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OPOLE. MONOGRAFIA MIASTA, pod red. W. Dziewulskiego 
Opole 1975, ss. 703. 
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F. Hawranka,

Cenna inicjatywa przygotowania i wydania wielkiej, pierwszej polskiej mono
grafii Opola wyszła w 1968 r. od K. Musioła, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Opola. 
W wyniku wstępnego po1·ozumienia między trzema opolskimi placówkami - Prezy
dium Miejskiej Rady Narodowej, Towarzystwem Przyjaciół Opola i Instytutem 
Sląskim, ten ostatni podjął się przygotowania ostatecznej wersji monografii. Po 
wielu latach powstała wreszcie bardzo cenna i interesująca pozycja, która stosun
kowo wszechstronnie przedstawia dzieje Opola od czasów najdawniejszych aż po 
dzień dzisiejszy. Omówiono w niej dzieje polityczne, przemiany społeczno-gospo
darcze, ustrojowe i kulturalne, a ponadto zwrócono baczną uwagę na perspektywy 
rozwojowe miasta. Zgodnie z intencją Autorów monografia ta w bardzo przystęp
nej, popularnonaukowej formie przybliża szerokim rzeszom czytelników ogólną wie
dzę o Opolu, jego bogatej przeszłości, polskich tradycjach, wreszcie o sprawach 
bieżących i przyszłych. Wypełnia zatem z powodzeniem ogromne zapotrzebo\\'anie 
społeczne na tego rodzaju prace. Jest również niejako pods,umowaniem pe,,·nego 
stanu badań nad dziejami Opola. 

Monografia składa się z kilku zasadniczych części. Część pierwszą, wstępną, 
stanowi ciekawy, zwięźle ujęty rozdział, opracowany przez S. Michalaka, ukazujący 
środowisko geograficzne Opola. Zasadniczy trzon pracy tworzą trzy następne, chro
nologicznie ułożone części, poświęcone względnie szerokiemu nakreśleniu dziejów 
Opola w epoce feudalnej, kapitalizmu oraz w okresie Polski Ludowej. Każda z tych 
części składa się z kilku rozdziałów, które z reguły dzielą się na mniejsze podroz
działy, o różnej objętości i wartości, opracowane przez różnych autorów. 

W składającej się z czterech rozdziałów części poświęconej dziejom Opola 
w epoce feudalnej ujęto okres do 1808 r. Część ta jest odpowiednio dobranym, opra
cowanym i przystosowanym do ogólnego charakteru monografii oraz potrzeb przy
szłego czytelnika powtórzeniem spraw znanych już na ogól ze stosunkowo bogatej 
literatury przedmiotu. J. Kaźmierczyk na podstawie wyników prowadzonych swego 
czasu przez W. Hołubowicza, H. Holubowiczową i B. Gedigę badań archeologicz
nych oraz w znacznej mierze w oparciu o rezultaty własnych studiów nakreślił 
początki Opola i jego dalsze dzieje aż mniej więcej do końca Xll w. Ze specy
ficznego, archeologicznego punktu widzenia opisał fachowo i nader przystępnie osa
dę opolską na Ostrówku, ukazał następnie obraz miasta przedlokacyjnego, jego kul
turę materialną i duchową, a także zajęcia i strukturę żyjącej tam ludności. W tym 
ciekawym rozdziale, opartym głównie na bogatych znaleziskach archeologicznych, 
brakuje jednak szczególowszego nakreślenia kolejności losów Opola na tle dziejów 
politycznych Sląska do końca XII w. W. Dziewulski przedstawił dzieje Opola od 
początku XIII w. do 1532 r., a więc w okresie rządów Piastów opolskich. W roz
dziale tym zwrócono większą uwagę właśnie na dzieje polityczne miasta. Szkoda 
może tylko, że spojrzano na nie w sposób jakby nieco staroświecki, przez pryzmat 
poczynań poszczególnych książąt opolskich. Dopiero następne podrozdziały tego roz-
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działu, posW1ęcone stosunkom gospodarczym, sp:>łecznym, narodowościowym i kul
turalnym, w pełni ukazują bogaty obraz piastowskiego Opola. Obraz ten z pożyt
kiem uzupełnił M. Kornecki omówieniem sztuki ówczesnego Opola. Cały ten rozdział, 
choć w znacznym stopniu jest odpowiednio dostosowanym powtórzeniem znanej 
już dotychczas tematyki, daje solidne i zarazem bardzo zajmujące spojrzenie na 
dzieje i życie średniowiecznego Opola. 

Równie interesująco prezentuje się rozdział J. Kwaka, traktujący o politycznych, 
społeczno-gospodarczych, narodowościowych i kulturalnych sprawach Opola w okre
sie habsburskim (1532-1741). Autor z dużym znawstwem zarysował przeszłość Opola 
na tle ogólnośląskich, a niekiedy nawet ogólnoeuropejskich wydarzeń politycznych. 
Podobnie postąpił W. Dziewulski w rozdziale omawiającym trudne losy Opola w la
tach 1742-1808. Dal bogaty obraz Opola, oparty na różnorodnych materiałach źród
łowych. 

Część monografii poświęcona XIX i XX w. różni się znacznie objętością i uję
ciem od poprzedniej. Dzieje miasta do początku XIX w. obejmują 240 stron, a pro
blematyce dwóch ostatnich wieków poświęcono 430, w tym Polsce Ludowej 270 

stron. Są to słuszne proporcje, gdyż nowsze czasy zawierają większe bogactwo 
problemów, a ponadto - jak się wydaje - czytelnik na ogól bardziej interesuje się 
zagadnieniami, które są mu bliższe pod względem czasowym. W opisie powiązań 
Opola z regionem w niektórych rozdziałach jakby zaciera się odrębność miasta, jego 
specyfika, tak że czytelnik musi się nieraz zastanawiać, czy ma przed sobą historię 
Opola, czy też dzieje regionu opolskiego. 

Ten sposób ujęcia występuje może najwyraźniej w rozdziale W. Lesiuka Zycie 

polskie w Opolu w latach 1808-1918. Jest to rozdział najważniejszy dla tej części 
książki. Problematykę życia polskiego w Opolu od początku XIX w. aż do 1890 r. 
Autor zamknął zaledwie na 4 stronach, ale i te strony niewiele mówią o tym, co 
moglibyśmy nazwać „życiem polskim". Również w pozostałej części rozdziału to, co 
odnosi się do życia polskiego, ogranicza się właściwie tylko do działających wów
czas na terenie miasta organizacji polskich. Pozostałe formy działalności polskiej 
w Opolu, opisane w rozdziale (wydawnictwa, prasa), obliczone były nie na ludność 
polską Opola, lecz na Polaków całej Opolszczyzny. W monografii całkowicie pomi
nięto takie zagadnit:nia, jak: znaczenie polskiej polityki szkolnej Bogedaina na tere
nie Opola, przejawy antypolskiej polityki władz w mieście w okresie kulturkampfu, 
stosunek hakatystów do polskiej ludności Opola, udział w powstaniach śląskich itp. 
Z uznaniem jednak trzeba zaznaczyć, że podrozdział „Między wojnami", rówruez 
pióra W. Lesiuka, przedstawia życie polskie Opola w całym jego bogactwie i różno
rodności. 

Omawianie dziejów Opola na tle ogólniejszym nie jest konsekwentnie stoso
wane w monografii. Czasami tego sposobu ujęcia brak tam, gdzie jest to niezbęd
ne. Przykładem tego jest rozdział pt. Oświata, omawiający dzieje szkolnictwa opol
skiego bez szerszego odwołania się do ogólnej polityki szkolnej. Ma on charakter 
faktograficzny, niekiedy nawet kronikarski. 

W ustalaniu liczby ludności polskiej Autorów cechuje zbyt daleko posunięta 
ostrożność. Oczywiście pamiętają oni o fałszywym obrazie stosunków narodowościo
wych opartym na danych statystyki pruskiej. Przy korekcie tych danych, przez po
równanie z liczbą nabożeństw polskich w kościołach opolskich, nie zaznaczają jed
nak, że i nabożeństwa nie pozostają we właściwej proporcji do faktycznej liczby 
ludności polskiej (s. 267). Kler bowiem, zorientowany z reguły antypolsko, ograniczał 
liczbę nabożeństw polskich tylko do koniecznego minimum. 

Charakterystyka stosunków społecznych zawiera pewne niejasności. Mowa tu 
np. o „kupcach w pełnym tego słowa znaczeniu" (s. 269), co jest określeniem bardzo 
nieprecyzyjnym. Właśnie tego rodzaju kupców notuje Autor w Opolu tylko 7. Ta 
skromna liczba kontrastuje mocno z późniejszymi danymi. W 1824 r. w grupie tzw. 
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„handlu uprzywilejowanego" wymienia się 81 zakładów (s. 270, tabl. 36). Na tej 
samej stronie stwierdza się ponadto, że „podstawą egzystencji mieszkańców Opola 
pozostały zatem nadal rzemiosło i handel". Otóż nie negując prawdziwości powyż
szych liczb, trzeba stwierdzić, że takie określenia, jak „kupcy w pełnym tego słowa 
znaczeniu", ,,handel uprzywilejowany", ,,handel zwykły", nie sprecyzowane bliżej, 
powodują pewne zaciemnienie stosunków społeczno-ekonomicznych. Jeśli np. na po
czątku XLX w. kupców było tak mało, a niewiele lat później było ich również nie
zbyt wielu, to w jaki sposób handel, obok rzemiosła, mógł być głównym źródłem 
utrzymania mieszkańców? 

Gdy niektóre zagadnienia są pominięte w monografii, to znowu inne, znacznie 
1nnieJszej wagi, przedstawia się zbyt szczegółowo. Np. w opisie struktury narodo
wościowej miasta wspomina się o Czechach, Rosjanach, Francuzach, Włochach, 
Anglikach, Duńczykach,· Arabach (w 1910 r. 24 osoby 8 narodowości, s. 267). Było 
ich tak mało, przebywali w mieście najczęściej tymczasowo, że dla struktury na
rodowościowej Opola nie miało to minimalnego nawet znaczenia. Dotyczy to rów
nież mniejszości wyznaniowych (s. 268). Nie�iele mówi wysokość uposażeń niektó
cych urzędników (s. 318-319), zwłaszcza że nie mają one w tekście porównania 
z wysokością zarobków innych grup pracowników. Bardzo często wymienia się duż.o 
nazwisk, które współczesnemu czytelnikowi absolutnie nic nie mówią (np. s. 321-
322, 340 i in.), które niepotrzebnie obciążają treść książki, zwłaszcza że nie pisze 
się w niej, co reprezentowały te osoby. Sporo mówi się o życiu politycznym 
w okresie międzywojennym, ale mało o rządach i stosunku władz do Polaków 
w mieście. Autor przecenia znaczenie „Nowin", nie docenia roli „Gazety Opolskiej", 
która - choćby dlatego, że działała dłużej - odegrała większą rolę niż „Nowiny" 
(s. 341). Szkoda, że podając nazwiska autorów, pisarzy i poetów, których utwory 
publikowały „Nowiny", nie wymienia Autor choćby przykładowo tytułów utworów, 
gdyż to dopiero mogłoby dać pełniejsze wyoqrażenie o kierunku oddziaływania 
pisma (s. 3:i5, 357). 

Krótka charakterystyka kultury politycznej ludności po I wojnie światowej 
zawiera pewne niedopowiedzenie. Wzrost wPlywów socjaldemokracji i komunistów 
oraz pewien spadek wpływów Centrum po I wojnie światowej wcale nie musiały 
być. koniecznym objawem spadku religijności mieszkańców miasta, jak to sugeruje 
Autor. Zresztą na dalszym miejscu znajdujemy zaprzeczenie tej sugestii, gdy stwier
dza się, że „odsetek glosujących na Centrum był znacznie mniejszy od odsetka 
katolików" (s. 384). 

