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ARTYKUŁY I STUDIA MATERIAŁOWE 

Sobótka 197-ll 3 

KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

-

KURIE ŚLĄSKIEGO SEJMU W XVII I W PIERWSZEJ POŁOWIE 
XVIII WIEKU 

1. PODSTAWY TERYTORIALNE

Skład i struktura śląskiego sejmu były najogólniej zależne od podzia
łu Śląska na księstwa, z jednej strony lenne, z drugiej zaś tzw. dziedzicz
ne Korony, czyli.bezpośrednio podporządkowane monarsze. Ponadto w ra
chubę wchodziły ,tiu jeszcze wyjęte z administracyjnej i sądowniczej 
struktury księstw wolne pąństwa stanowe (FTeie Standesherrschaften, 
baronatus). kh właściciele zasiadali obok książąt w najwyższej kurii. 

U progu XVII stulecia •było na Śląsku sześć terytoriów lennych: 
księstwa oleśnickie, bierutowskie, w jednym ręku pozostające legnickie 
i brzeskie, cieszyńskie oraz karniowskie, a także biskupie księstwo ny
skie, znajdujące się w sytuacji „szczególnej protekcji", lennem zaś bę
dące tylko z tytułu Grodkowa. Następni� liczba ta wzrosła; od 1612 r. 
Legnica i Brzeg źaczęły wieść żywot odrębny, w 1614 r. opawskie po, 
nownie stało się lennem. W osiem lat później (1622) liczba ta nadal 
wprawdzie była taka· sama, ale karnio�skie odtąd na trwałe połączyło 
się z opawskim, równocześnie zaś dotychczas dziedziczne opolsko-raci
borskie uzyskało charakter lenna. Następne zaraz lata przyniosły wzrost 
]iczby lennych księstw, ponieważ w 1624 r. lennem stało się księstwo 
świdnicko-jaworskie, w 1627 r. zaś żagańskie. To ostatnie po zamordo
waniu Wallensteina w 1634 r. znów wróciło do rąk cesarza, podobnie 
w 1637 r. opolsko-raciborskie i świdnicko-jaworskie. W dwa lata później 
(1639) oleśnickie i bierutowskie zostały połączone w jednym ręku, 
w 1641 r. zaś księstwo żagańskie ponownie i już na trwałe stało się len
nem w ręku możnej czeskiej rodziny Lobkowitzów. W 1653 r. ubyło 
z grupy lennych księstwo cieszyńskie, w 1663 znów legnickie uległo po
łączeniu z brzeskim, i tak przetrwały one aż do śmierci ostatniego leg
nickiego Piasta w 1675 r., kiedy stały się terytoriami dziedzicznymi. 
W \664 r. lennem stało się księstwo cieszyńskie. W 1672 r. księstwo bie
rutowskie znów oddzieliło się od oleśnickiego, aby wreszcie ponownie 
z; nini się połączyć w 1697 r. 

1 - Sobótka 3/78 
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W latach 1682-1684 zaistniała paradoksalna sytuacja. Wówczas bo
wiem cesarz mianował generalnym starostą biskupa Jana Kaspra 
v.Ampringen, księcia Rzeszy. Ponieważ jednak przywilej z 1498 r. wy
magał, by starosta był śląskim księciem, monarcha podniósł wieś Jana
Kaspra Freudenthal, na czas jego życia, do rangi księstwa. Sumując po
wyższe dane w 1600 r. było na śląsku księstw lennych (wra� z biskupim)
6, w 1612 - 7, w 1614 - 8, w 1624 - 9, w 1627 - 10, w 1634 - 9,
w 1637 - 7, w 1639 - 6, w 1641 - 7, w 1653 - 6, w 1663 - 5,
w 1664 - 6, w 1672 - 7, w 1675 - 6, w 1682 - 7, w 1684 - 6, od
1697 r. - 5, ,zaś od 1722 - znów 6.

Z tego, co powyżej powiedziano o księstwach lennych, pośrednio wy
nika, jakie terytoria na Śląsku miały charakter księstw dzfedzicznych. 
Było ich na początku XVII w. siedem: wrocławskie, świdnicko-jaworskie, 
ziębickie, żagańskie, głogowskie, opolska-raciborskie i opawskie. W 1614 r. 
z liczby tej ubyło opawskie, w 1662 - opolsko-raciborskie, w 1624 -
świdnicko-jaworskie, te oba jednak tylko przejściowo, w 1627 r., też 
na razie przejściowo, żagańskie. Proces malenia ich liczby wnet zatem 
ustąpił ponownemu wzrostowi: w 1634 r. znów' dziedziezne stało się ża
gańskie, aby zresztą w 1641 r. już trwale ten charakter utracić, w 1637 r.
świdnicko-jaworskie i opolska-raciborskie, w 1653 r. na długi czas cie
szyńskie, w 1664 r. ubyło nadane Auersbergom ziębickie, w 1675 r. 
po· srruerci Jerze go Wilhelma charakter dziedzicznych uzyskały 
brzeskie i legnickie, z tym że odtąd występowały w liczbie trzech, · po 
wyodrębnieniu księstwa wołowskiego. Potem jeszcze tylko jedna zmia
na jest do odnotowania, ponieważ od 1 722 r. księstwo cieszyńskie znów 
stało się lennem, w ręku LotaJ"yńczyka. W ten sposób w 1600 r. było na 
Śląsku 7 księstw dziedzicznych, w 1614 - 6, w 1622 - 5, w 1624 - 4, 
w 1627 - 3, w 1634 - 4, w 1637 - 6, w 1641 - 5, w 1653 znów 6, 
w 1664 ponownie 5, od 1675. - 8, od 1722 r. zaś - 7.

Na początku XVII w. na Śląsku istniały cztery wolne państwa sta
nowe: Żmigród, Milicz, Syców i Pszczyna. Od 1616 r. przybył w tym 
charakterze Bytom n.O., w 1697 r. zaś również Bytom "na Górnym Ślą
sku. W sumie więc było ich 6 .. 

2. KURIA KSIĄŻĄT I WOLNYCH PANÓW STANOWYCH

Sejm śląski składał się z trzech kurii, zwanych źródłowo najczęściej 
„głosami" - Stimmen. Pier,wszą, najwyższą tworzY'li książęta i wolni 
panowie stanowi, drugą rycerstwo dziedzicznych księstw Korony, trze
cią wreszcie uprzywilejówane miasta tych księstw. Taki wewnętrzny po
dział naczelnego śląskiego zgromadzenia stanowego u1kształtował się jesz
cze w XV w., w następnym - mimo pewnych przeciwnych tendencji -
utrwalił się i tak ·przetrwał do połowy XVIII w. Obecnie omówimy do
kładniej zmiany i tendencje, które w nich \:VYStępowały w interesują
cym nas okresie, rozpoczynając od „pierwszego głosu". 
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Kuria ta nada·l, tak jak już od początków X,VI w., łączyła w sobie 
śląskich książąt i wo.Jnych panów stanowych. Ona też była konsekwent
nie opa·rta na zasadzie osobi'stego udziału, nie zaś na swoistej feudalnej 
reprezentacji. Chociaż każdy dynasta i pan własną osobą miał uczestni
czyć w sejmie, najczęściej jednak dawali się oni zastępować przez po
słów. Praktyka ta znana jest dobrze z XVI w., teraz jednak jeszcze bar
dziej się upowszechniła. I tak np. na lutowy sejm 1601 r. 1 przyibyło 
czterech książąt (w tym •biskup) i tylko jeden przez posłów, zaś na lipco
wy w 1607 r. 2 stanął własną osobą tylko biskup i książę oleśnicki, po
zostali trzej zaś wysłali deputatów. Wolni panowie stanowi też rzadko 
przybywa1li na sejmy._ Na sejm w 1706 ·r. osobiście nie przybył nikt, za
równo książęta jak i panowie przysłali tylko posłów a. Posłowie książąt 
i wolnych panów, przybywający na sejmy, ,byli wyposażani w kre
dencjały, pełnomocnictwa i instrukcje. Jeżeli książęta przybywali oso
biście, zapewne tak_ jak w XVI w. posiadali obok siebie doradców 4, 
prócz oczywiście orszaków, które wiedli w celu nadania sobie splendoru. 

,,Sessio" w kurii nie była .prawem ściśle osobistym, płynącym z przy
należności do odpowiedniej ,grupy społecznej i ewentualnie osiągnięcia 
pełnoletności, ale mieściła w sobie wyraźne elementy terytorialne. Pra
wo uczestnictwa i głosu miał lbowiem tylko ten książę, który władał od
nośnym lennym terytorium, w ten więc swoisty sposób „reprezentował" 
swe ziemie w sejmie, wyłączając stany księstwa od udziału w ogólno
śląskich zgromadzeniach stanowych. Prawo do zasiadania w kurii nie 
było poza tym następstwem faktycznego przejęcia władzy w księstwie, 
nie •było w tym sensie automatyczne. Decydowała o tym dopiero uzyska
na na księstwo inwestytura, jak o tym poucza :fakt z 1678 r., gdy -
właśnie z powodu braku inwestytury - nie zostali dopuszczeni do obrad 
posłowie Auersberga, ówczesnego księcia ziębickLego 5

• Oczywiście wiek 
dynasty (tzn. ewentua,lny 1brak pełnoletności) nie był tiu bez znaczenia. 
W 1733 r. ,bowiem opawska karniowski książę (Lichtenstein) musiał 
otrzymać specja>lną cesarską „Dispensation ... tutorio nomine die Manda
tarios ad Conventum PU!blicum :deputiren ... zu konnen" 6

• 

1 Arch. Archidiec. we Wrocławiu (cyt. Bisk.), VI a 11, fol. 11-12. 
2 Bisk., VI a 13, fol. 185. 
a Arch. m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego, Oddział Terenowy 

w Legnicy, Akta m. Jawora' (cy�. Jaw.), II-338, fol. 73-76. 
4 Por. co do tego ironiczne uwagi anonimowego memoriału, pochodzącego 

prawdopodobnie z samych początków pruskich rządów na Sląsku, pt. Betreffend

das Steuer Wesen in der Schiesien, szczególnie rozdz. I i XI, DZA Merseburg, 
Rep. 46-B, ne 219, niefol. 

s Arch. m. Wrocławia i Woj. Wrocławskiego, akta m. Wrocławia (dalej cyt. 
bez proweniencji), Hs A 45, nr 39 c, fol. 165. Wypadek ten dotyczy wprawdzie 
zjazdu dla odbioru rachunków, widzimy w nim jednak przejaw generalnej za
sady. 

Archiwum Schaffgotschów, Acta_ Publica (cyt. AP), t. 104, fol. 26. 
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Sytuacja ulegała komplikacji, gdy umierający książę pozostawiał kil
ku synów i gdy ci otrzymywali albo inwestyturę łączną, albo też od
rębne dla przypadających na nich części. Początkowo sytuacja taka 
wszystkim dawała prawo zasiadania w kurii książąt i tylko sprawa ko
lejności precedencji mogła być sporna 7• Z biegiem czasu jednakże rzecz 
zaczęła inaczej wyglądać, sesja przestała ·być automatycznym następ
stwem inwestytury i została uzależniona od odpowiedniego aktu. Daje 
się to obserwować na przykładzie księstwa oleśnickiego, które jeszcze 
w 1569 r. uległo podzi,ałowi na część oleśnicką i bierutowską z osobny
mi dynastami, w sejmach jednakże zasiadał tylko jeden z nich, oleś
nicki s. Trudno przypuszczać, alby 1było to wynikiem braku zainteresowa
nia po stronie księcia bierutowskiego, działał tu raczej opór samych 
stanów. Wskazuje na to fakt, iż zmianę tego stanu rzeczy, tzn. dopuszcze
.nie obu oleśnickich Podie:bradowiczów do kurii książęcej, spowodował 
dopiero reskrypt F.erdynanda III, w 1639 r. wydany w tej sprawie 9

• 

Decyzja ta pó�niej została nazwana precedensem, musiała zatem stano
wić nowość, dotychczas nie praktykowaną. Była ona zresztą spóźniona, 
ponieważ jeszcze w tym samym roku sprawa podwójnej sesji i wotum 

_ książąt oleśnickich stały się nieaktualne, księstwo bowiem - i to na -
dłuższy czas - znów znalazło się w jednym ręku. Analogiczna sytuacja 
zaistniała w. 1672 r., gdy dwaj książęta oleśniccy uzyskali inwestyturę 
i księstwo znów uległo podziałowi. Wówczas zresztą także i trzeci z ży
jących braci otrzymał swoją niewielką część, :nie jest jednak jasne, 
czy na zasadzie osobnej inwestytury, czy tylko w wyniku .podziału ro
dzinnego. Bezpośrednio po inwestyturze 'bracia musieli rozpocząć sta
rania o udział dla dwóch 'spośród siebie w kurii książęcej, �koro już 
1 VII 1673 r. stany zaniosły przeciw temu ostry -protest do U!'IZędu 
Zwierzchniego 10. Mamy w tym zarazem dowód, iż przede wszystkim 
same stany były przeciwne mnożeniu się ( oczywiście niezależnie od nich) 
głosów w kurii książęcej. Wynikły spór toczył się dość długo i w 1676 r. 
oparł się o cesarza. Z odnośnej korespondencji dowiadujemy się, że 
również najmłodszy z braci wystąpił z podobnymi pretensjami oraz że 
niejednokrotnie udawało się oleśnickim. książętom faktycznie w sejmie 
zasiadać (np. w 1675 r. 11), w każdym razie obu starszym 12. Cesarz spo-

7 Np. w 1587 r., między książętami brzeskim i legnickim, AP, t. _ 11, fol. 258--

271. 

s Por. np. wykaz obecnych na sejmie 1588 r., Bisk.," VI a 8, fol. 36; z r. 1604, 

Bisk., VI a 12, fol. 243 i n. 

9 Powołany w reskr. z 26 XII 1676, Hs A 45, nr 38 a, fol. 65. 
10 AP, t. 49, fol. 1156-1159. 
11 Wynika to z reskryptu powołanego w przyp. 9. 
12 O najmłodszym czytamy w jednym z ówczesnych aktów, iż w przeciwstawie

niu do obu starszych braci „niemals war in possessione" sesji i wotum, Hs A 45, 
nr 38 a (1), fol. 68-69. 
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ru definitywnie nie rozstrzygnął, ponieważ powołując się właśnie na ów 
precedens z 1639 r. tymczasowo dopuścił obu oleśnickich braci do sejmu 
1677 r. Rzecz nadal zatem pozostawała w zawieszeniu i ·urząd Zwierzchni 
w porozumieniu ze stanami miał w tej kwestii sporządzić dla cesarza I 
szczegółową opinię i sprawozdanie 13. W takiej sytuacji wszy1,tko zależało 
od praktyki. Jak się zdaje stany starały się obejść decyzję cesarską 
w ten sposób, iż :dopuściwszy obu książąt do sesji, nie przyznawały im 
zarazem wirylnych wotów. W każdym razie w zachowanym diariuszu 
z 1679 r. jest mowa o ich „votum collectivum" 14, tzn. łącznym ich dwóch, 
w tym samym jednak telkście, nieco później, o „wotum singulare" 15• 

To ostatnie nie jest jasne: może oznaczać dwa ich wota wirylne lub 
podkreślać jednostkowość (w stosunku do pozostałych książęcych)· sta
nowiska ich obu. Jak widać przeciwdziałanie stanów było tu bardzo 
uporczywe, praktyka zaś płynna. Koniec końców jednakże spór musiał 
zostać zakończony po myślli książąt oleśnickich. W zachowanych spisach 
uczestników zjazdów dla odlbioru rachunków z lat 1684 16, 1703 17, 1704 18 

oraz 1705 19 występuje poseł bierutowskiego księcia obok posła oleśnic
kiego. Zreszą z czasu po 1722 ,r., tzn. po objęciu w lenno księstwa cie
szyńskiego przez Lotaryńczyka, maimy oświadczenia księcia bierutow
�kiego w sporze o precedencję w sejmie i kurii między nim a księciem 
cieszyńskim 20• 

Wreszcie należy jeszcze zwrócić u1Wagę na pozycję w tym względzie 
książą,t zastawników. W interesującym nas czasie wcho·dzi tu w grę 
tylko jeden taki wy.padek, mianowicie oddanie Wazom w za'staw księ
stwa· opolsko-radborskiego w latach 1645-1666 21. J. Leszczyński, do
skonały znawca ·owych czasów i źródeł, stwierdzał „fakt nieobecności· 
przedstawici�li zarówno króla [tzn. Władysława IV], jak i stanów księ-

. stwa w obradach sejmu śląskiego [ ... ] aczkolwiek król wyznaczał nań 
posłów" 22• Z powołanego przezeń w wyjątku pisma generalnego sta
rosty do cesarza zdaje się wynikać, iż zastawne księstwo miało jawić 
się na sejmie tak ja!k inne dziedziczne, zatem w dwóch niższych ku
riach. Natomiast sformułowanie samego autora jest dwuznaczne: raz 
(,,przedstawiciele króla") oznaczałoby udział posłów Wazy w pierwszej 
kurii, kiedy indziej sugeruje bezpośredni udział rycerstwa i miast w dru-

is AP, t. 50, fol. 1229-1233. 
u Hs A 45 nr 38 a (1), fol. 89. 
1s Tamże, fol. 90. 

16 Jaw. II-222. 
11 Jaw. II-242. 
1s Jaw. II-244. 
19 Jaw. II-246. 

20 Hs A 45, nr 77, fol. 38 i n.
21 Początkowo miało to być 50 lat. 
21 J. Les z czyń sk i, Władysław IV· a $tąsk w latach 1644-1648, Wrocław 

1969, s. 142. 
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giej i trzeciej kurii. Wątplliwości tej nie można, niestety, rozstrzygnąć, 
choć więcej zdaje się przemawiać za tym, iż współcześni w tej sytuacji 
przewidywali udział w sejmie stanów księstwa opolsko-raciborskiego, nie 
polskiego króla 23. 

Podobnie w ogólnych zarysach przedstawiała się sprawa sesji i wo
tum wolnych panów stanowych. Ich prawo udziału w sejmach - wów
czas .tylko trzech - zostało ustalone jeszcze w początlkach XVI w. Gdy 
w 1519 r. dobra pszczyńskie nabył Turzo, król na jego prośbę przyznał 
mu pozycję wolnego pana i zapewnił mu jurysdykcję taką, jak ·sląskich 
książąt 24. W odnośnym akcie nie ma wzmianki o równoczesnym przy
znaniu Turzonowi prawa zasiadania w sejmach 25, zatem konkretna mo
narsza decyzja tej właśnie treści najpewniej wówczas nie została wyda
na. Z prawa tego wolni panowie ·pszczyńscy jednak korzystali, potem 
bowiem zawsze widzimy ich już w składzie najwyższej kurii. Interesu
jąca nas kwestia doszła natomiast do głosu, gdy przewilejem z 1616 r. 
Schoneichowie z Bytomia nad Odrą uzyskali pozycję „wolnych baro
nów" 26• Już wówczas nie dawało im to automatycznie miejsca w..-,sejmie, 
skoro natychmiast rozpoczęli starania o dopuszczenie do kurii. Stany 
żądaniu temu oparły się zdecydowanie 27 i sprawa na długi czas upadła. 
Jest ciekawe, ·że w odnośnej uchwa1le odnotowano przy tej S:J)OS01bności 
specjalny protest stanów księstwa głogowskiego, z którego dó'bra Schon
eichów zostały wyjęte przez podniesienie ich do rangi wolnego pań
stwa. W 1623 r. Henckel von Donnersmarck na1był dobra bytomskie na 
Górnym Śląsku, lecz zrazu· nie posiadał z tych dóbr pozycji· olnego 
pana. Starania takie podjął on w 1696 r. Wówczas 1b0Vt:iem cesarz 
w związku z żądaniem sesji i wotum, wysuwanym znów :przez Schoneicha, 
polecił przedłożyć sobie opinię stanów w tej sprawie 28• W rezu1tacie 
cesarz 14 XI 1697 r. wydał reskrypt, w którym w drodze szczególnej 
łaski przyznawał „sessionem et votum" Schoneichom ob0k dotychczas 
tam zasiadających czterech wolnych panów „in den Fiirsten und Ober
Rechten, Filrstentagen und

° 

anderen Landes - Zusammen·kunften, wie

23 Przemawia za tym również taki fakt, jak opór sejmu przeciw sprzedaży 
wolnego państwa milickiemu Rafałowi Leszczyńskiemu (1583) w obawie, aby 
wskutek tego nie uzyskał on dostępu do śląskiego sejmu, AP, t. 9, fol. 835-840. 

24 Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Furstenthii.mer 

im Mittelalter, wyd .. C. Grtinhagen i H. Margkraf, (cyt. GM), II, s. 408. 
25 Wnosić o tym jednak można z wyrażnego przyznania mu identycznej po

zycji, jak czeskim panom na Śląsku. Wiadomo zaś, że właśnie nakaz dopuszcze
nia tych panów do pierwszej kurii z 19 IV 1504 (CUA, CDK, IV-H-3, pudło 713) 
koniec końców zdecydował o rozszerzeniu składu tej kurii o wolnych panów. 

26 Terminu tego wobec nich używa anonimowy tekst z drugiej ćwierci 
XVIII w., Hs A 83, fol. 156. 

27 Nie odnaleziono tekstu tego memoriału; bardzo jednak charakterystyczna 
jest powzięta nań uchwała z 22 IX 1617; AP, t. 23, fol. 113-137. 

ts AP, t. 68, fol. 297-298. 
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auch an denen Solennitaten oder Privat-Versammlungen ... ". Z tego Schon
eichowie mieli korzystać na przemian z Donnersmarckami z górnoślą
skiego Bytomia 29. 

Z zestawionych faktów można odczytać ewolucję, jakiej uległo pra
wo uczestnictwa wdlnych panów w sejmie. Początkowo, w XVI w., było 
ono prostym następstwem władania określonym terytorium na zasadzie 
lenna, gdy posiadacz - wolny pan stanowy - 'był wyjęty z teryt-0-rial
nej organizacji księstw oraz bezpośrednio podporządkowany · monarsze 
i ogólnośląskim instytucjom stanowym. Później automatyżm ów zaczął 
się zacierać: sesja i wo,tum w kurii stały się zależne od stanów, tzn. od 
ogó'lnośląskiego zgromadzenia s!anowego, które w tym względzie zajmo
wało stanowisko konsekwentnie negatywne. Zasadą stałó się, że o miejscu 
i głosie w ogól'qośląskich zgromadzeniach stanowych decydowały same 
stany w trybie odpowiedniej uchwały. Wyłom w tym przyniósł rok 
1639, gdy decyzja tego rodzaju wyszła od m-0narchy. Praktyka ta utrzy
mała się i później, co szło w parze z narastaniem rządów absolutnych, 
z tym jednak, iż (jak można sądzić z zachowanych tekstów) cesarz dzfa
łał tu wprawdzie swobodnie, a'le po zasięgnięciu w tym względzie opinii 
stanów ao. Ta zresz.tą była z reguły negatywna. 

Cesarz miał też inne możliwości wpływania na skład kurii książąt 
i p�nów, z których korz_ystał, by zwiększyć w niej udział katolików. 
Najprostsz_ą drogą było tu oddanie w lenno księstw dziedzicznych. Tak 
uczynił Ferdynand III, nadając w 1622 r. synowi swemu, późniejszemu 
Ferdynandowi IV, księ,two opohsko-raci'bornkie, w tlwa lata pó�niej 
zaś - świdnicko-jaworskie. Był to oczywiście pozór tylko, skoro wa
salem zostawał następca tronu, niemniej jednak wprowadzał nowego 
lennika - i to z dwoma głosami - w �kład kurii, która miała praktycz-

. nie decydujący .głos· w obradach sejmowych. Drugą ewentualność sta
nowiło podniesienie jakiegokolwiek śląskiego majątku do ran,fi księ
stwa. Tak w 1682 r. uczynił cesarz z majątkiem Freudenthal, aby jego 
właścicielowi, Janowi Kasprowi v. Ampringen, zapewnić pozycję śląskie
go księcia. 

· Istotą _uczestnictwa w pierwszej kurii było, iż tym samym stany
terytorium, którym wł�dał członek kurii książąt i panów, były wyklu
czone od udziału w ogólnośląiskich zgromadzeniach stanowych. Pewne 
wahania praktyki 'w ramach tej zasady wystąpiły, ale tylko przygodnie, 
jeszcze w XV w., następnie utrwaliła się ona na dobre. I tutaj jędnak 

· wiek XVII przyniósł ślady pewnych tendencji, 'które warto odnotować,
choć nie pociągnęły one za sobą określonych-zmian w ustroju sejmu. I tak
z datą 5 X 1646 ['. zachowało się pismo „d�r anwesenden Standen von

20 Tamże, fol. 569-571. 
3a Oczywiście w ów<:zesnych stosunkach nie mogła ona posiadać wiążącego

charakteru. 
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/ 
/ 

/ 

Land S:tadten cter Filrstentilmer Liegnitz und Wohlau" 31, co oznacza
łoby, iż posłowie od legni0kiego sejmiku wydelegowani uczestniczyli 
w sej'mie, mimo iż księstwo legnickie było lenne. Z 1669 r. posiadamy 
akty, w których kapituła wrocławska żąda dlJ.a siebie ·sesji i wotum 
w ogólnośląskich zgro�adzeniach stanowych 32, choć sam ,biskup-książę 
nyski w pierwszej kurii zasiadał. W 1688 r. został przedstawiony me
moriał „:księstwa nyskiego", czyli o.czywiście stanów biskupiego księ
stwa, z żądaniem dopuszczenia ich deputata do zgromadzeń 33• Z 1704 r. 
wreszcie mamy poświadczone żądania stanów księstwa opawskiego, od 
1614 r. nieprzerwanie 1będącego lennem, aby deputat ich został dopusz
czony ad Conventus publ.i:cos 34 z 1712 zaś podobne stanów WO'lnego 
państwa sycowskiego ss. Wszystko to dowodzi, iż w XVII i w pierwszej 
połowie XVIII w. występowały tendencje ze strony stanów księstw len
nych i wolnych państw, aby również - podobnie jak stany dziedzicznych 
księstw Korony - uzyskać beZ1pośredni dostęp i udział w ogólnośląskich 
zgromadzeniach stanowych. 

Pozycja obu grup tworzących kurię, książąt i wolnych panów sta'

nowych, była odmienna. Książęta, czy też delegowani przez nich posło
wie, dysponowali wirylnymi ,głosami w izbie. Inaczej wolni panowie, 
którzy wotowali wprawdzie jednostkowo (osobiście lub przez swego 
posła), wszystkie ich glosy jednak razein :wzięte tworzyły jedno tylko 
votum collectivum, dołączone do wiry,lnych książęcych. 

W kurii obowiązywała ściśle ··określona kolejność zasiadan.ia. Trady
cyjnie ,pierwsze miejsce przypadało posłom biskupim „als dem E·rsten 
Stand" 36. We wszystkich też zachowanych spisach obecnych czy to na 
sejmach, czy w tryibunałach (zatem i zgromadzeniach trybunalskich), 
czy wreszcie na zjazdach dla odbioru rachunków wymieniani są oni na 
pierwszym· miejscu. Co do dalszej kolejności autor piszący w początkach 

· XVIII�. stwierdził, iż decydowała o niej kolejność uzyskanej inwesty
tury danej linii (rodziny) 37 na księstwo. Obowiązywanie tej zasady w po
czątkach XVII w. nie potwierdza się, ponieważ np. spis obecnych na lu
towym sejmie 1601 r. 3s wśród osobiście przybyłych dynastów wymienia
najpierw Joachima Fryderyka legnicko-brzeskiego, w którego linii ·
pierwsza inwestytura miała miejsce· w 1329 r., następnie podaje Karola
oleśnickiego, Podiebradowicza, których inwestytura na to księstwo sięga

31 Hą A 45, nr 26 b, fol. 194-196. 
32 Hs A 45, nr 35, fol. 400. 
3S AP, t. 59, fol. 449-454. 
34 AP, t. 75, fol. �01-504. 
3s AP, t. ś3, fol. 453, 484-487. 
ae Bisk., VI a 14, fol. 974 (1612). Sformułowanie to pochodzi od posłów bisku

pa, niewątpliwie jednak odzwierciedla stan rzeczywisty. 
a1 [H. L; Gu d e], Staat von Schlesien, [1708), s. 433. Nie szło tu zatem o ko

lejność osobistej inwestytury danego księcia. 
as Bisk., VI a 11, fol. 11-12. 

/ 
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już tylko 1492 r. 39 I dopiero na trzecim miejscu występuje Adam Wacław 
cieszyński, chociaż inwestytura Piastów cieszyńskich najdalej sięga 
wstecz, bo 1327 r. Wchodzić by tu również mogła w grę kolejność oso-

r 

bistej ich inwestytury, ale i to się nie potwierdza: najwcześniejszą miał 
Karol (1548), kolejną Adam Wacław (1579), najpóźniejszą zaś na pierw
szym miejscu wymieniony Joachim Fryderyk (1586). Wreszcie można 
by tu rozważać wiek odnośnych książąt, ale i to nie odzwierciedla. 
istnienia tu ogólnej zasady. W momencie zebrania się sejmu bowiem 
najstar,szy był Karol oleśnicki {56 lat), następnie Joachim Fryderyk (51) 
i wreszcie Adam Wacław cieszyński; zaledwie 27-letni 40• Cytowany 
autor, H. L. Gude, podał książęce miejsca w kurii w następującej ko
lejności: oleśnickie, (opawska-) karniowskie, żagańskie i ziębickie, co 
znajduje dokładny odpowiednik w tekście pochodzącym z czasu między 

- 1697 i 1722 r., sporządzonym zapewne na żądanie cesarza 41• Jednakże
i tut:!lj sprawa nie jest zupełnie jasna, ponieważ inwestytura dla opaw
sko-karniowskich Lichtensteinów pochodzi z 1614 bądź 1622 r., dla ża
gańskich Lobkowitzów z 1646 r., dla Auersbergów za·ś jako książąt zię
bickich z 1644 r., gdy tymczasem księstwo oleśnickie przeszło na dom
wittemberski dopiero w 1647 ,r. Powinno zatem występować w kolejnoś
ci dopiero na trzecim miejscu, po książętach żagańskich. Prawdopodob
nie jednak w odniesieniu do nich odwoływano się do inwestytury Po
diebradów z 1492 r., księstwo to bowiem przez kobietę w 1647 r. przeszło
na książąt wittemberskich 42. W przedstawionym stanie rzeczy trzeba
przyjąć, iż zasada kolejności miejsc uzależnionej 6d starszeństwa in
westytury linii lub rodu musiała wykształcić się dopiero w trakcie
XVII w., przy tym w czasie, który na razie trudno jest określić.

Kolejność miejsc książęcych w kurii mogła być zmieniona z uwagi
na szczególne okoliczności. Takie zaistniały, gdy w 1722 r. księstwo cie
szyńskie zostało nadane lotaryńskiemu Habsburgowi i · gdy ze wzglę
dów prestiżowych zapewniono mu pierwsze miejsce w kurii. Ale i wten
czas w celu osiągnięcia tej zmiany konieczne było formalne zrzeczenie
się książąt oleśnicko-bierutowskich, jak o tym świadczą zachowane do
kumenty 48. 

39 W momencie tym Podiebradowie władali już m. in. księstwem ziębickim 
od 1456 r., można by zatem i do tej daty cofać ich pierwszą inwestyturę jako 
rodu. I to jednak nie zmienia postaci rzeczy. 

40 Podobnie i w innych zachowanych tekstach z pocz. XVII w. żadnej takiej 
prawidłowości dopatrzeć się nie można. 

41 CUA, CDK, IV-H-3, pudło 713, Slezsko in genere (Ceremoniał). 
4z Pierwsze po biskupie miejsce 'książąt oleśnickich jest bezsporne rówmez 

w świetle aktów, wiążących się z nadaniem Cieszyńskiego księciu lotaryńskiemu . 
• 43 AP, t. 93, fol. 320-355, 473; t. 94, fol. 3.-6; Hs A 45, nr 76, fol. 179 i nast.;

tamże, nr 77, fol. 38 i nast. W tym ostatnim (zrzeczenie się księcia bierutowskie
g?) jest- mowa o Vorsitz, najpewniej jednak nie idzie tu o przewodnictwo, tylko 
o pierwsze miejsce po przewodniczącym w kurii.
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Dalsze m1eJsca w kurii po książętach zajmowali wolni .panowie sta
nowi u. O ścisłej wśród nich kolejności - jako o zasadzie - nie ma 
wielu przekazów w źródłach. Też w zachowanych wykazach wymieniani 
są oni w różnym porządku. Pewną w tym względzie wiadomość mamy 
dopiero z 1697 r., przy okazji dopuszczenia do kurii Schoneichó.w na 
przemian z Donnersmarckami. W cesarsk�m reskrypcie czytamy bowiem, 
_iż przypadło im miejsce po wolnym panu na Żmigrodzie 45. Kolejność 
poprzednich trzech wolnych panów podaje Gude (1708) oraz tekst 
z lat 1697-1722, gdzie na .pierwszym miejscu wymieniono Syców, na
stępnie Milicz i ·Pszczynę. Jak wspomniano, w wykazach z początków 
XVII w. kolejność .ta jest rozmaita. Zachowane wykazy obecnych na 
zjazdach dla odbioru rachunków niewiele tu dają, ponieważ obowiązy
wała tam laternata w stosunku do wolnych panów stanowych. Przyjąć 
więc wypadnie, podobnie jak w odnie'Sieniu do książąt, iż ścisła kolej-
ność wśród ;wolnych panów stanowych wykształciła się dopiero w �iągu 
XVII stU1lecia. 

· Jest tu jeszcze inna kwestia, znacznie ważniejsza: spór o precedencję
między wo1lnymi panami stanowymi a posłami rycerstwa, czyli w ogóle 
drugą kurią in corpore, który przez szereg lat absonbował śląskie stany 46• 

Odibił się on również w zachowanych spisach obecnych, ponieważ np. 
z ·lutowego sejmu 1601 r. mamy ich wymienionych po książętach i przed 
rycerstwem drugiej kurii, z wrześniowego tegoż roku wolnych panów 
podano· dopiero po rycerstwie księstw dziedzicznych. W ·obli sejmach 
1602 r. ·panowie zasiadali ipo książętach, na ogólnym zjeździe tego roku 
jednakże znów wymieniono ich dopiero po rycerstwie. Po książętach 
widzimy ich na sejmach z �603 r. i .marcowym z 1604 r., w lipcu tegoż 
roku znów jednak wyprzedza ich rycerstwo. W lutyo:n 1605 r. są po 
książętach, w o:naju 1606 r. dopiero po -rycerstwie, .tak· samo w lutym 
1607 r., by na lipcowym sejmie w tymże roku ponownie znaleźć się bez
pośrednio po książętach itd. W spisach osób przybywających na zjazdy 
dla odbioru rachunków w drugiej połowie XVII w. i w XVIII w. miejsce 
wolnych ,panów j_est już konsekwentnie bezpośrednio po książ_ętach. Spór 
zatem jeszcze w pierwszej połowie XVII w. musiał zostać zakończony 
i ustalona ko'lejność zasiadania. Rzecz mogła mieć większe ustrojowe 
znaczenie, ni'ż się na pozór wydaje. Można by bowiem widzieć w nim 
tendencję do wyodrębnienia wolnych· panów jako osobnej kurii, czyli 
do przekształcenia trzyizbowego systemu ogólnośląskich zgromadzeń sta
nowych w czteroizibowy. Tego rodzaju tendencje musiały istnieć, dowo
dzi tego chocia:hby nie qatowany tekst z XVI w., wprawdzie dotyczący 

44 Por. G u d e, op. cit., s. 433. 

45 AP, t. 68; fol. 569-571. 

46 Co najmniej od 1584 r., por: AP, t. 10, fol. 320-322. Por. też relację posłów

biskupich z 31 I 1611, Bisk., VI a 14, fol. 636. 

\ \ 
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trybunału, w którym takie właśnie cztery kurie (obok generalnego sta
r-osty), z wolnymi .panami po książętach, zostały wymienione 47• Jakkol
wiek jednak miała się ta rzecz, ustrój sejmu i skład pierwszej kurii nie 
uleg�y zmianie: nadal łączyła ona w sobie książąt oraz wolnych panów. 

Wszystko, co tu vowiedziano na temat kolejności miejsc w pierwszej 
kurii, odnosi się jedynie do sytuacji, gdy książęta i wolni panowie oso
biście przybywali na obrady. Jeżeli natomiast dawali się zastępować 
przez posłów, ci brali miejsce dopiero niższe: posłowie książąt po oso
biście przybyłych dynastach, posłowie �anów :po tych, k,tórzy osobiście 
przybyli. 

Kuria ksią·żąt i panów miała określoną wewnętrzną organizację, któ
ra wyrażała się z jednej strony w usta'lonym przewodnictwie, z dru
giej zaś w organizacyjnym wyodrębnieniu wolnych panów stanowych. 
Przewodnictwo {Praesidtum) spoczywało tradycyjnie · w ręku biskupa 
(biskupich posłów), choć 1bywały i odstępstwa od tej zasady. Funkcje 
przewodniczącego kurii polegały na udzielaniu i zibieraniu wotów w ko
lejności miejsc oraz na swoistym konkludowaniu stanowiska kurii, co 
jednak zobowiązany był' uczy:nić secundum maiora. Nie wiadomo, co 
czynił w wypadku równości głosów; prawdopodobnie przeważało wów
czas jego wotum jako przewodniczącego. On też przedstawiał wotum ku
rii całemu zgromadzeniu 48

• Wyodrębnienie wolnych panów polegało 
na tym, iż w łonie samej kurii tworzyli osobne ciało. Przewodniczył im 
najstarszy wie:k:iem, z kompetencjami podobnymi jak przewodniczący 
całej kurii: zbi·erał ,bowiem głosy „osobiste" i według większości kon
klu:dował, tworząc w ten sposób ostatnie w kolejności wotum w kurii 49 

(by!o to oczywiście votum collectivum).· 
Brak odpowiednio dokładnych spisów nie pozwala też na rozwikłanie 

jednej jeszcze wątpliwośct Idzie mianowicie o to, czy funkcja księcia, 
będącego generalnym starostą i z tego tytułu przewodniczącego sejmo
wym obradom, wyłączała .go z udziału w kurii. ,w warunkach istnieją
cego już starościńskiego votum conclusivum, w którym przewodniczący 
for.mułował z natury rzeczy również swóje osobiste stanowisko, wydaje 
si_ę, że można na to pytanie odpowiadać twierdząco. Jednakże zdają się 
temu przeczyć pewne wiadomości z czasów, gdy biskupem wrocławskim 
i generalnym starostą {przewodniczącym Urzędowi Zwierzchniemu) był 
1'.ranciszek Ludwik,. palatyn reński, tzn. z 'lat 1684-1717. Z tego okresu 
dysponujemy szczegółowymi spisami osób, uczestniczących w corocznych 

47 Tekst w: F. Rach fa h 1, Die Organisation der Gesamtstaatsverwaitung

Schlesiens vor dem dreissigjiihrigen Kriege, Leipzig 1894, s. 444-445. 
48 Por. np. w relacjach posłów jaworskich z 1657 r., Jaw. II-310, fol.

_ 
343, 367, 

388 itp. 

49 Por. przypis 44. 
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odlbiorach rachunków 50, w których konsekwentnie obok dwóch człon
ków U rzędu Zwierzchniego jako „Praesides" w zgromadzeniu, wymie
niani są również „drie · Fiirstl. BischofHchen Depu tirte". Mamy ich też 
wielokrotnie ipoświadczonych w ·Obejmujących wszystkie rodzaje zgro
madzeń Landes-Diarien z tego czasu 51. Oznacza to, że książę nyski był 

' 

niejako dwukrotnie w tych zjazdach re.prezentowany: raz w .prezydium 
jako głowa Tdrzędu Zwierzchniego, następnie zaś w kurii jako jej 
„pierwszy stan". Niestety, trudno jest rozstrzygnąć, czy mamy tu do 
czynienia z faktem typowym dla wszystkich ogólnośląskich zgromadzeń 
stanowych 52, czy też z praktyką właściwą tylko dla zja�dów rachunko
wych i konwentu. Nic natomiast nie można powiedzieć o tym, jak :poru
szona tu kwestia. kształfowała się wcześniej, przed czasami Franciszka 
Ludwika na biskupiej 'stolicy. 

Podobnie też należy zapytać o skutek mianowania księcia lub wol·
nego pana sejmowym cesarskim komisarzem, co, jak wiemy 53, mniej 
więcej od połowy XVII w., było częstym zjawiskiem, później zaś wręcz_ 
zasadą. Pytanie to jest tym istotniejsze, iż komisarze byli •bezwzględnie 
wykluczeni z obrad. U schyłku XVI w., sprawa powierzania komisar
skiej funkcji książętom śląskim była poruszana przez stany, i to z uza
sadnieniem, iż przez to osłalbia się nadmiernie kurię książęcą. Można by 
więc z tego wnosić, iż odnośny dynasta-komisarz w ogóle w takiej sy
tuacji znajdował się poza sejmem. Jednakże nie wyklucza to obecności 
jego posłów w kurii, choóby tylko dla reprezentowania jego osobistych 
interesów i księstwa. Niestety, nawet tak szczegółowe i licznie zacho
wane źródło jak relacje posłów jaworskich nie przynoszą w tym wzglę- _ 
dzie odpowiedzi. 

3. KURIA RYCERSTWA DZIEDZICZNYCH KSIĘSTW KORONY

Skład drugiej kurii, rycerstwa dziedzicznych księstw Korony, był 
o wiele mniej skomplikowany i przy opisie znacznie mniej nastręcza
trudności. Od kurii książąt i panów różniło ją to, iż miała skład czysto
poselskri, podczas gdy tamta w założeniu opierała się na osobistym udzia
le uprawnionych. Szlachta każdego księstwa, którym bezpośrednio wła
dał monarcha, była uprawniona i zobowiązana do delegowania posłów
na sejmy i inne og6lnośląskie zgromadzenia stanowe o pełnym składzie.

5o z lat 1684, 1686, 1688, 1689, 1690, 1694, 1703, 1705, 1707 oraz 1709 (w zbiorze 
rachunków m. Jawora). 

s1 Np. w 1700 r., Hs A 51, nr 1, passim.
52 w strukturze tych zgromadzeń pozycja zjazdów dla odbioru rachunków 

była niewątpliwie specyficzna, choć niejednokrotnie współcześni wręcz utożsa
miali je z sejmami. 

;s· Por. n a s  z e, Monarszy komisarze na ogóinośląskich zgromadzeniach sta-
nowych (Studia Śląskie, Seria nowa, t. XXXII, 1977). 
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Nie znajdujemy w źródłach żadnej wzmianki, tby ma zrealizowania tego 
uprawnienia, z chwilą gdy dane księstwo stało się dziedziczne, było trze
ba szczególnego aktu ze strony stanów czy władcy. Przyjąć zatem wy
pada, iż prawo to i obowiązek pow�tawały z mocy samego prawa w wy
niku zmiany państwowo-prawnego charakteru odnośnego terytorium. 
Nie wygasały też one ani nie ulegały zawieszeniu, gdy monarchowie 
księstwo oddawali w zastaw. W ten sposób druga kuria śląskiego sejmu 
składała się z posłów rycerstwa wszystkich aktualnie fatniejących księstw 
dziedzicznych. Prócz nich, zgi1dnie z praktyką wytworzoną jeszcze 
w pierwszej połowie XVI w., sesję w tej kurii posiadał również Wro
cław. W pierwszej ćwierci XVII w. jednakże zaznaczyła się dążność 
szlachty do usunięcia tego miasta z kurii rycerstwa. Kres jej położył 
reskrypt Ferdynanda III z 1637 r. i w rezultacie urbs Slezie capitalis aż 
do końca istnienia śląskiego sejmu uczestniczyła w drugiej kurii, cho
ciaż tylko na ostatnim miejscu z kolei. 

Podobnie jak w pierwszej kurii, tak i tutaj istniała pewna określona 
kolejność miejsc, choć jak się iwydaje, była ona obserwowana z mniejszą 
starannością. Miejsce wiodące :posiadało zawsze księstwo świdnicko-ja
worskie, drugie po nim z ko[ei było głogowskie. Jak można wnosić 
z wykazów z pierwszych 'lat XVII w., kolejność ta na dalszych pozycjach 

· była zmienna. Zaskakuje tyilko, iż księstwo wrocławskie w wylicze
niach tych często zajmuje ,ostatnie miejsce, tuż przed miastem Wrocła
wiem. Oczywiście z biegiei:n czasu praktyka w tym względzie musiała
się utrwalić. Dwa niezależne źródła z początków XVIII w. 54 podają
zgodnie następujący porządek: świdnicko-jaworskie, głogowskie, opol
sko-raciborskie, wrocławskie, legnickie, brzeskie, wołowskie, cieszyńskie
oraz miasto Wrocław, z tym ·że od 1722 r. księstwo cieszyński� odpadło
z ich liczby. Jak wiadomo, w latach 1624-1637 księstwo świdnicko-ja
worskie zostało nadane w lenno następcy tronu. Nasuwa się zatem py
tanie, jakiemu księstwu w tym czasie przypadła w kurii wiodąca rola
i pierwsze miejsce. Żródła milczą w tej sprawie, wydaje się jednak
prawdopodobne, że było to drugie w kolejności księstwo -głogowskie.

Przy omawianiu kurii książęcej zestawiliśmy wiadomości, z których
zdawało się wynikać, iż również stany księstw lennych starały się uzy
skać sesję w zgroma:dzeniach ogólnośląskich. Wiemy, że· nie przynio
sło to rezultatów i że tą drogą skład kurii rycerstwa· nie uległ powięk
szeniu. Jesteśmy też w posiadaniu paru tekstów, które odzwierciedlają
inny jeszcze proces, który mógł spowodować zwiększenie składu kurii.
Mianowicie w aktach sejmowych zachowała się instrukcja na sejm
1611 r., dana posłom „von Land und Ritterschaft des Namslauischen
Weich!bildes" 55• Dystrykt na_mysłowski wchodził w skład księstwa wro-

54 Por. przypis 41 oraz Gu d e, op. cit.

55 Hs A 45, nr 18 a, fol. 75-76. 
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cławskiego, aczkolwiek stanowił nie połączoną z nirri enklawę. Tutaj za
tem mielibyśmy ślad praktyki przysyłania odrębnych posłów przez ów 
dystrykt, chociaż rycerstwo księstwa wziętego jako całość posiadało 
swych posłów w kurii rycerstwa. Odpowiednia instrukcja dotyczy .usta
lenia granicy z Rzecząpospolitą, mogłoby to zatem być poselstwo tylko 
w tej sprawie :przesłane do sejmu, przez co namysłowscy posłowie nie 
bylilby jeszcze posłami na sejm, członkami kurii rycerstwa. Że jednak 
sprawa była powa-żniejsza, dowodzi interesujący manuskrypt, spisany 
po 1737 r. Anonimowy autor mówi tam o staraniach namysłowskiego 
rycerstwa o własnego posła w sejmie 56 i o decydującej w tym względzie 
odmowie stanów, powołujących się na stare uchwały i pradawną prak
tykę 57. 

Liczba posłów, których przysyłać miały na sejmy poszczegóJne księ
stwa, nie .była oznaczona. W powoływanych już wielokrotnie wykazach 
obecnych z pierwszych lat XVII w. jest ona różna i oscyluje między 
jednyrrn a trzema (to ostatnie tylko rzadko). Z czasem usta,liło się, że 
rycerstwo każdego dziedzicznego księstwa posiadało w zgromadzeniach 
po dwóch swoich posłów. Zaipewne nie o'dbywało się to bez oporu sa
mych stanów. Tak przynajmniej można ,przypuszczać z cesarskiego re
skryptu z 1662 r., zapewniającego „der De'putirten von_ Gross-Glogau 
duppelte Session" 58• Dotyczył on zjazdów do odbioru rachunków, z po
wodzeniem jednak można. go odnieść i do innych zgromadzeń, przede 
wszystkim sejmu. Podobną wymowę ma też reskrypt z 1691 r., naka
zujący dopuścić ad conventus publicos w kurii rycerskiej deputata sta
nów duchownych z księstwa opolsko-raci'borskiego 59• W każdym razie 
graficzne wyobrażenia sposobu zasiadania w zgromadzeniach stanowych, 
których zachowało się kilka 60, konsekwentnie przy każdym księstwie 
odznaczają :po dwóch deputatów. · Wspomniany już rękopis z okresu :po 
1737 r. wypowiada się w tej kwestii zupełnie zdecydowanie stwierdza
jąc, iż jest w obyczaju z każdego dziedzicznego księstwa na każdy zjazd 
(przede wszystkim na sejmy - ad Diaetalia), dawać pełnomocnictwo 
dwóm deputatom, a to jednemu zwyczajnemu (Ordinarius) i jednemu 
nadzwyczajnemu (Extraordinarius) 61• Jest to zresztą jedyna wzmianka 
o tego rodzaju rozróżnieniu między obydwoma posłami.

Powyżej wspomniano deputata duchownego z księstwa opolsko-ra
ciborskiego. W związku z tyrrn trzeba stwierdzić, iż duchowieństwo zu-

56 Dowodzi to pośrednio, iż inicjatywy takiej nie podjęto ze strony innych 

dystryktów. 

57 Hs A 83, fol. 187. 

58 Hs A 45, nr 31, fol. 231. 

69 AP, t. 62, fol. 1281-1285. 
60 Np. Hs A 45, nr 39 c, fol. 166 (1678); Hs A 45, nr 39 d, fol. 749 (1679); OT 

w Legnicy, Arch. m. Legnicy, II-60, fol. 76-79 (1715). 
61 Hs A 83, fol. 188. 
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pełnie nie było wyodrę:bnione w składzie i strukturze śląskiego sejmu. 
Faktyczny udział kleru w kurii rycerstwa opierał się na innych, nie 
stanowych zasadach. Jest to potwierdzońe np. w odniesieniu do .księstwa 
świdnicko-jaworskiego, a także opolska-raciborskiego. Duchowni jednak
że 1 (szło tu głównie o klasztory) zasiadali w tej kurii ty,lko z tyturu po
siadanych dóbr ziemskich� czyli posiadania tz,w. Landstandschaft 62• 

z 1669 r. znane ,też są zabiegi kapituły wrocławskiej o dopuszczenie jej 
do sesji i wotum 63. Jest prawdopodobne, że szło o nie właśnie w ra
mach kurii rycerskiej. Ponieważ w żadnym z zachowanych wykazów ani 
schematów :nie stwierdzamy obecności posła duchownego jako takiego 64, 

jest oczywiste, że !nawet gdy członek kleru był członkiem kurii rycer
stwa, był nim tylko jako jeden z dwóch deputatów danego ,księstwa. 

W zestawieniu z omówioną powyżej kurią książęcą, musimy w sto
sunku do kurii rycerstwa jeszcze jedną stwierdzić odmienność. Tam bo-' 
wiem wtdzieliśmy, jak Habsburgowie celowo kształtowali jej. skład, 
starając się w niej ,zwiększyć udział katolików przede wszystkim nada
jąc w lenno dotychczas dziedziczne księstwa. Czasami (jak w 1622 
i 1624 r.) były to posunięcia czysto ,pozorne, osiągające jednak zamie
rzony skutek. Tego rodzaju troski o skład kurii rycerstwa nie daje się 
dostrzec w przebadanych źródłach. Rzecz wprawdzie była tuta'j znacz
nie prostsza, załatwiał ją rozkaz cesarski, by ja�o posłów wysyłać 
z księstw dziedzicznych wyłącznie katolików, musiały tu jednakże dzia
łać również inne względy, ogólniejszej natury. Ze sposobu działania ślą
skiego sej1mu i istniejącego w nim, tradycyjnego układu sił wynikało 
bowiem, iż dfa ostatecznego rezultatu sejmowych deliberacji i treści 
uchwały praktycznie rozstrzygające znaczenie miało stanowisko zajęte 

przez kurię iksiążąt i wol!Ilych panów stanowych. Ich wotum tworzyło 
trzon późniejszej uchwały. <Dalsze „głosy" jedynie ustosunkowywały się 
do stanowiska zajętego przez książąt i panów, dorzucały czasami co nie
co, ly.b pewne drobne wprowadżały poprawki, dlatego też monarsze 
wystarczyło zapewnić sobie powolność pierwszej kuTii. I stąd właśnie 
płynęła staranna uwaga, jaką jej właśnie poświęcali Haibsburgowie. 

Obradom kurii przewodniczył poseł księstwa, posiadającego w niej 
pierwsze miejsce, zatem świdnicko-jaworskiego. Nie jest jasne, jak to 
praktycznie rozwiązywano, skoro tradycyjnie każde księstwo przysyłało 
dwóch posłów. Jest -prawdopodobne, że funkcję tę pełnił „ordinarius", 
o którym mówi powoływany wyżej rękopis. Stany świdnicko-jaworskie
były �ane z umyślnego absentowania się, szczególnie na trybunale 65, 

si G. Cr o o n, Die landstiindische Verfassung von Schweidnitz-Jauer, Breslau 

1912, s. 45 i n. 

63 AP, t. 45, fol. 202-203; Hs A 45, nr 35, fol. 297, 400, 404. 

�64 Oczywiście poza posłami biskupimi. 
6• Przekazy na ten temat są bardzo liczne, np. z 1610 r., AP, t. 21, fol. 512-

525.
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ponieważ powołując się na swe przywileje traktowały sądy księstwa 
jako inappellahilia i nie uznawały kompetencji Ober- und Filrsten
-Recht. W rezu:ltacie jednakże ich nieobecność na 'trybunale pociągała 
za sobą również ich 1brak w bezpośrednio potem ·odprawianych zgroma
dzeniach trybunalskich. Rz�cz nie jest dokładnie źródłowo • zbadana. 
Nie jest wykluczone, że posłowie świdnicko-jaworscy na zgromadzenia 
tryibunal'skie i(nie na tTyibunał) jednak przyibywali, 'Podobnie jak później 
na konwent. W każdym razie w diariuszu. z 1678 r., formalnie dotyczą
�ym sejmu, odnotowano wygłoszenie wotum w kwestii trybunalskiej 
przez posła księstwa .głogowskiego 66• Oznaczałoby to, że pod nieobec:.. 
ność posłów księstwa świ'dnicko-jaworskie.go przewodnictwo spoczywało 
w ręku deputata tego księstwa, drugiego w ustalonym porządku zasia
dania. Funkcje przewodniczącego w kurii rycerstwa były identyczne jak 
w książęcej: udzielanie głosu, odbieranie wotów „syngu'larnych" usta
lanie treści wotum kurialnego (konkludowanie) oraz wygłaszanie lub 
odczytywanie go wobec całego zgromadzenia. 

4. KURIA MIAST DZIEDZICZNYCH �SIĘSTW KORONY

Gdy kuria książąt i panów była w ustroju śląskiego sejmu wyrazem 
zasady osobistego udziału, kuria rycerstwa zaś odzwierciedlała w sobie 
zasadę swoistej feudalnej (sz:lachecko-duchownej) reprezentacji - ostat
nia w kolejności kuria królewska miast w osobliwy sposób łączyła je 
obie. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że kurfi tej nie można trakto
wać jako reprezentanta interesów śląskich miast. Z założenia swego bo
wiem obejmowała ona tylko miasta królewskie, miasta księstw dzie
dzicznych, pozostawiając poza swym zasięgiem wszystkie miasta księstw 
lennych i miasta :prywatne. Następnie, co też jest ważne, do kurii tej 
nie wchodził· stołeczny dla Śląska Wrocław, który, jak wiemy, miał 
sesję w kurii rycerstwa księstw dziedzicznych. Wreszcie wotum po
szczególnych miast księstw dziedzicznych nie zawsze było tego samego 
waloru. 

Wśród miast, zasiadających w trzeciej kurii, były takie, które zaw
sze wysyłały swych przedstawicieli, posiadały zatem swoiście rozu
miane wota „wiry,lne". Były to Świdnica i Głogów, po 1675 r·. zaś rów
nież Legnica, Brzeg i Wołów. Z tych jedna tylko Świdnica wysyłała tra
dycyjnie po dwóch posłów, pozostałe po jednym. Wymienić by tu moż
na również· Jawor, którego przedstawiciel przez dłuższy czas reprezen.:. 

tował za-razem inne miasta weich!bildowe księstwa ( do przełomu XVII 
i XVIII w.,· od ki�dy uzyskały one osobnego deputat� 67). Były też takie 
miasta, które alternując uczestniczyły przez swych iposłów w sejmach, 

66 Hs A 45, p.r 39 d, fol. 731. 

67 AP, t. 61, fol. 441�451; Gu de, op. cit., s. 434 i in.
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jak Opole na przemian z Radbornem, Namysłów ze Środą Śląską. Nie 
jest wykluczone, że taka ·sytuacja mogła istnieć również między Woło
wem i Oławą ss, ponieważ tego rodzaju przemienność o'bserwujemy w za
chowanych spisach uczestników zjazdów dla odlbioru rachunków u schył
ku X•VII i w początkach XVIII w. 69 Stwierdza ją wprost w �dniesieniu 
do sejmów anonimowy tekst, spisany w ostatnich latach rządów habsbur
skich na Śląsku 70

• Na koniec wreszcie w dwóch księstwach: świdnicko
-jaworskim i głogowskim, istniały grupy miast, tzw. wekhibildowych n, 
które wspólnie wysyłały na sejmy po jednym pośle. W świdnick•o-ja
worskim były to Strzegom, Lwówek, Bolesławiec, Jelenia Góra, Dzierżo
niów, Bolków i Kamienna· Góra. W głogowskim natomiast Kożuchów, 
Góra ŚL, Szprotawa, Świebodzin, Zielona Góra i Polkowice. 

Specyficzny skład trzeciej kurii i uderzającą nierównomlernosc 
udziału w niej mia!St (wystarczy tu rpodać, iż nawet stołeczne miasta ta
kich księstw, przez dłuższy czas ckiedzicznych, jak żagaii.skie, opawskie 
i ziębickie, nie znallazły dostępu do kurii) moma wyjaśnić wziąwszy pod 
uwagę genezę i późniejsze dzieje ,s·ejmu. Okazuje się 1bowiem, że w trze
ciej kurii znalazły sesję wiszystkie miasta tych księst�, które w okresie 
kształtowania się sejmu były dziedziczne 72

• Inaczej miała się rzecz z te
rytoriami, które stały ·się dziedziczne ,w ciągu XVIII w., czyli wówczas, 
gdy sejm był już w ,pełni ukształtowany. Były to karniowslHe, opolsko
-raciborskie, opawskie, żagań1skie, ziębickie. Dostęp do sejmu otrzymały 
(i to w alternacie) tylko Opole i Racibórz 73• WprawdŻie Żagań już w po
czątkach XVII ·w. (1605) dobijał się o miejsce w kurii 74, ale daremnie 75. 
O poaobriych staraniach innych tmiast z księstw dziedzicznych zupełnie 
w źródłaćh głucho, stąd jednakże nie można wnosić, ,iż inicjatyw takich 

· w ogóle nie podejmowano 1s.

68 Chociaż Gu d e  (op. cit.) wymienia konkretnie tylko Wołów. 
69 Wskazana tu jest jednaikże ostrożność, ponieważ zjazdy dla odbioru rachun

ków wykazywały pewne odmienności składu. 
?o Hs A 83, fol. 187. 
11 Były to miasta będące ośrodka.mi najmniejszych jednostek podziału tery

torialnego, tzw. weichbildów, czyli dystryktów. 
12 Nie Jest to w pełni ścisłe wobec księstwa głogowskiego, którego koleje były 

zmienne. W każdym razie w końcu XV i w pocz. ·XVI w. władali nim po sobie 
dwaj Jag-iellonowie, co dawało mu szczególną pozycję. 

1s Ale nie inne tamtejsze miasta królewskie. 
74 AP, t. 19, fol. 185-193. 
7S RzeĆz zresztą w�Ińaga jeszcze sprawdzenia. Mianowicie w relacji bisku

pich posłów ze zjazdu dla odbioru rachunków w 1609 r. (Bisk, VI a 14, fol. 27) 
zanotowano: ,,Es ich auch ein Schreiben von der Stadt Sagan einkommen, dem
nach von der Herren Fursten und Standen ihnen die Session in den Furstentagen 
gewilliget", co dowodziłoby, iż był czas, gdy miasto to jednak uczestniczyło w sej
mach, oczywiście w trzeciej kurii. 

76 W wykazie uczestników zjazdu dla odbioru rachunków z 1715 r. (OT Leg-. 
nica, Arch. m. Legnicy, II-60, fol. 79) na ostatnim miejscu wśród deputatów miej-

2 - Sobótka 3nB 
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, W X:VII w. licz1ba księstw dziedzicznych nie tylko nie rosła. lecz na
wet malała. Gg.y jednak zmarł ostatni z y>iastów legnicko-brzeskich 
.(1675), ziemie Unii nie zostały już oddane w lenno. Zaistniała w�wczas 
sytuacja podobna jak ongiś wobec księstwa opolsko-radborskiego: tyl
k9 . �tołeczne Legnica i Byzeg znalazły się_ w �rzeciej kurii; poąieważ 
zaś wyodrębniono wów�zas osobne dzi�d�iczne księstwo wołowskie, 
wszedł do niej również Wołów. Jego przemienność w tym względzie 
z Oła,wą stąd się zapewne we;ięła, iż oławskie _parokrot�e w przeszłości 
}?yło wyodrębniane w wyniku dokonywanych podziałów rodzinnych. 
Równocześnie inne znaczne miasta tych trzech !csięstw (Złotoryja, Choj
nów, Lu1bin, Strzelin itp.), mimo iż dziedziczne, poz_ostały poza kurią 
i sejmem. Istnieją zresztą .pewne szczęgóły,, które �dpV{o�ą, .iż włą·czenie 
Legnicy, Brzegu i Woła,wa do trzectej-·sej,rp0węj kurii nie przeszło gład
ko i dokonało się. ,przy oporze stanów.,_,Mianowicie not�tki dLarialn_e 
z 1678 r. podają, .iż zgromadzeni od1p9wci.li dopuszS!zenia .tdo ,.odbioru ra
chunków) trzeciego iposła z P.owyższych księshy, obok dwu iposłów p9zo
stałych 77• �ogło tu iąf tyl�o o„p_osłów,owych trzech mi§lst. Spr�eciw sta
nów nie odniósł skutku, ponieważ do rzeczy włączył się swym reąkryp-
tern cesarz.- · , t . ·G . 

Próc-� ostatnio ,podanego szczegóh1�nie ma śladów w wykorzystanych 
źródłach, by monarcha bezpośrednio i w szerszej mierfe wpływał na 
skład trzeciej kurii, by rzecz ta w ogóle była 0przedmiotem jE;go zainte
resowania. _Z�sada, �e V{ miastach tyl'ko kat�licy mogli p.ełpić .rrpejskie 
urzędy, sama _ ,przez się rozstrzygała o katolickim_składzie•k,u.rii 1s_. Ogól
niejsze .-zaś ,pr.zesłank.i.. bra·ku -zainterr=-sowan-ia-..ze sJll'.QIL)UDJ.Pna_!chy b·yły 
najpewniej takie· same jąk te, o których ws12.ominaliśmyr, przy omawia-
niu kurii ·rycerstwa. � .

Tak jak w obu wyższych kuriach, w kurii miast istniał określony po
rządek zasiadania. · Od· ostatniej ćwierci XVU ·w. _był on następujący: 
pierwsze miejsce przyśługiwało posłowi Świdnicy, następne Jaworowi_, 
prawdopodobnie zaś bezpośrednio po him posłowi weichbi'ldowych miast 
księstwa świdni�ko-jawoiskiego. W d.alszej kolejności szły Głogów, mia
sta tamtejszego księstwa :ze swym ,posłem, Opole na przemian z Racibo
rzem, Środa Śl. w alternacif z Namysłowem-; wreszcie Legnica, Brzeg 
i Wołów w alternac,ie z Oławą. Zajmowanie pierwszeg0 miejsca w kurii 
rozstrzygało zarazem o funkcji przewodniczenia w·· niej. Godność' ta 

ski:cJ:l wymi��iony został poseł Cieszyna (księstwo to było wó,;yq:as dziedziczne). 
Omyłka zdaje ,się być wykluczona. Albo więc mamy tu przejaw P!'_ą.kty,ki właści
wej wówczas tylko dla zjazdów ·rachunkowych, albo te;l: przyjąć by trzeba,. iż 
przygodnie i wyjątkowo również inne mia��a mogły uczestniczyć w ogólnośJąskich 
zgromadzeniach stanowych. 

77 Hs A 45, nr 39 c, fol. 165. 
78 Posłami od miast. bywali z reguły ich urzędnicy: .burmistrz·owie, syndycy, 

rajcy .. 
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przypadała Świdnicy i podobnie jak w obu wyższych polegała na zbiera
niu głosów, ustalaniu stanowiska (wotum) i wygłaszan'iu go wobec 
pełnego zgromadzenia sejmowego. Sytuacja wspomniana przy kurii ry
·cerstwa, sp�wodowana zamierzonym absentowaniem się sz1achty świd
nicko-jaworskiej, nie występowała przy kurii miast. W przeciwieństwie
bowiem do rycerstwa, miasta świdnicko-jaworskie nie uchyJały się od
udziału w zgromadzeniach, szczególnie w trybunałach.

DIE KURIEN DES SCHLESIS'CHEN PARLAMENTS IM 17.JH. UND IN DER 

ERSTEN H.i(LFTE DES 18.JH. 

Die Arbeit ist der Zusammensetzung aller drei Kurien des schlesischen Par
laments sowie den Veranderungen gewidmet, die in diesem Berelch wahrend der 
letzten 150 Jahre der Herrschaft der Habsburger in Schlesien aufgetreten waren. 
Be.i dieser Gelegenheit stent der Verfasser die Grundsatze fest, nach welchen 
diese Zusammensetzung gestaltet wurde; einen immer noch wessentlichen Ein
fluss hatten die Stande selbst, doch er wurde mit der Zeit zugunsten des Kaisers 
geringer. Der Einfluss des Kaisers machte sich vor allem in bezug auf die Zu
sammensetzung der ersten Kurie der Filrsten und der freien Standesherren be
merkbar, denn dieser Kurie fiel in allen gesamtschlesischen Standeversammlungen 
eine filhrende Rolle zu. 
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JÓZEF PUCIŁOWSKI 

OŚRODKI KIEROWNICZE PARTII NIEMIECKO-KONSERWATYWNEJ 
NA SLĄSKU 

Niektóre zagadnienia związane z historią Partii Niemiecko-Konser
waty,wnej :na Śląsku doczekały się w ostatnich latach publikacji pol
skich 1. Dominowały w nich jednak kwestie. społeczne i gospodarcze, 
a nie żnalazła ,w nich natomiast miejsca problematyka dotycząca strony 
organizacyjnej partii, jej ośrodków kierowniczych. Ukazanie tej proble
matyki i jej analiza z kilku po�odów jest sprawą ważną i interesującą. 

Partię Niemiecko-Konserwatywną, utwoTzoną w 1876 r. po zgodzie 
konserwatystów na zjednoczenie Niemiec pod egidą Prus, znamionował 
charakter szlachecki, junkierski. Jej siła i władza polityczna miały swe 
źródło w porządku ustrojowym Niemiec cesarskich. Wynikała ona 
z uprzywilejowanej sytuacji junkrów pruskich w Rzeszy, wytworzonej 
po zjednoczeniu ,kraju. Mimo bowiem okresowych wpływów liberałów, 
cesarz, kancle:rze (może z wyjątkiem Leo von Capriviego i Theobalda 
von 13ethmann-Hollwega) i ministrowie Rzeszy - z racji swego po
chodzenia klasowego i ideowych powiązań, jak również z faktu admi
nistracyjnego łączenia funkcji zarówno w Prusach, jak i w Rzeszy -
najbliżsi byli partii konserwatywnej. Inne źródło wpływów tkwiło 
w fakcie wielkości obszaru Prus, stanowiących 2/3 terytorium Rzeszy; 
Prusy z absolutną przewagą konserwatystów w sejmie (Landtagu) do
minowały w życiu politycznym całych Niemiec. Ponadto ważnym ele
mentem pozwalającym na wywieranie swych wpływów na całe życie 
polityczne, społeczne i góspodarcze Prus, a następnie Niemiec, było po
wiązanie konserwatystów z lokalną administracją pruską, z różnymi or
ganizacjami - głównie rdlniczymi - zarówno w powiatach, jak i w ca
łej rejencji oraz z korpusem o._ficerskim, Kościołem ewangelickim i rz ·nau
czycielstwem. 

t J. P u c i  ł o w sk i, Konserwatyści śLąscy wobec rządowych projektów bu

dowy kanałów w Latach 1899-1905 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 66, Hi
storia 13, 1967, s. 59-74); t e  n że, Związek RoLników na Siąsku w Latach 1893-

1914 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 206, Historia 24, 1973, s. 79-108). 
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Działaln-0ść Parrtii Niemiecko-Konserwatywnej ,przypadała na okres 
intensywnego rozwoju przemysłu, wzrostu liczebnego klasy ,robotniczej, 
coraz silniejszych wpływów socjaldemokracji, a więc ogólnie mówiąc: 
w okresie kształtowania się masowych ruchów społecznych. Partia, co 
wynika z jej ideologii, składu socjalnego, a przede wszystkim z dal
szych powojennych jej dziejów, w niewielkim tylko stopniu posiadała 
właściwe rozeznanie sytuacji społeczno-politycznej i prawidłową ocenę 
tych ruchów. Konsevwatyści nie zdawali sobie w pełni .sprawy, że opie
rając się nadal na junkrach, lbogatym chłopstwie, korpusie oficerskim 
i biurokracji, sami przyczynia,li się do kurczenia się ,pola oddziaływania 
swych haseł. Wysiłki_ przyst�sowania konserwatyzmu do zmfeniających 
się warunków były połowiczne i nieskuteczne. 

Próby zmierzające do utrzymania i rozszerzenia idei konserwatyw
nych najwyraźniej można zaobserwować na 'kilku znamiennych -przy-
kładach. 

Pierwszy wiąże się - z ruchem chrześcijańsko-społecznym pastora 
Adolfa Stoeckera, nadw_ornego kaznodziei i proboszcza ewangelickiej 
katedry berlińskiej. Utworzona przez niego w 1878 r. Chrześcijańsko
-Społeczna Partia Robotnicza i(Christlich-Soziale Ar-beiterpartei), w 1881 r., 
już bez przymio.tni:ka „robotnicza", weszła jako samodzielne ugrupowa
nie do Partii Niemiecko-Konserwatywnej. Nadzieja, jaką konserwatyści 
wiązali z ruchem chrześcijańsko-społecznym, tzn. rozszerzenie ich wpły
wów w miastach, głównie wśród rzemieślników i drobnej burżuazji, 
okazała się płonna i rachuby zakończyły się nikłym rezultatem 2• Może
najważniejszy ślad zwolennicy Stoeckera zostawili w postaci akcentów 
antysemickich· w „programie Tivoli" Partii Niemiecko-Konserwatywnej 
z 1892 r. Na Śląsku, oprócz okresowego sukcesu we Wrocławiu i Leg
nicy w latach 1895-1896 - a i to o niewielkich rozmiaTach - ruch był 
bez znaczenia 3_ 

Przykład drugi łączy się z dżiałalnością powstałego w 1893 r. Związku 
Rolników· (Bund der Landwil'lte). Niewątpliwie obrona interesów jun
kierskich znalazła w Związku skuteczniejszą broń niż w ruchu Stoecke
ra. Związek rozrósł się do ni�bywałych rozmiarów, skupiając ·w swych 
szeregach w .przeddzień wybuchu I wojny światowej ok. 330 tys. wiel
kich właścicieli · ziemskich i bogatych chłopów 4• Rozbudowany aparat 

2 Szerzej o tym: Die bilrgeriichen Parte_ien in Deutschland, Bd. 1, Leipzig 

1968, s. 254 i nn.; P. Le Se ur, Adolf Stoecker. Ein Gedanken und ein Ruf, Ber

lin 1928. 

a „Schlesische Zeitung", nr.: 877 z 14XII1895, 885 z 17XII1895; ,,L iegnitzer 

Zeitung", nr 45 z. 22 I 1896; K. N i t s c h k e, Der_ deutsch-konservative Verein in 
Breslau in den politischen Bewegung der letzten 25 Jahre, Breslau 1907, s. 18. 

