężenie zastanych stereotypów, wzmacnianych codziennie przez bismarckowskie 
i hakatystyczne zapędy germanizacyjne, przez rewizjonizm graniczny z epoki re-
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publiki weimarskiej i jawną agresję ze strony Trzeciej Rzeszy na Polskę. W Polsce 
zaś najpierw obrona ziemi, języka i narodowości, a potem całości terytorialnej 
II Rzeczypospolit�j stały się synonimem patriotyzmu. Jeżeli w takiej zgęszczonej 
od oparów nacjonalizmu atmosferze postępowe partie usiłowały głosić hasła zbrata
nia narodów, współpracy, solidarności robotniczej jako nadrzędnego celu ich dzia
łalności, to często narażały się na zarzut rzekomej „zdrady interesów narodowych". 

Trzeba podkreślić, że Autor nie ograniczył się jedynie do suchego wyliczenia 
kontaktów między polskim i niemieckim ruchem robotniczym, lecz dokonał również 
uzasadnionej ich oceny z punktu widzenia interesów internacjonalizmu. Dotyczy to 
m. in. stosunku SPD do sprawy polskiej na przełomie XIX i XX w., kiedy to nie
miecka socjaldemokracja powinna była poprzeć uzasadnione dążenia ludu polskiego
do stworzenia własnego państwa, z włączeniem doń polskich ziem zaboru pruskiego;
,,zadanie to należało połączyć ze wspólną walką polskiej i niemieckiej klasy ro
botniczej z prusko-niemieckim państwem militarystycznym i z walką o społeczne
wyzwolenie" (s. 26). Obiektywnie bowiem „niemiecka klasa robotnicza i polska
mniejszość w Niemczech były naturalnymi sojusznikami" (s. 31). Autor nie ukrywa
też, że nawet najbardziej konsekwentni przywódcy SPD, walcząc przeciw uciskowi
narodowemu ludności polskiej w Niemczech, nie zdołali mimo wszystko stanąć na
stanowisku uznania prawa do samostanowienia tejże ludności. Jeżeli popierali na
wet koncepcję utworzenia niepodległej Polski, to nie potrafili dostrzec i uznać ko
nieczności włączenia w jej granice polskich ziem zaboru pruskiego.

W dziedzinie międzynarodowej współpracy proletariatu kwestia narodowa od
grywała decydującą rolę. Nasze pokolenie ma okazję do zaobserwowania faktu, że 
dopiero likwidacja wszelkich sporów i nieporozumień terytorialnych i granicznych 
oczyszcza przedpole z nacjon.alizmu i prowadzi do wszechstronnej współpracy o in
ternacjonalistycznym charakterze. Książka H. Gemkowa wniosek taki w pełni po
twierdza. 

Franciszek Hawranek 

W. S c h w a r z  w a 11 e r, DER STELINERTRETER DES FtiHRERS, RUDOLF
HESS - DER MANN IN SPANDAU, Wien-Miinchen-Ziirich 1974, ss. 304. 

Hess należy do postaci Niemiec hitlerowskich słabiej dotąd opracowywanych 
w literaturze historycznej; mało znana jest także rola, jaką odegrał w NSDAP 
i Trzeciej Rzeszy ten jedyny dotąd żyjący dostojnik hitlerowski tak wysokiego 
szczebla. Autor biografii, dziennikarz z zawodu, a historyk z wykształcenia (studia 
z zakresu historii najnowszej odbył w Londynie i Hamburgu), wyzyskał korespo�
dencję Hessa (listy wydała żona Hessa w trzech tomach w latach 1967-1969), akta 
procesu norymberskiego, a także relacje ustne osób stykających się z Hessem, 
w tym O. Strassera, R. Kempnera, członka amerykańskiej ekipy przygotowującej 
proces norymberski, autora znanej w Polsce książki Trzecia Rzesza w krzyżowym

ogniu pytań (Kraków 1971), oraz A. Speera. 
Z całej biografii bardzo interesujące są uwagi Schwarzwallera dotyczące próby 

wyjaśnienia tajemnicy lotu Hessa do Anglii 10 V 1941 r. Okoliczności, a przede 
wszystkim motywy decyzji Hessa nie są dotąd dostatecznie znane. Autor opowiada 
się za zdaniem, że lot odbył się za zgodą i w myśl planów Hitlera, podając jako 
argument, chyba słuszny, i,ż w kraju rządzonym tak dyktatorska, jak Trzecia Rzesza, 
niemożliwe było, aby sieć agentów, szpicli i donosicieli nie poinformowała Hitlera 
o tym, czym zajmuje się jego zastępca od jesieni 1940 r.
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W pracy trafiają się także fragmenty, które zawierają dobrze znane fakty (tak 
jest np. ze znaczną częścią opisu procesu norymberskiego). 

Życiorys Hessa rzucony został na tło rozwoju hitleryzmu, co służy także do wy

jaśniania psychiki postaci. Do tego celu posłużyły także listy Hessa do żony, w któ
rych pisze on o sztuce nowoczesnej jako mało zrozumiałej dla przeciętnego od
biorcy (s. 286) czy odmawia ludności afrykańskiej jakichkolwiek twórczych uzdol

nień (s. 285). 
Opis pobytu Hessa w więzieniu służy Schwarzwiillerqwi także do uzasadnienia 

twierdzenia o konieczności uwolnienia skazańca. Jest to bowiem książka o wyraźnej 

tendencji politycznej, którą widać już choćby w krytycznym stanowisku wobec pro
cesu norymberskiego, a także w popieraniu akcji na rzecz zwolnienia Hessa (w RFN 
od 1967 r. działa związek, Freiheit ftir Rudolf Hess, który do tego dąży). Jako argu
menty służą także twierdzenia, że śmierć w Spandau może uczynić Hessa męczenni

kiem, a że zwolniony „alte Mann" nie stanowi już dla nikogo żadnego niebezpie
czeństwa. Sam Hess nie pragnie zresztą wolności, a w liście do żony skrytykował 

akcję, jaką w 1966 r. podjęła w tym celu (s. 26-27). 
Obok więc ciekawszych części dotyczących biografii Hessa książka Schwarz

wallera zawiera próbę zrzucenia odpowiedzialności za skutki II wojny światowej 

z Niemiec i Niemców. 