Rozdział pt. Kultura W. Dziewulskiego jest jednym z najlepszych w tej części 
monografii. Autor w· sposób zwięzły, ale przy tym dość szczegółowy i wnikliwy, 
przedstawia szeroką panoramę . życia kulturalnego i obyczajowego Opola. Bardzo 
poważnym mankamentem tego rozdziału są skąpe ilustracje (znajdujemy tu tylko 
3 fotogramy przedstawiające budowle). Tymczasem wiele zjawisk (np. fragment 
dotyczący ubiorów) z tej dziedziny aż prosi się o jakiś, choćby skromny, materiał 
ilustracyjny. 

Uprzywilejowanie m. in. pod względem objętości części dotyczącej Polski Lu
dowej jest samo przez się zrozumiale. Dopiero po II wojnie światowej miasto za
częło rozwijać się z ogromnym 1:ozmachem, i to we wszystkich dziedzinach życia. 
Pewne trudności napotkali Autorzy w przedstawieniu życia i różnych problemów 
miasta w pierwszych miesiącach, a nawet w pierwszych latach po wyzwoleniu, co 
jest usprawiedliwione często dotkliwym brakiem źródeł. Pod względem kompozy
cyjnym razi ' w tej części monografii nieduży fragment dotyczący rozwoju prze
strzennego miasta od XVIII do początku XX w. (s. 499-502).

Redakcja tekstu całości pracy jest bardzo staranna. Niejasności, nieścisłości są 
stosunkowo rzadkie (np. nie bardzo wiadomo, co to była „komisja parytetyczna" -
s. 310; ,nie wiadomo, na jak długo „w pierwszych dniach wojny »Gazeta Opolska«
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i »Nowiny« zostały pozbawione debitu" - s. 343). Również korekta książki jest 
bardzo staranna, a błędy korektorskie są nieliczne (np. na s. 257 - ,,Stadttucht" 
zamiast: Stadtflucht). 

Pierwsza polska monografia Opola, owoc rzetelnej pracy 23 Autorów, reprezen
tuje w sumie wysoki poziom erudycyjny i pisarski. Omawia ona rzetelnie i wszech
stronnie dzieje i teraźniejszość miasta i służyć będzie z wielkim pożytkiem zarówno 
znawcom, jak i miłośnikom przeszłości Opola. 

Mi�czyslaw Pater, Stanisław Soiicki 

J. S c  ho 1 z e  1, NIMPTSCH IN SCHLESIEN - VORZEIT, FRDHZEIT, MITTEL
ALTER, J. G. Herder-Institut, Marburg/Lahn 1974, X<X.VI, ss. 285. 

Praca ukazała się jako 94 pozycja z serii „Naukowe przyczynki do historii i geo
grafii środkowo-wschodniej Europy" w Instytucie Herdera. Jest to monografia pod
sumowująca wyniki przedwojennych badań niemieckich oraz polskich archeologów 
i historyków. Obejmuje okres od wystąpienia w okolicach Niemczy najstarszych 
śladów osadnictwa z okresu neolitu, głównie jednak od r. 1200 p.n.e., odkąd można 
stwierdzić ciągłość osadniczą w Niemczy, aż po r. 1435, czyli po koniec okresu hu
syckiego. Podzielona ona została na 6 rozdziałów. Autor przedstawił w nich kolejno 
przedhistoryczne osadnictwo na Wzgórzu Niemczańskim, Niemczę w świetle źródeł 
pisanych do r. 1200, dzieje Niemczy jako kasztelanii, podgrodzia i grodu, początki 
niemczyzny w· Niemczy i jej okolicach, rozwój miasta po przyjęciu prawa niemiec
kiego, wreszcie okres panowania husyckiego (lata 1429-1435). 

Wzbogacają książkę wyciągi z najważniejszych źródeł dokumentarnych i kroni
ka1·skich, ih1stracje i ryciny. Wykaz źródeł jest wyczerpujący i prawie pełny. choć 

brak np. Kodeksu dyplomatycznego Śląska K. Maleczyńskiego. Spis wykorzystanej 
literatury jest bogaty. Obejmuje opracowania w języku niemieckim i 19 polskich. 
Literatura obca jest bardzo zróżnicowana pod względem wartości, od kalendarzo
wych artykulików po opracowania wysokiej rangi. 

Zadanie swoje Autor mógł spełnić tym łatwiej, że zna dzieje Niemczy dobrze. 
Pisał o nich wielokrotnie, np. w czasopiśmie ziomkowskim Niemców przesiedlonych 
z Dzierżoniowa pt. ,,Hohe Eule". Swoje autorskie kredo formułuje już we wstępie, 
zapowiadając bezstronną próbę przedstawienia monografii małego dolnośląskiego 
miasteczka, które w dziejach Sląska odegrało wielokrotnie ogromną rolę. Dzieje 
tego miasteczka tworzyli tam Poloni quam Teutonici, którzy swoim postępowaniem 
i działaniem omnes et singuli stworzyli ową miejscowość Nemzi. Miejscowość Autor 
kreuje na ojczyznę ostatnich Silingów, potem według niego powstał w niej ośrodek 
i gród wczesnosłowiańskiego terytorium, piastowska kasztelania, miasto na prawie 
niemieckim, wreszcie ważny ośrodek ruchu husyckiego na Sląsku. 

Jak już powiedziano, Autor chce być, a udaje mu się to w dużym stopniu, 
bezstronnym referentem tego, co literatura i źródła mają do powiedzenia o Niemczy. 
Unika polemicznych ataków i tylko z rzadka nie może się powstrzymać od publi
cystycznych wtrętów (np. gdy wspomina, nie wiadomo po co, przy omavv:ianiu przed
historycznych dziejów Niemczy o przesiedleniu niemieckiej ludności Sląska w 1945 
r.). Dzieje archeologicznych badań w Niemczy Scholzel referuje sumiennie i często 
powołuje się na autorów polskich Hołubo,vicza i Kaźmierczyka. Ocena roli Silingów 
na śląsku jest jednak przestarzała, gdyż Autor nie zna nowszych poglądów polskich 
prehistoryków na temat autochtonizmu Germanów i Słowian na Sląsku. 

Następny rozdział poświęcił Autor skrupulatnemu omówieniu zebranych wzmia
nek źródłowych o Niemczy do r. 1200. Rozpoczyna od Kosmasa i Thietma1·a, a na
stępnie wykorzystuje Herborda i późniejszych kontynuatorów Kosmasa, wreszcie za
piskę z Kroniki polsko-śląskiej. Scholzel nie uchyla się od spraw drażliwych, np. 
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usiłuje odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić twierdzenie Thietmara, że Niemcza 
została „a nostris olim condita", z zaciekłym oporem grodu stawianym wojskom 

Henryka II w 1017 r. 
Od samego początku dziejów Niemcza odgrywała znaczną rolę na Sląsku. Tu 

jest siedziba jednej z kasztelanii śląskich, czemu poświęcony jest rozdział następny. 
Skrzętnie zostały zebrane wiadomości źródłowe o kasztelanach niemczańskich (na
liczył ich w latach 1230-1295 co najmniej 11) i kasztelanii niemczańskiej, próbując 
zrekonstruować jej granice i określić powierzchnię na około 1900 km2. Sam gród 
niemczański leżał na skrzyżowaniu szlaków handlowo-komunikacyjnych. Jego po
wierzchnia w obrębie murów wynosiła 2700 m2• Już w najstarszych przekazach 
Niemcza jest nazwana urbs, civitas oppidum. Thietmar oprócz Niemczy nazwę urbs 
łączy tylko z Wrocławiem. Oprócz tego z Niemczą związane jest określenie castrum, 
zamieszkiwanym głównie przez załogę wojskową. Powierzchnia domu na podgrodziu 
wynosiła przeciętnie 20 m2. 

Wreszcie kościół. żródłowe 3ego początki sięgają polowy XIII w. Wokół niego 
utworzyła się osada, zwana potem starym miastem, a określana jako osada targo
wa. Fakt istnienia wysoko zorganizowanych osad w Niemczy jeszcze przed lokacją 
świadczy, co Autor obiektywnie rejestruje, o słuszności polskiej teorii ewolucji, dla 
której wprowadzenie prawa niemieckiego było jednym z ostatnich etapów rozwoju. 
Zaraz jednak zaznacza, że nauka niemiecka odrzuca tę teorię jako czysto spekula
tywną tezę. 

Następny, czwarty rozdział traktuje o początkach niemczyzny w okolicach Niem
czy. Autor zauważył Niemców najwcześniej w r. 1210 we wsi Kydlinie, dawnej 
polskiej osadzie. W kilku następnych wsiach. Niemcy mieli również wyprzeć poprzed
nich polskich mieszkańców. Przytoczone przez Autora przykłady są jednak tylko 
nadaniami prawa niemieckiego osadom już istniejącym i nic nie upoważnia do 
twierdzenia, że wraz ze zmianą warunków życia gospodarczego nastąpiła w nich 
wymiana ludności. Trzeba tutaj podkreślić za Autorem, że z 85 wsi i folwarków 
okręgu niemczańskiego do r. 1340 tylko polowa wsi otrzymała prawo niemieckie. 
O istnieniu prawa polskiego świadczy również długoletnie działanie sądów prawa 
polskiego (Zaude). 

Pierwszy ślad prawa niemieckiego w samej Niemczy łączy się z 1282 r. Wójt 
Niemczy Mikołaj występuje jako świadek na dokumencie Henryka IV. Równocześnie 
na zamku w Niemczy rezyduje jednak co najmniej do 'l'. 1306 kasZJtelan. W r. 1295 
mamy już w Niemczy wójta, gdyż źródło mówi: ,,Advocatus cum tota universitate 
civium". O radzie miejskiej słyszymy po raz pierwszy dopiero w r. 1369, ale jest 
to również rada nietypowa. Powołuje ją wójt z upoważnienia księcia. Bardzo to 
rzadki sposób powoływania Rady w miastach na prawie niemieckim. Z 1369 r. po
chodzi też najstarsza pieczęć miejska. A więc okres prawa niemieckiego w Niemczy 
nie wyszedł właściwie poza cykl wójtowski. 

Niemcza, według dokumentu z 1288 r., była miastem książęcym. Do miasta na
leżało pewne terytorium (territorium, districtus, Weichbild). Organizację cechową 
otrzymuje Niemcza dopiero w połowie XIV w., w 1515 r. prawo organizowania 

targów rocznych (15 VIII) i tygodniowych (w środy). Widać więc, że prawo niemiec
kie w mieście jest właściwie tylko szablonem, za którym 1kryje się treść zupetnie 
nietypowa dla stosunków miejskich na Sląsku. 

Podobnie jest z kościołem. Przed otrzymaniem prawa niemieckiego miała Niem
cza już dwa kościoły: parafialny św. Wojciecha i kaplicę zamkową $w. Piotra. 
Z 9 X 1295 r. pochodzi dokument fundacyjny nowego kościoła $w. Mikołaja, który 

powstał jako filialny kościoła św. Wojciecha. Mieli z niego korzystać „tam Polani 
quam Teutonici". W takiej kolejności wymienia dokument mieszkańców Niemczy -
chyba nie bez powodu. $w. Mikołaj jako patron znany jest zarówno Polakom jako 
opiekun rybaków, jak i Niemcom jako opiekun kupiectwa. 
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Ostatni rozdział posw1ęcony dziejom husytyzmu w Niemczy nie jest organicznie 
związany z całą pracą. Stanowi tylko dodatek do monografii, której ciągłość dopro
wadzona jest mniej więcej do końca XIII w. To co napisano o Niemczy z czasów 
jej przynależności do księstwa brzeskiego, jest tylko zbiorem luźnych uwag, bez 
których książka mogłaby się spokojnie obyć. Husytyzm Autor traktuje jako ruch 
bez podłoża społecznego, a o powstaniu husyckim pisze jako o najazdach rabunko
wych. Nie wytrzymuje też krytyki sformułowana bez uzasadnienia teza, że husytyzm 
jest słowiańską reakcją przeciw niemieckości Sląska. 