4 H.-J. Pu h 1 e, Agrarische Interessenpolitik und pre_ussischer Konservatis
mus im wilhelminischen Reich (1893-1914). Ein Beitrag · zur Analyse · des Na.tio-
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władzy i nowoczesne sposoby .propagandy, słowem silny ośrodek kie
rowniczy, w dużym stopniu pomógł także konserwatystom do rozbu
dowy a1paratu organizacyjnego. I choć partia jako „Honoratiorenpartei" 
nie przywiązywała nigdy wiellkiego znaczenia do swej strony organiza
cyjnej, epoka :na,rzucała nowe formy działania .. Konieczność stworzenia 
nowych metod widzieli zwłaszcza młodsi, bardziej radykalni działacze, 
jak np. przyjeżdżający od czasu do czasu z prelekcjami na Sląsk dzia
łacz berliński Paritii Niemiecko-Konserwatywnej, późniejszy przewodni
czący Partii Niemiecko-Społecznej {Deutschsoziale Partei), istniejącej 

latach 1921-1928, która roztopiła się następnie w ruchu hitlerow
skim - Richard Kunze 5• W listopadzie 1912 r. wygłosił on w Legnicy 
odczyt pod znamiennym tytułem „Dlaczego się organizujemy?" 

T,rzecim więc przykładem dążenia do utrzymania i ·rozszerzenia kon
serwatyzmu była próba stworzenia ram ,organizacyjnych, ośrodków kie
rowniczych ,partii. ;Kwestiom związanym z tą problematyką na Sląsku 
poświęcony jest niniejszy artykuł. 

Począwszy od Wiosny Ludów aż do· 1861 r. (gdy stała się wyraz1C1e
lem dążeń liberalnej burżuazji) reprezentantem idei konserwatywnych 
była „Schlesische Zeitung". Pismo odgrywało ważn,ą ro�ę w życiu poli
tycznym prowincji. 'Pierwszy jego numer, pt. ,,Schlesische Privilegierte 
Staats-, Kriegs-, und Friedens-Zeitung", ukazał się w styczniu 1742 r. 
Od 1766 r. g,azeta mi�ła krótszy tytuł, a mianowicie „Schlesische. Pri
vilegierte Zeitung", tytuł zaś „Schlesische Zeitung" datuje się od 1848 r.

Nakład gazety wz·rósł z 1200-1300 egzemplarzy w 1800 r. do przeszło 
8600 w 1859 ir. 6 .Przed wyibuchem Wiosny Ludów pismo było ta� ogra
niczone przez cenzurę, że rola jego polegała n:a przedruku informacji ,,. 
z gazet ber lińskich. 

Od 1 I 1852 r. do 30 VI 1853 r. istniało we Wrocławiu inne pismo 
konserwatystów - ,,�onserva,tive Zeitung fu-r Schlesien". W ostatnim 
numerze gazeta pisała z goryczą, że „partia konserwatywna jest V{ielka, 
ale oddziaływanie jej na życie publiczne jest powolne i nieskuteczne". 

nalsoziaiismus in Deutschland, am Beispiel des Bundes der Landwirte und Deutsch

-Konservativen Partei, Hannover 1966, s. 309. 
s R. Kunze był też autorem dwuczęściowej książeczki propagandowej wyda

nej przez zarząd berliński partii: Was der deutsche Reichstagswi:i.hler wissen

muss?, Berlin 1911. 
6 Szerzej o tym: Die Firma Wilh. Gottl. Korn in Breslau und die Schlesische

Zeitung, Breslau 1927; W. K 1 a ,v i t t e r, Die Zeitungen und Zeitschriften Schlesien

von den Anfi:i.ngen bis zum Jahre 1870 bezw. zur Gegenwart, Breslau, 1930. 
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Coraz mniej głosów uzyskanych w wyborach do sejmu pruskiego 
(1867 r. - 33 mandaty, 1870 r. - 23, 1873 - 4 i w 1876 r. ani jeden 
mandat) 7, brak własnego organu prasowego, całkowita zależność od 
nieprzychylnej wówczas konserrwatystom biurokracji państwowej - oto 
czynniki, iktóre zmusiły śląskich działaczy do szukania nowych sposo
bów oddziaływania. W ślad bowiem za utworzeniem Partii Niemiecko
-Konserwatywnej w Berlinie również na Śląsku obserwuje się wzrost 
aktywności zwolenników partii na zasadach wytyczonych przez pro
gram z 1876 r. 

Za początek zinstytucjonalizowanej działalności Partii Niemiecko-.. 
-Konserwatywnej na terenie prowincji należy uważać 1879 r. W roku
tym ukonstytuował się 13,-osobowy komitet z obszarnikiem z powiat.u
rybnickiego, baronem Hansem Duran.tern de Senegas na czele. Intere
sujący jest skład socjalny tego komitetu. Wraz z Durantem wchodziło
doń tylko 7 obszarników. Byli to: hrabia Edwin von Rotkirch-Trach
z Pątnowa w ,pow. złotoryjskim, Paul von Salisch z Jaszyc w pow. trzeb
nickim, hrabia Udo von Stolberg-Wernigerode z Grodztwa w pow. ka
miennogórskim, baroo Adolph von Thielmann :z Jakubowic rw pow. nie
modlińskim i hrabia Leopold von der Recke-Volmerstein z Krośnic
w pow. milickim oraz emerytowany wojskowy, radca rejencji, obszar
nik mający swoje posiadłości w Siemysłowiu w pow. namysłowskim,
mieszkający stale w stolicy prowincji - Berthold von Itzenplitz.

Tak więc junkrzy nie posiadali w komitecie przytłaczająćej więk
szości. Byli tam bowiem jeszcze: dr Filrst - asesor sądowy, szewc wro
cławski - Danieleit, dwóch właścicieli wydawnictw - Karl Dillfer 
i Max Tiezen, nauczyciel Schmidt, radca konsystorza i dziennikarz Her
mann Lange - _wszyscy zamieszkali we Wrocławiu. Jak widać kon
serwatyści śląscy w myśl programu z 18176 r. nawiązali współpraaę 
z kilkoma przedstawicielami większej i drobnej burżuazji. 

Komitet zredagował odezwę podpisaną przez 200 osób „roznego sta
nu", wydaną 1 X ),880 r., wzywającą do odbycia pierwszego zjazdu 
konserwatystów śląskich. Zjazd miał miejsce 20 X z udziałem około 
1000 osobistości z całe.go Śląska. Obradom w ·jednym z budynków przy 
obecnej ul. Świerczewskiego przewodniczył hrabia von Pilckler spod 
Świdnicy s. 

Zjazd uchwalił ośmiopunktowy statut, który stwierdzał, że stowarzy
szenie Partii Niemiecko-Konserwatywnej prowincji śląskiej z siedzibą 
we Wrocławiu opiera się na programie partii z 1876 r. Wedle punktu 
drugiego członkiem stowarzyszenia mógł być tylko „nieposzlakowany 

1 Studia i materiały z dziejów śiąska, t. 7, Wrocław 1966, s. 39-40. 

a „Schlesische Morgen-Zeitung" (cyt. dalej: SMZ) nr 282 z 1 XII 1904; Schie

sisches Guter-Adressbuch, Breslau 1876, s. 136. 
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Niemiec". Statut przewidywał powołanie 7-osobowego zarządu 9• Pierw
szym przewodniczącym zarządu prowincji został baron H. von DuTant 
de Senegas. Wraz i nim znalazło się w zarządzie jeszcze 8 o'bszarników: 
Oscar von Heyde:brand und der Lasa z Gołkowa w powiecie milickim, 
wspomniany wyżej hrabia Pi.ickler, hr. von Richthofen z Wrocławia 
Karłowic, hr. von Rotkirch-Tuach, Heinrich Wilhelm von Sprenger z Ma
łuszowa w pow. jaworskim, hr. von Stolberg-Wernigerode, również wy
żej już wspomniatty, a także znany von Thielmann. Pozostali to: von 
Itzenplitz, J. Mentle z Wrocławia Gaju (bliżej niezidentyfikowany), fa
brykant wrocławski August Kegel, wspomniany I.Jange, szewc Salzbrunn, 
dyrektor szkoły w Ścinawie Wendel i nauczyciel z pow. kożuchowskiego 
Werner. Skarbnikiem zarządu został Johannes Diilfer. Zastępcy prze
wodniczącego - obszarnicy Conrad von Roder i Constatin von der Re
cke-Volmerstein, zostali dokooptowani ni�co później 10

• Kolejnym, dru
gim przewodniczącym zarządu partii na Śląsku został niedługo von Rot
kirch-Trach, pełniący ten urząd do lutego 1882 r. Następnym, rokrocz
nie wybieranym przewodniczącym był hrabia Leopold von Harrach 
z Solnej spod Wrocławia, piastujący tę funkcję do śmierci niedługo po 
wyibuchu wojny światowej. 

Mimo obecności w zarządzie siedmiu osób spoza sfer obszarniczych 
i jednego bogatego chłopa Jarauscha z Pogorzeli w pow. brzeskim, prze
waga wiellkich obszarników była b.ezsporna. Przede wszystkim predy
sponowała ich do tego własna· pozycja społeczna i gospodarcza. Byli to 
bowiem właściciele rozsianych po całej prowincji, często sporych, połaci 
ziemi ornej i lasów, a prawie przy każdym majątku istniały gorzelnie, 
cegielnie, młyny, hodowla ryb itp. Dobra Duranta przekraczały ponad 
1000 ha, Heydebrandów przeszło 860, Itzenplitza ponad 600 ha, Pilckle
ra ok. 840 ha, Rotkircha przeszło 1270 ha, Salischa ok. 1500 ha, Spren
gerą :eonad 3700 ha,. Stolberga ponad 1680 ha, a Thielmanna ok. 1800 ha
ziemi. 

Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne zjawisko, które w póź
meJszym okresie znajdzie dalsze swe potwierdzenie. Wśród aktywnych 
działaczy Partii Niemiecko-Konserwatywnej, nie było największych ,po
siadaczy, właścicieli majątków liczących po kilkanaście tysięcy hekta
rów. Znaleźli się natomiast junkrzy o średnich· obszarowo majątkach. 
Nasuwa się w związku z tym uzasadnione przypuszczenie, że najbar
dziej zagrożeni w swej egzystencji ekonomicznej byli właściciele śred
nich posiadłości. Dlatego też przede wszystkim oni dążyli do uaiktywnie
nia Partii Niemiecko-Konserwatywnej, m. in. przez stworzenie· silnych 

1 Statut des deutsch-conservativen Vereins der Provinz - Schlesien vom 19 

Oktober 1880 und Programm der deutschen Conservativen vom 12 Juni 1876, 

[br.m. i r. wyd.]. 
10 SMZ, nr 282 z 1 XII 1904. · 
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ośrodków kierowniczych. A więc nie wielka ·arystokracja, bezpieczna 
dzięki swym rodowym powiązaniom, państwom stanowym i gigantycz
nym posiadłościom, ale obszarnicy „średniacy" i bogate chłopstwo byli 
najbardziej wstecznym społec:zmie i politycznie elementem, który cza
sowo ożywił konserwatyzm na Śląsku. 

Partia dość szyibko, :bo już jesienią 1880 r. zaczęła organizować swój 
oddział również we Wrocławiu 11• Odbyło się kilka zebrań w tej spra
wie, w których wyniku utworzono :konserwatywną 01':ianizację pod naz
wą „Verein <ler Freunde der positiven Uni'on". Z niej, jak pisze Nitsch
ke, wyrosła wrocławska: parti,a konserwatywna. Charakterystyczne jest 
to powiązanie Partii Niemiecko-Konserwatywnej w stolicy prowincji 
z protestantyzmem. Po'sitive Union :była bowiem utworzoną w 1876 r. 
ogólnoniemiecką wyznaniową i polityczną organizacją Kościoła ewan
gelickoaugsburskiego, skupiającą prawicowe ugrupowania w tym Ko
ściele. 

W dniu 26 I 1881 r. doszło do utworzenia oddziału wrocławskiego 
Partii Nie.miecko-Konserwatywlilej na Śląsku. Wybrano wówczas za
rząd i powołano - do życia biuro. W okresie przedwilhelmińskim, tj. do 
1890 r. przez wybierany dość nieregularnie zarząd przewinęło się ponad 
17 osób. Dwie kwestie zasługują na szczególną uwagę. Pierwsza, to oso
by obu kolejnych przewodniczących, a więc von der Recke-Volmere
tei:na, który pełnił swe funkcje do 1883 r., i Itzenplitza, będącego prze
wodniczącym do 1900 r. O obu 1byŁa już mowa wyżej. Znamienne, że 
w tym okresie organizacją we Wrocławiu .kierowali obszarnicy, z czym 
wiąże się kwestia druga, a mianowicie na owych 1 7 osób, razem z dwo
ma wymienionymi junkrami, 7 ospb ziwiązanych ·było bądź z działają
cym 13-osobowym komitetem {nauczyciel Schmidt), bądź też wchodziło 
w skład zarządu prowincji (Diilfer, Kegel, Lange, Salzibrunn). Dillfer 
przez jakiś czas pełnił funkcje- skarbnika w obu zarządach. Fa�ty te 
wsk�zują zarówno na brak - przynajmniej na początku - zaufania 
obszarnictwa do iburżuazji, z którą zawarło sojusz po 1879 r., jak i na 
niewielkie grono działaczy, którymi dysponowała partia na Śląsku 
i w samym Wrocławiu. Poza wymienionymi, w kolejnych zarządach za
siadały następujące osoby: Elsner von Gronow, von Uechritz i Zenker -
wszyscy trzej pracujący na wysokich stanowiskach urzędniczych w sto
licy prowincji, a poza nimi: kupiec Ferdinand Ziegler, profesor gimna
zjum Marii Magdaleny dr Josef Troger, 'który w przyszłości 1będzie jed
nym z najaktywniejszych działaczy we Wrocławiu, fabrykant S_eidel 
oraz trzech pastorów: Koffmane, Kunzel i Schmidt, a także niejaki 
Wiess. Jeśli dodać jeszcze, ze i wspomniany wyżej redaktor Lange bli
sko był ziwiązany z Kościołem ewangeliokim jako radca konsystorza, 

11 Szerzej o tym: K. N i t s c h k e, Der Deutsch-konservative Verein in Breslau
in de·n politischen Bewegungen der letzten 25 Jahre, Breslau 1907.-
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widoczny staje się kierunek działania partii, mający na celu zdobycie 
zwolenników. Byłoby to z jednej strony potwierdzeniem protestanckiego 
charakteru konserwatyzmu, bardzo silnie związanego z ewangelicyz
mem odłamu augsburskiego, z drugiej zaś dowodziłoby słabości partii 
w stolicy prowincji. 

Na osobną uwagę zasługuje pismo konserwatystów śląskich. Wy
mieniony wyżej komitet za pierwszy swój cel uznał założenie gazety. 
Numer próbny pod tytułem „Sch!lesisches Morgen-Blatt" ukazał się 
22 XI 1879 r., a od 1 XII dziennik zaczął się ukazywać regularnie. ·Re
dakcję powierzono He{mannowi Langemu. Zjazd w następnym roku 
uznał pismo za oficjalny organ Partii Niemiecko-Konserwatywnej na 
terenie prowincji śląskiej 12. 2-3 tysiące egzemplarzy gazety rozcho
dziło się we Wrocławii.u, reszta - w większości - w północnych .po� 
wiatach prow:iJncji, cierpiących na brak dostatecznej. liczby innych, 
miejscowych gazet 13

. Wpływało to niewątpliwie na wyniki wyborcze 
partii na tamtych terenach. Jest to jednak sprawa osobna, nie wchodzą
ca w zakres tema:tyczny niniejszego artykułu. 

Po Langem pismo redagował od września 1883 T. do końca grudnia 
roku następnego Robert Kornaczewski, a potem krótko dr Rirnpler. 
Od 1 VII 1890 r. organ partii na Śląsku wychodził pod tytułem „Schle
sische Morgen-Zeitungt'. Kolejno gazetę wydawało siedem firm wy
dawniczych: M. Tiezen"a, Gutsmanna, Dillfera, L. Kohlera, F. W. Jung
fera, E. Soyki i E. Petersona. Dopiero od kwietnia 1902 r. utworzono 
pod patronatem ,partii „Schlesische Dr.uckerei-Genos�nschaft", które
go siedzilba mieściła się przy u·L Łaciarskiej 42 (Altbussenstras·se) 14• 

Jak wynika z relacji Nitschkego, za najwierniejsze partii pisma 
w .prow,incji sami konserwatyści uważali w okresie budowania ośrod
ków kierowniczych i struktury organizacyjnej przede wszystkim „Lau
baner AnzeJger" z Lubania, ,,Post aus <lem Riesengebirge", wychodzą
cy prawdopodobnie w Jeleniej Górze oraz głogowskie „Stadt und Land
bote" 15

. 

Ogólnie ujmując okres lkHkunastu lat działania Partii Niemiecko
-Konserwatywnej w czasach przedwilhelmińskich na Śląsku, należy 
stwierdzić, że zrobiła ona istotny, choć rzecz jasna· niewystarczający 
krok celem przełamania ,barier tzw. Honoratiorenpartei. 

Jednym z przejawów tego procesu jest fakt mobilizacji sił zarówno 

12 SMZ, nr 282 z 1 XII 1904. 
13 Liczba egzemplarzy nakładu jest sporna: E. P i t t i u s, Die po!itische Ta

gespresse Schlesien, Sorau N-L 1914, s. 34 - podaje 11 tys., ·Die biirgeriichen Par

teien ... , s. 674 - 20 tys. 
14 SMZ, nr 282 z 1 XII 1904. 
1s Wychodząca od 1890 r. w Głogowie „Neue Niederschlesische Zeitung" była 

przypuszczalnie kontynuacją „Stadt und Landbote". Z wymienionych gazet za
.chował się tylko „Laubaner Anzeiger". 
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przez zoi,ganizowanie ośrodków kierowniczych w postaci zarządów we 
Wrocławiu osobno dla całego Śląska i osobno dla miasta, jak i przez 
założenie organu prasowego. Drugi ełement, to zwrócenie uwagi na 
burżuazję, próba wciągnięcia jej przez konserwatystów do czynnej dzia
łalności organizacyjnej. Była to - jak widać na przykładzie zarządu 
wrocławskiego - próba ostrożna, a'le .i konsekwentna. Po Itzen.plitzu 
bowiem przez cały okres wilhelmiński i I wojnę światową aż do dal
szych przeobrażeń partii po wojnie, urząd przewodniczącego pełnić bę
dzie nieobszarnik, Paul Griltzner. 

Na początku bardzo istotnego 'dla rozwoju partii okresu wilhelmiń
skiego ośrodkamf kierującymi działalnością konserwatystów na Śląsku 
i we Wrocławiu były nadal oba zarządy: prowincji i miasta. Inne ośrod
ki rozwinęły się dopiero później. 

Wprawdzie zgodnie ze· statutem oddziału śląskiego, liczba członkó;w 
zarządu prowincji, nie wliczając przewodniczącego, miała wynosić 17 
osób, w praktyc� (zapewne wskutek dalszych poprawek statutowych) 
liczba ta zmieniała się. Pełny skład znany jest jedynie na dzień 1 I 
1905 r. 1s Na 19 osób 12, czyli o'k. 70°/r>, stanowili obszamicy, dalej 
w skład zarządu wchodziło jeszcze 2 urzędników, 1 emerytowany woj
skowy, 1 nauczyciel i 1 rzemieślnik. Pięć osób mieszkało we Wrocławiu, 
reszta pochodziła z prowincji. Większość obszarników miała swe dobra 
w okolicach podwrocławskich, a poza tym w pewiatach milickim, strze
g�rnskim i oleśnickim. W ciągu całego dwudziestopięciolecia okresu wil
helmińskiego, nie wliczając von Harracha, można odnotować 35 nazwisk 

1e W kolejności podanej przez Handbuch des Deutsch-konservativen Verein

jur die Provinz Schlesien, Breslau 1905, s. 2 i nn., zarząd składał się z następu
jących osób: 1. hrabia Leopold von Harrach - obszarnik, przewodniczący, Solna 
k. Wrocławia; 2. baron Hans von Durant - obszarnik, pow. rybnicki; 3. Paul
Griitzner - radca prawny, syndyk banku, Wrocław; 4. książę Christian Kraft
zu Hohenlohe-Oehringen - wielki obszarnik, Sławięcice; 5. Ernst von Heyde
brand und der Lasa - obszarnik, Gałkowo, pow. milicki; 6. Berthold von Itzen
plitz - obszarnik, Wrocław; 7. G. Kallenbach - emerytowany oficer, skarbnik;
8. Theodor von Liers und Wilkau - obszarnik, pow. wrocławski; 9. hrabia Fried
rich Wilhelm zu Limburg-Stirum - obszarnik, Piotrowice k. Wrocławia; 10. Bern
hard von Prittwitz und Gaffron - radca, Wrocław; 11. Fr. W. Pohl - mistrz
bednarski, Wrocław; 12. hrabia Leopold von der Recke-Volmerstein - obszar
nik, Kraśnice, pow. milicki; 13. hrabia Heinrich von Reichenbach - obszarnik,
Goszcz, pow. sycowski; 14. baron Ernst von Richthofen - obszarnik, starosta kra
jowy Sląska, Mierczyce, pow. strzegomski; 15. baron Bolko von Richthofen -
obszarnik, Mierczyce, pow. strzegomski; 16. Heinrich von Salisch - obszarnik,
Postolin, pow. milicki; 17. Fedor von Spiegel - obszarnik, pow. ,namysłowski;
18. dr Josef Troger - radca szkolny, profesor gimnazjalny, Wrocław; 19. W. Wer-
ner - nauczyciel, członek honorowy, Kożuchów.
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członków zarządu w różnych okresach 17• Dokładne przedstawienie peł
nej listy za każdy rok jest i z tego powodu niemożliwe (niezależnie ·od 
luk w materiale źródłowym), że niektórzy wybierani byli na dwa iub 
trzy lata, inni tylko na jeden rok. Spośród 35 osób tylko 18, czy'1i ponad 
5110/o, należało do sfer obszarniczych. Przyczyna tego leży w znamien
nym fakcie, i•ż im bliżej 1914 r., tym więcej pojawiało się w zarządzie 
nieobszamików. W samym tylko 1909 r. weszło w jego skład 5 działa
czy, w tym dwu bogatych chłopów - Kaestner i Kluge, d;wu byłych 
wojskowych - MiiHer i Quehl oraz mistrz kominiarski - _Sltladnikie
wicz. W 1912 r., po .przegranych ·przez Partię Niemiecko-Konsę_rwatyw
ną wy;borach do par:lamentu Rżeszy, z,nowu 4 osoby w zarządzie pro
wincji, to nieobszarnicy: chłop Pietsche, urzędnik z ,prowtncji Tietze,

radca handlowy Beuchelt i ·były wojskowy Reimer. Partia, by zacho
wać stan posiadariia, zmuszona była szukać zwolenników również poza 
sferami obszarniczymi. Interesujący jest udział w zarządzie bogatych 
chłopów, co niewątpliwie było wynikiem działalności wspomnianego 
Związku Rolntków. Wpływ tej masowej organizacji na skład osobowy 
ujawnia się nie tyilko w fakcie, że część spośród wymienionych działa
czy aktywnie uczestniczyła w· pracach organizacji, ale i w tym, że np. 
w 1910 r. na zastępców członków 50-osobowej komisji zarządu 1berliń
skiego, tj. Hauacha, Griitznera i Bolko von Richthofena, wybrano ze 
Śląska znanych przywódców Związku Rolników: von Liersa, Kurta von 
Kessela i samego .przewodniczącego śląskiego oddziału. Związku Kracke
ra von Schwarzenfeldta 1s. 

Z czasem Partia Niemiecko-Konserwatywna zaczęła wysuwać do za
rządu osoby z pow.iatów, w których miała niewielkie wpływy, a więc 
z Jeleniej Góry - gen. Car,lowitza, Zgorzelca - Reimera, czy też 
z Zielonej Góry - Beuchelta 19.

Wszystkie opisane tu posunięcia miały na celu uaktywnienie sił kon
serwatywnych prowincji śląskiej. 

11 Oprócz wspomnianych w przyp: 16, byli to: 1. Georg Beuchelt - radca 
prawny i handlowy, Zielona Góra; 2. gen. von Carlowitz - Jelenia Góva; 3. Gott
hard von Czettritz-Neuhaus - obszarnik, pow. lubiński; 4. Kaestner - bogaty 
chłop; 5. Kurt von Kessel - obszarnik, Głuchów, pow. trzebniC'ki; 6. Kluge -
bogaty chłop; 7. Milller - emerytowany oficer, Wrocław; 8. Pietsche - bogaty 
chłop; 9. Fritz Quehl - emerytowany oficer, pow. głogowski; 10. baron Hans 
von Reibnitz - obszarnik, pow. kozielski; 11. Reimer - emerytowany oficer, 
Zgorzelec; 12 baron Gustav von Reitzenstein - obszarnik, k. Kątów ·wrocław
skich; 13. Max Skladnikiewicz - mistrz kominiarski; 14. baron Rudolf von Sey
dlitz-Kurzbach - obszarnik, pow. namysłowski; 15. gen. Felix von Studąitz -
obszarnik, pow. kluczborski; 16. hrabia Franz Hubert vcin Tiele-Winckler - ob
szarnik, Miechowice, pow. bytomski; 17. Tietze - urzędni:k, Namysłów. M. in. na 
podstawie następujących numerów SMZ: 65 z 18 III 1909, 106 z 7 V 1909, 86 z 30 III 
1910, 89 z 2 IV 1910 oraz „Jauersches Tageblatt", nr 88 z 16 IV 1912. 

1s SMZ, nr 86 z 30 III 1910. 
19 „Amtliches Kreisblatt", Głogów, nr.: 39 z 1903; 9 z 1907. 
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Gdy idzie o zarząd dla miasta Wrocławia, od 1883 do 1900 r. funkcje 
przewodniczącego sprawował wymieniany wyżej Itzenplitz 20. Przez kil
ka miesięcy, z uwagi na jego zły stan zdrowia, pełniącym obowiązki 
przewodniczącego był J. Troger. Od wyborów w dniu 13 XI 1900 r. 
nieprzerwanie aż do 1918 r. funkcje przewodniczącego sprawował rad
ca prawny P. Griitzner, syndyk jednego z banków kredytowych, prze
wodniczący wrocłaiwskiego oddziału protestanckiego Ślą'skiego Stowa
rzyszenia Prowincjonalnego dla Misji Wewnętrznej (Schlesischer Pro
vinzia,1-Verein fur innere Mission). 

Ogólnie, w okresie wilhe'lmińskim · przez wszystkie kadencje (każdy 
zarząd liczył ok. 20 osób) da się odnotować na podstawie zachowanych 
źródeł - nie 'licząc Griitznera - 31 nazw.isk osób wchodzących w skład 
zarządu 21

• Większość z nich pełniła s·we funkcje -prawie nieprzerwanie, 
jak np. Troger ,i 1P l'tttwitz. Skład społeczny tego organu był dość zróż
nicowany, a jedynie 9 osób (300/o) stanowiło zwartą grupę urzędniczą. 
Z tego powodu trudno jest zaobserwować proces podobny do widoczne
go w obrębie zarządu prowincji. Tu obserwuje się wzrost aktywnośći 
sił skrajnej prawicy, której reprezentantem w obrębie władz wrocław
ski-eh był gen. von Paczensky, jeden z miejscowych przywódców Ha
katy, od 1907 r. pr�ewodniczący komisji tej· organizacji na Śląsku 22_ 

Wyibranie go.w styczniu 1914 r. świadczyło o wyraźnych, coraz bardziej 
realkcyjnych tendencjach w partii na Śląsku ,i we Wrocławiu. 

Wniosek drugi, który nasuwa się przy porównaniu •listy członków obu 
zarządów, to łączenie funkcji w obu zarządach przez te same osoby. 

20 Zmarł w 19Ó9 r. 
21 W kolejności alfabetycznej byli to: L Leo Friedrich - kupiec; 2. Goesch -

nieustalony; 3. Otto Gutsmann - właściciel firmy wydawniczej; 4. Friedrich Heu
mann --: urzędnik; 5.· Emil Hey.se - radca szkolny; 6. Alfred HiHeprandt .- wy
bitny uczony, profesor uniwersytetu wrocławskiego, tłum(łcz Wedy i Rigwedy, na 
język niemie·cki; 7. dr Ems Isenbiel - radca prawny; 8. Kaise'r - kupiec; 9. Karl 
Kapelle -., wyższy urzędnik pocztowy; 10. Gerhard Kauffmann - właściciel fir
my wydawniczej; 11. Willipald Knispel - nauczyciel; 12. Ludwig - mistrz ma
larski; 13. Menzel - nauczyciel; 14. l},Iilller - emerytowany oficer; 15. dr Kurt 
Nitschke - dziennikarz; 16. August Ohnęsorge - właściciel firmy transportowej; 
17. gen„ Hugo von Paczensky-Tenczin - przywódca Hakaty; 18. dr Friedrich Pe
tersdorf - radca; 19. Fr. W. Pohl - mistrz bednarski; 20. Bernhard von Pri-ttwitz 
und Gaffron - radca; 21. Josef Przebecki - radca handlowy; 22. Bruno Pulst -
urzędnik rejencji; 23. Hermąpn von Richthofen - obszarnik; 24. Josef Rosner -
nauczyciel; 25. Max Schimmelpfennig - radca, zastępca kuratora - uniwersytetu 
wrocławskiego; 26. H. Schmidt - nieustalony; 27. E. Schmidt - wła$ciciel jakiegoś 
przedsiębiorstwa; 28. H. Seidel - kupiec; 29. Max Skla'dnikiewicz - mistrz komi
niarski; 30. gen. Felix von Studnitz - obszarniik; 31. Josef Troger - radca szkol-
ny, nauczyciel girnnazjaJny. 
M. in. na podstawie: SMZ, nr.: 17 z 21 I 1904; 295 z 16 XII 1905, 3 z 4 I 1907, 17
z 21 I 1909, 27 z 28 I 1910, 33 z 3 II 1910, 9 z 10 I 1914.

22 W AP Wrocław, Akta. Rejencji Opolskiej, nr zespołu 69, poz. 4li. 
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Przykładem może tu być przede wszystkim sam Griitzner, który przez 
wiele 'lat sprnwował także urząd wiceprzewodniczącego zarządu pro
wincji i, jak można mniemać na podstawie źródeł, był niezwykle ak
tywny. Drug.im, rów!}ie aktywnym działaczem był dr Kurt Nitschke, 
redaktor naczelny „Schlesische Morgen-Zeitung", sekretarz zarządu pro
wincji i szef biura ,zarządu wrocławskiego. Poza nimi w obu zarządach 
występowali Miiller, Pohl i Prittwitz -oraz Skladnikiewicz, Studnitz 
i Tri:iger. Podwójn9- obecność Pohla i Skladnikiewicza dowodzi również 
czegoś ,bardzo istotnego, a mianowicie braku zwolenników Partii Nie
miecko-Konserwatywnej wśród tzw. stanu średniego, którego reprezen
tantami byli obaj wymienieni. Ochrona tego stanu była jednym· z pro
gramowych haseł partii. Jak więc z tego widać, hasła konserwatywne 
nie trafiały do szerókich kręgów drobnej burżuazji. 

Najtrudniej. je�t mówić o prtzyna•leżności do Partii Niemiecko_-Konser
watywnej. Partia, jak już zaznaczono, należała do typu _Honoratioren
partei i o\kres wi'lhelmo.ńs!ki był dla niej zasadniczy w. procesie tworzenia 
ośr?dków kierowniczych i aparatu organizacyjnego. 

O liczbie zwolenników mogą świadczx.ć dokładnie znane głosy odda
ne na poszczególnych

1 
kandydatów par'tii, ch�ć z pewnością wspófdzia

łając_e ze sobą: n�ciski _biuro:kra�ji, wszechwładza obsz�rników i or�y�a
cja wyborcza, w .wielu okręgach z Ęóry determinowały w�,iki wybo

-:

rów. Niewątpliwie za zwolenników Partii _ _Niemiecko-Konserwatywnej
należy u_wa.żać czfońków Zwi_ązku Rolników (których liczba zn.ana_ jest 
za r�k 1894 - ok. 25,5 tys., i za rok 1903 - 17 419) 237 obsz�rnilków i, bo:.. 

gatych chłopóv:r: Żnikomy tylko procent członków Związku - i to tyU�o 
w rejencji opolskiej - popierał Centrum. Reprezentatywne wydawnic
tw� ·organizacjf . śląskiej Partii. Niemiecko-Konserwatywnej Handbuch

des Deutschkonserva,tiven Vereins fur die Provinz Schlesien z 1905 r. 
podało liczbę członków partii na 1 I _,;_ 478 osób (bez Wrocławia), w tym 
w rejencji wrocławskiej 351, legnick<iej 97 i 30 w opolskiej, co w zao
krągleniu wynosi odpowiednio 73'0/o, 200/o i 70/o. Dla poró_wnania, w tym 
samym prawie okresie łączna liczba członków Partii Niemiecko-Konser
watywnej i Partii Rzeszy (wolnokonserwatywnej) w prowincji poznań
skiej wynosiła 482 osoby 24. Nie licziba, ale wpływy decydowały o sile 
i zRaczeniu partii konserwatywnej. 

Poza powyższymi danymi, ze sprawozdań zarządu wrocławskiego 
udało się ustalić dokładną liczbę członków partti w stolicy prowincji. 

23 P u  c i ł o ws k i, Związek Rolników ... , s. 87-88.

2,1 A Kr am s ki, Poiityczna dżi_alalność Niemców w Pozna1skiem w Latach

1903-1911, Poznań 1969 (praca doktorska, mąszynopis), s. 155. 
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Tab. 1. Liczba członków partii we Wrocławiu 

w niektórych latach 2s 

Rok 

koniec 1903 

jesień 1905 

jesień 1906 

wiosna 1908 

pod koniec 1908 

koniec grudnia 1908 

luty 1910 

styczeń 1911 

styczeń 1914 

Liczba 

członków 

ok. 400 

ok. 600 

ok. 1000 

1016 

1294 

ponad 1300 

1146 

1044 

1553 

Uzyskane dane skłaniają do kHku wni:osków. W rejencji wrocław

skiej nie zidentyfikowano miejsca zamieszkani� 23 osób, spośród pozo

stałych 385 miesz,kało na wsi lub w małych miastach, reszta zaś, tj. 70, 

w miastach powiatowych. Wś:ród 478 osób ·było 198 junkrów, 22 aktual

nych lutb 1byłych landratów, 5 burmistrzów, 64 urzędników, 36 pasto

rów, 10 nauczycieli, 54 byłych wojskowych, 25 kupców i rzemieślników, 

28 bogatych chłopów i 36 przedstawicieli wolnych zawodów, m. in. 

prawników, lekarzy i farmaceutów. Bez względu więc na potęgujący 

się proces włączania się do partii równie,ż ludzi spoza sfer obszarni

czych, 410/o członków w 1905 r. 'było wielkimi właścicielami ziemskimi. 

Również finanse - 1pochodzące ze składek oraz z ofiaT zarówno osób 

prywatnych, jak i instytucji - którymi dysponowały oba zarządy, zna

ne są tylko fragmentarycznie. Budżet za niektóre lata ilustrują tabele 

2 i 3. 

Tab. 2. Finanse zarządu prowincji 

(za niektóre lata) 26 

Dochody Wydatki 
Rok 

w markach 

1902 10 854 3 698 

1903 11 936 6 563 
1904 12 600 7 296 
1908 '28 782 21 633 

25 M. in. SMZ, nr.: 17 z 21 I 1904, 210 z 7 IX 1905, 261 z 5 XI 1908, 219 z 26 III 

1908, 17 z 21 I 1909, 21 z 21 I 1911, 9 z 10 I 1914; Handbuch des Deutchkonservativen 

Vereins fur die Provinz Schlesien, Breslau 1905, s. 35 .. 
26 M. in.: SMZ, nr 6� z 18 III 1909. 
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Tab. 3. Finanse zarządu wrocławskiego 

(za niektóre lata) 21 

\ 
· Dochody I Wydatki

Rok Uwagi w markach 

1906 
1907 
1908 

1909 
1910 

4074 
8694 

8371 

1693 
2423 

5993 

znane tylko 
saldo: 
608.8 

znane tylko 
saldo: 
4402 

· Mimo znacznego wzrostu w 1907 r., były to, zważy.wszy na fakt przy
należności do partii obszarników i ludzi majętnych, kwoty niewielkie. 
Pieniądze przeznaczone były ,przede wszystkim na pokrycie kosztów 
propagandy wyborczej (iwyjazdy, organizowa,nie zebrań, prelekcje i in
ne), utrzymanie 1biura, opłaty za wynajęcie sal na zebrania we Wrocła
wiu i na ,prowincji. Brak sum adekwatnych do potrzeb propagandowych 
był obok słabo TOzwin'iętych ośrodków kierowniczych kolejną cechą 
charakterystyczną Partii Niemiecko-Konserwatywnej ,przez długi czas. 
$wiadczył też o nieprzywiązywaniu uwagi ze strony zwolenników „Ho
-ńoratiorenpartei" do tak ważkiego e'lementu w praktyce działania orga
nizacji jak fundusze. W tym samym 1bo.w.iem okresie związki masowe 
dysponowały rocznie setkami tysięcy marek 28

• Siedziba ibiura zarządu 
prowincji mieściła się, przynajmniej od 1903 r. przy ul Łaciarskiiej 42, 
natomiast prawdopodobnie od końca 1908 r. przy obecnej ul. Kościusz
k� 49 (Tauentzienstrasse). Zarząd wrocławski nie posiadał osobnego lo
kalu i sprawy urzędowe załatlw.iane były w siedzibie zarządu prowin
cji 29. 

Wspomnianym organem prasowym partii - ,,Schles'ische Morgen-
, 

. 

Zeitung" - kierował od 1903 r. Kurt Nitschke. Siedziba redakcji mie-
·ściła się w kolejnych l<Ykalach zarządów, a przed samą wojną przy ul.
$widnickiej. Od 4 kwartału 1909 r. pismo· wychodziło z dodatkiem
,,Montags Nachrichten'�, zawierającym oprócz ilustracji także wiersze,
żarty rysunkowe i satyrę.

Zebrania Partii Niemiecko-Konserwatywnej z prowincji odbyiwały 
się zazwyczaj · w wielkiej sali hotelu „Król Węgierski", przy obecnej 
ulicy Biskupiej, gdzie miały miejsce xównież doroczne. zjazdy. Prasa no-

21 SMZ, nr.: 3 z 4 I 1907, 19 z 23 I 1908, 17 z 21 I 1909, 27 z 28 I 1910, 18 z 18 I 
1911. 

2s Np. w 1907 r. wrocławskie związki zawodowe, liczące ponad 20 tys. człon
ków, wydały na same tyłko koszty agitacji na rzecz podwyżki płac ponad 300 tys. 

· marek. Por.: Jahres-Bericht d. Arbeiter-Sekretariat, Breslau 1908, ·s. 18.
21> SMZ, nr.: 63 z 15 III 1903, 43 z 20 II 1909.

3 - Sobótka Jns 
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towała także inne miej�ca spotkań, a mianowicie przy ul. Świdnickiej, 
gdzie np. 16 I 1909 r. zeibrali się członkowie partii z całej pro'wincji ce
lem wysłuchania referatu von Heydebrandta 30

. Natomiast wrocławscy 
konserwatyści najczęściej odbywali zebrania w sali domu przy ul. Mo
drzewskiego {Seminargasse) 31 lub w Filharmonii przy ul. Świerczew
skiego (Gartenstrasse). Zebrania walne organizowano raz na rok prze
wa'Żnie w styczniu, one decydowały m. in. o składz,ie zarzą·du. 

Tematyka comiesięcznych zebrall była zawsze aktualna i dotyczyła 
bieżących spraw społecznych i politycznych. Referaty wygłaszali za
zwyczaj działacze miejscowi. Spośród wrocławskich prelegentów do naj
aktywniejszych należeli Nitschke, Troger i prof. Hillebrandt. Na każde 
spotkanie rnog,li ,przyjść członkowie partii w tow.arzystwie gości. Pod
czas wakacji letnich zarząd organizo,wał kilka razy- w lJ.pcu _.i· sierpniu 
spotkania członków partii pod kasztanami nad fosą miejską. 

W prasie konserwatywnej tego okresu zachowały się wiadomości do
tyczące organizowania w 1909 r. :- chyba po ,raz pierwszy - kursów 
dyskusyjnych dla chętnych z całej prowincji. Miały one miejsce na 
wiosnę i jesienią tego r.oku. Tematyka związan;1 była z ibieżącą sytuacją 
polityczną i obejmowała głównie zagadnienia stosunku Partii Niemiecko,
-Konserwat)'lWnej :?O innych partii, do Teformy finansowej w 1909 r.,
stosunku do kanclerza Billowa i, inne. Na kursy należało uprzednio za
pisać się w biurze zarządu. Wykłady miały miejsce w małej saLi. hotelu
,,Król W ęgiers'ki". Jeszcze .wiosną tego ·roku na kierownika kursów po
wołano iNitschkego a2.

Mimo trudności iWJnikających ze skąpych źródeł, nie pozwalających 
na ustafonie dokładnego obrazu sytuacji, należy podkreślić, że na Śląsku 
()bserwuje się ,próby przeniesienia form działalności ośrodków kierow
niczych prowincji i miasta takiże do powi;łtów. Partia, korzystając z wzo
rów Związku Rolników, tworzyła wraz ze Związkiem lub samodzielnie 
zarządy powiatowe, przy czym źródła wspominają tylko o prze'Y'łodnli.
czącym i sekretarzu. Wprawdzie w rejencji wrocławskiej oprócz powia
tu bystrzyckiego wszędzie można było natknąć się na działalność Part.i.i 
Niemiecko-Konserwatywnej, w rejencji legnickiej w każdym powiede, 
w.opolskiej tylko w trzech powiatach (kluczborskim, oleskim i nyskim)
to nie w każdym wy;pad.ku da się tę działalność wiązać z rozw.iniętym
ośrodkiem . kierowniczym, tj. funkcjo_nującym zarządem, organizowa
niem odczytów, zebrań i innych spotkań. Wiadomo o ośmiu powiatach

· w rejencji wrocławskiej, rw iktórych ośrodki takie istniały; są - to pawia-

so SMZ, nr 1,7 z 21 I 1909„ 
u Dom ten mieścił się przy ówczesp.ej Semihargasse 15, dziś Modrzewskiego, 

budynek nie istnieje. 
., 

32 SMZ, nr.: 272 z 10 XI 1909, 43 z 20 II 1909. 
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ty: brzesk,i, milicki, namysłowski: oławski, strzegomski, świdnicki, trzeb
nicki i wołowski. W rejencji legniokiej źródła wspominają o czternastu 
powiatach: bolesławieckim, lubińsk,im, ,bolkowskim, głogowskim, jawor
skim, jeleniogórskim, świerzawskim, kamiennogórskim, legnickim, lu
bańskim, 1wóweokim, szprotawskim, zielonogórskim, zgorzeleckim. 
Wspólne. zarządy mfały powiaty: brzeski i namysłowski, bolesławiecki 
i lubiński, jeleniogórski i świerzawski oraz szprotawski i zielonogórski. 
Z · roz,winiętymi ośrodkami kieJ:"owniczymi można się zetknąć w źródłach 
dopiero w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia naszego wieku. 
Tworzenie ośrodków w postaci z':1rzą<ló.w poprzedzało powoływanie kon
serwatywnych mężów zaufania i zakładanie gmp miejscowych w sie
dzfoie powiatu i na wsiach. Niewątpliwym sukcesem organizacyjnym 
parti było utworzenie w 1912 r. pięcioosobowego zarządu rejencji legnic
kiej, który jako nadrzędny ośrodek kierowniczy podporządkował sobie 
sekretarzy zarządów powiartowych 33, 

Rozważania na temat ośrodków kierowniczych '- Partii Niemiecko-Kon
serwatywnej na Ślą1sku i we Wrócławiu ,wymagają - te� wskazania na 
bardzo istotny �lement w dziejach ,paTtii na tym terenie, który miał 
wielki wpływ na kształtowanie się działania konserwatystów. Otóż ze 
Śląska ,pochodzili .dwaj czołowi przywódcy partii w Prusach i Rzeszy: 
hr�bia Firiedrich Wilhelm zu Limburg-Stirum i dr Ernst von Heyde
brand und der Lasa. Limlburg w latach 1892-1895 był wraz z von Ham
mersteinem współ:przewodniczącym partii w Berlinie, a w lata-eh 1893-
1905 stał na czele foakcji parlamentarnej partii w sejmie pruskim. He� 
delbrand w O'kreBie 1911-1914 1był jednym z trzech WBpółlprzewodniczą

cych partii w Rzeszy {obok von Notmanna i Stockmanna); a w okr�sie 
wojny jej -przewodniczącym. Po Limburgu (jbjął przewodniotwo frakcji 
parlamentarnej w sejmie. Ponadto obaj długie lata zasiadali w parla
mencie Rzeszy. Współcześni nazywali Heyde:branda ,,nieko-ronowanym kró
lem Prus". 

Spośród trzech wymienionych w arfykuile ·najhardziej aktywnych 
przywódców Partii Niemiecko-Konserwatywnej ·na Śląsku, tj. Limburga, 
Heydebrand.a i Griitznera, tylko ten ostatni wziął aktywny u�ział w dal
szych przeobrażeniach ruchu konserwatywnego. Najstarszy z nich,· Lim
burg, zmarł ibowiem w wieku 77 lat w swym majątku Piotrowi.ce _kalp 
KqtóW Wrocławskich w 1912 r. 34 Heydebrand· po rewolucji wycofał się 
z 'Życia politycznego i mając 73 lata umarł w swej posiadłości Gałkowo 
pod Miliczem w 1924 r.,.1będąc - jak o nim napisano w nekrologu 

33 J. P uciło w ski, Partia Niemiecko-Konserwatywna (Deutschkonservative
Partei) na Sląsku w latach 1890-1914, Wrocław 1977 (praca doktorska, mas zy
nopis), s. 169-185. 

34 SMZ, nr 265 z 29 IX 1912. 
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,,wierny królowi do ostatniego tchnienia" 35
• Natomiast kiedy w 1918 r. 

,część członków pa,rtii konserwatywnej przeszła do ultraprawicowej Nie
miecko-Narodowej Partii Ludowej (Deut1schnationale Volkspartei) 
Paul Grtitzner został przewodniczącym jej oddziału śląskiego as. 

* '*
* 

Zwrócenie uwagi na ośFodki kiierownicze pantii konserwatywnej, na 
rozwój apaTatu organizacyjnego z dwu ważne jest powodów. Po .pierw
sze: rozwoJ ten pozwalał kofiSerwatystom na osiągnięcie okJ:"eSOWYCh 
sukcesów w działalności partii, a w rezultacie na dłuższe trwanie kon
serwatyzmu jako zn�czącego czynnika „w życiu poiitycznym Niemiec, 
w omawianym zaś przypadku - Śląska. Po drugie, i io jest naj.waż
niejsze, w ośrodkach kierowniczych - jak to widać na przykładzie za
rządu wrocławskiego - doszły do głosu elementy pozaarystokratyczne, 
których ulitraprawicowe cele polityczne przekroczą w przyszłości tra
dycyjne ramy ideologii konserwatywnej. Elementy te znajdą się bardzo 
bHsko · ruchu faszystowskiego. 

LEITENDE ZENTREN DER DEUTSCHKONSERVATIVEN PARTEI IN SCHLESIEN 

Die 1876 im Reich gegrilndete Deutschkonservative Partei besass in Schlesien 
·zwei wichtige Leitungszentren: den Provinzialvorstand (seit 1880) und den Vor
stand fur die Stadt Wrocław (seit 1881). Im ersteren waren die Junker in der
Uberzahl, im latzteren die Beamten. Manche Personen betreuten Funktionen gleicb
zeitig in bei'den Vorstanden. In der Provinz Schlesien wirkten lediglich in einigen
Kreisen ausgebaute Leitungsstellen. In der wilhelminischen Zeit gehorten den
Leitungsgremien auch reiche Bauern an, und in den Provinzialvorstand wurden
Personen aus jenen Gebieten entsandt, in welchen die Parte! keine grossere Be
deutung hatte, urn auf diese Weise die Einflilsse der Konservativen auszuweiten.
Aut die Entwicklung der Parteifilhrungszentren wirkte besonders stark der rechts
orientierte Bund der Landwirte ęin. Die Tatigkeit der schlesischen Konservativen
wurde auch von zwei Parteitiihrern aus dem Reich, die ihre Giiter in Schlesien
hatten, namlich von Grat Friedrich Wilhelm zu Limburg-Stirum uńd Dr. Ernst
von Heydebrand .und der Lasa, beeinflusst.

35 Neue Deutsche Biographie, Bd. 9, Berlin 1972, s. 66-67; ,,Militscher Kreis
und StadtblaM", nr 93 z 19 XI 1924.

88 F. B i a ł y, Z dziejów ugrupowań burżuazyjnych na Sląsku. Rola i działal

ność De�ttschnationale Volkspartei 1918-1921, (Studia Sląskie, Seria Nowa, t. 25, 
1974, s. 93-94).

/ 
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JÓZEF DROZD 

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA WE WROCŁAWIU I JEJ AKTA 

Z LAT 1910-1945 

1. DZIEJE I ORGANIZACJA WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ

Powstanie w 1910 r. we Wrocławiu Wy�szej Szkoły Technicznej było 
odpowied:uią na zapotrzebowanie na specjalistów z przygotowaniem tech
nicznym, jakie zaznaczyło •się na Śląsku w II poł. XIX w. 1 Odczuwano 
też konieczność prowadzenia odpowiednich badań naukowych, które za
pewniałyby coraz bardziej rozwijającemu się przemysłowi no.we roz
wiązania techniczne i technologiczne. Już pod koniec XIX w. odezwały 
się, głównie ze sfer -przemysłowych, .pierwsze głosy · domagające się po
wołania do życia uczelni technicznej na Śląsku. Wyrazem tych głosów 
było między innymi przesłanie 14 XII 1897 r. do Ministerstwa Stanu· 
w Berlinie ipetycji w 8prawie utworzenia wyższej sz:koły technicznej_ we 
Wrocławiu, na której ,podpisy złożyLi przedstawiciele śląskich władz 
prowincjonalnych, · władz miejskich Wrocławia oraz szeregu instytucji 
i organizacji przemysłowych i .handlowych 2• W 1902 r. z inicjatywy 
i przy wydatnym poparciu kół ,przemysłowych i handlowych Śląska 
zawarte zostało tporozumienie między państwowymi władzami central
nymi, prowincjonalnymi i miej,skilmi Wrocławia w sprawie zapewnienia 
przyszłej uczelrii odpowiedniej bazy materialnej s. Wówczas też przed
stawiony został pierwszy konkretny plan utworzenia wyższej szkoły 
technicznej we Wrocławiu, który zakładał, że uczelnia ta składać się bę
dzie z dwóch oddziałów - ibudowy maszyn i chemicznego; zajęcia 
z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka) mieli prowadzić profeso
rowie Uniwersytetu Wrocławskiego 4

• W 1905 r. przystąpiono �o budo-

1 Historia Śląska, t. III, cz. I, pod red. S. Michalkiewicza, Wrocław 1976, 
s. 111-167.

� Petycja do rządu pruskiego w Berlinie w sprawie utworzenia wyższej szko
ły technicznej we Wrocławiu z 14 XII 1897 r., Biblioteka Uniwersytetu Wrocław
skiego, sygn. Yu 530a. 

a Festschrift der Technischen -Hochschule Breslau zur Feier i�res 25 jaehrigen 
Bestehens 1910-1935, Breslau 1935, s. 3. 

4 H. M at z k e, Die Technische Hochschule Breslau, Muenchen 1941, s. 3. 
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wy odpow1ednich pomieszczeń dla przyszłej uczelni na przekazanym 
przez władze miejskie placu nad Odrą, tak że w chwili otwarcia dyspo
nowała ona ,pięcioma budynkami 5

• Pierwotny plan dwuoddziałowej szko
ły został z czasem rozszerzony i zgodnie z nim 1 X 1910 r. roz.poczęła 
swą działalność Królewska Wyższa Szkoła Techniczna (Koenigliche 
Techni'sche Hochschule) we Wrocła.wiu 6• Uroczyste otwarcie tej uczelni
nastąpiło 29 XI 1910 r. w obecności cesarza Wilhelma II, ministrów, 
władz lokalnych i wielu innych wybitnych osobistości 7• 

Zgodnie z wcześniejszym .planem oraz statutem z 20 VII i910 r. 
Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu składała się z trzech oddzia
łów· Oddziału Inżynierii Maszyn i Elektrotechniki, Oddziału Chemii 
i Hutnictwa oraz Oddziału Nauk Ogólnych s. W ramach zaś oddziałów 
uruchomione zostały katedry i instytuty obejmujące poszczególne spe
cjalności. Znaczny wpływ na profil uczelni miała niewątpliwie strukltura 
gałęziowa przemysłu śląskieg�; c:ąodziło o to, aby szkoła przygotowy
wała przede wszystkim tych specjalistów, na których było. największe 
zapotrzebowanie. Tak więc Oddział Inżynierii Maszyn i Elektrotechni
ki ,posiadał następujące kierunki: inżynierię maszyn, inżynierię eksploa
tacji maszyn, inżynierię transportową, inżynierię laboratoryjną, inży
nierię zarządzania oraz elektromżynierię. Na Oddziale Chemii i Hutnic
twa uruchomione ·zostały kierunki chemii i hutnictwa wraz z górnic
twem. Zadaniem .Oddziału Nauk Ogólnych było szkolenie studentów 
w zakresie przedmiotów ogólnych, takich jak: matematyka, fizyka, geo
grafia, filozofia, socjologia, higiena, botanika, muzyka, języki. obce, wy
chowanie fizyczne, a także mechanika. 

W pier.wszych 'latach istnienia uczelnia nie była duża. Jej grono nau
czające w roku akademickim 1910/11 liczyło zaledwie 55 osób, w itym: 
15 .profesorów etatowych, 4 profesorów dochodzących z Uniwersytetu 
Wrocławsk'iego, 13 docentów i 23 asystentów 9. W semestrze zimowym 
1910/11 ibyło 118 studentów 10• Dzięki jednak wydatnemu poparciu cen
tralnych władz .państwowych oraz władz lokalnych, zainteresowanych 
rozwojem szkoły, uczelnia wrocławska szybko rozbudowywała się, stając 
się z cżasem poważnym ośrodkiem szkolnictwa technicznego, wyposażo-

' 

s Tech.nische Hoch_schule in Breslau. Festschrift zur Eroeffnung 1. Oktober 
1910, Breslau 1910, s. 5. 

6 Koenigliche Technische Hochschule zu Breslau. Programm fuer das Studien
jahr 1910-1911, s. 71. 

1 Die Technische Hochschule in Breslau zu ihrer Einweihung in Anwesenheit 
Seiner Majestaet Kaiser Wilhelms II. am 29. November 1�10, Breslau 1910, s. 5. 

s Verfassungsstatut der Koeniglichen Technischen Hochschule zu Breslau, Bi

blioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. Yu '540. 
D: Programm-fuer das Studienjahr 1910-1911, s. 71.

10 Personal-Verzeichnis der Koeniglichen Technischen Hochschule zu Breslau 
fuer- das Winterhalbjahr 1910/11, s. 11.
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nym w dobre i coraz liczniejsze §iły naukowe oraz w odpowiednią bazę 
maiterialną, iktórej poważną część stanowiły dary przekazywane przez 
różne instytucje i organizacje, przeważnie przemysłowe -i handlowe, . 
a nawet przez osoby prywatne. O stałej rozbudowie Wyższej Szkoły 
Technicznej we 'Wrocławiu świadczą niewątpliwie nowo uruchamiane 
kierunki studiów oraz systematyczny wzrost. liczby studentów. Już 
.w 1915 r. planowano utworzenie oddziału budownictwa i górnictwa, 
wskutek jednak wydarzeń I wojny światowej, realizację tych zamia
rów trzeba było odłożyć na termin późniejszy 11• 

Wyłączenie po I wojnie światowej z granic państwa. niemieckiego 
Górnego Śląska wraz z jego przemysłem i 1bagactwami mineralnymi 
uszczupliło częściowo naturalną podstawę Wyższej Szkoły Technicznej 
we Wrocławiu. Nie przeszkodziło to jednak dalszej jej rozbudowie. Już 
bowiem w 1922 r. na Oddziale Nauik Ogólnych utworzono jako samo
dzielne kierunki studiów matematykę i fizykę, a także wprowadzono 
kurs przygotowawczy dla kandydat?W do zawodu nauczycielskiego 
w szkołach średnich 12• Dalsze zmiany organizacyjne nastąpiły w roku 
aka:demiokim 1922/23. W �ejsce dotychczasowych aa.działów otworzone 
zostały następujące wydziały: Wydział Nauk Ogólnych, Wydział Gospo
darki Maszynowej oraz Wydział Gospodarki Materiałowej 13

• Nie za
niechano też odłożonego z 1915 r. planu powołania do życia odrębnego 
wydziału budownictwa. W semestrze zimowym 1927/28 utworzono na 
Wydziale Nauk Ogólnych Oddział Inżynierii Budowlanej, który 21 VI 
1928 r. przekształcony został w samodzielńy Wydział Budownictwa 14

• 

Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu od 1928 r. aż do konca swego 
istnienia posiadała cztery. wydziały: Wydział Nauk Ogólnych, przemia
nowany w 1941 r. na Wydział Nauk Przyrodniczych i Prze·dmiotów Uzu
pełniających, Wydział Budownictwa, Wydział Maszynoznawstwa oraz 
Wyd.ział Gospoda:rlki Materiałowej, przekształcony w 1934 r. na Wydział 
Górnictwa i Hutnictwa. Stan kierunków studiów na poszczególnych wy
działach .przedstawiał się następująco:· na Wydziale Nauk Ogi>lnych obok 
dotychczasowych kierunków matematyki i fizyki, uruchomiony został 
w 1934 r. kierunek chemiczny w związku z przeniesieniem tego przed
miotu z Wydziału Gospodarki Materiałowej. Wydział Budownictwa po
siadał inżynierię eksploatacjl maszyn, inżynierię transportową, inży
nierię zarządzania, inżynierię �aboratoryjną oraz architekturę (od 1929 r.) 
i geodezję (od 1940 r.). Wydział Maszynoznawstwa obejmował dwa kie
runki - inżynierię maszyn i elektroinżynierię, które stały się podstawą 

· podziału tego wydziału w 1941 ,r. na dwa oddziały: Oddziału Budowy

a Ma t z k e, op. cit., s. 3. •
12 Programm juer das Studienjahr 1928-1929, s. 52.

1� Programm fuer das Studienjahr 1922-1923, s. 4.

H Programm fuer das Studienjahr 1929-1930, s. 81. 

-
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Maszyn i Oddział Elektrotechniki. Na Oddziale Budowy Maszyn stu
denci starszych lat mieli do wyboru następujące specjalizacje: maszyny 
tłokowe, maszyny przepływowe, technika cieplna, obrabiarki, maszyny 
transportowe, technika transportowa i maszyny rolnicze. Oddział Elektro
techniki posiadał specjalizację techniki elektroenergetycznej i telekomu
nikacji. Wydział Górnictwa i Hutnictwa, jak sama nazwa wskazuje, 
obejmował górnictwo i hutnictwo. W 1941 r. na wydziale tym utworzo
no dwa oddziały: Oddział Górnictwa z kierunkami - geologią, gór
nictweim i geodezją górniczą, oraz Oddział Hutnictwa ze specjalizacja
m'i - hutnictwo żelaza,· hutnictwo metali nieżelaznych, metaloznawstwo, 
gazownictwo i odlewnictwo. 

Wraz z rozbudową szkoły,· wzrastały też potrzeby lokalowe, których 
nie mogły zaspokoić dotychczasowe budynki. Przystąpiono więc do roz
budowy ,gmachu głównego, którą zakończono w 1928 r. 15 

W tym stałym rozwoju Wyższej Szkoły Technicznej· w_e Wrocławiu, 
pewien ,wstrząs· spowodowały ·zamiary centralnych władz państwowych 
w Berlinie, które w o'bliczu wielkiego kryzysu gospodarczego lat 1929-
1933, podjęły ze względów oszczędnościowych _próby połączenia tej szko
ły z Uniwersytetem Wrocławskim. Opracowany został nawet projekt 
statutu przyszłej ·uczelni zwanej Uniwersytetem Śląskim, zgodnie z któ
rym dotychczasowa Wyższa Szkoła Techniczna miał?- tworzyć Wydział 
Nauk Inżynieryjnych tegoż uniwersytetu. Odpowiednie zarządzenia mi
nisterialne wydane zostały 2 XII 1932 r. i 8 III 1933 r. 16 Wskutek 
jednak licznych głosów protestu ze strony środowiska naukowego oraz 
z szerszych kręgów _przemysłowych i handlowych nie doŚzło do pełnego 
połą�zenia tych szkół. Uniwersytet Wrocławski i Wyższa Szkoła Tech
niczna pozostawały nadal samodzielnymi i niezależnymi od siebie uczel
niami. Połączono tylko 1 IV 1933 r. budżet i administrację obydwu szkół, 
a także niektóre ich zakłady naukowe 17

. Uniwersytet Wrocławski i_ Wyż
sza Szkoła. Techniczna posiadały wspólnego kuratora, kwesturę, kasę, 
wspólną też była Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka, w której wy
dzielony został Oddział Biblioteki dla Wyższej Szkoły Technicznej. Z za
kładów naukowych połączeniu uległy tylko te, które istniały _na obydwu 

· . uczelniach, a więc: Ins�ytut Matematyczny, Instytut Fizyki Teoretycz
nej, Instytut Technologii Chemicznej, Instytut Chemii Nieorganicznej,
Instytut Chemii Organicznej, Instytut Fizyczno-Chemiczny, Inst_ytut Che-

1s Festschrift zur Einwe·ihung des Erweiterungsbaues der Technischen Hoch
schule Breslau am 21. Juni 1928, Breslau 1928, s. 6.

10 Amtsblatt des Reichsministerium fuer Wissenschaft, Erziehung und Volks
bildung und der Unterrichtsverwaltu7:g der Laender, 3 Jahrgang [1937], s. 523;

. Mat z k e, op. cit., s. 7.

11 Vorlesungs- und Personal-Verzeichnis der Technischen Hochschulen zu Bre-

slau, Studienjahr 1933-1934, s. 96. 
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mii Ogólnej, Instytut Biochemii i Technologii Rolnej, Instytut Melio
racji Rolnych, Instytut Mineralogiczna-Petrograficzny, Instytut Geolo
giczno-Paleontologiczny, Koksownia i Laboratorium Gazowe oraz Insty
tut Wychowania Fizycznego. 

Z ostatnich lat działalności Wyższej S'Zkoły Technicznej we Wrocła
wiu należy odnotować ·krótką przerwę w zajęciach dydaktycznych spo
wodowaną wybuchem II wojny światowej, ale już 2 X 1939 ,r. uczelnia 
została ponownie otwarta 18. Wskutek jednak powołania do wojska wielu 
profesorów, docentów, asystentów, a także pracowników administracyj
nych, wystąpiły poważne trudności w :prowadzeniu normalnych zajęć 
dydaktycznych, z którymi szkoła musiała się borykać już do końca 
swego istnienia, tj. do 20 I 1945 ,r., kiedy to na podstawie zarządzenia 
komisarza obrony Rzeszy na Dolny Śląsk, kurator dr Theodor Bertram 
zamknął tę uczelnię 19. 

Zwierzchnią władzę w Wyższej Szkole Technicznej we Wrocławiu 
�prawował senat z rektorem. na czele, których kompetencje i obowiązki 
następująco określa statut uczelni z 1910 r.: ,,Der Rektor und Senat 
hatben die gemeinsamen Angelegenheiten der Technischen Hochschulen 
zu verwalten und die allgemeine Aufsicht und Disciplin ueber die Stu
dierenden zu �_eben" 20. W szczególności do senatu należało: wydawanie 
opinii odnośnie do zmian w statucie szkoły, sporządzanie programów 
nauczania, spisów wykładów i rozdział sal wykładowych, podejmowanie 
odpowiednich decyzji w· sprawie zatrudniania pracowników naukowych, 
przydział stypendiów pieniężnych i pomocy materialnej, ustalanie ter
·minów ferii świątecznych, sporządzanie sprawozdań z wyborów rekto
ra, dziekanów i pozostałych członków senatu ·oraz zatwierdzanie wnio
sków Tad wydziałowych o nadanie stopni naukowych.

Zgodnie ·ze statutem kadencja członków senatu trwała dwa lata.
z tym że co roku w wyniku przeprowadzanych w maju wyborów wy
mieniana rbyła połowa jego składu 21. Początkowo w skład senatu wcho
dziło osiem osób: rektor, prorektor, kierownicy oddziałów (późniejsi dzie
kani) oraz "trzech delegatów z poszczególnych oddziałów 22• W posie
dzeniach senatu uczestniczył też syndyk ·z prawem zabierania głosu.
Od 1926 r. skład 1senatu został powiększony o jednego delegata Wydziału
Gospodarki Materiałowej i dwóch vrzedstawicieli profesorów nadzwy
czajnych 23. Dalsze rozszerzenie składu senatu o dwie osoby nastąpiło

1s Ma t z k e, op. cit., s. 11.
rn T. Mode 1 ski, z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1957, 

s. 9.
20 Verfassungsstatut der Koeniglichen Technischen Hochschule zu Breslau, 

§ 19 i 24. 
21 Tamże, § 20.
22 PersonaL-Verzeichnis fuer das Winterhalbjahr 1910/11, s. 3. 

n Programm fuer das Studienjahr 1926-1927, s. 13. 
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w 1928 r. w związku z utworzeniem Wydziału Budownictwa 24. Osta

teczny skład senatu ustalony został w 1937 r., jego członkami byli: rek

_tor, prorektor, czt€rech dziekanów, lkierownik i dwóch delegatów „Do

zentenschaftu", kierownik „Ausseninstitutu" oraz „Studentenfuehrer" 2s.

Senat, jako organ 'kolegialny, nie działał permanentnie, ale zbierał 

się zazwyczaj raz w miesiącu na swe posiedzenia, na których podejmo

wał odpowiednie decyzje. Na co dzień zaś władzę zwierzchnią ·sprawo

wał w imieniu senatu .rektor, on też reprezer:itował uczelnię na zewnątrz. 

Rektor był wyibierany, a następnie zatwierdzany przez mini'Sterstwo na 

dwuletnią kadencję, po której upływie, w ciągu następnych dwóch lat 

sprawował funlkcję prorektora 26• Wy;bory rektora odbywały się zawsze 

w maju, natomiast jego urzędowanie rozpocz�ało się z dniem 1 lipca. 

Pierwszym rektorem, mianowanym rozporządzeniem królewskim z 19 

VIII 1910 r., był prof. Rudolf Schenck, ostatnim zaś, pełniącym ten urząd 

w latach 1937-1945, prof. Erwin Ferber. 

Wyższa Szkoła Techniczna we WTocławiu prowadziła swą działal

ność naukową ;i dydaktyczną w ramach początkowo trzech oddziałów, 

a następnie czterech wydziałów. Poszczególne oddziały obejmowały gro-. 

no nauczające oraz wszystkich immatrykulowanych studentów i słu

chaczy 27
• Działalnością oddziałów kierowały 'kolegia oddziałowe z ich 

kierownikami na czele 2s. W skład kolegium oddziałowego wchodzili · 
wszyscy etatowi profesorowie oddziału oraz ·mianowani przez ministra 

profesorowie honorowi i docenci. Po prze}{Ształceniu w 1922 r. oddzia

łów na wydziały funkcje dotychczasowych kolegiów oddziałowych i kie

rowników oddziałów przejęły rady wydziałowe i dziekani 29• 

Administracją Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu kierował 
królewski komisarz reprezentujący centralne władze oświatowe w Berli

nie so. Jego kompetencje były szerokie i _faktycznie rozciągały się na 

wszystkie niemal odcinki działalności uczelni. Komisarzowi podlegała 

cała administracja szkoły, a więc zarząd budynkami, ich wyposażenie, 

budżet, nadzór i kontrola komórek administracyjnych, szczególnie kasy, 

zatrudnianie i zwalnianie pracowników admini•stracyjnych .. Posiadał też 

24 Programm fuer das Studienjahr 1928-1929, s. 17.

2s Personal- und Voriesungs-Verzeichnis, Studienjahr 1937-1938, s. 23. 
20 Verfassungsstatut der Koeniglic.hen Technischen Hochschule zu Breslau, 

§ 25.
Z7 ·Tamże, § 10.
2e Geschaeftsanweisung fuer die Abteilungs-Kollegien der Koeniglichen Tech

nischen Hochschule in Breslau, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 
Yu 540. 

29 Programm fuer das Studienjahr 1922-1923, s. 14. 
30 Bestimmungen ueber den Geschaeftskrei's des Koeniglichen Kommissars bei 

der Technischen Hochschule in Breslau, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, 
sygn. Yu 540. 
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możliwości ingerowania w działainość dydaktyczną uczelni. Cała kore
spondencja urzędowa władz akademickich przechodziła przez ręce komi
sarza. _On też udzielał rektorowi i pozostałym pracownikom naukowym 
oraz administracyjnym ur lo.pów wypoczynkowych. 

W 1933 r. wskutek połączenia administracji Uniwersytetu Wrocław
skiego i Wyżs.zej Szkoły Technicznej urząd komisarza został zmes1ony, 
a jego kompetencje i obowiązki przejął wspólny dla obydwu !SZ:kół ku
rator 31

• 

Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu posiadała też swego syndy
ka, każdorazowo mianowanego przez władze oświatowe w Berli'nie 32

• 

W zakres jego obo.wiązików wchodziły wszelkie sprawy prawne, a także 
wspieranie rektora i senatu w kierowaniu uczelnią. Syndyk uczestni
czył w posiedzeniach senatu. Był .też z urzędu kuratorem kasy szkoły 
i :przeprowadzał jej kontrolę. 

2. KANCELARIA I ARCHIWUM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ

Żródeł archiwalnych, które · bezpośrednio dotyczyłyiby organizacji 
i działalności kancelarii i archiwum Wyższej Szkoły Technicznej we 
Wrocławiu, zachowało się niewiele 33

• Takż·e materiały drukowane mało 
o nich mówią. Statut Wyższej Szkoły Technicznej z 1910 r. w ogóle nie
wspomin� o tych komórkach .. Drukowane zaś składy osobowe w swej
części poświęconej strukturze organizacyjnej uczelni wymieniają tylko 
.jej sekretariat. Można więc .przyjąć, że kancelaria i archiwum stanowi
ły jedną komórkę organizacyjną, tworzącą i przechowującą akta pod 
nazwą sekretariatu Wyższej Szkoły Technicznej, którego pracownicy 
obok innych obowiązków wykonywali wszelkie czynności kancelaryjne 
i archiwalne. Oni też przez długi czas obsługiwali w zakresie prac. kan
celaryjnych wszystkie wydziały uczelni. Dopiero bowiem 1 VI 1939 r. 
utworzona· została odrębna kancelaria. dla Wydziałów Nauk Ogólnych, 
Maszynoznawstwa i 9ospodarki Materiałowej 34

• W tym też roku Wy
dział Budownictwa oraz poszczególne instytuty naukowe otrzymały 
swych urzędników dla obsługi biurowej. 