Jerzy Cichocki 

B. S u c h  o w i a k, NEUENGAMME. Z DZIEJÓW OBOZU, Warszawa 1973, Wy
dawnictwó MON. 

Książka jest pierwszą polską próbą przedstawienia dziejów jednego z mmeJ 
znanych hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Autor, wieloletni więzień Neuen
gamme, nie ograniczył się jednak do własnych wspomnień, lecz wyzyskał też ma
teriały gromadzone od lat przez Międzynarodowy Komitet Neuengamme, niektóre 
zaś fragmenty opracowali inni byli więźniowie. Jak oblicza Autor, przez obóz 
w Neuengamme - od chwili jego powstania w 1938 r. aż po ewakuację wiosną 
1945 r. - przeszło około 106 tys. więźniów różnych narodowości (w tym nawet 25 In
d'ochińczyków; Polacy, w sumie 17 tys. kobiet i mężczyzn, tworzyli drugą pod 
względem liczebności grupę narodową . po obywatelach ZSRR). Większość (520/o) 
padła ofiarą „nieludzkich warunków bytowania . . . wyniszczania nadmierną pracą, 
zabijania . . . słabszych . . . egzekucji i zbrodniczo przeprowadzonej ewakuacji", 
a także barbarzyńskich eksperymentów medycznych, które pociągnęły za sobą 
śmierć najpierw samych ofiar, a potem wymordowanie opiekującego się nimi 
więźniarskiego personelu lekarskiego i sanitarnego (s. 8-9). Wysoki stopień śmier

telności powodowały też, zdaniem Autora, fatalne warunki klimatyczne obozu oraz 
bliskość bombardowanego stale Hamburga, co sprawiało, iż po wyczerpującej pracy 
pędzeni do schronów więźniowie pozbawieni byli snu. 

Książka Suchowiaka jest jednak nie tyle opisem martyrologii, ile świadectwem 

ducha oporu i toczonej w niezwykle trudnych, obozowych warunkach walki, a frag

menty poświęcone różnym jej formom należą do najciekawszych. Celem tej walki 
było „w pierwszym rzędzie ... utrzymanie przy życiu wbrew zamiarom SS możli
wie dużej ilości więźniów" (s. 118), orężem zaś ich osobista dzielność i rosnąca 
z każdym rokiem międzynarodowa solidarność, wola przetrwania i inteligencja, 
które z czasem pozwoliły wyrwać z rąk kryminalistów i opanować najważniejsze 
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obozowe funkcje, a także wyzyskiwać rozmaite słabe punkty hitlerowskiego per
sonelu. Zwracają uwagę spostrzeżenia Autora o zmieniających się pod wpływem 
klęsk nastrojach wśród Niemców oraz bardzo dobrym rozeznaniu więźniów w sy
tuacji na frontach - rezultat umiejętnie zdobywanych i kolportowanych wiado
mości. Niepotrzebnie jednak włączył tu Autor tyle szczegółów będących efektem 
jego powojennych zainteresowań II wojną śv,riatową (podana na s. 108 informacja, 
że w Lublinie organizuje się KRN, dotyczy oczywiście PKWN). Książka, i w tym 
tkwi także jej wartość, przynosi pogłębiony obraz obozu koncentracyjnego, w któ
rym ponury i masowy terror nie wykluczał np. meczu piłkarskiego między więź
niami, a praca w zakładzie chemicznym, w warunkach, które nasuwać mogą tylko 
jedno porównanie i Autor je czyni: piekło, przestrzegania (,,w n i e m  i e  c k  i m  
p i e k 1 e O r d n u n g m u s s s e i n" - s. 159) formalnego przepisu o przydziale 
mleka (pół szklanki odciąganego dziennie!). 

Wiele miejsca zajął opis tragicznych wydarzeń z 3 V 1945 r. Po ewakuacji 
i morderczej wędrówce do Lubeki więźniów załadowano na trzy statki, z których 
dwa, ,,Cap Arcana" i „Thielbeck", Po wyjściu w morze zostały pomyłkowo zbom
bardowane i zatopione przez alianckie lotnictwo. Uratowali się tylko nieliczni, 
wśród nich Autor, który po ponad 4-letnim pobycie w obozie zdołał pokonać wpław 
około 5-kilometrowy odcinek zatoki! Na koniec znajdujemy interesujące dane 
o warunkach życia i organizowaniu się na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej
społeczności byłych, przede wszystkim polskich, więźniów, jeńców i robotników
przymusowych oraz opis procesu przed brytyjskim trybunałem wojskowym w Ham
burgu przeciwkG głównym oprawcom z Neuengamme. W latach następnych odbyło
się jeszcze 6 dalszych procesów. Jak jednak Autor ustalił, spośród 4,5 tys. funkcjo
nariuszy, którzy w różnych okresach pełnili służbę w tym obozie, ukarano zaledwie
około 200!

Ciekawą i wartościową książkę Suchowiaka zamykają aneksy: informacja 
o liczebności więźniarskich grup narodowościowych, spis ważniejszych podobozów
oraz wykaz wieźni6w polskich uratowanych z katastrofy w dniu 3 maja (w sumie
305 na 400 ogółem) i, niekompletny, tych którzy wówczas zginęli.

Adam Basak 

Cz. W a w r z y n i a k, PUBLICZNE BIBLIOTEKI POWSZECHNE N A SLĄSKU 

OPOLSKIM 1945-1965, Wrocław-Warszawa 1974, ss. 253. 

Monografia bibliotek publicznych woj. opolskiego stanowi kolejne ogniwo szer
szego zamierzenia, a mianowicie przedstawienia działalności sieci bibliotek publicz
nych na ziemiach zachodnich w pierwszym XX-leciu Polski Ludowej. Poprzednio 
ukazały się prace: R. Zawadzki, Rozwój i działalność publicznych bibliotek po

wszechnych na Dolnym Sląsku w latach 1945-1964, Wrocław 1967; S. Badań, 
Publiczne biblioteki powszechne w woj. szczecińskim w latach 1945-1964, Szczecin 
1969; w maszynopisie pozostaje rozprawa: L. Dzieżyc, Działalność oświatowa publicz

nych bibliotek powszechnych woj. zielonogórskiego, Wrocław 1974. Wszystkie prace 
powstały w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach 
seminarium doktoranckiego prof. dra A. Knota. 