Szkicując na trzech stronach dzieje Niemczy do ostatniej wojny, Autor kończy 
słowami: ,,Ostatnia niedorzeczna wojna oszczędziła Niemczę, ale wygnała z niej 
siedemsetletnią niemczyznę". Napisał tak, mimo że tej niemieckości na kartach 
swojej książki właściwie nie pokazał. 

Tak więc z mieszanymi uczuciami rozstajemy się z tą książką tak ciekawie się za
powiadającą od pierwszych kart wstępu. Ze zgromadzonych i omówionych materia
łów Autor nie zawsze umiał, czy może nie chciał, wyciągnąć ostatecznych wniosków. 
Przyzwyczajenia warsztatowe cechujące historiografię dawnego stylu zmuszają czę
sto Autora do rezygnacji z zapowiadanego obiektywizmu, ale z drugiej strony ksią
żka oparta jest na obfitym materiale archeologicznym i źródłowym, wobec czego 
doświadczony znawca problematyki miejskiej potrafi bez większych trudności uzu
pełnić niedomówienia Autora. 

Bronisław Turoń 

K. H. Ja r a u s  c h, THE ENIGMATIC CHANCELLOR. BETHMANN HOLLWEG 
AND THE HUBRIS OF IMPERIAL GERMANY, New Haven and London 1973, 
XIV, SS. 560. 

Z 8 lat kanclerstwa Th. Bethmanna Hollwega 5 przypadało na okres pokoju, 
niemniej trzy lata kanclerstwa wojennego nie bez powodu dominowały w formowa
niu poglądów na tę postać. Punktem wyjścia były przy tym dwa, w jakiejś mierze/ 
sprzeczne ze sobą zjawiska. Z jednej strony na Bethmannie ciążyła współodpowie
dzialność za wybuch wojny (np. decyzja z 5 VII 1914 r. o udzieleniu carte blanche 
Wiedniowi w stosunku do Serbii), jej rozszerzanie się (złamanie neutralności Belgii, 
którego bronił osławionym określeniem umów o neutralności jako „skrawka papie
ru") i sposób prowadzenia (zgoda na użycie bez ograniczeń lodzi podwodnych). Ze 
strony drugiej już w czasie wojny wiedziano w Niemczech i poza granicami Rzeszy 
o uporczywej rywalizacji czy walce kanclerza z kolami skrajnej prawicy, aneksjo
nistami i dowództwem wojskowym za Falkenhayna, a jeszcze bardziej za III do- /
wództwa, o próbach współpracy z Centrum, mieszczańskimi demokratami i prawicą
SD. Ten drugi aspekt wojennych rządów Bethmanna przeważył w okresie między
wojennym. W rezultacie dla nacjonalistycznej opinii stal się jednym ze sprawców
klęski, bez mała „przestępcą listopadowym", choć w 1918 r. już jako eks-kanclerz
rezydował w rodzinnym Hohenfinow. Szczyto-wą postać przybrało to w ocenach
hitlerowców. Historycy liberalni przypisywali mu cechy filozofa, Hamleta, polityka
umiar-kowanego, ale cierpiącego na brak woli i niezdecydowanego.

Zwrot nastąpił dopiero przed kikunastu laty, gdy długą dyskusję nad polityką 
Niemiec w dobie I wojny światowej zainicjowały prace hamburskiego historyka 
F. Fischera 1. Tzw. ,,Fischer-Kontroverse" wciągnęła do dyskusji wielu znawców
epoki i spowodowała pojawienie się dziesiątków prac różnego kalibru.

1 Zapowiedzią stal się artykuł Deutsche Kriegsziele, Revolutionierung und Se�a
ratfrieden im Osten, 1914-1917 (Historische Zeitschrift, t. 188, 1959); głównym dz1e-
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Zasadnicze i ostre oskarżenie polityki niemieckiej, jakie wyszło spod p1ora 
Fischera, a następnie także całej grupy jego uczniów, nie ominęło i Bethmanna. 
Okazało się, że brał on czynny udział w formowaniu planów aneksyjnych. Szczegól
nie ważnym dowodem było memorandum z 9 IX 1914 r., a więc pochodzące z okresu 
powodzeń oręża niemieckiego na Zachodzie przed bitwą nad Marną, w którym 
kanclerz jako „ogólny cel wojny" stawiał obszerne aneksje na Wschodzie i Zacho
dzie 2. Powstał w ten sposób „problem Bethmanna Hollwega" a. Z dawnego niemal 
sługi lewicy kanclerz stal się przedstawicielem aneksjonistycznej prawicy, z którą 
toczył walkę. Mimo wielu głosów w jego obronie, które pochodziły od tradycyjnie 
nastawionych oponentów Fischera 4, zniknął w każdym razie filorof na fotelu kanc
lerskim, zastąpiony przez zimnego i wyrachowanego polityka, knującego własne 
plany i starającego się je realizować. 

Te dłuższe uwagi wstępne mają na celu nie tylko przedstawienie stanu poglądów 
na Bethmanna, aby znaleźć miejsce dla Of!lawianej pracy Jarauscha W trakcie 
ostatnich kilkunastu lat spór o Bethmanna przeobraził się w ocenę przeszłości Nie
miec w znacznie szerszym tego słowa znaczeniu. Bethmann zaś wyrósł na współ
twórcę koncepcji odgrywającej niebagatelną rolę. 

Pomimo tego, że o Bethmannie pisano tak wiele od czasów I wojny światowej, 
praca Jarauscha jest jedną z pierwszych naukowych biografii piątego kanclerza 
Rzeszy. Ponieważ zaś praca E. von Vietscha 5 zatrąca poważnie hagiografią, Jarausch 
w gruncie rzeczy pierwszy pokusił się o pełną biografię. Podstawę źródłową, pomi
jając niezwykle obfite pozycje drukowane, znalazł Autor w kilku archiwach NRD, 
RFN, Austrii i w różnych zbiorach prywatnych. Porównując książkę z monografia
mi Fischera, widać, że większą w niej rolę odgrywają papiery pozostawione przez 
różnych polityków niż akta. Ponieważ zaś Autor bardzo często posługuje się frag
mentami źródeł, choć tylko w postaci drobnych wycinków 6, nie bez znaczenia jest 
ich pochodzenie dla naświetlenia postaci Bethmanna bardziej przez listy i notatki 
prywatne niż za pomocą dokumentów i korespondencji urzędowej, nawet poufnej. 

Autor zajmuje się całym życiem kanclerza, ale na plan pierwszy wysuwają się 
lata 1914-1917, zajmujące prawie 60°/o całej objętości obszernej rozprawy, gdy lata 
1905-1914, poprzednie lata działalności ministerialnej i kanclerskiej, stanowią nie
spełna 1/4 pracy 7. Układ ten jest zrozumiały, choć na tle dotychczasowej literatury
szkoda, że Autor nie poświęcił więcej uwagi okresowi przedwojennemu, a to z paru 
powodów. Wtedy kształtowały się metody polityczne Bethmanna, a konfrontacja 
ich z nową sytuacją od 1914 r. doprowadziła do wielu konsekwencji. Warto było 
zwrócić uwagę także na problem, że Bethmann jako jedyny kanclerz Rzeszy cesar
skiej do swojego stanowiska doszedł przez sprawy wewnętrzne, a w polityce zagra
nicznej był homo novus. Tu też znaleźć można pewne pominięcia {np. nie w pełni 

łem była obszerna praca Griff nach der Weltmacht, Diisseldorf 1961; następna, 
Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914, Diisseldórf 1969, ukazała 
się już w trakcie zaciętej polemiki; ponadto szereg drobniejszych. 

2 F i  s c h e  r, Griff ... , s. 110-112. 
a Por. np. German Imperialism, 1914-1918, wyd. G. D. Feldman, New York 

1972, s. 123 nn. 
4 Przykładem może być nestor prawicowej historiografii zachodnioniemieckiej 

G. Ritter, który t. III swojej pracy Staatskunst und Kriegshandwerk, Miinchen 1964,
zatytułował Die Tragodie der Staatskunst, Bethmann Hollweg als Kriegskanzler,
a główny powód katastrofy w lecie 1914 r. widział w „bezsilnej zależności kierowni
ctwa politycznego od planów dowództwa wojskowego" {s. 19).

s Bethmann Hollweg, Staatsmann zwischen Macht und Ethos, Boppard 1969. 
6 Chwilami robi to wrażenie jakby stosowania w miniaturze angielskiej metody 

life and letters. 
7 Nie wliczam tutaj obszernych przypisów (120 stron). Każdy z nich odnosi się 

do całego akapitu, tak że nieraz trudno jest zorientować się, skąd zaczerpnięta zo
stała taka czy inna wypowiedź. 
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wyjaśniona jest l'Ola Bethmanna w okresie Bloku Bi.iłowa, szczególnie przy uchwala

niu ustawy o związkach z jej znanym paragrafem językowym). Sam Autor stwier
dza zresztą, że początkowe lata kariery politycznej Bethmanna to „most creative 
period" (s. 58) s. 

Ogólna koncepcja rządzenia Bethmanna polegała na wprowadzaniu takiej libe
ralizacji, która ratowałaby cesarstwo i Prusy. Dążył więc do kompromisów we
wnętrznych, przeciwstawiał się skrajności Związku Rolników wśród konserwatystów, 
usiłował zbliżyć tych ostatnich do liberałów (ale czym się to różniło od podobnych 
prób, podejmowanych co najmniej od 1887 r. ?), nawiązywał bliższe kontakty z Cen
trum (ale i przed 1906 r. Centrum było „atutem"), a nawet próbował współpracy 

z prawicą SPD (ale w jakim stopniu genezę to miało w liczeniu od końca XIX w. 
na „linienie" socjaldemokracji?). Przy tym wszystkim pewne fragmenty polityki 
Bethmanna rzutują na charakter jego kompromisowości. W znanej sprawie Zabern 
przeciwstawiał się wojsku, ale w parlamencie bronił jego, trudnych do usprawiedli
wienia, nadużyć (s. 101). 

W polityce zagranicznej hołdował temu, co Autor nazwał „umiarkowanym im
perializmem" (np. s. 110), niemniej częsta rozbieżność między planami i przewidy
waniami a realnym przebiegiem wypadków rzuca charakterystyczne światło na jego 
poczynania. W gruncie rzeczy był bezradny wobec zbliżającego się kataklizmu, nig
dy nie zrozumiał jego powodów i swojego w nim udziału. Choć Autor nigdzie tego 
nie powiedział, trudno sobie wyobrazić realizację planów tego „umiarkowanego im
perializmu" bez oporu ze strony przeciwników, czyli bez wojny. Nie bez racji 
w pracy mowa jest kolejno o „mirażu polityki światowej", a potem o „iluzji wojny 
ograniczonej", o tym ostatnim w czasie gorących dni lata 1914 r. Wiara w to, że 
po błyskawicznym zakończeniu lokalnej wojny na Bałkanach skuteczne może być 
zgłoszenie przyjaznych zamiarów wobec państw rozbitej teraz Ententy (s. 159-160), 
przypomina niemal deklaracje Hitlera wobec Anglii i Francji po wrześniu 1939 r. 