Kancelaria Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu, podobnie jak 
kancelarie innych instytutów i urzędów administracji pruskiej XX w.,· 
opierała swą działalność na rzeczowym syste'mie łączenia akt, była więc 

31 Vorlesungs- und Personal-Verzeichnis, Studienjahr 1933-1934, s. 24. 
32 Verfassungsstatut der. Koeniglichen Technischen Hochschule zu Breslau, 

§ 29.
3S Rozdział ten opracowany został na podstawie analizy przechowywanych

-w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego akt byłej Wyższej Szkoły Technicznej

we Wrocławiu.
:u Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. TS 61. 
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kancelarią akt spraw. W poszczególnych teczkach gromadzono pisma 
w sprawy na podstawie pokrewieństwa ;treści. Aikta spraw potrzebne 
jeszcze do bieżącego urzędowania stanowiły registraturę bieżącą, 

Kancelaryjn·a postać pism wytworzonych w Wyższej Szkole Techni
cznej we Wrócławiu nie odbiegała zasadniczo od powszechnie obowiązu
jącej w pruskim systemie kancelaryjnym. Na główne elementy pisma 
składały się: numer dziennika ,podawczego, adresat, nadawca, treść 
sprawy, data wystawienia pisma i podpis wystawcy. Pisma wpływające 
do uczelni otrzymywały dodatkowo szereg nowych elementów, z których 
najważniejszy stanowiła pieczątka wpływu zawierająca nazwę szkoły 
(Technische Hochschule Breslau), datę wpływu oraz numer pozycji dzien
nika podawczego, ,pod którym a:>ismo zostało zarejestrowane. 

Akta spraw całkowicie załatwionych przekazywane były do registra
tury reponowanej (archiwum bieżącego), przechowującej materiały niepo
trzebne już do bieżącego urzędowania. W registraturze tej akta wze
chowywano w trzech formach - księgach, ,poszytach i segregatorach. 
Zarówno· w poszytach, jak i w ·segregatorach akta o pokrewnej treści 
układane były chronologicznie. Formę ksiąg oprawnych otrzymywały 
w zasadzie tylko różme spisy studentów, np. księgi immatrykulacyjne. 
Poszyty oprawione były przeważnie w szare okładziny; z których przed
nia ·posiadała nadruk zawierający nazwę twórcy akt - Technische Hoch
schule Breslau. W wypadku akt wydziałowych podawano także nazwę 
wydziału. Poniżej umieszczany był tytuł jednostki registra.turalnej in-

. formujący, czego dotyczą akta danego poszytu. Tytuły poszytów znajdo
wały się zazwyczaj w centralnej części przedniej okładki. Pod tytułem 
wpisywaino daty krańcowe akt oraz sygnatury registraturalne. Nieza
leżnie od powyższych napisów, każdy poszyt posiadał umocowany do 
dolnej części przedniej okładki języczek z tymi samymi danymi, co 
na eikładzinie. Sygnatury {['egistraturalne składały się z dwóch członów -
z dużej litery określającej półkę w repozytorium oraz cyfry arabskiej, 
która oznaczała kolejny poszyt nia półce. W wypadku większej liczby 
poszytów o podobnej treści d� cyfry dodawano jeszcze małą literę. Na 
poszczególnych póllkach repozytorium przechowywano poszyty, których 
tytuły zaczynały się na tę samą literę. Świadczy to o porządku odmien
nym od powszechnie stosowanego układu regis'tralnego akt, gdyż w regi
straturach repono,wanych pruskich urzędów w zdecydowanej większości 
poszyty o zbliżonej treści gromadzono z kolei w większe grupy rzeczo
we, zajmujące oddzielne półki w repozytorium. 

W wypadku segregatorów także stosowano podział rzeczowy akt. 
Na grzbietach segregatorów podawano cyfrę arabską oznaczającą numer. 
kolejny segregatora, tyrtuł jednostki registraturalnej oraz daty krań
cowe. Księgi oprawne nie posiadały sygnatur, na ich przednich okła
dzi:nach podawano tylko tytuł akt i daty krańcowe. 

Jak już podkreślono wyżej, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocla-
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wiu nie posiadała odrębnej komórki ;przechowującej materiały archi
walne, czyli ogólnouczelnianego archiwum historycznego. Akta spraw cał
kowicie załatwionych gromadzone były w podręcznym archiwum bie
żącym (registraturze reponowanej), nad którymi opiekę sprawowali pra
cownicy sekretariatu -szkoły. Akita starsze, posiadające wartość histo- _ 
ryczną, zapewne z braku miejsca w repozytorium, składano w przezna:

czonej do tego celu piwnicy, o czym świadczą napisy „Keller" umiesz
czone na wielu poszytach. Akta te jeszcze przed 1945 r. przekazane zo
stały do Archiwum Uniwersyteckiego 35. Z faktu tego można sądzić, że 
po połączeniu administrncji Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej 
Szkoły Techniczinej w 1933 r. Archiwum Uniwersyteckie przejęło też 

. 

-

obowiązek gromadzenia i przechowywania akt Wyższej Szkoły Tech-
nicznej. Pozostałe archiwalia tej uczelni zgromadzone zostały w Archiwum 
Uniwersyteckim po II ,wojnie światowej przez pracowników polskiego 
już uniwersytetu we Wrocławiu 36

• 

Odpowiednie zaibezpieczenie akt Wyższej Szkoły Technicznej we Wro.,. 
cławiu z lat 1910-1945 i zgromadzenie ich w jednym miejscu jest za
sługą orga,nizatora i pierwszego 'kierownika Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Teof.ila Modelskiego oraz osób pomagających Mu 
w tej :pracy. On też wykonał przy udziale swych współpracowników 
wstępne prace porządkowe nad zespołem, które prowadził dalej jego 
następca, dr Aleksander Kania. Zakończenia pi::_ac . porządkowych doko
nał w laitach 1974-1977 dr Józef Drozd, który też sporządził inwentarz 
tego zespołu. 

3. ZA WARTOŚĆ ZESPOŁU AKT WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ

Przystępując do charakterystyki a!kt Wyższej Szkoły Technicznej 
we- Wrocławiu, już na wstępie trzeba stwierdzić, że zespół ten •w cza
się II wojny światowej został w .poważnym stopniu zdekompletowany. _ 
Wobec braku jakichkolwiek pomocy archiwalnych sprzed 1945 r. nie 
można określić procentowego stanu zachowania akt. Na podst_awie jed
nak dawnych sygnatur można zauważyć, że luki w materiale archiwal
nym są znaczne, szczególnie 1przy aktach wydziałowych. Niemniej jednak 
archiwalia byłej ,Wyższej Szkoły Technicznej we 1Wrocławiu, uzupełnione
drukowanymi składami osobowymi i spisami wykładów, stanowią bogatą 
podstawę źródłową do poznania · dziejów tej uczelni, jej działalności 
dydaktyczno-naukowej oraz do badań biograficznych pracowników nau
kowych i studentów. 

_Szczegółowe omówienie całeg,o zespołu przekraczałoby ramy krótkie-

86 Wiadomość tę zawdzięczam p. J. Beneś, pracownikowi Uniwersytetu Wro
cławskiego _od 1946 r., za co składam Jej w tym miejscu serdeczne podziękowanie. 

as Jak wyżej. 
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go artykułu, dlatego z konieczności ograniczać się ono będzie do akt 
najważniejszych, które w istotny sposób odzwierciedlają historię i dzia
łalność szkoły. 

Zespół akt Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu z lart 1910-
1945 można podzielić na dwie zasadnicze części:- Pierwszą z· nich sta
nowią akta władz nadrzędnych uczelni, drugą zaś akta wydziałowe. 

Z akt władz nadrzędnych szkoły na plan pierwszy wysuwają się 
niewątpliwie protokoły posiedzeń senatu zachowane � lat 1910-1935. 
Akta te, podając przebieg oibrad senatu i podjęte uchwały, stanowią 
cenne źródło do zapoznania się z najważniejszymi sprawami i problemami 
uczelni. Zawierają one taikże liczne informacje dotyczące spraw perso
nalnych pracownilków naukowych. Jeśli chodzi zaś o studenrtów to, 1I1a 
po'siedzeniach senatu poruszane były najczęściej sprawy stypendialne 
i dyscyplinarne. Treść protokołu stanowią: data dzienna posiedzenia, 
lista obecności członków senatu, streszczenie ,przebiegu posiedzenia oraz 
podpisy ,rektora i protokolanta. Cennym materiałem źródłowym są też 
okresowe sprawoz;dania rektorskie z działalności senatu i rekrtora, 
a w dużym 'stopniu również z działalności całej uczelni. O współpracy 
i stosunkach Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu z innymi uczel
niami (głównie z Uniwersytetem Wrocławskim i Szkołą Techniczną 
w Warszawie) oraz z różnymi instytucjami i organizacjami, a także 
z osobami�prywatnymi informuje li�zna korespondencja (7 segregatorów 
i 2 poszyty) władz a�dem.ickich szkoły. Zachowały się również akta 
dotyczące ,planów połączenia dbydwu wrocławskich szkół wyt;szych, 
wśród !których znajduje 'się projekt statutu planowanego Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu od sam€go początku swego 
istnienia starała się dorównywać innym, o wiele starszym, niemieckim 
ucze.lniom technicznym, d1atego jej władze akademickie kładły duży 
nacisk na stały rozwój uczelni. Wyma:gało to jednak systematycznej 
rozbudowy bazy lokalowej i odpowiedniego_ zaplecza gospodarczego. 
Działalność ·szkoły 'w tym zakresie znajduje swe odbicie w licznie za
chowanych materiałach archiwaJnych, z których poważną część .sta
nowi dokumenrtacja związana z rozbudową gmachu głównego. 

Do· rba'dań ;b1iograficzmych pracowników Wyższej Szkoły Technicznej 
odpowiednie informacje można znaleźć w ogólnych aktach osobowy5h, 
zgromadzonych w oddzielnych · poszytach dla profesorów zwyczajnych, 
profesorów nadzwyczajnych, docentów, asystentów, lektorów i pracowni
ków administracyjnych. Materiały te wraz z drukowanymi składami 
osobowymi i protokołami posiedzeń senatu, na których często poruszane 
były sprawy persOTI!alne, stanowią niewątpliwie 1bogaty materiał bio
graficzny. 

Wyżs.za Szkoła Techniczna we Wrocławiu posiadała obok zwyczajnych 
członków senatu także senatorów honorowych, którymi byli zazwyczaj 

•
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wybitni przedstawiciele ·życia politycznego i gospodarczego. Wiele in
formacji o tych osobach z,awierają zachowane materiały archiwalne. 
Bogate też są akta dotyczące promocji doktorów h.c. z lat 1910-1944. 

Uczelnia wrocławska posiadała prawo nadawania stopnia naukowego, 
doktora inżym.ier,a oraz doktora nauk przyrodniczych. Do najważniej
szych z ;zachowanych akt doktorskich należą; praca doktorska, jej oce
na, protokół egzaminu doktorskiego oraz odpis dyplomu doktorskiego. 

Poważną część omawianego zespołu stanowią akta studenckie. Wszys
cy stude!).Ci •Wyższeł Szkoły Technicznej dzielili się na trzy grupy -
studentów z dużą matrykułą, studentów. z małą matrykułą i słucha
czy 37

. Warunkiem przyjęcia do pierwszej grupy było posiadanie świa
dectwa uikończenia szkoły średniej {świadectwa dojrzałości). Studenci ci 
po ukończeniu studiów otrzymywali tytuł inżyniera dyplomowanego. 
Studentami z małą matrykułą mogły zostać osoby posiadające świa
dectwo ukofa:zenia siódmej klasy gimnazjalnej (tzw. oberse'kundy) lub 
równorzędne .oraz co najmniej roczny staż pracy. Studenci ci ,przy 
odE!jściu z uczelni otrzymywali zaświadczenie o zaliczonych wykładach 
i ćwiczeniach. Nie uzyskiwałi natomiast dyplomu uko,ńczenia studiów 
wyższych. Osoiby, które z różnych przyczyn nie miały możliwości u/bie
gania się o przyjęcie do pierwszej lub drugiej grupy studentów, mogły 
uczęszczać na wytbrane wykłady i ćwiczenia w . charakterze wolnych 

. słuchaczy. Wymagało to jednaik zg'ody rektora i odpowiedni�go wykła
dowcy. Wszyscy· studenci, poza wolnymi słuchaczami, 1byli immatryiku:.. 
lowani, przy" czym obowiązywały dwa terminy immatrykulacji - wio
senny i jesiE;nny. W czasie immatrykulacji studenci otrzymywali m9:try
kułę, · legitymację studencką or-az indeks. Przez dokonanie .immatryku
lacji studenci nabywali prawo uczęszczania na wykłady i ćwiczenia 
oraz korzystania z. btblioteki szkolnej i z wszelkich ipomocy naukowych. 
Kandydaci ubiegający· się 'o przyjęcie na_ studia składali następujące 
dokumenty: żydory�, świad_ectwo dojrzałości lub inne świadectwo szkol
ne, świadectwo ·odejścia z wyższej U<;:zelmi jeśli kandydat do takiej 
wcześniej uczęszczał, zaświadczenie o_, odbytej praktyce zawO'dowej, urzę
gowe świadectwo moralności oraz zdjęcia. W. czasach hitlerowskich wy
magane było jeszcze świadectwo potwierdzające aryjskie pochodzenie 
kandydata oraz odpowiednie zaświadczenie w przypadku· przynależności 
do NSDAP. _Obcokrajowcy zaś składali: życiorys, świadectwo szkolńe 
w języku nie·mieckim lu:b urzędowe tłumaczenie jego na język nie
miecki, zaświadczenie ,potwierdzające uprawnienia kal!ldydata do · ubie
gania się o przyjęcię na studia wyższe, zaświadczenie potwierdzające 
znajomość języka niemieckiego, zaś�adczenie o st,a�ie majątkowyrp. 
kandydata oraz zdjęcia. 

u Personal- und Vorlesungs-Verzeichnis, Studienjahr 1937-1938
,-

s. 5-8. 
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Studia w Wyższej Szkole Technicznej trwały iprzewazme osiem se
mestrów, w czasie których studenci zobowiązani byli zdać egzam�n dy
plomowy, składający się z tzw. egzaminu wstępnego i egzaminu głównego. 
E�amin wstępny ,zdawano ustnie po czwartym lub piątym semestrze, 
w zależności od kierunku studiów. Egzamin główny zaś obowiązywał na 
·Ostatnim semestrze i 01bejmował egzamin ustny oraz ipi:_acę dyplomową. 
Po zdaniu egzaminu dyplomowego i zaliczeniu ośmiu semestrów stu
<liów ,wyższych student otrzymywał tytuł inżyniera dyplomowanego, 
.a na Wydziale Nauk Ogólnych - dypiomowanego matematyka,· fizyka 
lub chemika. Studenci tych ostatnich kierunków mogli 'też zdawać egza
min państwowy uprawni!ający· do wykonywania zawodu nauczycielskiego 
w szkole średniej. 

Spośród akt studenckich na szczególną uwagę zasługują ogólne 
księgi immatrykulacyjne. Dzięki informacjom, jakie zawierają, stano
wią cenne źródło .poznawcze nie tylko do ustaleń liczibowych studen
tów, ale także do biograficznych opracowań młodzieży akademickiej. 
Księga immatryku1acyjna zawiera następujące informacje o studentach: 
numer i datę immatrykulacji, imię i nazwisko, wyznanie, t)Tip ukończo
nej szkoły średniej, datę i miejsce urodzenia, przynależność państwo
wą, wydział, potwierdzenie zaliczenia kolejnych semestrów oraz datę 
,odejścia z uczelni. Zachowana księga immatrykulacyjna obejmuje stu
dentów z lat 1910-1930. Dla okresu późniejszego 1933-1943 źródłem 
zastępczym są listy przyjętych studentów, sporządzone dla celów fi-· 
nansowych. Obok potwierdzenia różnych o.płat, podają OIIle także imię 
i nazwisko studenta oraz datę i numer jego immatrykulacji. Listy przy
jętych studentów ;qyły dwojakiego rodzaju - ogólne dla wszystkich 
studentów i od'dziellile dla poszczególnych wydziałów. Uzupełnienie księ
gi immatrykulacyjnej stanowi indeks osobowy studentów doprowadzony 
do 1934 r. W ten sposó1b powyższe materiały umożliwiają ustalenie ewi
dencji studentów do semestru letniego 1943 r. włącznie. Obok księgi 
immatryikulacyjnej, ido której wpisywani byli studenci z dużą matrykułą, 
prowadzona był!a lista zawierająca spis studentów z małą matrykułą. 
Zachowany jeden tom tej księgi obejmuje lata 1910-1935. Od tego zaś 
roku studenci ci wpisywani 1byli irazem,ze studentami z dużą matrykułą 
<lo księgi immatrykulacyjnej. Szereg informacji dotyczących poszczegól
nych studentów zawierają ich akta osobowe, przechowywane w oddz,iel
nych teczkach. Nie wszystkie jednak ,teczki są kompletne, dużo z nich 
wskutek zniszczeń w czasie II wojny światowej zawiera fragmentaryczną 
tylko dokumentację. Do najważniejszych dokumentów studenckich na
leżą: i1I1deks, ś:Wiadectwa potwierdzające złożenie egzaminów wstępnego 
i główne.go, praca dyplomowa oraz dy.płom ukończenia studiów i uzyska
nia tytułu inżyniera dyplomowanego. 

Poza wymienionymi wyżej aktami studenckimi, zachowały się także 
-ogólne akta studenckie, zawierające wiele informacji odnośnie do toku
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studiów, programów nauczania, regulaminów oraz .planów zajęć dy
daktycznych. W oddzielnych poszytach zgromadzone są materiały do
tyczące studentów obcokrajowców. Składają się na nie obowiązujące 
zarządzenia władz szkolnych, centralnych i miejscowych, wykazy oso
bowe z podaniem ·przynależności pa�stwowej oraz szereg innych doku
mentów skła,danych przez tych studentów. 

Studenci posiadający trudne warunki materialne, a wyrozmaJący 
się dobrymi wyri-i'kami w nauce mogli korzystać z .pomocy pieniężnej 
i materialnej udzielanej .przez uczelnię w formie stypendiów. O tej dzia
łalności szkoły informują ,zachowane w siedmiu poszytach materiały 
archiwallne, na które składają się ogólne akta stypendialne oraz oddziel
na dokumentacja poszczególnych stypendiów. 

Należy też wspomnieć o bogatych materiałach dotyczących org,aniza
cji i stowarzyszeń studenckich działających przy Wyższej Szkole Tech
niczej we Wrocławiu. Zawierają one m. in. stątuty, lis� członków oraz 
sprawozdania z działalności następujących organizacji: Burschenschaft Che
ruscia, Studentenverbindung Alania, Studentenve:r,bindung Wingo1f, Ve
reinigung auslanddeutscher Studierender, Corps Frisia, Fliegerschaft 
Daedalia, Verein deutscher Studenten, Fachschaft der Bergleute, Fach
vereinigung der Bauingenieure, F·achvereinigung der Chemiestudieren
den, Fachvereinigung der Elektroi,ngenieure, Fachvereinigung der Mas
chinen-Ingenieure oraz Akademische Ruderklub. 

Odnośnie do akt wydziałowych ograniczymy się do stwierdzenia, że 
materiały te mają podo·bny charakter i dotyczą w zdecydowanej więk
szości tych samych spraw co akta ogólnouczelniane, tylko w skali jed
nego wydziału. 

Na koniec tej krótkiej informacji .należy też wspomnieć o aktach 
Wyższej Szkoły Technicznej przech0wywanych w Archiwum Państwowym 
we Wrocławiu. Materiały te pr,zekazane w 1961 r. przez Deutsches· Zen
tralarchiv w Poczdamie obejmują 52 jednostki archiwalne z lat 1922-
1945. Dzielą się one na pięć grup r.zeczowych, z których pierwszą sta
nowią okólnik<i, zarządzenia i instr�licje. Następna grupa to akta do
tyczące docentur, habilitacji, promocji doktorskich i egzaminów dyplo
mowych. Kolejna grupa obejmuje materiały dotyczące tworzenia in
stytutów' naukowych i spraw nauczania. Ostatnią zaś grupę tworzą akta 
finansowe, a więc dotyczące stypendiów, zapomóg, budżetu i spraw 
kasowych. 

Ogółem cały zespół akt Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu 
z lat 1910-1945 liczy 271 jednostek archiwalnych, z czego 219 przecho
wywanych jest w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, a 52 w Ar
chiwum Państwowym we Wrocławiu. 

4 - Sobótka 3/78 
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DIE TECHNISCHE HOCHSCHULE IN WRO'CŁAW UND DEREN AKTEN AUS 

DEN JAHREN 1910-1945 

Die Grlindung einer Technischen Hochschule in Wrocław im Jahre 1910 ent
sprach dem steigenden Beqarf an technischen Fachkraften, der sich aus der ra
schen Entwicklung der Industrie in dieser Region in der zweiten Halfte des 19.Jh. 
ergab. DaD!k der ergiebigen Unterstlitzung von seiten der zentralen und ortlichen. 
Behorden, wie auch der Industrie- und Handelskreise, konnte sich diese Lehran
stalt rasch entwickeln und wurde mit der Zeit zu einem wichtigen Zentrum des. 
technischen Bildungswesens, das liber immer zahlreichere Lehrkrafte und eine 
entsprech�nde materielle Basis verfligte. Von dem standigen Ausbau der Hoch
schule zeigt die Eroffnung immer weiterer Siudienrichtungen sowie der systema
tiscile Anstieg der Studentenzahl. Die zahlreichen Akten, die wahrend des ge
nannten Zeitraums entstanden waren, bilden heute, trotz schwerer Verluste, wert
volles Quellenmaterial flir die Forschung iiber die Geschichte dieser Lehranstalt 
sowie rur biographische Bearbeitungen betreffs der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und Studenten. Die gesamte Ak·tensammlung der Technischen Hochschule in Wro
cław aus dem Jahren 1910-1945 zahlt 271 archivalische Einheiien, wovon 219 im 
Archiv der Universitat Wrocław und 52 im Staatlichen Archiv zu Wrocław auf
bewahrt werden. 
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DZIAŁALNOŚĆ POLONIJNYCH KOL MŁODZIEŻOWYCH 

W WESTFALII I NADRENII PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

Po zakończ�niu II ,wojny światowej samorzutnie powstające w po
szczegó1nych strefach okupacyjnych Niemiec polonijne ,grupy młodzie
żowe ·i ich aktywność na polu kulturalno-oświatowym, ideowym i spor
towym; dały początek odradzającemu się ruchowi młodzieżowemu. 
Coraz to śmielsze, ale jeszcze nie ,skoordynowane próby ,organizowania 
kół młodzieżowych miały poparcie naczelnej organizacji starej emigracji 
Zwią:1',ku .Polaków w Niemczech '(dalej ZPwN). Początki tworzenia tych
że kół zapowiadały działalność jedną z najważniejszych w życiu spo
łecznym Polonii. 

Wobec koniec:mości ratowania młodzieży polskiej przed dalszym 
zgermanizowaniem oraz potrzeby przygotowania kadry przyszłych dzia
łaczy związkowych, praca na ,tym polu była szczególnie odpowiedzia'lna, 
a jednocześnie bardzo trudna. Brak materiałów i ws2!echstronnych źró

deł nie pozwal'a na pełne .prześledzenie rozwoju ruchu młodzieżowego 
we wsz)71Stkich strefach okupacyjnych Niemiec. Uczynić to możemy na 
przy/kładzie organizacji westfalska-nadreńskiej w strefie . brytyjskiej. 

Działalność młodzieżowa, .podobnie jak działalność całego ruchu pol
skiego ,w Niemczech zachodnich, .napotykała duże trudności zarówno ze 
strony władz alianckich, jak i zachodnioniemieckich. Pragnienie utrzy
mania polskości było wśród Polonii jednak mocniejsze od bieżących 
trudności, a młodzież obok uczestnictwa w chórach i kur,sach języka 
pol�iego chętnie chodziła na kur,sy wychowania fizycznego i tańca 
w Herne, Gelsenkirchen i Oberhausen, organizowanych przez ZPwN 
z wydatnym poparciem kraju. Z końcem 1947 r. działało w Westfalii 
i Nadrenii 18 kół młodzieżowych. W następnym roku pierwsze grupy 
młodzieży wyjeżdżały już ina kursy wakacyjne do Polski. 

Powołanie ,w październ�ku 1948 r. przy Zarządzie Głównym ZPwN 
w Bochum referatu młodzieżowego z Leo.nem Nagórskim, jako jego kie
rownikiem, było ważnym momentem w działalności młodzieżowej, dotąd 
luźno związanej ze ZPwN 1. 

1 Autor dziękuje p. Leonowi Nagórskiemu z Recklinghausen (RFN) za mate

riały poświęcone historii ruchu młodzieżowego w Westfalii i Nadrenii. Sprawo-

' 

-·
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Rozwój kół młodzieżowych we wszystkich, strefach okupacyjnych 
Niemiec, a zwłaszcza w ·strefie radzieckiej, zrodził po,trzebę powołania 
do życia naczelnej organizacji młodzieżowej dla całych Niemiec. Okazją 
ku temu był zwołany w dniach 5-6 VI 1949 r. w Berlinie I Zjazd Mło-

, dzieży Polskiej w Niemczech 2• Nieudzielenie zezwolenia na przyjazd do 
Berlina delegacjom ze strefy amerytkańskiej i francuskiej ograniczyło_ 
liczbę uczestników I Zjazdu do przedstawicieli kół młodzieżowych Ber

lina, strefy ·radzieckiej (Saksonii, Turyngii, Meckleburgii, Magdeburga, 

Senftenbergu) oraz Westfalii i Nadrenii, z której przyjazd połączony 
był z niemałymi trudnościami 3, 

Znaczenie I Zjazdu Młodzieży Polskiej w Niemczech było :w'ielo

rakie. Po raz pierwszy po wojnie ujęto w odpow�ed:nie ramy organizacyj:

ne -cały ruch młqdzieżowy. Na Zjeździe wybrano 25-os:obową Radę Mło
dzieży Polskiej w Ni€mczech, obejmującą przedstawicieli młodzieży 

polonijnej we wszystkich strefach okupacyjnych. Na czele Rady stało 
5--osobowe Prezydium w składzie: przewodniczący Felicjan Balcerek 
(Berlin), dwóch zastępców Leon Nagórski (Westfalia) i Witold Frensz 
(Berlin), sekretarz Kazimierz Wehlke, skarbnik Tadeusz Ledwolorz (oby-

·-dwaj z Senftenbergu) 4• Ponadto zorganizowano w Berlinie Biuro Mło
dzieży Polskiej przy ,tamtejszym ZPwN. Po raz pierwszy przygotowano
ramowy plan pracy i wytyczne dla działalności kultura:lno-oświatowej
i sportowej 5

• I Zja7;:d dał nowy impuls do organizowania w całycp Niem
czech podstawoy;ych komórek terenowych przyszłego Związku Młodzieży 
Polskiej 6

• Berlińskie spotkanie kończyło jeden z_ etapów działalności 
młodzieżowej w jego dotychczasowej iormie oraz panujących warun
kach politycznych. _Planowany, kolejny Zjazd_ w Berlinie przewidziany 
na 8-9 XII 1949 ·r., nie doszedł już_ do skutku 7, ,tak jak nie udało się 

zdanie z I Walnego Zjazdu rmężów zaufania ZPwN z 20 I 1946 w Herne. Sprawo
zda-nie L. Nagórskiego z działalności kół śpiewaczych i młodzieżowych w 1948 
i 1949 r. (mat. w posiadaniu autora). Archiwum A:kt Nowych (dalej AAN) w War
szawie, akta 267/IV, teczka 39. Okólnik ZPwN z 14 X 1948 r. 

9 Zjazd Młodzieży Polskiej w Niemczech. Berlin, 5-6 VI 1949 (broszura zja
zdowa). 

3 W obradach uczestniczyli w charakterze gości: przedstawiciele polskich władz 
konsularnych, Zarządu ZPwN w Berlinie, studentów polskich i Związku Mło
dzieży Polskiej z kraju. 

4 Uchwala I Zjazdu Młodzieży Polskiej w Niemczech z 5 VI 1949 r., [w:) Zjazd

Młodzieży Polskiej w Niemczech. Berlin 5-6 VI 1949, s. 34 i n. 
5 Tamże, oraz Pozjazdowa Deklaracja Młodzieży Polskiej w Niemczech (dla 

we·stfalii i Nadrenii) (kopia maszynopisu w posiadaniu autora). 
o Tamże.

· · 

7 AAN, 267/IV, tec2ika 15. Okólnik ZPwN, Nr 4/49, 16 X 1949, w którym in
formowano o planowanym Zjeżdzie. Okólnik ZPwN Nr 5/49 odwołał Zjazd bez 
podania przyczyn. 
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zrealizować planu ·powołania Związku Młodzieży Polskiej w Niemczech. 
W wyniku :powstania RFN zmieniły się także warunki działalności mło
dzieżowej. W atmosferze walki z komunizmem i obozem -socja'listycznym 
dużej odwagi wymagało głos'.?enie haseł i postulatów I Zjazdu, a tym 
bardziej ich realizacja ·W terenie. Między innymi rezolucja zjazdowa 
głosiła nierozerwalną łączność z Macierzą i solidarność z polityką i po
czynaniami rządu Po}ski Ludowej oraz ce_lami Światowej Federacji Mło
dzieży Demokratycmej - jednoczenia ruchu młodzieżowego całego świa
ta w walce o pokój, zmobilizowania sił „zdolnych uni.(:!estwić mordercze 
plany imrperialistów i podżegaczy wojennych" 8

• Wyrażono „radość z po
stępującej demokratyzacji wśród licznych szeregów młodzieży niemiec
kiej, której ,piękny przykład daje obecny Kongres Wolnej Młodzieży 
Niemieckiej w Lipsku" 9. Na Zjeździe ogłoszono także Dzies'ięć prawd
młodzieży polskiej w Niemczech 101 w_ myśl których „Młody Pola� w Niem-

. czech jest wiernym synem swojej OjczyZ:ny" ,(1). ,,Młody. Polak wie, że 
według jego czynów cudzoziemcy oceniają ogół Polaków" (2). ,,Mło
dy Polak w Niemczech przygotowuje się do powrotu do Ojczyzny i hasło 
powrotu zaszczepia wśród TOdaków swego otoczenia" (9). 

Wygłoszone przemówienie zjazdowe oraz wysłane do przYM7ódc�w 
Polski Ludowej rezolucje i listy zawierały mocne akcenty patrriotyczne, 
świadczące o dojrzałości politycznej działaczy młodzieżowych. Wyrażano 
solidarność z narodem ;Polskim w olbronie granic na Odrze i Nysie, 
uznanie dla 1budownictwa socjalistycznego ustroju i sojuszu ze Związkiem 
Radzieckim. Leon Nagórski jako przewodniczący delegacji westfalsko
nadreńskiej, charakteryzując dotychczasowe osiągnięcia swojej· organi
zacji, mówił na Zjeździe, ,,że w Westfalii i Nadrenii nie stoimy sami, 
nad nami czuwa wyciągnięta, serdeczna ręka polska sprzymierzona z pogro
micielami armii faszystowskiej - wielkim Związkiem Radzieckim" 11.

Zgodnie z zaleceniami I Zjazdu ,przyjęto p9dział organizacyjny terenu 
Zagłębia Ruhry na dwa okręgi: westfalski z. ·siedzibą w Bochum i nad
reński z sie�zi!bą w Oberhausen, w których zaczęły działać rady tere-· 
nowe. Przystąpiono do szkolenia przyszłych działaczy terenowych zgod
nie z programem uwzględniającym aspekty wychowawcze, ideowe, kul
turalne, oświatowe i sportowe. Mając 1I1a uwadze ewentualny powrót do 

·kraju głoszono: ,;My, synowie i córki robotników, górników i hutników,
szkolimy się w pracy społecznej, wzorując się na naszej młodzieży w kra
ju. Wychowujemy się na przyszłych pracowników społecznych, świado-

a Rezolucja I Zjazdu Młodzieży Polskiej w Niemczech, [w:] Zjazd Młodzieży ... ,

s. 37.
o Tamże, s. 38. 
10 Tamże, s: 12. 
11 Fragment przemówienia L. Nagórskiego, na I Zjeździe, .[w:] tamże, s. 22.

Organizację westfalska-nadreńską reprezentowali ponadto Edward Maćkowiak 
i Janina Wdowikówna. 
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mych swych celów dla dobra naszego kraju, naszej Polski'! 12. Dalszy 
rozwój or,gainizacji rmłodzieżowej widziano w dążeniu do powiększania 

-li:cZJby członków, zwoływaniu regularnych zbiórek poszczególnych ikół
oraz posiedzeniach rad terenowych, propagowaniu współpracy i współ
zawodnictwa pomiędzy kołami, organizowaniu rocznych Walnych Z jaz- ·
·dów Młodzieży, współpracy z Zarządem Głównym ZPwN w Bochum,
mężami zaufania poszczególnych ,gromad, rnauczycielami i kołami kobiet.

Z końcem 1949 r: działało w 1Zagłębiu Ruhry 26 kół młodzieżowych,
których dorobek oceniono na Zjeździe Młodzieży Polskiej w Westfalii
6 XI 1949 r. ,,W dniu tym młodzież polonijna raz jeszcze połączyła się

·mocną więzią, a:by .strzec wiernie swych narodowych ideałów i zama-
. nifestować ,wrogom naszej Ojczyzny swój ipozytywny ,stosunek do niej" 13

• 

Na ożywienie działalności kół miała wpływ wydatna pomoc ZPwN i kra-
ju w postaci sprzętu sportowego, materiału śpiewaczego i tanecznego, 
organizacja odipow:iedrnich kursów, różnych form szko1enia i odczytów. 
·Na zbiórkach uczono języka polskiego i poprzez głośne czytanie książek,
prasy polskiej, a szczególnie „Głosu Polskiego",· pisanie korespondencji
do ·związtkowej ,gazety 14 dlbano o stały ik:ontakt ze słowem polskim. Uczo
no· wiedzy o Polsce opracowując odczyty historyczne, geograficzne li-

' terackie i,tp. 15, zapraszając na nie także gości spoza koła. Słuchano au
dycji Polskiego Radia, których program był żywo dyskutowany, oglą
dano projekcje polskich filmów. Du.;.y aapek,t v.:ychowawczy miała akcja 
„Samopomocy Młodzieżowej'.' polegająca na niesieniu pomocy osobom 
·starszym i inwalidom. Organizowano zajęcia w za/kresie prac ręcznych
(modelarstwo, papieropla·styika, dekoratorstwo itp.), popularyzowano fi
latelistykę.

Koła młodzieżowe miały ambicję kontynuowania pracy oświatowej
i ,wychowawczej zapoczątkowanej w szkółkach, dlatego uroczyście przyj
mowano w poczet członków koła uczniów kończących swą edukację
-s21kolną 16• Duży wydźwięk pa,triotyczny i wychowawczy miało pasowa
nie sztandaru lfoła młodzieżowego. Z tej okazji organizowano zazwyczaj
uroczystości o szerszym zasięgu z udziałem najwyższych władz ZPwN, de
-legacji innych grup. organizacyjnych i zespołów artystycznych. ,,Sztan
darze młodzieży - mówiły słowa pasowania - pasuję cię sztandarem
Rodła ... Pulblicmie zadokumentowaliśmy, że jesteśmy Polakami, że

12 Tamże, s. 23. 
is Walczymy o młode pokolenie (Cześć Ojczyźnie, nr 10/12, 24 XII 1949, Biuletyn 

-Informacyjny ZPwN w Hamburgu).
14 Archiwum prywatne (dalej: Arch.) L. Nagórskiego z Recklinghausen, Spra-· 

woz.danie z . konferencji kierowników kół młodzieżowych, Bochum, 31 III 1950. 
15 Arch. L. Nagórskiego, Projekty odczytów dla młodzieży ZPwN. Komunikat 

dla wszystkich uczestników kół młodzieżowych, Bochum, 19 X 1951. 
16 Arch. L. Nagórskiego, Komunikat do wszystkich kierowników kół młodzie

żowych, Boc�um·, 31 III 1951. 
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z Narodem Polskim złączeni jesteśmy na wieki. Rodło jest symbolem 
walki i walczącego Polactwa w Niemcze�h ... Noście go dumnie, jako 
znak Waszego pochodzenia i łączności Waszej z naszą Matką Ojczyzną -
Polską" 11. 

W kołach młodz,ieżowych .prowadzono ożywioną działalność śpiewa
czą i tanecmą i chy;ba tu należy doszukiwać się głównego źródła utrzy
mania języika polskiego, znajomości tradycji i folkloru, k.tórego prezen
tacja dawała wykonawcom wiele satysfakcji, napawała dumą. Pracę 
w tyrrn zakresie zaczynano od nauki pieśni, wierszy i prostych układów 
tańców ludowych. Daiło to następnie możliwość stworzenia .zespołów śpie
waczych i tanecznych. Większość młodzieży należała ponadto do związ
kowych chórów, działały zespoły muzyczne, zaczęto organizować przed
stawienia estradowe i teat-ralne 1s. 

Duż!=l wagę pr,zywiązywano do rozwoju sportu. W tym celu powołano 
Okręgowe Rady Sportu osobno dla Westfalii i Nadrenii. Zadaniem Ra
dy było dbanie o proporcjonałne rozmieszczenie sprzętu sportowego i or
ganizacja zawodów 10. Według s.tanu z 30 IX 1950 r. łącznie w 20 kołach 
młodzieżowych działało 8 sekcji piłki nożnej, 6 - piłki isiatkowej ·i 15 -
teni'Sa stołowego. Ponadto prowadzono treningi lekkoatletyczne. W la
tach 1950-1952 przeprowadzono np. 130 treningów tenisa stołowego 
i 70 siatkówkii, rozegrano 25 meczów piłki nożnej, 33 tenisa stołowego 
i 8 siatkówki. ,,. 

· Prowadzenie działalnoś.ci młodzieżowej nastręczało ·sporo trudności,
szczególnie ze względu na brak odpo,wiedniej ka,dry działaczy. W tym 
celu Referat Młodzieżowy przy ZPwN wysyłał w teren szereg gotowych 
materiałów, konspektów i projektów planów .pracy 20 z 

1

zaleceniem dosto
sowania ich do warunków Jokalnych. Dokonywano wizytacji i hospitacji 
zajęć w kołach Tozwiązując na miejscu ':'7iele problemów. W latach 

'1952-1953 wizy;towano ok. 140 razy wspomniane koła. Organizowano 
k<?nferencje o charakterze szkoleniowo-instruktażowym dla kierowni-' 

11 Uroczystość pasowania sztandaru· młodzieżowego, gromady Gelsenkirchen, 

23 VI 1951, z udziałem prezesa ZPwN Stanisława Paszkowiaka i L. ·Nagórskiego 

{Głos Polski, nr 25, 21 VII 1951, tygodnik ZPwN w Bochum). Sprawozdanie i uro

czystej akademii z okazji pasowania sztandaru młodzieżowego w gromadzie Reck
linghausen-Sild, 10 IV 1949 r. (tekst pasowania w posiadaniu autora). 

1s Opracowano m. in. operetki: Słowiczek, Wesele Jagny, Kłótnia o wiatr.
1� Rozmieszczenie sprzętu sportowego na terenie Westfalii i Nadrenii, stan 

z 8 IV 1952 r. (w posiadaniu autora). 
20 Plan pracy młodzieżowej na rok 1950/�1. Materiał instruktażowy do ·pro

wadzenia zajęć sportowych z siatkówki, koszykówki, tenisa stofowego, piłki noż
nej. Konferencja kierowników kół młodzieżowych 30 III 1952 r. w Bochum (w po

siadaniu autora). 
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ków tychże kół itp. 21 Przeglądem osiągnięć kół młodzieżowych Westfalii 
i Nadrenii były walne zjazdy, połączone z występami artystycznymi, 
zawodami sportowymi, lct:óre przeistaczały się w manifestacje polskości 22

. 

Brały w nich udział rów.nież zaprzyjaźnione koła z Hamburga, Bremy 
i Hanoweru. Wygłaszane z tej okazji przemówienia programowe L. Na
górskiego wskazy.wały na konsekwentną realizację programu nakreślo
nego ,przez I Zjazd. W okresie walka. wewnętrznej w ZPwN kola mło
dzieżowe opoWliedziały się po stronie grupy .związkowej głoszącej więź 
z Macierzą. ,,Czynem 22 11pca wykażemy naszemu starszemu społeczeń
stwu .. . iż stoimy wspólnie i zwarcie za Zarządem ZPw N Dzielniicy III 
i nie damy ,wyrwać· ze siebie d?mę narodową, swego ducha polskiego, 
jak też i miłości ido naszej ukochanej Ojczyzny Polski Ludowej" 23. 

L. Nagórski, ustosunkowując się do ówczesnej napiętej sytuacji mię
dzynarodowej, mówił w imieniu młodzieży: ,,nadchodzące ciemne chmury
nowej ,burzy wojennej mogą zostać rozbite, o ile klasa robotnicza ws'.żyst
kich narodów miłujących pokój za wszelką cenę zdecyduje nie na pro
dukcję armat, bomb aitomo,wych, lecz na produkcję traktorów ... ipoko
jowe użycie energii atomowej" 24 .. 

Praca wychowawcza i atmosfera towarzysząca ratowaniu polskości 
wśród dzieci i młodzieży, pomoc władz związkowych oraz _możliwości 
wyjazdów na kolonie d. obozy _do Polski sprawiły, że coraz powszechniej, 
z większą świadomością niż dotychczas, mówiono: ,,Dumni jesteśmy ze 
swego ,pochodze�ia ... i ze swej Ojczyzny ... Jest wiadomą rzecfą, że 
nikt z nas chociażby :zaparł się swej polskości ... mówH tylko po nie
miecku i zabraniał dzieciom ,swoim uczęszczać do szkółek polskich, to 
nie staje się nigdy Niemcem, gdyż· wszy,scy jesteśmy cząs1Jką narodu 
polskiego. Polakiem jest ten, który ma poiskie Śerce, który pochodzi 
·z po1skich ·rodziców" 2s. W cytowanych materiałach obok akcentów pa
triotycznych zwracano także uwagę na trudności w pracy z .dziećmi
i mło@ieżą. W miarę UJpły,wu czasu, ·w atmosferze dynamicznych prze
mian społecznych, politycznych i gospodarczych raczej nie sprzyjają
cych utrzyma·niu polskości, mimo wysiłków działaczy, młode pokolenie

u Projekty odczytów dla młodzieży. Ważniejsze daty z historii Polski - mło
dzieży do wiadomości. Projekt przeprowadzenia zbiórki młodzieżowej pt. Do 
wszystkich kierowników kół młodzieżowych ('w posiadaniu autora). 

22 Wielki Zjazd Młodzieży Polskiej w Niemczech 3 VI 1951 r. w Wattenscheid -
500 młodzieży (Głos Polski,· nr 19, 9 VI 1951; Głos Polski, nr 19, 14 V 1955; Głos 
Polski, nr 18, 5 VIII 1956; Głos Polski, nr 25, 22 VI 1957; Głos Pol-siki, nr 28, 9 VII 
1960; Głos Polski, nr 23, 1967). 

2:1 Głos Polski, nr 25, 21 VII 1951. 
2-1 Głos Polski,, nr 20, 16 VI 1951. 
2s Z-przerriówi�nia L. Nagórskiego na Walnym Zjeździe Młodzieźy, 21 1i 1953 r. 

(w posiadaniu autora). 
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polonijne coraz bardziej traciło !kontakt z organizacją polską. Nowi 
członkowie kół by.li rzadkością, ld.cz,ba kół także malała. 

Ta:b. 1. Koła młodzieżowe w Westfalii i Nadrenii 

w latach 1948-1956 

Rok 11948· 11949 11950 11952 / 1953 11954 11956 

Liczba I
18 26 .I kół 20 15 11 11 10 

,-----=--
----,--

---

Liczba 
członków 240 l 208 107 I - -

źr ó d ł o: Sprawozdania z pracy kół młodzieżowych na terenie Westfalii 
i Nadrenii z lat 1948-1956 (w posiadaniu autora). 

N a przyczynę takiego stanu rzeczy złożyły się m. in. obawy rodzi
ców przed ewentualnymi. szykanami władz z tytułu przynależności do 
organizacji polonijnych, co było pozostałością okresu prześladowań hi
tlerowskich, przekonanie, że intensywna nauJrn języka polskiego wpływa 
ujemnie na edulka�ję ich dzieci i młodzieży w szkole niemieckiiej, a tym 
samym opóźnia ri:ch szanse arwarisu społecznego. Znajomość języka pol
skiego była czynnikiem integrującym grupy młodzieży, tymczasem 'Szkol
nictwo polonijne obejmowało nauczaniem niewielki procent po,lskich 
dzieci. Innej przyczyny ewentualnej o'bojęt�ości młodzieży należy szukać
nie ,tylko w mentalności młodych ludzi, a.le przede :wszystkim w formie
obcowania stanszego pokolenia z młodzieżą" 26

• Powszechną rzeczą było 
mówienie w domu po niemd.ecku, nowe formy pracy społecznej i po
mysły młodych, mające, niejednokrotnie w warunkach polonijnych 
aw;;,ngardowy charaMer, nie za-wsze znajdowały ap�obatę starszych. 
W dyskusji nad rozwojem kół młodzieżo,wych coraz częściej padały gło
sy krytyczne. Mówiono o braku dyscyipliny organizacyjnej, o zaniedbaniu 
nauki języka polskiego „poprzez własne lenistwo i obojętność ... otwar
cie mówiliście do mnie [A. Wagnera - przyp. J. M. · K.], że społeczeń
stwo nasze jest bardzo zmaterializowane. Trzeba być dalej idealistą. 
Jesteście młodzieżą naszej Ojczyzny Ludowej" 21. ,,Dziś jest tak, że dużo 
naszej młodzieży gubi się w wygodności" 2s. 

2e Wypowiedź działacza Związku Polaków „Zgoda" Ignacego E. Łukasczyka 
z Essen (Głos Polski, nr 37, 25 X 1969). Związek Polaków „Zgoda" w RFN powstał
w 1950 r. w wyniku rozłamu w ZPwN. Opowiadał się on za utrzymaniem ścisłej, 
więzi z Macierzą. 

27 Protokół z konferencji kierowniików kół młodzieżowych i uczestników kur-
su świetlicowego, 16 II 1!]..55 (w posiadaniu autora). Augustyn Wagner należał do

. czołowych działaczy ZPwN, był jednym ze współzałożycieli ZP „Zgoda". 
2s Sprawozdanie z konferencji kierowników k(lł młodzieżowych 20 XI 1957' 

w Recklinghausen (w posiadaniu autora). 
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Aktyw związkowy i młodzieżowy dostrzegał, iż w warunkach · coraz 
większego dobrobytu i p·og,oni za pieniądzem' (pracowano po 12-14 go
dzin dziennie) niełatwo będzie kontynuować dailszą działalność. Tak ·było 
tym bardziej, że organizacja nie była w stanie zaoferować młodzieży 
czegoś ,bardziej atrakcyjnego, na miarę potrzeb i coraz szerszych zainte-
resowań, brak 1było własnego, stałego obiektu, klubu czy świetlicy. Po-
nadto kurczyły się zwar.te skU1pi

1ska polskie w Niemczech. W otoczeniu 
niemieckich sąsiadów zgermanizowanie było swoistym przystosowaniem 
się do życia, było w oczach młodych naturalną funkcją postępu gospo
darczego i technicznego. W 1połowie lat pięćdziesiątych dobiegał końca 
okres działalności młodzieżowej opartej na entuzjazmie i bezinteresow
nym trak'towaniu zajęć. 

Dotychczasowy dorobek młodzieżowy mógł jednak procentować na
dal, stan zaawansowania bowiem w pracy ku1turalno-oświa,towej naj
bardziej aktywnej części młodzieży, obok dalszej działalności kół mło
dzieżowych, ;pozwalał .na tworzenie zespołów pieśni i tańca. Talk więc 
na przełomie lat 1954-1955 z połączenia wielu małych ,grup wokalnych 
i tanecznych powstały zespoły pieśni i tańca „Westfalia" w Bochum, 
prowadzony przez L. Nagórskiego, oraz „Nadrenia", prowadzony przez 
Maria1I1a Grajewskiego 29. Dały one .początek nowej formie działalności 
młodzieżowej, skupiając łącznie ponad 100 osób 30

• Zespoły powyższe 
obok swoich :podstawowych funkcji przygot·owywania Tepertuaru wo
kalno-tanec:mego prowadziły rów:nież akcję odczytową, · naukę języka 
polskiego, działalność sportową. Utworzono w ·Recklinhausen orkiestrę 
dętą. Działalność tych zespołów, a przede wszystkim występy o więk
szym wydźw,ięku ·propagandowym, na wyższym niż dotychczas pozio
mie artystycznym, wyszły ipoza środowisko polonijne w Niemczech za
chodnich do Belgii, Danii, Holandii, Francji i Polski 31• Nowe formy pra
cy, a także większe możliwości wyjaZidów do Polski po 1956 r., tak na 

29 „Żeby wszystkim propozycjom podążyć brak nam czasu. Proponuję, by 
ćwiczenia w sporcie . . . przyłączyć do prób zespołów .pieśni i tańca. Będzie 
w zwią2Jku z tym mniej wydatków finansowych" (Wypowiedź przedstawiciela 
koła młodzieżowego w Walsum-Dinslaken Franciszka Walkowskiego) w: Spra
wozdanie z · konferencji kierowników kół młodzieżowych i uczestników kursu 
-świetlicowego 16 XI 1955 w Bochum (w posiadaniu autora). Zespół „Westfalia" 
-odbył pierwszą próbę 25 IV 1954 r.

30 Sprawozdanie z rocznej działalności kół młodzieżowych i zespołów pieśni 
i tańca w 1956 r. (w posiadaniu autora). 

31 W latach 1954-1956 zorganizowano ok. 50 imprez z udziałem tych zespołów. 
Sprawozdanie komórki młodzieżowej z przebiegu ostatnich 2 lat, od 14 III 1954 
·do 24 III 1956, Wattenscheid (w posiadaniu autora).
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występy, jak i na wakacyjne kursy, pomoc w postaci reper.tuaru i stro
jów regionalnych. przysporzyły zespołom nowych członków 32. 

Podobną drogę rozwojową przechodził, utrzymujący ścisłe kontakty 
z ośrodkiem westfalskim, zespół pieśni i tańca „Krakowiak" z Hamburga. 
Z małej gmpy dziecięco-młodz-ieżiOwej, prowadzącej od 1948 r. pracę 
oświatową i sportową, ,powstał jeden z -najlepszych zespołów folklory
stycznych. Jego założyciel i kierownik Stefan Mruczek, uzdolniony dzia
łacz związkowy, młodzieżowy, nauczyciel szkółek polonijnych i współza
łożyciel Związku Polaków „Zgoda", dopracował się Ż zespołem wysokie
go poziomu artystycznego, co sprawiło, iż „Krakowiak" jest znany nie 
tylko społeczności polonijnej, a,le i zachodnioniemieckiej 33. W miarę 
rozwoju powyższych zespołów, ldóre częściowo przejmo.wały rolę kół 
młodzieżowych, te ostaJtnie uległy w latach 1963-1964 całkowitej li
kwidacjri. 34• Wielu działaczy młodziei)owych prze:szło do pracy w Związku
Polaków „Zgoda", pełniąc tam odpowiedzialne, kierownicze funkcje 35

• 

Niemal cała działalność polonijna na obszarze Westfalii i Nadrenii 
była w pewnym sensie synonimem tradycji. Należy bowiem pamiętać, iż 
wierność ta ,była w niemałej mierze spowodowana wyrwaniem w przesz
łości emigrantów z ich tradycyjnego środowi1ska polskiego. Często bez
radni, bez znajomości języka niemieckiego skupiali się· w celu samoobro
ny i wzajemnej ,pomocy w or.ganizacjach poJ.ionijnych {w Gelsenkirchen, 
Oberchausen, Esse·n, Bochum, Recklinghausen, Dortmundzie i · innych), 
tworząc swoi,ste „getta". W tych warunkach, oparte na tradycyjnej or
ganizacji, wiedzy i poglądach, budowano po II wojnie światowej szkol
nictwo, koła młodzieżowe, artystyczne i całą strukturę organizacyjną, 
która nie wytrzymywała próby czasu. Istnieje zasadnicza różnica w po
stawach i poglądach pomiędzy emigrantami, którzy opuścili Polskę, a ich 
dziećmi ·i wnukami lł:rodzonyuni i wychowanymi w kraju imigracyjnym, 
którzy najczęściej są obywatelami ,tego kraju, uczestnicząc aktywnie 
w jego życiu gospodarczym i kulturalnym. Odii;;uwanie się od społeczności 
tego samego pochodzenia narodowego było podyktowane inajczęściej 
chędą uzyskania awansu społecznego, dążeniem do wniknięcia· w nową 

s2 Sprawozdanie młodzieżowe z rocznej działalności Zespołu Pieśni i Tańca 
,,Westfalia", 1 I 1961-31 XII 1961 (w posiadaniu autora). W latach 1956-1958 od
były się 32 imprezy (Sprawozoanie z przebiegu pracy młodzieżowej w okresie 
25 III 1956-30 III 1958, w posiadaniu. autora). 

33 Na podstawie listu St. Mruczka oraz rozmowy z nim w Hamburgu. 
34 Obecnie reaktywuje się ponownie działalność k:ół n:i1odzieżowych w ramach 

·zp „Zgoda". Z ram'ienia „Zgody" opiekę nad kołami powierzono A. Knicikowi
z Oberhausen.

35 Aktualnie Antoni Knicik pełni funkcję wiceprezesa ZP „Zgoda", Bernard
Szczepaniak pełnił podobną funkcję w latach 1974-1977, L. Nagórski jest kie
rownikiem biura zwią2'Jkowego (ZP „Zgoda") w Bochum i nadal prowadzi zespół
,,Westfalia".
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społeczność oraz ipodkreślenia, że wyszło się ostatecznie z dyskrymino
wanej pozycji rodziców czy dziadków as. Tu należy m. 1n. szukać przy-
czyny stale malejącej liczby uczniów w szkółkach .polskich, w zespołach 
artystycznych i i!liilych organizacjach, likwidacji kół młodzieżowych, 
postępującego procesu zanikania znajomości języka po1'skiego wśród 
dzieci i dorosłych. 

Mimo postępującego procesu przystosowania kulituralnego i asymi
lacji pozostaje wśród Polonii świadomość pochodzenia i wrażliwość na 
wszystko, co polskie, która wbrew ,pozorom odżywa na nowo w trzecim 
i czwartym pokoleniu emigracyjnym. Wzrost kontaktów turystycznych, 
udział w koloniach i obozach, kursach języka polskiego i kultury pol
skiej, kształcenie młodzieży polonijnej w ,pol'Skich szkołach wyższych, 
a także wiele innych form współpracy Polonii z krajem odciążyło w po
ważnym stopniu organizacje polonijne w ich wysiłkach na rzecz utrzy
mania polskości. Ddbrą prognozą na przyszłość może być rosnąca świa
domość potrzeby itych kontaktów ,ludzkich bez W2lględu ,na różnice i prze
konania poHtyczne. 

W tym kontekście próby zorganizowania ru<::hu młodzieżowego 
w Niemczech, działalność kół młodzieżowych w Westfalii i Nadrenii 
i ich wyniki w dziele ratowania dla polskości młodych Polaków na ob
czyźmie w okresie ograniczonych kontaktów z Macierzą ,nabierają szcze
gÓllnego =aczenia. 

DIE TATIGKEIT DER AUSLANDSPOLNISCHEN JUGENDZIRKEL 

IN WESTFALEN UND IM RHEINLAND NACH DEM 2. WELTKRIEG 

Aus den nach dem 2. Weltkrieg in den einzelnen Besatzungszonen Deutschlands --.... 
spontan entstehenden Jugendgruppen entwickelte sich eine Jugendbewegung. Im 
Jahre 1947 waren in Westfalen sowie im Rheinland 18 Jugendzirkel aktiv. 194S. 
wurde beim Hauptvorstand des Bundes der Polen in Deutschland in Bochum ein 
Jugendre:ferat gebildet. Neue Impulse fur die weitere Tatigkeit kamen vom 1. Tref-
fen der Polnischen . Jugend in Berlin, das in der Zeit vom 5.-6. Juni 1949 statt
gefunden hatte. Mit der Absicht, einen Verband Polnischer Jugend in Deutschland 
zu grilnden, wurde die Jugendbewegung organisatorisch - erfasst und ein Pro
gramm der kulturellen, erzieherischen und sportlichen Tatigkeit ausgearbeitet. 
Ende 1949 wirkten in Westfalen und im Rheinland 26 Zirkel. Das Ruhrgebiet 
wurde in zwei Bezirke geteilt: in den westfalischen mit dem Sitz in Bochum und 
den rheinlandischen mit dem Sitz in Oberhausen. Mit grosser Anstrengung, bei 
mangelndem Kader im Terrain, bemilhte man sich um die Verwirklichung der 
gesteckten Ziele. Die· enge Verbundenheit mit dem Mutterland, die Verteidigung 

86 F. M i e d z  ińs k i, ,,Polacy" czy polskiego pochodzenia (Problemy Polonii 
Zagranicznej, t. II, 1961, s. 177). 
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der Grenze an Oder und Neisse u.a. gehorten zu den wesentlichsten Losungen der 

Jugendgruppen. Diese Tatigkeit wurde sowohl von seiten der Bundes der Polen 

in Deutschland ais auch durch das Mutterland tatkraftig unterstiitzt. Aus Polen 

kamen· Biicher, Zeitschriften, Sportgerate u.a_.,· und die Aktivisten der auslands

polnischen Jugend konnten in Sommerkursen in Polen ihre Qualifi'kation erhohen. 

Die rascłien wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Umgestaltungen 

wirkten sich jedoch auf die Entwicklung der auf traditionelle Arbeitsformen 

orientierten Jugendbewegung hemmend aus. Anstelle der Jugendgruppen, die 

sich mit der Zeit aufgelost hatten, traten die folkloristischen Ensembles „West

falia" und ,;Nadrenia", die neben der kiinstlerischen Tatigkeit auch Bildungsarbeit 

und Sport betrieben hatten. 

I 
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MARIAN ORZECHOWSKI 

UWAGI O PROCESACH INTEGRACYJNYCH NAD ODR_\ 

I BAŁTYKIEM 

(Na manginesie pracy E. Basińskiego, W jednym organizmie. Podstawy 

i przebieg procesu integracyjnego nad Odrą i Bałtykiem, Warszawa 
1977, s. 346) 

Nie od dzisiaj przebieg i społeczne konsekwencje pr,ocesów integracyj
nych nad Odrą, Nysą Łużycką i Bałtyikiem przyciągały uwagę socjolo
gów, historyków, ekonomistów, etnografów, językoznawców, .prawników, 
kulturoznawców. Dorobek naukiowy w tym zakresie - od drobniejszych 
przyczynków po ,po.ważne i znaczące w nauce rozprawy - jest już tak 
ob'fity, iż jego ogarnięcie iprzekracza · fizyczne możliwości jednego bada
cza. Równocześnie odcz·uwa się dotkliwy brak prac o charakterze syn
tetycznym, ujmujących zjawiska i procesy integracyjne w ich ca�okształ
cie, porządkujących wiedzę zgromadzoną przez dyscypliny szczegółowe, 
odpowiadających współczesnemu: poziomowi nauki. 

Dostrzegając w stworzeniu takiej syntezy ważne zadanie nauki pol
skiej, z pełnym uznaniem powi,tać trzeba każdą rzetelną próbę, która 
do niej przyibliża. Z punktu ,widzenia rozwoju samej .nauki nie będzie 
istotne, czy synteza taka powstanie jako dziefo indywidualnego badacza 
czy też całego zespołu, reprezellltującego różne dyscypliny i szkoły myśle
nia naukowego. Z pełną świacdomością zaakcentować chcemy jednakże 
słowa „rzetelna próba" i „przybliża", gdyż nie tylko płodem wyobraźni 
czy nieuza'sa'dnionego superkrytycyzmu wobec osiągnięć ,badawczych hi
storiografii polskiej może być ,przekonanie, !iż istnieją również „synte
zy", które na miano „rzetelnych" nie zasługują, do celu nie „przybli
żają" ,- lecz wręcz od .niego oddalają, zniekształcając jego kontury i .pod-

' stawowe wyznaczntki. 
Euzebiu'sz Basiński nie jest autorem Czytelnikom polskim niezna

nym, posiada bowiem na swym koncie wiele artykułów poświęconych 
problematyce granricy na Odrze i Nysie Łużyc,kiej w opinii europejskiej 
i stosunkom polsko-radzieckim, studium o Niemieckiej Republice De
mokratyc�nej oraz „hi;torii i współczesności polskich ziem zachodnich 
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i północnych". Najnowsza jego .praca stanowi ambitną próbę naukowej 
rekonstrukcjri. ,,podstaw i przebiegu procesu integracyjnego" nad Odrą 
i Bałtykiem. Podejmując pro}jlema-tykę „podstaw i przebiegu procesu 
integracyjnego" nad Odrą i Bałtykiem, dotknął E. Basiński ma,terii nie-
zwykle złożonej: 

1). Procesy 1ntegracyjne są w swej istocie i struktu�e niezwykle 
złożone, obejmują •bowiem zjawiska ze wszystkich sfer życia społeczne
go - od ekonomiki po postawy grup społecznych i jednostek; 2). ich 
badanie dokonywało się niejako „w marszu", gdy nie były .,one jeszcze 
zak,ończoine, 'a ich dalekosiężne konsekwe111cje nie W pełni zostały ujaw-

/ 

nione; 3). nauki szczegółowe, podejmujące problematykę integracji, nie 
posiadały wspólnej, w miarę spójnej marksistowskiej .teorii integracji 
społecznej, która rodzi się również „w marszu", jako wynik teoretycz
nego uogólnienia wyników badań empirycznych i ich konfrontacji 
z marksistowską teorią rozwoju ,społecznego; 4). nauki szczegółowe 
podejmujące problematykę „podstaw i przebiegu procesu integracyjne
go nad Odrą i Barłtykiem" różniły się prnziomem metodologicznej sa
mowiedzy, stopniem przyswojenia dyrektyw marksistowskiego - pozna
wania rzeczywistości społecznej, a ponadto podejmowały one różne as
pekty tej samej złożonej rzeczywistości, ze wszystkimi wynikającymi 
stąd konsekwencjami poznawczymi i metodblogicznymi. Mając to wszyst
ko na uwadze, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim 
stopniu studium Basiń'skiego w,�bogaca dotychczasową wiedzę o naj
nowszych dziejach 2'iem nad Odrą i Bałtykiem, jakie stawia nowe py
tania i jakie proponuje 111a nie odpowiedzi. 

Zacznijmy od przeglądu treś�i. Basiński opisuje kolejno: (akcentu
jemy tu słowo „opisuje", gdyż w sposób adekwatny charakteryzuje ono 
metodę zastosowaną w. pracy) najogólniejszy „bilans polskich osiągnięć" 
w ciągu tr,zydziestu lat nad Odrą i Bałtykiem; procesy demograficzne 
przed 1939 r. (Ostflucht, bezzasadność mitu o „narodzie bez ziemi"); 
dziejowe związki ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich z Macierzą, ruch 
polski w XIX i XX w. i .przejawy ruchu oporu w okresie II wojny 
·światowej; przebieg wa,lk o ich wyzwolenie, objęcie przez władze pol
skie, zniszczenia wojenne, począitki organizacji· życia polskiego, zasied
lall1'ie, wporządkowanie spraw ludności -rodzimej, odbudowę gospodarczą,
rozwój kuiltury i oświaty, powstawanie nowego społeczeństwa, wałkę
o uznanie nowych granic i normalizację stosunków z RFN. Bogactwo
poruszonych problemów jest więc ogromne, a brak selektywnego do
nich ,podejścia sprawia, że znajdujemy w książce materiał powtarzany
w dziesiątkach innych wydawnictw. Siłą rzeczy .obraz głębszych pro
cesów i zjawisk został spłycony w stosunku -do osiągniętego już stanu
wiedzy.
. Wykaz „ważniejszej literatury przedmiotu" (dokumenty i mate'ria
ły - 43 pozycje, opracowania - 129 pozycji), upoważnia nas do formu-
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łowania wniosku o wręcz obcesow__.Ym potraktowaniu dorobku nauki 
po}skiej, gdyż zawiera on· całkowicie niezrozumiałe luki, przemilczenia, 
stanowiące alibo świadectwo niezwykłej al'lbitralności Autora w k,wali
fikowa:niu tego, co �aHcza się do „ważniejszej literatury przedmiotu", 
albo też słabej i ,powierzchownej w niej orientacji. Brak miejsca nie 
pozwala nam na cytowanie wielu dziesiątków monografii, poświęconych 
ruchowi polskiemu nad Odrą i Bałtykiem przed 1945 r., powstaniu 
władzy ludowej, zasiedlaniu, procesom społecznym, -de:iałalności partii, 
organizacji i instytucji politycznych i społecznych, których rola w pro
cesach integracyjnych była szczególnie ist1otna. Bez \Specjalnego trudu -
a więc :nie sięgając do specjalistycznych bibliografii - wyliczyć można 
także kilkadziesiąt pominiętych artykułów i rozpraw, już w samym ty
tule zawierających określenia „-integracja", ,,adaptacja", ,,więź społecz
na" iJtd. Sądząc po wykazie „ważniejszej literatury przedmiotu" nie 
istnieją, J.utb też nie zawierają nic cennego, takie specjal,istyczne czaso
pisma, jak np. ,,śląski Kwartalnik H�storyczny Sobótka", ,,Kwartalnik 

·Opolski", ,,Komunikaty Warmińsko-Mazurskie", ,,Zaranie Śląskie",
,,Przegląd Zachodni10-Pomors�i", a nawet i „Przegląd Zachodni" (przy
woływany jeden tylko raz, gdy interesujących artykułów związanych 
z .problematyką integiracj,i można w nim liczyć na dziesiątki). Nie istnie
ją także dla Ąutora taik licznie wydawane na ziemiach zachodnich i pół
nocnych „Roczniki" (np. we Wrocławiu, Koszalinie, Ziel<?Dej Górze, 
Kłodzku itd.), zawierające niezwykle wiele cennego materiału, pozwa
lającego o „podstawach i przebiegu procesu integracyjnego" pisać w spo
sób konkretny i rzeczowy. Słabej orientacji w całokształcie dorobku 
nauki polskiej nie zrekompensują oczywiście obfite cytowania, zajmu
jące w sumie ok,oło 1/3 teks.tu zasadniczego (bez przypisów i odsyłaczy), 
zastępujące samodzielną, twórczą ,pracę myślową, zwalniające często od 
formułowania ocen syntetycznych, uogólnień i hipotez badawczych. 

Procesy integracyjne na ziemiach zachodnich i północnych opisuje 
Basiński na tle dziejów i zmagań ich polskiej ludności o zachowanie 
narodowej tożsamości i odrębności oraz źródeł powrotu tych ziem do 
Polski, podejmuje więc sprawy dobrze znane z literatury naukowej 
(dzieje ludności polskiej przed 1945 r.), lub te? stanowiące przedmiot 
naukowych i politycznych kontrowersji (źródła powrotu). Metodo1'o
gicznie i merytorycznie trafne jest wyjściowe stwierdzenie, iż do histo
ryczne.go ciągu zma,gań o powrót ziem nad Odrą i Bałtykiem wpisały 
się także „zastępy ludności rodz�mej", wnosząc do · procesów integra
cyjnych „bezcenne walory" i tradycje (s. 11, 125-126), przyśpieszające 
i wzmagające proces tworzenia nowoczesnego narodu polskiego. Jak więc 
w świetle tej wysokiej oceny rysuje się w pracy obraz dziejowych „zma
gań o zachowanie oblicza polskiego" ziem nadodrzańskich i nadbałtyc
kich, któremu Basiński poświęcił w sumie (łącznie z opisem ruchu opo
ru w okresie II wojny ś"wiatowej) ponad 40 stron druku, a więc dużo 

s - Sobótka 3ns 
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więcej in.iż �o części tekstu zasadniczego? Kilka spraw zwraca w tym
obrazie uwagę, .ze w:cględu przede wszystkim na ich rozbieżność z do
tychczasowymi ustaleniami historiografii polskiej. Skomplikowany, wie
lostronny proces narodzin, krystalizowania się, ewolucji i we·wnętrzne
go - ideowego i politycznego zróżnicowania ruchu narodowego nad 
Odrą i Bałtykiem, sprowadza AutoT do dawno już odrzuconego przez 
historyków i socjologów marksistowskich zjawiska „odrodzenia na,rodo
wego", które już w okresie Wiosny Ludów ogarnęło „nie tylko dojrza
łych narodowo mieszkańców Wielkopolski, czy Pomorza Gdańskiego, 
lecz także mieszkańców jeszcze w okresie przedrozbiorowym odciętych 
od Rzeczy.pospolitej, takich dzielnic jak: Śląsk, Ziemia Lubuska, Po
morze, Warmia i Mazury. Nieprzerwanie, choć biernie trwające przy 
języku i obyczajach ·Ojców masy ludowe budziły się z narodowej apatii, 
a wyrosłe z ich szeregów zespoły działaczy podjęły intensywną kam
panię o skrystalizowanie świadomości ,patriotycznej i uformowanie 
wspólnego patriotycznego frontu solidarności z rodakami ze wszystkich 
ziem polskich" (s. 42). W tym obszernym wyjątku mamy więc do czy
nienia ze wszystkimi składnikami i tezami całkowicie anauikowej kon
cepcji „odrodzenia narodowego": idealistycznym -wyobTażeniem o kształ
towaniu się świadomości narodowej i narodu, jalm procesie oderwanym 
od wszelkich obiektywnych procesów ,społeczno-ekonomicznych; po1i
tycznych i kulturowych, związanych z powstawaniem kapitalizmu; dzie
leniem ludności polskiej nad Odrą i Bałtykiem na „narodowo _dojrza
łych" i „narodowo biernych", pogrążonych w „narodowej apa,tii"; prze
konaniem o decydującej, kreatOTskiej roli w procesach narodotwórczych 
„zespołów działaczy", ,,krzewicieli polskości"; niedostrzeganiem wreszcie 
skompliikowanego charakteru kształtowania się nowoczesnej wspó,lnoty 
narodowej i świa'domości narodowej, prezentowaniem jej jako jedno
kierunkowego procesu mnożenia „bojowników polskości ... w dziesiątki 
i setki, rtysiące" (s. 43). Basiński abstrahuje i w tym wypadku od całego 
metodologicznego dorobku wy-bitnych marksistów polskich, którzy spra
wom zaboru pr11:skiego poświęcali_ szczególnie wiele uwagi (J. March'lew
ski, A. Warski) oraz osiągnięć iteoretycznych polskiej socjologii (S. Os
sowski, W. Markiewicz, J. Wiatr) i- historiografii (K. Piwarski, K. Po
piołek, W. Wrzesiński, B. Szerer, M. Pater i in.), które już zupełnie 
nieźle opisały fenomeny kształtowania się więzi narodowych i świado
mości narodowej nad Odrą, Nysą Łużycką i Bałtykiem. Wbrew też 
tym ustaleniom i osiągnięciom, polski ruch narodowy przed 1914 r. 
jawi się w opisie Basińskiego w postaci „jednolitego potoku", zdomino
wanego przez naczelną ideę walki o polskość, ,,skrystalizowanie świado
mości patriotycznej", ,,uformowanie wspólnego patr1otycznego frontu so

li.darności z rodakami ze wszystkich ziem polskich", abstrakcyjnych 
jednak, pozbawionych konkretnego społeczno-klasowego i ideowego 
kształtu. ZrnateTializowanym - wyirazem tego a,bstrakcyjrfie rozumianego 
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„ducha narodowego". jest również abstrakcyjny, ujęty w kaitegoriach 
,,jednolitego potoku" - ruch narodowy: polskie życie kulituralne, spor
towe, związkowe spółdzielcze itd. (s. 44). Jedynym echem ideowego i po
litycznego zróżnicowania ruchu ,pol'Skiego (np. nurt konserwatywno-za
chowawczy, społecznie i narodowo ugodowy, narodowodemokratyczny, 
socjalistyczny z jego różnymi skrrzydłami i odcieniami ) jest w pracy 
Basińskiego wzmianka o Centrum i wyborze Korfantego (s. 44). 