Opierając się na dotychczasowej literaturze przedmiotu przedstawił Wawrzy
niak we „Wprowadzeniu" do swej monografii tradycje czytelnictwa i walki o książ
kę polską na Opolszczyźnie, przeciwstawiając przy tym niemieckie biblioteki ludowe 
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(Volksbilchereien), germanizujące ludność polską. Rozdział I charakteryzuje zmiany 

w strukturze społecznej ludności Sląska Opolskiego po 1945 r. w wyniku powojen

nych przemieszczeń ludnościowych. 
Właściwy trzon pracy stanowią rozdziały II-IV, oparte na własnych badaniach 

źródłowych Autora. Materiały źródłowe w większości znajdują się poza archiwami 

i są jeszcze nie uporządkowane (s. 4). Największe luki stwierdzono w materiale 

źródłowym dotyczącym działalności bibliotek w latach 1945-1950. Rozdział II przed

stawia proces kształtowania się poszczególnych ogniw sieci bibliotecznej. Do czasu 

powstania woj. opolskiego i powołania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej rozwój 

bibliotek na Sląsku Opolskim charakteryzował się przewagą działań spontanicznych, 

podejmowanych przez lokalne władze oświatowe i samorządowe przy współudziale 
nauczycielstwa, pierwszych bibliotekarzy i aktywu społecznego. Obsada i kwalifi

kacje kadry bibliotekarskiej zawarte są w rozdziale III, obraz narastania i strukturę 

księgozbiorów daje rozdział IV. W tym rozdziale interesujący, nie tylko dla histo
ryka kultury, jest podrozdział 1 mówiący o przebiegu i wynikąch akcji zabezpie

czenia księgozbiorów na Sląsku Opolskim po II wojnie światowej, oparty na ma
teriałach źródłowych wyszukanych w składnicy akt Biblioteki Narodowej. Rozdz. V 
daje przegląd metod pracy informacyjno-propagandowej bibliotek. W „Zakończe
niu" wykazuje Autor, że w porównaniu z sytuacją w niezwykle trudnym okresie 
organizacji sieci bibliotecznej i odbudowy księgozbiorów biblioteki Opolszczyzny 
osiągnęły znaczne i liczące się w skali kraju rezultaty. Obecnie w okresie rewolucji 
naukowo-technicznej stały wzrost aktywności czytelniczej społeczeństwa wymaga 

dalszej poprawy bazy lokalowej i technicznej bibliotek, uatrakcyjnienia księgozbio
rów i stałego podnoszenia kwalifikacji kadr bibliotekarskich. 

Pracę kończy „Bibliografia" źródeł i literatury, ,,Tablice" (statystyczne) oraz 
skorowidze: nazwisk i miejscowości. W tekst wmontowano kilkadziesiąt tabelek 
i wykresów, które znakomicie uzupełniają wywody Autora. Książkę staraniem 
Instytutu Sląskiego w Opolu wydało PWN w sposób wzorowy pod względem edy
torskim. 

Józef Stąsiek 

WRÓCIŁA POLSKA. PAMIĘTNIKI Z PIERWSZYCH LAT POWOJENNYCH 
NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH. Wybór Z. J. Bolek, Warszawa 1974, ss. 308. 

Pamiętniki zebrane w tomie Wróciła Polska powstały w wyniku konkursu roz
pisanego na XXV-lecie powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy. 

Z. J. Bolek dokonał starannej selekcji nadesłanych prac (szkoda, że nie podał we 
wstępie, ile w ogóle zapisów nadesłano) i w efekcie otrzymaliśmy zestaw, w którym 
wszystkie pamiętniki mają dużą wartość dokumentacyjną, mogą służyć do pracy 
naukowej i są zarazem interesujące jako przejaw tzw. literatury faktu. 

Chronologicznie rzecz biorąc, pamiętniki dotyczą głównie okresu schyłku wojny, 

wyzwolenia i pierwszych lat niepodległości, niektóre doprowadzone są aż do 1956 r. 

i później. Geograficznie reprezentowane są wszystkie regiony Ziem Odzyskanych, 
z wyjątkiem Warmii i Mazur. Klasowo-środowiskowa reprezentacja pamiętnikarzy 
jest chyba typowa dla ówczesnej aktywności społeczno-politycznej młodzieży -
większość z nich to ówcześni robotnicy i chłopi, jeden nauczyciel, jeden student. 

Konkurs adresowany był głównie do działaczy ówczesnych organizacji młodzie
żowych. Wybór prezentuje 13 zapisów, w tym pamiętników działaczy ZWM jest 6, 
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OMTUR - 2, ZMW „Wici" - 1, SL - 1, nie zorganizowanych (?) - 3. Niektórzy 

pamiętnikarze opisują również swoją działalność w ZMP, powstałym w 1948 r. po 

zjedhoczeniu demokratycznych organizacji młodzieżowych. 

Omawiany zbiór pamiętników uprzytamnia obecnemu czytelnikowi całą prawdę 

o tamtych, przecież niełatwych, latach. Do utrwalenia więzi społecznych na zie

miach zachodnich i północnych znacznie przyczyniły się organizacje młodzieżowe.

Działaczami tych organizacji szczególnie na najniższych, przeto najtrudniejszych

szczeblach ich struktury terytorialnej byli robotnicy i chłopi. Pamiętniki dają wy

raz prawdzie historycznej, często „zapominanej" o wielkiej roli dziejotwórczej klasy

robotniczej i części chłopstwa, o wielkiej aktywności młodzieży robotniczej i chłop

skiej w utrwalaniu podstaw ustrojowych Polski Ludowej, w organizowaniu na no

wych podstawach życia społecznego, o roli organizacji młodzieżowych, przede

wszystkim ZMP. Robotnicy i część chłopstwa, młodzież robotnicza i chłopska byli

wówczas tą przysłowiową „solą ziemi", na nich opierała się słaba przecież jeszcze,

nie utrwalona, władza ludowa. Zbiór Polska wróciła jest właśnie pod tym względem

bardzo doniosłym dokumentem.

Tytuł zbioru Wróciła Polska wzięty został z pamiętnika M. Siwoń, Ślązaczki 

z Raciborskiego. Na jego treść złożyły się losy własne i wsi opolskiej w warunkach 

Polski Ludowej. ,,Moje wspomnienia z młodych lat są często smutne, ale wtedy 
nam, dzieciom i rodzicom, było wesoło, bo skończyła się wojna, wracali ojcowie 

i bracia, bo z wojskiem rosyjskim dobrze się żyło, bo nastała Polska Ludowa, która 
zaczęła się troszczyć o nas, dzieci, i o ubogich ludzi ze wsi i w mieście, bo nie pa

nowie - jak dawniej - ale prości ludzie, których niekiedy się znało, zaczęli rządzić, 
a do takich władz ludzie śmiało się zwracali" - tak kończy ona swój pamiętnik. 

Warto na ten dokument zwrócić uwagę ze względu na oddanie nastrojów ludności 

polskiej wsi opolskiej w czasie wojny i bezpośrednio po niej. Zaznaczyć należy, że 

pamiętnik ten nie jest typowy dla zbioru. Jego Autorka nie była działaczką młodzie
żową i nie opisuje swoich w tym względzie doświadczeń. 

Typowe natomiast są te pamiętniki, w których właśnie opisuje się własną dzia
łalność społeczną i działalność własnej organizacji młodzieżowej. Niektóre z nich 

należy szczególnie wyróżnić ze względu na ówczesną sytuację społeczną ich autora, 
wyraźnie bowiem w nich widać to dialektyczne powiązanie obiektywnej sytuacji 
i jednostkowej biografii. Takie właśnie typowe naszym zdaniem dla ówczesnej sy
tuacji biografie, zdeterminowane obiektywną sytuacją i jednoznacznie zaangażowane 
po stronie nowego ustroju, nazwijmy „typami biograficznymi". 