W obszernych częściach książki obejmujących okres wojny dwa zagadnienia 
nasuwają pewne uwagi. Przy takich czy innych sukcesach w rozgrywkach wewnętrz
nych przeważały niepowodzenia począwszy od dezintegracji strategii dyplomatycz
nej Bethmanna na początku sierpnia 1914 r. (s. 175) aż po zgodę na bezwzględną 
walkę lodziarni podwodnymi. Żadne z nich nie podsuwało mu myśli o ustąpieniu, 
i tak np. w sierpniu 1914 r. łatwo pocieszył się „patriotyzmem" (s. 177), potem za
truty został zwycięstwami (s. 196). Czy dowód to na oportunizm, czy też już we 
wcześniejszych koncepcjach kanclerza tkwiły przesłanki planów aneksyjnych? 
Sprzeczności w jego postawie znaleźć można wiele, np. trudne do pogodzenia były 
dążenia do dyplomatycznego rozbicia koalicji z programem aneksyjnym (s. 202) 

albo to, że Bethmann wchodził w okres wojny pojmując ją jako walkę z Rosją 
o kontynentalną supremację, tymczasem imperialistyczne dążenia zmieniły ją w świa
tową konfrontację z mocarstwami zachodnimi (s. 188).

Drugi problem jest poważniejszy. Pod piórem Jarauscha Bethmann urasta na 
twórcę koncepcji „pośredniej hegemonii" Niemiec w Europie (np. s. 210) wraz z jej 

najważniejszymi składnikami, jak Mitteleuropa. Miała to być droga pośrednia mię
dzy bezgranicznym aneksjonizmem a obroną status quo ante, przy czym Autor, 
choć budzi to w nim pewne wątpliwości (na skutek podobieństwa do hitlerowskiej 

s Trafiają się w tej części pracy usterki, np. Gorlitz to nie Górny Sląsk (s. 32), 
rezydencja królewska wznoszona była nie w Prusach Zachodnich (s. 83). lecz w Po
znaniu, i nie była oznaką porozumienia z polską szlachtą, inne znaczenie miało 
hasło Bethmanna nunquam retrorsum, a wywłaszczono 4, nie 1 majątek polski. 

9 Układ pracy, w której okres wojny omówiono w postaci rozdziałów dotyczą
cych kolejno: celów wojennych, gry dyplomatycznej, sprawy lodzi podwodnych i ge
nezy upadku Bethmanna, a osobno w aneksie kwestię Mitteleuropy, powoduje 
oderwanie od siebie poszczególnych problemów. 
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Festung Europa), w takiej rekonstrukcji Europy widzi także analogie ze Związkiem 
Celnym i Wspólnym Rynkiem (s. 228). W jakiejś mierze widać tutaj odwrót od 

poglądów Fischera i dostrzeganie ostrzejszej granicy między skrajnym i umiarko

wanym aneksjonizmem, między dążeniem do rządów bezpośrednich a tworzeniem 
sfer wpływów. Sprzyja podobnemu ujęciu bliższe charakteryzowanie przeciwników 
Bethmanna na prawicy niż zwolenników koncepcji zbliżonych do jego (drobny tego 
przykład to ledwie parokrotne wzmiankowanie F. Naumanna), nie mówiąc o le
wicy. To prawda, że prawica była szczególnie głośna, a nastroje nacjonalistyczne 
0garnęly szerokie kręgi inteligencji, niemniej prowadzi to do paradoksalnych wnio

sków, że np. zgoda na wojnę lodziarni podwodnymi była najbardziej demokratyczną 
decyzją Bethmanna wobec nacisków nie tylko cesarza i III dowództwa, ale i stano
wiska większości Reichstagu (s. 306-307). W zagadnieniu celów wojny, należącym 
do kluczowych, kanclerz stoi, w opisie Autora, jako dalekowzroczny, choć bezsilny, 

mąż stanu wobec demona wojny totalnej. 

Inaczej wygląda polityka wewnętrzna Bethmanna 9, który u Jarauscha zmienia 
się z konserwatywnego biurokraty w zwolennika reform dla zachowania systemu. 
Niezdolność do ich przeprowadzenia, a zwłaszcza dymisja kanclerza zapoczątkowała 
już w 1917 r. rewolucję w Niemczech (np. s. 347-348). Rewolucja jest więc poj
mowana jako wewnętrzne załamanie się panującego reżimu. Stąd też po'chodzi ge
neralny wniosek, wynikający według Autora z losów Bethmanna, że Niemcy cesar
skie nie zostały rozbite ani p1·zez klęskę militarną, ani przez rewolucję, ale popełniły 
samobójstwo (s. 404). 

Kontrowersyjnych więc uwag nie brak w pracy. Jest ona jednak tak bogata 
w materiał, że mimo wszystko wartość jej nie ulega wątpliwości. Ponieważ zaś 
h·udno spodziewać się odnalezienia poważniejszych nowych materiałów (papiery sa
mego Bethmanna zostały zniszczone), pozostanie chyba na długo główną biografią 
tej skomplikowanej postaci. 

Adam Galos 

E. K l e i n, RADA LUDOWA WE WROCŁAWIU, CENTRALNA RADA DLA
PROWINCJI ŚLĄSKIEJ, Wrocław-Warszawa 1976, ss. 409. 

Skomplikowany okres lat po zakończeniu I wojny światowej na Sląsku posiada 
już obfitą literaturę naukową zarówno w języku polskim, jak i w obcych. W Pol
sce największą uwagę zwrócono jednak z natury rzeczy na wypadki górnośląskie, 
zwłaszcza na okres powstań 1• Praca Kleina tymczasem, choć mowa w niej jest
także o stanowisku Rady wrocławskiej wobec spraw polskich, dotyczy fragmentu 
stosunków niemieckich 2. 

Złożona struktura CRL, jej dwoisty charakter jako organu miejskiego i prowin
cjonalnego, istnienie wielu jej komórek zajmujących się różnymi dziedzinami życia, 
wszystko to zmuszało do wnikliwych rozważań, a zarazem czyniło z CRL wdzięczny 
obiekt dociekań naukowych. Wiadomo, jak bardzo rady w Niemczech różniły się od 
systemu radzieckiego w Rosji. Rola żywiołów prawtcowych na Sląsku, jak w ogóle 
we wschodnich prowincjach Prus, a w dodatku „niebezpiec.zeństwo polskie", tym 
bardziej oddalały rady na tym terenie od lewicy. CRL na skutek tego staje się waż-

1 Najbliższe tematycznie omawianej monografii jest opracowanie W. L e s  i u k a, 
Rady robotnicze, żołnierskie, chłopskie i ludowe w rejencji opolskiej w latach 
1918-1919, Opole 1973, w której jest sporo wzmianek o CRL (np. s. 16 nn.). 

2 Pracę E. Kleina oceniałem już jako pracę habilitacyjną. Obecnie jest ona jed
nak znacznie zmienióna, a ponadto w tamtej ocenie zwra::ałem uwagę na ogól na 
inne kwestie. 
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nym przykładem losów rad w Niemczech, przybierając skrajną postać „rady porząd
kowej" władz oraz „ośrodka kontrrewolucji i nacjonalizmu" (s. 330-331). 

Najważniejszą podstawę do napisania oqszernej pracy stanowi ogromny, liczący 
262 tomy zespól Centralnej Rady Ludowej, przechowywany w Archiwum wrocław
skim. W porównaniu do niego wszystkie inne materiały z tego archiwum i z ponad 
10 innych mają w jakimś stopniu charakter pomocniczy. Niemniej dodać trzeba, że 
Autor sięgnął także do źródeł drukowanych (ulotki, kilkadziesiąt gazet i czasopism). Nie 
podaje całej, Z\Vłaszcza niemieckiej, literatury naukowej dotyczącej dziejów rad 
w Rzeszy, ale Jego celem nie było porównywanie CRL z podobnymi organami. 
Ogłoszenie rozprawy poprzedziło opublikowanie przez Autora sporej liczby artyku
łów z tego samego zakresu. 

Pierwsze dwa rozdziały pracy obejmują początki CRL, następnych dziesięć po
szczególne aspekty jej organizacji, działalności i losów (podstawy prawne, struktura 
organizacyjna, stosunek do innych rad śląskich i władz administracyjnych, CRL 
a wojsko, polityka wobec Górnego Sląska, Partia Komunistyczna i lewica proleta
riacka wobec CRL oraz polityka tej ostatniej wobec wsi), aby zakończyć „zmierz
chem Rady". Wiele przemawia za takim układem, w pewnym stopniu osłabia on 
chronologię historii Rady. 

Z naciskiem należy podkreślić niezwykle staranne wykończenie pracy. Jest ona 
bogato udokumentowana materiałem faktycznym, Autor dodał na końcu kilka ane
ksów (wykazy członków Rady, lewicowego Wydziału Dwudziestu, Zarządu i Wydzia
łu Ludowego CRL, wykazy ważniejszych narad i ogłoszonych przez CRL druków), 
a między indeksami jest też i rzeczowy, rzadko stosowany w pracach polskich 3 • 

. Sumienność Autora spowodowała także dokładność w przedstawianiu poszcze
gólnych kwestii, niekiedy powoduje to podawanie drobnych szczegółów, jak np. 
,,pożegnalnej" fotografii członków CRL (s, 326). Takie podejście możliwe było zwła
szcza dzięki wspomnianemu zespołowi archiwalnemu. 

Dokładność z jednej strony, a ze strony drugiej konstrukcja, częściowo chrono
logiczna, częściowo rzeczowa, przyczyniły się, że tu i ówdzie Autor nie uniknął 
powtórzeń, choć chodzi o drobne fragmenty (np. o piśmie „Das Neue Deutschland", 
s. 87 i 137, powstanie Centralnej Rady Robotniczo-żołnierskiej dla Górnego Sląska,
s. 152 i 152/3, o Jagowie, s. 13 i 172, zastąpienie Preschera przez Zollnera, s. 282
i 294, Komisja Główna, s. 121, na s. 272 jaśniej o jej powstaniu).

Sposób przedstawiania losów CRL, zwłaszcza jej kontaktów z administracją czy 
wojskiem, akcydentalnie także np. z biskupem wrocławskim, powoduje, że praca 
obejmuje najważniejsze zagadnienia z dziejów Wrocławia, a nawet w części Dolnego 
Sląska od listopada 1918 r. do wiosny 1919 r. Wydaje się jednak, że niekiedy nale
żałoby zwrócić baczniejszą uwagę na sytuację w całych Niemczech. Pozostaje do 
rozważenia, w jakim stopniu na pozycję CRL i jej przemiany, obok stosunków miej
scowych, na pewno bardzo istotnych, oddziaływały czynniki ogólnopaństwowe. I tak 
np. przy normowaniu stosunków między radami a administracją warto zwrócić uwa
gę na ofensywę Rady Pełnomocników Ludowych przeciwko radom (posiedzenie 
gabinetu z 13 XII 1918). Czy i ewentualnie w jakim stopniu na stosunki z wojskiem 
swój wpływ wywierała sytuacja w Berlinie, gdzie kontakty nawiązan� zostały 
wcześniej? Sama zasada tworzenia rad jako reprezentacji partii, a nie pochodzą
cych z wyborów przez ogół robotników, obowiązywała w większości wypadków 

3 Indeks rzeczowy jest zarazem bardzo pomocny i trudny do sporządzenia. Pra
wie zawsze można znaleźć w nim usterki. Trafia się to i w pracy Kleina, np. nie 
było chyba celowe wprowadzanie hasła Rada Ludowa we Wrocławiu, Centralna 
Rada dla prowincji śląskiej, gdyż Radzie tej poświęcona jest cala praca. Czasem 
w indeksie podaje się także terminy niemieckie, czasem nie. Niekiedy inne nazwy 
pojawiają się w indeksie niż w tekście (np. Wydział Berliński, a na s. 120 Biw·o 
Berlińskie). Jeden z najważniejszych fragmentów konferencji wrocławskiej z 30 
XII znajduje się na s. 219-222, a w indeksie podano tylko s. 223 
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w całej Rzeszy (por. np. sprawozdanie Rady Pełnomocników Ludowych na I kon
gres Rad 16 XII 1918). A może znaczenie konferencji z 30 XII, o której mowa jest 

w pracy kilkakrotnie, byłoby bardziej zrozumiale, gdyby połączyć to z ważkimi 
w tym czasie wydarzeniami w Berlinie. Także ożywienie lewicy we Wrocławiu 
w marcu 1919 r. związane było chyba z wypadkami w różnych częściach Niemiec. 
W drobnych fragmentach o partii Centrum można by skonfrontować postawę partii 

na Śląsku z jej polityką w Rzeszy (np. na podstawie R. M o r s  e y, Die deutsche 