W sposób nader jednostronny prezentuje Basiński polski ruch na
rodowy w latach 1918-1921 i źródła klęski Polski w warlce o granice 
zachodnie i ,północne, opi'Sane już dość dobrze (Wrzesiński, Jędruszczak, 
Popiołek,. Zieliński, Leśnodorski i in.). Podstawowe i jedyne źródło „po
zostawienia poza granicami II Rzeczy.pospolitej wielkich połaci Śląska, 
Kaszubszczyzny, Powiśla, Rrt.is Wschodnich" dostrzega Basiński w „kon
szachtach reakcyjnych ,polityków anglosaskich, którzy po klęsce kaj
zerowskiej Rzeszy ratowali maksimum potencjału imperialistycznych 
Niemiec,. jako rezerwy do planowanej rozprawy z rewolucyjnym pań
stwem niemieckim" (s. 31). Wyniki plebiscytu na Górny'm Śląsku z kolei 
zostały wedJug Autora „z góry" zaplanowane „w alianckich gabinetach" 
(s. 45). Aurtor powołuje się przy tym na Marchlewskiego, ale ten pisze 
jedynie o tym, a jes,t to_ sprawa zupełnie inna, której Autor nawet nie 
dotknął i nie skonkretyzował, iż - ,,plebiscyt na Górnym Śląsku, który 
bezwarunkowo posiada wj.ększość polską, nie był zwierciadłem opinii lu
du, gdyż odbył się pod szaloną presją niemieckich kapitaiistów ... Pl€
biscyt nie może być wyrazem istotnej woli ludności: zależność ekono
miczna pr,zejawia się podczas każdego głosowania, zasadzającego się na 
najdalej idących podstawach demokratycznych. W danym wypadku 
najważniejszym były wpływy niemieckich przemysłowców i kapitali
stów i specjalnie jaskrawo zarysował,a się zależność ekonomiczna od 
nich". Między niezwykle trafnymi i instTuktywnymi spostrzeżeniami 
Marchlewskiego a symplikatorską tezą o z góry „zaplanowanych 
w alianckich gaibinetach rezultatach plebiscytu" .nie istnieje żadne iunc-. 
tim. Przyjęta przez Autora konwencja opisu procesów zachodzących nad 
Odrą i Baftykieim po I wojnie światowej abstrahuje więc kompletnie 
od takich - opisanych już wielokrotnie w polskiej historiografii - fak
tów i procesów, jak np. stain.owisko polskich klas posiadających wo.bee 
·ziem zachodnich i północnych, strategia polskich ugrupowań mieszczań
skich w walce o ich. rewirndy:kację, wpływ społeczno-polityc_znego, klaso-·
wego i ideologicznego oblicza ·odrodzonego państwa polskiego na - po
stawę ludności ,rodzimej (n,p. na postawę ewangelików mazurskich czy
górnośląskich}, reperkusje polityki wschodniej państwa polskiego,
a zwłaszczśl „marnzu na Kijów" w okresie plebiscytu i ich wpływ na
jego wynik.

Niezwykle ubogi i jedin.ostronny jest także zawarty w pracy obraz
polskie.gu ruchu .narodowego nad Odrą i Bałtykiem w okresi€ między-
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wojennym, jego oblicza ideowego i politycznego, spraw programowych, 
strategii i taktyki wa,1ki z uciskiem na,rodowym i społecznym, istnieją
cych w nim różnorodnych nurtów ( od konserwatywnego społecznie i ugo
dowego po radykalny społeczinie i narodowo) i kontrowersji wokół jego 
miejsca i roli w życiu społeczności .polskiej, stosunku do Niemiec, nie
mieckich partii polityczinych, państwa polskiego, gruntoW1I1ie i wszech
stronnie opicsanych już w liJteraturze naukowej (Wrzesiński, Zieliński, 
Benyskiewicz, Smołka, Poniatowska i in.). Jedynym i dalekim echem 
złożonej problematyki jest stwierr-dzenie, całkowicie zresztą deklara
tywne, niczym nie podbudowane i jakby doczepione do głów- · 
nego nurtu wywodów Autora, iż „niekorzystnie na zasięgu oddziały
wania Związku Polaków w Niemczech odbijał się brak skrysta:lizowa-
nego programu społecznego ... Solidarystyczne tende1nrcje nie iprzelkreś
liły przecież .podstawowego nurtu działalności patriotycznej Związku, 
Móry z natury rzeczy bronić musiał i praw narodowych i praw spo
łecznych swych członków" (s. 55). 

Basiński jawnie też ,przecenia - lurb opisuje w kategori,ach jak naj
dalszych od precyzji - stan świadomości historycznej i wiedzy społeczeń
stwa Polski międzywojennej o ziemiach nad Odrą i Bałtyki�m. ,,Po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku na postawę s z e r o k i c h  k r ę
g ó w społeczeństwa polskiego oddziaływało coraz silniej poczucie dzie
jowych związków ultraconych ziem piastowsk1;ch z · Macierzą ... Opinia 
publiczna w Polsce nie chcia,ła pogodzić się z zalegalizowaniem gwałtów 
pruskiej zaborczości. Odrodzenie polskiej państwowości, ... w z m o g ł o 
z a i n t ere s o w a n i e  s p o ł e c z e ń s t w a p o l s k i e g o  l o s a m i
z i e m  p i  a s  t o  w s k i c h, kt ó r y c h  z a c h  o d  n i e  �rubieże wyzna
czali ongiś budowniczowie marchii Lechitów. Szkolnictwo poczęło krze
wić wiedzę o rgenezie państwa i narodu polskiego, popularność zdobywały 
dzieła kilasyków rodzimej literatury pokroju J. Kraszewskiego, H. Sien
kiewicza, B. Prusa czy S. Żeromskiego, którzy odtwarzali klimat zma
gań z naporem teutońskim" (s. 31). Podjęte w zacytowanym fragmencie 
kwestie należą do najbaTdziej skompli!towanych, najtrudniejszych do 
zbadania i dlatego też najmniej przez historyków eksplorowanych. Nie 
wiemy więc, na czym opiera Basiński swe daleko idące twierdzenia, 
jakie zjawiska i procesy ,pr,zemawiają na ich rzecz, zwłaszcza iż nie od
wołuje się on do nielicznych wprawdzie, ale istniejących przecież opra
cowań. Dlatego też określenia w rodzaju „szerokie kręgi społeczeństwa", 
,,coraz silniej", ,,wzmogło zainteresowanie" itd. są w swej i1sto'Cie goło
słowne, a w najlepszym wypadku można je uznać za wstępne, robocze 
hipotezy, albowiem zasadnie można np. p11zypuszczać, iż szkoła i lite
ratura wnosiła i w.niosła rzeczywiście nowe wartości do dotychczaso
wego stanu wiedzy społecznej o ziemiach nad Odrą i Bałtykiem. Jakie:.. 
go rodzaju była t'o wiedza, wokół jakich podstawowych kwestii s�koła 
i li.iteratum koncentrowały „zainteresowania społeczeństwa polskiego", 
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jaki konkretnie „klimat zmagań z naporem teutońskim"· formowała li
teratura, ówozesne środki prnekazu i urabiania opinii społecznej, do ja
kich tradycji sięgały, jaki obraz ludu ziem nadodrz,ańskich i nadibaltyc
kich upowszechniały, jakie w nim miejsce zajmowały np. plebejskie 
tradycje powstań śląskich, zwłaszcza trzeciego, walki nie tylko o na
rodowe, ale i społeczne wyzwolenie itp.? Próba odpowiedzi na te py
tania nie może jednak abstrahować od klasowego, politycznego i te
rytorialnego zróżnicowania społeczeństwa polskiego, nie może też ope
rować pojęciem społeczeństwa w ogóle, jak czy.ni to Basiński. Społeczny 
zasięg zaintteresowania ziemiami nad Odrą i Bałtykiem, społeczne zro
zumienie warunków i szans ich rewindykacji, ich miejsca i roli w ży
ciu narodu i państwa,. były nader zróżnicowane i zależały id wielu czyn
ników. Wiemy już nie tylko intuicyjnie, ale empirycznie, iż zaintereso
wanie prolblematyką ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich było znacznie 
szersze w Wielkopo'lsce, na Pomorzu czy Śląsku niż w centralnych 
i wschodnich Tegionach II Rzeczypospohtej, o czym może nip. świadczyć 
zasięg wpływów .i stan organizacyjny Towa·rzystwa Obrony Kresów Za
chodnich (badania M. Mroczko, A. Wolff). Na zróżnicowania regionalne, 
uwarunkowane przede wszystkim, chociaż nie wyłącznie, odmiennymi 
doświadczeniami historycznymi, nakładały się zróżnicowania partyjno
polityczne. Również nie tylko intuicyjnie, ale empirycznie potwierdzona 
została teza o �iększym zaiinteresowaniu problematyką -ziem zachodnich 
i półriocnyćh narodowej demokracji, chrześcijańskiej demokracji, częścio
wo także ruchu ludowego i socjalistycznego niż np. sanacji (badania 
Wojciechowskiego, ·Wrzesińskiego, Wapińskiego, Orzechowskiego i in.). 
Stosunkowo najmniej możemy powiedzieć o klasowym zróżnicowaniu 
zainteresowania ziemiami nad Odrą i Bałtykiem. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że największe zainteresowanie w tym zakresie przejawiały 
grupy inteligenckie, najmniejsze - zacofane, ,pogrążone często w analfa
betyzmie chłopstwo centralnych i zwłaszcza wschodnich regionów mię
dzywojennej Polski. 

W postawie ludności rodzimej, w jej walce o utrzymanie narodo
wej _odrębności, wszystkich podstawowych jej wyz�aczników (język, tra
dycje, świadomość, odiJ:'ębności i wspólnoty z resztą narodu, własna kul
tura, organizacje r instytucje itd.), upatruje Basiński słusznie jedno 
z podstawowych społecznych źródeł trwania w polskiej pamięci naro
dowej i w polskiej myśli politycznej idei powrotu ziem nad Odrą i Bał
tykiem do Polski. Ideę tę formułuje jednak nieco mgliście, stwierdzając, 
iż „bojownikom Polski Ludowej przewodziła od zarania idea odbudowy Oj
czyzny jako wspólnego domu dla ogółu rodaków, zespolonych w jedno
litym etnicznie organizmie ,państwowym" (s. 5). Jednakże ta mgliście 
wy-rażona myśl wprowadza nas w istotę niezwykle skomplikowanego 
procesu histoil'ycznego, jakim były narodziny i urzeczywistnienie kon
cepcji Polski na zachodzie i północy sięgającej po pełną linię Odry,' 
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Nysy Łużyckiej i Bał.tyku .ze SzGzecinem. Nie są to, jaik wiadomo, kwestie 
w polskiej historii ani nowe, ani też bezdyskusyjne, żeby prz)lipomnieć 
toczony przed laty ,,�pór o źródła powrotu Po}ski nad Odrę i Bałtyk" 
oraz ciągle aktualne kontrowersje między hlstoriografią marksistowską 
a emigracyjną, odmawiającą polskiej rewolucyjnej lewicy prawa do na
zywania się wy1konawcą „testamentu Piastów". Basiński zdaje się 
o owych sprawach i kol'.ltrowersjach nic nie wiedzieć, o crym świadczy
pie tyle brak odwołania się do konkretnych prac, ile jego własne w tej
kwesti'i sprzeczine, mało· konsekwentne stanowisko. Autor nie dostrzega
lulb nie docenia faktu, iż realizacja powrotu Polski nad Odrę, Nysę Łu
życką i Bałtylk była wielką społeczno-polityczną i ideowo-wychowawczą
batalią (wręcz bitwą klasową!) o reorientację społeczeństwa, przezwycię
żenie tradycyjnych sposobów myślenia i postaw wobec własnych spraw,
państwa i innych narodów. Z lek-t ry, ,pracy Basińskiego trudno byłoby
wywnioskować, iż wokół całego kompleksu spraw związanych z genezą,
realizacją i konsekwe·ncjami powrotu nad Odrę i Bałtyk toczyła
się również ostra walka n i e t y 1 k o o s p o ł e c z � ń s t w o, o kon
sekwentny demontaż mitów . i legend, psychologicznych nawarstwień
i resentymentów, pr,zeoranie świadomości wszystkich klas i warstw spo
łecznych, 1 e c z t a k ż e w e w n ą t r z tego s p o ł e c z e ń s t w a - mię
dzy poszczególnymi orientacjami i ugrupowaniami politycznymi, walka
w najogólniejszych zarysach opisana przez wielu historyków (Dąbrowski,
Kołomejczyk, Dobrzycki, Orzechowski, Serwański), a przez Basińskiego
przedstawiona w sposób uproszczony, gdyż prawie że bezkonfliktowy.
Przejawem tego jest m. in. opisywanie tak złożonego procesu w kate
goriach „powszechności ,polskich aspiracji do całkowitego przejęcia do
rzecza Odry i ,bałtyckiego pobrzeża" (s. 9) czy też .traktowania programu
powrotu jako swoilstego „imperatywu kategorycznego", czy, jak to formu
łuje Basiński, ,,nieuibłaganej kooieczności czynnego włączenia się do re
alizacji ogólnonarodowego postula.tu" wszystkich Polaków, których los
wojenny rzucił na ziemie nadodrzańskie i nadbałtyckie. To owa „nie
ubłagana konieczność" sprawić miała, iż służył jej na swój sposób
„każdy świadomy Polak - robotnik, chłop czy inteligent, kobieta czy
młodzieniec, którym przypadł los pobytu na starych piastowskich rubie
żach", iż „do bezprzykładnego w rozmachu ruchu oporu, stanęli przed
stawiciele ludności roązimej oraz deportowani na roboty przymusowe,
dalej jeńcy wojenńi i więźniowie obozów koncentracyjnych, wreszcie
ich bracia z tzw. »obszarów wcielonych do Rzeszy« czy tzw. Generalnej
Gubernii" (s. 58).

W sposób bardzo mglisty i nieprecyzyjny zostały określone te siły 
społeczne i polityczne, ·dzięki którym Polska mogła zrealizować „testa
ment Piastów". Jego urzeczywistnienie wiąże wfęc Basiński z bliżej 
klasowo i politycznie nie zdefiniowanymi „bojownikami Polski Ludo
wej", ,,pątriotycznym polskim obozem postępowym", ,,postępowymi śro-
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dowiskami polskich .patriotów", ,,postępowymi działac�ami polskimi" czy 
też „siłami postępu" w ogóle. ,,Nie wygasłe nigdy pragnienie patriotów, 
aby dokonać zjednoczenia wszystkich historycznie ,po1'skich obszarów 
w zespole dorzecza Odry i W�sły, nabrały charakteru realnych postula
tów politycznych w naj1trudniejszym okresie polskich dziejów - w la
tach· hitlerowskiej agresji i okupacji, podczas II wojny światowej, kiedy 
ster losów narodowych przeszedł w ręce postępu" (s. 37). Jest to teza 
jawnie pUiblicystyczna i jako taka do przyjęcia. Nie można jej jednak 
zaakcentować jako tezy naukowej, przede wszystkim dlatego, iż ok- , 
reślenie „siły postępu" jest ba•rdzo nieprecyzyjne. Różne w swej spo
łecznej i politycznej genealogii siły i ugrupowania określały się jako 
,,siły postępu", a sam „postęp" posiada różne kształty i wymiary, od
mienne są też jego ,kryteria w różnych epokach i sytuacjach- historycz
nych. Nie odmawia si� wreszcie prawa do nazywania się „siłami postępu" 
także i tym grupom, które znajdowały się daleko na prawo od lewicy 
rewolucyjnej,- marksi1stowskiej, a więc od tych sił, które ma·rzeniom 
i pragnieniom o Odrze i Bafityku nadały „kształt realnych poątulatów 
politycznych" i wciroiły je w życie. Pisząc o „siłach postępu" itd., Ba
siński wyodrębnia oczywiście Polską Partię Robotniczą i akcentuje jej 
rolę w reali0acji program,u rewindykacji terytorialnych na zachodzie
i północy, prezentując ją jako „twórcę nowoczesnej koncepcji społeczno
pol1tycznej polskiej państwowości" i organizatora „konsekwentnej walki 

- o jej urzeczywistnienie" (s. 74). Rola ta została jednak ujęta statycznie
a więc niezgodnie z rzeczywistym biegiem wy,d arzeń, ich, wewnętrzną
logiką. Autor prezentuje gotowe wyniki pr,zeirnyśleń teoretycznych Partii,
jakby nie dostrzegając ewolucji, stanowiącej jedynie równoległy frag
ment ewolucji społeczno-ustrojowej koncepcji, której etapami histo
rycznymi były m. in. dek1aracja marcowa i listopa'dowa z 1943 r., pro
gram Krajowej Rady Narodowej, Manifest Lipcowy czy pr'Ogram s1uy
stalizowany na przełomie 1944/45 r. Akcentując słusznie awangardową
rolę PPR w realizacji programu J;o'wrotu nad Odrę i Nysę Łużycką,
Basiński równocześnie deprecjonuje ją i zniekształca. ,,Prawda histo
ryczna" o losach Nadodrza prz·ekazywana 1była przez o'biektywnych ba
daczy polskich i obcych. Utwierdzała ona społeczeństwo polskie w prze
konaniu, że szansa usunięcia krzywd dziejowych nadejść musiała nieu
chronnie, jeśli sprawiedliwość między narodami ma jakiekolwiek walory.
Ale urzeczyw�stnienie sprawiied:li'wości międzynarodowej nie mogło -
jak zawsze w dziejach - nastąip'ić samoczynnie, wymagało od Polaków
daleko idącego napięcia narodowej energii, pozyskania akceptacji dla
polskich aspiracji na forum międzynarodowym oraz uzyskania zdecydo
wanego poparcia oddanych przyjaciół" (s. 41). Wprowadzając w zacy•to
wanym · fragmencie element nieuchronności procesu dziejowego (cho
ciaz w zŁagodzonej formie „szansy" nieuchronnego zaistnienia tych czy
innych zjawisk i procesów dziejowych) nawiązuje Basiński do meritum
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wspomnianego JUZ „sporu o źródł� powrotu". Już sam.w sobie cytowa
ny fragment pozwala na wyjawienie wewnętrznej sprzeczności między 
jego roma członkami: tezą „o nieuchronnym" (a więc poza naszym 
wpływem, poza naszą świadomością i poza naszym· działaniem) a tezą 
o koniec.zności „da,leko idącego napięcia narodowej energii", aby owej
,,szansie" - sprawiedliwości dziejowej - stało się zadość. Taka inter
pretacja dziejów to po prostu danina na rzecz ich mistycznego i fata
listycznego r02mmienia, z jednej bowiem strony mamy do czynienia
z niezależną od nas „szansą", a z drugiej stTony - z działalnością,
która szansę albo urzeczywistn'ia, albo też ją zapTzepas-zcza. Aultor nie do
strzega więc, że· owa wspominana przez niego „szansa" nie istnieje sama
w sobie i sama z siebie, ale właśnie w społecznym działaniu, w społecz
nej świadomości, które ją tworzą i urzeczywistniają, wykorzystują ją
lub nie. Nasze przekonanie o takim właśnie rozumieniu procesu dziejo
wego wzmacn'iają inne, licznie rozsiane wywody o nieulbłaganej logice
historii, bezapelacyjnie dylktującej swe prawa ludom i państwu (s. 18),
o t·raktowaniu wojny rozpętanej przez faszyzm jako próbie odwrócenia
nieuchronnych procesów biologiczno-demograficznych, zahamowania,
a w konsekwencji i zmiany „toku procesu historycznego, który w wa
runkach nadchodzącej dekolonizacji zapowiadał nieuchronną [podkr.
moje - l\fO.] utratę raibunkowych zdobyczy na podbitych ziemia.eh
słowiańskich" (s. 18 - tezę tę podbudowuje Basińs'ki przywołaniem opi
nii uczonych niemieckich w rodzaju W. Volza, H. Rogmanna, O. Thal
heima i in., s. 25 i n.), o „nieU1błaganym nurcie demog,raficzny,m" i „oczy
wistym załamaniu germańskiej ekspansji na wschodzie", je�zcze przed
agresją hitlerowską na Polskę (s. 31).

,,Podstawy i przebieg procesu integracyjnego nad Odrą i Bałtykiem" 
opisuje Basiński na szerszym tle przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, 
polityczno-ustrojowych i kulturowych w Polsce Ludowej, a działalność 
„na rzecz zespolenia rewindykowanych ziem z Macierzą" traktuje jako 
,,organiczny element o wiele szerszego procesu integracji ogólnonaTodo
wej w toku. zmagań o postępowe przekształcenie kraju ojczystego" 
(s. 158). 

Istota rzeczy polega jednakże na tym, że owe trafne spostrzeżenia 
pozostały tylko deklaracjami i ogólnikami, ponieważ Ba,siński nie wy
chodzi poza nie. W konsekwencji obraz procesów integracyjnych ziem 
zachodnich i północnych z Macierzą (zespolenie prawno-polityczne, eko
nomiczne itd.) oraz „na ziemiach zachodnich i północnych" (proces two
rzenia „nowego społeczeństwa") nie został p'okazany jako część procesów 
o zasięgu ogólnopaństwowym i ogólnonarodowym - ze wszystkimi oso
bliwościami, wzajemnymi uwarunkowaniami i oddziaływaniami - ale
jako proces sam w sobie. To swoiste „zawieszenie w próżni" dotyczy
także wielu kwestii bardziej szczegółowych, a więc etapów, mechaniz
mów, wyników procesów integracyjnych. Autor podkreśla, iż „spojrze-



Uwagi o procesach integracyjnych nad Odrą Bałtykiem 385 

nie z perspektywy minionych trzech dziesięcioleci po II wojnie świato
wej na drogę rozwojową ziem nadodrrzańskich i nadbałtyckich, w ramach 
organizmu Polski Ludowej, w pełni uwydatnia przełomowy charraikter 
zaszłych w tym okresie przemian ... Zanim wszakże potencjalna szansa 
przekształciła się we wspókzesną, obiektywną rzeczywistość, trzeba było 
nieprzeciętnego napięcia narndowej energii: Trzeba było solidarnego, 
ofiarnego wysiłku mi.Lionów ludzi, zarówno pionierów budowy noweg0 
życia na wyzwołoriych obszarach, jak .... też całego społeczeństwa pozosta
łych regionów k,raju. T•rze'ba było konsekwentnego kierownictwa ze stro
ny czynniików politycznych i organów aparatu państwowego, zdolnych 
zmobilizować i skierować we wspólne łożysko, w warunkach powojen
nego chaosu, działania grup ludzkich o najróżniejszych nawykach i oby
czajach. T,rzeba było jasnej koncepcji strukturalnych przeobrażeń, jakie 
r.ależ,ało przeprowadzić na. przyłączonych obszarach, aby zapewnić im 
prawdziwą pozycję w Polsce o nowy:m kształcie terytorialnym i ustro
jowym" (s. 195). Przez ,pryrzmat tego obszernego firagmentu, kwestia wa
runków, mechanizmów i czynników procesów integracyjnych rysuje się 

· w sposób klarowny i jednoznaczny; rolę decydującą odgrywały tu „so
lidarny, ofiarny wysiłek" całego narrodu, ,,konsekwentne kierownictwo
czynników politycznych, jasna koncepcja przeobr,ażeń społeczno-ustrojo
wych. Autor wskazuje także na �nne jeszcze czynniki sprawcze i me
chanizmy integracji: ,,p a t r i o t y c z n ą  p o s t  a w ę  s p  o ł e c z e  ń
s t w a  p o  1 s k i  e g o, które na.tchnienie dla dynamicznej działalności
czerpało nie tylko z histo,rycznej motywacji", lecz także z „rozeznania
własnych szans urządzenia nowego jutra na bazie trwałych ,podstaw
rozwojowych, które dla rewindykowanych dzielnic stwarzało . wszech
stronne zespolenie z macierzystym zapleczem", połączone „z ambicją
pracy na rzecż optymalnego rozwoju nowego środowiska" (s. 15); p a
tr i o t  y z m 1 o k  a 1 n y, który „ponad przejściowe sprzecżności na
tle dawnych nawyków obyczajowych - · jednoczył w żmudnym mozole
wszystkie grrupy nowej społeczności ziem zachodnich i północnych, któ
ry wytwarzał trwałe więzi wspólnej troski wśród ludności rodz1mej
i przybyłej z innych ziem", który „w takich warunkach nie rodził by
najmniej tendencji separatystycznych, ale wyrażał dążność do wniesie
nia maksymalnego wkładu mieszkańców danego regionu do ogólnona
rodowego dorobku" (s. 15-16); ,,e 1 a s  t y c z n y  a p a r a t  a d m  i
n i s t r a c  y j n y", który „stał się cennym instrumentem w procesach
integracyjnych n.ad Odrą i Bałtykiem"· (s. 154); P o  1 s k i  Z w i ą z e k
Z a c h  o d  n i, który „skupiał wokół wysuniętego przez PPR i PKWN
programu »Polski Piastowskiej« szerokie grono wyznawców »myśli za
chodniej« okresu międzywojennego" (s. 158); T o  w a ,r z y s  t w o  Ro z
w o j u Z i e m Z a c h o d n i c h, któremu przypadła „szczególna rola

· ... w szerokim froncie mobilizacji energii społecznej nad umacnianiem
pozycji Polski Ludowej nad Odrrą i Bałtykiem" .(s. 264); k o ś  c i ó ł

/ 
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k a  t o  1 i c k i, który uzyskał szransę „rozszerzenia swych wpływów wy
znaniowych na terenach nadO'drzańskich i nadbałtyckich" (s. 263); ,,p o
s t  ę p o w e c z y n n i k i p o 1 i t y c z n e", których rola „w ogólno
narodowej kampanii 111a rzecz pełnego przyswojenia. przez żywioł polski 
rewindykowanych obsza;rów ... z natury rzeczy nosiła przede wszyst
kim charak,ter inspiratorski, a następnie koordynacyjny", chockHo bo
wiem „o · wzmożenie intensywności zorganizowanego działania przez róż
nego rodzaju ogniwa spontanicznie powstającego frontu nar-0dowego, 
który obok partii i skonnictw demokratycznych obejmował szereg in
stytucji publicznych i organizacji społecznych, jakie nabrzmiewały ak
tywnością w obliczu piJlnych wymogów chwili dziejowej" (s. 156); 
p [' a w o, a zwłaszcza przepisy i przedsięwzięcia na rzecz zwalczania 
,,sz.abrowni'otwa", likwidacji nadużyć w gospodarce loąalami mieszkal
nymi, w dysponowaniu pomieszczeniami i urządzeniami dla warsztatów 
rzemieślniczych, posiadające i'stotne znaczenie, ,,dla s1Jworzenia zdrowe
go klimatu wśród osadników" (s. 188), przepi'sy w spra'wie opieki spo
łecznej nad przesiedleńcami - robotnikami (s. 189); p a t r o n  a t  y 
miast i powiatów na ziemiach dawnych nad miastami i powiaitami na 
ziemiach nadodrzafrskich i nadbałtyckich, które - za1mcJowane prizez 
Polski Związek Zachodni - odeg,rały „wielką rolę w umacnianiu po
czucia staJbilizacji społecznej" (s. 189); k u  1 t u r ę  (szkoła, nauka, li
teratura, tea,tT i inne instytucje życia kulturalnego, ruch społeczno-:kul
tu['alny, kadycje kultury po1l•skiej itd., s. 227 i n.); p r a w  a b i  o 1 o
g i c z n e, które „dyktowały rozwój społeczności polskiej nad Odrą 
i Bałtykiem" (s. 273). 

Każdy· z wymienionych przez Basińskiego (a ich wykaz można jesz
cze znacznie wzbogacić) czynników odegrał określoną - mniej lub bar-

, dziej wymierną - rolę w procesach integracyj!Ilych. W związku z tym 
rodzą się jedna:k co najmniej dwie istotne wątpliwości: pierwsza z nich 
dotyczy hierarchii tych czynliltków, druga - roli tzw. �zynnika poli
tycznego (czy też czynników polttycznych). W istocie J:"zeczy Basiński 
wymienione przez siebie czynniki stawia jakjby na jednej płaszczyźnie 
albo opisuje ich rolę w terminach całkowicie nieostrych, wieloznacz
nych i niewymiernych. Ilość miejsca przeznaczona To'warzystwu Roz
woju Ziem Zachodnich (s. 264-273) wskazywać może, iż jego rola była 
znacznie istotru.ejsza niż np. Stronnictwa Ludowego i Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego, organizacji młodzieżowych, kościoła, szkoły itd. 
„Na rzecz przyspieszenia i pogłębienia iinteg,raćji społecznej nad Od,rą 
i Bałtykiem dzriałało szereg silnych motywów. D o m  i n u j ą c e  z n a
c z e n  i e mi.ała tu oczywiście określona polityka kierownictwa państwo
wego. I. n s p  i J:' a t  o r e m  i o r g a n i z at o r e m tej wielkiej ogól
nonarodowej kampanii była naturalnie PPR, a potem PZPR - kon
sekwentnie st�varzając warunki do zespolenia wszystkich warstw spo-
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łeczeństwa dla realizacji nadrzędnych celów. H a r  m o n i j n i e  w s p ó ł
d z i a ł  a ł·o SL i potem ZSL oraz inne ugrupowania Frontu .Jedności 
Nairodu. W procesach-integracyjnych d u ż ą  r o  1 ę- odegrały także 
takie zorganizowane siły społeczne, jak związki zawodowe, Związek 
Samopomocy Chłop'Sk,iej i ruch kółek rolniczych, organizacje młodzie
żowe, ró2,ne towarzystwa o szczególnych zainteresowaniach kultural
nych i społecznych. P o z y t y  w n e z n a c  z e n  ie posiadała działal
ność .p·at.riotyczneg,o duchowieństwa - zwła:szcza katolickiego" (s. 262-
263). Podkreślone terminy: dominujące znaczęnie, inspiracja i organi
zacja, harmonijne współdziałanie,. duża rol,a, pozytywne znaczenie, trud
no uznać za jednoznacmie i ostire. Granice między nimi są płynne, a to
warzyszące im przymiotniki {dominujące, harmonijne, duże, pozytywne) 
ową nieostrość i wieloznaczność tylko pogłębiają. Ponadto przywoływa
ne przez Basińskiego kategor.ie zbyrt; generalizują rzeczywistość, a w kon
sekwencji jej ·<Ybraiz deformują. Generalnie trafna teza o inspirntorskiej 
i orgamiJzatorskiej roli PPR będzie uproszczeniem obrazu rzeczywistości, 
jeżeli np. nie porówna się jej z rolą PPS, jeżeli nie odniesie się jej do 
wymia,ru poszczególnych województw, a zwłaszcza powiatów i gmin, 
czy też do poszczegó�nych dziedzin życia społecznego nad Odrą i Bał
tykiem. ,,H a r  rm o n i j n e w s p  ó ł d z i a ł a n i e" będzie pustym 
dźwiękiem d. frazesem ·bez pokrycia, jeżeli nie uwzględni się także 
wszystki'Ch konkretnych płaszczyzn tego współdziałania, dróg dochodze
nia. do niego, czy też faktu, że w iI)ewnych dziedzinach życia społeczne
go bądź na określonych obszaTach ziem zachodnich (inp. w czysto rol
niczych pow1atach) i w pewnych okresach właśnie Stronnictwo Ludowe 
(czy też Zjednoczone Skonrui.ctwo Lu,dowe) występowało jako czynniK 
o „dominującym znaczeniu", jako ,.,inspirator i organizator", co wcale
nie podważa tezy o roli PPR (czy PZPR), ale napełnia ją konkretną
treścią życia społecznego, zawsze ba:rdziej złożonego i bogatego, niż pró
bujące .ją ująć w schematy konstrukcje myślowe. Równie pustym i bez
treściowym frazesem będzie teza o „d u ż e  j r o  1 i", jeżeli nie po
dejmie się próby iOpi,sania, na czym ona polegała, w czym się wyrażała,
jeżeli nie określi się jej k,ryteniów i wyznaczn�ków i jeżeli z jej pomocą
będzie się 01pd.sywało tak różne w swym zasięgu zjawiska i procesy, jak
np. rola z je'dinej strony o r g an i z·� c j i m ł ó d z i e ż  o w y  c; h, obej
mujących swym za·sięgiem i oddziaływaniiem całe młode pokolenie
i wszystkie sfery jego życia, a z drugiej strony „różne towairzystwa
o szczególnych zainteresowaniach kulturalnych i społecznych", siłą rze
czy ograniczone w swym działaniu albo do jednego regionu, albo do
jednej ok,reślonej grupy ,ludności, albo też swoistej sfory życia.

W różnych miejscach i kontekstach pisze Basiński o roli i miejscu 
czyinnika politycznego {czy czynników politycznych) w procesach inte
grujących, wy,różniając w jego strukturze Polską Pa:rtię Robotniczą 
(a następnie PZPR) i opisując jej rolę w kategoriach „przewodnictwa", 



· 388 Marian Orzechowski 

,,awangardowości", ,,koordynacji", ,,sterowania". Autor deklaruje więc, 
iż PPR przewodziła „w organizowaniu wysiłków obozu demokratycz
nego" w akcjd. osiedleńczej i w zespoleniu ziem nadodrzańskich i nad
bałtyckich z resz,tą kraju, odgrywała -rolę inspir�torską i koordynacyjną 
w tym procesie, sterowała instytucjami państwowymi itd. ,,O}brzymie 
zadarnia wymagały skoncenti:rowania wszystkich świadomych sił patrio
tycznych. Ńie wystarczała już ofiama praca takich specjalistycznych 
zespołów, jak ogniwa PUR, PZZ czy po�rewnych formacji, inspirowa
nych i kontrolowanych przez kierownictwo poliltyczne kraju. Na czele 
awangardowego zespołu stanął cały aktyw PPR, pociągając przykładem 
sojusznicze stronnictwa. W kwietniu 1945 r. KC PPR wystosował spe
cjalny okóLni:k w sprawie akcji przesiedleńczej, w któ['ym podkreślił, 
iż »wszystkie [ ... ] organizacje paPtyjne winny natychmiast przystąpić 
do akcji przygotowującej masowe przesiedlenie na zachód«" (s. 169). 
Poza kilkoma ogólni'kami i deklaracjami jest to właściwie wszystko, co 
Autor miał do powiedzenia na temat roli PPR: ro2lwinięciem przytoczo
nego fragmentu jest obszerny referat cytowanego okólnika, uchwał ma- .. 
jowego posiedz·enia KC PPR oraz czerwcowego okó1nika w sprawie 
udziału partii w akcji przesiedleńczej (s. 169-174) .. Daremnie jednak 
szuka-1:i!byśmy w całej pracy odpowiedzi na pytania, jak owe zalecenia 
i dyrektywy zostały zrealizowane, j_akie były ich efelmy (np. w sprawie 
przerzucenia nad Odrę i Bałtyik „nie mniej niż 25 tys. sprawdzonych 
członków partid."), jak brzmiały przesyłane do KC sprawozdania ogniw 
paI'ltii na ·ziemiach zachodnich (za·chowane, często cytowane, analizowa
ne i uogólniane wielokrotnie w litmaturze naukowej), jak konkretnie 
w terenie, w skali województw, powiatu i gminy wyglądała organiza
torska, przewodnd.a, insp�-ratornka rola partii: jej członków, aktywistów 
i władz. Dla Basińskiego rola parrn konkretna, a nie sprowadzona do 
ogólników, zamyka się jedna-k w odezwach, okólnikach, dyrektywach, 
a nie w codziennych ,poczynaniach organizatorskich, politycznych, ideo
logicznych paI1tii jaklo całośc-i, jej poszczególnych ogniw i masy człon
ków. Dla Basińskiego irola PPR (i PZPR), jest pojęciem i zjawiskiem 
statycznym, właściwie niezmiennym, nie podlegającym przeobrażeniom 
w czasie i przestrzeni, nie pokazał on bowiem ewolucji tej roli, zmienia
jących się mechanizmów i form jej realizacji, ewolucji polegającej tak
że i na tym, że w I)ierwszych miesiąca·ch w działalności PPR (a zwłasz
cza jej ogniw wojewódz;kich i powiatowych), dominowały funkcje ii.ie 
tyle inspira'torskie, · koordynacyjne i kontrolne, ile właśnie bezpośred
nio organizatorska-administracyjne (tworzenie władz lokalnych i in
stytucji polskiego życia społeczno-politycznego i gospodarrczego, bezpo
średnia realizacja akcji osadniczej iitd.), uwarunkowane nie tylko tym, 
że często grupy PPR były pier,wszymi zorganizowanymi komórkami 
przyszłego społeczeństwa polskiego, lecz przede wszystkim słabością czy 
nieudolnością administracji państwowej, gdy w miarę stabi-lizacji życia 
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na plan pierwszy wysuwały się właśnie funkcje inspiratorskti.e, koordy
nacyjne, konrt;mlne i inne, mieszczące się najogólniej w· ramach i s-truk
turach oraz mechanizmach pełnienia pr,zez partię klasy robotniczej jej 
kierowniczej roli. W sposób równie deklaratywny i uproszczony przed-
stawił Basiński rolę PPR w procesach tworzenia nowego społeczeństwa 
na ziemiach zachodnich i· północnych. W kilku miejscach i w różnych · 
kontekstach podkireśla on rolę PPR w przełamywaniu nastrojów tym
czasowości, tworzeniu warunków stabilizacji, przyśpieszaniu i pogłębia
niu integr·acji społecznej itd. Są to jednak również tylko ogólniki i "de
k1aracje, nie znajdują one bowiem ani odzwierciedlenia, ani też wspar
cia w całym foku wywodów autorskich. Nie majdziemy więc nic o roli 
Partii w tych fragmentach pracy, w których Basiński opisuje np. pow
stawanie polskich organów władzy ludowej, rozwój i „bujny rozkwit 
kultury", ,,uksztaMowanie nowego społeczeństwa" itd., a więc kwestie 
związane nip. z kształtowaniem struktury społecznej ludności polskiej, 
stosunkami między poszczególnymi grupami narodu · polskiego, kształ
towaniem się modelu kultury pol1s,kiej itd. itd. W podobnej tonacji 
ogólni.Jków (s. 174-175) i tncydentalnie tylko pojawiają się w pracy 
wzmianki o roli PZ·PR i ZSL. Ani jeden raz nie ,pojawia się w pracy 
nazwa PPS, jeden jedyny raz (s. 168) - SD: można tylko domniemywać, 
że je właśnie miał na myśli Basiński, pisząc o „innych" czy „sojuszni
czych stronnictwach". Stan naszej wiedzy o PPS i SD na ziemiach za
chodnii•ch i północnych jest znacznie skl'omriiejszy niż stan wiedzy 
o PPR, ale jest już wystarczający, aby w ogóLnych zarysach określić
miejsce i rolę obu formacji politycznych w proc·esach integracyjnych.
Żadne racje nie uzasad1nJają dzisiaj traktowania dziejów i roili PPS
i SD, a z·właszoza PPS, per non e'st. Zauważamy tylko, że obraz proce
sów integracyjnych bez uwzględnienia znaczenia w nich PPS będzie nie
tylko obrazem niepełnym, jednostronnym, ale wręcz fałszywym,_ nie
ma bowiem obszaru życia społecznego, w kitórym ruch socjalistyczny
nie pozostawiŁby śladów swej myśli politycznej i praktycznej działal
ności, a w nieMórych dziedzinach ślad ten był szczególnti.e głęboki (spół
dzielczość, samorząd itd.). Zaakcentowanie roli PPS, nie pomniejsza roli
P:PR czy SL, ale pozwala uj,rzęć ją we właściwych -wymiarach, nie de
precjonuje, lecz uwydatnia przełomowy charaikter koncepcji PPR, jej
inspirat'orski, organizatorski i ideowo-wychowawczy wysiłek. Całkowi
tym wreszcie nieporozumieniem i z·Uibożeniem obrazu „podstaw i prze
biegu procesu integl'acyjnego nad Odrą i Bałtykiem" jest pominięcie
roli organizacji młodzieżowych (z wyjątkiem przy;toczenia paru frag
mentó'w z dokumentów. ZMW RP -,,Wici") - przede wszy,stkim ZWM,
OMTUR - oraz związków zawodowych, zamknięcie tej roli w dekla
ratywnym stwierdzeniu, iż „w procesach integracyjnych dużą rolę ode
grały także ... organiza�je mlodzieżowe". (s. 263).

Przebieg procesów integracyjnych, tworzenie się nowego społeczeń-
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stwa, chairakteryzuje Ba,siński w kategoriach dychotomic:mych, ale są 
to dychotomie ·powierzchowne i pozorne. Społeczeństwo polskie nad 
Odrą i Bałtykiem już w okresie okupacji charakteryzuje Basiński jako 
ideowo-p<Jiló.ityczny i moralny monolit, zespolony przez „nieubłaganą ko
nieczność" włączenia się do walki o poWII"ót ziem postulowanych do 
Polski, a jedyne podziały, jakie w owym społeczeństwie do,skzega, spro
wadzają się do i'stniienia „Polaków świadomych", a więc tail�że „Polaków · 
nieswiadomych" (chociaż takiego określenia w pracy nie znajdujemy, 
s. 58)._ Wypadnie jednak wątpić, czy były to podziały rzeczywiste i je
dyne, jak wątpić należy, czy w istocie „progiram powrotu nad Odrę
i BaMy'k" był tym dominującym, wszechogarniającym spoiwem cemen
tującym „wszystkich Polaków". Zapytajmy się tylko (Basiński, nieste
ty, pytania takiego nie stawia), jak szeroka i_ głęboka społecznie była
wiedza społeczna o tym programie, w jakiej wersji docierał on do Po
laków znajdu-jący�h się nad Odrą i Bałtykiem (jeżel'i docierał - gdyż

· 1 wiemy na .ten temat barr-dzo mało, i to przede wszystkim z przekazów
zrodzonych . ex post, pod wpływem faktów dokonanych i . doświadczeń 
późniejszych), w. jakiej ni,ierze określał on post-awy i działania ludności 
autochitoniczriej, jeńców wojennych, robotników przymusowych, więź
niów obozów lroncentiracyjnych it,d., gdyż dopiero odpowiedź na to ,py
tanie pozwoli nam formułować sąd • o tym, w jakim stopniu program 
ten był czyru1i'kiem integrującym Polaków, dominującym nad innymi 
formami i typami więzi społecznych. Wydaje się jednak - i jest to 
sąd bardziej osadzony w stanie wiedzy o ówczesnych zjawiskach i pro
cesach społecznych - iż funkcją takiego czynnika integrującego speł
niała raczej nienawiść do hitlerowskich Niemiec, pragnienie przet_rwa
nia, powr,dtu do stron rodzinnych, odbudowania norma-lnej, ludzk>i.ej eg-
zystencji, wreszcie zwykła ludzka solidarność w obliczu wspólnej wszyst-
kim Polakom groź'by f-izycznej zagłady. Jest sprawą godną zbadania, 
czy i w ja1kim stopniu owe czynniki integrujące niwelowały, neutrali
zowały dotychczasowe podziały klasowe, polityczne, świa,t,opoglądowe 
i determinowane przez nie postawy, sposoby myślenia politycznego 
o sprawach państwa i narodu, ich teraźniejszo.Ści i pirzyszłości.

W uję'ciu Basińskiego monolitem politycznym i ideowo-moralnym
jest także społeczeństwo polsKiie nad Odrą i Bałtykiem w okresie pierw
szych lat powojemiych, chociaż inne są obecnie czynniki zespalające 
i integrujące: przejęcie ziem piastowskich, ich zasiedlenie, przywróce
nie im poliskiegio charakteru, zespolenie z resztą Polsk,i; �e „ogó1no
partriotyczne cele" i „zadania nar,odowe o �charakterze na skalę dziejo
wą" zespoli�y „w rytmie harmonijnego dział-arii.a" wszystkich Polaków� 
,,doświadczonych pracowników admirnisrt;racyjnych o wysokich kwalifi
kacjach zawodowych" z „pełny,mi entuzjazmu nowymi pracownikami 
słmźJby puiblicroej, którzy bralk stażu i .zawodowego przygotowania z po
wodzeniem kompensowa'1i odda!lli.em dla idei Po1ski Ludowej - właśnie 

/ 
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Polskri. w granicach piastowskich, ale Polski mającej stwor,zyć perspek
tywę powszechnego dolbrobytu i zaspokojenia obywatelskich aspiracji 

dla wszystkich ludzi pracy''", ,,dawn_ą zawodową inteligencję z nowymi 
kadrami apamtu administracyjnego" (s. 126), autochtonów z ludnością 
napływową. Obraz społeczeństwa - monolitu pogłębia jeszcze · opisy
wanci.e stanu jego świiadomości politycznej w kategoriach· ,,ogółu Pola
ków" podzielających te czy inne ,prawdy dziejowe i poHtyczne, dyktu
jące „społeczeństwu polskiemu" jako · takiemu te czy inne, ale zaw?ze 
jednohte zachowania, postawy działania (s. 8�9), powszechnej dla 
wszystkich pionierów polskich nad pdrą i Bałtykiem świadomości „ku
dów i _poświęceń" (s. 16)". ,,Dramatyczne okoliczności powrotu ziem nad 
Odrą i ·Bałtykiem do 1;1:acierzy, wiosną 1945 r. zwieloikrotniły serdecZl!le 
zwią?Jki społeczeństwa polskiego z odzyskanymi dzielnicami piastowski
mi. Nie tylko historyczne tradycje, tak imponujące już w latach Chro
brego czy Krzywoustego, działały na ,patriotyczne uczucia ludzi, Mórzy 
po pogromie Trzeciej Rzeszy weszli w rolę prawowi1ych gospodarzy 
wyzwolonych obszairów. W nie .mniejszym stopniu przywiązanie do Nad
odrza i rejonów przybałtyckich utwierdzała śwfa:domość pnzyibyłych Po
laków, że wespół ze współrodakami spośród ludności rodzimej od pod
staw musieli organizować nowe życie" (s. 113). W opisie „pioniersko
-heroicznego" ok,resu dziejów Polski Ludowej nad Odrą i· Bałtykiem 
dominują kategorie jedności, świadomości wspólnych dla wszystkich 
Polaków celów i aspiTacji, patriotycznego zangażowania i przekonania 
o misji dziejowej. Ten obraz można by było uznać za prawdziwy i przy
stający do ówczesnej rzeczywistości, gdy;by Autor w miarę precyzyjnie
określił, w jakich sprawach to klasowo, ideologicznie, światopoglądowo
i politycznie zróżnicowane społeczeństwo było jednolite, zdolne do z;bio
rowego działania, kie'dy owa jedność dominowała nad różnicami, a kie
dy różnice nad jednością, jak te trwałe, struk;turalne różnice dętermi
nowały_ postawy poszczególnych warstw, klas, grup społecznych, forma
cji połci.tycznych wobec wspomina,riych przez Autora „celów· ogólnopa
triotycznych" i „zadań narodowych o charakterze przełomowym", i to
zarówno w okresach mniej lub bardziej normalnych i ustabilizowanych,
jak i w mome.n,tach przełomowych, graniczmych sytuacjach politycz
nych, takich n:p. jak referendum czy wybory do Sejmu Ustawodawcze
go. Basiński istnienie różnii.c (a więc i sprzeczności) teoretycznie nie ne
guje, lecz opisuje je w sposób powierzchov.:ny.

Wspomina więc o „dużej części" społeczeństwa w kraju, zdezorien
towanej „agitacją polityczną, prowadzoną przez rząd emigracyjny 
w Londynie i jego krajowych z•wole.nników" (s. 136), o ludziach „o· nie
zdecydowanym naówczas stanowisku wobec polskich perspeMyw rozwo
jowych" (s. 157). Na dobrą spra•wę są to jedyne w pracy refleksy to
czącej się w całym kraju rewolucji społecznej i w a 1 k i  k 1 a s o w e j 
(to określenie zresztą w ogóle w pracy nie istnieje), prowadzonej na 
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wszystk,ich płaszczyznach - ekonomicznej, politycznej i ideologicz
nej - między siłami rewolucji i kontrrewolucji, socjalizmu i antyko
munizmu, walki, prned którą przecież ziemie zachodnie i północne nie 
były immurnizowarne, aczkolwiek przebiegała ona tu nieco inaczej niż na 
pozostałych obszarach Polski, a zwłaszcza w jej wschodnich i południo, 
wo-wschodnich wojewódz,twach. W pracy Basińskiego wa•lka klasowa 
nad Odrą i Bałtykiem nie i,stnieje, nie istnieje też zorganizowana, w nie
których rejonach (Śląsk Opolski, Warmia) bardzo silna opozycja spod 
znaku Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie istnieje też podziemie 
zbrojne - polskie i niemieckie.· JedY'ny fragment dotyczący stosunku 
PSL do problema•tyki ziem zachodnich i północnych jest nader niejasny, 
wręcz wieloznaczny. ,,Także PSL pod wpływem mas członkowskich wy
powiadała się za intensywnym rozwojem akcji osadniczej, jak<kolwiek 
wystąpienia mi'kołajczyikowskiego kierownictwa i podporządkowanych 
mu komórek nie szczędziły - negliżując powojenne trudności - dysk,ry
minacyjnych zarzutów pod adresem polityki prowadzonej -przez PPR 
i SL oraz cały blok stronnictw demokratycznych. Obradujący od 19 
do 21 stycznia 1946 r. Kongres PSL powołał Komisję Ziem Odzyska
nych dla. opracowania progTamu zagospodaro,wania tych ziem, które są 
podstawą bytu narodowego, a przyjęte rezolucje postulowały odmien
czenie ziem zachodnd.ch, osiedlenie repatriantów polskich ze wschodu, 
opiekę nad ludnością autochtoniczną, likwo.dację przeludnienia wsi przy 
przeprowadzeniu nie2ibędnych reform. PraMyczna działalność PRL na 
. tym polu nie mogla być przecież dostatecznie efekty<Wna na skutek uwi
kłania się mikoładczyikowskiego odłamu w ostrej rozgrywce przeci<Wko
polityce Rządu Jedności Narodowej, mimo że prezes PSL zajmował 
stanowi'ska wicepremiera oraz ministra rolnictwa" (s. 175). Zacznijmy 
od uwag natU<ry raczej formalnej: nie wydaje się, aby podział na „ma
sy członkowskie" i „mikołajczykowskie kierownictwo" był zasadny, 
chociażby dlatego, że owe mityczne nieco w takim ujęciu „masy" po
pierały politykę swego Stmnnictwa i jego kierownictwa i ponoszą też 
za nią odpowiedzfa'lrność; mgliste jest w przyitoczonym kontekście okre
ślenie „komórki", nie wiadomo howiem, o jakie „komórki" tu idzie: 
agendy władz naczelnych, ogni,wa wojewódzkie St!'onnictwa, ogniwa po
wiatowe czy wreszcie koła. Wąitpliwości merytoryczne są jednak istot
niejsze: po pierwsze, co konik,retnie w tym przypadku znaczy określenJe 
,,negliżować powojenine trudności"? - ujawniać je, kirytykować, piętno
wać czy też „lekceważyć, ignorować", lub jeszcze coś innego? Jeżeli 
ujawni1:1.ć, odsłaniać - to czyniła to również prasa PPR i PPS, jeżeli 
,,lekceważyć, ignorować" - to nie czyniła tego także prasa PSL, nie
kiedy nawet w,ręcz je wyolbrzymiając, aby w sposób bardziej plastycz
ny zaprezentować swoje koncepcje społeczno-polityczne i ekonomiczne, 
uczynić je ba:r;dziej dla społeczeństwa atrakcyjne. Co to znaczy „dyskry
minacyjne zarzuty"? - czy wyolibrzymiane, obliczone na skompromi-
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towanie przeciwnika ideo,wego i politycznego, czy też całkowicie bezza� 
sadne, wyssane z palca, nieuczciwe, wychodzące poza reguły politycznej 
,,fair play"? Postulaty „odniemczenia ziem zachodnich, osiedlenia re
patriantów polskich ze wschodu, opieki nad ludnością autochtoniczną,_ 
lik.widacji przeludnienia wsi przy przeprowadzaniu niezbędnych re
form", wysuwały także partie Bloku Demokratycznego: czy istniała 
więc różnicą między nimi i na czym polegała, czy za tymi samymi wer
balnie sformułowaniami urkrywała się również jednarkowa treść? Czy rze
czywiście ocenę działa1lności PSL adekwatnie wyraża określenie „nie 
mogła być ... dostatecznie efektywna"? Czy owa działalność przyczy
niała się, czy też nie, do realiz,acji „celów ogólnopatriotycznych" oraz 
,,zadań narodowych o charakterze przelormowym"! Sądzę, iż dopiero od
powiedź na te pyroania może stanowić punkt wyjścia dla oceny miejsca 
i roli Polskiego Stronnictwa Ludowego .w rozwią,zywaniu podstawowych 
problemów społeczno-ekonomicznych na ziemiach nadodrzańskich i nad
baMyckich w latach 1945-1947. 

Dramatyzm procesu dziejowego przyibiera w pracy Basiń,skiego po� 
stać dramatyzmu pozornego, po2ibawiony zostaje najbardziej istotnych 
cech i właściwości. Stawanie się polskiej rewolucji, której aspektem jest 
integracja ziem nad Odrą i Bałtykiem z resztą kraju, tworzenie się jed
nolitego narodowo społeczeństwa socjalistyczne.go, jest procesem dzie
jowym bez sprzeczności, jawi się jako bezkonfliktowe (lub uwikłane 
w konflikty pozorne, drugorzędne, uboczne), narastanie integracji na 
wszystkich jej płaszczyznach: ekonomicznej, socjalnej, politycznej, kul
turowej, ideologicznej. -Kompleks wielorakich sprzeczności sprawdzony 
został w pracy Basińskiego do różneg,o rodzaju, bliżej niesprecyzowa
nych, ,,komplikacji" i „trudności" (najczęściej lub z reguły „obiektyw
nych"), ,,zadrażnień" między ludnością rodzimą a napływową „niero
zumiejącą najczęściej dotychczasowego losu skupisk autochtonicznych", 
„konflilkitów" między tymi grupami „na tle zagospoda,rowania dobytku 
przez osadników po miastach i wsia•ch, które pozostawili Polacy, objęci 
hitlerowską falą ewakuacyjną" (s. 164), czy też „kłopotliwych nieporo
zumień i scysji między przesiedleńcami a ludnością rodz-iirną" (s. 181), 
„sporów grupowych", ponad które jednak „si1niejsze okazały się więzi 
ogólnonarodowe, U1twJerdzone wspólnymi troskami i wspólną pracą dla 
rozwoju nowego środowiska" (s. 261-262), ,,rywalizacji i konfliktów" 
międzygrnrpowych (s. 262), ,,ostrych kontrowersji" między różnymi og
niwami aparatu państwowego (nip. na tle przydziału mienia osadnikom, 
s. 185), bra\m „dostatecznej stabiliizacji prawnej" oraz krzyżowania się
.kompetencji urzędów i instytucji (s. 185), ,,zgrzytów" między repatrian-
tami a władzami na tle odszkodowań za mienie pozostawione w da,w
nych stronach rodzinnych (s. 185-186). Zauważmy, iż wszystkie wspom-'
niane zjawiska i procesy charakteryzowane są poza istniejącymi wów
czas -· i determinującymi całokształt życia społecznego - podziałami
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klasowymi, poliitycznymi i ideologicznymi. Abstrahując też od owych 
podziałów cha,rakoteryzuje Basińska. ówczesne społeczeństwo polskie nad 
Odrą i Bałtykiem oraz proces tworzenia się „nowego społeczeństwa". 
Punktem wyjściowym roz,ważań Autora jest stereoty,powa teza o „zło
żonym kongl'()iffierade polskich autochtonów i przybyszów o różnych 
tradycjach obyczajowych i kulturowych, którzy stanęli przed histo
rycznymi zadaniami kształtowania nowego wspólnego bytu 1?-a obszarach 
piastowskich" (s. 193). Zgodnie też ze stereotyipami ukształtowanymi 
w dawniejszej, z,właszcza socjologicznej literaturze, dzieli Basiński spo
łeczeństwo ziem zachodnich na cztery podstawowe kategorie: autochto
nów, repatriantów, reemii.grantów, przesiedleńców z Polski centralnej. 
Zauważmy tylko na marginesie, iż przy bliższej charakterystyce tych 
grup „zagu1bili się" całkoWJi.cie osadnicy wojskowi, przesiedleńcy z tzw. 
akcji W (Uk,ra,ińcy) o-raz mniejszpści narodowe, a pTZede wszystkim naj
liczniejsi z pich Żyd,zi, którzy w niektórych regionach ·ziem zachodnich 
(przede wszystkim na Dolnym Śląsku) odgrywali ważką rolę w życiu 
społeczno-politycmym i kuHuralnym. Autochtoni chairakteryzowani są 
w pracy jako grupa, która w „Wlielu wypadlkach bezzwłocznie deklaro
wała swą patriotyczną postawę, wiltając wyzwoleńcze oddziały Armii 
Radzieckiej bądź Wojska Polskiego i podejmując budowę polskiego apa
raitu _adminiskacyjnego w ojezystych osiedlach" (s. 160) oraz wniosła 
do procesu integracyjnego „bezcenne walory" chara1k,t;eru „zatwardzia
łych Polaków", przyśpieszając pcr-oces tworzenia nowoczesnej wspólnoty 
narodowej (s. 11). Cały skomplikowany proces (stosunkowo dobrze zba
_dany) przywrncania tej grupy ludności narodowi i państwu polskiemu 
sprowadza Basiń1sk,i do bliżej nie sprecyzowanych „komplikacji" (s. 159) 
i do stwierdzenia, że był to właśnie „skomplikowany problem" (s. 163). 
Repatria1nci z kolei to dla Basińskiego ludzie, którzy „nie zawsze potra
fili pojąć dokon.ującego się w kraju procesu rewolucyjnych przemian 
społeczno-ekonomire:mych" (s. 186). NiejaJko na zasadz,ie kontrastu re
emigranci „stanowilii. cenny element w budowie nowej społeczności pol
SIDiej ... gdyż reprezentowali ... zarówno wysoką klasę w zakresie kwa
lifikacji, w tak ważnych i deficytowych gałęziach gospodarki nalfodowej, 
jak górnictwo i prze1:1-ysł ciężki, jaik też wybitny poziom św.iadomości 
narodowej i klasowej" (s. 186-187). Przesiedleńcy charakteryzowani są 
jako grupa wyka"Zująca „w dużej części ... okresowo znaczne skłonności 
do migracyjnych fluMuacji" (s. 188). We wszystkich tych charaktery
styikach auitochto.ni, repatrianci, reemigranci i przesiediJ.eńcy występują 
jako grupy społeczne jednolite, w istocie rzeczy monolityczne. Jedynym 
właściwie refleksem ujmowania struktury społecznej w kategoriach 
klasowo-warstwowych jest uwaga o intel:igencji wykształconej już 
w Polsce Ludowej (s. 249). 

W sUJmie są to charakterystyki' bardzo powierzchowne, przypadkowe, 
nie podporządkowane jednolitym kryteriom, które pozwalałyby np. na 
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porównywanie stosunku poszczególnych grup do podstawowych proble
mów ówczesnej rzeczywistości społecznej oraz procesu ich społecznej inte
gracji. Brakuje rwięc w pracy Ba1siń,skiego talkich wyznacziników cha
rakterystycznych poszczególnych grup społecznych na ziemiach zachod
nich i północnych, jak zróżnicowanie klasowe, poziom świadomości kla
sowej i narodowej, charakter przynie'sionych na te ziem'ie tradycji, sto
sunek do zachodzących w Polsce przeeibrażeń społeczno-ekonomicznych 
i ideologicznych, stosunek do ziem ·zachodnich i północnych, jako „bliż
szej, lokalnej ojczyzny", poziom .społecznej i politycznej aktywności, mie
rzony np. uczestnictwem w partiach, organizacjach i ruchach społeczno
politycznych, charakter aspiracji i oczekiwań związanych z nową PolĘ;ką 
(np. w wypadku autochtonów) i osiedlaniem się na ziemiach zachodnich 
i północnych (np. w wypadku repa,tri•antów i reemigrantów). 

Uproszczony obraz struktuTy społecznej ludności polskiej nad. Odrą 
i Bałtyk,iem nie pozostaje bez wpływu na jakość opisu pTocesu tworze
nia się nowego społeczeństwa, które AUJtor opisuje w sposób następu
jący: ,,Kojarzenie małżeń.stw między-gru1powych, występujące w związku 
ze. współżyciem młodzieży w szkołach i wkładach pracy, w instytucjach 
socjalno-bytowych i ku'l1tura1lnych, stwarzało trwałe więzy, które stop
niowo usuwały dawne podziały. W ramach unormowanej egzystencji 
rychło ginęły wsze1kie uipTZedzenia i zadrażnienia. Powstawała nowa, 
prężna społeczność o dużym ładunku patriotyzmu regionalnego, jako 
istotnego składnika patiriotyzmu ogólnopolskiego. Społeczność łącząca 
aspiracje postępu odzyskanej ojcowizny z pielęgnowani<mi starych pia
stowskich tradycji, z u:1,naniem dla ofiarnej waliki aufochrtonów o zacho
wanie narodowego oblicza rewin:dy'kowanych ziem" (s. 263). Ta chara
kterystyka nowego społeczeń'stwa jest rozumieniem ogólnej · tezy, iż 
w ciągu trzech dziesięcioleci „wspólnego rozwoju wszystkich ziem pol
skich od Bałtyku po Odrę i Nysę Łużycką, od Bałtyku do KaTpat i Su
detów" i w rezultacie „ostatecznego zamknięcia procesów iintegTacyjnych". 
Włączyły się one „całkowicie w rytm życia całej Polski. Jednaki styl 
nairodowej gospodarki, taki sam· nur,t życia umysłowego, a nade wszyst
ko wspólne ambicje i troski, stopiły gospodarzy Nadodrza i rejonów 
przybałtyckich w zwarty monoliit z .pozostałymi rodakami" (s:- 196). 

Takie ujęcie istoty, chara'kiteru i spółeczmych konsekwencji" pTOcesów 
integracyjnych prowokuje do stawiania znaków zapytania i formuło
wania wąitpliwości, pogłębionych dodatkowo w wyni'ku operowania prze.z 
Autora określeniami dalekimi od ścisłości i jednoznaczności: ,,styl na
rodowej gos,podariki", ,,ry.tm życia", ,,zwarty monolit", ,, taki sam nurt 
życia umysłowego". Z J;ego szeregu określeń najwiięcej zastrzeżeń wy
wołuje „zwaTty monoliit", jako że dotyczy ono przecież społeczeństwa 
.ciągle podzielonego, nie tylkio klasowo, ale także światopoglądowo. Ze 
sprawą tą ściśle łączy się ujmowanie przez Basińskiego procesów inte
gracyjnych ja:ko ograniczonych w czasie, zakończonych, a ich każdora-
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zowego rezultatu jako „monolitu" wolnego od "uprzedzeń, zadrażnień", 
sprzeczności i konfliktów. Wiszystko to razem nie pozwala nam uznać 
studium Ba:siń'skie,go za udaną prób� naukowej analizy „.podsitaw i p['ze
biegu procesu integracyjnego nad Odrą i Bałtykiem". 

BEMERKUNGEN UBER DIE INTERGRATIONSPROZESSE AN ODER 

UND OSTSEE 

Der Artikel enthalt eine kritische Analyse von E. Basińskis Studium ·W jed

nym organizmie. Podstawy i przebieg procesu integracyjnego nad Odrą i Bałty

kiem (In einem Organismus. Grundlagen und Verlauf des Integrationsprozesses an 
Oder und Ostsee). Der Autor setzt voraus, dass die, Synthese der Integrations
prozesse auf den Gebieten an Oder und Ostsee eine dringende und wichtige For
schungsaufgabe sei und - das genannte Studium kritisierend - prasentiert er 
methodologische und theoretische Grundlagen einer solchen Synthese. Der Autor 
vertritt die Auffassung, daB ąie gesellschaftliche Integration auf den Gebieten 
an Oder und Ostsee einen vielseitigen, kontinuierlichen Proześs darstelle, der sich 
aus der Dberwindung und Nivellierung der einen Gegensatze und Unterschiede 
sowie dem Auftauchen neuer ergebe, worauf sowohl objektive. als auch subjektive 
Faktoren einwirken. Die entscheidende Rolle spielte unter den 'letzteren der po
litische Faktor (Staat, Parteien und politische Organisationen). 

" 
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ROZWÓJ, STRUKTURA I OSIĄGNIĘqA INSTYTUTU 
SERBOŁUŻYCKICH BADAŃ LUDOZNAWCZYCH 

Instytut Serbołużyckich Badań Ludoznawczych przy Centralnym 
Instytucie Historii A!kademii Nauk NRD (Das Institut fuer sorbische 
Vo1ksforschung be!i:m Zentralinstitut fuer Geschichte der Akademie der 
Wissenschaf,ten der DDR) 1, może z satysfakcją spoglądać na swą wie
lostronną i owocną działalność w ok!resie 25 lat istnienia. Jest ona wy
razem polityki narodowościowej i naukowej władz NRD. 

Obiektem badań Lnstytuitu jest naród Ser,bów łużyckich (Łużyczan), 
żyjący w NRD jako równo!)Tawna narodowość. Instytut ma za zadanie 
prowadzenie odpowiednich podstawowych badań z zakresu nauk spo
łecznych, a w szczególności his�orii, etnografii oraz jezyikoznawstwa •i li
tera,turoznawstwa. 
. . Insty;tu1t został po·wołany do życia 1 V 1951 r. na mocy ustawy 
z dnia 23 III 1948 r. o o.ch!ronie praw ludności serbołużyc'kiej. Podsta
wowa część ustawy została włączona do konstytucji NRD. Instytut był 
pierwszą pań1stwową instytucją naukową, mającą na celu badanie łuży_c
kiej historii, kultury i języika. Dzięki termu umożliwiono samym Serbom 
łużyckim WYIP'racowanie zasadniczych podstaw równoprawnego rozwoju 
w ramach procesu budowy socjalizmu. Motywem przewodnim całej 
działalności Instytutu stały się serbołużyckie badania ludoznawcze 
w służbie praktyki. Począ1Jkowa działalność koncentrowała się na prob
lemach, jakie stwarzało nowe szkolnictwo· na terenie Łużyc zróżnico
wanych pod względem narodowyim. Sytuacja uległa zmianie w 1952 r., 
kiedy to zadania pedagogic2l!le Instytu:tu przekazane zosta-ły organom 
oświatowym utworzonym w tym celu. Na mocy decyzji Rady Ministrów 
1 VIII 1952 r. Insty;tut został podporządkowany Niemieckiej Akademii 
Nauk w Berlinie (Deutsche Akademie der Wissenschaften) 2• Tym sa-

1 W dalszym ciągu tekstu stosowane będzie skrótowe określenie: Instytut.

Adres Instytutu: NRD - 86, Bautzen, Ernst-Thaelmann Str. 6. 
2 Od 1972 r. nazwa: A'kademie der Wissenschaften der DDR. 
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-

mym zaipoczątikowa,ny został rozwój Insty,tutu jako placówki badawczej 
Akademii. 

Rozibudowa Instytutu postępowała w miarę jak udawało się werbo
wać młode kadry i szkolić je w· celu efektywnego realizowania nowych 
zadań_,_ Oprócz kry,tycznej oceny dotychczasowego dorobku szło w pierw
szym rzędzie o opracowanie planów badawczych, uwzględniających prze
de wszystkim wymogi życia codziennego. W ramach nauk społecznych 
NRD Insty,tut miał za zadanie stworzyć naukowe przesłanki socjali
stycznego rozwoju kuLtury serlbołużyckiej. 

To ukierunkowa111ie znalazło swój wyraz w koor;dynacji zadań z utiwo
rzonym w 1952 r. · Instytutem Serbołużyckim Uniwersytetu Karola 
Marksa w Lipsku (Das S1orbische InstiJtut der Karl-Marx-Universitaet 
LeiJpzi,g) 3

. Instytut. w Butdziszynie skoncentrował swe badania .na historii 
okresu od późnego feudalizmu do czasów współczesnych, współczesnym 
językoznawstwie or,;tz na literaturoznawstwie doby nowożytnej i najnow

.:::, 

szej. Badania etnograficzne rozpoczęto od środowiska wiejskiego, zwra
eając szczegó1'ną uwagę na społeczne procesy rozwojowe współczesności. 
Aby zapewnić stałe postępy badań, należało koniecznie pozyskać współ
pracowników z zewnątrz. Dzięki temu można było już w 1952 r. roz
począć publikację rocznika Instytutu - ,,Letopis", początkowo jego 
języka- · i literaturoznawczą serię A. W 1953 r. ukazały się pierwsze 
numery hiistorycznej serii B oraz etnograficznej serii C. Już pierwsze 
tomy „Le.topisu" wyraźnie ujawniły nowe ukierunko,wanie badawcze, 
które zgodnie ze swą społeczną misją starał się linsty,tut realizować. 
Serię wyda,wniczą monografii pn. ,,S1p:i:sy", zapoczątkował w 1954 r. tom 
pt. Historia piśmiennictwa serbskotużyckiego. Wkrótce ukaże się już 
pięćdziesiąty tom. 

W tych pracach opulblikowano przede wszystkim większość wyników 
.wielostronnych badań szczegółowych, uzuipełniających najdotkliwsze 
luk,i. Było to charalk•terystyc2ine dla ówczesnego etapu konsolidowania 
się Instytutu jako placówki badawczej. Wraz z podnoszeniem się kwa-. 
lifi!kacji naukowych pracowników w zakresie poszczególnych dyscyplin, 
nrustępował rozwój specja'1istycznych działów.· 

Zbadanie i opracowanie dziejów Serbołużtczan odpowiadało społecz
nemu zamówieniu, u M�rego podstaw leżało przeobrażenie serbołużyc
kich rObotntków we współtwórców socjalistycznego społeczeństwa. Do 
1945 r. brak było w serbołużyckiej historiografii tradycji materialistycz
nych•. Dopiero po powstaniu NRD można było systematycz,nie upra-

3 Obecna nazwa: Institut fuer Sorabistik der Sektion Theoretische und ange
wandte Sprachwissenschaft der Karl-Marx-Universitaet Leipzig. 