Niewątpliwie na pierwszym miejscu wyróżnić należy te pamiętniki, które są 

egzemplifikacją typu biograficznego działacza młodzieżowego - robotnika. A więc 
pamiętnik J. Ristowa, tramwajarza szczecińskiego, pamiętnik Z. Szelocha, tkacza 
z Walimia - to właśnie przykład zaangażowania młodych robotników. 

Jako przykład typu biograficznego chłopa podać trzeba pamiętnik E. Apanela. 

Jest to typowa biografia lewicowego działacza „Wici", uczącego się na własnej 
skórze tej lewicowości. Biografia ta jest z wielu względów bardzo interesująca, 

przede wszystkim bardzo szczegółowa i autentycznie napisana. Z niej możemy się 

dowiedzieć wielu rzeczy o sytuacji osadniczej wsi koło Czaplinka w Szczecińskiem. 

Jako całość książka Wróciła Polska ma znaczną rangę w dotychczasowym pa

miętnikarstwie, bo daje dużo materiałów do opisu roli młodzieży i organizacji mło

dzieżowych w pierwszych latach władzy ludowej na Ziemiach Odzyskanych. 

Ryszard Jakubowicz 
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W PIERWSZYM SZEREGU. 30 LAT ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PO· 
RZĄDKU W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM. Praca zbiorowa pod redakcją 
J. Kantyki, Katowice 1974, ss. 404.

Prezentowana książka opracowana została przez Komitet Obchodów 30-lecia
Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa KWMO w Katowicach przy współ
pracy Sląskiego Instytutu Naukowego. Zawiera ona 20 artykułów poświęconych okre
sowi organizacji MO i organów bezpieczeństwa, historii poszczególnych dziedzin 
ich pracy (A. Badziura, Walka z elementami prohitlerowskimi na Śląsku; z. Ży
wiołek, Zwalczanie szpiegostwa; H. Kozioł, Walka z przestępczością gospodarczą;

J. Kobylańska, Zwalczanie i zapobieganie przestępczości nieletnich; a także artykuły
Z. Woźniaka, J. Turleja, A. Złockiego, S. Tokarza, N. Kasprzyka, J. Nowaka, J. Szpy
'f;Y i M. Koźmińskiego), funkcjonowaniu w środowisku milicyjnym organizacji par
tyjnej i organizacji społecznych, jak ZBoWiD, ZMS, a także pracy ORMO (artykuły
A. Koniecznego, J. Chojnackiego, C. Ragana i W. Skrzypczyńskiego). Zamieszczono
ponadto 22 krótkie wspomnienia milicjantów.

Opublikowane artykuły nie pretendują do rangi prac naukowych. Mimo to 
przynoszą wiele materiałów interesujących historyka, zarysowują kolejne etapy 
ewolucji pracy Milicji. W latach 1945-1947 główny wysiłek pochłaniała walka 
z przestępczością polityczną. Od 1948 r. na pierwszy plan wysunęło się zwalczanie 
przestępczości kryminalnej, co przyniosło całkowite wyeliminowanie tradycyjnych, 
najbardziej szkodliwych form włamań i rozboju, jak prucie kas i napady z bronią 
palną, których od 20 II 1964 r. nie zanotowano w województwie katowickim. Od 
końca lat czterdziestych zwrócono większą uwagę na przestępczość gospodarczą, 
w 1952 r. utworzono specjalną służbę do jej zwalczania. Od 1958 r. podjęto także 
na szeroką skalę walkę z przestępstwami typu chuligańskiego, głównie poprzez pro
filaktykę, roztaczanie opieki nad młodzieżą ze środowisk zdemoralizowanych. Zapo
bieganie przestępstwom, likwidowanie sprzyjających im sytuacji w ostatnich latach 
coraz bardziej wysuwa się na czoło działalności MO i SB we wszystkich dziedzinach 
ich pracy. Publikowane w książce artykuły wykazują, że źródłami podstawowych 
sukcesów w pracy organów MO i SB, obok doskonalenia technicznego, była przede 
wszystkim systematyczna praca aktywu partyjnego i stała współpraca z ludnością 
cywilną Górnego Sląska. 

Andrzej Malkiewicz 

R. H a  n k e, KARTKI Z HISTORII CHORZOWSKIEJ ORGANIZACJI STRON
NICTWA DEMOKRATYCZNEGO (Seria historyczna terenowych organizacji Stron
nictwa Demokratycznego, t. I), Warszawa 1974, ss. 116. 

Publikacja inauguruje nową serię wydawniczą, w której Wydawnictwo ,,Epoka" 
zamierza ukazać początki podstawowych ogniw Stronnictwa Demokratycznego, jego 
udział w życiu regionów czy miejscowości oraz przedstawić sylwetki działaczy i bez
pośrednich współtwórców powojennej historii i dorobku Stronnictwa. 

Po krótkim nakreśleniu zagadnienia ruchu demokratycznego i Klubów Demo
kratycznych na Sląsku, a właściwie w dawnym województwie śląskim, Autor pierw
szego tomu przedstawia sytuację miasta Chorzowa w pierwszych dniach kształto
wania się władzy ludowej. Wypełniały je pracowite działania organizacyjne w mie
ście, podejmowane w wyniku dobrej współpracy między PPR, PPS i SD. 
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Koło SD w Chorzowie, założone w pierwszych driiach lutego 1945 r., liczyło 
już w listopadzie 1132 członków, zrzeszonych w 5 podkołach. W Chorzowie, dużym 
środowisku klasy robotniczej, powstawały ogniwa SD również w kopalniach i hu
tach. Tworzyły się koła „olbrzymy" z liczbą ok. �400 członków {huta „Kościuszko"), 
rozbudowywane bez planu i wyrażnej linii politycznej kierownictwa SD. Efektem 
pracy politycznej wśród załóg było uświadomienie sobie, że właściwe miejsce dla 
robotników jest w szeregach PPR. 

Rzetelna prezentacja tematyki powstania i rozwoju chorzowskiej organizacji 
SD, a także jej problemów w okresie szczytowych osiągnięć (1945-1947), w latach 
ograniczenia działalności (po 1948 r.) oraz w czasie odbudowy (od 1956 r.) wymagały 
udokumentowanych treści. Wykorzystując określone materiały archiwalne Miej
skiej Rady Narodowej, Cechu Rzemiosł Różnych, a szczególnie Miejskiego Komitetu 
SD w Chorzowie i Wojewódzkiego Komitetu SD w Katowicach, Autor posłużył się 
w opisach wydarzeń fragmentami przemówień i protokołów, notatkami prasowymi 
oraz ciekawymi wspomnieniami działaczy SD. Bogata faktografia ilustruje dzieje 
MK SD w Chorzowie i informuje o wszechstronnym zaangażowaniu członków 
chorzowskiej organizacji w sprawy społeczno-gospodarczego rozwoju swojego mia
sta i województwa. W końcowej części publikacji zamieszczono sylwetki prze
wodniczących MK SD, kalendarium i wykaz nazwisk uczestników poszczególnych 
Zjazdów Delegatów SD oraz radnych MRN w Chorzowie, członków SD, spr·awują-
cych mandaty w okresach od I do I-V kadencji rad. 