Zentrumspartei 1917-1923, Dilsseldorf 1966). 
Jeszcze garść drobnych uwag. Przy operowaniu w tekście znaczną ilością skró

tów wygodniejsze dla czytelnika byłoby dodanie spisu tych skrótów niż wyjaśnianie 
ich w miejscu pierwszego występowania. Wpływ partii konserwatywnych skurczył 
się znacznie wcześniej niż na początku XX w. (s. 17). Wybory do sejmu pmskiego 

wobec obowiązującej ordynacji mało są reprezentatywne. Narodowi liberałowie na

leżeli jak najbardziej do Vaterlandsparteien i w znacznej większości opowiadali się 
w czasie wojny za „pokojem niemieckim", a nie „pokojem porozumienia". Drobno
mieszczańska Fortschrittliche Volkspartei bliższa była monarchizmowi niż republice 
(s. 18). Narodowi liberałowie nastawieni byli zdecydowanie antysocjalistycznie i an
tycentrowo. SPD była do 1917 r. jedyną partią robotniczą nie tylko na Śląsku, ale 

,w całych Niemczech (s. 19). Od 1878 bądź 1881 r. w obu okręgach Wrocławia na 

19 kampanii wyborczych do Reichstagu jednak w 4, a więc w ponad 206/o, wygry
wali kandydaci niesocjalistyczni (s. 19). Trudno mówić o „głównie FVP" (s. 22), bo 
była ona w tym czasie jedyną partią liberalną. Dokładne ustalenie liczby Polaków 
we Wrocławiu jest niemożliwe, bezpieczniej jednak jest mówić o kilkunastu tysią
cach niż ok. 20 tys. (s. 28). Kompania czy pułk to nie formacja (s. 141), lecz jedno
stka wojskowa. Może nie zawsze dobrze jest wierzyć Hesterbergowi (np. s. 190-191), 
który stara się podkreślić osiągnięcia w likwidowaniu rewolucji. Wobec częstych 
wspólnych wystąpień CRL z Centralną Radą żołnierską może dobrze byłoby poświę
cić tej ostatniej więcej miejsca (s. 142-145). 

W sumie mamy jednak do czynienia z pracą rzetelną, która w SP.osób bardzo 
dokładny naświetla istotny fragment z dziejów Wrocławia i Śląska. 

Adam Galos 

P. L o s s  o w s k i, MIĘDZY WOJNĄ A POKOJEM. NIEMIECKIE ZAMYSŁY
WOJENNE NA WSCHODZIE W OBLICZU TRAKTATU WERSALSKIEGO, MA
RZEC-CZERWIEC 1919 ROKU, Warszawa 1976, ss. 350. 

Stosunkowo obfita literatura historyczna dotycząca polityki Niemiec wobec Euro
py wschodniej w okresie I wojny światowej została ostatnio wzbogacona wartościo
wą pracą Piotra Lossowskiego Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły 

wojenne na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego, marzec-czerwiec 1919 roku. 

W świetle dotychczas opublikowanych prac P. Lossowskiego można stwierdzić, że 
recenzowana książka stanowi kontynuację jego zainteresowań badawczych obejmu
jących stosunki polsko-niemieckie oraz rozwój wydarzeń na terenie republik nad
bałtyckich. 

Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym we wstępie do książki poszczególne za
gadnienia zostały ujęte wielowarstwowo, co w efekcie daje plastyczny pogląd na 
złożoność tematyki pracy. Spośród tematów poruszonych w pracy na szczególne 

podkreślenie zasługują: polityka Niemiec wobec Polski w pierwszej połowie 1919 r., 
ingerencja militarna Niemiec w sprawy wewnętrzne Łotwy i Estonii, wykorzystanie 
przez Niemcy aktywnej polityki na wschodzie jako elementu przetargowego w pa
ryskich rokowaniach pokojowych. 

4 - Sobótka 1976, z. 3 
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Stosunki polsko-niemieckie przedstawiono w książce na szerokim tle Polityki 
wschodniej państwa niemieckiego oraz w kontekście rolrowań pokojowych w Pa
ryżu. Spośród problemów związanych z tym kręgiem tematycznym na wyróżnienie 
zasługują: polityka zaborcy wobec Powstania wielkopolskiego i próby zduszenia 
ruchu powstańczego, stanowisko zaborcy wobec ludności polskiej w WielkopQlsce, 
na Pomorzu (w prowincji Prusy Zachodnie) i na Śląsku w kontekście prób utrzy
mania tych ziem przy państwie niemieckim, przygotowania militarne strony nie
mieckiej do agresji na ziemie polskie oraz odpQwiedź Polski na te Poczynania. 
Wszystkie te zagadnienia przedstawiono przy wykorzystaniu szerokiej bazy archi
walnej oraz opracowaniowej. Szereg uzupełnień do tej tematyki, szczególnie w po
wiązaniu z sytuacją na Pomorzu, zostanie zamieszczonych w końcowej części ni
niejszej recenzji. 

Drugi krąg tematyczny książki obejmuje zagadnienie interwencji niemieckiej 
w sprawy wewnętrzne Lotwy i Estonii, będące częścią składową polityki Niemiec 
wobec Ententy oraz Rosji Radzieckiej. Tak więc w pracy omówiono: proces powsta
wania „Freikorpsów'' oraz innych ochotniczych formacji wojskowych, przeznaczo
nych do działań militarnych na terenach nadbałtyckich, konkretne działanie 
poszczególnych oddziałów wojskowych na ziemi łotewskiej (w tym głównie „że
laznej Dywizji"), próby wygrania „karty nadbałtyckiej" w czasie rokowań Pokojo
wych w Paryżu. 

Aktywna polityka zagraniczna Niemiec na Wschodzie Europy w miesiącach wio
sennych 1919 r. miała spełnić określoną funkcję w całokształcie polityki zagranicznej 
Niemiec. Dzięki takiej polityce pańshvo niemieckie, dążyło do pomniejszenia swo!iej 
porażki w I wojnie światowej pQprzez wywarcie presji na państwa sprzymierzone 
i stowarzyszone obradujące na kongresie Pokojowym w Paryżu. W tym miejscu 
na podkreślenie zasługują ustalenia Autot·a obrazujące postawę społeczeństwa nie
mieckiego, mas żołnierskich oraz przywódców państwowych i dowódców wojsko
wych wobec projektu traktatu wersalskiego wręczonego stronie niemieckiej 7 V 
1919 r. oraz ultymatywnej i ostatecznej odpowiedzi państw sprzymierzonych na 
dezyderaty niemieckie w dniu 16 VI 1919 r. W maju i czerwcu 1919 r. podstawowym 
problemem dla Niemiec było przyjęcie warunków pokojowych Ententy, albo też ich 
odrzucenie i dalsze kontynuowanie działań militarnych na Zachodzie, a być może 
także na Wschodzie Europy. Ta część rozważań Autora posiada kluczowe znaczenie 
dla całej pracy. Przy wyliczaniu czynników, które zadecydowały o przyjęciu przez 
Niemcy warunków traktatu pokojowego, a więc rezygnacji z dalszych działań wo
jennych przeciw Entencie, Autor słusznie na pierwszym miejscu stawia antywojen
ne nastroje przygniatającej części społeczeństwa niemieckiego oraz mas żołnier
skich. Ten czynnik, uzupełniony wieloma innymi zjawiskami, w tym także militar
nymi, zadecydował ostatecznie o przyjęciu traktatu wersalskiego przez Niemcy. 

Jak już wspomniano w innym miejscu niniejszej recenzji, wywody Autora 
można by uzupełnić niektórymi danymi z terenu Pomorza, a więc tego terenu, 
który posiadał w tym ola·esie newralgiczne znaczenie dla państwa niemieckiego. 
Należy bowiem pamiętać, że przynależność państwowa Pomorza rzutowała z kolei 
na pozycję Prus Wschodnich w_ państwie niemieckim, przy czym zagadnienie to

zyskuje dodatkowo na znaczeniu z punktu widzenia interesów Niemiec wraz z po
jawieniem się w Prusach Wschodnich - w tym okresie jeszcze słabo zarysowa
nych - tendencji separatystycznych. 

W nawiązaniu do wywodów Autora dotyczących genezy i działalności Heimat
schutzu i Grenzschutzu (s. 27-28) należy stwierdzić, że Heimatschutz działał nie 
tylko w Wielkopolsce, lecz także na terenie Pomorza (np. w Grudziądzu), a jego 
likwidacja w drugiej połowie listopada 1918 r. i przekształcenie w Grenzschutz 
pozostaje w ścisłym związku z licznymi protestami ze strony ludności polskiej, 
rad żołnierskich oraz postępowych kręgów społeczeństwa niemieckiego. Ilustracją 
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stosunku Grenzschutzu do ludności polskiej może być ulotka wydana przez Grenz
schutz Bataillon 4 w Bydgoszczy w dniu 6 III 1919 r., w której Korfantego oraz 
Dmowskiego określono jako „tresowane karłowate osły", a ludność niemiecką wzy
wano do „polowania z nagonką na polskie szlacheckie świnie" 1. Wskazać także 
należy na dużą liczebność oddziałów Grenzschutzu, Regrostu i innych z nimi współ
działających na terenie Pomorza. Według danych zebranych przez Podkomisariat 
Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku - jak można sądzić szacunkowych - w czerw
cu 1919 r. Grenzschutz i inne oddziały ochotnicze liczyły na Pomorzu 122 ooo
żołnierzy i osób cywilnych 2. 

Dodatkowego komentarza wymaga także kwestia przybycia do Polski oddziałów 
armii gen. Hallera drogą morską przez Gdańsk. Autor relacjonując to zagadnienie 
słusznie podkreśla, że strona niemiecka dołożyła ogromnych starań, aby pokrzyżować 
plany przybycia armii Hallera do Gdańska, obawiano się bowiem opanowania mia
sta przez Polaków. W świetle zachowanych źródeł można stwierdzić, że Polacy na 
Pomorzu nosili się z zamiarem wywołania powstania zbrojnego w momencie opa
nowania linii kolejowej Gdańsk-Toruń przez oddziały gen. Hallera. Strona nie
miecka stanowczo protestowała przeciw lądowaniu wojsk gen. Hallera w Gdańsku, 
ponieważ w wyniku zwycięskiego powstania polskiego na Pomorzu nastąpiłoby 
zerwanie kontaktu lądowego Niemiec z Prusami Wschodnimi, a także z formacjami 
wojskowymi działającymi na północy. W tym kontekście staje się zrozumiale duże 
zadowolenie w obozie niemieckim w związku z upadkiem koncepcji przybycia wojsk 
gen. Hallera do Gdańska a. 

Trzecią wreszcie sprawą, która wymaga dodatkowego komentarza, to geneza 
i działalność niemieckich r�d ludowych na Pomorzu. Ruch niemieckich rad ludo
wych na Pomorzu był głęboko rozbity, czego dowodzi m. in. istnienie dwóch, na
wzajem siebie zwalczających, ośrodków dyspozycyjnych (w Gdańsku i Bydgoszczy). 
Wskazać także należy na bezpośrednie powiązania niemieckich rad ludowych (szcze
gólnie ciążących do ośrodka w Bydgoszczy) z Hakatą, która m. in. finansowała 
działalność rad i ich działaczy (np. G. Cleinowa). Ograniczone współdziałanie obu 
systemów rad w maju i czerwcu 1919 r. zostało ponownie przerwane z momentem 
podpisania traktatu pokojowego przez Niemcy,. 