-i Jedyne wcześniejsze ogólne opracowanie hiątorii Łużyc wydane zostało
w 1884 r. Napisane · przez polskiego historyka, Wilhelma Bogusławskiego, zostało 
uzupełnione przez łużyckiego patriotę Michała Hórni'ka i przetłumaczone na jego 
język ojczysty. 
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wiac 1 rozw1Jac smaJbistyczne badania historyczne jako dyscyphnę nau
kową na podstawie zasad materializmu historycznego. W 1954 r. powo:... 

łano do życia zespół roboczy his,torii serbołużyckiej, w którego skłąd 
wchodzą oprócz wspótpraco,wników Instytutu także inni naukowcy oraz 
działacze. polityczni. Na począ1tku lat sześćdziesiątych zespół ten przy
stąpił do przygotowania obszernej publikacji, obejmującej całok1ształt 
dziejów Serbów łużyckich. Odpowiednio kompleksowo ukształtował się 
profil badań historycznych Instytutu: które objęły również stosunki 
ekonomiczne, demograficzne i kulturalne. Jednocześnie poświęcano co
raz więcej uwagi historii współczesnej. Efektem tych wysiłków jest 
wielotomowa Historia Serbołużyczan, której trzy pier,wsze tomy ukaza
ły się dotychczas w wersji językowej serbołużyckiej i niemieckiej. Tom 
I (wyd. 1977) obejmuje okre's od początków do 1799 r., t. II (1974) od 
1799 do 1917, t. III (1976) od 1917 do 1945. W przygotowaniu jest t. IV, 
traktujący o la.tach po II wojnie światowej. Najważniejsze wynilki uzy
skane przy opracowywaniu omawianego wydawnict,wa, . opublikowano 
w popularnonaukowym Zarysie historii serbołużyckiej, wydanym 
w 1976 r. przez Domowina-Ver-lag w Budziszynie w trzech wersjach 
językowych: . górnołużyckiej, dolnołużyckiej oraz niemieckiej. 

W przeszłości - zwłaszcza w XIX w. - -etnografią serbołużycką 
zajmowali się głównie językoznawcy, zwracający uwagę przede wszyst
kim na fo]kilor jęzY'kowy i muzyczny 5

• Dopiero w 1952 ... r. Instytut pod
jął zanietdbane dótąd badania ludowej kultury materialnej. Do 1954 r. 
zajęto się przede wszystkim i.Jilwentarryzacją strojów ludowych, bu
downictwa i narzę'dzi rolniczych. Zbadanie zjawisk z tych dziedzin było 
sprawą szczególnie pilną, gdyż rozwój Łużyc ja:ko centralnego zagłębia 
węglowego i energetycznego NRD łączył się z przyspieszonymi prz�obra
żeniami struk,tury społecmej tej ziemi. Z końcem lat sześćdziesiątych 
historycy i językomawcy Instytutu· przeprowadzili ko'rnpletksowe bada
nia na terenie gmtny Gross Parrtwitz (pow. Hoyerswerda), kitóra w mię
dzyczasie pr,ze&tała istnieć wskutek rozbudowy górnictwa. Rezultaty 
tych badań opU!btlrikowano w 1976 r. w monografii Gross Partwitz -
przemiany jednej łużyckiej wsi puszczańskiej (t. 45 serii „Spisy"). Na po
czątku lat siedemdziesiątych poświęcono wnikliwe studium aktualnym 
problemom społecznym i etnicznym wiejskich robotników przemysło
wych w mieszanej pod względem narodowościowym części łużyckiego 
zagłębia ·węg1'a brunatnego. Wyniki badań zostały przekazane do wy
korzystania odtpowie'.dnim organom państwowym i społecznym. Jako

·synteza zasługuje na uwagę ukończona w 1976 r: w formie manuskrryptu
Etnog;afia Serbów łużyckich, stanowiąca samodzielny wkład do pro-

5 Należy tu wymienić bogate zbiory pieśni ludowych, które opracowali: Jan 
Arnost Smoier, Michał Hórnik, Adolf Cerny i Ludvik Kuba. 
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jektu międzynarodowe.go wydawnictwa Etnografia narodów słowiańskich.

Wspomniany manuskTypt może również być potraktowany jako stu
dium przygotowaiwcze do podręcznika etnog•rafii łużyckiej. 

Instytut od_ chwili swego powstania zajmował się też literaturo
znawstwem. Dotąd brak było podsumowującego opracowania przedsta
wiające.go rozwój piśmiennictwa ser1bołużyckiego 6. Rezultatem krytycz
nej oceny szczegółowych opracowań były dwa pierwsze tomy Historii

piśmiennictwa serbołużyckiego. Tom I (wyd. 1954) obejmuje okres od 
XVI w. do 1871 r., t. II (1960) od 1871 do 1917 r. Kontynuację i zakoń
czenie stanowić będą tomy: III (1918-1945) i IV (od 1945 do czasó,w 
współczesnych). 

Równolegle z opracowyiwaniem wymiE:nionej syntezy prowadzone 
były studia szczegółowe. Spośród nich na czoło wysuwa się monografia 
poświęcona ipodstaw'ie światopoglądowej rpoety Jakuba Bart-Cisinskiego 
(1856-1909), epokowej osobowości literackiej Serbołużyczan w czasach 
pruskb-niemieckiego imperializmu. 

W przeszłości językoznawstwo łużyckie - mimo społecznego wy
zysku i narodowego ucisku, na które wystawieni byli Serbowie łużyc
cy - mogło wykazać się powa�nymi osiągnięciami, przyczyniając się 
do rozwoju postępowej slawistyki w Niemczech. Nowe łużyck�e języko
znawstwo mogło więc - kry.tycznie - nawiązać do tego d�ieła, k,tóre 
było owocem pracy nielicznych łużyckich, pewnych słowiańskich i nie
mieckich filologów. Wymogi 'Życia codziennego, a zwłaszcza szybko roz
wijającego się szkolnictwa na mieszanym pod względem na·rodowym te
renie Łużyc, zdeterminowały początkowo niemal całkowicie zakres za
dań fosty.tutu w dziedzinie językoznawstwa. Rezultatem wysiłków zespo
łu był szereg pimie pot['zebnych słowni!ków do użytku praktycznego. 
W trakcie ich opracowy,wania uś:wiadom!i.ono sobie w pebni konieczność 
systematycznego badania łużyckich języków pisanych i dialektów. Na 
począ1ku lat sześćdziesiątych Instytut był w stanie podjąć się wykona
nia tego rozszerzonego i pogłębionego kompleksu zadań. Kontynuując 
dotychczasowe prace z zakresu edycji słowników, przystąpiono do opra
cowania słownika niemiecko ... gÓTnołużyckiego, bazującego na ekscerpcji 
współczesnego, górnołużyckiego języka pisanego. Równocześnie przy
stąpiono do opracowania gramatyki opiso,wej języka górnołużyckiego. 
Ponadto uległy na·sileniu badania nad dialektami w związku z obszerną 
publikacją pt. Atlas języka serbołużyckiego, Mórego kilka tomów uka
zało się już drukiem (t. I-V, XI). To dało podstawę do aktywnego 
udziału łużyckiej dialektologii w międzynarodowym projekcie: Atlas.

języków słowiańskif:h. Ukończenie słownika i gramatyki oraz konty
nuacja ·atlasu to ·obecnie główne zadania językoznawców Instytutu. 

o Wydana w 1938 -r. Gesch.ichte der sorbischen Literatur, pióra polskiego sla

wisty Józefa Gołąbka, uwzględniała przede wszystkim literackie powiązania łu

życka-polskie i obliczona była na polskiego czytelnika. 

/ 
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W 1953 r.· Instytwt przejął nieuporządkowane resztki skonfiskowanego 
przez faszystów archiwum byłego serbołużyckiego towarzystwa nauko
wego Maćica Serlbska. Z czasem doszły materiały stanowiące spuściźnę 
po łużyckich naukowcach i twórcach kultury. Równocześnie w różmych 
państwowych, łużyckich instytucjach kulturalnych gromadziły się za
soby piśmiennicze o wartości archiwalnej, co pilnie wymagało ich sko

masowania. Stosownie do zadań i celów archiwistyki w NRD, należało 
stworzyć archiiwum · docelowe, gromadzące spuściznę piśmienniczą ohra
zu.jącą rozwój kulitury Ser,bołużyczan i stanowiącą bazę źródłową dla 
sorabistyki. I tak 1 X 1959 r. powstało przy Instytucie Archiwum Kul
tury Serbołużyckiej (SoTbisches Kultu.rarchiv). W rezultcrcie systema
tycznego opraco,wywainia szYJbko z,większających się zasobów, można by
ło dotąd spor.ządzić trzy tomy inwentarza Archiwum. 

Konieczność przeciwstawienia dawnym niemieckim interpretacjom 
i obecnie w RFIN prowadzonym badaniom ludoznawczym wia;rygodnego 
ma1teriału faktograficznego spowodowała utworzenie przy Archiwum 
Kultury S,eribołu:życkiej zespołu programowego, zajmujące.go się demo
grafią historyczną i statystyką Serbów łużyckich. Rezu'ltatem jego ba
dań była wia.rygodna rekonstrukcja rozwoju łużyckiego obsza,ru języ
kowego od schyłku }(V do początków XIX w., jak również ustalenie 
liczebności i struktury społecznej Łużyczan w tym samym okresie. 

Be21pośrednio po wyz.wole:niu członko1wie masowej organizacji serbo
łużyckiej Domowina przystąpili do gromadzenia rozproszonych resztek 
biblioteki Maćica SeT'bska, skonfislmwanej przez faszystów i w 900/o 
Z'niszcz<mej. Zg,romadzone początko=o ok. 3 tys. tomÓ'w stały się za
;ąŻlkiem utworzonej w 1949 r. Centralnej Biblioteki Serbołużyckiej (Sor
bische Zentralbtbliothek), która została później wcielona do· Instytu,tu. 
Od tego czasu kompleksowo 'l'.lkreślony profil badawczy Instytutu prze
sąd12:ał w coraz większym stopniu o rozwoju Biblioteki. Tak więc stop
niowo Centralna Bi.iblio.teka Ser,bołużycka przekształciła się w bi.lb�i.ó
tekę naukową, która starn się g['omadzić wszystkie druki zarówno w ję
zyku łużyckim, jak i dotyczące Serbów łużyckich. Zasoby Biblioteki 
szacuje się obecnie na ok. 59 tys. tomów. Opierając się na rozwijającej 
się zarówno pod wzgilędem ilościowym, jak i jakości:owym działalności 
wydawniczej Instytutu, Centralna Biblioteka Serbołużycka prowadzi 
ożywioną wymianę wydawnictw z biibliotekami, instytucjami o·raz po
jedynczymi osobami w kraju i zagranicą. 

Zainicjowana przez łużyckiego bibliotekarza Jakuba Wjacsławka 
(zmarł w 1951 r.) Bibliografia łużycka została również przejęta przez 
Instytut. Zestawiana przez Instytut, przy pomocy współpracowników 
z zewną,trz, Bibliografia Serbołużycka obejmuje dotąd 3 tomy. Od 1963 r. 
ukazuje się w odstępach pięcioletnich. 

25 III nastąpiła zmiana organizacyjna polegająca na przekształceniu 
·Instytutu w placówkę Akademii (Akademieinstitut). Z kolei społecznie
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uzasadniona konieczność kon_centracji potencjału nau1kowego spowodo
wała dalszą reorganizację, polegającą na przyłączeniu Instytutu z dniem 
15 VIU 1969 r. (na wa,run<kach względnej samodzielności) do nowo 
powstałego Centralnego Instytutu Historii (ZE!'ntralinstitut fuer Ges
chichte). Jak dowod�ą przytoczone- fakty, ściślejsze powiązanie z po
tencjałem badawczym Akademii Nauk - co przyniosło nasi,lenie się 
konta!któw z praktyką socjalistyczną - wywarło pod każdym względem 
korzystny wpływ na ro�ój Instytutu. 

W świetle uchwał IX zjazdu Socjalistycznej Partii Jedności Nie
miec należy teraz w większym jeszcze stopnilll uwzględniać komplekso
wość w pracach Inst)'ltutu. Oznacza to, że podnosząc na wyższy poziom 
prace w ramach poszczególnych dyscyplin łużyckiego ludoznawstwa, na
leży zacieśnić współprącę przy realizacji projektów zbiorowych. Idzie 
więc o to, aby korzyści płynące z komp'leksowej s t r u k t u r y  Insty
tutu znalazły swój pełny wyraz w kompleksowości jego p r a c y  nau
kowej. 

Na czele Instytutu stał od chwili jego powstania do począrtku 1977 r. 
prof. dr dr he Pawoł Nowotny, który położył trwałe zasługi przy two
rzeniu i o�reślaniu profilu · działania tej niewielkiej, lecz bogatej 
w osiągnięcia serbołużyckiej placówki badarwczej. Po przejściu na emery
turę prof. Nowotnego dyrektorem Instytutu został mianowany dr se. Mer
ćin Kasper. Instyitut konsekwentnie kontynuuje i realizuje rosnące za
dania nauk01we i pratktyczne, do· czego zobowiązują tradycje serbołu
życkich badań ludozna,wczych. 

Tłumaczył z jęz. niemieckiego J er�y Sydor 

tl'BER ENTWICKLUNG, STRUKTUR UND ERGEBNISSE DES INSTITUTS 
FtJR SORBISCHE VOLKSFORSCHUNG IN BAUTZEN 

Das Institut fur sorbische Vollksforschung beim Zentralinstitut filr Geschichte 
der A:kademie der Wissenschaften der DDR entstand im Jahre 1951. Zu seinen 
Hauptaufgabę_n gehoren Forschungen aus dem Bereich der Gesellschaftswissen
schaften, insbesondere der Geschichte, Ethnographie sowie der Spr-ach- und Li
teraturwissenschaft. Im Jahre 1952 begann die Herausgabe des Jahrbuches d_es 
Jnstituts - ,.Letopis", und 1954 erschien der ersten Band aus der monographischen 
Serie „Spisy", die heute beręits fast 50 Bande zahlt. Im reichhaltigen Erwerb des 
Instituts, das seine Erfolge auch der ZusammenarbeH mit wissenscbaftlichen In.,. 

stitutionen in In- und Ausland verdankt, befinden sich ebenfalls synthetische 
Bearbeitungen, die die Ergebnisse von breit angelegten Einzeluntersuchungen zu
sammenfassen. Hierzu gehoren u.a. drei Bande der Geschichte der Sorben (bis 
1945, Band 4 in Vorbereitung), Ethnographie der Sorben sowie di� beiden ersten 
Ba-nde der Geschichte des sorbischen Schrifttums. Veroffentlicht wurden ferner 
einige Bande des Sorbischen Sprachatias. - 1959 wurde am Institut das Sorbische 
Kulturarchiv organisiert. Di!! Bibliothek besitzt etwa 59 Tsd. Volumina. Direktor 
des Instituts war seit dessen Begrundung biś 1977 Prof. Dr. h.c. Pawoł Nowotny, 
und nachdem dieser in den Ruhestand getreten war, leitet es Dr. se. Merćin 
Kasper. 
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M. D e m  b i  ń s k a, ,,DAY UT IA PO BRUSA A TI POZIW AI" (Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej, R. XXV: 1977, nr 4, s. 499-506). 

M. Dembińska w. recenzowanym artykule za cel postawiła sobie przedstawie
nie kilku materialnych aspektów życia w XII i XIII . w. na podstawie analizy 
fragmentu Księgi henrykowskiej dotyczącego Brukalic. W rezulta�ie pow_stała 
praca stanowiąca zbiór szeregu oddzielnych, mało ze sobą powiązanych myśli, 
które nasuwają czytelnikowi wiele uwag i wątpliwości. 

W artykule tym można znaleźć wypowiedzi, że np.: Brukalice wpadły „w oko 
mnicho;n lubiąskim" (s. 500), przeszły one „w ręce mnichów lubiąskich" (s. 500), 
Księga henrykowska dotyczy „interesów klasztoru lubiąskiego" (s. 499), a JeJ au
tor jest „kronikarzem klasztoru lubiąskiego" (s. 499), ,,kronikarzem lubiąskim" 
(s. 500) lub „mnichem lubiąskim" (s. 500, 501, 502). W rzeczywistości Brukalice 
przeszły w ręce mnichów henrykowskich, treść Księgi henrykowskiej dotyczy in
teresów 'klasztoru w Henry,kowie, a jej autorem był cysters henry:kowski 1. 

Już wcześniej M. Dembińska postawiła tezę, że Boguchwał z żoną byli słu
żebnikami zobowiązanymi do mielenia zboża na potrzeby klasztoru w Henryko
wie 2, tymczasem klasztor ten założono dopiero po opisanym w Księdze henry

kowskiej zdarzeniu 3, a Boguchwał, według nie wykorzystanej przez Autorkę li
teratury, służebnikiem na pewno nie był•. W recenzowanym artykule zmienia ona 

pogląd, twierdząc� źe założyli oni swoiste przedsiębiorstwo, mieląc swymi żarnami 
nie tylko dla siebie, ale i dla sąsiadów (s. 502-505). Przedstawione argumenty �ą 
jednak nieprzekonywające. Przede wszystkim wątpliwości budzi wiarygodność 
przekazu, na którym opiera się ten pogląd. I ta}c 1. ma on charakter anegdo
tyczny s i najpewniej jest typowym dla średniowiecza etymologicznym wywodem 
autora, wymyślonym dla uzasadnienia przydomku Brukał; 2. powstał on ok. 70 lat. 

1 Księga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań-Wrocław 1949 (dalej Ks. 
hen.), s. 22; J. D ą b r o w s k i, Dawne dziejopisarstwo poLskie (do roku 1480), Wro
cław 1964, s. 108. 

2 Przetwórstwo zbożowe w Poisce średniowiecznej (X-XIV w.), Wrocław 1973, 
s. 24.

a Założono go w 1227 r., a Boguchwał przybył na te tereny za czasów Bole
sława Wysokiego, przy czym tylko K. M a 1 e c z y ń  s k i, śiąsk w epoce feudai
nej (Historia śląska, t. I, Wrocław 1960, s. 243), precyzuje datę - 1201 r. 

• K. Ty m i e n i e c k  i, Z dziejów zaniku drobnej własności na śiąsku w wie
ku XIII (Księga pamiątkowa ku czci O. Balzera, t. II, Lwów 1925, ·s .. 623), zalicza go 
do .,,mediocres"; t e  n ż e, Z dziejów rozwoju wieLkiej własności na Śląsku w XIII

w., Poznań 1926, s. 37 - do zamożniejszych wśród drobnych dziedzi:ców; M. S c z  a
n i e c 'ki, Nadania ziemi na rzecz rycerzy w Poisce do końca XIII w., Poznań 
1938, ś. 67, do drużynników, M a  1 e c z y ń  s k i, op. cit., s. 243, nazywa go feuda
łem, a B. Z i e n t a  r a, Boiesław Wysoki - tułacz, repatriant, maikontent. Przy
czynek do dziejów poiitycznych Poiski XII w. (Przegląd Historyczny, LXII: 1971, 
s. 390) - rycerzem.

s Jego anegdotyczny charakter zauważyła także Dembińska, s. 502, nie wy
ciągnęła jednak z tego dalszych wniosków. 
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po wydarzeniu, które relacjonuje; 3. jedynym ewentualnym źródłem autora przy
byłego w te strony dopiero w 1227 r. 6 mogła być relacja starca Kwiatka 7 lub 
wnuków Boguchwała, jak widać, informacja bardzo niepewna; 4. szczegół, jakim 
było powstanie przezwiska Brukał, nie był ważny dla interesów klasztoru; 5. Bo
guchwał mógł na te tereny przybyć już z przydomkiem Brukał, tym bardziej że 
wyraz „brusiti" używany był także i w jego rodzinnych Czechach, chociaż w in
nym znaczeniu 8. Wyrażenie „stabat sepissime ad moląm molendo" 9 w takiej 
anegdotycznej opowieści jest zapewne tylko retorycznym zwrotem. Jeśli przyjąć, 
że przekaz ten jes·t wiarygodny, to wiadomości w nim zawarte również przeczą 
tezie autorki, ponieważ: 1. sam kronikarz konieczność częstego posługiwania się 
żarnami tłumaczy brakiem młynów w okolicy 10; 2. dawniej nie mielono całego 
zboża przeznaczonego na mąkę, ponieważ było ją trudniej od niego przechowy
wać, ale tylko ilość zaspokajającą bieżące potrzeby, co wymagało częstego uży
wania żaren. Autor przekazu miał więc podstawy do użycia słowa „sepissime"; 
3. ,,Vicini licet tunc pauci" 11 nie mogli zapewnić zbytu, dochodu· i zaopatrzenia
w zboże takiemu przedsiębiorstwu, co przy wydajności 5,88 kg mąki z 6 kg zboża
na 1 żarnach w ciągu godziny 12 nie było takie łatwe; 4. trudno sobie wyobrazić
wolny czas na mielenie w gospodarstwie n'iemal 200 ha, na którym, według au
torki, pracował tylko Boguchwał z żoną (s. 503); 5. odkrycia archeologiczne, świad-: 

czące o nieposiadaniu przez wszystkie gospodarstwa żaren, dotyczą zwartege osad
nictwa wiejskiego, a nie rozproszonego, kolonizatorskiego osadnictwa okolic . Hen
rykowa; 6. zawodzi również porównanie ze służebnikami zwanymi mącznikami,
ponieważ ludność służebna w ogóle zgrupowana była wokół grodów, a mącznicy
nawet w grodach 13; 7. potomkowie Boguchwała nie mogli zapewfle zmienić nazwy
swej osady i rodu, gdyż warunkuje ją określenie stosowane przez okoliczną lud
ność; 8. jeśli żona Brukały, według I słów kronikarza i autorki, była „niezdatna
do niczego" (s. 501 i przypis 11), to jak mogła „stare sepissime ad molam mo
lendo"? Wydaje się, że w świetle tych kontrargumentów wartość hipotezy M. Dem
bińskiej staje się problematyczna.

Z drobniejszych nieporozumień warto zaznaczyć, że: 1. kwestia okupacji ziemi 
w XII w. została już wcześniej wyjaśniona przez kilku historyków 14, czego Au-
torka nie uwzględniła (s. 500); 2. w dokumentach regulujących przechodzenie Bru
kalie na własność cystersów henrykowskich nie wspomniano o bezprawnym za
właszczeniu ziemi przez Boguchwała, aby nie prowokować prawowitego właści
ciela, tzn. księcia, do zażądania jej zwrotu lub uiszczenia rekompensaty; 3. pe> 

ustaleniach H. Dąbrowskiego 15. trudno mówić, że Boguchwał otrzymał ziemię „na 
terenie puszczy śląskiej" (s. 500); 4. hipotezę o możliwości służenia Brukały u Bo-

6 Ks. hen., s. 22. 
1 A. Ma ł e c k i, Ludność wolna w Księdze henrykowskiej, (Kwartalnik Hi-

storyczny, VIII: 1894, s. 397 i in.). 
a Słownik prasłowiański, pod red. F. Sławskiego, t. I, Wrocław 1974, s. 393. 
9 Ks. hen., I, 10, s. 299. 
10 Tamże. 
11 Tamże. 

,12 Por. recenzowana praca Dembińskiej, s. 503.
13 K. Mo d z e  1 e w  s k i, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego (X

XIII w.), Wrocław 1975,- s. 128. 
H F. B·u j a k, Studia nad osadnictwem Małopolski (Rozprawy AU, W f-h,. 

XXXXVII: 1905, s. 327); S. A r  n o 1 d, Możnowładztwo polskie w XI i XII w. i je
go podstawy gospodarczo-społeczne (Przegląd Historyczny, XXV: 1925, s. 22, przyp.); 
S c  z a n i e  c k  i, op. cit., s. 144-152; Ma 1 e c z y ń  s k i, op. cit., s. 278. 

1s H. D ą b r o w s k i, Uformowanie się wielkiej własności feudalnej klasztoru.
cysterskiego w Henrykowie (Roczniki Historyczne, XXI: 1953�4. s. 119 i n.). 
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lesława Wysokiego już w Altenburgu (s. 500) warto byłoby jakoś udokumento-
• wać; 5. przy określeniu czasu przybycia Czecha w okolice Henrykowa nie wzięto

pod uwagę stanowiska K. Maleczyńskiego 16; 6. niezrozumiałe jest, jaką rolę dla
ustalenia daty post quem nadania dla Brukały ma potwierdzenie uposażenia cy
stersów w Lubiążu w 1175 r. (s. 500 i przypis 13); 7. Boguchwał nie był pierwszym
osadnikiem w okolicach Henrykowa (s. 503) 17; 8. nie można go również nazywać
zasadźcą (s. 503), gdyż „zasadził" on tylko siebie.

Jak widać z powyższego, jedne hipotezy Autorki są zbyt słabo udokumento
wane, aby je można było przyjąć, a przy formułowaniu innych nie uwzględniona
została najważniejsza literatura przedmiotu. Znaleźć też można rażące błędy, któ
re, jak np. przypisanie Księgi henrykowskiej klasztorowi lubiąskiemu, wprowadzić
mogą tylko niepotrzebne zamieszanie do literatury tematu. Z przykrośdą stwier
dzić trzeba znikomą wartość poznawczą recenzowanej pracy.

Marek Derwich 

S. R y b a  n d t, ŚREDNIOWIECZNE OPACTWO CYSTERSÓW W RUDACH
(Prace WTN, Seria A, nr 195), Wrocław 1977, ss. 184. 

Problematyka istniejącego w latach 1258-1810 opactwa cysterskiego w Ru
dach, położonych mniej więcej w połowie drogi między Raciborzem a Gliwicami, 
już przed prawie trzema wiekami znalazła się po raz pierwszy w obrębie zain
teresowań badaczy przeszłości. Później z różnych względów sięgano do niej jesz
cze wielokrotnie. Dzięki temu zdołano w mniejszym lub większym stopniu opra
cować niektóre zagadnienia dotyczące zwłaszcza kultury, architektury i spraw 
narodowościowych rudzkich cystersów, przede wszystkim w okresie średniowiecza. 
Brakowało jednak w miarę możliwości pełnej, postawionej na odpowiednio wy
sokim poziomie naukowym monografii opactwa cysterskiego w Rudach. Kilka
naście lat temu zwrócono na to uwagę na seminarium doktoranckim prowadzo
nym przez prof. E. Maleczyńską. Tam też zadecydowano wówczas o podjęciu 
zakrojonych na szeroką skalę prac badawczych nad przeszłością Rud w okresie 
średniowiecza. Tego trudnego zadania podjął się jeden z uczestników tegoż se
minarium - S. Rybandt, stając się z czasem coraz doskonalszym./ _znawcą proble
matyki rudzikiej. Zrazu opublikował artykuł o księgozbiorze klasztornym 1, a w kil
ka lat później gotowa już była obszerna rozprawa doktorska (po śmierci prof. 
E. Maleczyńskiej w 1972 r. dokończona pod kierunkiem prof. W. Korty) na temat
średniowiecznego opactwa cysterskiego w Rudach, obroniona w 1974 r. na Wy
dziale Filozoficzn.o-Hist,orycznym UWr. Jej częściowo skróconą i zmienioną wersją
jest właśnie recenzowana książka. Przedstawiono w niej bez mała całokształt
zagadnień związanych z tymże opactwem, poczynając od zabiegów wokół jego
fundacji w I poł. XIII w., a kończąc na początku XVI w.

Ksiązka składa się z krótkiego wprowadzenia, siedmiu rozdziałów i zakoń
czenia. W rozdz. I Autor przedstawił początki fundacji i jej "uposażenie. W rozdz. 
II skupił się na zagadnieniach gospodarczych, w tym na podstawach utrzymania 

16 Zob. przypis 4. 
11 M a  ł e c k i, op. cit., s. 399, przyp. 2. 
1 S. R y b  a n d t, Z problematyki rękopisów średnio·iviecznej biblioteki cyster- · 

skiej w Rudach (Sobótka, R. XXIV: 1969, s. 1-10); zob. też ostatnio: t e  n ż e, Da
towane wzmianki imienne z okresu średniowiecza o ·opatach i mnichach cyster
skich w Rudach (tamże, R. XXXII: 1977, s. 495-500). 
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mnichów rudzkich. Rozdz. III zawiera wiadomości o kontaktach opactwa ze śro
dowiskami duchownymi i świeckimi. Sprawy personalne klasztoru rudzkiego omó
wiono w rozdz. IV. Rozdz. V pQświęcono szczegółowemu przedstawieniu proble
mów biblioteki klasztornej, VI zaś - skryptorium rudzkiemu i działalności tam
tejszej introligatorni. Kończą książkę uwagi na temat architektury opactwa i zwię
złe podsumowanie całości wywodów. 

Rozprawa oparta została na dokumentach klasztoru rudzkiego, po części wy
danych drukiem, po części nie publikow�nych, dziś przechowywanych w archi
wach Wrocławia, Raciborza i Rud, dalej - na wnikliwej analizie zachowanych 

kodeksów i inkunabułów średniowiecznej biblioteki rudzkiej, znajdujących się 
obecnie głównie we wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej, wreszcie - w pew

nym stopniu na dotychczasowych wynikach badań. Dzięki rzetelnej i umiejętnej, 
choć jakże żmudnej i czasochłonnej pracy, przy zastosowaniu nowych metod ba
dawczych, Autor zdołał uzyskać stosunkowo dokładny obraz średniowiecznej prze
szłości opactwa -rudzkiego, widziany przy tym często na szerszym tle, zwłaszcza 
?gólnośląskim. W ukazaniu zarówno owego tła, jak i w wielu innych sprawach 
bardzo Autorowi dopomogło Jego znakomite oczytanie w literaturze historycznej 
i kościelnej. Wszystko to razem wzięte sprawiło, że mamy do czynienia z pracą 

bardzo dobrą, wnoszącą dużo nowego i weryfikującą sporo dotychczasowych są
dów o istnieniu i działalności cystersów na śląsku w ogóle, a w RuiClach w szcze
gólności. Nawet w dziedzinie architektury klasztofo rudzkiego, zdawałoby się naj
·hardziej Autorowi odległej, książka przynosi sporo nowych wyjaśnień. Ze szcze
gólną pasją Autor podjął się analizy zawartości treściowej zachowanej do dziś
części średniowiecznego księgozbioru rudzkiego. Stosując dobrze dobraną klasy
fikację ksiąg potrafił nie tylko skorygować niektóre dotychczasowe poglądy, ale
ponadto zdołał ukazać zainteresowania intelektualne mnichów rudzkich i ich po- ·
datność na przyjmowanie nowych prądów umysłowych. Specjalnie dużo ciekawych
uwag Autor wniósł do toczącej się od kilkudziesięciu lat dyskusji wokół rudz

kiego rękopisu ze znanym fragmentem sumy spowiedniczej tzw. ,,Katalogu magii
Rudolfa". Wbrew zdaniu poprzedników, powstanie tegoż rękopisu przekonująco
przenosi z XIII na XIV w., uznając go ponadto za obcy nabytek. W związku z tym
autora sumy skłonny jest łączyć z czasami i środowiskiem Rudolfa z Biberachu.

Szczególnie istotną zasługą Autora jest dowodne wykazanie żywych śladów :QOl
skości rudzkich cystersów. Tym samym zdołał obalić poglądy przeawojennej
litera.tury niemieckiej, dziś nierzadko powtarzane w RFN, o roli rudzkich cyster
sów jako karczowników i pionierów osadnictwa niemieckiego.

Wysoka ocena recenzowanej pracy nie oznacza bynajmniej, że jest ona wolna 
od pewnych braków, niedostatków czy sądów z1;>yt. pospiesznie sformułowanych. 
Należy do nich m. in. przedstawienie genealogii kanclerza Bogusława, autora nie 
sfinalizowanego planu osadzenia cystersów jędrzejowskich w Wosiczycach w 1238 r., 
prafundacji Rud. Otóż nader prawdopodobnie brzmi teza Autora, stanowiąca 

zresztą rozwinięcie poglądów już istniejącyc_h, że powstanie opactwa w Rudach 
w 1258" r. stanowiło drugi etap osiedlania się cystersów na Górnym Śląsku. Etap 
pierwszy związany był ze wspomnianą już wyżej fundacją woszczycką, której 
inicjatorem był niejaki „B. cancelarius ducis Galroniae" 2. Tekst źródła wyraźnie 
wskazuje na Polskę jako miejsce akcji, w takim razie „Galronia" jest znie
kształconą nazwą któregoś z polskich księstw dzielnicowych. Zniekształcenie 
takie nie było w pismach cysterskich czymś wyjątkowym. Np. wojewoda krakow-

2 Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensfa ab anno 1116 ad an
num 1789, wyd. J. M. Canivez, t. I-VIII, Louvain 1933-1941, r. 1238, s. 33. 
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ski Teodor określony został w tymże zbiorze statutów jako palatyn „Franconiae" 3• 
Mogło więc określenie „Galroniae" odn9sić się do księstwa krakowskiego, zwłasz
cza że 13 I 1238 r. znany jest. ,,Boguzlaus cancellarius" świadczący na dokumen
cie wystawionym dla 1ędrzejowsikich cystersów 4• Dodatkowych informacji o tym
że dostojniku udziela dokument z 8 V 1239 r., gdzie nazwany on jest magistrem 
i kanonikiem oraz kanclerzem krakowskim 5• Nie ma więc powodów, aby wątpić 
w poprawność identyfikacji tajemniczego „B" z kanclerzem . Bogusławem, tego
zaś z magistrem Bogusławem Stefanowicem 6, bratem archidiakona Adalberta 
i komesa Andrzeja 7• Natomiast trudno. zgodzić się z Autorem, że ów komes An
drzej Stefanowic tożsamy jest z kasztelanem Mikułowa z 1222 r., ponieważ ·w la
tach 1222-1234 był nim Andrzej bez bliższego określenia, za to w 1222 r. razem 
z kasztelanem Mikułowa występuje Andrz.ej Stefanowic, kasztelan Bytomia 8• 
Były to więc dowodnie dwie różne osoby.' Wątpljwe też, aby Andrzej Stefanowic 
identyczny był z palatynem księżnej Violi z 1230 r. 9, palatyn bowiem był w ów
czesnej hierarchii. urzędem niższym od kasztelana. Zważywszy, że na Opolszczyż
nie występowało w tym czasie co najmniej 3 wielmożów o imieniu Andrzej 10

, 

trudno z całą pewnością twierdzić, jak czyni to Autor, że br_at kanclerza Bogu
sława tożsamy jest z Andrzejem z Maciowakrza n. Z faktu, że Maciowakrze od 
początku należało do cystersów rudzkich, nie wynika jeszcze, aby jego właściciel 
z 1223 r. koniecznie musiał być krewnym kanclerz.a Bogusława. O komesie An
drzeju Stefanowicu, bracie Bogusława, możemy powiedzieć jedynie to, że był on 
najprawdopodobniej tożsamy z kasztelanem Bytomia (górnośląskiego) z· lat 1222-
1228. Zarówno dostojeństwa kościelne Adalberta i Bogusława, tytuł naukowy tego 
·ostatniego, jak i możliwości identyfikacji trzeciego z braci z kasztelanem świad
czą, iż była to niewątpliwie rodzina możnowładcza. Wykluczone jednak, aby byli
to przedstawiciele dolnośląskiej rodziny Wierzbnów .. W swych wywodach Autor
oparł się na pracach A. Maleckiego i F. Piekosińskiego, pomijając podstawowe
dla genealogii Wierzbnów prace K. Wutkego i L. Radlera 12

. Nie wspomniał też
o dotyczącej tego problemu, choć mocno bałamutnej, pracy Z. Bir:kenmajerowej 13. 

Oparte na mocnej podstawie źródłowej wy-wody K. Wutkego poz-walają odrzucić 

jako nieuzasadnioną tezę A. Małeckiego o istnieniu dwóch rodzin Wierzbnów, 

a Tamże, 1235, 46. 
4 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I, Kraków 1876, 

nr 22. 
s Tamże, t. II, nr 416. 
6 Zbiór dokumentów małopolskich, cz. IV, wyd. S. Kuraś i I. Sulkowska-Ku

raś, Wrocław 1969, nr 874 z 1235 r. 
7 Wszyscy trzej bracia występują w podejrzanym dokumencie z 1234 r. wy

stawionym przez Bolesława Wstydliwego w Tyńcu (Kodeks dyplomatyczny kla
sztoru tynieckiego, cz. I, wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1875, nr 17). 

a Andrzej kasztelan Mikułowa (Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. III, wyd. 
K. Maleczyński, Wrocław 1964, nr 269 z 1222 r.; Schles. Reg., nr 395 z 2 IX 1232 r. 
i nr 429b z 1234 r.). Natomiast Andrzej z samym imieniem jako kasztelan. By
tomia występuje w 1222 r. (KDŚl., t. III, nr 269), a jako Andrzej Stefanowic kaszte
lan Bytomia 1 VIII 1228 r. (Schles. Reg., nr 337).

9 Palatyn tego imienia u Violi w 1230 r. (tamże, nr 354) i na dok. Mieszka 
Otyłego w 1239 r. (tamże, nr 528). 

10 Tylu ich bowiem świadkuje jednocześnie w 1222 r. (KDśl., t. III, nr 269). 
11 Feudał ten występuje jedyny raz w dok. z ok. 19 XI 1223 r. (KDŚl., t. III, 

nr 293) i może być utożsamiony z którymkolwiek z innych Andrzejów tego 
okresu. 

12 K. W ut k e, Zur Geschichte von Wurben bei Schweidnitz (ZfGS, t. 25:
1891, s. 236-273); L. R a d  1 e r, Beitrage zur Geschichte der Grafen von Wurben
(AfSKG, t. 17: 1959, s. 84 nn., t. 18: 1960, s. 36 nn). 

13 z. B i r k e n m a j e r  o w a, Rodowód średniowiecznych Gryfitów śląskich
(Roczniki TPN na śląsku, t. 5: 1936, s. 215-225). 
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pieczętujących się dwoma odrębnymi herbami. Była to bowiem jedna i ta sama 
rodzina wywodząca się z leżącej niedaleko Świdnicy Wierzbnej, używająca jednak 
dwu różnych godeł - jednego z wizerunkiem strzały, drugiego wyobrażającego 
6 lilii 14. Ojcem kanclerza Bogusława miał być - zdaniem Autora - Stefan 
z Wierzbnej, kasztelan Bolesławca. W rzeczywistości Stefan Andrzejowie, w latach 
1208-1237 kasztelan Bolesławca, nigdzie nie jest określony jako pochodzący 
z Wierzbnej 1s. Nięsłuszne jest też przypuszczenie Autora, iż śmierć Siefana An
drzejowica miała miejsce przed 1232 r. Wbrew poglądowi Autora nie można 
wątpić, że wymieniony 14 IX 1230 r. Stefan kasztelan Bolesławca tożsamy jest 
ze Stefanem Andrzejowicem Starym, występującym w tej godności zarówno 

przed, jak i po wymienionej dacie 10. Podzielenie wiadomości dotyczących kaszte
lana Bolesławca między dwie rzekomo różne postacie dziadka i wnuka wydaje 
�ię zabiegiem nieuzasadnionym. Nie można utożsamiać, jak czyni to Autor za 
F. Piekosińskim, osoby kasztelana Bolesława z jego imiennikiem podkoniuszym

· krakowskim z lat 1233-1241, a następnie kasztela9nem czchowskim (1243-1244)
i sandomierskim (1245-'1252) oraz wojewodą krakowskim z 1253 r. ów dostojnik
małopolski należy . wyraźnie do młodszego pokolenia niż kasztelan śląski. Zwa
żywszy również na małopolskie powiązania kanclerza Bogusława możliwe jest,
że podkoniuszy krakowski Stefan Andrzejowie był bratankiem autora zamysłu
osadzenia cystersów jędrzejowskich w Woszczycach i ewentualnie synem kaszte
lana Bytomia. Natomiast żadną miarą nie można tego Małopolanina identyfiko
wać ze Stefanem z Wierzbnej, poległym wraz z synem Andrzejem w bitwie pod
Legnicą 9 IV 1241 r. Wbrew Autorowi Długosz wcale nie określa wymienionych
wyżej rycerzy jako pochodzących z Małopolski 11• Źródła śląskie pozwalają dość
dokładnie odtworzyć biografię Stefana z Wierzbnej, który pojawił się w doku
mentach w 1209 r., a w latach 1228-1239 był dowodnie kasztelanem Niemczy 18• 

On to właśnie pieczętował się w 1226 r. strzałą 19• Potomstwo Stefana z Wierzbnej,
kasztelana Niemczy,· znamy dość dobrze, podobnie jak genealogię całej tej rodzi
ny. Otóż brak w niej miejsca dla kanclerza Bogusław:3- i jego braci. Nic też nie
wiadomo o kontaktach Wierzbnów z Małopolską, a nawet z Opolszczyzną. Nie ma
więc najmniejszych powodów, aby łączyć kanclerza Bogusława z tą właśnie dol
nośląską rodz-iną. Natomiast możliwe jest, iż istotnie był on bratem kasztelana
Bytomia i stryjem piastującego wiele urzędów Stefana Andrzejowica, małopol
skiego feudała, będącego osobą zupełnie różną od występującego o tymże imieniu
kasztelana dolnośląskiego Bolesławca.

14 Herbu z liliami używano w rodzinie Jana z Wierzbnej, wizerunek jego pie
częci daje P. P f o t  e n  h a  u e r, D. schies. Siegei, Breslau 1879, s. 25, tabl. I, nr 5, 
wisiała ona przy dok. z 16 XII 1261 r. (Schles. Reg., nr 1098). Natomiast brat Jana, 
Szymon z Wilkowa i Wierzbnej (obaj bracia występują w dok. z 1266 r.; tamże, 
nr 1222) pieczętował się strzałą (tamże, nr 1862; P f o t  e n  h a  u e r, op. cit., s. 27, 
tabl. II, nr 18). Syn zaś Szymona, Stefan, używał godła identyc:mego z herbem 
stryja (tamże, s. 27, tabl. II, nr 17). 

1; Por.: KDŚl., t. I, nr 132; t. II, nr 198; t. III, nr 273, 276, 287, 312; Schles. 
Reg., nr 362, 396, 497. 

16 Jako Stefan Andrzejowie (KDŚl., t. III, nr 287), Stefan Magnus (tamże, 
nr 312), Stefan (Schles. Reg., nr 362), Stefan Andrzejowie (tamże, nr 396). 

11 J. D ł u g  o s z, ![istoria Poionica, t. II (Opera omnia, wyd. A. Przezdziecki,
t. XI, Kraków 1878, s. 277).

1s KDŚl., t. II, nr 135; t. III, nr 336; kasztelan Niemczy (Schles. Reg., nr 338),
bez urzędu (tamże, nr 342), z synem Stefanem (tamże, nr 456a), z synem magi
strem Janem jako Stefan kasztelan Niemczy (Księga henrykowska, wyd. R. Gro
decki, Poznań 1949, s. 262), znów jako kasztelan Niemczy (tamże, s. 267), bez urzę
du, tamże, s. 289). 

10 KDŚl., t. III, nr 310. 
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Równiei inne ustalenia genealogiczne Autora wymagają poprawek. Niepraw� 
dopodobne wydaje się, aby występujący w 1246 r. bracia Zbrosław i Maciej byli 
synami poległego pod · Legnicą Andrzeja z Wierzbnej. Wspomniany tu Zbrosław 
jest albo kasztelanem Opola, albo, co bardziej prawdopodobne, Zbrosławem An
drzejowicem zwanym „Wilczek", wywodzącym się z rodziny panów z Tyńca nad 
Ślężą 20. Ponieważ Zbron to odrębne od Zbrosława imię, nie można utrzymywać, 
iż synem któregokolwiek z dwóch wspomnianych Zbrosławów był Stefan Zbrono
wic 21. Ten ostatni w posiadanie Żernicy, niegdyś własności wymienionych braci 
Zbrosława i Macieja, wszedł drogą kupna 22. Zatem i Stefana Zbronowica należy 
wykluczyć z grona prawdopodobnych krewnych kanclerza Bogu�ława. 

Zaprezentowana wyżej krytyka wywodów genealogicznych S. Rybandta pro
wadzi również do pewnego ogólnego wniosku, mianowicie, że badań genealogicz
ny.eh, niezwykle ważnych dla wcześniejszego średniowiecza, nie można już pro
wadzić dotychczasowymi metodami łączenia przypadkowo zebranych fragmenta
rycznych danych. Zamiast wątpliwej wartości monografii rodowych należy wy
chodzić od badań nad materiałem dotyczącym wszystkich feudałów zamieszku
jących terytorium całej historycznej dzielnicy Polski w przeciągu możliwie dłu
giego czasu. Wyniki tak pojętych badań genealogicznych powinny być publiko
wane w formie słowników biograficznych, zawierających komplet informacji źród
łowych dotyczących wszystkich feudałów występujących w źródłach. Słowniki 
takie zwalniałyby badaczy zajmujących się innymi problemami od bardzo trud
nych i często dla nich oqcych, przy czym nierzadko marginalnych badań genealo
gicznych. Tym samym pozwoliłyby im na lepszą koncentrację nad zasadniczymi 
tematami badań. Usamodzielnienie genealogii i rezygnacja z uprawiania jej na 
marginesie innych zagadnień może przynieść same korzyści. Nie zawsze bowiem 
składa się tak szczęśliwie, jak w wypadku recenzowanej pracy, że krytyka usta
leń genealogicznych autora· w sposób paradoksalny prowadzi do wzmocnienia za
sadniczych tez jego rozprawy. W interesującym nas przypadku chodzi o to, że 
wykluczenie powiązań kanclerza Bogusława z dolnośląskimi Wierzbnami, o któ
rych skądinąd wiadomo; że należeli do wiernych stronników Henryka Brodatego 
i jego syna, za to. wzmocnienie hipotezy łączącej osobę fundatora Woszczyc z ry� 
cerstwem górnośląskim i małopolskim, zwiększa prawdopodobieństwo tezy S. Ry
bandta, iż osiedlenie mnichów jędrzejowskich na Górnym Śląsku „można poczytać 
za przejaw opozycji względem Henryków śląskich" (s. 22). 

· Ró-wnież sporo uwag można by wnieść do przedstawionej w książce proble
matyki biblioteki klasztoru rudzkiego. Np. chy;ba bardziej szczegółowego wyjaś
nienia wymagałaby sprawa spisu książek tejże biblioteki. Z jednej strony Au,tor 
pisze o ·istnieniu inwentarza, z drugiej zaś o braku katalogu. Co więc w odróż� 
nieniu od inwentarza rozumie przez katalog biblioteki średniowiecznej? Rodzą się 
też· pewne wątpliwości, czy· przy omawianiu sposobów nabywania poszczególnych 
ksiąg Autor ustalił dciść precyzyjną granicę między darami a kupnem. Przecież 
na podstawie samych not proweniencyjnych, jeśli nie zawierają one w tej spra
wie jakichś szczegółowszych informacji, nie potrafimy z całą pewnością określić 
sposobu nabycia danej księgi, a zatem odróżnić pozycji zakupionych od darowa
nych. Podobne wątpliwości budzą· przyjęte przez Autora zasady uznawania rę-

20 A Mo e p e r t, Besitz und Verwandschaft des Grafen Wi!cho aus dem 
Hause Tschammer (1257) (ZfGS, t. 75: 1941, s. 86). Przedstawiciele tej dolnoślą
skiej rodziny sprawowali wysokie urzędy na Opolszczyźnie. Zbrosław był skarbni
kiem w 1274 r. (Schles. Reg., nr 1476) i sędzią w 1289 r. (tamże, nr 2099), jego 
zaś brat Michał kaszte�anem Głogówka, a Franciszek palatynem. 

21 Jako kuriozum należy odnotować pogląd Z. Bir'kenmajerowej (op .. cit.,
s. 218), źe chodzi tu o syna Jana Stefanowica z Wierzbnej.

22 Kupił część Żernicy za 22 grzywny od Gniewomira w 1274 r. (Schles. Reg.,
nr 1475). 

'I - Sobótka 3/78 
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kopisów za domniemany produkt skry'Ptorium w Rudach. Na tej podstawie w koń
cu ustalił, że wytworem tegoż skryptorium było 41 rękopisów, z tego 4 na pewno, 
resrla zaś to tylko domniemanie. Czy przy tak dużej liczbie rękopisów domnie
manych. można pokusić się o właściwą ocenę własnej produkcji pisarskiej klaszto
ru rudzkiego? Stąd też mało przekonujące wydaje się być obliczenie Autora, że 
z zachowanej do dziś części średniowiecznego ksi�gozbioru z Rud aż 72°/o rękopi
sów było produktem miejscowego warsztatu pisarskiego. Niezupełnie precyzyjne 

· jest także s•twierdzenie, iż średniowieczna oprawa była współczesna danemu ręko
pisowi. Było to oczywiście regułą, jednakże zdarzały się wyjątki. Ukończona
przez skrybę książka nie od razu musiała trafić do warsztatu introligatorskiego,
z kolei istniejące już oprawy mogły z wi�lu powodów ulegać zniszczeniu i z cza
sem należało je odnawiać lub wymieniać na nowe. W pewnym stopniu wspomi
na o tym sam Autor, pisząc o sporządzeniu dodatkowego zabezpieczenia dla
zniszczonej oprawy jednego z rudzkich kodeksów (s. 160). Biorąc pod uwagę nie
korzystny fakt,. iż ze średniowiecznej biblioteki w Rudach zachowała się tylko
pewna część ksiąg, do tego w stosunku do części zaginionej bliżej nie określona
ani pod względem ilości, ani jakości, Autor świadomie zrezygnował z odrębnych
badań porównawczych zachowanych średniowiecznych ksiąg nidzkich z innymi,
opracowanymi dziś księgozbiorami czasów średniowiecza. Decyzja taka nie w pełni
wydaje się słuszna, tym bardziej że w samej pracy Autor z dużym powodzeniem
ucieka się nieraz do różnego rodzaju porównań, w tym także w sprawach bi
bliotecznych. Wydaje się, że na wspomnianą rezygnację wpłynęła obawa Autora,
by w świetle zachowanego księgozbioru klasztor rudzki nie wypadł zbyt nieko
rzystnie na tle innych bicbliotek klasztornych. Także niezbyt chyba szczęśliwym
posunięciem Autora była ś·wiadoma rezygnacja z pełniejszego przedstawienia dzia
łalności kancelaryjnej rudz'kich cystersów, która - jak informuje --' będzie przed
miotem odrębnej rozprawy. Podobnie zrezygnował z wyodrębnienia spraw życia
wewnętrznego klasztoru rudz·kiego, uzasadniając to- brakiem dostatecznej ilości
nowych informaćji i w związku z tym obawą, że byłoby to jedynie powtórzenie
danych z dotychczasowej literatury przedmiotu. Obie te rezygnacje, podyktowane
być może koniecznością ograniczenia objętości książki, nie wydają się słuszne.
W każdym bądź razie uszczuplają one w jakimś stopniu całoś<;iowe ujęcie pro
blematyki rudzkiej.

Lekturę recenzowanej pozycji znacznie ułatwiłby aneks w postaci zwięzłego
katalogu zachowanych kodeksów i inkunabułów dawnej biblioteki rudzkiej: Ozna
czanie w tekście książki pozycji ,z tejże biblioteki obecnymi sygnaturami wro
cławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej sprawia, że nawet przy uważnym cz:}"taniu
często nie od razu wiadomo, o jaką i zwłaszcza o jakiej treści księgę Autorowi
chodzi. W końcu potrzebne informacje można odszukać w pod-rozdziale traktują
cym o zawaritości treściowej średniowiecznego księgozbioru rudzkiego, jednakże
wszystko to sprawia czytelnikowi zbyt dużo niepotrzebnych utrudnień. Zapewne
korzystnym rozwiązaniem byłoby również zamieszczenie fotografii z wybranymi,
najbardziej charakterystycznymi próbkami pisma · tekstowego i not własnoś.cio
wych przebadanych ksiąg rudzkich. Może w ten właśnie sposób Autor zdołałby
skutecznie zapobiec ·rodzącym się w trakcie lektury książki wątpliwościom, sy
gnalizowanym już wyżej, co do proweniencji księgozbioru i działalności skrypto
rium klasztornego w Rudach. Odczuwa się również brak bibliografii i zwłaszcza
indeksów. Trzeba też wspomnieć, ·że mimo zamieszczonej erraty trafiają się
w pracy błędy drukarskie, np. Bolesław zamiast Bogusław (s. 19). Wreszcie sporo
zastrzeżeń budzić może jakość druku, np. w kilku pierwszych arkuszach wprost
fatalnie odbito literę „k".

Marek Cetwiński, Stanisław Soiicki 
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R. C. H o f f  m a  n n, WROCŁAW CITIZENS AS RURAL LANDHOLDERS, AN
OFFPRINT OF THE MEDIEV AL CITY, Yale University 1977, SS. 18. 

Pod koniec 1977 r. w ręce polskiego czytelnika dostała się mała objętościowo, 
ale bardzo cenna rozprawka naukowa pt. Wrocławscy mieszczanie jako wiejscy

posiadacze ziemscy. Autor, młody badacz amerykański, ukończył znany uniwersy
tet Yale i jest już wziętym naukowcem nie tylko w USA, lecz także w Polsce. 
Ogłosił on szereg artyikułów na łamach amerykańskich i polskich· czasopism histo
rycznych, poświęconych głównie sprawom Śląska od XIII do XVI w. 

Hoffmann w omawianym artykule wykorzystał niemalże całą dostępną mu 
literaturę obcą (polską, niemiecką, francuską i belgijską), starszą i nowszą, jak 
również skorzys.tał z archiwaliów niemieckich, _przede wszystkim ze zbiorów W AP 
we Wrocławiu. W artykule Autor powołuje się szczególnie na prace J. Domań
skiego, W. Korty, R. Hecka i E. Maleczyńskiej. Jeśli chodzi o literaturę niemiecką, 
to czerpał głównie z dorobku G. Pfeiffera i H. Wendta. 

Treścią tego krótkiego opracowania są głównie problemy kupna ziemi przez 
zamożnych mieszczan wrocławskich i związane z tym rozmaite reperkusje natury 
społeczno-politycznej w latach 1300-1530. Autor wyjaśnia motywy postępowania 
miesz,czaństwa kupującego ziemię; jakie znaczenie miało dla niego nabycie ma
�ątku ziemskiego, bogactwo, wpływy polityczne, a w dalszej kolejności nobilitacja 
wielu zamożnych mieszczan Wrocławia. Pi:zykładem takiej \\'.łaśnie ewolucji są 
skrótowo przedstawio11e dzieje rodziny Saurma-Jeltsch. Warto zwrócić uwagę 
na bardżo ostre spojrzenie Hoffmanna ria zjawisko występowania deklasacji wśród 
wielu zamożnych rodów mieszczan -wrocławskich. Zdawali bowiem oni sobie spra
wę, że jedyną legalną platformą wybicia się, osiągnięcia wysokiej pozycji spo
łecznej, prestiżu, jest przejście do stanu uprzywilejowanego. Mieszcza1'istwo za
częło-, nabierać znaczenia politycznego w prowincji śląskiej dopiero w XVII 
i XVIII w. Ka·pitał pieniężny zainwestowany przez mieszczan w dobra ziemskie, 
zmieniał bardzo szybko dotychczasowy stan ich posiadania. Własny majątek ziem
ski stanowił też zabeZJpieczenie kapitału bogatych mieszczan przed klęskami ży
wiołowymi czy buntami plebsu wrocławskiego. 

Charakter_ publikacji, a szczególnie jej objętość z góry przekreślają możliwość 
pełniejszej analizy podjętego problemu, niemniej zasygnalizowane zagadnienia sta
nowią ważny przyczynek do dalszych badań nad dziejami mieszczaństwa wrocław
skiego. 

Andrzej Huczek 

TRADYCJE ŚLĄSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ - J. ELSNER A POLSKA 
KULTURA MUZYCZNA XIX WIEKU. (Grodkowski Ośrodek Kultury, Grodkowskie 
Tow. Kulturalno-Oświatowe. Prace Archiwum śląskiej Kultury Muzycznej przy 
Bibliotece Głó�nej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach), Ka
towice-Grodków 1977, ss. 106. 

Nie posiadamy jeszcze syntetycznego opra·cowania śląskiej pieśni ludowej. 
Tym większego znaczenia nabiera pozycja poświęcona śląskiej kulturze muzycznej 
czy folklorowi mu.zyczne�u. Czwarty. zeszyt „Prac Archiwum Śląskiej Kultury 
Muzycznej przy Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Ka
towicach" · zawiera materiały z sesji naukowych, zorganizowanych w ramach V 
i VI Dni Elsnerowskich w Grodkowie w 1974 i 1976 r. Poświęcono je postaci 
Józefa Elsnera', śląskiej muzyce artystycznej oraz dolnośląskiej pieśni ludowej. 
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W, zeszycie znalazły się następujące referaty: K. Musioł, Rozwój śląskiej muzyki 
artystycznej. Od średniowiecza do klasycyzmu; Działalność wydawnicza Józefa 
Elsnera; Elsneriana w Archiwum Sląskiej Kultury Muzycznej w Katowicach; 
A Nowak-Romanowicz, Elsner· w Teatrze Narodowym; Wkład Józefa Elsnera do 

polskiej kultury muzycznej; J. Majchrzak, Polska pieśń Ludowa Sląska w doku
mentach i przekazach; M. Zduniak, Józef Elsner a kuitura muzyczna Wrocławia 
w pierwszej połowie XIX wieku; B. Jeszka-Blechert, Proweniencja rękopisu z de
dykacją J. Elsnera ze zbiorów Archiwum Sląskiej Kuitury Muzycznej. Do refera

tów wkradły się niekiedy drobne usterki. Warto też uzupełnić czy sprostować nie

które ich tezy. 
Pierwszy artykuł Musioła, opracowany na podstawie bogatej literatury i źró

deł, stanowi krótki zarys wiedzy o śląskiej kulturze muzycznej badanego okresu. 

Według J. Reissa kompozycje Tomasza Stoltzera zostały umieszczone nie tylko 
w tabulaturze organowej Jana z Lublina, lecz także i w tabulaturze z biblioteki 
klasztornej ś�. Ducha. Ponadto jego trzygłosowe pieśni nabożne zawiera śpiew
nik pt. Conventus novi wydany w Augsburgu w ·1540 r. 1

Nader ciekawą postacią naszego renesansu jest niewątpliwie Jerzy Liban 
z Legnicy. Do bibliografii przytoczonej przez Musioła dodalibyśmy jeszcze do
ciekliwą publikację J. Reissa 1>t. Przyczynki do dziejów muzyki w Polsce 2• 

Poza pracami Marcina Agricola (właśc. Martin Sare), które autor wymienia, 
J. Reiss podaje jeszcze. takie jego pozycje, jak Musica choralia (1533) i Rudimenta
musices (1535) 3.

Warto też przypomnieć, iż Leon Handzel napisał w 1952 r. w katedrze Muzy
kologii Uniwersytetu Wrocławskiego pracę magisterską pt. Septem Psalmi poeni
tentiales Szymona Madelki z Opola (1598) wraz z monografią kompozytora 4• Po
nadto opublikował kilika artykułów na temat Madelki 5. 

Mówiąc o roz,kwicie wykonawstwa muzycznego w dobie klasycyzmu na Śląsku, 
Autor wymienia parę miejscowości, w których działały dworskie zespoły· ope
rowe lub instrumentalne. Do wym'ienionych miejscowości należy jeszcze dodać 
miasteczko Pokój opodal Opola. Dwór księcia wirternbersk-iego w Pokoju pro

wadził bowiem od 1794 r. teatr i orkiestrę. Stąd też ta mała miejscowość górno
śląska oglądała obok współczesnych sztuk uczuciowo-sentymentalnych i obycza
jowo-moralnych w stylu dramatu mieszczańskiego, dzieła wybitnych twórców, ja,k 

W. Szekspira, G. E. Lesinga, F. Schillera oraz słuchała kompozy,cji A Salieriego,
K. Dittersdorfa, W. A Mozarta. Przedstawienia teatralne odbywały się w każde

środy i soboty, a koncerty w czwartki i niedziele. Warto nadmienić, że żył tutaj

i tworzył od września 1806 do końca lutego 1807 r. Karol Maria Weber, autor Wol
nego Strzelca 6.

Autor wspomina, iż z doby klasycyzmu zachowały się wykazy członków ka

peli częstochowskiej, a wśród nich również nazwiska kompozytorów i wykonaw
ców pochodzących ze Śląska. Szkoda; że autor nie podał wszystkich ich nazwisk, 
a jedynie wymienił E. Briknera i F. Gotschalka. 

: J. R e  i s  s, Historia muzyki w zarysie, wyd. III, Warszawa, s. 146; t e  n że, 
Mała encyklopedia muzyki, Warszawa 1960, s. 714; t e  n ż e, Najpiękniejsza ze 
wszystkich jest muzyka polska, Kraków 1958, s. 57. 

2 T e  n ż e, Przyczynki do dziejów muzyki w Polsce, Kraków 1923, s. 1-18. 
3 T e  n ż e, Historia muzyki ... , s. 173. 
1 K. M i  c h a  ł o w s k i, Bibliografia polski'ego piśmiennictwa muzycznego, Kra

ków 1955, s. 225. 
s L. Ha n d z  e 1, Simon Bar Jona Madelka (Muzyka, 1957, nr 3, s. 51-60); 

t e  n ż e, Siedem psalmów pokutnych i motet pokutny Szymona Bar Jona Madelki 
(Muzyka, 1962, nr 2, s. 94-102). 

s P. św i e  r c, Gdy Karol Maria Weber komponował w Pokoju (Trybuna Opol
ska, 1974, nr 28/7139). 
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Na s. 18 i 23 wymienia Autor miejscowość Rudno na Opolszczyźnie. Chodzi 
tu chyba o Rudy Wielkie w. b. pow. raciborskim, w których w 1258 r. książę 
Władysław Opolczyk ufundował klasztor dla cystersów sprowadzonych z Jędrze
jowa. 

B. Jeszke-Blechert zajęła się genezą i analizą utworu Salve Regina. Po dłu
gich i gruntownych wywodach Autorrka nie ustaliła autorstwa utworu. Słowo 
„Dominikana" należy traktować jako wyrażenie użyte w gwarze śląskiej. Jeszcze 
po dzień dzisiejszy lud na Śląsku nazywa odnośnych zakonników: ,,dominikan", 
,,franciszkan". Stąd też można przypuszczać, iź określenia tego użył sam Elsner, 
który jako Ślązak znał dialek,t śląski. 

Najobszerniejszy arty,kuł przedstawił J. Majchrzak. Zajął się w nim stanem 
badań nad folklorem dolnośląs·kim, zasobami materiałów źródłowych oraz zagad
nieniem zbieractwa pieśni ludowych ną Dolnym Śląsku w XIX i � I poł. XX w. 
Autor winien był podać tytuły dwóch pieśni (s. 40) zanotowanych w pow. oław·
skim przez J. S. Bandtkiego. Chodzi o pieśni: Od Oławy deszcz idzie oraz Wiem

ja ptaszka w lesie, które ukazały się pt. Polnische Volkslieder um Ohlau in Schle

sien 1. To przecież jedna z ważnych dokumentacji polskości ziemi śląskiej. Do 
wymienionych os.obistości (s. 40) wrocławskiego środowiska uniwersyteckiego 
(Bi.isching, Weinhold, Fallersleben, Purkyne, Czelakowski, Mosbach i in.), zaj
mujących się badaniem folkloru na śląsku, należy dodać Władysława Nehringa, 
który prawie przez 40 lat prowadził katedrę slawisty,ki we Wrocławiu a. Na s. 3,� 
w wierszu 4 od dołu winien być rok 1920, zamiast 1820, zaś na s. 48 wiersz 16 
od dołu zamiast Stępczyfrskiego winno być Stęczyńskiego. 

Teksty referatów przeplatane są faksymiliami stron tytułowych dzieł lub utwo
rów J. Elsnera. Szkoda tylko, że zeszyt ten wydany został w małym nakładzie 
i właściwie znajduje się poza obrotem księgarskim. To pożyteczne wydawnictwo 
winno znaleźć się przede wszystkim w bibliotekach wszystkich typów szkół mu
zycznych oraz w rękach nauczycieli wychowania muzycznego. 

Piotr Swierc 

F. H e r t z, THE GERMAN PUBLIC MIND IN THE NINETEENTH CENTURY.
A SOCIAL HISTORY OF GERMAN POLITICAL SENTIMENTS, ASPIRATIONS 
AND IDEAS, wydał F. Eyck, London 1975, SS. 422. 

Autor był Austriakiem, studiował w Wiedniu, Mediolanie i Londynie, po 
1918 r. zajmował wyższe stanowisko urzędnicze. W latach 1930-1938 pracował 
m. in. w Halle. W 1938 r. emigrował do Londynu, gdzie przebywał aż do śmierci
w 1964 r. Napisał sporo prac, wiele z nich o charakterze ekonomicznym czy,
jak powiedzielibyśmy dzisiaj, politologicznym. Zajmował się zwłaszcza stosunka
mi gospodarczymi i politycznymi w Austrii, .także rasizmem i nacjonalizmem,
nawet wojną chłopską'. dziejami Grecji i literaturą antyczną. Dominują zainte
resowania dziejami ideologii, ale rozrzut tematyczny publikacji jest wielki, a bra
kuje w dorobku szczegółowych opracowań źródłowych. Te c'echy pisarstwa Hertza
ważne są 'do zrozumienia także i omawianej ks,iążki.

7 Monatsschrift von und fur Schlesien,. Wrocław 1829, s. 237-238. 
a J. P o ś p i e c h, Folklorystyka śląska w pracach Władysława Nehringa (Stu

dia Śląskie, t. XXVI, 1974, s. 261-272); t e  n ż e, Józef Jagło (1872-1949) (Kwar
talnik Opolski, 1974, nr 4, s. 82-84). 
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Trzeci tom syntezy (t. I, London 1951; t. II, London 1962) wydany został dzięki 
staraniom rodziny przez prof. Eycka z Kanady. Obejmuje on XIX w. do 1890 r., 
t. II sięgał do okresu Oświecenia, niezbyt jasne są losy pozostawiony,ch przez Au
tora materiałów dotyczących lat po upadku Bismarcka. Dzieło oparte jest na li
teraturze, tej zaś do historii Niemiec nie brakuje. Toteż choć Her,tz z wielką
erudycją wygrzebał wiele materiału szczegółowego, ważniejsze jest ujęcie pro
blemu, nie bez znaczenia także dla historyków polskich wobec zainteresowania
dziejami myśli politycznej.

Termin „public mind" Autor precyzuje jako „polityczne i społeczne odczucia, 
opinie i aspiracje różnych grup formującego się społeczeństwa niemieckiego" (użył 

terminu people, ale chodzi bardziej o naród), szczególnie tych, które określały 
politykę (s. 7). Tytułowe pojęcie przec,iwstawia historii pańs•twa, ale także naro
du czy opinii publicznej, jako że te pojęcia mają tendencję do pewnej jednoli

tości, podczas gdy jemu chodzi o „różnorodność rozbieżnych kierunków",. zarów
no takich, które zmierzały do integracji, jak i przeciwstawnych. ,,Celem studium -
pisze dalej Auitor - jest ukazanie, co różne grupy Niemców każdego szczebla i kla
sy myśleli o rządzących, w jakim stopniu ich popierali lub im oponowali, jakie 
były ich życzenia, nadzieje i obawy, uprzedzenia, ideały i pojęcia dobra i zła" 
(s. 7-8). Nie trzeba chyba •bliżej uzasadniać, że jest to niezwykle szerokie za
kreślenie tematyki, w gruncie rzeczy niewykonalne, nawet na podstawie wspom
nianych przez Autora kategorii źródeł, takich jak literatura i prasa, pisarstwo 
religijne i prawnicze. 

Nic więc dziwnego, że realizacja przyjętych zasad wygląda różnie. Jednym 
z zagadnień, które nasuwa się przy rozpatrywaniu_ podobnych prac, jest sposób 
traktowania faktograficznego materiału historycznego, a więc tego, co umownie 
można by nazwać „zwykłą hi:;torią". 6twierdz:ić należy, że w pracy Hertza mate
riał ten przeważa, w niektórych częściach rozprawy zdecydowanie dominuje nad 
„społeczną historią niemieckich politycznych emocji, aspiracji i idei". Tak jest 
zwłaszcza w opisie okresu po 1871 r., gdy praktycznie niemal nie występuje „pu
blic mind", ale zdarza się i wcześniej. Widać pod tym względem wyraźną różni
cę z książką H. Kohna, The Mind of Germany (1961), najbliższą tematycznie pracy 
Hertza. We wstępie Hertz pisze, że opis wypadków ograniczony został do koniecz
nego minimum, ale eliminacja z kolei ograniczana była faktem, że chodziło o śle
dzenie nurtu i praktyki oraz teorii życia politycznego w Niemczech (s. 8). W rezul
tacie ograniczenie eliminacji jest zbyt daleko idące. 

Tytułowa temat;>nka lepiej prezentowana jest w rozdziałach poświęconych 
pierwszej połowie XIX w. (są one zresztą obszerniejsze, tekst do 1874 r. stanowił 
ok. 600/o całości). 

Drugą cechą pracy Hertza jest zwracanie uwagi na osoby (w tytułach roz
działów i podrozdziałów pojawia się 25 11azwisk ze zdecydowaną przewagą ludzi 
pióra) i na prasę (w indeksie wymienionych jest ok. 60 tytułów czasopism). Mniej
sze znaczenie posiadają kierunki ideowe czy problemy. Autor zamieścił także frag
menty poświęcone zjawilskom gospodarczym, nauce, prądom artystyczn)"m i wy
znaniom religijnym, ale dla charakterystyki myśli publicznej osoby i prasa dzier
żą niezaprzeczalny priorytet. 

Przewaga części dotyczącej pierwszej połowy stulecia spowodowała, że więcej 
tu jest fragmentów ciekawych. Przykładem może być krótki urywek o wczesnych 
koncepcjach rasistowskich, w którym omówiono mało znanych pisarzy G. Klemma 
i G. F. Kolba (s. 227), czy inny, doty•czący prasy w czasie Wiosny Ludów (s. 244). 
Natomiast bardzo niewiele jest o tworzeniu zaczątków partii politycznych. Gdy 
pisał o „wiedzy politycznej" w późniejszych latach, operował fuż nazwiskami skąd
inąd dobrze znanymi. Charakterystyczne jest, że napisał sporo o wcześniejszych 
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historykach (np. o Niebuhrze), ale bardzo mało o późniejszych (np. o Treitschkem, 
który na opinię niemiecką wywarł na pewno znacznie większy wpływ - może 
w tym wypadku chodziło o to, że wpływ ten uzewnętrznił się bardziej po 1890 r.). 
Ostatnim chronologicznie fragmentem, który wyraża tytułowe zagadnienie .pracy, 
jest urywek o skutkach 3 wojen Bismarcka dla opinii publicznej w Niemczech 
(s. 330 nn), nie sięgający wyraźniej poza rok 1871.

Materiał do ewolucji „public mind" w Niemczech ograniczony jest faktem, że 
Autor sporo miejsca poświęcił Austrii, i to także w okresie, gdy drogi państwa 
Habsburgów i Hohenzollernów wyraźnie się rozchodziły (pracę kończy rozdział 
dotyczący monarchii naddunajskiej od 1867 r. do rządów Taaffego). Podkreślanie 
różnych nur,tów myśli niemieckiej skłoniło Autora do zamieszczenia obszernego 
rozdziału o średnich i małych państwach niemieckich w latach 1815-1848 (znacz
nie większego niż roz<lziały o Austrii i Prusach razem wzięte). Ta sama intencja 
spowodowała' ·cpyba także, że w całości pracy bra·kuje elementu syntetyzującego 
rozrzucone w niej uwagi szczegółowe. 