Pewien niedostatek treści, ujętej w wieloproblemowej konstrukcji, usprawiedli
wia tytuł tej pracy, która jest rzeczywiście dobrą dokumentacją działalności SD 
w Chorzowie. 

Antoni Wróbel 

S. M ę d r  a ś, PROKURATURA NA ZIEMIACH DOLNEGO ŚLĄSKA {LATA
1945-1950) {Problemy Praworządności, R. X�, 1974, nr 7, s. 75-85). 

Artykulik ten wyszedł spod pióra byłego przebywającego obecnie na emery
turze, wiceprokuratora wojewódzkiego we Wrocławiu. Pozbiawiony jest dokumen
tacji naukowej i robi wrażenie, jak gdyby Autor był świadkiem wydarzeń, o któ
rych pisze, choć nie jest to nigdzie w tekście wprost powiedziane. Ramy chronolo
giczne pracy wyznacza decyzja Resortu Sprawiedliwości w Lublinie ze stycznia 
1945 r. o organizacji organów sądowo-prokuratorskich na Dolnym Śląsku z jednej 
strony oraz ustawa z 20 III 1950 r. o Prokuratorze Rzeczypospolitej Polskiej z dru
giej strony. W miarę wyzwalania ziemi dolnośląskiej powstawały sądy i prokura
tury okręgowe. W sumie zorganizowano ich w tym o�resie 8: w Brzegu, Głogowie, 
Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Oleśnicy, Świdnicy i Wrocławiu. Każdy z tych 
okręgów obejmował swoim zasięgiem sąsiednie powiaty. Już 28 V 1945 r. w Sądzie 
Grodzkim we Wrocławiu odbyła się pierwsza sprawa karna z udziałem prokuratora. 
Trudne to były czasy i trudne warunki pracy. W powiatowych prokuraturach często 
brak było tekstów ustaw czy kodeksów niezbędnych w codziennej, odpowiedzialnej 
pracy (przepisywano je niekiedy ręcznie!). 

Niemal równocześnie z powoływaniem prokuratury powszechnej powstała we 
Wrocławiu Prokuratura Sądu Karnego dla ścigania zbrodniarzy hitlerowskich i zdraj
ców. Narodu Polskiego. 

S. Mędraś zwraca uwagę na zjawisko występowania w pierwszych powojennych
latach na Dolnym śląsku większej liczby czynników kryminogennych niż w woje-
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wództwach centralnych. Podaje liczby ilustrujące ten stan rzeczy. Np. w 1946 r. 
odnotowano na Dolnym Sląsku 641 zabójstw, w 1947 r. - 134, a w 1948 r. - 256. 

Ale próżno np. szukać wyjaśnienia gwałtownego skoku liczby zabójstw w 1948 r. 

w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie ma też odpowiedzi na wiele innych pytań. 
A szkoda. Chociaż charakter publikacji, jej objętość z góry przekreślały możliwość 
pełniejszego przedstawienia zagadnienia tytułowego, niemniej zasygnalizowała ona 

pewien zestaw problemów z zakresu funkcjonowania dolnośląskiej prokuratury 

w pierwszych latach Polski Ludowej, czekających dalej na swego badacza. 

RomuaJd GeUes 

J. Ł a w s k i, OCHRONA GRANIC POLSKI LUDOWEJ 1945-1948, Warszawa

1974, SS. 279. 

Autor w ośmiu rozdziałach przedstawił złożone sprawy związane z genezą, orga

nizacją i przebiegiem ochrony granic państwowych PRL i z zapewnieniem bezpie
czeństwa napływającej do rejonów nadgranicznych ludności polskiej. Zadanie za

bezpieczenia granic powierzone zostało wyczerpanym walkami jednostkom I i II 
Armii WP. 

Rozdział I, w którym została omówiona geneza nowego kształtu terytorialnego 
Polsk!i, nie wnosi w zasadzie nic nowego w stosunku do literatury naukowej. 
Ułatwia on jednak czytelnikowi zrozumienie dosyć złożonych spraw związanych 
z systemem organizacyjnym i przebiegiem ochrony pogranicza w pierwszych latach 

powojennych. Skomplikowana sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa wywierała 
bezpośredni wpływ na stabilizację życia w rejonach nadgranicznych, szczególnie 
nad Odrą i Nysą Łużycką, gdzie warunki były najtrudniejsze, a zagrożenie ze stro

ny podziemnych ugrupowań reakcyjnych i faszystowskich stosunkowo silne. Roz
dział II pokazuje rolę LWP w tych rejonach w ochronie granic, zaprowadzaniu 
porządku i zapewnieniu bezpieczeństwa polskiej ludności napływowej. Wydaje się 
jednak, że w problematyce ochrony granic ominięta została rola osadników woj
skowych. Zdemobilizowani żołnierze byli bowiem w tym trudnym okresie oparciem 

nie tylko dla powstających władz administracji cywilnej, ale również aktywnie 
włączali się w przedsięwzięcia związane z ochroną strefy nadgranicznej, wykony

wane przez oddziały • WP rozmieszczone wzdłuż południowo-zachodniej granicy 
kraju. 

Sprawna i skuteczna ochrona granic przez oddziały frontowe do czasu utwo

rzenia we wrześniu 1945 r. Wojsk Ochrony Pogranicza została przedstawiona w roz
dziale III. Tutaj charakteryzuje Autor poszczególne etapy ochrony granic, zmiany 
w dyslokacji wojsk, doskonalenie form i metod pracy WP. Skuteczna ochrona gra
nicy, szczególnie od południa i zachodu, miała bezpośredni wpływ nie tylko na 

przyśpieszenie pozytywnych przemian społeczno-politycznych i gospodarczych za
chodzących w całym kraju, ale także w bezpośredni sposób warunkowała powo
dzenie przedsięwzięć związanych z zasiedleniem i zagospodarowaniem obszarów 
nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. 