Spośród d1·obniejszych uwag dotyczących recenzowanej książki pragnąłbym pod
kreślić brak wy;kazu źródeł i literatury. Uważam bowiem, że w pracy naukowej -
a do takiej zaliczam książkę. P. Lossowskiego - wspomniany wykaz jest niezbędnie 
potrzebny jako ważny element informujący. Wskazać także pragnę na drobny man
kament w „Indeksie nazwisk", gdzie na stronie 343 błędnie podano imię Marian 
zamiast Mieczysław Wojciechowski. 

Praca Piotra Lossowskiego zasługuje ze wszech miar na uwagę historykó�v. 
a także szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych historią stosunków polsko
-niemieckich. Autor przedstawił w swojej pracy podstawowe momenty polityki 
zagranicznej Niemiec bezpośrednio przed podpisaniem traktatu pokojowego w czerw
cu 1919 r. oraz wskazał na wpływ opisywanych wydarzeń na dalszy rozwój stosun
ków polsko-niemieckich w okresie międzywojennym. W zakończeniu pracy trafnie 
podkreślił, że chociaż w omawianym okresie w Niemczech nie doszło do wybuchu 

1 Deutsche Zentralarchiv Potsdam, Wako, nr 106, k. 9a, 12. 
2 Archiwum Akt Nowych, Warszawa, Komitet Narodowy Polski, nr 284, k. 53-

55; por. podobne dane: CAW, Armia gen. Hallera, 123.1.126. 
s M. W o j  c i e c  h o  w s k i, Problem Pomorza Gdańskiego w czasie konferencji

pokojowej w Paryżu w 1919 roku (Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, R. VI, z. 11, 
Gdańsk 1969, s. 5-6) ; te n ż e, Dwie koncepcje powrotu Pomorza Gdańskiego do
Polski w latach 1918-1919 (Zapiski Historyczne, t. 35, z. 1, Toruń 1970, s. 74-79). 

• M. W o j  c i e c  h o  w s k i, Próby konsolidacji niemieckiego życia politycznego
na Pomorzu (1918-1920) (Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia IX, Toruń 
1973, s. 131-132). 
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wojny, ,,ale pozostał posiew nagromadzonej nienawiści i dążeń odwetowych. Sta
nowił on swoiste memento dla calegc. późniejszego rozwoju stosunków polsko-nie

mieckich w międzywojennym dwudziestoleciu" (s. 334). Dodatkowym plusem książki 
jest przystępny, a zarazem precyzyjny styl narracji oraz trafnie dobrane i pięknie 
pod względem technicznym wykonane ilustracje. 

Książka Piotra Lossowskiego jest pozycją wartościową i stanowi poważny 
wkład do poznania historii stosunków polsko-niemieckich, jak i do dziejów Niemiec. 

Mieczysław Wojciechowski 

L. M e  i s  s n e r, NIEMIECKIE ORGANIZACJE ANTYFASZYSTOWSKIE 
W POLSCE 1933-1939, Warszawa 1973, ss. 302. 

Ukazanie się omawianej książki stanowi wypełnienie dotkliwej luki w polskiej 
literaturze niemcoznawczej. Dziejom niemieckich demokratycznych organizacji 
w Polsce niewiele bowiem dotychczas poświęcono uwagi. 

Książka L. Meissnera składa się z czterech rozdziałów, w k!tórych Autor scha
rakteryzował kolejno: mniejszość niemiecką w Polsce, ze szczególnym uwzględnie
niem Sląska i Lodzi, Niemiecką Socjalistyczną Partię Pracy, Niemiecką Chrześci
jańską Partię Ludową, Niemiecki Związek Kulturalno-Gospodarczy i Zjednoczenie 
Niemców w Polsce. Książkę wyposażono w konieczne skorowidze. Strona konstruk
cyjna pracy nie budzi zastrzeżeń. Kontrowersyjne są natomiast różne merytoryczne 
fragmenty książki. I tak nie jest dokładny tytuł pracy, a jej zakres terytorialny 
oznaczony został dopiero nagłówkiem pierwszego rozdziału. Pominięcie przez Autora 
dziej6w niemieckich ugrupowań antyfaszystowskich w Poznańskiem i na Pomorzu 
należy uznać, jak się zdaje, za poważną lukę. Brak też omówienia dziejów niemiec
kich demokratów, a szczególnie socjalistów na Sląsku w przededniu zbliżającej się 
wojny. Usterki tej nie może zastąpić zadowalające przedstawienie losów tych ugru
powań w Lódzkiem, gdyż nie należało ono do typowych skupisk ludności niemiec
kiej w II Rzeczypospolitej. 

Stwierdzić należy przede wszystkim, że niemieccy demokraci na Sląsku bardzo 
wcześnie dostrzegli grożące im niebezpieczeństwo i konieczność walki przeciw nie
mu u boku państwa polskiego. Swiadczy o tym szereg faktów znanych nie tylko 
z zachowanych akt proweniencji policyjnej, lecz również z literatury przedmiotu 1•
Natomiast spośród mniej znanych zdarzeń wspomnieć się godzi udział niemieckich 
demokratów, szczególnie socjalistów, w organizowaniu pomocy dla uchodźców 
z Protektoratu Czech i Moraw. Szczególnie czynny na tym odcinku był Johann 
Kowoll. Niosąc pomoc ofiarom hitlerowskiego terroru niezależnie od przynależności 
politycznej i narodowej, współpracował z Crumernel Sopade Bureau w Paryżu, 
które informował o sytuacji panującej wśród uchodźców. Równocześnie kontaktował 
się także z British Committee for Refugees from Czechoslovakia działającym przy 
angielskim konsulacie w Katowicach. 

Przyznać trzeba, że losy niemieckich chrześcijańskich demokratów na Sląsku 
zostały w książce L. Meissnera znacznie lepiej opracowane niż dzieje śląskich okrę

gów DSAP, szczególnie w przededniu II wojny światowej. 

Pozostaje jeszcze do zasygnalizowania kilka spraw dyskusyjnych. Pierwszą spo
śród nich tworzy naszym zdaniem zespól fakitów składających się na opis różnic 
zachodzących w zachowaniu się niemieckich demokratów, szczególnie socjalistów, 

na obszarze poszczególnych skupisk niemieckich w Polsce. Poszukując genezy tych 

1 o. He i k e, Die deutsche Arbeiterbewegung in Polen 1835-1945, Dortmund 
1969. 
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zjawisk, Autor słusznie zauważył, że „Niemieckie organizacje polityczne na Górnym 
śląsku, jako kontynuacja działających tam starych partii niemieckich, przejęły ich 
ideologiczną i polityczną spuściznę, której elementem składowym był antypolski 

nacjonalizm i szowinizm" (s. 104). Stwierdzenie to niczego jednakże nie wyjaśnia. 
Zwracając uwagę na lokalne przyczyny warunkujące zachowanie się niemieckich 
ugrupowań socjalistycznych Autor pominął istnienie pewnych ważnych realiów. 
Zauważyć to można szczególnie wtedy, gdy na tej samej płaszczyźnie traktuje za
chowanie się niemieckich socjalistów w Łódzkiem i na śląsku. Tymczasem między 
tymi ośrodkami niemieckiego ruchu socjalistycznego zachodziły istotne różnice. Od
mienności występowały także między ośrodkami socjalistycznymi w Cieszyńskiem 
i na Górnym Śląsku. Były to nie tylko rozbieżności historyczne i polityczno-ideolo
giczne, różnice zachodziły bowiem również w składzie etniczno-językowym, a nawet 
narodowościowym socjalistycznych rzesz członkowskich zorganizowanych w DSAP. 

Obszar śląska był typowym terenem pogranicza etniczno-językowego, obszarem 
długotrwałego sąsied:1itwa obu narodowości i równie długiej przynależności do państw 
niemieckich. W następstwie działania tych i innych jeszcze determinant powstała 
na tym terytorium stosunkowo liczna grupa ludności o nie wykrystalirowanym sa
mookreśleniu narodowym. Wielu spośród jej przedstawicieli należało oczywiście do 
DSAP. W miejscowościach, w których nie było komitetów miejscowych PPS, socja
liści polscy należeli do miejscowych organizacji DSAP. W cieszyńskiej części wo
jewództwa śląskiego obowiązywało nawet porozumienie, w którego wyniku w gmi
nach o większości niemieckiej istniały ty1ko komitety miejscowe DSAP, a nie 
zakładała ich tam PPS, i na odwrót. Poza tym socjaliści niemieccy na Śląsku Cie
szyńskim i w zachodniej części województwa krakowskiego nie prowadzili własnej 
działalności organizacyjnej na polu zawodowym, jak to miało miejsce na Górnym 
śląsku lub chociażby w Łódzkiem, gdzie w ramach klasowego ruchu zawodowego 
tworzyli swoje narodowe oddziały, lecz należeli wraz z Polakami do tych samych 
organizacji i oddziałów klasowego ruchu zawodowego. W tych okolicznościach mię
dzy narodowymi partiami socjalistycznymi działającymi na śląsku nie było wy
raźnej cezury narodowościowej. 

Innym zagadnieniem dyskusyjnym nasuwającym się w związku z lekturą książ
ki L. Meissnera jest sprawa roli, jaką w procesie eliminacji niemieckich demokra
tycznych ugrupowań politycznych z widowni życia publicznego w Polsce odegrały 
polskie tendencje totalitarne. 

Zarówno Deutsche Sozialdemokratische Partei Polens, jak i Deutsche Christliche 
Volkspartei były stronnictwami mającymi swoje odpowiedąiki wśród polskiej legal
nej opozycji. Jeśli chodzi o DSAP, to ta ściśle współpracowała z PPS. Sanacja 
uderzając w polską opozycję uderzała równocześnie w jej mniejszościowych sojusz
ników, przy czym uderzenie to było o tyle silniejsze, o ile ich pozycje były słabsze. 
W walce z niemieckimi demokratami, szczególnie socjalistami, sanacja śląska za
warła nawet swego rodzaju niepisany sojusz z miejscowymi hitlerowcami z szere
gów ruchu mlodoniemieckiego. Znaczenie tych ostatnich, jak wiadomo, w życiu 
mniejszości niemieckiej w Polsce od 1934 r. poważnie wzrosło. Zauważyć to można 
było szczególnie na Śląsku. śląskie władze wojewódzkie z całą bezwzględnością 
zwalczały wpływy DSAP w organach samorządowych, lecz nie przeciwdziałały 
wzrostowi wpływów Jungdeutsche Partei fi.ir Polen. Powołując się na obowiązujące 
ustawodawstwo odrzucano postulaty językowe socjalistów i chadeków, ale realizo
wano w pewnej mierze odpowiednie postulaty wysuwane przez JdP. 

Obok rozlicznych przyczyn gospodarczych i innych polityka ta prowadziła do 
mobilizacji elementów niezadowolonych na płaszczyźnie politycznej JdP, co było 
niewątpliwie sprzeczne z polską racją stanu .. 

Równocześnie los niemieckich organizacji demokratycznych w Polsce po dojściu 
Hitlera do władzy w Niemczech był ściśle związany z losami państwa polskiego. 
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W miarę upływu czasu z tej prawdy coraz mocniej zdawali sobie sprawę zarówno 
przywódcy socjalistyczni, jak i chrześcijańskodemokratyczni. 

Z tym, co wyżej powiedziano, ściśle łączy się podana przez L. Meissnera wia
domość o pozytywnym stosunku dra M. Grażyńskiego do podjętej przez dra E. Pan
ta próby utworzenia antyfaszystowskiego związku Niemców polskich. Do powstania 
takiej organizacji nie dopuściły jednakże podległe wojewodzie organy władzy pań
stwowej. Rzekomo „Zdaniem wojewody M. Grażyńskiego, Pant spóźnił się ze swym 
projektem; chciał go realizować, gdy u władzy znalazł się Hitler, a nie kiedy 
Trev�ranus wygłaszał w Niemczech rewizjonistyczne przemówienia" (s. 249). Przy
toczone za Autorem recenzowanej książki tłumaczenie się wojewody należy uznać 
za zwykły wybieg obliczony na naiwność tych, którzy bliżej jego polityki niemiec
kiej nie oglądali. W istocie bowiem wojewoda śląski nie darzył sympatią żadnych 
Niemców, stawiając w jednym szeregu demokratów i hitlerowców. Liczył się jed
nakże z tymi, �tórzy byli silni, a tymi byli ci ostatni. Mieli bowiem za sobą Trzecią 
Rzeszę i dyplomację warszawską żyjącą w strachu przed możliwością zaostrzenia 
stosunków polsko-niemieckich 2. 