Adam Galas 

F. S t e r  n, GOLD AND IRON. BISMARCK, BLEICHRODER AND THE
BUILDING OF THE GERMAN EMPIRE, London 1977, ss. XXUV + 620. 

„Wielkie zagadnienia dzisiejsze nie zostaną rozwiązane mowami i uchwałami 
większości - był to zasadniczy błąd lat 1848 i 1849 - ale krwią i żelazem", 
stwierd�ił Bismarck w znanej mowie z 1862 r. ,,Krew" ze słów Bismarcka ekono
mista Keynes zamienił w kilkadziesiąt lat później na „węgiel". Do obu tych okre
śleń nawiązuje Autor omawianej ksią:bki, tym razem zastępując „krew" ,,złotem". 
Cenny kruszec był konieczny, gdyż obszerna praca poświęcona jest bankierowi 
kanclerza, Gersonowi Bleichroderowi. 

Z kilkunastu zespołów archi:walnych z obu państw niemieckich, Francji, 
Au�trii, Anglii i Stanów Zjednoczonych, z których korzystał Stern, na uwagę za
sługują zwłaszcza archiwa Bleichrodera (Harvard University), Rothschildów (Paryż) 
i Bismarcka (Friedrichsruh), najczęściej cytowane w przypisach. I w innych 
Autor znalazł zresztą też ciekawe materiały, np. w Paryżu raporty berlińskiego 
przedstawiciela Francji. 

Stern sam stwierdza, że „jest to książka o Niemcach i Żydach, o władzy 
i pieniądzach. Jest to książka koncentrująca się na Bismarcku i Bleichroderze, 
na jurl1krze i Żydzie, mężu stanu i bankierze, będących współpracownikami przez 
ponad 30 lat" (s. XV). 

B-leichroder znany był dobrze współczesnym (wszak i Rzecki w Lalce wymie
nił go wśród kilku najbardziej znanych ludzi swoich czasów). Natomiast znacznie 
gorzej potraktowali go historycy; wielu pisało wprawdzie o nim jako o finansowym 
doradcy Bismarcka, nikt nie zajął się nim bliżej. Łatwo zro�umieć, że nie pasował 
do obrazu „żelaznego kanclerza", jaki odmalowywali piewcy jego chwały, zarów
no im, jak i krytykom twórcy II Rzeszy brakowało źródeł do wyjaśnienia jakże 
złożonej i bogatej roli Bleichrodera. Do tych źródeł, jak wspomniano wyżej, dotarł 
Stę_rn, a owocem stała się monografia. 

Podzielona została ona na trzy części: ,,Hazardowny wzlot w latach 1859-1871",

czyli udział Bleichrodera w poczynaniach Pru·s i Bismarcka na drodze do zjed!lO
czenia Niemiec; ,,Bankier imperium", czyli czasy rządów kanclersk;ich Bismarcka 
oraz „Udręka asymilacji", stanowiąca próbę oceny pozycji Bleichrodera jako Ży
da. Wobec braku dostępu do wszystlcich zasadniczych źródeł pracy, tylko w nie
których wypadkach możliwa będzie dyskusja z jej założeniami. 
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Bleichroder zaczynał swoją działalność jako przedstawiciel Rothschildów, 
w 1858 r. został bankierem Bismarcka, a parę lat później współpraca ta nabrała 
wielkiego znaczenia. W części I w chronologicznie ułoźonych rozdziałach widać 
wzrost znaczenia i męża stanu, i bankiera, choć nie brakowało krytycznych mo
mentów. Najważniejszym zagadnieniem było nakreślenie roli Bleichrodera w tak 
ważnym okresie. Wyróżnić można parę rodzajów jego poczynań. Jednym było za
pewnienie Bismarckowi odpowiedniego oparcia finansowego, czy to bezpośrednio 
przez uzyskanie pożyczek, czy przez obracanie papierami wartościowymi. Najistot
niejsze były te poczynania w czasie przygotowywania i prowadzenia kolejnych 
wojen; wówczas ·Autor nie ·szczędzi stwierdzeń, że słabą stroną Bismarcka była

konieczność mobilizowania pieniędzy (np. s. 71), ukazuje „poszukiwanie przez Bis
marcka funduszów" (np. s. 56) czy stwierdza brak pieniędzy (np. s. 79). Tę formę 
działalności Bleichrodera, choć Autor powiedział o niej znacznie wię:ej, niż dotąd 
wiedziano, można było przewidzieć. 

Dyskusyjna natomiast pozostaje jej ocena. Choć Autor. nigdzie nie -wygłasza 
podobnego wniosku, na podsfawie jego wywodów można by przypuści( że bez 
pomocy Bleichrodera bardzo trudne, jeżeli w ogóle możliwe, byłoby prowadzenie 
wojen lat 1864-1871. Za stanowisk•iem Autora przemawia konflikt Bismarcka z sej
mem, który odrzucał projelcly budżetów. Równocześnie choć Stern pisze sporo 
o finansach Prus, obraz ten nie jest pełny. Wiele wskazuje na to, że finanse państ
wa na początku lat 60-tych przedstawiały się korzystnie i że np. wojnę 1864 r.
można było prowadzić bez zaciągania pożyczek. Autor w sposób efektowny pod
kreśla dramatyzm sytuacji, ale trudno sprawę uznać za rozstrzygniętą .

. Inną formą działalności Bleichrodera była jego działalność dyplomatyczna. 
Korespondencja bankiera z Rothschildami służyła np. Bismarckowi do tego, 
aby nieoficjalnymi ,kanałami przekazywać do Londynu, Paryża czy Wied·nia wia
domości czy. sugestie (np. •s. 35, 37, 124, 127). Bleichroder służył także jako źródło 
wiadomości dla korpusu dyplomatycznego w Berlinie (np. s. 118). Nie jest wpraw
dzie rzeczą nową, że Bismarck w swojej dyplomacji używał bardzo różnorodnych 
metod, że tlłkimi właśnie kanałami płynęły nieraz wiadomości ważniejsze i praw
dziwsze niż drogą oficjalną; niemniej jednak wiele jest tutaj materiału bardzo 
ciekawego. 

Jeszcze w innych wypadkach Bleichroder służył jako pomost dla uzyskania 
kontaktów z niektórymi przedstawicielami opozycji (np. s. 82). 

Form działalności Bleichrodera było jeszcze więcej (np. udział w administro
waniu kontrybucją francuską, poufne misje w czasie wojny 1870-1871 r.). Ogra
niczając się jednak do podanych· przykładów, stwierdzić należy, że Auitor nie stara 
się przesadnie ocenić roli Bleichrodera. Stwierdza, że mówić można o jego w.pły
wach, nigdy zaś o władzy (s. 112). Czasami bankier występuje wyFaźnie jako na
rzędzie premiera. Oddziaływanie jego widzi w sprawach mniej uchwytnych. Na 
podstawie wywodów Sterna można by zaryzykować stwierdzenie, że Bleichroder 
uczył Bismaroka �asad funkcjonowania kapitalizmu. W konsekwencji „Bismarck 
stworzył dobre warunki dla kapitalizmu, a Bleichroder ułatwił przeżycie przedka
pitalistycznego porządku społecznego" (s. 96). Wiadomo zaś, w jakim stopniu now
sza literatura (np. Wehler) rolę junkrów uważa za cechę systemu politycznego 
w Rzeszy. 

Druga część pracy ułożona jest według zagadnień, które dają znakomity prze
gląd dziedzin działalności Bleiohrodera. Prowadził on interesy kanclerza, przy
czyniając się do powiększenia niebagatelnego majątku. Pożyczkami i radami słu
żył licznym politykom, wojskowym i dyplomatom, i to nieraz należącym do Pan
teonu. historii Niemiec. Chęć zysku sięgała do sfer. najwyższych (np. Roon sprze
dał .majątek za potrójną cenę kupna, s. 171-172), a wiele fragmentów pracy jest 
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jakby podszewką oficjalnej historii. Bardzo głęboko poczynania „bankiera Rze
szy" sięgały w życie gospodarcze państwa, które wyrastało na jedną z czołowych 
potęg ekonomicznych świata. Dotyczy to także polityki gospodarczej władz, stąd 
znaczna była jego rola przy wykupie kolei czy przy zmianie polityki celnej 
w 1879 r. Interesował się· polity,ką wewnętrzną, a przykładem może być rola, 
jaką odegrał przy łagodzeniu stosunków między Bismarckiem a Centrum, pośred
nicząc w kontaktach z Windthorstem (np. s. 203-204). Brał udział w różnych roz
grywkach i intrygach (nawet w sprawach osobii:;tych kanclerza, a dowodem udział 
w ,pokrzyżowaniu małżeństwa Herberta Bismarcka, s. 254). Bardzo liczne były jego 
powiązania z prasą (np. pośredniczył przy uczynieniu z Agencji Wolffa półofi
cjalnego organu rządu, administrował znanym „funduszem gadzinowym" - nota
bene może to powód, że w aktach urzędowych o oddziaływaniu na prasę jest sto
sunkowo mało materiału, por. np. Deutsches Staatsarchiv Merseburg, Rep. 120 A 
I Fach 2 nr 7, T. I-VI - kontaktował się nawet z redaktorami lewicowo-liberal
nymi, jak z „Frankfurter Zeitung", s. 275). W polityce zagranicznej organizował 
dla Bismaroka d.opływ informacji z Petersburga czy Paryża, a dochodziły one 
8 dni wcześniej niż za ,pośrednictwem ambasadorów (s. 305), używany był do 
poufnych misji dyplomatycznych; nawiązał bliskie stosunki z Munsterem w Lon
dynie, a korespondował też z Disraelim. Zajmował się polityką kolonialną i pro
pagandą na jej rzecz, pożyczkami ture0kimi, całym środkowym Wschodem, Egip
tem, Meksy<kiem czy Chinami. To niepełne zestawienie kierunków działania 
Bleichrodera zadziwia wszechstronnością. 

Podobnie jak w okresie przed 1871 r. znacznie bardziej tlysktisyjna jest kwe
stia zasięgu jego wpływów. Nie brakows1ło wystąpień nieu�anych {np. interwen
cja u Bismarc,ka w sprawie ustaw o ubezpieczeniach, s. 220), a częściej można 
mówić, że był bardziej wykonawcą czy narzędziem niż inicjatorem. Jak to for
mułuje autor, Bleichroder musiał popierać rząd, jeśli chciał zachować swoją spe
cjalną pozycję między bankierami niemieckimi, był jakby niewolnikJem swojego 
znaczenia (s. 416). Mimo wszystko jednak zakres działalności Bleichrodera był tak 
znaczny, że praca Sterna zmusza do wprowadzenia poprawe·k do wielu kwestii -
z dziejów Rzeszy bismarckowskiej. 

Związki z Bismarckiem spowodowały, że upadek tego ostatniego oznaczał tlla 
Bleichrodera „koniec świata" (s. 451). Daremnie próbował nawiązać kontakty z ob
cym mu otoczeniem Wilhelma II (według Autora miał być centralną figurą 
w sporze o politykę zagraniczną między starym kanclerzem a młodym . cesarzem, 
s. 438, co wygląda na przesadę).

Mimo wielkiego podziwu dla zebranych przez Autora materiałów i dla ogrom
nych osiągnięć, nie można się oprzeć pewnym uwagom krytycznym. Choć Stern 
korzystał - jak stwierdziłem - z wielu zespołów archiwalnych, najbardziej jed
nalt z papierów samego Bleichrodera. Mogło to spowodować zbytnie podkreślenie 
jego działalności. Obok tego bankier ukazany jest głównie w powiązaniu ze świa
tem politycznym, a mniej ze światem interesów (choć wzmiankowani są jego part
nerzy, jak Hansemann czy Deutsche Bank, ustępują oni jednak z,decydowanie 
politykom). I to także mogło mieć znaczenie - dla rozłożenia akcentów. 

Już w wielu rozdziałach dwóch pierwszych części monografii Bleichroder 
charakteryzowany. jest jako Żyd, jedyny uszlachcony Żyd w Rzeszy, który nie 
zmienił wyznania, niosący pomoc dla współwyznawców (temu w znacznej mierze 
poświęcony jest rozdział o jego stosunku· do Rumunii). Postawiony jest też pro
blem współistnienia jego żydostwa i zarazem niemieckich przekonań narodowych 
czy wręcz nacjonalizmu, a także trudności awansu społecznego, który postępował 
oporniej niż robienie fortuny. Mowa jest o antysemityzmie w Niemczech. Wszyst

kie te zagadnienia rozwinięte zostały w części trzeciej, choć rozmiarami najskrom
niejszej, przecież zajmującej blisko 100 stron. Wydaje się, że wiele jest tu z pa-
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trzenia na stosunki w Niemczech bistnarckowskich przez pryzmat antyżydowskich 
poczynań czasów Hitlera. Mimo. częstej niechęci do Żydów, antysemityzm miał 
jednak ówcześnie ograniczone podstawy. W postaci· osobnego kierunku politycz
nego stanowił czynnik drugorzędny, jego oddziaływanie na główne partie, zwłasz
cza na konserwatystów, podlegało fluktuacjom (choć, co prawda, w latach 80-tych 
wyraźnie - wzrastało). Co zaś najważniejsze, antysemityzm nie wywarł poważniej
szego wpływu na st�nowisko Żydów wobec Niemiec, przeważnie pozytywne. Dy-
1emat więc - między. żydostwem a niemczyzną - nie miał tak wielkiego zna
czenia dla ówczesnych Żydów, starcia zaś Bleichrodera z antysemityzmem, od
woływanie się do cesarza, wynikały z jego indywidualnej pozycji. Był bowiem 
na piedestale jako jeden z dwóch najbogatszych ludzi Rzeszy (obok Kruppa), 
o wyjątkowo jak na człowieka interesów bliskich stosunkach ze światem polityki
i arystokracji.

Ledwie co wspomniany Krupp był przedstawicielem dynastii na długi czas 
zajmującej specyficzne miejsce w Niemczech. Rola Bleichrodera możliwa była 
w okresie polityki notabli, nie do pomyślenia natomiast, gdy przyszedł czas na 
grupy nacisku (s. 225). W tym sensie stanowił on produkt swojej epoki. -

Przy takich lub innych uwagach dyskusyjnych książka Sterna jest najcie
kawszą lekturą w ostatnim czasie. Napisana jest w dodatku z wielką swadą 
(przykładem tego są tytuły rozdziałów, _np. ,,Walka Bismarcka o życie", ,,Między 
tronem a szubienicą", ,,Sakiewka Bismarcka i miejsce Bleichrodera", ,,Żyd jako 
patriotyczny parweniusz", choć nieraz budzą one sprzeciw swoimi uproszczenia
mi). Czyta się ją z dużym napięciem, i to mimo ogromnych rozmiarów. 

Adam Galos 

E.-.T.;. P. W. W i 1 k e, POLITICAL DECADENCE IN IMPERIAL GERMANY. 
PERSONNEL-POLITICAL ASPECTS OF THE GERMAN GOVERNMENT CRISIS, 
1894--1897. Illinois Studies in the Social Sciences, Urbana-Chicago-London 1976, 
SS. XV, 311. 

Najbliższa tematycznie pracy Wilkego jest_ książka J. C. G. Rohla (Gerniany

Without Bismarck. The Crisis of Government in the Second Reich, 1890-1900, 

Berkeley and Los Angele·s 1967), obejmująca jednak całe dziesięciolecie, podczas 
gdy Wilke s•koncentrował się zaledwie na trzech latach (przy zbliżonej objętości 
obu prac, okres 1894--1897 zajmuje u Rohla ponad dwa razy mniej miejsca). Po
dobieństwo dotyczy nie tylko okresu. Założeniem obu prac jest przedstawienie 
mechanizmu rządów Rzeszy pobismarckowskiej. Nie od dzisiaj wabiły historyków 
lata, gdy upadek Bismar�ka wytworzył próżnię polityczną. Zwracano uwagę, że 
w takiej sytuacji. mogła powstać lepsza perspektywa dla parlamentu i partii poli
tycznych, ale widoczne było także, że wytworzyły się różne zakulisowe ośrodki 
władzy (wspominano zwłaszcza często o „szarej eminencji" Auswartiges Amt, 
Holstein'ie), mówiono o „erze Stumma", wielkiego przemysłowca z Zagłębia Saary 
(Ziekursch) czy o „osobistych rządach" Wilhelma II (Eyck). 

Rohl, a jeszcze w większym stopniu Wilke, skupili swoją uwagę na wąskim 
gronie osób, z których część zajmowała stanowiska ministrów i sekretarzy stanu, 
inni formalnie pozycje niższe, ale dające im szeroki zakres działania. Wrócił więc 
Holstein, teraz znacznie lepiej znany ·wobec opublikowania jego „papierów", no
wego waloru nabrał przyjaciel i doradca cesarza, Philip Eulenburg. A obok nich 
spośród ministrów najwięcej mowy jest o Marschallu, Berlepschu, Kollerze, kan
clerzu Hohenlohe-Schilllig-sfilrście i jego następcy Biilowie. 

W obu pracach podstawę źródłową tworzą materiały dwojakiego rodzaju -
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dokumenty działalności władz z protokołami posiedzeń gabinetu pruskiego na 
czele (ten rodzaj pochodzi zwłaszcza z archiwów w NRD), oraz różnego rodzaju 

papiery prywatne, a wśród nich głównie korespondencja. (przechowywane głów
nie w archiwach w RFN). U Wilkego punkt ciężkości. spoczywa zdecydowanie na 
źrpdłach drugiego rodzaju (z niektórych zespołów, do których sięgnął Rohl, Wilke 

zrezygnował, dodał kilka innych, z Monachium, Schilligsfilrst, Oberkirch, Spiry 
czy Friedrichsruh), a ma to duże znaczenie dla charakteru pracy. 

Wypadki opisywane w książce obracają się, jak wspomniano, w wąskim gro
nie osób. Głównym zaś nurtem rozważań są sprawy personalne, skomplikowane 
intrygi, podkopywanie pozycji poszczególnych polityków i obsadzanie stanowisk 
(wśród niewielu innych problemów na uwagę zasługuje sprawa reformy sądow

nictwa wojskowego i początki floty). Niewielką rolę odgrywały przy tym wszelkie 
zasady polityczne, i to nawet takie, jak władza monarchy. W szczegóło\vo anali

zowanych rozgrywkach stanowiły one raczej narzędzie niż cel do osiągnięcia lub 
przedmiot obrony (o wyzyskiwaniu autorytetu i pozycji Wilhelma II por. np. 
s. 136). W rezultacie książkę w:l:"pełniają następujące jeden po drugim kryzysy
polityczne, polegające na ogół na próbach skompromitowania tego czy innego po
lityka. O kryzysach tych przeważnie wiedziano już współcześnie, choćby dlatego
że ich ińicjatorzy często celowo odwoływali się do opinii, a prasa ze swojej stro
ny była dociekliwa. Niektóre kryzysy były także przedmiotem badań historyków
(np. liczni biografowie Holsteina szczegółowo przedstawili te, w które był on za
mieszany, a proces Leckerta-Liltzowa-Tauscha stał się przedmiotem obszernego

artykułu historY1ka z NRD, Fri'ckego). Wilke natomiast z obfitej korespondencji
wydobył ogromną liczbę szczegółów, opinii, planów, ocen i komentarzy, które nie
tylko naświetlają różne fragmenty, ale mają w efekcie dać także obraz całego
świata politycznego ówczesnych Niemiec .

. Ogólne wrażenie, które pozostawia książka, to stan permanentn·ego kryzysu 
wewnętrznego państwa. Znajduje to wyraz już choćby w tytułach rozdziałów (na 

13 w 8 występują słowa· takie, jak kryzys czy upadek), a znacznie -1:zęściej w treści 
(roi się w niej od takich określeń, jak „ogólna konsternacja" - s. 88, ,,atmosfera 
niepewności" - s. 92, ,,żałosny" czy „pogmatwany stan rzeczy" - s. 182, 248). 
Wszystko to podbudowuje tytułową „dekadencję polityczną" Rzeszy. 

Trzeba oczywiśde pamiętać, że w najczęściej wyzyskiwanych źródłach, w ko
respondencji, intrygi musiały odgrywać szczególną rolę, niemniej_ pozostają one 
faktem i rodzi się pytanie o ogólną ocenę systemu rządzenia. Rohl kończy swoją 
pracę podkreśleniem pozycji cesarza. ,,Jego władza, przynajmniej gdy chodzi o po
litykę wewnętrzną, nie była nieograni-czona . . . ale w samej władzy wykonawczej 
posiadał on niezrównany autorytet". (s. 279). Wilke dochodzi do odmiennych wnio
sków. Silnej instytucji cesarza przeciwstawia słabość Wilhelma II. Wytwarzało to 
próżnię polityczną, a w rezultacie ciągłe wysiłki z różnych stron zmierzające do 
uchwycenia władzy (s. 285). Wobec „politycznej niekompetencji" partii politycz
nych wy-siłki te wychodziły od klik i „politycznych kombinacji", często zmienia

jących się, wśród których wyróżnił: zwolenników Bismarcka, ,,nowego kursu" 
i grupę W. Księcia Badeńskiego, Eulenburga i Billowa (s. 286). Walka toczyła się 
o kontrolę nad Wilhelmem II, co dawało poważne atuty do ręki zwycięskiej gru
pie Eulenburga-Bill-owa (s. 286-;--288). Rezultat starć wykluczył według niego moż

liwość jakichkolwiek kroków ku parlamentaryzacji, a „specyficznym rezultatem
okresu 1894-1897 było zwycięstwo biurokratycznej oligarchii, które zastąpiło ten,_ 

dencję do odpowiedzialnego kierownictwa państwem . przez krótkowzroczne, opor
tunistyczne manipulacje" (s. 291). W tym miały kryć się przyczyny wypadków
z 1914 i 1933 r. i w takim kontekście należy rozumieć stwierdzenie Autora, że
w 1897 r. nastąpił powrót do 1890 r. (s. 284), skądinąd dyskusyjne, jako że różnic
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było bardzo wiele. I tak jednak wnioski te trudno przyjąć w' całej ro:l)ciągłości. 
Chyba zbyt optymistyczna jest ocena „nowego kursu". Kilkanaście lat temu lepszą 
ocenę uzyskał Caprivi, ale w pracy Wilkego chodzi o resztki „nowego kursu" po 
1894 r., gdy zamiary poważniejszych reform odgrywały niewielką rolę w poczy
naniach wspomnianych w pracy polityków. 

Zająłem się głównymi założeniami pracy i jej charakterem. Trudno w krót
kim omówieniu wchodzić w szczegóły, tym bardziej że najwięcej materiałów zo
stało zaczerpniętych z niedostępnych archiwów rodzinnych. Warto jednak dodać, 
że znaleźć można sporo ciekawszych fragmentów- dotyczących Eulenburga i Bil
lowa. Mogą mieć swoje znaczenie także urywki o początkach polityki flotowej 
jeszcze bez Tirpitza. Uderza, jak silnie nad poczynaniami wielu grup ciążyła jesz
cze ciągle postać dożywającego swoich dni Bismarcka. Mankamentem opracowa
nia jest przeładowanie jej drobnymi szczegółami, trafiają się powtórzenia, a in
deks os°obowo-rzeczowy zawiera tylko wybór wzmiankowanych osób, co ogranicza 
jego wartość. 

Adam, Galo.s 

S. B uf e, STRASSENBAHN IN SCHLESIEN, Stuttgart 1976, ss. 208, 185 zdjęć,
plany miast. 

W dotychczasowej literaturze brak było pozycji poświęconej miejskiej ko
munikacji tramwajowej w głównych miastach Śląska do 1945 r. W recenzowanej 
pracy uprzywilejowane miejsce zajmuje komunikacja Tramwajowa we Wrocławiu 
(92 str.), a zaledwie kilka lub kilkanaście stron poświęca autor pozostałym mia
stom takim jak: Legnica, Zgorzelec, Jelenia Góra, Wałbrzych, Bytom, Chorzów, 
Katowice. 

Książka ma charakter ,popularny i jest wydaniem okolicznościowym, które 
ukazało się w setną rocznicę uruchomienia we Wrocławiu pierwszej linii tram
waju konnego w lipcu 1877 r. Wprawdzie w pracy wykorzystano materiał 
z prasy codziennej, sprawozdań przedsiębiorstw tramwajowych, banków i innych 
podstawowych wydawnictw, jednakże zasadniczy materiał pochodzi z okoliczno
ściowego wydania, które ukazało się dla uczczenia jubileuszu pięćdziesięciolecia 
założenia tramwajów we Wrocławiu 1. W pracy zamieszczono bogaty materiał ilu
stracyjny - zdjęcia, plany miast, sieć. linii tramwajowych w poszczególnych mia
stach. 

Dzieje komunikacji tramwajowej w omawianych miastach przedstawia autor, 
a raczej. autorzy, których nazwisk nie umieszczono na karcie tytułowej, a jedy
nie w spisie treści i na początku opracowanych przez nich rozdziałów, przeważnie 
według następującego porządku: 1. lakoniczne i dość przypadkowe informacje 
z historii miasta, 2. historia uruchomienia komunikacji tramwajowej, zakres jej 
działania z podaniem trasy i głównych kierunków rozwoju; 3. plany sytuacyjne 
miasta z siatką ulic (dla Wrocławia) i siecią linii tramwajowych oraz głównych 
obiektów użyteczności publicznej; 4. stosowany tabor - jego różnorodność, para
metry techniczne, kolory,stykę, system zasilania, zaplecze techniczne; 5. stosowany· 
system opłat za przejazdy. 

Autor koncentruje się na zagadnieniach komunikacji tramwajowej jako pro
blemie samym w sobie, a nie ściśle powiązanym i zależnym od specyfiki rozwoju 
każdego miasta z os?bna. Nie można ·tych powiązań bagatelizować, gdyż rodzaj, 

1 Verwaitungs-Bericht der stiidtischen Strassenbahn · Breslau fiir das · Rech
nungsjahr, Breslau 1927. 
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:zakres i warunki rozwoju miejskiej komunikacji tramwajowej wynikały ze wzro
stu liczby mieszkańców i rozwoju przestrzennego miasta. Odnosi się to zwłaszcza 
do komunikacji tramwajowej we Wrocławiu. Mówiąc o tym mieście, Autor nie 
poruszył trudności, jakie .wynikały z topografii miasta dla rozwoju komunikacji 
tramwajowej. Rozbudowany węzeł kolejowy stanowił przeszkodę w rozwoju mia
sta w kierunku południowym (Krzyki). Również Odra i jej liczne rozgałęzienia 
w obrębie miasta utrudniały integrację rozbudowujących się dzielnic z centrum 
historycznym oraz jego połączenie międzydzielnicową komunikacją wewnętrzną. 
Stąd sieć linii tramwajowych w XIX w. charakteryzował układ dośrodkowy 
o ograniczonym _zasięgu, a jej linie nie wykraczały dalej poza śródmieście. Pierw
sze lata XX w. przynoszące ulepszenia techniczne, zadecydowały o postępie robót
inżynierskich w mieście, czego dowodem jest budowa licznych mostów, wiaduk
tćw, które ułatwiły zwiększenie zasięgu linii i umożliwiły wprowadzenie nowych
tras.

Autor nie przedstawił też znaczenia miejskiej komunikacji tramwajowej dla 
organizacji życia ludności miast. Sprawna i tania· komunikacja tramwajowa wy
warła również duży wpływ na aktywizację podmiejskich obszarów, które się roz
budowywały i zaludniały, stwarzając lepsze warunki życia niż w zatłoczonym 
i przeludnionym centrum miasta. 

W pracy odczuwa się brak podstawowych, prostych tablic przedstawiających 
rozwój sieci linii tramwajowych w km, liczbę taboru, liczbę przewiezionych pa
sażerów w poszczególnych la�ach w stosunku do liczby mieszkańców miasta, śred
nią ilość przej'azdów na jednego mieszkańca itp. Tego rodzaju tabele i wykresy 
można było z łatwością opracować na podstawie licznych, dostępnych sprawozdań 
znanych przedsiębioristw tramwajowych. 

Przyjęta - przez Autora konstrukcja pracy sugeruje potrzebę podsumowania 
syntetyzującym rozdziałem końcowym, który by ukazał główne kierunki rozwo

. ju komunikacj,i tramwajowej na Śląsku oraz różnice wynikające z określonych 
warunków miejskich. 

Recenzowana praca .jest pierwszym opracowaniem, które podejmuje problem 
rozwoju miejskiej komunikacji tramwajowej w większych miastach śląska, w któ
rych przemiany zachodzące u schyłku XIX w. zadecydowały o jej organizacji. Jej 
wzrastający zasięg miał duży wpływ na proces prawidłowego funkcjonowania 
organizmu miejskiego. 

Wprawdzie opracowanie ma charakter popularny, zawiera jednak obszerny 
materiał z zakresu historii komunikacji tramwajowej większych miast śląska, 
który pozwala_ lepiej poznać rozwój komunikacji na Śląsku poczynając od II poł. 
XIX w. 

Haiina Galar 

J. Wąsicki, RZESZA A KRAJE NIEMIECKIE 1914-1949. MIĘDZY UNITA
RYZMEM A FEDERALIZMEM, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977, ss. 437. 

Jednym z najistotniejsz'ych problemów historii ustrojowej krajów niemieckich 
w okresie kapitalizmu był ich stosunek do państwa ogólnoniemieckiego i odwrot
nie - stosunek państwa ogólnoniemieckiego do krajów. W całym XIX i I poł. 
XX w., tj. od likwrdacji feudalnego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego 
"· utworzenia konfederacji reńskiej w 1806 r. aż do powstania dwóch państw 
niemieckich:· Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycz
nej w 1949 r., historia ustrojowa Niemiec jako całości sprowadzała się do poszu-

_, 
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kiwania zasad wzajemnego współżycia krajów niemieckich w jednym organizmie 
państwowym. W zależności cd przemian zachodzących w sytuacji gospodarczej, 
politycznej i ideowej pojawiały się w całym tym okresie koncepcje zjednoczenia 
krajów niemieckich na zasadzie konfederacji, federacji czy wreszcie unitaryzmu. 
Zagadnienie to nie straciło na aktualności i dzisiaj w Republice Federalnej Nie
miec, nawiązującej w swoich założeniach ustrojowych do tradycji burżuazyjnego 
federalizmu niemieckiego XIX i I poł. XX w. 

Polska literatura historyczno-prawna nie zajmowała się dotychczas szerzej 
kwestią wzajemnego stosunku krajów do państwa ogólnoniemieckiego. Lukę tę 
wypełnia dla okresu 1914-1919 monograf.fa J. Wąsicikiego. Autor; wybitny znaw
ca historii ustrojowej zaboru pruskiego i Prus, wykorzystując swoje wyniki ba
dań nad sytuacją prawną Prus w XIX i XX w., postanowił spojrzeć na dzieje 
Rzeszy niemieckiej i krajów w skład niej wchodzących od strony wzajemnego . 
stosunku krajów do centralnych władz ogólnoniemieckich i ich sytuacji prawnej 
w państwie związ;kowym. 

śledząc przekształcenia ustrojowe i terytorialne krajów niemieckich od cza
sów cesarstwa aż do powstania dwóch państw niemieckich, Autor stara się odpo
wiedzieć jednocześnie na pytanie, w jakim stopniu powstałe w 1945 r. w czte
rech strefach okupacyjnych Niemiec kraje nawiązywały do tradycji historycz
nych. Opierając się na przeprowadzonych szczegółowo badaniach i dużym mate
riale faktycznym przedstawionym w książce Autor stwierdza, że z wyjątkiem Ba

·warii decydujące znaczenie przy tworzeniu krajów przez mocarstwa okupacyjne
posiadały nie tradycje przeszłości, a względy gospodarcze i potrzeby praktyczne.
Przechodząc zaś do federalnego charakteru RFN Autor konstatuje, że to nawią
zanie do tradycji ustrojowych burżuazyjnego państwa niemieckiego z I poł. XX w.
spowodowane było głównie przyczynami politycznymi, jak obawą przed przenie
sieniem do zachodnich stref okupacyjnych podstawowych reform społeczno-gospo
darcz;y-,ch ze strefy radzieckiej, a także planami obliczonymi na włączenie do RFN .
w przyszłości całego lub części terytorium NRD.

Prześledzenie w różnych warunkach gospodarczych,. politycznych, ideowych
i ustrojowych statusu prawnego krajów m ramach państwa niemieckiego pozwo
liło Autorowi na znalezienie wspólnego iunctim w historii ustrojowej państw nie..:
mieckich przed całkowitą klęską hitlerowskich Niemiec i po niej. Tego rodzaju
potraktowanie tematu umożliwiło Autorowi przedstawienie w jednym . dziele lo
sów ustrojowych krajów niemieckich w okresie cesarstwa i rewolucji listopadowej
(rozdz. I, II), republrki weimarskiej (rozdz. III, IV), dyktatury faszystowskiej
(rozdz. V) i podziału Niemiec na strefy okupacyjne (rozdz. VI).

Praca posiada zatem układ chronologiczny. Każdy z rozdziałów, z wyjątkiem
pierwszego, dzieli się następnie na podstawie kryteriów rzeczowych na podroz
działy, a ostatni nawet na podpunkty. Ze względu na szczególną rolę Prus
w Niemczech cesarskrch, rewolucyjnych, republikańskich i hitlerowskich każdy
rozdział zawiera jeden lub dwa podrozdziały poświęcone krajowi pruskiemu 1•

Taki układ pracy jest w pełni uzasadniony. Pewne zastrzeżenia budzi jedynie
konstrukcja rozdz. VI, dotyczącego sytuacji prawno-ustrojowej Niemiec i krajów
po upadku hitlerowskiej Rzeszy. Rozdział ten, obejmujący 1/3 część całości pracy,
mógłby ulec z powodzeniem podziałowi na dwa lub trzy rozdziały, podobnie jak

1 Ze względu na to, że prawie polowa terytorium Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej znajdowała się do 1920, ewentualnie do 1922, czy też do 1945 r. pod pa
nowaniem prusko-niemieckim, podrozdziały te, zawierając podstawowe informacje 
z historii ustrojowej kraju pruskiego, mogą być bardzo przydatne historykom 
zajmującym się położeniem prawnym ziem i ludności polskiej Pomorza, Wielko
polski i Śląska. 
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to uczyniono słusznie z okresem republiki weimarskiej, który przedstawiono 
w dwóch rozdziałach. Uwaga ta odnosi się zwłasz,cza do podrozdziału o konsty
tucjl krajów (podrozdz. 8), �tórego podpunkty zawierają znacznie więcej treści, 
aniżeli wskazują na to ich nagłówki. W tymże samym podrozdziale w analizie 
konstytucji krajów poszczególnych stref okupacyjnych pominięto, z wyjątkiem 
Hamburga, konstytucje krajów strefy brytyjskiej. Nastąpiło tutaj prawdopodob
nie opuszczenie tekstu, na co wydaje się wskazywać ogólna ocena konstytucji 
krajowych, w której Autor powołał się także na konstytucje strefy brytyjskiej 
(s. 388). 

Umieszczenie zaś w rozdz. VI specjalnego podrozdziału o pozycji krajów 
w ustawie zasadniczej RFN z 25 V 1949 r. nasuwa jednocześnie pytanie, jak przed
stawiała się sytuacja prawna kr:ajów ·W konstytucji NRD z 7 X 1949 r. Konsty
tucja ta zawierała bowiem · w części C, dotyczącej organizacji władzy państwo
wej, dwa rozdziały zatytułowane: ,,Reprezentacja krajów" (rozdz. II) i „Republika 
i kraje" (rozdz. VI) 2• Wprawdzie Autor stwierdza przy omawianiu konstytucji 
strefy radzieckiej, że opierały się one na „projekcie przyszłej niemieckiej repu
bliki demokratycznej" z 1946 r., przewidzianej wówczas jeszcze dla całych Nie
miec, lecz projektu tego ani zmienionego w wyniku trzyletniej publicznej dyskusji 
ostatecznego tekstu -konstytucji NRD nie omawia, odsyłając czytelnika do książki 
L. Janickiego (s. 387) s.

Praca oparta jest głównie na bogatej wybranej przez Autora literaturze mo-
nograficznej i źródłowej, wśród której dominują pozycje niemieckie polskie 
wydane po 1945 r. 

Ograniczając się głównie do analizy konstytucji i ustaw krajowych i ogólno
niemieckich, określających stosunek krajów do państwa niemieckiego, Autor zre
zygnował świadomie z badania programów partyjnych. Konsekwentne • trzymanie 
się przyjętych zasad . badawczych uniemożliwiło Autorowi ukazanie · stosunku re
wolucyjnego ruchu robotniczego do kwestii federalizmu i unitaryzmu niemieckie
go, którego odzwierciedlenia brak jest oczywiście w urzędowych aktach ustawo
dawczych Rzeszy i krajów sprzed 1945 r. A przecież przypomnienie takich pod
stawowych dokumentów, jak zredagowanych w lutym 1848 r. przez Karola Marksa 
i Fryderyka Engelsa Ządań Partii Komunistycznej w Niemczech 4 czy też napisa
nego w grudniu 1918 r. pi:zei Różę Luksemburg programu ideowo-politycznego 
Komunistycznej Partii Niemiec (Związek Spartakusa) Czego chce Związek Spar
taku"Sa s, postulujących nie tylko podstawowe reformy społeczno-gospodarcze, lecz 
także utworzenie jednolitej demokratycznej republiki niemieckiej, umożliwiłoby 
Autorowi wyraźniejsze ukazanie podstaw ideowych i historycznych, pierwszego 
socjalistycznego państwa na ziemi niemieckiej - Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej. Dotyczy to w szczególności przemian społeczno-gospodarczych i jed
nolitego charakteru krajów ,w radzieckiej strefie okupacyjnej, jak również doko
nanej w NRD w 1952 r. likwidacji krajów. Nawiązanie do historycznych doku
mentów niemieckiego rewolucyjnego ruchu robotniczego pozwoliłoby wreszcie czy
telnikowi na lepsze zrozumienie zasad polityki Związku Radzieckiego wobec Nie-

2 Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, Dresden [b.r.], s. 29 
n. oraz s. 37 i n.

s L. J a  n i c k i, Ewolucja ustroju politvcznego Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej, Wrocław 1974. 

4 K. M a r k s, F. E n  g e 1 s, Żądania partii komunistycznych w Niemczech,
(Dzieła, t. 5, Warszawa .1962, s. 3 i n.). 

s Por. R. Luxem bu r g, Was will der Spartakusbund? (Gesammelte Werke,
t. 4, Berlin 1974, s. 442 i n.). Zob. także R. L u k s e m b u r g, Przemówienie w spra
wie programu wygłoszone na zjeździe konstytucyjnym Komunistycznej Partii
Niemiec (Związku Spartakusa) 30 grudnia 1918 r. (Wybór pism, t. · 2, Warsz.awa
1959, s. 473 i n.). 
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miec w latach 1945-1949, które w kwestiach ustrojowych wypływały nie tylko 
z socjalistycznego ustroju państwowego tego wielkiego mocarstwa, lecz także 
ze znajomości demokratycznych i rewolucyjnych tradycji narodu niemieckiego 6. 

Kontrowersje wywołać może także tytuł pracy: Rzesza a kraje niemieckie.

Tytuł ten, posiadający pełne uzasadnienie dla lat 1871-1945, nie ma racji bytu 
dla. okresu 1945-1949, w którym terminu tego nie używano. :Wszystkie akty praw
ne wielkich mocarstw koalicji antyhitlerowskiej, ·Sojuszniczej Rady Kontroli oraz 
wojskowych zarządów poszczególnych stref okupacyjnych używał� w tym czasie 
dla terytorium niemieckiego w granicach uchwał jałtańsko-poczdamskich okre
ślenia „Niemcy". Czyni to także w swojej ipracy Autor. Dlatego też przy następ
nym wydaniu książki należałoby rozważyć zmianę tytułu, który powinien być 
dostosowany do całości treści pracy. 

Pomimo iż głównym ,przedmiotem obszernego studium Wąsickiego jest stano
wfsko prawne krajów niemieckich ze szczególnym wydobyciem ich stosuflku do 
centralnych organów państwa, czy też sojuszniczych wojskowych władz okupa
cyjnych, na które w wyniku bezwarunkowej kapitulacji Niemiec w 1945 r. prze
szła centralna władza w Niemczech, to praca ta zawiera krytyczne omówienie 
wszystkich ważniejszych momentów z historii ustrojowej Niemiec na szerokim 
tle ideologicznym i politycznym od czasów I wojny światowej aż do powstania 
dwóch państw niemieckich w 1949 r. 

Wszystko to sprawia, że książka Wąsickiego stanowi wbrew tytułowi pierw
sze polskie syntetyczne opracowanie historii ustroju Niemiec I poł. XX w. 
i wzbogaca tym samym dorobek polskiej literatury historyczno-prawnej, wypeł
niając jednocześnie poważną lukę w zakresie ustroju krajów niemieckich w tym 
okresie 1. 

Bogactwo zawartych w książce myśli, faktów i zagadnień ·sprawi, że skłoni 
ona niejednego -czytelnika do refleksji, przemyśleń i stanie się tym samym punk
tem wyjścia do dalszych badań twórczych. Dlatego też najnowszą pracę Wąsic
kiego powinni przeczytać koniecznie ci wszyscy, którzy interesują się historią 
ustroju państw i krajów niemieckich, problematyką historyczną polskich ziem 
zachodnich oraz stosunkami polsko-niemieckimi w I poł. XX w. 

Edmund Klein 

A. B e n  i s  z, W BURZY ŻYCIA. Do druku przygotował M. Wrzosek, Opole
1976, SS. 200. 

·Książka jest kolejną pozycją wydawniczą materiałów wspomnieniowych zde
ponowanych w Instylucie śląskim w Opolu przez polskich działaczy narodowych, 
k"tórzy w przeszłości uczestniczyli w ważkich dla całego Śląs·ka d Polsk·i wyda-

6 Por. K.-H. S c h o n e b u r g; Staat und Recht in der Geschichte der DDR,
Berlin 1973, s. 24 i n., 33, 129 i in. 

1 żadna z dotychczasowych polskich monografii historyczno-prawnych doty
czących historii ustroju Niemiec w I poł. XX w. nie wykracza poza jeden ściśle 
wyodrębniony okres ustrojowy (rewolucja listopadowa, początki republiki nie
mieckiej, faszyzm). Por. K. N o w a k, Rady robotnicze, żołnierskie. i chłopskie
w czasie rewolucji listopadowej 1918 r. w Niemczech (Zeszyty Naukowe Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nr 132, Rozprawy, z. 58, Kraków 1966); K. Gr z Y
b o w s k i, Powstanie republiki niemieckiej. Szkic prawno-polityc?nY (Przegląd 
Współczesny, 1929, nr 83-84); F. R yrs z k a, Państwo stanu wyjątkowego, wyd. II, 
Wrocław 1974. Uwaga ta odnosi się także do licznych specjalistycznych prac hi
storyczno-prawnego ośrodka wrocławskiego, poświęconych ideologii, polityce mniej
szościowej, administracji i prawu Trzeciej Rzeszy (C'. Jędrzejewski, K. Jonca, 
A. Konieczny i F. Połomski).
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rzeniach. Autor wspomnień zdaje się być przykładem legionisty z okresu I wojny_ 
światowej, który nie uległ po uzyskaniu niepodległości psychozie tzw. legendy le
gionowej. Pochodził z Nowego Sącza, a ze Śląskiem łączyły go więzy tradycji 
i pokrewieństwa (pradziad urodził się w Rozbarku pod Bytomiem, skąd wyemi
grował do Królestwa Polskiego; dziadek uczestniczył w powstaniu styczniowym). 
Fakty te rzutowały na osobowość Autora wspomnień i ułatwiły mu niewątpliwie 
łvłączenie się w wir walki plebiscytowej i powstańczej na Górnym śląsku. Oże
niony z górnośląs,ką działaczką narodową, Anną Szafran-Początek z Tychów, 
A Benisz osiadł od połowy 1922 r. na Śląsku, podejmując jako doktor praw pracę 
radcy w Wyższym Urzędzie Górniczym w _  Katowicach. ·Wspomnienia A Benisza 
mogą być przydatne nie tylko dla historyków, ale i dla socjologicznych prób cha
rakterystyk polskich działaczy narodowych na Górnym Ślą,sku. W związku z tym 
dokonanie w wydawniczej wersji wspomnień daleko idących skrótów w opisach 
wydarzeń związanych z przeżyciami osobistymi i w dygresjach o charakterze aneg
do�ycznym lub filozoficznym, nie jest przedsięwzięciem korzystnym. 

Pod względem chronologicznym wspomnienia A. Benisza dotyczą wszystkich 
okresów epoki, w której przypadło mu pracować zawodowo (ur. w 1888 r.), przy 
czym za najbardziej wartościowe z punktu widzenia poznawczego- uznać trzeba re
fleksje na temat uczestnictwa Autora w wydarzeniach lat między I a II wojną 
światową oraz okresu jego pobytu na emigracji (1939-1947) 1. Z okresu wcze
śniejszego (s. 15-36) uwagę czytelnika zwraca szczególnie 'Ciekawa relacja o reąk
cji społeczeństwa nowosądeckiego na tzw. akt 5 listopada i o tzw. kryzysie przy-
sięgowym. 

• 

Nie ulega wątpliwości, iż autor jakichkolwiek wspomnień ma · możliwości 
przedstawienia swojej postaci nie w roli polityka, lecz urzędnika-specjalisty. 
W jakimś stopniu uwaga ta może dotyczyć również Autora recenzowanego pa
miętnika. Poświęcony bez reszty sprawie narodowej, unika we wspomnieniach 
różnorakich waśni politycznych, które towarzyszyły rozwojowi społecznemu i go-

. spodarczemu Polski międzywojennej, w tym również województwa śląskiego. 
Dotyka tych spraw tylko marginalnie. Zachowując własne zdanie i wspominając 
tylko wydarzenia, w których bez,pośrednio uczestniczył, Autor zdaje się sympa
tyzówać jeśli nie z ruchem narodowodemokratyczny,m (endeckim, słabym w wo
jewództwie śląskim), to chrześcijańsko-demokratycznym, chociaż nie pisze o tym 
expressis verbis. Podkreśleniu we wspomnieniach prężności ekonomicznej i poli
tycznej mniejszości niemieckiej towarzyszy . uwaga, iż pożywkę dla antypolskie.i 
działalności Volksbundu „stanowiły n!J.sze wewnętrzne animozje i niesnaski, wy
korzystywane chytrze i dyskontowane w rozgrywkach podejmowanych na are
nie międzynarodowej" (s. 59). Autor był zaskoczony i wstrząśnięty zamachem ma
jowym 1926 r., nie orientował się „w wewnętrznym układzie sił", ,,metoda gwał,tu 
była niezgodna - jak pisze - z moimi zasadami". Nie odpowiadały mu też me
tody walki o władzę, jakie stosowała grupa legionistów popierających J. Piłsud
skiego. Mimo iż był legionistą, Autor „stał więc niejako na. uboczu" i nie uczest
niczył ..;; zjazdach legionistów (s. 87). Zrodził się w nim „bunt przeciw wykorzy
stywaniu koniunktury dla osobistych korzyści i sprzeniewierzaniu się idei, o którą 
walczyłem" (s. 88). 

Jako komisarz rządowy bractw górniczych i w związku z dążnością 'do od
niemczania tych instytucji oraz podziałem majątku Der Oberschlesischer Knapp-· 
schaftsverein, A Benisz padł ofiarą skargi Volksbundu do Ligi Narodów i ugo-

1 A Benisz jest również autorem następujących książek: Przeżycia legionisty,
Dąbrowa Górnicza 1934; Z trzeciego powstania na Górnym Sląsku. Walki o Kę
dzierzyn, Katowice 1925; Górny Sląsk w watce o polskość, Katowice 1930; Walki
o Kędzierzyn i Górę Sw. Anny, Katowice 1961.

B - Sobótka Jna 
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dowego stanowiska rządu polskiego. W związku z tym pisał m. in.: ,,kształtowały 
się warunki, które dla każdego działacza polskiego stały się zagadką i zniechę
cały do dalszego działania, skoro nie mógł on liczyć w razie potrzeby na mocne 
poparcie rządu polskiego. Było to bardzo smutne, ale prawdziwe" (s. 105). Stojąc 
świadomie poza środowiskiem legionowym, Autor uzasadniał to tym, iż „nie po
trafiłem i nie chciałem się dostosowywać do norm, jakie w tym środowisku obo
wiązywały. Nie odpowiadała mi atmosfera bezpardonowej walki o stanowiska 
zdobywane przy poparciu kolegów tworzących sitwę legionową. Zdawałem sobie 
doskonale sprawę z tego, że wpływowe sfery nie darzą mnie zaufaniem. Nie zra
żałem się tym jednak, ponieważ byłem głęboko przeświadczony o słuszności mego 
postępowania" (s. 121)., Wszystko to· nie oznaczało braku oporów wewnętrznych 
Autora wspomnień, co do potrzeby takiego, · a nie innego stanowiska. Trzeba przy
znać, iż fakt ten nadaje wspomnieniom charakter autentyczny'. Umacnia w tym 
przekonaniu fakt odwoływania się· Autora do swoich publicznych wystąpień 
z okr.esu międzywojennego (zob. np. jego negatywną reakcję na powstanie Bez
partyjnego Bloku Współpracy Ż Rządem, s. 121-122). 

Pamiętnik A. Benisza zawiera wiele ciekawych fragmentów mogących czasem 
inspirować poszukiwania badawcze historyków, a nawet socjologów. Wartościowe 
poznawczo są refleksje Autora na temat stosunków między ludności� napływową 
a miejscową, przy czym obiektywne „zjawisko opanowania stanowisk -urzędowych 
przez element napływow_y" (tzw. galicyjska plaga) ocenił jako niekorzystne (s. 57-
58). A. Benisz zwrócił uwagę na złożoność procesów integracyjnych śląska z or
ganhmem państwowym II Rzecznlospolitej;· bardzo ciekawie przedstawił sprawę 
wprowadzania w życie z dniem 1 I 1923 r. ustawy Sejmu śląskiego o języku pol
skim jako urzędowym. Interesujące są uwagi Autora wspomnień o dr. M. Gra
żyfrskim, z którym nie miał przyjaznych stosunków (zob. s. 64, 77, 104 nn.), czy 
o roli W. Korfantego w trzecim powstaniu śląskim (s. 109-111). Ponadto uwagę
czytelnika przykuwa relacja A. Benisza o B. Pierackim, zamordowanym 14 VI
1934 r. ministrze spraw wewnętrznych, wkomponowana w życiorys osobisty Au
tora i nowosądeckiego społeczeństwa (s. 122 nn.). Do ciekawszych refleksji Au
tora zaliczyć też trzeba jego uwagi na temat ostatnich tygodni pokoju, ucieczki
państwowego aparatu policyjnego i urzędniczego oraz gospodarczego ze śląska,
a pozostaniu na zagrożonym agresją posterunku jedynie powstańców śląskich
i harcerzy (s. 132 nn.).

Po wybuchu wojny A. Benisz znalazł się na terytorium Związku Radzieckiego, 
gdzie pracował fi.zycznie, a od końca 1941 :;-. był oficerem w armii •gen. W. An
der-sa, z którą wyjechał w sierpniu 1942 r. na Bliski Wschód w .ramach tzw. dru
giej ewakuacji. Ta część wspomnień zawiera ciekawe informacje o życiu kultu
ralno-oświatoWYm i o kursach naukowych w wojsku, o zróżnicowanych posta
wach wojska wobec gen. W. Sikorskiego i o hitlerowskiej dywersji radiowej 
wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych (s. 139-163). Wspomnienia A. Benisza koń
czy opis pobytu w .Ąnglii od lutego 1945 r., powrotu do Polski wiosną 1947 r. 
i pracy w Polsce Ludowej (s. 164-189). Książkę zamykają fotokopie 11 doku
mentów związanych z działalnością narodową Autora. 

W związku z uwagami A. Beni:sza (s. 45-46) na temat kwestii rolnej w ple
biscycie (Autor był komisarzem do spraw ziemskich w pow. kozielskim i prudnic
kim) i sugerowanego niedoceniania przez W. Korfantego powiatów zachodnich, 
jako terenów rolniczych, trzeba zwrócić uwagę na trzy co najmniej sprawy. Po 
pierwsze, na służbową podległość Korfantego rządowi polskiemu, po drugie, na 
istnienie w Polsce opinii o tym, iż ma ona „dosyć ludzi, a potrzebuje tylko prze
mysłu" 2 i, po trzecie, na ekonomiczną strukturę II Rzeczypospolitej, dla której 

2 Zob.: Zródla do dziejów powstań śląskich, pod red. K. Popiołka, t. 3, cz. 1: 
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pozyskanie stosunkowo dobrze rozwiniętych pod względem gospodarczym terenów 
po lewym brzegu Odry mogło stworzyć naturalną ·konkurencję dla rolnictwa w in
nych regionach kraju. Do podanych przez Autora ogólnych wyników plebiscytu 
w pow. kozielskim i prudnickim (s. 47) przydałby się komentarz przygotowują- . 
cego wspomnienia do druku, ilustrujący wyniki plebiscytu na całym obszarze 
plebiscytowym z uwzględnieniem poszczególnych powiatów. Określenie Sejmu 
Dzielnicowego w Poznaniu jako rewolucyjnego jest przesadne. 

Niektóre przypisy we wspomnieniach A. Benisza wymagają drobnych korekt 
i uzupełnień, np. nr 41 (s. 38) - brak w nim informacji, iż w drugiej połowie lat 
trzydziestych W. Korfanty był emigrantem politycznym, nr 72 (s. 60) - dr I. No
wak był kierownikiem Okręgu śląskiego Związku Obrony Kresów Zachodnich, 
przemianowa.nego w końcu 1934 r. na Polski Związek Zachodni, nr 1_04 (s. 110) -
treść tego przypisu sugeruje, jakoby „Górnoślązak" do 1933 r. ukazywał się pod 
redakcją A. Napieralskiego, który zmarł pięć lat wcześniej. Wiele do życzenia po
zostawia korekta książki A. Benisza. Znajdują się w niej liczne błędy drukarskie, 
których można było przecież uniknąć. 

Książkę A. Benisza czyta się z zaciekawieniem, mimo iż w trakcie wrześnio
wej ewakuacji Autora zaginęło wiele wartościowych materiałów z okresu jego 
działalności narodowej na Górnym śląsku. 

Leonard Smolka 

K. F i·e d o  r, BUND DEUTSCHER OSTEN W SYSTEMIE ANTYPOLSKIEJ
PROPAGANDY, Warszawa-Wrocław 1977, ss. 359. 

Czytelnik interesujący się dziejami Trzeciej Rzeszy sięgnie zapewne po książ
kę znanego historyka dziejów najnowszych Karola Fiedora poświęconą Związko
wi Niemieckiego Wschodu (BDO), odgrywającego niepoślednią rolę w kształtowa
niu i realizacji polityki wschodniej narodowych socjalistów. Zanim wypowiem się 
o meritum książki, Czytelnikowi godzi się przypomnieć choćby tytuły dwu wcze
śniejszych książek K. Fiedora, np. Walkę z nazewnictwem polskim na Sląsku

w okresie hitierowskim 1933-1945 (Wrocław 1966), ,czy też Antypolskie orga

nizacje w Niemczech 1918-1933 (Wrocław 1973). Dostrzec można bowiem pewne 
iunctim poruszanych problemów z zakresu stosowania antypolskiej polityki władz 
oraz nacjonalistycznych organizacji społecznych republiki weimarskiej i Trzeciej 
Rzeszy. Niektóre wątki wspomnianych książek przewijają się również w obecnie 
recenzowanej pracy traktującej o Związku Niemieckiego Wschodu. Abstrahując 
od merytorycznej wartości wcześniejszych prac K. Fiedora, ocenionych zresztą 
przez innych recenzentów, niech mi wolno będzie zwr(lcić uwagę na jeszcze jedną 
wspólną cechę książek tego Autora - mianowicie na szeroko wykorzystaną bazę 
źródłową. Być może, że łamię pewne zasady przestrzegane przez recenzentów, 
którzy zazwyczaj wykorzystanym źródłom literaturze poświęcają końcowe 
i często zdawkowe fragmenty swych recenzji. Usprawiedliwia mnie oko
liczność, że wprost imponujący jest zasób źródeł archiwalnych zbada
nych przez K. Fiedora, i to zarówno w archiwach krajowych jak i zagranicznych 
(m. in. w Archiwum Państwowym NRD w Poczdamie, w Archiwum Politycznym 
bońskiego MSZ, Tajnym Archiwum Państwowym w Berlinie-Dahlem itd.). Znaj
dują się wśród nich dokumenty dotąd nieudostępnione polskim historykom, spe-

styczeń-maj 1921, oprac. J. Przewłocki W. Zieliński, Wrocław 1974, dok. nr 143; 
por. dok. nr 151. 
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cjalistom z dziedziny najnowszej historii Niemiec i Polski. Archiwalia wykorzy
stane sumiennie, obok bogatego zasobu prasy codziennej, periodyków, publiko
wanych. materiałów źródłowych i obfitej literatury, zdają się stwarzać doskonałe 
przesłanki do rzetelnej rozprawy naukowej. 

Autor nie sprecyzował we wstępie założeń i tez swej rozprawy. Tytuł jej oraz 
wprowadzenie _nie pozostawiają jednak wątpliwości, że zamiarem autora jest zba
danie założeń antypolskiej propagandy Trzeciej Rzeszy, której inspiratorem i rea
lizatorem po hitlerowskiej „Machtubernahme" stał się -. w jego przekonaniu _:__ 
Związek Niemieckiego Wschodu (BDO). K. Fiedor wychodzi z założenia, że poli
tyka hitlerowskich Niemiec wobec Polski odbiegała zasadniczo od polityki doby 
Bismarcka czy też republiki weimarskiej. Władzom narodowosocjalistycznego pań
stwa chodziło bowiem nie tyle o odzyskanie utraconych na mocy dyktatu wer
salskiego wschodnich ziem Rzeszy, ile o globalne rozwiązanie „Grossraumordnung", 
zmierzające w myśl koncepcji narodowych socjalistów do podporządkowania hi
tlerowskiej Rzeszy obszarów państw wschodnio-i środkowoeuropejskich. Instru
mentem realizującym tę koncepcję był Związek Niemieckiego Wschodu powoła
ny już w pierwszych miesiącach po „Machti.ibernahme". Szeroko pojmowana 
,,Ostarbeit" Związku legła u podstaw zarówno memoriału w sprawie Bund Deut
s.:her Osten z 19 V 1933 r., jak również statutu BDO z 13 VI 1934 r. (dokumenty 
te przytoczył Autor w aneksach na s. 328-336). Innymi słowy powiedzmy to wy
raźniej: Związek Niemieckiego Wschodu został ustanowiony przez ce_ntralne wła
dze narodowosocjalistycznego państV?a jako instrument inspirujący, propagujący 
i realizujący szeroko pojmowaną politykę wschodnią (tzw. ostdeutschen Lebens
raumes). Intencją twórców BDO nie było zatem zakreślenie zadań Związku „na 
rzecz wschodnich terenów Niemiec" (jak pisze K. Fiedor na s. 38), ale do wspom
nianego „ostdeutscher Lebensraum" (wschodnioniemieckiej przestrzeni życiowej) 
wykraczającego daleko poza aktualne tzw. granice wersalskie, określane wciąź 
jako niesprawiedliwe i siłą narzucone Niemcom. Owszem, w ramach „Ostpolitik" 
mieściły się wprawdzie problemy polityczne niemiecko-polskiego pogranicza, pro
blemy „Deutschtumsarbeit", a nawet stosunki polsko-niemieckie, jednakźe błę
dem byłoby rozpatrywanie zadań BDO wyłącznie w tak wąskim aspekcie. Trudno 
oprzeć się wraźeniu, źe Autor nie ·wystrzegł się tego błędu, sprowadzając w do
datku funkcje Związku (BDO) do roli instrumentu w „systemie antypolskiej pro
pagandy". Wyłaniać się musi pytanie, co naleźy rozumieć pod pojęciem „syste
mu" antypolskiej propagandy i czy taki system w ogóle istniał, skoro wszystkie 
dotąd istniejące organizacje do spraw „problemów wschodnich" (Ostfragen) zo
stały rozwiązane w pierwszych miesiącach istnienia władzy narodowych socja
l istów. Cytowany wyżej memoriał z 19 V 1933 r. w sprawie BDO expressis verbis 
mówił, źe organizacje takie zostaną przecieź wchłonięte przez Związek Niemiec
kiego Wschodu. Nadto w myśl ppufnych ustaleń dotyczących stosunku organiza
cji NSDAP do BDO właśnie temu Związkowi zastrzeżono eksponowaną i kierow
niczą rolę (,,eine gewisse Filhrung") w zakresie „problemów narodowo-politycz
nych i graniczna-politycznych". Stąd teź w moim przekop.aniu sprowadzenie Związ
ku Niemieckiego Wschodu do roli organu w bliźej niesprecyzowanym systemie 
antypolskiej propagandy wydaje się być zbyt pochopne. Potrzebne byłoby co naj,
mniej wyjaśnienie we wstępie, źe funkcje Związku mocno wykraczały poza za-
interesowania sprawami „Deutschtumsarbeit", sprawami polsko-niemieckiego po
granicza oraz mniejszości polskiej. 

Przypomnijmy układ pracy K. Fiedora. Autor omówił. w kolejności: ,,Zało
żenia ideowo-propagandowe i strukturę Związku Niemieckiego Wschodu, ,,Kadrę 
Związku i jej wyszkolenie", ,,Szkolnictwo i instytucje naukowo-badawcze a BDO", 
„Formy działalności kulturalno-oświatowej BDO Deutschtumsarbeit" oraz „BDO 
wobec mniejszości polskiej w Trzeciej Rzeszy". Wywody zamyka zakończenie, któ'-
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rego treści nie można jednak sprowadzać do podsumowania, Autor bowiem wno-
si w nim nowe elementy, zasługujące na pełne rozwinięcie w osobnym rozdziafe. 

W moim przekonaniu najbardziej doniosły jest rozdz. I, który Autor zamie
rzał poświęcić wspomnianym wyżej założeniom ideowo-propagandowym oraz struk
turze organizacyjnej Związku Niemieckiego Wschodu. Bez szkody dla pracy moż
na było w nim połączyć wątki rozdz. II dotyczące kadry Związku i jej wyszko-. 
lenia, tym bardziej że w ogólnym kontekście pracy rozdział ten wypadł słabiej 
i· brak w nim ·oczekiwanej charakterystyki kadry funkcjonariuszy BDO, oceny jej 
operatywności, jej osobowych i funkcjonalnych powiązań z NSDAP i apa·ratem 
polityczno-policyjnym państwa (np. gestapo). A wydaje się, że zachowane ar
chiwalia ułatwiłyby taką analizę kadry, choćby np. śląskich komórek BDO. Wróć
my jednak do rozdz. I, który zawiera najbogatszy - choć nie zawsze w pełni 
prze'l Autora oceniony - ładunek wątków ideologicznych oraz koncepcji Związku. 
Ich pełne zrozumienie ułatwiłoby niewątpliwie omówienie przemian instytucjo
nalnych oraz niezwłocznie towarzyszącej · im indoktrynizacji przez NSDAP. In
nymi słowy .mam na myśli proces „ujednolicania", · któremu poddane zostały 
wszystkie organizacje społeczno-poiityczne, w tym także i te, któl'e dotąd u·pra
wiały w większym czy mniejszym stopniu „Ostpolitik". Brzemienne w wydarze
nia były pierwsze miesiące po hitlerowskiej „Machti.ibernahme", które· zrodziły 
również nową organizację - BDO. Szkoda, że w tak -nikłym stopniu wykorzystał 
Autor, przytoczony tylko w aneksie (s. 328 i n.) memoriał dra Liidtke i dra Thfele 
z 19 V 1933 r., ułatwiający znakomicie wgląd w kulisy procesu instytucjonalnego 
„ujeą_nolicenia". Właśnie ten dokument wraz ze statutem BDO -'- niestety w pełni 
przytoczonym tylko w aneksie - wyjaśnia nie tylko mechanizm narodzin, ale 
przeciei: precyzuje założenia ideologiczne Związku. Nie twierdzę, że Autor pomi
nął całkowicie te momenty, owszem, uwzględnia je, ale trudno oprzeć się wra
żeniu, ii; utonęły niejako w P(!Wbdzi wątków odnoszących. się raczej do działa-1-
ności Związku. Tak potrzebna w rozdz. I analiza przemian (,,Gleichschaltung") 
znalazła dopiero pewne odbicie w rozdz. III, gdzie już mowa będzie o szkolnictwie 
i instytucjach badawczych. Wówczas dopiero Autor wzmiankuje o „przebudowie 

aparatu władzy w kraju" oraz o reorganizacji· szkolnictwa i zakładów wychowaw
czych (s. 91). Jeszcze jeden moment zasługiwałby w rozdz. I na uwagę,- mianowicie 
charakterystyka polityki wschodniej Trzeciej Rzeszy, przynajmniej jej kilku zna
miennych faz, w których mieściły się zarówno napięcia w stosunkach niemiecko
-polskich, jak i politycznego zbliżenia, np. w -okresie podpisania deklaracji o nie
stosowaniu przemocy ze stycznia 1934 r. Nawiasem dodam, że Autor w kilku 
miejscach uwzględniał realia towarzyszące podpisaniu deklaracji (choć z niezrozu
miałych względów używa kilku myl'nych terminów np. ,,układ o nieagresji" na 
s. 20, 34, 190, 206; ,,deklaracja o nieagresji" na s. 58, 60, 113, 129, 147, 186, 235;
„umowa o nieagresji" na s. 227 oraz „pakt o nieagresji" na s. 180.) W kontekście
polityki wschodniej przydałby się szerszy wywód na temat - przez Autora ledwo
wzmiankowany - hitlerowskiej doktryny „uporządkowania wielkiego obszaru",
w której mieściły się koncepcje wykorzystania „niemieckich grup narodowych"
wprawdzie rozsianych w kilku państwach wschodnia- i południowo-wschodnieJ
Europy, ale rzekomo stanowiących integralną część niemieckiej „wspólnoty naro.:. 

dowej" (Volksgemeinschaft").
Wyłożyłem wyżej moje doznania, że w rozdz. I rozprawy K. Fiedora relacje 

dotyczące działalności BDO przerastają wątki ujawniające koncepcje i założenia 
ideologiczne tego Związku. Autor nie odróżnia w moim odczuciu elementów ideolo
gii, polityki i działalności. Mimo to autorowi oddać należy sprawiedliwość, że nie
które założenia ideowo-propagandowe EDO scharakteryzował trafnie, choć mógł 
je jeszcze wzbogacić o elementy statutu, memoriałów i znanych mu pism okólnych, 
częściowo przytÓczonych w aneksach. Szkoda tu, że założenia ideowo-propagandowe 



430 R_ecenzje 

Związku znalazły się aż w kilku miejscach (np. s. 38-39 i na s. 178), zamiast 
w sposób zwarty wyłożyć je w jednym rozdziale. Przy tej okazji powtórzyłbym 
jeszcze moje twierdzenie, że w pewnych miejscach Czytelnika może razić brak 
precyzji zarówno w WY'kładzie koncepcji. politycznych, jak i w relacjach doty
czących wykonania założeń politycznych. Tak np. pisząc o działalności kulturalno
-oświatowej BDO Autor twierdzi (s. 178), iż „BDO przejąć miał ćałkowicie pod 
swoje wpływy opiekę nad szkolnictwem w Prusach Wschodnich, Pograniczu, re
jencji frankfurckiej, Górnym i Dolnym ś�ąsku oraz we wschodnich rejonach 
BawarH i Saksonii". Trudno tu zrozumieć, czy Związek miał wywierać wpływ na 
szkolnictwo czy też przejąć miał bezpośrednią opiekę nad szkolnictwem w wy
mienionych okręgach pogranicza Niemiec. To, oczywiście, drobny szczegół, który 
nie ważny w sposób zdecydowany w ocenie rozprawy. Wszak w ocenie tej liczyć 
się będą wywody Autora poświęcone założeniom ideologii BDO oraz metodom ich 
realizacji. K. Fiedor słusznie dostrzegł, że w założeniach programowych znalazły 
w pełni odbicie koncepcje wypracowane przez teoretyków partii hitlerowskiej. 
I dalej podkreśla z naciskiem, że zasadnicze różnice między dotychc:z.as działający
mi na wschodzie Niemiec organizacjami a BDO tkwiły w doktrynie, w praktyce 
polityczno-prawnej oraz w samej strukturze organizacyjnej BDO, odzwierciedla
jącej narodowosocjalistyczne zasady wodzostwa (,,Fiihrerprinzip"). 

Realizację zasady wodzostwa w łonie BDO przedstawił Autor na ogół prze
konywająco w 2 rozdziałach, eksponując przy tej okazji silną współzależność oraz 
współdziałanie Związku z organizacjami partii narodowych socjalistów. Nie budzi 
wątpliwości ranga Związku, którego najwyższym opiekunem był prezydertt Rze
szy Paul von\ Hindenburg, a następnie kancler� A. Hitler. Gdyby w przyszłości 
zdecydowano o wznowieniu książki K. Fiedora, to proponowałbym wyeliminowanie 
obecnego rozdz. II oraz przeniesienie wątków dotyczących jego kadry do rozdz. I 
(z uzupełnieniami, o których mowa wyżej). Obecny rozdz. II jest chyba kontro
wersyjny, bo sporo w nim wątków wcale nie mieszczących się w jego tytule 
(choćby 'np. wątki dotyczące literatury pięknej, teatru, przy_ czym poza. nielicznymi 
broszurkami Autor nam niemal wcale nie pokazuje literatury pięknej). Nużyć muszą 
pewne powtórzenia, np. dotyczące niektórych faz działalności Związku oraz dzia
łań osób (mam na myśli E. Birkego, o którym mowa jest dwukrotnie). Uderza 
z kolei brak analizy kadry Związku. 