Pozostała część opracowania, obejmująca rozdziały IV-VIII, jest syntetycznym 
omówieniem nowego jakościowo etapu w ochronie granic PRL, związanego z utwo
rzeniem WOP. W tej zasadniczej części pracy zostały scharakteryzowane wstępne 

założenia organizacyjne tych wojsk i ich metody pracy. Z uwagi na specyficzną 
sytuację wewnętrzną panującą w kraju bezpośrednio po zakończeniu wojny oraz 
na napięte stosunki międzynarodowe zadania stawiane przed WOP miały nie tylko 
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wojskowe, ale i polityczne znaczenie. Ich charakter warunkował z kolei wysokie 

wymagania w zakresie obsady kadrowej na stanowiska dowódcze, co jest przed
miotem rozważań w rozdziale V. Z wymienionych powodów „kierowani na granicę 
przez Departament Personalny WP oficerowie należeli do grupy najbardziej do
świadczonych, posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne" (s. 119). 

Nie pominięto również złożonych spraw związanych z działalnością społeczno
polityczną WOP, która szczególnie w warunkach południowo-zachodniego pograni
cza spełniała ważną rolę w procesie stabilizacji politycznej oraz integracji polskiej 

ludności napływowej (rozdział VI). 
Dalsze doskonalenie form ochrony granic i wynikające z tego doświadczenia 

zaprezentowane zostały w rozdziałach VII i VIII. Stanowią one wnikliwe pod
sumowanie problematyki związanej z ochroną granic, których trwałość była wa

runkiem powodzenia w kształtowaniu powojennej państwowości polskiej. 
W sumie poprawność metodologiczna i konstrukcyjna pracy, wykorzystanie bo

gatych materiałów archiwalnych, opracowań monograficznych, prasy oraz relacji 
twórców i kontynuatorów tego procesu, duży zestaw ilustracji, tabel i szkiców -
oto dodatkowe czynniki, podnoszące wartość poznawczą opracowania. Z wymie
nionych względów książkę J. Ławskiego należy zaliczyć do interesujących i potrzeb
nych opracowań naukowych, dotyczących jednego z węzłowych problemów po
wojennej historii Polski i LWP. 

Bronisław Gralak 

ARCHIWUM HISTORII MEDYCYNY, t. 37, 1974, z. 4 „Zeszyt Sląski", s. 425-519. 

Po raz pierwszy bodaj odnotowujemy na łamach „Sobótki" ten tytuł. Pismo 
jest organem Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Założone w 1924 r., 
w ostatnich latach ukazuje się bardzo regularnie jako kwartalnik, a jego strona 

merytoryczna i edytorska jest nader staranna. Ze względu na niski nakład, jak 
i sposób kolportażu jest to wydawnictwo trudno dostępne. We Wrocławiu nie 
można go nigdzie kupić, nawet w księgarni medycznej. 

W ostatnich latach problematyka śląska dość często pojawiała się na łamach 
„Archiwum". Jeden z ubiegłorocznych zeszytów poświęcono jej w całości (Zeszyt 
Sląski). Dział artykułów zawiera trzy rozprawki: K. Brożka, Z dziejów grupy 
zawodowej lekarzy na Górnym Sląsku (1900-1950); D. Moski, Lekarze polscy na 
Górnym Sląsku w czasie okupacji hitlerowskiej, i S. Knapika, XXV lat Sląskiej 

Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego. 

Według K. Brożka spośród lekarzy rekrutowała się najliczniejsza i najaktyw
niejsza grupa polskich działaczy w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Autor 
wzmiankuje o studiach lekarskich we Wrocławiu synów śląskich rodzin chłopskich 
i robotniczych, którzy na uczelni „nie poddali się germanizacji, prowadzili walkę 
o utrzymanie polskości w tajnych stowarzyszeniach akademickich". Podkreślamy
ten fakt dlatego, gdyż stwarza on okazję do zwrócenia uwagi na publikację S. Brzo
zowskiego 1, zamieszczoną w innym czasopismie, o polskich studiach lekarskich
we Wrocławiu w pierwszej połowie XIX w., tematycznie związaną bardzo blisko
z omawianym artykułem.

W okresie brunatnej okupacji pozostałym na Górnym Sląsku polskim leka
rzom (wielu opuściło ten teren w 1939 r. wraz z wycofującą się Armią Polską) nie
obca była gehenna szykan, aresztowań, obozów itp. Ci zaś, którzy uniknęli represji, 

1 S. B r z o z o w s  k i, Polskie studia lekarskie na Uniwersytecie Wrocławskim
(1811-1863) (Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. XIX, 1974, nr 3, s. 539-545). 
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mogli wykonywać swój zawód, pozostając jednak pod nieustanną kontrolą lekarzy 
niemieckich i policji. Dłużej zatrzymuje się Moska na sprawie Volkslisty na Śląsku, 
będącej „jedną z najbardziej perfidnych metod wynaradawiania i rozbijania narodu 
polskiego" 2. 

Z inicjatywy wojewody śląsko-dąbrowskiego gen. A. Zawadzkiego powołano 
do życia w 1948 r. Akademię Lekarską (od 1949 r. śląska Akademia Lekarska 
im. Ludwika Waryńskiego, a od 1950 r. śląska Akademia Medyczna im. Ludwika 
Waryńskiego). Jej dzieje są przedmiotem artykułu S. Knapika, profesora Akademii 
Medycznej. 

W kolejnym dziale materiałów i doniesień F. Nowak przedstawił dzieje aptek 
górnośląskich. Powstawały one na tym terenie stosunkowo w niewielkiej liczbie 
(w XIV w. 2 - w Nysie i Raciborzu, w XV w. ·3 - w Opolu, Raciborzu i Głub
czycach). Od XIV do XV1I w. były zaledwie 24 apteki. Dynamiczny wzrost pla
cówek aptecznych towarzyszył dopiero rozwojowi przemysłu górniczego i hutni
czego w XIX i XX w. Tekst wzbogacają 2 tabele, w których zgromadził Nowak 
podstawowe informacje dotyczące aptek. 

Interesujące zestawienie bibliograficzne polskich czasopism lekarskich na Gór
nym Sląsku i na Śląsku Cieszyńskim, poprzedzone krótkim wprowadzeniem, opra
cował F. Szymiczek. Godny podkreślenia jest dział biografii zasłużonych polskich 
lekarzy i farmaceutów żyjących i działających na terenie śląska. F. Nowak opra
cował biografię lekarzy W. Olszaka oraz T. Regera, znanego działacza politycz
nego, sylwetki zaś M. Hagera, H. Jarczyka, L. Lisiewckiego, A. Mielęckiego, S. Ro
żanowicza zaprezentowali K. Brożek i F. Szymiczek. Zeszyt zamykają sprawozda
nia PTHM w Katowicach w latach 1965-1974 oraz z 15-letniej działalności Kato
wickiej Sekcji Historii Farmacji, recenzje, przegląd polskiego piśmiennictwa z za
kresu historii medycyny oraz kronika. 

Trud włożony w przygotowanie „Zeszytu Sląskiego" zasługuje na życzliwe 
uznanie. 