Twierdzenie Autora, że inż. R. Wiesner był założycielem JdP (wtedy Deutschen 
Nationalsozialistischen Verein filr Polen), jest chyba przesadą (s. 43), skoro jeszcze 
w 1923 r. nie było go wśród znanych działaczy partyjnych. Głównym aktywistą 
był wtedy - jak się zdaje - Theodor Schoppa, wytwórca pudelek kartonowych 
w Bielsku. Dalej sprostować należy błędną informację o śmierci dra S. Gliicksman
na w Oświęcimiu (s. 187). Uchodząc przed hitlerowcami dr S. Glticksmann znalazł 
się wraz z rodziną na terenie Lwowa, gdzie po odbytym kursie podjął się nauczania 
arytmetyki w jednej z tamtejszych radzieckich szkól ukraińskich. W 1940 r. został 
wraz z żoną i córką zatrudniony w przedsiębiorstwie leśnym pod Joszkar-Qua 
w Maryjskiej ASRR. Jesienią 1941 r. ruszył na południe z zamiarem przedostania 
się do wojska polskiego. Wyczerpany dotarł do Buchary, gdzie zmarł 6 X 1942 r. 
Przy okazji godzi się uzupełnić skąpe wiadomości o powrześniowych losach J. Ko
wolla, który również szukał schronienia na terenie Lwowa. W latach 1940-1941 

pracował jako robotnik w jednej z moskiewskich fabryk. W okresie hitlerowskiej 
ofensywy znalazł azyl na terenie obwodu autonomicznego Niemców nadwołżańskich, 
a następnie dotarł do polskiego ośrodka wojskowego w Buzułuku, gdzie przyjęto do 
służby córkę i syna Zmarł w nie wyjaśnionych okolicznościach. Podane w książce 
nazwisko Hugo Tender (s. 183) winno brzmieć Hugo Fender. 

Mimo usterek książka L. Meissnera na pewno spełni rolę interesującego infor
matora o niemieckich antyfaszystach w Polsce w trudnym dla nich okresie od 
przewrotu hitlerowskiego do wybuchu II wojny światowej. 

Eugeniusz Kopeć 

J. K a n t y k a, POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA NA SLĄSKU I W ZA
GLĘBIU DĄBROWSKIM W LATACH 1939-1948, Katowice 1975, ss. 480. 

Tytuł omawianej monografii wydaje się odbiegać od zawartości pracy. Dotyczy 
ona nie PPS, ale ruchu socjalistycznego, a więc dziejów kilku partii socjalistycz
nych, które nosiły nie tylko różne nazwy, ale co ważniejsze były nosicielami róż
nych ideologii. A więc lepiej i prawdziwiej brzmiałby tytuł: Ruch socjaiistyczny 
Sląska i Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1939-1948. 

Ramy chronologiczne pracy wyznaczają lata okupacyjnej gehenny z jednej stro-

1 Sporo interesujących informacji na ten temat jest rozrzuconych na kartach 
Diariusza i tek Jana Szembeka (1933-1945), t. I, Wprowadzenie i dokumentacja do 
lat 1933-1934, t. II, Diariusz ... za rok 1935, Londyn 1964. 
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ny, a zamyka rok, w którym kończy organizacyjną działalność partia socjalistyczna. 
Pracę Kantyki tworzą dwie części, z których pierwsza obejmuje historię ruchu 
socjalistycznego, a przede wszystkim jego prawego nurtu ukształtowanego i dzia
łającego pod nazwą PPS-WRN w latach wojny i okupacji hitlerowskiej (1939-
1944). Żałować należy, że Autor nie spróbował szerzej odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego właśnie ten nurt uzyskał tak silną bazę w tym wielkoprzemysłowym 
ośrodku klasy robotniczej, a zupełnie nie przyjęły się inne odłamy tego nurtu, 
zwłaszcza lewicy socjalistycznej (por. s. 43-58). Sądzić można, że były tego uzasad
nione powody. Autor wspomina, że w regionie tym isinialy długie i bogate tradycje 
ruchu socjalistycznego. Zwłaszcza w Zagłębiu Dąbrowskim, a następnie na śląsku 
Cieszyńskim, jak stwierdza Kantyka, ,,PPS była główną partią reprezentującą in
teresy klasy robotniczej" (s. 9). Podobnie było na Górnym śląsku, choć tam ruch 
socjalistyczny miał trudniejszą drogę, głównie ze względu na złożone problemy na
rodowościowe. wpływające na formułowanie założeń organizacyjnych i programo
wych. Niemniej jednak ukształtowany w regionie śląska i Zagłębia nurt socjali
styczny, którego pełny rozwój przypada na lata między wojnami światowymi, nie 
był nigdy, jak się wydaje, jednolity. Ale jakie były w nim podziały, kto z działa
czy reprezentował jakie poglądy? Oto pytania, które czekają na wyjaśnienie. Nie 
przybliża nam tego dokonana przez Autora analiza współdziałania socjalistów i ko
munistów. ,,Walka z rodzimym faszyzmem - pisze J. Kantyka - zbliżała, a w pew
nych wypadkach nawet jednoczyła wszystkie ugrupowania lewicy społecznej" (s. 10). 
To współdziałanie, jeśli przy tym pozostać, nosiło przede wszystkim charakter akcji 
antysanacyjnej, a potem antyfaszystowskiej. Trudno bowiem zgodzić się, że lata 
międzywojenne to okres „rodzimego faszyzmu", którego to określenia Autor używa 
hojnie, przy czym bliżej go nie określa (por. s. 11, 14 nn.). A więc silny organiza
cyjnie, przy tym zwarty ideowo, czego dowody dawał zwłaszcza ruch socjalistyczny 
w okresie wojny, związany z ośrodkami robotniczymi, nie był terenem walk frak
cyjnych, nie dopuszczał na pewno do głosu innych odłamów, które tak wyraźnie 
dawały znać o sobie w innych ośrodkach kraju, np. w Lodzi. Tak przynajmniej 
odczytać można tekst Kantyki. Nie wydaje się, by był to obraz prawdziwy, zwłasz
cza że Autor chętnie posługuje się schematycznym podziałem na reakcyjne góry 
i umiarkowane doły, ale szerzej tego nie rozwija. 

Wracając jednak do ogólnych spraw trzeba zauważyć, że część pierwsza pracy, 
poza dwoma krótkimi podrozdziałami, niejako wprowadzającymi, dotyczącymi okre
su tuż przed wybuchem wojny (s. 9-17), traktuje o ruchu socjalistycznym po 
agresji hitlerowskiej. Lącznie część ta zamknięta została w 6 rozdziałach obejmują
cych blisko 150 stron tekstu. 

Druga część obejmuje powstanie i rozwój odrodzonej PPS w niepodległej Polsce 
od 1944 r. Część ta liczy też 6 rozdziałów, ale tekstu wraz z zakończeniem przeszło 
dwa razy tyle. (ok. 350 s.). Godne odnot�wania poza tym jest zamieszczenie w pracy 
indeksów nazwisk i nazw geograficznych. Zwłaszcza pierwszy stanowi swoisty 
słownik biograficzny. Do wielu walorów pracy należy wzmiankowanie o setkach 
nazwisk i pseudonimów osób, które przewinęły się przez ruch socjalistyczny śląska 
i Zagłębia. Wystarczy wspomnieć, że dwukolumnowy indeks nazwisk liczy 17 stron. 

Zaletą pracy Kantyki jest jej bogactwo faktograficzne. Podziwiać należy bene
dyktyńską cierpliwość i skrupulatnoś.ć Autora w gromadzeniu faktów, dotyczących 
zwłaszcza lat wojny i okupacji. Należy szczególnie podkreślić, że poza istniejącymi 
źródłami Autor zgromadził bardzo dużą liczbę relacji i wspomnień głównych bo
haterów wydarzeń. Pozwoliło to na ukazanie atmosfery w okresie kształtowania się 
organizacji, jej ewolucję ideową, działalność propagandową, dywersyjną, walkę 
zbrojną itp. Głównie na tym typie źródeł oparta została część obejmująca wojnę 
i okupację. Jnna rzecz, czy obraz ten uznać można za prawdziwy i w jakim stopniu 
oddaje on rzeczywiste problemy tamtych lat. Byłbym może mniej ostrożny, niż 
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czyni to Autor, w kreśleniu obrazu ruchu socjalistycznego Sląska i Zagłębia lat 
1939-1944. Sceptycyzm mój wypływa stąd głównie, iż brakło tu w wielu miejscach 
konfrontacji wspomnień z innymi źródłami. Jest ona wprawdzie na dobrą sprawę 
niemożliwa. Jeżeli można cokolwiek przypuszczać, to wydaje się, że np. ocena 
ewolucji ideowo-programowej ruchu socjalistycznego wymaga dalszego pogłębiania 
i korygowania. Po bliższym zapoznaniu się z dorobkiem myśli socjalistycznej tego 
okresu dotychczasowe ustalenia Kantyki są niepełne. Do niektórych kwestii analizy 
programowej jeszcze wrócę. 

Postulat konfrontacji źródeł nie odnosi się do okresu powojennego. Autor z po
wodzeniem sobie poradził z ich krytyczną analizą, choć i tti można wskazać na 
istniejące niekiedy luki. Mam np. na uwadze dokumenty opozycji politycznej, 
a przede wszystkim prasę PSL, do której sięga rzadko. Odnoszę ,wrażenie, że roz
prawia się On z opozycją polityczną argumentami pochodzącymi na przemian od 
PPR i PPS i na tym poprzestaje. 

Można też zastanowić się nad selekcją prezentowanego materiału, o której przed 
laty pisał już T. Manteuf!el jako o sprawie niezwykle istotnej, by „w masie faktów 
nie zgubić rzeczy istotnych" 1. Jest z tą selekcją w omawianej pracy różnie, bo 
też nie jest to zagadnienie wcale łatwe. Każda propozycja może być zaledwie su
gestią dyskusyjną. I tak np. zestawienie czy relacjonowanie poszczególnych faktów 
sabotażu, potyczki zbrojnej, a więc niejako wręcz kronikarski zapis jest potrzebny. 
Można mieć na ten temat różne poglądy. W sytuacji, kiedy nie ma takiej kroniki 
dokonań, ustalenie nawet najdrobniejszych szczegółów jest celowe. Z drugiej jednak 
strony, kiedy praca nosi charakter . analizy naukowej, można przecież ograniczyć 
się w tych sprawach do uogólnień, a nawet ujęcia ich w formę wykresu czy po
dobnej prezentacji graficznej, a nie opisowej. Chodziłoby bardziej o pokazanie dy
namiki zdarzeń, może jeszcze atmosfery i nic poza tym. Selekcja materiałowa, 
o której mówimy, to także wskazywanie zbędnych dłużyzn, powtórzeń z literatu
ry itp., co zresztą w pracy trafia się rzadko (np. o prasie WRN - s. 64, działalności
sabotażowej - s. 113-119, potyczki i starcia zbrojne - s. 119-138).