Nie budzą takich kontrowersji wywody poświęcone „szkolnictwu i instytu
cjom naukowo-badawczym" (rozdz. III), które Autor omówił na tle przemian do
konywających się w niemieckim szkolnictwie. Przekonywające są wywody poświę
cone różnicom w kształceniu nauczycieli w duchu narodowego socjalizmu w Trze
ciej Rzeszy (NAPOLA) oraz systemowi kształcenia w republice · weimarskiej. 
Wyłaniać się może pytanie, jakie powody skłoniły Autora do tak szczegółowego 
omawiania procesu reorganizacji szkolnictwa, skoro nie dowiódł ani roli inspiru
jącej, ani realizatorskiej BDO w tym procesie. Podobne pytanie może nasuwać 
lektura innych fragmentów książki, w których Autor nie zawsze ujawnił bezpo
średnią rolę Związku z opisanymi procesami przemian "lub stosowaną polityką. 
Owszem dostrzec można inspiracje BDO w niektórych pracach uczelni i instytutów 
(np. Uniwersytetu czy Osteuropa-Institut we Wrocławiu), ale nie pokazał Autor 
wcale ani ich treści, ani stopnia ich realizacji. Stąd też Czytelnik odnosi wrażenie 
(np. w rozdz. III), że w pracy nie brak wątków ubocznych nie wiążących się 
z BDO albo iż niektóre informacje mogą wydawać się dość gołosłowne. Tak np. 
(s. 149) Autor twierdzi że po agresji hitlerowskiej na Polskę BDO obok innych 
instytucji „włączył się do akcji niszczenia kultury narodu polskiego, podjętej przez 
resort Himmlera". Brak jednak w pracy K. Fiedora wzmianki na czym udział 
BDO w tej akcji konkretnie polegał. Zresztą wojenne dzieje Związku zostały przez 
Autora potraktowane marginesowo, co nie wydaje się zupełnie słuszne. 
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Szczęśliwsze byłoby w moim przekonaniu połączenie rozdz. III i IV, zatem 
wątków dotyczącyćh szkolnictwa i instytucji naukowych z relacją poświęconą 
,,f�rmom działalności kulturalno-oświatowej (Deutschtumsarbeit) BDO" stanowiącą, 
według słów K. Fiedora, ·,,nieodłączną część narodowosocjalistycznej Ostpolitik". 
Dostrzec można merytoryczny związek między tymi rozdziałami, a jednocześnie 
można było przecież wyeliminować te fragmenty, które nie wiążą się z działal
nością BDO lub też omawiają dalekie peryferie jego działań. Tym samym nie 
neguję oczywiście wagi wywodów zawartych w rozdz. IV. Rozdział ten zawiera 
bardzo sumiennie zebrane materiały świadczące o „pracy na rzecz niemczyzny" 
BDO, o demonstracjach nadgranicznych BDO itp. Miejscami jednak odnosimy wra
żenie, że szczegółów jest zbyt dużo i mamy przed sobą prawdziwe kalendarium 
działań Związku. Tak np. w moim odczuciu zbyt_ szczegółowe są relacje o wy
cieczkach z obszarów Niemiec zachodnich do Gdańska i portów .wschodniopruskich. 
Przytoczona przez Autora tabela o nasilaniu s-ię przewozów (tzw. Seedienst) nie 
dowodzi jeszcze bezpośrednich działań BDO (s. 200), a wydaje· się, że wzrost 
przewozów w 1936 r. miał raczej związek ze zorganizowaną w Niemczech olimpia
dą sportową. Przydałyby się zamiast tego potoku1 szczegółów własne wnioski
Autora, próby pewnego uogólniania wywodów oraz dokonania oceny praktycznych 
działań i konfrontacji z doktryną narodowego socjalizmu - z szeroko rozumianą 
„Ostpolitik". Nie zaszkodziłyby pracy pewne selekcje materiałów eleminujące 
szczegóły drugo- a nawet trzeciorzędne. 

Tajny okólnik ministerstwa spraw wewnętrznych Rzerzy i Prus do nadpre
zydentów i prezydentów wschodnich prowincji Niemiec z 27 V 1935 r. nałożył 
na BDO obowiązek odpowiedniego wychowania politycznego niemieckiej ludności 
pogranicza oraz obserwowania obcych mniejszości poprzez „dobry system mężów 
'zaufania" (gutes Vertrauensmannersystem). Bar_dzo dobrze się stało, że K. Fiedor 
na podstawie bardzo bogatego materiału archiwalnego przedstawił (rozdz. V) 
działania BDO wobec mniejszości polskiej w Trzeciej Rzeszy. Niewątpliwie trafnie 
zrelacjonował: 1: ograniczanie aktywności politycznej polskiej mniejszości narodo
wej, 2. walkę z językiem polskim w szkole i życiu politycznym, 3. 'Walk<i z polskim 

nazewnictwem miejscowości i polskimi nazwiskami rodowymi oraz· pewne próby 
wciągnięcia Kościoła katolickiego i J?niejszości niemieckiej w Polsce do działal
ności antypolskiej. Nie wyliczam tu wszystkich fragmentów tego rozdziału, który 
sam w sobie mógłby stanowić oddzielną książkę. Skłonny jestem zachęcić Autora 
do pogłębienia badań· nad polityką BDO wobec mniejszości (nie tylko zresztą 
polskiej) w Trzeciej Rzeszy. 

Wspomniałem już wyżej, że pewien niedosyt budzić może zakończenie książki, 
w którym mamy zaledwie ązczątkowe informacje (na 3 stronach) o działaniach 
BDO w latach II wojny światowej do chwili jego rozwiązania w 1943 r. Trudno 
dociec, dlaczego okres ten został potraktowany przez Autora tak skrótowo. Pod
sumowując moje doznania po przeczytaniu książki K. Fiedora chcę podkreślić 
niewątpliwie duży wkład pracy Autora w badanie tematu o doniosłej wadze 
naukowej z zakresu polityki wschodniej narodowych socjalistów. Niesłychanie bo
gata dokumentacja naukowa i fragmentami pasjonująca lektura rekompensują 
pewne jej niedociągnięcia na stykach problemów doktrynalnych i polityczno-praw
nych. Cała książka jest ważką lekturą wzbogacającą naszą wiedzę z najnowszej 
historii. 

* * 

* 

Karol Jonca 
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Karol Fiedor od lat prowadzi źródłowe studia nad nacjonalizmem niemieckim 
i jego działalnością antypolską w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wpro
wadził do obiegu naukowego wiele wcześniej niewykorzystywanych materiałó,w , 
źródłowych. Rezultatem zaś jego badań są liczne artykuły, rozprawy, a także 
monografie, które ukazywały różnorodne przejawy aktywności niemieckich kół 
nacjonalistycznych. Poświęcając mniej uwagi analizie postawy ideologicznej, kon
centrował się przede wszystkim na ustaleniach faktograficznych.- Starał się o przed
stawienie wszystkich form i metod działań antypolskich, dążąc do uzyskania jak 
gdyby bilansu ilościowego. Początkowo prowadził badania nad okresem weimar
skim, aby później zainteresować się okresem Trzeciej Rzeszy. Wynikiem tego jest 
książka stanowiąca przedmiot poniższych uwag. Jest ona wyraźną kontynuacją 
wcześniejszych publikacji jego pióra. Dotyczy to zarówno wykorzystywanej bazy 
źródłowej, jak• i zastosowanych metod ciraz założeń metodologicznych. Książka, 
która, jak pisze. Autor, stanowi rezultat prawie 8-,Ietnich poszukiwań źródłowych, 
została wydana przez PWN, nakładem Instytutu Śląskiego w Opolu. 

Dziejami BDO przed K. Fiedorem interesowało się wielu historyków polskich 
i niemieckich. O ich pracach 11pisze Autor we wstępie, w spośób lakoniczny, niemal 
bibliograficzny. Jak dotąd nie ma opracowania, któr� by ukazało całokształt pro
blemów historii BDO, jego miejsca w całym systemie politycznym Trzeciej Rzeszy, 
w SJPOłeczeństwie niemieckim, czy wreszcie rezultaty pracy Związku. Studium 
M. Rothbar, opublikowane w Rostocku, jest bardzo trudno dostępne polskim ba
daczom z uwagi na formę wydania. Potrzeba pogłębienia wiedzy ó BDO, tak dla
historyków polskich jak i niemieckich, jest niewątpliwa, szczególnie wobec zain
teresowań posta,vą społe�zeństwa niemieckiego wobec Polski i Polaków.

Autor postawił przed sobą zadanie „spojrzenia na Związek jako instrument 
nieoficjalnej, antypolskiej polityki w hitlerowsl:c!ch Niemczech" (s. 13); przeprowa• 
dził szeroką kwerendę ,w archiwach pol<skich, NRD, RFN i Berlina Zachodniego, 
uzupełniając ją obszernymi poszukiwaniami i badaniami w zbiorach bibliotecz
nych, ·przede wszystkim nad wydawnictwami zwartymi i periodycznymi Związku 
oraz tymi, które znajdowały się w bliskim kręgu jego oddziaływania.· Nie ograni
czał s'ię do wydawnictw centralnych; często sięgając do periodyków regionalnych. 
Było to niezbędne, gdy zważy się na poy.,ażną różnicę występującą w działalności 
BDO na różnych terenach, stanowiącą wyraz celowo podejmowanych prób dosto
sowywania generalnych koncepcji organizacji do specyfiki danego regionu. W celu 
ukazania miejsca BDO w polityce ruchu narodowosocjali-stycznego badaniami objął 
podstawowe wydawnictwa źródłowe dotyczące problemów ideologicznych. partii 
narodowÓsocjaHstycznej, a. przede -wszy.stkim stanowiska Hitlera. W prowadzonej 
kwerendzie Autor, poza fragmentami zespołów w archiwum olsztyńskim oraz· po
jedynczymi dokumentami w innych zbiorach, nie miał do czynienia z aktami 
z registratur BDO. Został skazany na odtwarzanie dziejów BDO na podstawie 
dokumentów innych instytucji i organizacji, w których pisano z różnych powo
dów o tym związku, oraz źródeł drukowanych. Nie można się jednak zgodzić 
z twierdzeniem Autora, gdy omawiając podstawę źródłową napisał_: ,,wprawdzie nie 
zachowało się w nich {tzn. w wymienionych wcześniej ar,chiwach, gdzie przepro
wadził kwerendę - W. W.] wiele akt prowieniencji BDO, lecz tę lukę w dostatecz
nym stopniu wypełniają relac·je o działalności Związku, pochodzące tak od .-władz 
polskich, jak · i niemieckich różnych szczebli, a ponadto źródła drukowane, to jest 
bogata. produkcja piśmiennicza Związku: periodyki, materiały szkoleniowe i publi
kacje propagandowe" (s. 14). Dokumenty te dla badań nad dziejami BDO w istocie 
noszą charakter zastępczy, nie tylko dlatego, że zmuszają do stosowania specjal
nych metod krytycznych, lecz także nie mogą d.ać odpowiedti na szereg pytań. 
rodząc wiele luk, które tak dotkliwie dają o sobie znać przy lekturze książki. 
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Wystarczy tylko jeden przykład. W całej monografii znajdziemy jedynie dwie 
informacje o liczbie członków Związ'ku (s. 33). Brakuje w niej natomiast infor
macji o ich rozmieszczeniu terytorialnym, o strukturze społecznej itp. danych. 
Podane dwie liczby nie pozwalają czytelnikowi zorientować się w dynamice prze
mian ilościowych Związku, określić obszary o największym nasileniu · członków 
organizacji, co przecież ma tak ważne znaczenie dla oceny przyczyn powodzenia 
i niepowodzenia w działaniach organizacji. Przy wyodrębnieniu podrozdziału po
święconego kadrze EDO .i jej wyszkoleniu (s. 49 i n.) również i w nim zabrakło 
informacji liczbowej. Nie wiemy, jak liczna była kadra Związku, którą obejmo
wano szkoleniami, jaki był ich odsetek w porównaniu do masy członkowskiej. 
W ogól; wszystkie sprawy organizacyjne Zwią"zku zostały przedstawione w sposób 
bardzo pobieżny, wyrywkowy, nie dając pełnego obrazu jego życia wewnętrznego. 
Nie wydaje się, aby te luki wystąpiły przy zachowaniu materiałów pochodzących 
z registratur EDO. Ale nawet ,i zachowane materiały w wielu wypadkach mogły 
dać odpowiedzi na powstałe pytania. 

Poza „Wprowagzeniem", w którym scharakteryzowano podstawowe założenia 
polityki Trzeciej Rzeszy wobec Pols_ki i Polaków, dokonano periodyzacji historii 
Związku, omówiono stan badań ,i podstawy źródłowej, Autor wyodrębnił pięć 
rozdziałów problemowych: 1. Założenia ideowo-propagandowe i struktura orga
nizacyjna Związku Niemieckiego Wschodu, 2. Kadra Związku i jej' wyszkolenie, 
3. Szkolnictwo i instytucje naukowo-badawcze a BDO, 4. Formy działalności
kulturalno-oświatowej BDO (Deutschtumsarbeit), 5. BDO wobec mniejszości pol
skiej w Trzeciej Rzeszy. Książkę uzupełniają wykazy źródeł i literatury, aneksy
zawierające podstwowe dokumenty dotyczące Związku oraz streszczenia w języku
niemieckim, angiel<skim i rosyjskim. Po zapoznaniu się z treścią książki można
wyrazić przypuszczenie, że tytuł pierwszego rozdziału uległ zmianie, gdyż bar
dziej zasadne byłoby określenie go „Założenia ideowo-programowe". O sprawach
propagandy jest wiele. w następnych rozdziałach. Książka zgodnie z tytułem win
na dotyczyć całego okresu działania BDO (związek utworzony w 1933 r. rozwiązany
z.ostał w 1943 r.). Zainteresowania działalnością organizacji po wybuchu wojny
w omawianej książce są minimalne i mają charakter marginalny. Tytuł rozprawy
ograniczył zakres zainteresowań ·do tych form działania BDO, które wiązały się
ze sprawami polskimi. Tymcza·sem Związek w swojej pracy interesował się cało
kształtem spraw narodowościowych ziem położonych na wschodnich obszarach
Trzeciej Rzeszy i terenó:w przygranicznych po drugiej stronie granicy, a więc
również problemami litewskimi, duńskimi, czeskimi oraz serbołużyckimi, o których
w kilku miejscach Autor wspomina. Uwzględnienie tych spraw pozwoliłoby lepiej
na tle porównawczym ocenić miejsce spraw polskich w działaniu BDO czy całego
frontu antypolskiego. Szczególnie poważne możliwości studiów porównawczych
przy przedstawianiu spraw litewskich i polskich na obszarze Prus Wschodnich
dostarczały fragmenty zespołu ocalałych akt _znajdujących się w archiwum olsztyń
skim.

Działalność antypolska w Niemczech weimarskich była szeroko rozwinięta, 
nosiła jednak inny charakter � zajmowała odmienne miejsce w polityce ·państwowej 
niż w Trzeciej Rzeszy. Autor wykazuje owe zmiany, odmienny charakter taktyki 
władz htlerowskich, dążących do pozornej poprawy sytuacji politycznej z Rze
cząpospolitą, przy równoczesnym utrzymywaniu społeczei)stwa niemieckiego w go
towości do wystąpień antypolskich, gdy tylko nadejdz,ie przewidywana sposobna 
r.hwila. W takim kontekście znajdowało się .r;niejsce dla EDO, związku pozornie
niezależnego od partii hitlerowskiej, w istocie realizującego w pełni koncepcje
narodowych socjalistów. K. Fiedor zgromadził ogromny materiał dokumentujący
iiuzoryczność politycznego zbliżenia między państwem polskim a Trzecią Rzeszą
dla życia wewnętrznego w Niemczech. Wykazał dobitnie i przekonywająco, jak
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były podważane przez codzienną praktykę władz państwowych i partyjnych gło
szone na użytek polityki zagranicznej hasła o porozumieniu ,i zbliżeniu z Polską. 
Potwierdził, że w totalitarnym państwie narodowosocjalistycznym nie było miejsca 
dla działalności takiej organizacji jak BDO, o ile by nie realizowała polityki 
sił rządzących. W szeregach BDO znaleźli się nacjonaliści niemieccy, którzy dalecy 
byli niejednokrotnie od ideologi,i narodowego socjalizmu. Po lekturze książki nie 
znajdujemy odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu ich działalność w ramach 
BDO przyczyniła się do rozszerzenia wpływów ideologii hitlerowskiej wśród dzia:.. 
łaczy nacjonalistycznych, ideowo powiązanych wcześniej z innymi ugrupowaniami 
politycznymi. 

Autor odtworzył strukturę organizacyjną Związku oraz ukazał jego powiązania 
i zależności od ogniw partyjnych i władz administracyjnych. Przedstawił, jak to 
wyglądało w . założeniach organizacyjnych, ale nie pokazał, jakie miało konsek-

, wencje praktyczne. Skąpił czytelnikowi szczegółowych informacji wyjaśniających 
mechanizmy owych powiązań, ich konsekwencje dla codziennej praktyki organi
zacji tak w odniesieniu do ogniw centralnych, jak i -terenowych. A wydaje się, 
że dla praktyki BDO ta wieloraka zależność od różnych instytucji w terenie 
miała szczególnie duże znaczenie. W książce znajdujemy stwierdzenie o inspiracji 
pracy BDO przez Ministerstwo Propagandy Rzeszy z przedstawieniem struktury 
organizacyjnej tegoż ministerstwa (s. 22 i n.), z podkreśleniem, ±e jego wydzfa:ły 
,,podporządkowały sobie bez reszty Bund Deutscher Osten i wprzęgły go do. 
realizacji swoich celów" (s. 25), ale oceny te nie zostały poparte przykładami, które 
by wyjaśniaiy znaczenie owych powiązań dla praktyki organizacyjnej. Ąutor po
święcił nieco uwagi zmianom personalnym w kierownictwie Związku, łącząc je 
_słusznie ze zmianami taktyki organizacji (s. 35). Niejasny pozostał jednak dla 
czytelnika sposób kBztałtowania władz Związku. Szkoda, że informacja o zmia
nach władz centralnych nie została uzupełniona podobnymi informacjami doty
czącymi niższych c:igniw. W rozdziałach problemowych nie znajdziemy odbicia 
poczynionych wcześniej uwag o zmianie taktyki Związiku. Zatarta została dynamika 
wewnętrznych przemian w omawianym okresie, które były następstwem zmian 
w stosunkach międzypaństwowych, ale i zmian w kierownictwie partyjnym. Za
rysowana we wstępie trafna periodyzacj� historii EDO nie miała większego 
wpływu na koncepcje poszczególnych rozdziałów problemowych omawianej pracy. 

EDO miał wyraźnie dwie strony w swoich działaniach: 1. inspirowanie, pro
gramowanie, inicjowanie i prowad�enie różnorakich działań antypolskich przy 
wykorzystaniu wpływów organizacji, ale poza jej szeregami, 2. bezpośrednie dzia
łania organizacyjne, także i takie, które nie mieściły się w obowiązkach statuto
wych, a podejmowane były przede wszystkim przez najniższe szczeble organizacji. 
Praca Fiedora zawiera szereg ważnych ustaleń dotyczących pierwszego zakresu. 
Natomiast nie ukazała wszystkich 'działań podejmowanych przez najniższe szczeble 
organizacji, opie�ającej się na bezpośrednich czynnościach -rozbudowanej w terenie 
sieci mężów zaufania. I w tym wypadku jedną z,. głównych przyczyn tego stanu 
rzeczy był brak akt z registratur BDO, chociaż, jak się wydaje, w poważnej części 
można było to uzupełnić, nawet opierając się na ogłoszonych drukiem źródłach. Pi
sząc o BDO Autor objął swoimi zainteresowaniami nie tylko działania antypolskie, 
które były prowadzone przez Związek, lecz również inspirowane, a także wr.eszcie 
te, które odpowiadały jego ideologii lub znajdowały się w kręgu jego oddziaływa
nia (por. np. s. 80, 82 •i in.). W pracy tudno dojrzeć wyraźne określenie granicy 
wpływów organizacyjnych EDO. Ponadto· została zatarta różnica między działania
mi bezpośrednimi a pośrednimi związku. Sprawiło to, że czytelnik niesłusznie 
zalicza na rachunek BDO wszystkie przejawy działalnośoi antypolskiej Trzeciej 
Rzeszy. Związek w świetle tej lektury przypomina jakąś mafijną, trudną do 
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zidentyfikowania, bezkształtną magmę, poruszającą się za pomocą oddziaływania 
trudnych do zidentyfikowania sił sprawczych. Czytelnik, któremu przedstawiono 
ogromną ilość różnorakich, niejednokrotnie bardzo interesujących ustaleń fakto
graficznych, potwierdzających szerokość i wszechstronność frontu antypolskiego 
w Trzeciej Rzeszy, nie może znaleźć pełnej odpowiedzi na pytan�e, jaka w tym 
wszystkim była faktyczna rola BDO. 

Bardzo wyraźnie można to zaobserwować w rozdziale poświęconym sprawom 
szkolnictwa. Pierwszy podrozdział tej części pracy nosi tytuł: ,,System wychowania 
i pomoce dydaktyczne w szkole Trzeciej Rzeszy odzwierciedleniem polityki BDO" 
(s. 91). A tymczasem, jak się wydaje, sprawa wyglądała nieco inaczej. System 
wychowawczy Trzeciej Rzeszy wykształcił się na podstawie doświadczeń z okresu 
weimarskiego, dostosowanych do zasad ideologicznych narodowych �ocjalistów. 
Akcenty antypolskie były już bardzo silne w szkolnictwie weimarskim. BDO nie 
miał bezpośredniego wpływu na ukształtowanie tego systemu w Trzeciej Rzeszy, 
wykorzystując go jedynie w sposób umiejętny do swoich celów. BDO był jednym 
z -ogniw działań antypolskich w Trzeciej Rzeszy i chociaż przenikał do wszystkich 
1.ypów szkól___i:a pewnych terenach, to jednak podobnie j,:1k to szkolnictwo był
podporządkowany- inspiracji ideologicznej, a także organizacyjnej NSDAP. Oma
wiając system szkolnictwa niemieckiego oraz określając jego zadania wychowawcze
Autor pisał, że „do realizacji tak sprecyzowanych haseł wychowawczych młodego
pokolenia Niemców włączył się aktywnie BDO" (s. 95), nie podejmując starań
o uzasadnienie tego twierdzenia dowodami. Omawiając różnorakie przykłady szko
lenia nauczycieli w zakresie interesującym BDO, ale prowadzone przez inne insty
tucje, Autor pisał: ,,Nie ulegało najmniejszej wątpHwości, że mając tak bogate
doświadczenia w organizowaniu wypraw nadgranicznych, członkowie BDO anga
żowali się do tej akcji »dokształcenia« kadry nauczycielskiej" (s. 99). Ale i w tym
wypadku nie mamy uzasadnienia tej tezy szczegółowymi informacjami źródłowymi.
Jest to charakterystyczne dla całej pracy, że przy omawianiu różnych zagadnień,
gdzie bardzo często mówi się o patronacie BDO, inspiracji, inicjatywie, nie znalazło
:sic; miejsca na poparcie ogólnej oceny egzemplifikacją, wyjaśnieniem mechanizmu
takiego działania. W książce zostało zamieszczone wiele szczegółowych informacji
o działalności różnorakich instytucji, organizacji, bez podania wyjaśnień, jak łą
czyły się one z EDO. Trudno np. czytelnikowi' zrozumieć, jaką funkcję odgrywał
BDO w opisanej na kartach książki działalności szkół nazwanych wówczas Na
tionalpolitische Erziehungsanstalt (s. 101) czy Adolf Hitler Schulen (s. 103),
w wprowadzeniu do szkół przysposobienia wojskowego (s. 108), szeroko omówionej
akcji wydawnictw kartograficznych, czy też dalej przedstawionej sprawy tzw.
Ordenburg-schule (s. 143 i n.). Wprawdzie po omówieniu problemu wydawnictw
kartograficznych Autor stwierdza, że materfał kartograficzny „opracowywały
wreszcie i publikowały wydawnictwa BDO" (s. 116-117), ale trudno takie stwier
dzenie uznać za wystarczające w książce poświęconej właśnie EDO. Przy omawianiu
roli tego związku w szkolnictwie wyższym znajdziemy np. informacje o narodzi
nach w Królewcu projektu odbywania tzw. semestrów wschodnich (�. 134). Szkoda
tylko, że nie została podana bliższa data, kiedy ów projekt narodził się. Ale
i tym razem nie zostało wyjaśnione stanowisko BDO. A równocześnie nie wiadomo,
dlaczego znajdujemy obszerne informacje o strukturze organizacyjnej i obsadzie
personalnej uniwersytetu królewieckiego (s. 135 i n.).

Interesujące są informacje o przejawach działalności antypolskiej różnorodnych 
niemieckich instytucji badawczych. Ale i w tych partiach książki rola BDO jest 
:Pokazana na dalekim planie. I tak np. przy szerokim potraktowaniu Nord- und 
tOstdeutsche Forschungsgemeinschaft Autor ogranicza się do s,twierdzenia, że „nie 
ibez wpływu na aktywizację NOF pozostawały stale pogłębiające się jego kontakty 
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z BDO" (s. 149). Przy omawianiu Pu'blikationstelle (łącznie z charakterystyką jego 
opracowań) mamy tylko stwierdzenie, że wysiłki tej placówki „zostały należycie 
ocenione przez najwyższe władze BDO i czynniki rządowe" (s. 152) oraz że z „jej 
usług korzystał w coraz to większym stopniu także BDO, zwłaszcza przy groma
dzeniu i opracowywaniu materiałów szkoleniowych" (s. 162). Nie zostało wyjaśnio
ne, w jaki sposób z działalnością BDO łączyła się praca Deutsches Ausland-Institut, 
chocia:i: tej placówce tak wiele uwagi poświęcił Autor. Trudno uznać za wystar
czające dla omawianej książki stwierdzenia końcowe w tym podrozdziale, które 
mówiły o roli kontaktów bezpośrednich i pośrednich, o wzbogaceniu przez publi
kacje tych placówek popularnych opracowań wydawanych przez BDO czy wreszcie 
o inspirowaniu przez członków BDO kierunków pracy odpowiadających doraźnym

. celom związku (s. 177). Wcześniej .twierdzenia te nie zostały poparte przykładami.
Tło, na którym Autor chciał przedstawić działalność BDO, przerosło właściwy
nurt wykładu.

Książka K. Fiedora rysuje wszechstronny obraz działalności antypolskiej 
w Trzeciej Rzeszy. Ale zarazem wskazuje na potrzebę dalszych badań nad dzia
łalnością jednego z najważniejszych ogniw frontu antypolskiego w Trzeciej Rze
szy - Bund Deutscher Osten. 

Wojciech Wrzesiński 

I . • 

B. K o  z i e  ł ł o - P o k  1 e w  s k i, ZAGRANICZNI ROBOTNICY PRZYMUSOWI
W PRUSACH WSCHODNICH W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ, Warszawa 
1977, SS. ;235. 

Rozwijane w różnych ośrodkach badania nad położeniem robotników przy
musowych w Trzeciej Rzeszy owocują ostatnimi czasy publikacjami� w postaci 
wydawnictw źródłowych i monografii. Jedną z nich jest ogłoszona przez PWN 
rozprawa doktorska B. Koziełło-Poklewskiego, poświęcona aspektom ekonomicz
nym i prawnym przymusowego zatrudnienia w Prusach Wschodnich w latach 
okupacji. C_hodzi więc o monografię, dotyczącą jednej z prowincji ówczesnego 
państwa niemieckie·go, prowincji wysuniętej. najbardziej na wschód, co, jak się 
okazuje, miało także i to znaczenie, że większość przymusowo zatrudnionych tu 
robotników pochodziła z· przyłączonych do Prus Wschodnich ziem polskich oraz 
z obszarów Związku Radzieckiego. 

Zasięg przestrzenny pracy ograniczono do „Provinz Ostpreusseń". Przesądziły 
o tym, jak się zdaje, zainteresowania Autora, a także· dostępne mu źródła. · Na
podstawie lektury pracy można wnosić, że temat odnosi się tylko do tzw. starych
ziem wschodniopruskich, a więc tylk:o tych powiatów; które stanowiły tę prowin
cję przed włączeniem ziem polski,_ch w październiku 1939 r. Dla znających te za
gadnienia wydaje się to oczywiste. Nie oznacza to jednak, że tylko omawiane
v.r pracy powiaty stanowiły obszar jednostki administracyjnej zwanej Prusy
Wschodnie.

Za uzasadnione można uznać ograniczenie się do jednej tylko prowincji, i to 
z dwu powodów. Z jednej strony ustalenia poczynione w pracy można w ramach 
tego tematu uznać za wyraz zasady pars pro toto a więc w gruncie rzeczy za 
nie odbiegające od ustaleń właściwych innym dzielnicom. Z drugiej zaś strony 
takie zakreślenie przestrzenne pozwoliło nie tylko na potwierdzenie ogólnych 
prawidłowości, lecz także na wyłowienie odrębności, występujących pomimo pra
wic całkowitego „zglajchszaltowania" w Rzeszy. W tym kontekście podnieść na
leży i to, że szczegółowe badania wycinkowe, oparte na solidnej analizie zgroma
dzonych źródeł, mają często większe znaczenie poznawcze niż niejedna przed
wczesna próba syntezy. Odnosi się to zwłaszcza do tematów tak rozległych, jak 
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przymusowe zatrudnienie cudzoziemskich robotników w Niemczech w latach II 
wojny światowej. 

Pochwalić należy zastosowaną metodę. Krytyczna analiza dostępnych żró
deł (niektóre odsyłacze są zbyt drobiazgowe), a zwłaszcza konfrontacja z prak
tyką codzienną, prowadzą do obiektywnych ustaleń i prawidłowych wniosków. 
Nie da się bowiem dojść prawdy o 'Przymusowych robotnikach opierając się na 
wydawanych aktach normatywnych. Taka metoda musi prowadzić do ustaleń 
jednostronnych i w efekcie nieprawdziwych wniosków. Np. nie można mówić 
o czasie pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu, skoro z innych źródeł wia
domo, że o długości dnia pracy decydowały wymogi pracodawcy. Tego niebezpie
czeństwa Autor uniknął, konfrontując literę prawa z codzienną rzeczywistością.

Jeśli konstrukcję pracy uznać należy za właściwą, jest konsekwentna i lo
giczna, to zastrzeżenie może budzić rozdz. I zatytułowany „Rynek pracy Prus 
Wschodnich w okresie hitlerowskim". Liczne odniesienia do sytuacji gospodarczo
-społecznej Niemiec z II pol. XIX w. sugerują bowiem podświadomie, że przy
musowe zatrudnienie w latach II wojny było kontynuacją, a właściwie reakcją 
na �jawisko dawne, któremu na imię stały brak rąk do pracy w Niemczech i któ
re w latach 1939-1945 było w istocie podobne do tego sprzed I wojny światowej. 
Takie stanowisko, przyjmowane chętnie przez historiografię zachodnioniemiecką, 
zaciera różnice pomiędzy „Sachsengangerami" z ostatnich dziesiątków lat XIX 
stulecia czy „Gastarbeiterami" w RFN a przymusowymi robotnikami, deporto
wanymi do pracy w czasie okupacji. Różnice pomiędzy tymi jakościowo odmien
nymi zjawiskami Autor dostrzega i o nich mówi, ale dla uniknięcia nieporozu
mień- należało je także podkreślić właśnie w rozdz. I. Przymusowe zatrudnienie 
obcych obywateli na· ogromną skalę podjęli naziści nie po to, by uzupełnić braki, 
lecz by móc 'Prowadzić wojnę i tę wojnę wygrać. Niemca na froncie zastępował 
w fabryce zbrojeniowej, przy warsztacie czy na roli Polak, obywatel ZSRR, Fran
cuz bądź inny obcokrajowiec, przymuszony do tego pośrednio lub bezpośrednio. 
Zwycięstwo Niemiec w imperialistycznej wojnie to właśnie cel, któremu podpo
rządkowano wysiłek tych ludzi. Druga podstawowa różnica sprowadza się do trak
towania robotników przymusowych, które w sposób wyraźny odbiegało od tra
dycyjnego statusu pracownika najemnego. Liczne dowody tego spotykamy w roz
dziale następnym, poświęconym elementom sytuacji prawnej robotników zagra
nicznych. Słusznie też zauważył tu Autor zasadniczą sprzeczność w zamierze
niach, sprzeczność pomiędzy polityką dyskryminacji, wyniszczeniem przez pracę, 
a koniecznością jak najdłuższego eksploatowania robotnill:ów dla potrzeb wojny. 
Ten stan rzeczy wpływał na dalszy los przymusowo zatrudnionych i konieczność 
odstępstw nazistów od niektórych założeń doktrynalnych. 

Na pierwszy rzut oka można się zastanawiać, czy potrzebny był przegląd 
obowiązujących przepisów prawnych, skoro autorzy, piszący wcześniej na te te
maty, już to poniekąd zrobili. Po bliższym zapoznaniu .się z pracą należy odpo
wiedzieć twierdząco na tak postawione pytanie. Autor przy okazji bardzo umie
jętnie ·wykazał jak w obrębie tzw. prawa pracy Niemiec hitlerowskich derogo
wano przepisy ogólne, normy wyższego rzędu w rodzaju ·ustawy czy dekretu, za
stępując je de facto nakazem administracyjnym czy innym przepisem powiela
nym przez władze policyjne. Za przykład może tu służyć przytaczany okólnik, 
który wbrew formalnie obowiązującym normom o zatrudnieniu kobiet nakazywał 
zatrudniać zagraniczne robotnice tak długo, jak to jest możliwe w czasie ciąży 
i jak najwcześniej po porodzie. Zwolennikom badań obowiązujących norm praw
nych należy zawsze przypominać, że w nazistowskiej rzeczywistości decyzja ad
ministracyjna, nakaz policyjny, tajna instrukcja czy okólnik pełnomocnika zna
czyły więcej niż postanowienia ustawowe. Odnosi ·się to także do przepisów o za
trudnieniu, w szczególności zaś zatrudnieniu przymusowych robotników. 
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Omawiając ten problem Autor ma na myśli zwykle stronę gospodarczą za
gadnienia. I słusznie, bo była to z punktu widzenia niemieckich zamierzeń spra
wa najważniejsza. Nie oznacza to jednak, że sprawa nie posiadała innych aspek
tów. Można tu wskazać np. na takie zjawiska towarzyszące, jak wpływ na walkę 
zbrojną z okupantem przez _wywożenie młodych ludzi z krajów okupowanych 
i poddanie ich nadzorowi policyjnemu, biologiczne osłabianie podbitych ńarodów 
przez utrudnianie czy uniemożliwianie małżeństw młodym ludziom wywiezio
nym na roboty czy też na okazję do badań rasowych i selekcji pod kątem przy
szłego zniemczania {Ein<deutschungsverfahren). O tych sprawach też należy przy
pominać, gdy się podejmuje tę problematykę. 

Za szczegółowe �ożna uznać ustalenia dotyczące rozmiarów zatrudnienia. Po
działy z uwzględnieniem różnych gn,1p dają dość dokładny obraz w poszczegól
nych dziedzinach produkcji. Mówiąc o rekrutacji ograniczono się jednak do przed-· 
stawienia zdobywania tzw. siły roboczej w Polsce, ZSRR i w krajach �achodniej 
i północnej Europy. Godziło się przy tej okazji również wyrażnie podkreślić, że 
przekształcanie w robotników przymusowych obywateli polskich wskutek pozba
wienia· ich prawa do powrotu, jak to m_iało miejsce z tzw. jeńcami cywilnymi czy 
z Polakami, którzy jeszcze przed 1 IX 1939 r. przebywali w Prusach Wschod
nich - to też sposoby rekrutacji. To samo można odnieść do pol�kich i nie tylko 
polskich jeńców wojennych, zwalnianych z niewoli i natychmiast zatrudnianych 
przymusowo. Autor zna zagadnienie i wspomina o nim, ale czyni to nie przy spo
sobach rekrutacji, z czego można wnosić, ze rozumie ją dość wąsko. 

W pracy przebija wyraźnie podział robotników przymusowych na różne pod 
względem położenia prawnego grupy. Status poszczególnych grup zależał od sze
regu okoliczności. Nie bez znaczenia, co potwierdz·a praca, były tu przesłanki ra
sov.re. Traktov.ranie Polaków, obywateli Związku Ra1izieckiego czy też innych było 

w dużej mierze pochodną tych momentów. 
W końcowych partiach książki Autor podjął zagadnienia bar·dziej regionalne, 

jak stosunek ludności rodzimej do robotników przymusowych, jak właściwe tej 
prowincji problemy ewakuacji ludności cywilnej . czy stanowisko robotników 
w obliczu zbliżającego się wyzwolenia. Ustalenia te można uznać za oryginalne 
i wzbogacające w-iedzę o historii tego regionu. 

W sumie praca B. Koziełło-Poklewskiego stanowi wartościową pozycję, wzbo
gacającą naszą wiedzę o okresie II wojny światowej, a zarazem rezultat solid
nych studiów archiwalnych. 

Franciszek Połomski 

A. B a r t  e c z ek, INTEGRACYJNA FUNKCJA INFRASTRUKTURY GOSPO
DARCZEJ W ŚWIETLE BADAŃ NAD GÓRNOŚLĄSKIM OKRĘGIEM .PRZEMY
SŁOWYM (Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju, Studia, t. LIX, Warszawa 1977, ss. 139. 

Badania nad infrastrukturą, w tym również w aspekcie h_istorycznym, są do
tąd domeną ekonomistów i geografów 1. Historycy dotychczas nie wkroczyli sze
rzej na to pole badawcze, zwłaszcza w problemy integracyjnych funkcji infra
struktury. Wielokierunkową dyskusję, w środowisku historyków, wokół proble
mów integrncji ziem polskich po 1918 r. zapoczątkowano z okazji półwiecza od-

1 Por. literaturę z której korzystał A. Barteczek, a także załączony do tej 
pracy wykaz publikacji Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
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budowy pań,stwowości polskiej 2, a podjęto ją ponownie na XI Powszechnym Zjeź
dzie Historyków Polskich we wrześniu 1974 r. a Koncentrowano przy tym uwagę 
na wątkach politycznych i społecznych, w mniejszym stopniu rozważano aspekty 
gospodarcze. Problematyka integracji gospodarczej ziem polskich nie została pod
dana bliższemu oglądowi naukowemu, choć przewija się przez wiele syntez i roz
praw z zakresu hi-storii gospodarczej 4• 

Tymczasem, jak się zdaje, likwidacja odrębności gospodarczej byłych dzielnic 
dawała podstawę do odpowiednich procesów w płaszczyznach: politycznej, praw
nej, administracyjnej, społecznej i kulturalnej. Szybkie zaś zespolenie gospodar
cze ziem trzech zaborów było uwarunkowane tempem rozwoju infrastruktury 
gospodarczej, a więc systemów: wodnego, transportowego, łącznościowego i ener
getycznego. Badania historyczne nad tymi. systemami i ich rolą integracyjną są 
dopiero w początkowej fazie 5, dlatego tym większe zainteresowanie budzi praca
A. Barteczka, która, aczkolwiek nie wskazuje na to jej tytuł, jest w dużej mie
rze monografią historyczną.

Autor wybrał dla swych badań obszar z kilku względów specyficzny, cechuje 
go bowiem szczególne nasycenie zakładami przemysłowymi oraz wysoki stopie11 
urbanizacji. Procesy te uległy komplikacji pod wpływem zmiennych losów dziejo
wych, ponieważ do 1939 r. przez Górnośląski Okręg Przemysłowy przebiegały gra
nice państwowe, co wpływało w określony spósób. na politykę, m. in. w żakresie 
infrastruktury. Na takim właśnie obszarze mógł A. Barteczek uwypuklić szcze
gólne znaczenie, w tym również integracyjne, infrastruktury do rozbudowy prze
mysłu i sieci osadniczej. 

Wydaje się, że Autor w dużej mierze spełnił postawione so1'1e zadanie w teo
retycznym rozdz. I, choć niektóre problemy zostały tylko zasygnalizowane, a ze 
względu na ich wagę wymagały rozwinięcia i większej precyzji. 

Wątpliwości nasuwa pod.ział na okresy, dla których Autor przyjął daty _o róż
nej wadze gatunkowej. I tak dla okresu drugiego przyjęto jako datę wyjściową 
rok 1845, ponieważ w tym właśnie roku pojawił się na obszarze Zagłębia Węglo
wego transport kolejowy (s. 48). Natomiast dla dwu następnych okresów przy

jęto Iata 1922 i 1945 (s. 63, 7l), a więc daty znaczące przede wszystkim dla_ hi
storii politycznej. Brak tu zatem konsekwencji i równoważności w przyjętych 
kryteriach służących celom periodyzacyjnym. Autor mógł jak się zdaje, z powo
dzeniem zrezygnować z ujęcia chronologicznego na rzecz problemowego i omó
wić interesujące go zakresy badawcze w długim trendzie czasowym. Jest to tym 
bardziej uzasadnione, że· kwestie zmian granicznych, bo ich dotyczą przyjęte ce
zury w rozdz. II, omówione zostały w rozdziale na�tępnym. 

2 Por. II Rzeczpospoiita. Dyskusja historyczna (Miesięcznik Literacki, 1968, 
nr 6 s. 76-94); J. Ża r n o w s  k i, Procesy integracyjne w Polsce międzywojennej 
(Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 IX 
1968. Referaty, t. II, Warszawa 1968, s. 96-lllO); K. Gr z y b o w s k i, Rola prawa 
w likwidacji podziałów za borowych oraz integracji państwa· polskiego (Droga 
przez półwiecze, Warszawa 1969, s_. 61-78); A. J e z i e r s k i, Niepodległość a roz
wój gospodarczy Polski (tamże, s. 239-252). 

a Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX-XX -w., pod red. H. Zieli11-
skiego, Wrocław 1976. 

4 Por. z. L a  n d a  u, J. T o m  a s z e w  s k i, Gospodarka Polski międzywojen
nej, t. I: 1918-1923, Warszawa 1967; J. To m a s  z e  w s k i, Związki gospodarcze 
państw sukcesyjnych a Polska (Z. Landau, J. Tomaszewski, Druga Rzeczpospolita. 
Gospodarka. Społeczeństwo. Miejsce w świecie, Warszawa 1977, s. 363-398). 

s Por. L a n d  a u, To m a s  z e  w s k i, Gospodarka ... , t. I, s. 222-251; J. P i
ł a t  o w i c z, Warunki i polityka elektryfikacji Polski 1914/ 18-1939, Warszawa 
1977 (maszynopis pracy doktorskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu War-
szawskiego). 
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Aczkolwiek podziałom granicznym i roli państwa poświęcono wiele miejsca 
(s. 81-86), to jednak nie znalazły one zadowalającego wyjaśnienia, wynikające
go z niepełnej edukacji historycznej Autora 6. Pominięto całkowicie problem od
rębności polskiej części Górnego Śląska, wypływającej z postanowień Statutu Or
ganicznego Województwa Śląskiego z 15 VII 1920 r., nadającego mu daleko idącą 
autonomię, obejmującą swym zasięgiem również infrastrukturę, w tym także pod
system elektroenergetyczny 7• Miało to duże znaczenie dla rozwoju infrastruk

tury, a zwłaszcza dla jej roli integracyjnej, z dwu względów. W skali makro 
utrudniało to integrację np. podsystemu elektroenergetycznego z resztą kraju, 
ponieważ w wojewódz.twie śląskim nie obowiązywały ani ustawa elektryczna 
z 1922 r., ani rozporządzenie o popieraniu elektryfikacji z 1933 r., ani wreszcie 
rozporządzenie o podziale kraju na okręgi elektryfikacyjne z 1937 r. s Tym samym 
państwo, w tym wypadku . w zakresie elektroenergetyki, nie posiadało podstaw 
prawnych do ukierunkowania rozwoju infrastruktury w zależności od potrzeb 
całego kraju, a była to kwestia istotna, elektroenergetyka śląska stanowiła bo
wiem około 500/o mocy ogólnokrajowej. Specyficzna sytuacja prawna Śląska zna
lazła swoje odbicie również w skali mikro, ponieważ uniemożliwiała wprowa
dzenie elektryfikacji okręgowej, a więc integrację podsystemu elektroenergetycz
nego w skali województwa. Rola państwa zatem w dwudziestoleciu międzywo
jennym w kształtowaniu infrastruktury została wydatnie ograniczona na rzecz 
autonomii województwa śląskiego. W zakresie elektroenergetyki została ona zlik
widowana dopiero w 1939 r. 9 Dlatego twierdzenie Autora, że „wytwarzanie ener

. gi.i. elektrycznej w okresie międzywojennym poddawane było coraz silniejszej kont
roli państwa" (s. 8'13) nie ma podstaw w rzeczywistości. 

Ciekawą kwestią, której Autor nie podnosi, jest ewentualny wpływ przy
granicznego położenia na rozwój infrastruktury śląskiej w dwudziestoleciu mię
dzywojennym 10

• W wypadku elektroenergetyki państwo, ze względów strategicz
nych, preferowało przede wszystkim obszar Centralnego Okręgu Przemysłowego, 
pomimo że na Śląsku były lepsze warunki do jej rozwoju. 

Autor pominął w swoich rozważaniach konwencję genewską (górnośląską), 
tj. 15-letnią umowę polsko-niemiecką z 15 V 1922 r., mającą duże znaczenie dla 
zachowania łączności gospodarczej pomiędzy podzielonym Śląskiem w dwudziesto
leciu międzywojennym. Gwarantowała ona np. swobodę przesyłania energii elek
trycznej na całym obszarze Górnego Śląska. 

Sądzę, :i:e zbyt dużo uwagi poświęcono aspektom ilościowym infrastruktury 

G Potwierdza to fakt, że Autor nie wykorzystał wielu podstawowych opraco
wań historycznych, a zwłaszcza: H. R e c h o w i c z, Sejm śląski 1922-1939, Kato
wice 1965; J. J a r o s, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 
1914 r., Wrocław 1965; t e  n ż e, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górno
śląskim w latach 1914-1945, Katowice-Kraków 1969; t e  n ż e, Zarys dziejów 
górnictwa węglowego, Warszawa-Kraków 1975; Zakłady przemysłowe w Polsce 
XIX i XX wieku, pod red. I. Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław 1967; Uprzemysło
wienie ziem polskich w XIX i XX wieku, pod red. I. Pietrzak-Pawłowskiej, Wro
cław 1974, dla okresu międzywojennego prac z. Landaua i J. Tomaszewskiego. 
Przy okazji chcę zwrócić uwagę na drobne błędy w nazwiskach historyków - na 
s. 46 zamiast Bączek winno być Mączak, na s. 132 zamiast Ichnatowicz winno być
Ihnatowicz.

7 Por. ,,Dziennik Ustaw RP", 1920, nr 73 poz. 497. 
8 Por. ,,Dziennik Ustaw RP", 1922, nr 34 poz. 277; 1933, nr 85 poz. 633; 1938, 

nr 69 poz. 503; 1937, nr 24 poz. 156. 
o P i·ł a t  o w i c z, op. cit., s. 94-98.
10 Wiadomo np., że rozwój wielkopolskich miast przygranicznych w dwudzie

stoleciu międzywojennym uległ zahamowaniu. Por. U. C y  n a 1 e w  s k a, Sytuacja 
społeczno-ekonomiczna miast wielkopolskich w międzywojennym dwudziestoleciu, 
Warszawa-Poznań 1977, s. 14-15, 18. 
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ze szkodą dla analizy jakościowej (może z wyjątkiem transportu) zwłaszcza w za
kresie elektryfikacji. Rola elektroenergetyki w infrastrukturze jest szczególna, 
stanowi ona bowiem z jednej strony sama w sobie część jej systemu energetycz
nego, z drugiej zaś w zasadniczy sposób wpływa na nowoczesność lub wręcz jest 
podstawą funkcjonowania pozostałych systemów infrastruktury, szczególnie tran
sportowego i łącznościowego, w mniejszym stopniu wodnego. Wypływa stąd dwo
jakiego rodzaju rola elektroenergetyki dla procesów integracji. W zakresie pierw
szym, wpływa ona w zasadniczy sposób na integrację samej infrastruktury, po
nieważ tworzy jedyną i wspólną bazę energetyczną dla wszystkich systemów. 

W drugim, szerszym zakresie elektryfikacja, bodaj najszybciej i najszerzej, 
wpływa na integrac;ję danego obszaru. Do spełnienia tej funkcji elektroenergety
kę predysponowały: nowość jej struktur w stosunku do systemów transporto
wego i wodnego, co pozwalało łatwo modelować ją wedle aktualnych potrzeb 
iudności, oraz· nieograniczone niemal techniczne możliwości dotarcia nawet do po
jedynczego konsumenta. To właśnie sprawiło, że mimo „młodości" elektryfikacja 
objęła swoim zasięgiem niemal całość mieszkańców GOP (s. 114-115, 118) - przy
czyniając się do likwidacji różnic w zakresie cywilizacji i kultury materialnej, 
czego nie można powiedzieć o innych systemach i podsystemach infrastruktury. 

Podsystem elektroenergetyczny pośrednio ma jeszcze inne, cywilizacyjne zna
czenie. Zastosowanie elektryczności y,r systemie łączności (nie wiadomo, dlaczego 
pominięto go całkowicie w recenzowanej książce) wiodło do nowych środków in
formacji oraz masowego przekazu - radia i telewizji, kształtujących kulturę ma
sową. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że oblicze współczesnej cywilizacji 
uformowało się na bazie elektryfikacji Uniwersalność cywilizacji te�hnicznej, któ
rą niosła ze sobą elektryfikacja, miała szczególne znaczenie integracyjne. 

Zasygnalizować trzeba różnice w ujęciu rozdz. IV dotyczącego lat 70-tych 
XX w., a poprzedzających go rozdziałów historycznych. Rozdz. IV nasycony jest 
kartografią i statystyką, ale, niestety, nie mogą one służyć celom _!tomparatystycz
nym z okresem międzywojennym, czy latami 50- i 60-tymi XX w., które został;y 
potraktowane . opisowo. Wydaje się, że wszechstronne ujęcie, jakie Autor zapre
zentował w rozdz. IV, winno być zastosowane dla lat poprzednich, oczywiście 
w takim stopniu, jaki umożliwiłaby to statystyka, co niewątpliwie podniosłoby 
walory poznawcze książki. 

Mimo pewnych usterek otrzymaliśmy wartościową pracę, która w rzadki obec
nie sposób kojarzy przeszłość z problemami współczesnymi, wykazując olbrzymi 
wpływ historycznie ukształtowanej infrastruktury (s. 86, 99, 107) na jej współ
czesny kształt. Jak wykazały badania A. Barteczka, genetyczne ujęcie tematu 
może mieć również zn;łczenie dla współczesnych planistów i decydentów gospo
darczych. Zrozumiały zatem wydaje się postulat rozszerzenia tego typu badań 
z większym .udziałem historyków. 

Józef Piłatowicz 

W. K u ch a r s  k i, ZWIĄZEK POLAKÓW „ZGODA" W REPUBLICE FEDE
RALNEJ NIEMIEC, Lublin 1976, ss. �03. 

Problematyka polonijna w Republice Federalnej Niemiec otrzymała pierwszą 
pozycję książkową. Praca dr. W. Kucharskiego wzbudziła duże zainteresowanie 
osób, którym zagadnienie to nie jest obce. Książka, wydana nakładem Wydaw
nictwa Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego Uniwersytetu Marii' Curie
-Skłodowskiej w Lublinie na pięknym kredowym papierze, podzielona jest na 
9 rozdziałów o objętości od 28 do pół strony druku. Na tekst przypadają 64 strony. 

9 - Sobótka 3/78 
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Reszta to 118 stron ilustracji oraz indeks nazwisk i streszczenie w języku nie
mieckim. 

Jestem jako recenzent w nie lada kłopocie, dÓ jakiej kategorii publikacji po-
zycję tę zakwalifikować. Sądząc· po tytule i wydawcy należałoby oczekiwać, że 
czytelnik otrzymuje monografię Związku Polaków „Zgoda" z wymaganym apa
ratem naukowym. Tymczasem Autor sprawę tę załatwia jednym przypisem na 
pierwszej stronie, podając, iż wykorzystał „zasoby archiwalne organiz·acji polo
nijnych w RFN, a przede wszyst)dm Zarządu Głównego i gromad »Zgody«, To
warzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną »Polonia« w Warszawie, Polonijnego 
Centrum Kulturalno;-Oświatowego Uniwersytetu Marii' Curie-Skłodowskiej w Lu--------
blinie oraz zbiory prywatn!;! i relacje działaczy polonijnych". Książka ta nie od
powiada również wymogom wydawnictw albumowych, mimo mnogości ilu
stracH. 

W tygodniku Związku Polaków „Zgoda", wydawanym w Bochum, ,,Głosie Pol
skim" z 25 IX 1976 i:., ukazał się wywiad z Autorem, w którym czytamy: ,,Książ
kę pisałem przede wszystkim z myślą o członkach »Zgody«. Myślę więc, że znaj
dzie -się ona w domu każdego członka Związku, a także w ważniejszych biblio
tekach w Pols'ce i poza jej granicami". Należy więc przypuszczać, iż zamiarem 
Autora było dać czytelnikowi polonijnemu w RepiJblice Federalnej Niemiec po
pularną wiedzę o powstaniu i działalności „Zgody", tym bardziej że w 1975 r. 
uroczyście obchodzono 25-lecie tej organizacji. 

Niezależnie od tego, jakie były cele i założenia Autora, nic go nie zwalnia od 
spełnienia podstawowych wymogów - prawdy i wierności historycznej, właściwej 
oceny faktów, od logicznej i przejrzystej konstrukcji. Książka dla tak wrażliwe
go odbiorcy, jak Polonia w RFN (oprócz Związku Polaków „Zgoda" istnieje tam 
Związek Polaków W Niemczech i h:ilh:a innych or15anizacji), ""inna być szczególnie 

· starannie przy.gotowana. Dla nich treść będzie zawsze ważniejsza niż forma poda
nia. Niestety, omawiana książka nie spełnia oczekiwań potencjalnego odbtorcy.
Czytelnik, a będzie nim �apewne nie tylko- członek „Zgody", który chciałby po
znać historię tego Związku, niewiele zrozumie i dowie się o . ,,genezie, celach
i strukturze" Związku, ·czemu poświęcony jest rozdŻ. I. Fakty z rói:nych okresów
historycznych są przemieszane. W książce tej nie ma żadnej myśli przewodniej,
konsekwencji. Brak tła polityczno-społecznego osadzającego Związek Polaków
,,Zgoda" w realiach dnta dzisiejszego. Brak ogó_Inej charakterystyki obecnego śro
dowiska polonijnego w RFN, jego przeobrażeń politycznych i społecznych po II
wojnie światowej. Brak informacji o początkach „Zgody", tej największej dziś
i bardzo czynnej organizacji oraz obrazu jej działalności. Zresztą w ogóle „Zgodzie"
w tej książce, mimo zapowiedzi w tytule, poświęcono niezbyt wiele miejsca.

Autor robi częste· ,,wypady" w przeszłość historyczną, w której z, ogromnym
trudem się porusza. Wiele tu, nawet bardzo 'wiele, niewłaściwej interpretacji,
często wynikających z niepełnej znajomości faktów lub z niefrasobliwego do
nich stosunku Autora, wiele niejasności i niezgodności z historią. Można było tego
uniknąć, gdyby wydawnictwo dało książkę do oceny kompetentnym recenzentom.
Nie sposób tu omówić wszystkie braki, nawet te najpoważniejsze, gdyż musiałaby
powstać co najmniej druga taka książka. Ograniczymy się tylko dó przykładów.

Kucharski pisze: ,,Związek Polaków »Zgoda« jest spadkobiercą bogatych tra
dycj'i ruchu polonijnego w Niemczech, którego poczc)tki sięgają ostatnich lat
XVIII wieku" (s. 5). Dalej genezę „Zgody" wywodzi od emigracji politycznej, po
czynając od przywódców Sejmu Czteroletniego, powstań narodowych i związków
polonijnych okresu międzywojennego. Co za straszliwe pomieszanie pojęć, faktów
i okresów. Formalno-prawnym spadkobiercą „ruchu polonijnego w Niemczech"
jest Związek Polaków w Niemczech, który powstał w 1922 r. w Berlinie i który
już w 1945 r. przystąpił do odbudowy życia organizacyjnego. W „Zgodzie" zna-
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lazło się wielu działaczy przedwojennego Związku Polaków w Niemczech. Ale 
przecież tradycje pojedynczych osób nie są tradycjami organizacji. 

Wychodżstwo polskie w Westfalii i Nadrenii jest klasyczną emigracją zarob
kową, która zaczęła się w siedemdziesiątych latach XIX w. W 1970 r. Instytut 
Zachodni w Poznaniu, jak również środowiska polonijne w Republice Federal
nej Niemiec obchodziły 100-lecie polskiej emigracji do Westfalii i Nadrenii. Nie 
,,splo; różnych czynników społecznych, politycznych· i ekonomicznych - spowodo
wał,. że tysiące Polaków wyemigrowało do Niemiec" (s. 7), a szybki rozwój prze
mysłu w zachodnich prowincjach Niemiec, który stworzył znacznie lepsze wa
runki pracy robotnikom ze wschodnich terenów. Dalej przyczyn wychodźstwa 
polskiego do Niemiec Kucharski szuka w zwycięstwie Prus nad Francją w 1871 r., 
w powstaniu Hakaty i Komisji Kolonizacyjnej. Zwycięstwo Prus nad Francją 
o tyle miało związek z polskim wychodźstwem, o ile francuskie odszkodowania
wojenne przyśpieszyły rozwój industrializacji na zachodzie Niemiec. I gdyby nie
było Hakaty i Komisji Kolonizacyjnej, która powstała w 1886 r., a nie w 1894.
(s. 7), polska emigracja zarobkowa i tak by miała miejsce, determinował ją bo
wiem Tozwój gospodarczy ówczesnej Rzeszy. ,,Radykalizacja ruchu polonijnego
wzbudziła zaniepokojenie niemieckich kół nacjonalistycznych, które zdecydowały
się sprowadzić księdza polskiego . . . wybór padł na księdza Franciszka Lisa"·
(s. 10). Ksiądz Lis przyjechał do Westfalii w ·1890 r. ,,Grupa Socjalistów Polskich"
w W·estfalii powstała w 1891 r. Trudno zresztą się zorientować; o co tu Autorowi
chodzi, ponieważ nic na temat ,;radykalizacji" nie pisze.

Nieznajomość faktów historycznych wykazuje również stwierdzenie: ,,Po na
padzie Hitlera na Polskę rozwiązano w III Rzeszy wszystkie polskie organiza
cje . . . konfiskaty, brutalny terror, mordy, obozy koncentracyjne

,-
przymusowe 

wcielanie młodzieży polskiej do Wehrmachtu" (s. 14). W 1935 r. wprowadzono 
w Niemczech przymusowy obowiązek służby wojskowej. Od tej pory wszyscy, 
obywatele niemieccy bez względu na przynależność· narodową, a więc Polacy 
również, musieli odbywać służbę wojskową, a nie dopiero „po napadzie Hitlera 
na Polskę". 

,,W roku 1924. zorganizowano Westfalska-nadreński Związek Polskich Towa
rzystw Szkolnych" (s. 78). Takiego nie było. Związek Polskich Towarzystw Szkol
nych w Niemczech powstał w 1922 r. Vf Berlinie jako organizacja kierująca i ko
ordynująca pracę wszystkich Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech. 
W Dzielnicach (Westfalia i Nadrenia należały do Dzielnicy III Związku Polaków 
w Niemczech) zorganizowano Sekretariaty Towarzystw Szkolnych. W Westfalii 
i Nadrenii Sekretariat powołano do życia w 1925 r. 

Bez żadnego wprowadzenia czytelnika w zawiłości 'życia polskiego i polonij
nego w 1945 r. na terenie Niemiec Zachodnich, Autor pisze, że po II wojnie świa
towej znalazło się tu ponad 2 mln Polaków, w tym około 140 tys. dzieci i �ło
dzieży. W marcu 1945 r. powstała „Centrala Szkolnictwa Polskiego w Niemczech 
z siedzibą w Ibbenbi.iren, na której czele stanął człowiek o wielkiej wiedzy pe
dagogicznej, ·energiczny działacz społeczny, były jeniec oflagu VIB d Dossel ·
dr Tadeusz Pasierbiński" (s. 79). To wszystko prawda, tylko że te prawdy tak 
zestawione w kontekście Polonii w RFN tworzą obraz nieprawdziwy. 

Powojenne .'organizacje polskie w Niemczech i polonijne to przecież nie to sa
mo. Wspomniana Centrala Szkolnictwa Polskiego w Niemczech została zorganizo
wana przez polskich jeńców i więżniów obozów koncentracyjnych, którzy znaleźli. 
się w Niemczech bezpośrednio po wyzwoleniu, oraz przez organizacje i instytucje 
działające poza granicami Niemiec. Szkolnictwo polskie w 1945 r. powstawał� 
zresztą wszędzie, gdzie znaleźli się rzuceni przez wojnę Polacy - w Niemczech·, 
Anglii, Francji, Szwajcarii i na innych kontynentach. Dr Pasierbiński mieszkał 
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przed wojną w Polsce i był wizytatorem szkół średnich. Nie były to więc orga
nizacje Polonii niemieckiej. 

,,Z chwilą powstania Republiki Federalnej Niemiec (1949) - pisze Autor -
zmieniły się warunki działalności stowarzyszeń i instytucji polonijnych, które 
od tej pory przejęły sprawy szkolnictwa. Przy Związku Polaków »Zgoda« powo
łano radcę i referenta szkolnego". Przecież Związek Polaków „Zgoda" powstał 
w 1950 r., o czym Autor w innym miejscu wspomina. 

Nie ma strony w tej książĆe, na której nie byłoby błędnych informacji lub 
nieprecyzyjnych sformułowań. W rozdz. V obejmującym półtorej strony, zaty
tułowanym „Prasa polonijna", czytamy m. m.: ,,W okresie międzywojennym 
w znacznym stopniu do konsolidacji Polonii w Niemczech przyczyniło się wy
dawnictwo »Sztandar Polski«, które drukowało w Herne dzienniki: ·»Naród«, 
»Polak w Niemczech« i »Dziennik Berliński«. Wcześniejszym było wydawnictwo
Z. Kawalera w Oberhausen, które w okresie międzywojennym przeniosło się do 
Szamotuł" (s. 139).

Nie wiadomo, o jaką konsolid.ację Autorowi chodzi. Natomiast powszechnie 
znany jest fakt istnienia opozycji w Zw'iązku Polaków w Niemczech w okresie 
międzywojennym, która szczególnie silna była w Westfalii i Nadrenii. Kawaler 
nazywał się Józef a nie Z. i jaki ma on związek ze „Sztandarem Polskim"? J. Ka
waler miał . drukarnię w Oberhausen, którą w 1920 r. przeniósł do Szamotuł, 
a przez okres paru miesięcy na przełomie lat 1912-1913 wydawał „Tydzień". 
„Polak w Niemczech" był miesięcznikiem, a „Dziennik Berliński" był drukowany 
w Herne dopiero od 1934 r. 

Dalej Autor wspomina o „pismach polonijnych" wychodzących po II wojnie 
światowej w Niemczech w brytyjskiej i amerykańskiej strefie okupacyjnej -
,,Wiadomości", ,,Słowo Polskie", .,Wiadomości Polskie", ,,Mały Polak" (s. 140). 
Na terenie Niemiec Zachodnich zaraz po wojnie ukazywały się w różnych mia-
stach, krócej lub dłużej, setki polskich pism wydawanych przez b. jeńców oflagów 
i więźniów obozów koncentracyjnych. Istniała tam wtedy również Polska Agencja 
Prasowa. Nie była to prasa polonijna a polska. ,,Wiadomości Polskie" ukazywały 
się dopiero od 1947 r., a „Mały Polak" był dodatkiem do „Tygodnika Polsk,iego" 
wydawanego przez amerykańskie dowództwo wojskowe. Uwidocz·nione to zresztą 
jest na zamieszczonej ilustracji „Małego Polaka" - ,,Pismo Armii Amerykańskiej 
dla dzieci polskich w Niemczech" (s. 143). Dlaczego więc Autor wymienił te pisma, 
a słowem nie wspomniał o polonijnych wychodzących do dziś, jak np. ,,Polak 
w Niemczech", ,,Ogniwo" i innych. Niewiele też dowiedzieliśmy się o piśmie Związ
ku Polaków „Zgoda" - ,,Głos Polski". 

Niezrozumiałe są również kryteria decydujące o doborze nazwisk osób, których 
. życi9rysy Autor przedstawia. Antoni i Jan Brejscy, Jakub i Stefan Przybylscy, 

ks. Franciszek Lis i wielu innych, nigdy do „Zgody" nie należeli. Dawno nie żyli, 
gdy powstała „Zgoda". Jeśli natomiast zamierzeniem Autora było pokazać wy
bitniejszych dzfałaczy polonijnych od początku życia organizacyjnego w Niemczech, 
to należało obok tych nazwisk wymienić przynajmniej czołowych przywódców 
polonijnych w okresie międzywojennym, jak np. Stanisław Sierako·wski, ks. Bo
lesław Domański, czy Stefan Szczepaniak, który przed wojną był prezesem Związku 
Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech, a po wojnie pierwszym prezesem 
Związku Polaków w Niemczech. Nazwisko jego ·wymienione zostało na s. 16 tylko ja
ko sygnatariusza porozumienia między Związkiem Polaków w Niemczech a Związ
kiem Polaków „Zgoda". A. Wagner urodził się we wsi Bartężek na Warmii, a nie 
Bartożek na Mazurach (s. 18). W życiorysach innych osób są również nieścisłości. 

Wiele zastrzeżeń budzi dobór zdjęć, których jest 213, i trudno się zorientować, 
czyj dorobek mają ilustrować - Związku Polaków „Zgoda", Związku Polaków 
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w Niemczech, czy innych organizacji. Nie można doszukać się konsekwencji w ich 
układzie. Np. obok legitymacji Związku Polaków „Zgoda", umieszczona jest legi
tymacja „Członka Towarzystwa św. Wojciecha w Misburgu" z 1894 r. Nasuwa się 
pytanie, dlaczego nie pokazał Autor legitymacji Związku Polaków w Niemczech 
obecnej czy przedwojennej. Podpisy pod zdjęciami są niekonsekwentne i niedo
powiedziane do końca, np. ,,Senior Polonii dortmundzkiej" (s. 34), ,,Szanowany pow
szechnie lekarz i działacz polonijny", czy „organizator wielu koncertów polskich 
zespołów w RFN" (s. 37) i obok „jeden z najbardziej zasłużonych działaczy «Zgody»", 
,,Współorganizatorka »Zgody« na terenie Bremy" (s. 34), ,,Koło kobiet z, Herne" 

_(s. 42), ,,De}egacja kobiet »Zgody«" (s. 43) itd. 

Anna Poniatowska 

A. O g r o d o w c z y k, ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO N A SLĄSKU OPOL
SKIM I DOLNYM 1945-1948, Opole 1978, ss. 277.

Nakładem Instytutu Sląskiego w Opolu ukazała się książka A. Ogrodowczyka 
podejmującego ambitne zadanie zaprezentowania pracy, ,,która byłaby kolejnym 
przyczynkiem do całościowego przedstawienia historii ziemi opolskiej dolno
śląskiej w pierwszych latach Polski Ludowej" (Wstęp, s. 10). 

Wyja{miając tytuł A. Ogrodowczyk pisze: ,,Treścią swą praca obejmuje wkład 
żołnierzy Wojska Polskiego w odbudowę podstaw życia społeczno-gospodarczego, 
roz,minowanie ziemi dolnośląskiej i opolskiej, zasiedlenie oraz umocnienie władz 
polskich, w dokonywanie się przemian rewolucyjnych, jak również ochronę po
kojową, twórczej pracy mieszkańców tych ziem w latach 1945�1948" (s. 8). Fak
tycznie, co również zaznaczył Autor we wstępie, praca wykracza znacznie poza 
określoną w tytule tematykę i cezury. Zaczyna się bowiem podrozdziałami: ,,Za
rys walk Armii Radzieckiej o wyzwolenie Sląska Opolsk-iego i Dolnego" (s. 11-19), 
,,Działalność radzieckich komendantów wojennych" (s. 19-27), ,,Powstanie i orga
nizacja polskich władz administracyjnych" (s. 27-34), a kończy Posłowiem (s. 251-
263), które prawie w całości poświęcone jest sprawozdaniu o pracach żołnierzy 
Śląskiego Okręgu Wojskowego na rzecz gospodarki województw opolskiego i wroc
ławskiego, głównie na początku lat siedemdziesiątych. 

W sumie recenzowana książka składa się z siedmiu rozdziałów, które, poza 
pierwszym, stanowią rozwinięcie tematu. Porządkuje ona wcześniejsze ustalenia 
badaczy oraz poszerza naszą wiedzę o nowe, często bardzo ciekawe fakty o udzia
le wojska w organizacji życia w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Sląska. 

Zdając sobie sprawę z faktu, że książka ukaże się w okresie obchodów 35 rocz
nicy powstania Wojska Polskiego, Autor we wstępie pisze: ,,Pełne przedstawienie 
obrazu pionierskich wysiłków żołnierzy i polskich osadników jest ze wszech miar 
konieczne dla udokumentowania społeczno-politycznej roli ludowego Wojska Pol
skiego na zachodnich i północnych rubieżach Polski. Podyktowane to zostało za
równo zapotrzebowaniem naukowym, jak i ogólnospołecznym". 

Oceniając pozytywnie samo podjęcie tematu oraz trud zgromadzenia bogatych 
materiałów do odtworzenia roli żołnierzy w organizacji powojennego życia', nasu
wają się również uwagi krytyczne. Zwróciłem już uwagę, że tytuł książki niezu
pełnie jest adekwatny do jej treści. Wydaje się, że z korzyścią dla książki byłoby 
skrócenie wykładu o przebiegu wyzwolenia i organizacji polskich władz admini
stracyjnych, jako problemów ogólnie znanych, na rzecz przypomnienia, jak pisze 
Autor, tradycji walk o przywrócenie Sląska Macierzy. W tradycji polskiej na 
Śląsku przetrwały, aż do wyzwolenia, legendy o śpiącym wojsku polskim, które 
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czeka na sygnał do zrzucenia pęt niewoli germańskiej. Sześćdziesiąt lat temu, w ok
resie odradzania się państwa polskiego - robotnicy i 'chłopi Śląska trzykrotnie 
chwytali za broń, a w okresie trzeciego powstania wystąpili jako autentyczna polska 
armia powstańcza, która jako jedyna siła była w stanie przeciwstawić się próbom 
zlekceważenia woli polskiej ludności Górnego Śląska, która wraz z ziemią chciała 
wrócić do Ojczyzny. 

Wracając jednak do wydarzeń 1945 r., to powszechnie wiadomo, że przed jed
nost.kami wojskowymi na Śląsk przybywali najpierw żołnierze, którzy już w cza
sie trwania wojny ·kierowani byli do organizacji życia na tym wyzwolonym ob
szarze. Autor wprawdzie przy nazwiskach A. Zawadzkiego, J. Ziętka i innych do
daje stopnie wojskowe, ale nawet nie sygnalizuje problemu udziału w wojsku 
polskim Ślązaków - w tym również ze śląska Opolskiego. Dotychczasowe usta
lenia wskazują, że w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, liczących w lipcu 
1945 r. nieco ponad 200 tys. żołnierzy, około 90 tys. stanowili dezerterzy z Wehr
machtu, głównie Ślązacy. W okresie, którym Autor się zajmuje, wielu z nich 
wracało do swych rodzin na Śląsk Opolski. Przechodzenie PolakóV'{ wbitych w nie
mieckie mundury na stronę radziecką spowodowało konieczność utworzenia w Pierw
szym Korpusie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, kolejnej, trzeciej dywizji, do któ-, 
rej przylgnęła nazwa „autochtońska" 1• Żołnierze ci, jak syn znanego poety z Sioł
kowic, Jakuba Kani, Bronisław, wracali na wyzwoloną rodzinną ziemię najkrótszą 
drogą. 