Romuald GeHes 

,,ROCZNIK ŚWIDNICKI", R. Il, 1974, ss. 215. 

„Rocznik świdnicki" wydawany jest przez Towarzystwo Regionalne Ziemi 
Świdnickiej. Inicjatywę wydawców i szczupłego na razie grona Autorów przyjąć 
należy z uznaniem. Podstawową funkcją tego rodzaju wydawnictwa winna być 
popularyzacja szeroko pojętych tradycji regionu i wykształcanie wśród jego miesz
kańców przywiązania do swych miast i osiedli. Temu podstawowemu celowi służyć 
winno zarówno przedstawienie szczególnie dla nas ważnych ogólnych zagadnień 
historycznych, jak też mających charakter bardzo regionalny. 

Tom otwiera ciekawy artykuł L. Szwaka Swidn{ca za panowania Bolka II 
i· Agnieszki, poświęcony X11V-wiecznej Świdnicy, drugiemu po Wrocławiµ pod 
wzgędem znaczenia miastu na Śląsku. Trafiają się w nim niestety potknięcia 
(np. uznanie miar objętościowych z XI.IV w. za dzisiejsze kg, s. 8, czy używanie 
dzisiejszych określeń). 

A. Sosnowski opublikował artykuł pt. Administracja polska i sytuacja ludnoś
ciowa w Świdnicy w latach 1945-1950. Autor nie wyzyskał wszystkich źródeł oraz 
nie dotarł do wielu opracowań i czasopism. Pobieżnie więc przedstawił organizację 
samorządu terytorialnego, a zwłaszcza jego skład polityczny i socjalny do 1949 · r. 

2 W artykule Brożka i Moski trafiają się drobne powtórzenia (por. s. 432 i 439). 
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Pominięcie materiałów z zespołu Ministerstwa Przemysłu i Handlu z Archiwum 

Akt Nowych w Warszawie uniemożliwiło Autorowi przedstawienie przejmowania 

i odbudowy przemysłu w regionie świdnickim, a także działanie grupy operacyjnej 

KRM i Ministerstwa Przemysłu. Wśród pełnomocników pominięto kpt. Romana 

Dzianskiego, który pełnił funkcję pełnomocnika KRM i MP na Swidnicę już 9 V 

1945 r. 
W ciekawym artykule A. Sosnowskiego zupełnie niepotrzebny jest rys histo

ryczny dziejów Swidnicy od czasów lokacji do 1945 r. 

Problematyce świdnickiej filii Politechniki Wrocławskiej poświęcony jest arty
ku.ł H. Mońki (Politechnika Wrocławska - punkty konsultacyjne i filia w regionie 

świdnicko-dzierżoniowskim). 

Rozwój Fabryki Wagonów - Swidnica jest przedmiotem artykułu M. Przenzaka. 

Ma.Io zachowa.Io się do dziejów zakładu materiału źródłowego z pierwszych lat 

powojennych. Następne partie artykułu przeciążone są licznymi danymi, które 

zaciemniają kolejne etapy rozwoju zakładu. Część tego materiału można było 

zamieścić w aneksach. 
Historię Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Polonia" przedstawił J. Wo

jewoda. Z wizytą w słonecznej Italii - to artykuł wspomnieniowy z wojaży do 
Włoch pióra Z. Urbańskiego. O głównych kierunkach rozwoju społeczno-gospodar

czego powiatu świdnickiego do r. 1990 informuje artykuł J. Zdziechowskiego. Rocz

nik kończy Kronika r. 1973 opracowana przez D. Sajdak oraz wykaz zasłużonych 

działaczy społecznych zmarłych w 1973 r. 

Tom ma estetyczną szatę graficzną i jest stosunkowo bogato ilustrowany. Warto 
było zadbać o dokładniejsze opracowanie redakcyjne publikowanych artykułów. 

Tadeusz Czocher 

10 - Sobótka 1976, z. 1 



K R o N I K A N A u K o w A 

El ż b i e t a  Ko ś c i k

VI MIKULOWSKIE SYMPOZJUM (8-9 IV 1975) 

Sympozjum poświęcone było problematyce wyzwolenia i zasiedlenia południo
wych Moraw w 1945 r. Zorganizował je Uniwersytet w Brnie i Archiwum Powia
towe w Breclaviu. W pierwszym dniu obrad zajęto się walką wyzwoleńczą Armii 
Czerwonej i narodu czeskiego, a w drugim dniu dyskusja toczyła się nad proble
mami osadnictwa po 1945 r. 

Duże zainteresowanie �zbudził referat prof. L. Slezaka o osadnictwie na połu
dniowych Morawach i rozpoczęciu budowy socjalistycznego społeczeństwa. Przed
stawiony w nim materiał świadczy o dużym podobieństwie przebiegu akcji osiedleń
czej w Czechosłowacji i na naszych Ziemiach Odzyskanych. Tak jak w Polsce, 
osadnictwo na wsi morawskiej w znacznym stopniu miało charakter żywiołowy. 
Osiedleńcy z Czechosłowacji i reemigranci często osiedlali się sami, nie korzysta
jąc z pośrednictwa władz, które starały się ulokować przybyszów na terenie odpo
wiadającym pod względem topograficznym i klimatycznym miejscu ich poprzed
niego zamieszkania. Zasady te uwzględniał też polski plan osiedleńczy z wiosny 
1946 r. Czechosłowackie władze osiedleńcze zamierzały również prowadzić osad
nictwo grupo.we, ważne z punktu widzenia psychologicznego, nie budzące uczucia 
wyobcowania u osadników w wypadku, gdy musieli jeszcze przez pewien czas 
mieszkać razem z Niemcami lub gdy znaleźli się w środowisku ludzi przybyłych 
z innych terenów. Na południowe Morawy przybyła tylko jedna grupa osadników, 
a reszta przyjechała indywidualnie. Uległa zmianie poniemiecka struktura gospo
darstw rolnych. Duże gospodarstwa dzielono między kilku osadników, zgodnie z za
sadami przyjętymi w programie koszyckim. Wynikało to również z przeludnienia 
Moraw, gdzie przybyło tak wielu osadników, że nadziały ziemi były znacznie 
mniejsze niż w północnej czy zachodniej Czechosłowacji i wynosiły średnio ok. 5 ha, 
a w Mikulovie 4 ha. Osadnicy rekrutowali się głównie spośród chłopów małorol
nych i bezrolnych oraz robotników folwarcznych. Pri.ybywali też ludzie, których 
pociągały łatwe zyski. Okres dużych ruchów migracyjnych przypada na lata 1945-