Można także mieć pewne wątpliwości odnoszące się do ujęcia samego tematu. 
Mamy tu do czynienia raczej z dwiema pracami dotyczącymi umownie tylko jed
nego zagadnienia, a słabo z sobą związanymi. Lata wojny i okupacji rysują się 
jako oddzielny okres historyczny, o odrębnych źródłach. Inne czynniki determino
wały w drugim okresie powstanie partii, określały jej program, inna była baza 
rekrutacyjna członków, inne wreszcie warunki określały podstawowe zadania. Tego • 
właśnie brakuje przy omawianiu przejścia partii z konspiracji do legalności. Poza 
tym jest przecież faktem, że PPS odrodzona, jak się zwykło nazywać, w istocie 
nie była odrodzeniem partii pepesowskiej, ale budową niemal od podstaw nowej 
PPS, zwłaszcza pod względem ideowo-programowym. Nie jest to prosta kontynuacja, 
jak by należało odczytać przede wszystkim tytuł pracy. Jeżeli Autorowi zależało na 
pokazaniu ewolucji ideowej i programowej w ogóle ruchu socjalistycznego, wów
czas wydaje się, że podział pracy na dwie części jest zabiegiem sztucznym, PPS 
lat wojny według Kantyki to przede wszystkim prawica ruchu socjalistycznego 
na Sląsku i w Zagłębiu, niezależnie od dychotomicznych podziałów: doły-góry. 
Była to partia, stwierdza Kantyka, zespolona ideowo wokół kierownictwa WRN. 
Jeśli ten obraz mógłby być może prawdziwy dla tego regionu, co wydaje się także 
wątpliwe w świetle chociażby „narastających sympatii do komunistów, do ich wy
siłku zbrojnego" {por. s. 139-150), to w skali kraju przemiany w ruchu socjali
stycznym trwały przez cały czas wojny, aż do wyłonienia nowej PPS. Zasadniczy 
zatem niedostatek tego ujęcia polega na tym, że Autor niezbyt fortunnie dokonał 
przejścia od okresu wojny do lat powojennych, nie pokazał tych przemian, które 

1 T. M a  n t e  u f f  e 1, Historyk wobec historii, Warszawa 1976, s. 10. 
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doprowadziły do powstania odrodzonej PPS. Wprawdzie Kantyka pisze, że Sląska 
i Zagłębiowska WRN-PPS w ostatnich miesiącach wojny przeżywała kryzys, który 
miał się wyrażać niezadowoleniem „wśród członków konspiracji socjalistycznej 
z powodu kontynuowania przez kierownictwo taktyki wyczekiwania na rozkazy", 
ale niestety objął on niewielki krąg działaczy. Mimo zaleceń ówczesnego przewodni
czącego partii w Zagłębiu, jak należy zachować się w okresie wyzwolenia miast 
Zagłębia i Sląska przez Armię Radziecką, w zasadzie organizacja trwała na pozy
cjach oczekiwania. Nie osłabia niestety tej postawy ogólne stwierdzenie Kantyki, 
że ogól działaczy PPS-WRN, jak ich nazywa, szczególnie pochodzący z kręgów 
robotniczych, nie zważał na zakazy i samodzielnie przystąpił do pracy. Trudno 
zresztą . te przejawy określić jako postawę PPS. Jak pisze znawca tych zagadnień 
B. Syzdek, w konspiracji WRN-owskiej obowiązywała poufna instrukcja Z. Zarem
by, którą właśnie poparł śląski okręg PPS-WRN: ,,Kto przykłada rękę do zakłada
nia rozbijackiej PPS - głosiła instrukcja SOR WRN - stawia się poza nawias
szeregów partii i sam się z PPS wyklucza" 2• A więc wszystkie te poczynania były
dokonywane wbrew wyraźnym ustaleniom kierownictwa WRN. Kierownictwa obyd
wu organizacji Sląska i Zagłębia w wydanej w początkach lutego 1945 r. instrukcji
-odezwie stwierdzały wyraźnie, że „prawdziwa PPS nie ma nic wspólnego z rządem
lubelskim i odrodzoną PPS. Uznaje ona jedynie rząd emigracyjny i w pełni soli
daryzuje się z jego polityką". Przywódcy OKR wezwali wszystkich pepesowców do
pozostania w konspiracji i niewiązania się z rządem ludowym, ani też z współ
pracującą z nim odrodzoną PPS, posłuszną - jak twierdzili - ,,prądom komuni
stycznym·•. Mam więc pretensję do Kantyki, że nie pogłębił i nie rozwinął szerzej
roli lewicy socjalistycznej, a zwłaszcza nie omówił przemiany postaw konkretnych
ludzi, o których tak dużo wie. Jak się to stało i kiedy dojrzało to „niezadowolenie
wśród członków konspiracji socjalistycznej z polityki swego kierownictwa" (s. 153).
Jeżeli Autor prawdziwie relacjonuje walkę ośrodka lewicowego o odrodzenie PPS
zarówno z prawicą WRN, jak i potencjalnymi sojusznikami z lewa w 1945 r. -
to takiej ewolucji nie widać w okresie wcześniejszym (s. 156, a zwłaszcza 170).

Na zakończenie tych uwag trzeba raz jeszcze stwierdzić, że Kantyka wprowa
dzając podział pracy na dwie części mógł go lepiej uzasadnić. Lipiec 1944 r. dla 
losów narodu jest niewątpliwie przełomem, ale trzeba też pamiętać, że dla ruchu 
socjalistycznego w ogóle, w tym także dla Sląska i Zagłębia, nie zaczyna on okresu 
przemian ideowych, ale tylko je pogłębia i poszerza. Trzeba było właśnie pokazać, 
czym był przełom 1944 r. w życiu narodu, -klasy i partii, która miała ambicję 
współtworzyć nową Polskę. 

Krótko jeszcze chciałbym zatrzymać się na analizie założeń programowych 
WRN-PPS, jaką przeprowadza Kantyka (s. 45-58). Wydaje się, że podrozdział 
ten nie został do końca przemyślany, widać w nim pewne pomieszanie problemów, 
trudno dostrzec znamienną dla każdego programu ewolucję. W analizie tej Autor 
posługuje się często dużymi skrótami myślowymi i stwierdzeniami zbyt ogólnymi. 
Odróżnia PPS jako taką i kierownictwo tej partii. Pisze np. ,,Mimo iż PPS zaj
mowała stanowisko antyfaszystowskie i wypowiadała się zdecydowanie za walką 
z hitlerowskim agresorem, jej kierownictwo nie potrafiło przygotować organizacyj
nie partii do tej walki" (s. 44). A jak nazwać udział działaczy socjalistycznych 
w formacjach obronnych w stolicy czy na Wybrzeżu? Czy b)'.ł to udział PPS, czy 
tylko pojedynczych ludzi, np. M. Niedziałkowskiego, Z. Zaremby i innych? Autor 
operuje dosyć dowolnie przykładami. 

Również raczej anonimowy i mało precyzyjny jest podział w łonie PPS na 
lewicę, czy też grupy jednolitofrontowe i prawicę. Te podziały, gdy się je stosuje 
umownie, mogą być nawet pożyteczne, ale wszystkiego one nie mówią i nie wy-

2 B. S y z d e k, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1944-1948, Warszawa 
1974, s. 84. 



592 Recenzje 

jaśniają. Analiza działalności partii zwłaszcza w kwestii programowej wymaga 

precyzji sformułowań. Przykładem dużej dowolności Autora jest właśnie analiza 
dokumentu WRN-PPS pt. Program Polski Ludowej,. którego podstawowe tezy zo

stały zatwierdzone na ogólnokrajowej konferencji 5 XII 1940 r. Kantyka ocenia 

ten dokument jako demagogiczny, bo jego hasła odbiegały od praktyki WRN-ow

skiej i „kryły właściwą platformę działania prawicy socjalistycznej" (s. 48). Jest 

to stwierdzenie może słuszne, ale w ocenie tego dokumentu zasadnicze nie wydaje 

mi się, iż odbiegał on od praktyki, ale że wyrażał interesy szerokich mas członkow

skich. Dowodzi tego to, co stwierdza sam Kantyka: ,,Jak wynika z relacji działaczy 

PPS, »Program Polski Ludowej« przyjęty został z dużym uznaniem i był popularny 

wśród aktywu, zwłaszcza na terenie Zagłębia Dąbrowskiego" (s. 49). Wszystko inne, 

co powiemy o jego autorach, nie jest ważne. Nie można zresztą oceniać poprzez 
autorów programu całej partii. Zresztą podstawą oceny działania partii nie jest 

nawet najlepszy program, ale rzeczywista d:z:ialalność. Sformułował to jakże celnie 

Marks, pisząc, że „każdy krok rzeczywistego ruchu jest ważniejszy niż tuzin pro

gramów" 3• 

Budzi również wąi-pliwości to, co pisze Kantyka, że program ten nie był kon

sultowany z szerszym aktywem, że kierownictwo WRN „mimo oporów, wątpli

wości, a nawet sprzeciwów wielu działaczy terenowych w sposób despotyczny na

rzuciło swoje stanowisko organizacjom, które w okresie odradzania się ruchu 

socjalistycznego podporządkowały się WRN, nie zdając sobie sprawy z tego, że 

reprezentuje ono linię polityczną prawicy ruchu socjalistycznego" (s. 49). Zarzut 

o oporach czy sprzeciwach pozostał niestety zawieszony w próżni w świetle tego,

o czym była mowa wyżej, a i sam Autor sobie przeczy cytując za dokumentem:
,,Tekst, który niżej podajemy, jest wynikiem rozważań i dyskusji..." Fakt, że ludow

cy nie złożyli swojego podpisu pod tym dokumentem, mimo że S. Miłkowski wniósł
do niego wiele, dowodzi, że bez dyskusji się nie obeszło 4•

Dyskusyjne są w świetle tego, co powiedziałem, interpretacje niektórych tez 

zawartych w Programie Polski Ludowej. Dotyczy to np. koncepcji federacji Europy 
środkowej, którą Kantyka uważa za koncepcję „nowej koalicji wymierzonej prze

ciwko Związkowi Radzieckiemu". Jest to wniosek, moim zdaniem, zbyt daleko po
sunięty. WRN, jako partia rządowa, związana z rządem londyńskim, nie odbiegała 

w swoich koncepcjach daleko od tego obozu. Także w poglądach na miejsce Polski 
w Europie wysuwana koncepcja federacji państw środkowoeuropejskich na czele 

z Polską była oczywiście pomyślana przede wszystkim jako zapora przeciwko impe

rializmowi niemieckiemu i tak samo przeciw ZSRR. Uzasadniano ją różnie, ale 

najważniejszy miał być argument geopolityczny, który rzekomo nie pozwalał na 

rozwój silnej i wolnej Polski. Od tego stwierdzenia jednak do montowania koalicji 

antyradzieckiej droga chyba daleka. Wydaje się, że należy w analizie programu 

uwzględnić chronologię zdarzeń, zwłaszcza wydarzeń wojennych, które bezpośrednio 

oddziaływały na postawę socjalistów i ich program. Poza tym należy dostrzegać 

zróżnicowanie wewnętrzne tego ruchu. Ocena lewicy socjalistycznej według Kantyki 
była tradycyjną postawą znamienną dla „partii socjaldemokratycznych" (s. 55). 

Sporo także innych szczegółowych kwestii podnoszonych przez Autora skłania 
do dyskusji. Dobrze to w sumie świadczy o pracy. Trzeba wyraźnie podkreślić na 

zakończenie, że Kantyka uporządkował ten złożony problem, rozjaśnił też wiele 

nieporozumień narosłych wokół ruchu socjalistycznego, przybliżając prawdę o tej 
partii, jej ludziach, którzy w końcu stanęli w szeregu z komunistami w budowie 

nowej, socjalistycznej rzeczywistości. Sądzę, że praca J. Kantyki stanowi ważkie 
wydarzenie w dorobku historii najnowszej. 

Bronisław Pasierb 

s K. M a r k s, F. E n  g e 1 s, Dzieła, t. 19, Warszawa 1972, s. 13. 
4 S y z d e k, op. cit., s. 26. 