1946. W 1947 r. rozpoczął się etap stabilizacji osadnictwa oraz tworzenia nowego 
społeczeństwa. 

Komunikaty i głosy w dyskusji rozszerzyły poważnie problematykę referatów. 
Mówiono w nich o reemigracji Czechów wołyńskich i osiedleniu ich na południo
wych Morawach w latach 1945-1947 (dr J. Vaculik), o reemigracji Czechów z Buł
garii i Rumunii (dr I. Heroldova), o osadnictwie w rejonie Mikulova po 1945 r. 
(dr M. Zemek) i w Hornich Vestonicach po 1945 r. (doc. B. CeresMk), o początkach 
osadnictwa na północnych Morawach (dr F. Spurny) oraz o materiałach z archi
wum w Brnie, które dotyczą wyzwolenia i zasiedlenia południowych Ma;aw po 
1945 r. (A. Sevcik). 
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Goście z Drezna mówili o roli Związku Radzieckiego w antyfaszystowskich, 

demokratycznych przemianach w radzieckiej strefie okupacyjnej (prof. H. Wehner) 

oraz o wyzwoleniu Saksonii przez wojska radzieckie w ramach berlińskiej i pras
kiej operacji (IV-N 1945 r., dr K. H. Gra.fe). Współpracę historyków czecho
słowackich i niemieckich oraz stan badań nad antyfaszystowskim czeskim i nie
mieckim ruchem oporu scharakteryzowała dr V. Arndt z Magdeburga. 

Uczestnicy sympozjum z Linzu przedstawili współpracę austriackiego i czes
kiego ruchu oporu podczas II wojny światowej (dr H. Konrad) oraz warunki pracy 
w przemyśle i zmiany jakie nastąpiły w tym zakresie po wyzwoleniu Austrii 

(mgr J. Weidenholzer). 
z dużym zainteresowaniem spotkały się wystąpienia delegatów polskich. Prof. 

K. Slaski .przedstawił problemy związane z ustalaniem nazw miejscowości na Zie

miach Odzyskanych w 1945 r., prof. J. Topolski - przemiany w strukturze społe
czeństwa polskiego po 1945 r., a doc. S. Nawrocki mówił o przesiedleniach lud
ności na ziemiach zachodniej Polski po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem
województwa poznańskiego. Wybranymi zagadnieniami z dziejów osadnictwa wiej

skiego w południowych powiatach Dolnego Sląska w latach 1945-1946 zajęła się
mgr E. Kościk.

Sympozjum umożliwiło badaczom czechosłowackim bliższe poznanie dorobku 
naukowego niemieckich, austriackich i polskich historyków. Wystąpienia delega
tów polskich, najściślej wiążące się z tematyką sympozjum, wzbudziły duże za
interesowanie gospodarzy. Dały one możność dokonania szeregu porównań procesów 
osiedleńczych w obu państwach. Prof. L. Slezak podkreślił w dyskusji, że z refe
ratów gości z Polski wynika, iż prowadzone- w Polsce badania nad osadnictwem 
są zakrojone na szerszą skalę niż w Czechosłowacji. Zwrócił też uwagę na nie
które polskie wydawnictwa pamiętnikarskie, szczególnie na Pamiętniki osadników 

Ziem Odzyskanych, jakich brak w Czechosłowacji. 
Sympozjum stworzyło podstawę do dalszych kontaktów i wymiany doświad

czeń historyków krajów socjalistycznych specjalizujących się w problematyce po
wojennych migracji. 

Uczestnicy sympozjum wzięli też udział w atrakcyjnej wycieczce po południo
wych Moi·awach. 



N E K R o L

I WŁADYSŁA w PYREK I (3 VI 191S-i VIII 1975) 

o G I 

Dnia 2 VIII 1975 r. zmarł we Wrocławiu, po długiej chorobie, doktor nauk 
humanistycznych, historyk, długoletni pracownik naukowy Archiwum Państwo
wego we Wrocławiu - Władysław Pyrek. Urodził się 3 VI 1918 r. w Kotuszowie, 
woj. kieleckie. Jego droga życiowa nie była łatwa. Przed wojną nie mógł ukończyć 
rozpoczętej nauki w szkole średniej, gdyż nie pozwalały na to trudne warunki 
materialne Jego rodziców. Dlatego też w latach 1936-1939, a także w okresie 
okupacji podejmował dorywcze prace jako niewykwalifikowany robotnik. Dopiero 
wyzwolenie kraju spod hitlerowskiego jarzma otworzyło przed młodym człowie
kiem szersze perspektywy życiowe. 

Z końcem 1945 r. przeniósł się z Kielecczyzny do Wrocławia, gdzie rozpoczął 
pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w charakterze 
rachmistrza. 

Równolegle z pracą zawodową ukończył w latach 1945-1946 liceum humani
styczne dla dorosłych, a następnie odbył w latach 1947-1950 studia historyczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim. zgodnie z kierunkiem studiów podjął wówczas 
pracę w służbie archiwalnej w charakterze pracownika naukowego. Ale mgrowj 
Pyrkowi nie wystarczała praca zawodowa w Archiwum. Pragnął kosztem wielu 
wyrzeczeń kontynuować dalsze studia w dziedzinie historii. Dzięki wytrwałości 
i wielkiemu nakładowi pracy uzyskał w 1960 r. na Uniwersytecie Wrocławskim 
stopień doktorski na podstawie rozprawy pt. Rozwój rzemiosła m. Wrocławia.

w XVIII w.

O osiągnięciach naukowych dra Pyrka wyrażał się bardzo pochlebnie prof. 
Stefan Inglot stwierdzając, iż potrafił On z wielkim zapałem i zamiłowaniem 
oddać się studiom historycznym, a w szczególności historii społeczno-gospodarczej. 
Prof. Inglot zaliczał Władysława Pyrka do grona swoich najlepszych uczniów. 
Rzeczywistą miarą wielkiego dorobku naukowego Władysława Pyrka niech będzie 
fakt, że na wynikach Jego badań nad historią rzemiosła wrocławskiego oparli swą 
monografię autorzy Dziejów miasta Wrocławia.

Podejmował . też dr Pyrek prace badawcze z dziedziny archiwistyki, skupiając 
swe główne zainteresowania na problematyce kancelarii miejskich i sądowych na 
Sląsku w okresie XIII-X.VIII w. 

Ostatnia praca pt. Kancelaria miejska Wrocławia w średniowieczu znajduje się 
obecnie w druku. 

Dr Pyrek pozostawił po sobie wśród koleżanek i kolegów pamięć człowieka 
wielkiego serca, ogólnie lubianego i zasłużonego pracownika. 

Zmarły był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich, Towarzystwa Miłośników Wrocławia, został wyróżniony 
odznakami: ,,Budowniczego Wrocławia'', ,,15-lecia Dolnego Sląska", ,,�łotą Odznaką 
Towarzystwa Miłośników Wrocławia". 

Andrzej Dereń 
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