Jeśli problemy te mógł Autor uznać za nie· związane bezpośrednio z tematem, 
to absolutnie nie do wybaczenia jest pominięcie udziału żołnierzy w grupach ope
racyjnych, które jako pierwsze ekipy polskiej admfoistracjf i partii politycznych 
wkraczały na przyłączone do państwa obszary. Przytoczę tu tylko przykład miejsca 
żołnierzy w tworzeniu grup operacyjnych mających przejmować, zabezpieczać i w 
miarę możliwości uruchamiać potencjał przemysłowy. Na czele śląsko-opolskiej 
grupy operacyjnej stał kpt. A. Wiślicki. Kierownictwo przyjęło wojskową nazwę. 
„Sztab". O znaczeniu żołnierzy w pracach grup mówił Wiślicki na pierwszym 
Zjeździe Przemysłowym Ziem Odzyskanych: ,,Za frontem i w terenie, na którym 
operuje wojsko, prawo głosu mają ludzie w mundurach. Tylko umundurowany 
i zmilitaryzowany pracownik może poruszać się swobodnie i tylko taki ma pełny 
szacunek władz wojskowych, które w pracowniku cywilnym widziały, człowieka 
miejscowego, niepewnego i nie mającego za sobą poparcia władz centralnych, 
które reprezentuje" 2• Podajmy, że w pierwszej fazie organizacji grup planowano 
,,stworzenie poważnej organizacji zmilitaryzowanej, która miałaby za zadanie ru
szyć w teren i przez swoich oficerów specjalnych zorganizować wydziały przemysło
we, fabryki, zakłady, wnieść w teren nową ideę przemysłową i zacząć urucha
miać przemysł.' Organizacja ta miała mieć charakter wojskowy i miała w sobie 
zawierać wojska ochronne i oficerów dla spraw organizacyjnych" a. Wprawdzie 
grupy ostatecznie zostały zorganizowane i działały jako zespoły cywilne, jednak 
udział oddelegowanych do nich żołnierzy zasługuje na przypomnienie w pracy, 
przedstawiającej obraz „pionierskich wysiłków żołnierzy". 

Spośród spraw, na które nie sposób nie zwrócić uwagi, zaliczyć muszę przejście 
przez Autora do porządku dziennego nad zupełnie innym charakterem śląska 
Opolskiego i Dolnego. O ile, upraszczając nieco problem, ziemie województwa 
wrocławskiego trzeba było po wysiedleniu Niemców nasycić polskimi osadnikami, 

1 Por.: A. Br o żek, Polacy na Sląsku Opolskim w latach 1922-1945, Opole 
1972, s. 42-43. 

2 Zjazd Przemysłowy Ziem Odzyskanych. Wrocław-Jelenia Góra 27-29.08. 
1945, Poznań, b.r.w., s. 12. 

a Tamże, s. 11. 
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to J;>Owiaty b. rejencji opolskiej, zwłaszcza wschodnie, wróciły po latach niewoli 
do Macierzy wraz z ludnością, która mimo wysiłków germanizacyjnych, nasila
nych systematycznie od połowy XIX w., zachowała polską świadomość narodową. 
Podstawowym zadaniem władzy ludowej zatem było tu nie zasiedlenie Polakami, 
jak Autor pisze we wstępie i w dalszych partiach książki, lecz weryfikacja i (o czym 
Autor w kilku miejscach wspomina) rozwiązanie tzw. wówczas problemu nadwy
żek osadniczych, które powstały wskutek przybycia tu repatriantów i przesiedleń
ców, oraz integracja tych trzech grup wokół zadań odbudowy kraju. 

Dziwić musi również eufemistyczne podejście do tematu, polegające na przed
stawianiu wojska i żołnierzy jako głównych bohaterów niemal wszystkich wy
darzeń pierwszych lat powojennych. Siłą zaś/ wojska był jego udział we wspólnej 
z wszystkimi siłami lewicy, z Polską Partią Robotniczą na czele, walce o zwycięstwo 
i ugruntowanie demokratycznych przemian w kraju. Jego zatem wkład zarówno 
w dzieło gospodarczej odbudowy, jak i przeprowadzenie wielkich kampanii po
litycznych, takich jak referendum czy wybory do Sejmu Ustawodawczego, należy 
widzieć jako uoział w realizacji jedynie słusznej drogi, którą dla kraju opraco
wała i realizowała PPR. Oczywiście, w archiwalnej dokumentacji wytworzonej 
przez wojsko znajdziemy głównie relacje o udziale wojska w różnych d_ziałaniach. 
Historyk jednak wie, jak korzystać ze źródeł. Wprawdzie Autor pisze we wstępie, 
że „Szczególną uwagę zwrócił na konfrontację dokumentów wytworzonych przez 
jednostki Wojska Polskiego z dokumentami polskich władz administracyjnych ... 
Pozwoliło to na wyeliminowanie błędnych lub sprzecznych informacji". Niestety, 
nie zawsze się to udałÓ.

Książka zawiera również niedopracowania wynikające, jak sądzę, z pośpie
chu jej przygotowania i niepełnego wykorzystania źródeł, zwłaszcza dla Śląska 
Opolskiego. Przy omawianiu np. pomocy żołnierzy w pracach rolnych w latach 
1946-1948 (s. 146 i n.) Autor wspomina o majątkach rolnych będących w 1946 r. 
w dyspozycji WP. Ale tylko na Dolnym Śląsku (por. tabela na s. 147). Majątki 
takie znajdowały się również na Śląsku Opolskim - np. na początku 1946 r. m. in. 
w powiatach: głubczyckim, kluczborskim, _oleskim, prudnickim 4 oraz zapewne 
i w innych. 

Innym przykładem niedopracowania publikacji jest pomijanie pochodzenia map. 
Przedstawiając np. na s. 36 mapkę „Stan zaminowania Śląska Dolnego i Opolskie
go" z braku źródła rodzi się podejrzenie, że powstała ona ja'ko wynik badań 
Autora. Tymczasem jest ona przejęta z Atlasu Ziem Odzyskanych 5

• Dodatkowo na 
ma-pce zamieszczonej. w książce pominięto zaznaczone w Atlasie powierzchnie po
kryte umocnieniami polowymi i stałymi, tworzącymi pasy od Gliwic i Bytomia 
w kierunku na północny zachód przez Strzelce Opolskie, Kluczbork aż po Na
mysłów oraz od Wrocławia w kierunku Głogowa, Zielonej Góry i dalej na północ 
aż po Wartę. 

Odrębnym zagadnieniem, na które muszę zwrócić uwagę, są błędy występujące 
w pracy. Na s. 55 dowiadujemy się, że „saperzy I Warszawskiego Samodzielnego 
Pułku Saperów przeprowadzili rozminowanie na terenie 15 powiatów śląska Opol
skiego i Dolnego oraz czterech Śląska Górnego (Cieszyn, Lubliniec, Bielsko, Tar
nowskie Góry) wynoszącym 1 639 366 km2". Przypomnę: Europa wraz z wyspami 
obejmuje powierzchnię 10,2 mln kms, zatem rozminowali ok. 1160/o kontynentu? Na 
stronie następnej: ,,Kontroli poddano 111 505 km dróg o twardej nawierzchni 

84 965 km dróg polnych". Sęk w tym, że w obydwu województwach śląskich znaj-

4 Jednorazowy spis sytuacyjny. Ankiety z 10 II 1946 r. Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki śląski, Wydział Ogólny, sygn. 237. 

5 Atlas Ziem Odzyskanych, wydawnictwo Głównego Urzędu Planowania Prze
strzennego, Warszawa 1947, s. 7. 
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dowało się wówczas w ogóle 32 422 km takich dróg, zaś w całym kraju 96 605 km 6, 

Dalej: ,,W sąsiednim powiecie, żagańskim, osiedlono 2270 rodzin polskich składa

jących się z 62 650 osób" (s. 97). Zatem przeciętna rodzina składała się z nieco po

nad 27 osób? Na stronie tej i następnej wątpliwości budzą wyliczenia odsetków 

rodzin wojskowych w stosunku do ogółu osadników, na s. 108 - wyliczenie prze

ciętnej wielkości działek (272 gospodarstwa o obszarze ogólnym 5431 ha to nie 

przeciętnie 9-11 ha, a prawie 20 łia!) itp. itd. 

Ogólne wrażenie muszę zakończyć konkluzją: potoczystość i jasność wykładu 

mocno ucierpiały wskutek nie najstaranniejszej redakcji i korekty, po kt0rej trze

ba było do książki dodać dość pokaźnych rozmiarów erratę. Niepoprawność języka 

prowadzi do absurdów, np. na s. 17: ,,30 marca garnizon niemiecki został okrążo

ny, a następnego dnia wyzwolony" (!!!); s. 255: ,,W lutym 1958 r. Sejm PRL podjął 

uchwałę, że lata 1960-1966 będą okresem powstania państwa polskiego" (?) -

to przykłady, od których roi się w książce, nie brak też błędów merytorycznych; 

s. 129: ,,Na Opolszczyźnie w miejscowości Dłużnica powiatu nyskiego 16 członków

związku [osadników - M. L.] wstąpiło do PPR i zorganizowało tam pierwszą, po

drugiej wojnie światowej, komórkę partyjną" (?). O ile mi wiadomo, pierwsze

komórki partyjne na Opolszczyźnie tworzyli członkowie. PPR wchodzący w skład

grup operacyjnych już wionsą 1945 r., a nie w styczniu 1947 r., jak to wynika

z przypisu do tego tekstu.
1 

Nie próbuję nawet dawać przykładów błędów stylistycznych, gdyż musiałbym 

cytować bez końca. Nagminna jest również błędna pisownia nazw geograficznych: 

s. 15: Koziechów (Kożuchów?), s. 127 - Gronowice (pow. opolski - Groszowice'?),

s. 142 - nie Błotnice a Błotnica, s. 220 - Pierchany (Bierdzany?) itp. Denerwuje

systematyczne używanie nazwy Śląsk Dolny zamiast Dolny Śląsk, itp. Podobnie
z nazwami urzędów: na Dolnym Sląsku urząd wojewódzki nie nosił nazwy „śląski

Urząd Wojewódzki" (s. 206) itp. Zarówno Autor, jak i Redaktor nie widzą różnicy

między pojęciami „ilość" i „liczba".

Szczytem ,niestaranności jest błędne podanie zarówno w tekście, jak i w in

deksie brzmienia nazwiska Władysława Gomułki (s. 64 i 272 - Gomółka!) oraz 

błąd ortograficzny na s. 119 - umorzyło przez „ż". Niechlujnie wręcz sporządzony 

jest indeks nazwisk, w którym Białous Julian i Biełous J. to ta sama osoba, po

dobnie: Kołeczek Jerzy i Kołeczko; Sośniarz Józef i Sośnierz; Szlemer Wacław 

i Szlenar Wacław; Walczak i Walczak Józef (?), Zdrojewski, Zdrojkowski, Zdro

jewski Tadeusz. Które z tych nazwisk zniekształcono, a które są prawdziwe? 

W tekście na s. 123 - Żarów, w indeksie Żarow. Opuszczenia w indeksie: Bie

rut - s. 98, Gomułka - s. 144, Niemiec Kazimierz - s. 123, Paluszek Stanisław -

s. 123, Peterman - s. 210, Wiciński. Część nazwisk, która występuje w tekście

na s. 230, przypisana jest w indeksie do s. 229. Sprawdziłem wyrywkowo tylko

kilka stron. Przytoczone tu przykłady w poważnym stopniu utrudniają percepcję
pracy. Szkoda, bo temat jest bardzo ciekawy, jego opracowanie potrzebne, a .książ

ka w poważnym stopniu uzupełnia dotychczasową wiedzę o miejscu Wojska Pol

skiego jako ważnego elementu zapoczątkowany_ch prowadzonych przez lewicę

rewolucyjnych przemian w kraju.

* * 

• 

6 Rocznik Statystyczny 1948, Warszawa 1949, s. 128. 

Michał Lis 
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Książka Ogrodowczyka jest pierwszym monografieznym opracowaniem roli 
i wkładu żołnierzy Wojska Polskiego oraz osadników wojskowych w rozwoJ spo
łeczno-gospodarczy Śląska Dolnego i Opolskiego. Dotąd opracowania takie posia
dały Ziemia Lubuska i Pomorze Zachodnie 1• 

Problematyka, którą zajmuje się Autor, była przedmiotem zainteresowania wie
lu badaczy, co znalazło wyraz głównie w licznych artykułach. Książka nie jest 
jednak prostą sumą dotychczasowych wyników badań, gdyż Autor sięgnął do żró
deł rozproszonych po wielu archiwach. 

Autor posługuje się starą terminologią na oznaczenie poszczególnych grup 
ludności. Repatriantami nazywa więc migrantów z terenów dawnych województw 
południowo-wschodnich, a przesiedleńcami - przybyszów z Polski centralnej. 
K. -Kersten, Z. Dulczewski i T. Szarota zgłosili przed kilkoma laty p9stulaty
w sprawie_ ujednolicenia używanej u nas terminologii, tak by odpowiadała ona
międzynarodowemu nazewnictwu, odnoszącemu się do ruchów migracyjnych
w ogóle 2• Realizacja tych postulatów wymaga zrezygnowania z terminologii wzię
tej ze żródeł, wygodnej w stosowaniu, lecz nieprecyzyjnej. Poza wymienionymi
autorami jedynie F. Serafin, aczkolwiek z pewnymi modyfikacjami, próbował za
stosować nową terminologię w monografii osadnictwa na terenie woj. śląsko-dą
browskiego 3• Uparte trwanie wielu historyków przy starym nazewnictwie jest
nieuzasadnione, utrudnia korzystanie z wielu danych dla celów porównawczych.

Ogrodowczyk traktuje osadnictwo wojskowe jako rekompensatę za żołnierski 
trud w walce z faszyzmem (s. 61). Nie jest to zupełnie słuszne. Gospodarstwa 
osadników wojskowych nie różniły się przecież pod względem wielkości od go
spodarstw osadników cywilnych. Poza parcelacją gospodarstw większych na cele 
osadnictwa wojskowego w praktyce nie realizowano zasady nadawania zdemo
bilizowanym żołnierzom działek o powierzchni 10 ha. Osadnicy wojskowi-repa
trianci (używając terminologii Autora) stanowili zdecydowaną większość całej gru
py osadników wojskowych. Oni też otrzymywali gospodarstwa nieodpłatnie, tak 
jak repatrianci-osadnicy cywilni. Różnice między statusem osadnika wojskowego 
u cywilnego wystąpiły jedynie w wypadku przesiedleńców, którzy stanowili nie
wielki odsetek osadników wojskowych. Tylko przesiedleńcy-zdemobilizowani żoł
nierze otrzymywali gospodarstwo nieodpłatnie w' odróżnieniu od przesiedleńców
-osadników cywilnych. Twierdzenie o rekompensacie odnosić możemy wyłącznie 
do nich. 

Ponadto na osadnictwo wojskowe wyłączono powiaty nadgraniczne, zniszczone 
w różnym stopniu. Warunki gospodarcze w nich były w sumie gorsze niż na te
renach osadnictwa cywilnego .. 

Konieczność jak najszybszego zasiedlenia i zagospodarowania ziem odzyska
nych określa Autor jako „zadanie najważniejsze i najpilniejsze, o wielkim zna
czeniu historycznym. Dla żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego ... było to za
danie bojowe" (s. 61). Warto dodać, że wynikała ona przede wszystkim z ówcze-

1 H. D o m  i n i c z  a k, Wróciliśmy na Ziemię Lubuską. Udział Wojska Pol
skiego w zasiedlaniu i zagospodarowaniu Ziemi Lubuskiej 1945-1948, Warszawa 
1974; A. O g r  o d  o w c z y  k, Pomorze przy;un:ócone. Wkład Wojska Polskiego w za
gospodarowanie Pomorza Zachodniego w latach 1945-1947, Warszawa 1974. 

2 K. K e r  s t  e· n, Migracje powojenne w Polsce (Próba klasyfikacji i ogólna 
charakterystyka żewnętrznych ruchów ludności) (Polska Ludowa. Materiały i Stu
dia, t. 2, Warszawa 1963); t a ż, Międzynarodowe przesiedlenia ludności w XX w., 
(Kwartalnik Historyczny, 1966, nr 1, s. 4); Z. D u  1 c z e  w s k i, Pamiętniki osad
ników jako materiały naukowe do historii i socjografii osadnictwa na Ziemiach 
Odzyskanych (Przegląd Zachodni, 1957, nr 5); T. S z a r o t  a, Osadnictwo miejskie 
na Dolnym Sląsku w latach 1945-1948, Wrocław 1969, s. 9-11. 

a F. S e r a f  i n, Osadnictwo miejskie i wiejskie w województwie śląsko-dą
browskim w latach 1945-1948, Katowice 1973. 
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snej sytuacji gospodarczej i politycznej kraju sprzed konferencji poczdamskiej. 
Mówiąc o tempie osadnictwa wojskowego (s. 79) należałoby ściślej powiązać 

(co zresztą czyni Autor w innych miejscach) szczyt osiedleń, który nastąpił· je
sienią 1945 r., z przeprowadzoną wówczas pierwszą demobilizacją w Wojsku Pol
skim. Wskazuje na to również liczba osiedlonych rodzin (s. 80). 

Omawiając przeszkody w szybkim zasiedleniu powiatów osadB.ictwa wojsko
wego (s. 86-87), Autor zwraca uwagę na trudności przy sprowa_dzaniu rodzin 
zdemobilizowanych żołnierzy, zwłaszcza z terenów ZSRR. Warto dodać, że wiele 
rodzin zdemobilizowanych żołnierzy wolało pozostać w swoich środowiskach 
i osiedlić się wraz z innymi rodzinami z tych samych miejscowości. 

Stosunek władz administracji cywilnej do osadników wojskowych rozpatruje 
Autor jedynie na przykładzie powiatów osadnictwa wojskowego (s. 87-88). Naj
większe jednak konflikty występowały w powiatach osadnictwa cywilnego, w któ
rych zdemobilizowani żołnierze pragnęli się osiedlić. Nie ustały one w końcu 
1945 r., w momencie zlikwidowania odrębności organizacyjnej osadnictwa woj
skowego. świadczą o tym źródła z 1946 r. 4 

Wymieniając powiaty (s. 90), w których pod koniec 1945 r. było najwięcej 
rodzin wojskowych, nie zwrócił Autor uwagi, że nie są to tereny osadnictwa woj
skowego. Należałoby to wyjaśnić. Sądzę, że zniszczenia wojenne były bezpośred
nią tego przyczyną. Zdemobilizowani żołnierze wybierali powiaty osadnictwa cy
wilnego, gdzie warunki zagospodarowania były lepsze, nawet za cenę utraty praw, 
jakie przysługiwały im na terenach przeznaczonych dla nich na osadnictwo. 

Liczby osiedlonych rodzin wojskowych i cywilnych na Dolnym Śląsku w po
wiatach osadnictwa wojskowego (s. 94-95) lepiej byłoby przedstawić w formie 
tabelarycznej. 

Autor dzieli okres osadnictwa wojskowego na Ziemiach Odzyskanych na dwa 
etapy. Pierwszy stanowi rok 1945. Autor nie uzasadnił zakończenia drugiego eta
pu, który trwał do lipca '1948 r. 

Pisząc o licz,bie osób, które PUR Dolnego Śląska przyjął w swoich punktach 
etapowych do grudnia 1948 r. (s. 109), Ogrodowczyk zwraca uwagę, że poważną 
część stanowiły rodziny żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbroj
nych na Zachodzie, partyzantów i innych uczestników walk z faszyzmem. Lipiec 
1948 r. nie powinien więc być cezurą zamykającą drugi etap osadnictwa wojsko
wego. 

Pisząc o efektach osadnictwa wojskowego w pow. lubańskim do 21 I !946 r. 
(s. 97) Autor podaje, że przeciętnie na jednego osadnika wojskowego (rodzinę) 
przypadało po 9 ha ziemi. Przeprowadzone przeze mnie badania, oparte na maso
wym materiale źródłowym, jakim są indywidualne teczki osadników, wskazują, 
że przeciętne gospodarstwo osadnika wojskowego w tym powiecie liczyło tylko 
5,63 ha 5• 

Książka Ogrodowczyka wyróżnia się drobiazgowym opracowaniem · tematu. 
Autor w wielu miejscach pogłębił aotychczasową wiedzę odnośnie do szeregu za- , 
gadnień. Szczegółowa kwerenda źródłowa pozwoliła uzupełnić obraz przejmowania 
śląska Dolnego i Opolskiego przez polską administrację. 

Elżbieta Kościk 

4 AKW PZPR Wrocław, KW PPR 36/XVI/65, s. 38, Protokół spisany 4 I 
1946 r. w kancelarii pełnomocnika DOW Śląsk we Wrocławiu z ob. P. Zalejko, 
repatriantem-zdemobilizowanym żoJnierzem; CA W Warszawa, ZPW DOW-IV, prot. 
524/59, t. 46, s. 48, Sprawozdanie miesięczne za listopad 1946 r. 

s E. K o ś  c i  k, Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Slą
ska w latach 1945-1949, Wrocław 1978 (maszynopis pracy doktorskiej). 
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„ARCHIV FUR SCHLESISCHE KIRCHENGESCHICHTE", t. 35, Hildesheim 
1977, ss. VIII + 316. 

Prezentowany tom zawiera 10 artykułów. Otwiera je pozycja W. Kuhna o za
ludnieniu parafii na śląsku i ziemiach sąsiednich w średniowięczu, głównie 
w XIV w. Autor :doszedł do wniosku, że około 1325 r. w górnośląskiej części bi
skupstwa wrocławskiego· parafie liczyły mniej więcej od 200 do 400 wiernych. 
·W okolicach Wrocławia i środy śląskiej w 1353 r. średnie zaludnienie parafii wy
nosiło około 266 osób. Po wyniszczających wojnach husyckich zmniejszyła się na
Śląsku zarówno licz•ba parafii, jak i ich zaludnienie. Z kolei E. Walter stara się
wyjaśnić pochodzenie nazwy wrocławskiego domu i ulicy „Engelburg" (dziś ul.
Łazienna). Określenie to skłonny jest wywodzić od nazwy XV-wiecznej placówki ' 

krzyżackiej we Wrocławiu. Spora część artykułów jest z zakresu biografistyki.
I tak: W. Marscłiall pisze o życiu dziekana katedry wrocławskiej - M. Stocka,
zwłaszcza zaś o jego roli podczas wrocławskiego synodu diecezjalnego z 1446 r.
Życie i działalność kustosza tejże katedry - J. Lauderodego (1592�1665), przed-

. stawił A. Miiller. W związku z przypadającą na 1977 r. 300 rocznicę śmierci
J. Schefflera, znanego pod pseudonimem Angelus Silesius, W. Diirig zajął się oce
ną jego osobowości i spuścizny pisarskiej. Uzupełnieniem artykułu jest bibliogra
fia prac dotyczących_ A. Sile'siusa. Następnie K. Schindler 'zwrócił uwagę na zna
jomość twórczości A. Silesiusa na terenie Bawarii. H. Schiel zajął się działal
nością naukową historyka M. Sdralka z Wrocławia (1855-1901), widzianą głównie
w świetle korespondencji M. Sdralka z fryburskim historykiem F. X. Krausem.
Dodatkiem do artykułu jest opublikowanie 9 listów M. Sdralka do F. X. Krausa
z lat 1881-1883, przechowywanych w zbiorach Biblioteki Miejskiej w Trewirze.
J. Overath charakteryzuje stosunek wrocławskiego Fakultetu Katolicko-Teologicz
nego do I Soboru Watykańskiego z 1869-1870 r. Wreszcie -2 pozycje mają charak
ter swego rodzaju katalogu. H. Gri.iger publikuje więc listę nazwisk wraz z naj
ważniejszymi <la tarni z Życia 261 mnich6-w zakonu cystersów- w- Henryko w-ie od

połowy XVI w. do 1742 r., B. Peus zaś zestawia opisy wraz z dokumentacją foto
graficzną 87 medali od XVII w. do 1944 r. odnoszących się do śląskich miejsco
wości pielgrzymkowych. Tom zaopatrzony jest, ·jak zwykle, w krótkie streszcze
nie artykułów w języku polskim oraz indeks. Całość poświęcona została dr. R. Sa
mulskiemu, historykowi filozofowi, do niedawna dyrektorowi Biblioteki Uniwer
syteckiej w Munster.

Stanisław Soiicki 

,,KLASA ROBOTNICZA NA ŚLĄSKU", t. III, Opole 1977, ss. 492. 

Omawiałem już dwa pierwsze tomy serii-wydawniczej, ukazującej się w OpÓlu 
(,,Sobótka", 1977, nr 3, s. 421-424). Tom trzeci, o podobnej jak tamte pokaźnej 
objętości, dowodzi, źe udaje się utrzymać regularność ukazywania się. Zawiera 
on po pięć artykułów i materiałów, jedną pozycję w dziale biografii i dwie w dziale 
bibliografii. Są to prace wcale obszerne, przeciętnie większe niź poprzednio. Wśród 
autorów przeważają wrocławscy ·(5) i katowiccy (3). Opole reprezentuje dwóch 
(w tym redaktor serii, F. Hawranek, zamieścił 2 prace), tyluż Cieszyn (z obu stron 
Olzy). W tematyce prac przeważa Śląsk Górny (4 pozycje), przed Dolnym; Cieszyń
skim i okręgiem dąbrowsko-częstochowskim (po 2 prace), całego Śląska dotyczy 
jedna praca i bibliografia, wreszcie jedna zaboru pruskiego. W t. III wydawnictwo 
bardziej trzyma się granic śląska. Chronologicznie na czoło wysunął się okres do 
1914 r. (5 prac), ponadto dwa artykuły sięgają od XIX w. do 1939 r.; okresu mię-
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dzywojennego i II wojny światowej dotyczą 2 prace, wreszcie trzy lat po 1945 r. 
(nie wliczyłem tu . bibliografii). Gdy chodzi o zagadnienia, najliczniej reprezento
wany jest ruch robotniczy (7 prac), któremu ustępuje struktura i położenie prole'
tariatu (3 artykuły), jeden dotyczy obu problemów, a jeden wykracza poza właści
wy ruch robotniczy. Niektóre artykuły są kontynuacją prac, zamieszczonych w to
mach poprzednich, a więc A. Zająca o rozwoju klasy robotniczej na śląsku Cie
szyńskim w latach 1870-1914 i F. Białego o KPD okręgu śląskiego w latach 1919-
1933. 

Dyskusyjne jest niekiedy zaszeregowanie rozpraw do działu artykułów. I tak 
praca E. Kleina, Jeszcze o skrzynkach pocztowych Włodzimierza Lenina, jest tłu
maczeniem wspomnień Horsinga o Leninie, opublikowanych przed' kilkoma laty 
w Berlinie Zachodnim, zaopatrzonym w obszerny wstęp (nawet za długi, niektóre 
j.ego fragmenty �ą streszczeniem samych wspomnień) i bardziej pasowałby do ma
teriałów. W pewnej mierze odnosi się to też do opracowania C. Spustek, Probie

matyka rozwoju organizacyjnego PSPR w województwie katowickim w iatach 

1949-1954, w którym dane faktyczne w postaci zwłaszcza liczb (jest ich bardzo 
wiele w tekście, można by powiększyć liczbę tabel, a w tekście ograniczyć się do 
wniosków) dominują nad całą narracją. 

Przechodząc do poszczególnych artykułów, wspomniana praca Zająca jest „pró
bą ukazania rozwoju klasy robotniczej w okresie najintensywniejszego wzrostu 
przemysłu na Śląsku Cieszyńskim". Liczebność i struktura proletariatu, warunki 
życia i kształtowanie się świadomości przedstawione są na podstawie żródeł dru
kowanych; Autor sięga także nierzadko do istniejącej już sporej literatury. Naj
ciekawszy wydaje mi się urywek poświęcony płacom, w pozostałych zdarza się 
nieraz, .że dane nie przynoszą pełnego obrazu, a raczej ilustrują tezy artykułu. 

O pracy Kleina wspomniałem już wyżej. Artykuł Białego o KPD wiąże się 
z przygotowywaną przez Autora monografią partii niemieckich na Śląsku. Przy
nosi wielką liczbę faktów, pochodzących w znacznej części ze źródeł archiwal
nych. Miejscami mowa jest n�e o KPD, a o wszystkich partiach robotniczych; sła
biej niż w poprzedniej pracy, ogłoszonej na łamach „Klasy Robotniczej", niekiedy 
za słabo, uwzględniana jest sytuacja w całych Niemczech. Trafiają się drobne 
usterki (np. niedokładny jest opis tabeli na s. 146 - nie są to wyniki wyborów, 
a odsetek głosów oddanych ·na: kandydatów KPD). 

Artykuł H. Roli, Wybrane zagadnienia położenia ekonomicznego pracowników 

przemysłu hutniczego w iatach 1945-1970, obejmuje zatrudnienie, fluktuację załóg, 
rchronę pracy i zdrowia, płace i ich realną wartość, pomoc socjalną i warunki 
mieszkaniowe. Materiały źródłowe Autor znalazł w W AP i w Archiwum KW 
w Katowicach, wyzyskał także źródła drukowane. W części, zwłaszcza początko
wej, przeważa metoda opisowa nad dokładniejszą analizą, niemniej silnie uwy
puklone są trudności tego czasu. Także na początku lat pięćdziesiątych widoczne 
jest wyraźne pogorszenie się położenia hutników. Drobną usterką są występujące 
w pracy powtórzenia. 

Wspomniany wyżej artykuł Sputek oparty jest na kilku zespołach archiwal
nych, a zawiera dane dotyczące liczebności PZPR, składu i działalności grupy 
aktywistów oraz aparatu partyjnego w woj. katowickim. Da�e te pozwalają 
stwierdzić zależność liczebności partii także od sytuacji gospodarczej, okresy spad
ku odsetka robotników i chłopów, nawet przejawy biurokratyzmu. 

Troskliwie zebrane przez F. Hawranka dane ze źródeł archiwalnych (protoko
łów zjazdów SPD i prasy), w części z archiwalnych, pozwoliły Autorowi odtwo
rzyć dokładnie działalność Juliusza Bruhnsa na Górnym Śląsku (1903-1908). Ma
teriał ten ważny jest również dla zagadnienia stosunków między SPD a PPS za
boru pruskiego. 
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J. Balicki, pisząc o Rynku pracy i zatrudnieniu górników w Zagłębiu Dąbrow
skim (1870-1913) na podstawie materiałów z WAP w Katowicach i źródeł druko
wanych, sięgnąi do czasów istnienia Korpusu Górniczego, najwięcej jednak miejsca 
poświęcił końcowi XIX w., mniej początkom XX w. 

F. Hawranek w Dziejach statutu organizacyjnego PPS zaboru pruskiego ze
stawił ok. 10 kolejnych jego wersji, a zmiany wytłumaczył różnymi czynnikami. 
Choć o statutach wsp�minano już czasami, nikt nie wpadł na pomysł podobnego 
ich opracowania. 

Wł. Jasiek omówił Polskie robotnicze organizacje młodzieżowe na Ś!ąsku Cie
szyńskim do 1939 r., a więc kółka socjalistyczne z lat 1906-1907, a następnie sto
warzyszenie „Siła". Wywody są chyba zbyt obszerne, tym bardziej że o „Sile" 
pisano już ,nieraz. Tu i ówdzie trafiają się drobne usterki (np. na s. 385 brak za
znaczenia, że chodzi o '.Polską część Śląska Cieszyńskiego). 

J. Rymarczyk parę artykułów poświęcił już górnictwu węgla w okręgu wał
brzyskim, czerpiąc materiał z miejscowego archiwum. Tym razem zajął się za
trudnieniem przymusowym w latach 1939-1945, przytaczając dużą liczbę danych 
różnego rodzaju. Materiałowy charakter artykułu zwolnił Autora od takich za
biegów, jak np. porównanie zagłębia dolnośląskiego z innymi okręgami. 

K. Bobowski, pisząc o prasie na Dolnym śląsku w latach 1945-1'974, opaą się
na kilku archiwach. Do tego, co znane jest ze sporej literatury przedmiotu, do
rzucił nowe· szczegóły. Mam jednak wątpliwości odnośnie do rozszerz

.
onej wersji 

tytułu „ze szczególnym uwzględnieniem prasy dla środowisk robotniczych"; ta
kiego nachylenia w pracy ,nie dostrzegłem, a w ogóle jest sprawą dyskusyjną, 
w jakim stopniu można dziś mówić o istnieniu podobnej prasy. Materiałowy cha
rakter pracy odbija się w na poły bibliograficznym ujęciu tematu (ale przy wielu 
organach prasowych brak np. danych personalnych). Nie zawsze konsekwentny jest 
także układ (np. parę razy Autor wraca do „Słowa Polskiego", ·na s. 429 mowa 
jest o czasopismach naukowych, na s. 430 o społeczno-kulturalnych i znowu nau
kowych). Różna jest szczegółowość· danych o poszczególnych organach (nie do
strzegam, aby była większa przy pismach „robotniczych"), wydaje się, że Autor 

uprzywilejowuje pisma dzisiaj istniejące. Jest wzmianka o prasie w języku grec
kim, brak - w niemieckim. Trafiają się także usterki· szczegółowe (np. na s. 429 
winno być T. Mikulski, nie T. Kowalski). 

W dziale bibliografii A. Wasiak' przedstawił Stan badań nad· dziejami k!aso
wego ruchu robotniczego w Zagłębiu Dąbrowskim i repionie częstochowskim do 
II wojn11 światowej (dokładniej mówiąc do 1939 r.), a H. Lipka zamieściła Bib!io
grafię opracowań na temat dziejów klasy robotniczej na śiąsku za iata 1974-1975.

Adam Galas 

Z. K u 1 c z y c k i, ZARYS HISTORII TURY.STYKI W POLSCE, wyd. III, War
szawa 1977, ss. 199. 

Recenzowana praca jest właściwie jedyną porządną, syntetyczną publikacją na 
ten interesujący i ważny przecież temat. Książka ukazała się nakładem' znanej ofi
cyny Wydawniczej „Sport i Turystyka". Wyszła ona spod pióra czołowego historyka 
turystyki - Zb. Kulczyckiego, zarazem jednego z głośniejszych powojennych 
działaczy i organizatorów życia turystycznego, a wchodzi w skład serii biblioteki 
Instytutu Turystyki w Warszawie. Nakład jest raczej niewielki, niecałe 7000 eg
zemplarzy, choć książka jest obliczona na masowego odbiorcę. 

Autor objął swymi zainteresowaniami dzieje wędrownictwa na ziemiach pol-
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Recenzowana praca ·dowodzi też wyraźnie, jak wielką rolę integrującą po
szczególne dzielnice polskie spełniała zawsze turystyka, i to zarówno przed I 
wojną światową, jeszcze w czasie zaborów, jak i w okresie międzywojennym, tu
dzież po ostatniej wojnie światowej. W książce wielokrotnie spotykamy się z zie
mią śląską. Dowiadujemy się z niej m. in. o tym, że Śląsk bardzo często dzierżył 
palmę pierwszeństwa w wielu inicjatywach i poczynaniach związanych z życiem 
turystycznym naszego kraju. Dostrzeganie tych powiązań i współzależności jest 
wielką zaletą Z. Kulczyckiego. 

Zresztą podobnych plusów omawiana praca ma znacznie więcej. Ale mimo 
lego, jak to zwykle bywa, zakradła się do niej garść nieścisłości i chochlików, na 
szczęście nie jest ich zbyt wiele. I tak np. epokowe dzieło Fryderyka Alberta 
Zimmermanna liczy sobie aż 13 tomów, a nie tylko 9, jak podano na s. 19. co· to 
za dziwolągi: BES - KIDENVEREIN i KAR - PATHENVEREIN (s. 191)? Olsze
wiczowi było na imię Bolesław, a nie Bronisław (s. 195). A w ogóle dlaczego w in
deksie nazwisk raz podawane są pełne imiona (np. Kincel Rysz rd), raz tylko ·ini
cjały imion (np. Pa-bel F., a nie Franciszek czy Franz), a innym znowu razem fi
gurują same tylko nazwiska (np. Zimmermann)? 

Książkę Z. Kulczyckiego należy ocenić bardzo pozytywnie. Jest ona. niewątpli
wie krokiem naprzód w dziedzinie badań nad naszą zmienną i ciekawą przeszło
ścią turystyczną. Sięgnie po nią zarówno historyk profesjonalista, jak i laik ama
tor. Sądzę też, że doczeka się ona jeszcze paru następnych wydań. 

Julian Janczak 

BIBLIOGRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA ROK 1965, cz. 1 i 2 zestawili R. Gel
les i J. Pabisz (Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka", R. X.XIII: 1968, �z. 1, 
s. 134-174, cz. 2, s. 295-'334); BIBLIOGRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA LATA
1966-1967. Zestawił R. Gelles, Wrocław 1969, ss. 127; BIBLIOGRAFIA HISTORII
ŚLĄSKA ZA ROK 1968. Opracował R. Ge1leB, Wrocław 1970, ss. 88; BIBLIOGRA

FIA HISTORII ŚLĄSKA' ZA ROK. 1969. Opracował R. Gelles, Wrocław 1971.
ss. 87; BIBLIOGRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA LATA 1970-1971. Opracował
R. Gelles, Wrocław 1973, ss. 207; BIBLIOGRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA LATA
1972-1973. Opracował R. Gelles. Wrocław 1975, ss. 206; BIBLIOGRAFIA HISTO
RII ŚLĄSKA ZA ROK 1974. Opracował R. Gelles, Wrocław 1976, ss. 134; BIBLIO
GRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA ROK 1975. Opracował R. Gelles, Wrocław 1977,
SS. 122.

Historyczne badania regionalne i ich pozytywna funkcja w rozwoju historio
grafii dadzą się -rozpatrzyć na kilku płaszczyznach. Jest to funkcja inspirująca 
rozwój takiej problematyki historycznej, która odwołuje się do lokalnego nurtu 
w dziejach, wzmacniając ich znaczenie dla dziejów ogólnonarodowych i ogólno
państwowych. Problematykę lokalną można zarazem wzbogacać, precyzując równo
cześnie „nurt ogólny". Stąd wypływa dalsze znaczenie funkcji badań regional
nych. Jest to mianowicie funkcja mobilizująca nie tylko prowincjonalne kadry 

.tzw. miłośników regionu, lecz także mobilizująca również w zakresie badań re
gionalnych badaczy ośrodków akademickich (uniwersytety, akademie, towarzy
stwa naukowe), Jest to kolejno funkcja integrująca, i to w podwójnym odniesie
niu. W pierwszym rzędzie w sensie organizacyjnym, jeżeli - z uwagi na przed
miot badań regionalnych - dochodzi do porozumienia badawczego między przed
stawicielami ośrodków regionalnych i ośrodków centralnych, a także do porozu-' 
mienia pr-zedstawicieli różnych dyscyplin i przedstawicieli życia publicznego da-
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nego regionu. W sensie naukowym jest to funkcja integrująca badania naukowe 
z uwagi na c a ł o ś c i o w e  kryterium leżące u podstaw metodyki badań regio
nalnych. W tym sensie wyniki badawcze mogą spełnić pozytywny wpływ z punk
tu widzenia rozwoju metody. Chodzi m. in. o wzmocnienie walorów mikroanalizy 
w poznaniu historycznym, a nie trzeba zapominać o tym, że w obecnym rozwoju 
metodologii historii, wzajemny stosunek mikroanalizy do makroanalizy staje się 
aktualny i wymaga nawet rewizji. Badaniom regionalnym przypisać można wresz
cie funkcję „konserwatorską". W zakresie podstawy· źródłowej sięgają one bo
wiem z reguły do najbardziej pierwotnej, autentycznej, można by rzec „prawdzi
wej" dokumentacji (różnego typu zresztą). Uchwycenie jej, zachowanie, niekiedy 
odkrycie i przekazanie do ogólnopaństwowych zasobów informacji - to rola ośrod
ków regionalnych. Jest ona ogromna, łącznie z gromadzeniem dokumentacji ży
cia współczesnego. Problematyka konserwacji zrodziła pojęcie i termin „rewalo
ryzacji". Myślę, że na odcinku funkcji „konserwatorskiej" dochodzi w badaniach 
regionalnych szeroko rozumiany czynnik rewaloryzacji. 

Zarysowałam szkicowo podstawowe funkcje badań regionalnych dla rozwoju 
historiografii, gdyż dopiero na tym tle nabierają szczególnego znaczenia prace 
z zakresu bibliografii regionalnej. Są dokumentacją stanu badań regionalnych, są 
jednocześnie niezbędną pomocą do ich rozwoju. I dlatego właśnie na uwagę za
sługuje s e r  i a Bibliografii historii Śląska w opracowaniu R. Gellesa. 

Prace bibliograficzne R. Gellesa są kontynuacją wcześniejszych tego typu, 
a to przede wszystkim K. Maleczyńskiego za lata 1939-1946, 1948-1955, 1956. Pro
wadzili je dalej współpracownicy K. Maleczyńskiego - H. Pabisz i J. Pabisz, 
którzy opracowali Bibliografię historii śląska za lata 1957-1958. J. Pabisz kon
tynuował później sam opracowanie Bibliografii, a w r. 1965 opublikował ją wspól
nie z R. Gellesem, jednym zę stałych członków Zespołu pracującego nad Bibliogra
fią Historii Śląska. Od tego czasu, tj. od r. 1965, przejął R. Gelles opracowanie 
Bibliografii historii Śląska w swoje ręce, wywiązując się konsekwentnie z tego 
zadania. 

Ta krótka wzmianka o „dziejach" Bibliografii była potrzebna nie tylko po to, 
aby przypomnieć rozmiary tej pracy, ale by podkreślić znaczenie ciągłości tego 
przedsięwzięcia, w którym udział R. Gellesa jest coraz większy. Odcinek czasu, 
który opracował R. Gelles łącznie z rokiem 1965 - obejmuj� 11 lat (do r. 1975). 
Jest to wystarczająco długi okres, aby sprawdziły się walory dokumentacyjne 
i informacyjne opracowanej Bibliografii. Jest to też dostatecznie długi odcinek 
czasu, aby obok konsekwencji i wytrwałości autora sprawdziły się jego fachowe 
kwalifikacje jako bibliografa. 

Główną tendencją Bibliografii historii Śląska było od jej początku stałe po
szerzanie uwzględnianych problemów, nie tylko ściśle historycznych, oraz stale 
poszerzanie podstawy bibliograficznej. Ta tendencja zmierza niewątpliwie do te
go, aby bibliografia historyczna nabierała cech bibliografii ogólnoregionalnej: Przy 
utrzymaniu tej tendencji zwraca jednak uwagę zmieniająca się objętość tomów. 
Recenzent mimo woli zadaje sobie pytanie - co jest tego przyczyną? Może było
by dobrze, gdY._by Autor opracowania bibliograficznego przekazywał każdorazo
wo czytelnikowi i użytkownikowi krótkie „słowo wstępne". Byłaby to okazja do 
zakomunikowania ewentualnych zmian dotyczących ogólnych zasad i okoliczności. 
towarzyszących pracy, które nie zawsze są okolicznościami sprzyjającymi. 

Bibliografia historii Śląska w opracowaniu R. Gellesa uwzględnia opraco
wania ściśle historyczne wraz z naukami pomocniczymi historii, ale także opra
cowania z zakresu innych nauk samodzielnych. Ma to na celu dostarczenie użyt
kownikowi możliwie bogatej informacji z każdej dziedziny, która może się oka
zać przydatna historykowi Śląska. Tę tendencję - szczególnie w wypadku Ślą-
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ska - należy uznać za usprawiedliwioną i słuszną i należy ją policzyć na dalsze 
dobro omawianej Bibliografii. Zostawiamy w tej chwili na boku spory kompe-
tencyjne, jeśli chodzi o Bibliografię Śląska i Bibliografię historii Śląska (patrz: • 

B. Eychler, Bibliografia regionalna historycznw a bibliografia regionalna ogólna.
Analiza porównawcza „Bibliografii Historii Sląska" i „Bibliografii Śląska" [w:]
Z problemów bibliografii. Prace Instytutu Bibliograficznego nr 16. Warszawa 1970,
s. 343-356). Nie ulega kwestii, że Bibliografia historii Śląska reprezentuje wysoki
poziom metodyczny i fachowy. Układ bibliograficzny jest poprawny, a na szcze-
gólnie pozytywną ocenę zasługuje szeroko rozbudowany dział ogólny, obejmujący
na ogół 1/3 całości pozycji. Pozostałe _działy są przejrzyste i konsekwentne.

Helena Madurowicz-Urbańska 

H. R i s  t e r, SCHLESISCHE BIBLIOGRAPHIE 1961-1963, t. 2, bearbeitet
von... (Wissenschaftliche Beitrage zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleu
ropas, Nr 97/II), Marburg/Lahn 1977, ss. X, 525-933. 

Omawiając niedawno t. I Schlesische Bibliographie (Sobótka, 1977, nr 1, s. 97-_ 
98), który ukazał się w 1975 r., zastrzegliśmy się, że z pełniejszą oceną wydawnictwa 
należy wstrzymać się do czasu wydrukowania t. II. Uwaga powyższa w dużym 
stopniu jest w ·dalszym ciągu aktualna, ponieważ świeżo wydany t. II (zachowana 
została ciągła paginacja obydwu woluminów) pozbawiony jest tak 'ważnego ele
mentu każdej bibliografii, jakim są indeksy. Ich brak, jak wiadomo, stanowi nie
zmierne utrudnienie przy korzystaniu z każdej bibliografii, a z omawianej w szcze
gólności, gdyż zawiera ona blisko 12 tys. pozycji. Wydawcy zapowiadają wprawdzie 
druk indeksów, nie precyzując jednakże termi.nu. Nastąpić to ma po ogłoszeniu 
bibliografii za lata 1958-1960, kiedy to przygotowane zostaną łącznie indeksy za 
lata 1958-1963. Użytkownik powinien zatem uzbroić się przede wszystkim w wy
jątkową cierpliwość. _ 

Obydwa tomy bibliografii zawierają bardzo lakoniczne wstępy oraz wykazy 
skrótów. Przypomnijmy, że całość materiału (dokładnie 11 774 pozycje) podzielo
na została na 2 zasadnicze części: ,,A. Ostdeutschland (einschl. Elb- und Saalesla
wen)" oraz „B. Schlesien". Układ tematyczny w obydwu częściach jest podobny, 
choć, rzecz zrozum'iała, nie identyczny, ponieważ w drugiej części, śląskiej, znaj
duje się ponad 85°/o wszystkich poźycji. Ilość, a głównie charakter zgromadzonego 
materiału, zmusiły wydawcę do wprowadzenia w tej części nie tylko dodatkowego 
działu tematycznego „Militaria" (X), lecz przede wszystkim do daleko idącego roz
budowania poddziałów. Jest ich w sumie aż 79 (podczas gdy w części „Ostdeutsch
land" tylko -15). Pojawił się tu m. in. poddział zatytułowany „Sport", którego 
hrak wytknęliśmy omawiając t. I. Również dział „Kirchliches Leben" (XII) po
dzielony został w tej części na a) Katholische Kirche, b) Evangelische Kirche. 
Tym ostatnim przykładem posłużyć się też chcemy w wyrażeniu wątpliwości, czy 
rozczłonkowanie na poddziały jest do końca konsekwentne, gdyż po prostu braku
je tu dalszego punktu w układzie bibliografii, a mianowicie - inne wyznania. 
W sumie jednakże układ bibliografii jest poprawny, przejrzysty, zbliżony zresztą 
do układu Bibliografii śląskiej, która ukazuje się w Katowicach. 

Przy okazji omawiania t. I zwróciliśmy też uwagę na kwestię zbytniego po
mnożenia liczby pozycji bibliografii na skutek wielokrotnego niekiedy przyta
czania tej samej pracy w różnych działach tematycznych. Sprawy te u Ristera za
szły chyba za daleko, przypadków takich · jest za dużo i wydaje się, że na przy
szłość najrozsądniejszym wyjściem byłoby jednak wprowadzenie odsyłaczy. W tym 

10 - Sobótka 3/78 
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stanie rzeczy bowiem liczba blisko 12 tys. jest tylko liczbą pozycji w bibliografii 
Ristera, w żadnym zaś wypadku faktyczną liczbą prac opublikowanych w latach 
1961-1963. 

Wątpliwości może budzić także zakres terytorialny bibliografii. Lakoniczna, 
jednozdaniowa wzmianka w tej sprawie we wstępie do t. I to stanowczo za mało. 
Szersze omówienie· zaś tych spraw w poprzednich bibliografiach też jest z prak
tycznego punktu widzenia niewystarczające, ponieważ ostatnia z nich wydana 
została ponad 15 lat temu. Przy braku wyłożenia w sposób precyzyjny kryteriów 
określających zakres terytorialny częśd „Schlesien", obecność niektórych pozycji 
jest czasami niezrozumiała (np. p. 5046, 10 710 itp.). 

Podtrzymać natomiast wypadnie wyrażoną już wcześniej opinię o prawidło
wej na ogół pisowni polskich i czeskich nazwisk oraz tytułów prac. Co prawda, 
drobne błędy zdarzają się zarówno w pisowni nazwisk (np. p. 10 579), jak i nie
których polskich wyrazów (np. p. 10 582), ale jest ich mało. Z rzadka trafiają się 
pomyłki w zapisie bibliograficznym (np. drobne różnice w zapisie bibliograficznym 
tej samej pracy cytowanej dwukrotnie p. 5209 i 10 722). Również w stosowaniu 
skrótów, w sposób bardzo zresztą konsekwentny, wyłapać można: tu i ówdzie drob
ne uchybienia (np. p. 4716 i 4717). Regułą natomia.st jest, ale nie bez wyjątków, 
dość dziwne notowanie współautorów, począwszy od imienia (np. p. 7365 Święto
chowski Bolesław, _Józef Dzieżyc). Najczęściej też współa1,1tc;,rów rozdziela przeci
ne�, ale nierzadko w zapisie bibliograficznym łączy ich spójnik i (np. p. 5226 
Nyrek Aleksander i Leszek Wiatrowski). 

Pobieżne nawet porównanie pracy Ristera z polskim odpowiednikiem, Biblio

grafią Sląską, prowadŹi do szeregu spostrzeżeń. Bibliografia. Sląska np. w sze
rokim zakresie uwzględnia prasę polską, Rister w zasadzie czyni to sporadycznie, 
z kolei zaś jego bibliografia zawiera materiały, których nie ujmuje polski odpo
wiednik, (np. u Ristera jest ponad 140 prac poświęconych J. v. Eichendorffowi, 
Bibliografia śiąska z lat 1961 i 1963 nie odnotowuje chyba ani jednej pozycji). 
Najważniejszy jednakże wniosek, wypływający z tego porównania, jest prosty -
należy korzystać z obydwu bibliografii. 

Romuald GeLLes 

GRUNDRISS ZUR DEUTSCHEN VERWALTUNGSGESCHICHTE 1815-1945. 
Reihe A: Preussen. Hrsg. von Walther Hubatsch, Band 4: Schlesien, bearb. von 
Dieter Sti.itgen, Helmut Neubach, Walther Hubatsch. Johann-Gotfried-Herder In
stitut, Marburg/Lahn 1976, s. X+ 321 + Statistischer Anhang (s. 324-328) + 119 
Abbildungen + 8 Karten. 

Czwarty tom publikacji z serii poświęconej podstawowej dokumentacji dziejów 
niemieckiej administracji w państwie pruskim w XIX i XX w. dotyczy prowincji 
śląskiej. Publikację serii firmuje marburski wydawca Instytutu Herdera. Opraco
wanie t. IV przypadło w udziele Śląskiej Komisji Historycznej. 

Publikacja zajmuje się zmianami w granicach administracyjnych prowincji, re
jencji, powiatów i miast oraz zawiera wykazy nazwisk osób piastujących stano
wiska nadprezydentów, prezydentów, landratów i burmistrzów. Strukturę orga
nizacyjną władz prowincji i rejencji przedstawiono dla Śląska raz według stanu 
z 1913 r. oraz po raz drugi dla prowincji górnośląskie.i i jej rejencji w łatach 
1922, 1926, 1930 i 1940-1945. Innym równorzędnym wątkiem tematycznym, nie po
siadającym bezpośredniego związku z problematyką postawioną w tytule publi
kacji, są opisy warunków geograficznych i komunikacyjnych powiatów •rejencji 
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śląskich z 1892 r. oraz stosunków przemysłowych, kulturalnych i innych z 1912 r. 
Dla powiatów okupowanych i włączonych do prowincji górnośląskiej w 1939 r. · 
przyjęto za datę opisu rok 1944. Do każdego z tematów w formie zestawienia czy 
opisu dołączono wyselekcjonowaną dokumentację archiwalno-bibliograficzną. Opisu 
powiatów dokonali autorzy na podstawie publikowanych urzędowych przekazów 
źródłowych i sprawozdań urzędowych zachowanych w archiwach niemieckich. 

Z dokonanego przeglądu zasadniczej treści Zarysu dziejów niemieckiej acimi
nistracji na Śląsku wynika, że jego cel i funkcja pomyślane zostały o wiele sze
rzej, niż wynikałoby to z tytułu dzieła i z tego, co piszą o tym Autorzy i wydaw
ca. We wstępie nadmieniają oni tylko, że pubłikacja winna służyć jako przewod
nik ułatwiający i przyspieszający badania szczegółowe nad dziejami niemieckich 
władz na Śląsku w XIX i XX w. W rzeczywistości treść książki wskazuje, że ma 
ona stanowić swego rodzaju rzeczowe i bibliograficzno-archiwalne vademecum do 
dziejów politycznych Śląska i jego regionów ze szczególnym uwzględnieniem klu
czowej funkcji administracji niemieckiej w geograficzno-gospodarczych i politycz
no-kulturalnych stosunkach prowi11cji śląskich i mniejszych jednostek administra
cyjnych. Chodzi o inspirację i o ukierunkowanie badań szczegółowych, które w efek
cie dałyby obraz dokonań administracji niemieckiej w każdej dziedzinie. Odpo
wiedzi na pytanie, jaki miałby to być obraz, udziela archiwalno-bibliograficzna 
dokumentacja książki. Rzuca się w oczy jej jednostronność polegająca na wyka
zywaniu tylko źródeł prusko-niemieckiej proweniencji i niemieckich nacjonalistycz
nych opracowań różnej wartości, w tym najczęściej przestarzałych historii regio
nów, lokalnych ojczyźnianych kronik, kalendarzy itp. Z obcej literatury histo
rycznej wymieniono zaledwie cz.tery polskie pozycje. Przyjęte przez autorów kry
terium selekcji materiałów archiwalnych i bibliograficznych i dokonana ich pre- ' 
zentacja zawiera w sobie sugestię ujmowania tematu głównego i opracowań mo
nograficznych w jego zakresie w duchu ojczyźnianych i nacjonalistycznych tez 
urzędowych sprawozdań pruskiej administracji i historiografii niemieckiej. W tym 
najbardziej istotnym punkcie zawodzi naukowa rzetelność dzieła. Historyk, który 
zechciałby polegać wyłącznie na informacji rzeczowej i archiwalno-bibliogrnficz
nej Zarysu, zainteresowawszy się np. dziejami politycznymi władzy niemieckiej 
w powiecie bielskim, nie znajdzie żadnej wskazówki o istnieniu w tym rejonie 
w okresie II wojny światowej największego w Europie obozu zagłady, jak też 
całej sieci obozów koncentracyjnych na Śląsku. A przecież zagadnienie mieści się 
w zakresie tematycznym książki. 

W materiałach dotyczących rejencji katowickiej, w których również pominięto 
polskie źródła archiwalne i pozycji bibliograficzne, jedyną pozycją odnoszącą się 
np. do polskiego ruchu oporu w czasię II wojny. światowej jest paszkwil H. Ko
syry Morder, Rii.uber und Banditen. Das polnisch-oberschlesische Bandenwesen 
wi:ihrend des zweiten Weltkrieges). Są to najbardziej skrajne przykłady ilustrujące 
ideologiczne sugestie pracy. W zasadzie przewijają się one we wszystkich partiach 
książki mniej drastycznie przez zastosowanie metody eksponowania jednych in
formacji, a pomijania lub przemieszczenia innych na plan dalszy. I tak np. Auto
rzy, z wyjątkiem wykazania formacji policyjnych w powiatach okupowanych 
w 1939 r., nie podali żadnych informacji o rozmieszczeniu policji na Śląsku. Obec
ność zaś garnizonów wojskowych wykazali w opisach powiatów, z czego można 
by wnioskować, że mieściły się one w ich strukturze organizacyjnej, a nie do
wództwa VI Korpusu armii we "\Vrocławiu. Gimnazja natomiast wykazano aż dwu
krotnie, raz w opisie struktury organizacyjnej naczelnych władz prowincji, po 
raz drugi w opisach powiatów. Autorom chodzi najwyraźniej o wystawienie admi
nistracji pruskiej na Śląsku pomnika misji cywilizacyjnej i kulturalnej. 

Nierównomiernie przedstawia się w Zarysie opracowanie, informacji odno-
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szących się do poszćzególnych tematów czy haseł. Poprawnie opracowano infor
macje o zmianach terytorialnych w granicach prowincji śląskich i niższych jed
nostek administracyjnych. Korespondująca z tym tematem teka kartograficzna na 
8 map zawiera jednakże tylko jedną opracowującą zagadnienie przedstawione 
w tekście. Pozostałe są reprodukcjami map sporządzonych dla prowincji lub re
jencji w różnych okresach. Zawierają one tylko elementarne informacje· o wa
runkach geograficznych i demograficznych. Są w dodatku słabo czytelne. Z uwa
gi na ogólną tendencję opracowania Autorzy starali się skrupulatnie zestawić 
i opracować informacje odnoszące się do składu osobowego administracji nie
mieckiej na Śląsku w latach 1815-1945. Jest to widoczne z przytoczonych w tekś
cie wskazówek bibliograficzno-archiwalnych, a także starannie wykonanego aneksu 
ikonograficznego zawierającego liczne podobizny przedstawicieli administracji ślą
skiej i zdjęcia siedzib władz niemieckich na śląsku. Przy wykazie naz,visk osób 
piastujących najwyższe stanowiska urzędnicze prowincji, rejencji i powiatów ogra
niczono się przeważnie do podania daty rocznej pozostawania ich na danym sta
nowisku. Brak daty miesięcznej i dziennej nie czyni tych informacji w pełni uży
tecznymi. Nie przyspiesza bowiem, o co Autorom chodzi, np. szybkiego dotarcia do 
źródeł prasowych w celu odnalezienia ewentualnych bliższych informacji ·1ub ko
mentarzy odnośnie do konkretnych zmian na stanowiskach w hierarchii urzędni
czej. 

Poza wymienionymi tematami, inne, zajmujące ponad połowę objętości Zarysu, 

nie prezentują w ogólę odpowiednio opracowanych informacji, mogących przy
spieszać tok badań szczegółowych. Wartości takiej nie posiadają informacje, które 
np. w odniesieniu do hasła struktury organizacyjnej władz prowincji i rejencji 
ograniczają się do podania nazwy podległych im ogniw organizacyjnych i insty
tucji w przekroju jednego roku. Podobnie nikłą wartość posiadają informacje wy
kazujące jedynie w opisach powiatów nazwy zakładów przemysłowych, instytucji 
i organizacji państwowych. Mogłyby one spełnić swą funkcję instruktywną, gdyby 
je odpowiednio opracowano, tzn. wzbogacono o dane chronologiczne i liczbowe. 

Na marginesie ukazania się pracy nasuwa się uwaga, iż racjonalny jest po
stulat oddania do dyspozycji badacza szczegółowej problematyki dziejów regionu, 
swego rodzaju leksykonu lub pracy dokumentacyjnej, przedstawiającej w obrębie 
jednego większego tematu informacje pomocnicze, trudne ze względu na swe 
rozproszenie do źródłowego i bibliograficznego opanowania przez jednostkę, a nie
zbędne do dokładnego i pełnego oświetlenia konkretnych wydarzeń. Histriografia 
śląska w Polsce Ludowej wykazywała zrozumienie dla tego typu prac dokumenta
cyjnych, czego wyrazem są nie tylko odpowiednie bibliografie historyczne, lecz 
także wydawnictwa zestawiające podstawowe informacje do dziejów górnictwa, 
hutnictwa, stowarzyszeń oświatowych, wyborów parlamentarnych lub wydawnictwa 
źródłowe odnoszące się do dziejów klasy robotniczej, powstań śląskich. Przygo
towuje się do druku Siąski Słownik Biograficzny. Zarys przemilcza te fakty, w wie
lu miejscach z niewątpliwą szkodą dla samego dzieła. Taki jest juź prawie wie
kowy nawyk tradycyjnej historycznej nauki niemieckiej w ogóle. I na to trud
no coś poradzić. 

Ukazanie się w 1976 r. Zarysu przypomina potrzebę podjęcia bardziej skoordy
nowanych działań w zakresie prac nad dokumentacją podstawowych dziedzin dzie
jów śląskiego regionu. 

Zdzisław Surman 
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NARODOWY RUCH POLSKI A JEGO PRASA W NIEMCZECH 
ZE SZCŻEGOLŃYM UWZGLĘD'.NiENIEk SLĄSKA OPOtSKIEGO i9�1939 

Cieszy mnie zainteresowanie moją książką badacza 1, który dużo wie o spra
wach w niej zawartych. Moja historia prasy polskiej na śląsku Opolskim nie 
mogła być jednak, jak sądzi, ,,jakby tylko pretekstem do formułowania wniosków 
i ocen dotyczących najważniejszych problemów z historii polskiego ruchu naro
dowego w całych Niemczech" (s. 399), ponieważ. uważa, iż historia tej prasy była 
,,bardzo ściśle powiązana z centralnymi problemami polskiego ruchu narodowe
go na tych obszarach" (s. 398). Oznacza to nie pretekst, lecz nakaz wyciągania 
wniosków i ocen na temat węzłowych spraw tego ruchu. Jednej z końcowych 
opinii Recenzenta, jakoby książka nie dała· ,,wystarczającej odpowiedzi na pyta
nia dotyczące roli i funkcji posżczególnych wydawnictw i tytułów" (s. 403) prze
czy wcześniejsza, iż pokazano w niej, ,,na czyin polegało znaczenie tej prasy w ży-

' . 

du Polaków" ·(s. 400). W zajmowaniu „zupełnie innego stanowiska wobec ZPwN, 
a innego wobec wszystkich organizacji opozycyjnych" (s. 403) nie ma błędu; po
stawa wobec dwóch różnych zjawisk z metodologicznego punktu widzenia musi 
być inna i nie oznacza różnicowania kryteriów ocen wobec nich. Na mojej zawa

żyły wnioski z analizy zawartych w książce, jak pisze Recenzent, ,,licznych usta
leń, które porządkują wcześniejszą, :fragmentaryczną wiedzę" i które „będą po
siadały trwałe znaczenie dla wszystkich badaczy studiujących najnowszą historię 
śląska Opolskiego" (s. 400). Szereg tych ustaleń nie był dotąd znany w literaturze, 
co naturalnie rzutuje na przewartościowanie jej dotychczasowych interpretacji. 
Chodzi więc o to, czy recenzyjne uwagi interpretacyjne niektórych ustaleń pozwa
lają wnieść korektę do odpowiednich elementów interpretacji przedstawionej przez 
autora książki. 

Dokonanie skrótów w książce (w tym ograniczenie przypisów tam, gdzie było 
to możliwe, i pominięcie wykazu brakujących numerów pism) było niezależne ode 
mnie. Nie jest jednak prawdą, że w rozdz. III „prawie całkowicie zrezygnowano 
z przypisów", o lukach w zbiorach gazet „dowiadujemy się tylko z drobnych i cza
sami przypadkowych informacji", a twierdzenia głosiłem „niejednokrotnie przy zna
jomości pojedynczych numerów" (s. 399). Sprawy te omówiłem we wstępie (s. 8-
9), a rozdz. III jest najobszerniejszy (64 strony) i zawiera odpowiednio największą 
liczbę przypisów (17.9). Stan zachowania ilościowego prasy śląskiej · jest bez po
równania lepszy niż np. ,,Gazety Olsztyńskiej" 2. Nawet w wypadku najbardziej 

1 Zob. rec. W. W r z e s i ń s k i e g o  (Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka", 
1977, nr 3, s. 398-403) z książki: L. Smołka, Prasa polska na Śląsku Opolskim 1922-

1939, Warszawa-Wrocław 1976. 
2 Zachowała się tylko trzecia część jej numerów. W. ·W r z e  s i ń s k i  Oblicze

ideowo-polityczne „Gazetv Olsztyńskiej" w latach 1920-1939 (Komunikaty Ma
zursko-Warmińskie, Olsi:tyn 1960, nr 2, s. 168). 
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zdekompletowanego „Katolika Trzyrazowego", nie można mówić o braku repre
zeptatywności twierdzeń. Oparłem je na znajomości pierwszego i programowego nu
meru okazowego z grudnia 1932 r., 113 numerów z 1933 r. i 92 numerów z 1934 r. 
oraz niemieckich tłumaczeń z prasy polskiej. Inne formułowałem na podstawie 
archiwaliów (np. s. 168). Sprawa ta rodzi uwagę ogólniejszą: nawet (a może szcze
gólnie) pisma efemerydy, np. ,,Słowo śląskie", mają kapitalne znaczenie w kształ

towaniu myśli politycznej przez prasę. 
W związku z prasoznawczą metodą ilościową odsyłam do pominiętego w re

cenzji uzasadnienia rezygnacji z niej (s. 187). Stosowana sporadycznie jest ona 
często zawodna 3, a użyta do ok. 10 OOO numerów różnych pism uniemożliwiłaby 
zajęcie się sprawami bardziej istotnymi do badań nad polityczną przeszłością 
Śląska. Jej poprawne zastosowanie może być samodzielnym problemem badawczym. 

Oprócz wewn�trzredakcyjnych spraw, odnotowanych w recenzji (s. 400), in
teresowały mnie inne, np. skutki polityki reglamentacji wolności prasy władz i spo
łeczeństwa niemieckiego (rozdz. II). Jest to istotne z powodu związanych z tym 
innych wątpliwości Recenzenta. Stwierdzę tylko, iż: 1. punktem wyj"ścia moich roz
ważań była sytuacja wynikająca z traktatu wersalskiego i narodowościowej poli
tyki nie tylko niemieckiej, lecz także polskiej; 2. w związku z obiektywnym bra
kiem miejsca dla radykalizmu narodowego Polaków po plebiscycie i III powstaniu 
niedocenianie realiów politycznych przypisywać należy nie tyle autorowi książki, 
ile twórcom i realizatorom radykalnej koncepcji ruchu polskiego. Recenzent po
dziela zresztą moją ·ocenę charakteru poczynań przeciwników koncepcji ZPwN, 
stwierdzając ich „rzeczywiście większą elastyczność w działaniu, znajdującą swój 
wyraz w lepszym dostosowywaniu do warunków lokalnych" (s. 401). Nie ma przesz
kód, by potknięcia polityki państwowej wobec kresów zachodnich tłumaczyć m. in. 
przecenieniem w niej roli kresów wschodnich 4• Nie sądzę, by należało absoluty
zować „podporządkowanie się państwa polskiego systemowi wersalskiemu" i by 
procesu. historycznego nie można było śledzić „metodami niemal detektywistycz
nymi" (s. 400),_ skoro „badanie źródeł pisanych jest jednym z najobszerniejszych 
działów kryminalistyki" 5. 

Wbrew opinii Recenzenta dostrzegłem, iż proces zwiększania wpływów polskiej 
dyplomacji w ZPwN „był długotrwały, że uzależnianie prasy [tyle, że nie - L.S.] 
związkowej [ ... ] nie było natychmiastowe, gwałtowne i pełne" (s. 400). Wskazują 
na to już tytuły podrozdziałów w rozdz. I i III. O samodzielnej, niezależnej od dy
plomacji, polskiej działalności narodowej i prasowej po plebiscycie i III powsta
niu, a przed założeniem ZPwN pisałem na s. 13-16, 123-124. Natomiast ewolucję 
historycznego procesu zwiększania wpływów dyplomacji w prasie za pomocą ZPwN 
przedstawiłem tak szczegółowo, że tu odsyłam tylko do odpowiedniego wniosku 
końcowego (s. 188). Nie podzielam poglądu, jakoby „analiza materiałów źródło
wych" dowodziła samodzielnego charakteru powstania ZPwN. Recenzent, pomija
jąc moje argumenty (s. 11, przyp. 14-0.5) i nie wykorzystując ich wcześniej G, nie 
udowodnił ich fałszywości. Nie zgodził się też z oczywistym faktem, iż ZPwN 

3 J. R at a j e w  s k i, Próba zastosowania metody statystycznej analizy zawar
tości treści na przykładzie wybranych czasopism śląskich z, 1911 r. (Rocznik Hi
storii Czasopiśmiennictwa Polskiego, 1969, z. 2, s. 214-266); J. C h ł o s t  a, Wy
dawnictwo „Gazety Disztyńskiej" w latach 1918-1939, Olsztyn 1977, stosując me
todę ilościową w sposób ograniczony, nie uzyskał żadnych miarodajnych wyników. 

4 Zob. np.: H. Z i e  1 ińs k i, Sprawa Sląska a ekspansja polska na wsr:hód na 
tie sytuacji międzynarodowej (Powstania śląskie, Katowice 1963, s. 44-69). 

5 M. C z u ba 1 s k i, A. K r  u k o w s k i, Kryminalistyczne metody badania źró
deł historycznych XIX i XX wieku (Studia Żródłoznawcze, t. 17, 1972, s. 11). 

6 W. W r zes ińs k i, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, Poznań
1970. 
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nigdy nie posiadał na Śląsku Opolskim (i gdzie indziej) gazety i wydawnictwa, 
których nie finansował rząd. 

Wobec rozdzielenia w recenzji interesów polskich i śląskich (!) nadmienię, iż 
nie definiowałem ani jednych, ani drugich, ponieważ nie wyodrębniałem tych 
ostati:i,ich jako przeciwstawnych wobec pierwszych. Zakres „interesu" ulega zmia- , 
nom w zależności od warunków działania. Raz interesem· narodowym może być 
radykalizm narodowy (okres powstań i plebiscytu), raz może nim być umiarko
wany kierunek narodowopolski .(początki ruchu polskiego w zabo�ze pruskim i la
ta międzywojenne w Niemczech). Interesem narodowym Polaków była organi
zacja i działanie najbardziej dopasowane do potrzeb i możliwości rodzimej lud
ności (nie tylko śląska, ale nie terenów emigracyjnych). Recenzent przyznał zresz-

. tą mimochodem, iż lepsi w tym względzie od kierownictwa ZPwN byli jego prze-
ciwnicy. Nie sprowadzając, jak ZPwN, polskości do jednej orientacji ideowo-po
litycznej, tzw. opozycja zajmowała stanowisko zgodne z dwudziestowiecznymi pro
gramami ruchów narodowowyzwoleńczych. ·w tych m. in. sprawach rozchodziło 
się rozumienie interesu narodowego (nI?, s. 111, 169). 

Ilościowe ujęcie wpływów tzw.- opozycji jest trudne, ponieważ działała ona 
w ramach ZPwN, a krótko w samodztelnej organizacji. Wpływy ZPwN też trudno 
ustalić, mimo ogólnych danych_ liczbowych 7• Jednakże o wpływach wydawnictw 
pisałem, omawiając np. nakład pracy. Nie przemawiają one na korzyść koncepcji ZPwN. 
Nie jest zawsze najważniejsza mniejsza lub większa częstotliwość danego pisma. 
Dla oceny rezultatów działań tzw. opozycji nie trzeba zwracać nadmiernej uwagi na 
„efemeryczny charakter poczynań organizacyjnych opozycji czy wąski przecież 
krąg oddziaływania, przy ogólnopaństwowym charakterze ZPwN, jak i jego ciąg
łości przez cały okres międzywojenny" (s. 401), ponieważ planowana reforma ZPwN 
i jego polityki :wydawniczej z 1939 r. szła po linii głównych wytycznych tzw. opo
zycji, szczególnie śląskiej. Tzw. opozycja również wykazywała ciągłość działania 
przez cały okres międzywojenny i podejmowała kroki o charakterze ogólnopaństwo
wym, chociaż motywy krytyki ZPwN na terenach emigracyjnych i rodzimych nie 
z.awsze były takie same. świadczy o tym i historia wydawnictw śląskich, i prze.
ciwstawny do koncep'cji ZPwN charakter działań innych organizacji polskich, i to
do samego 1939 r. 8 Wbrew wcześfiiejszym ustaleniom własnym o Recenzent nie do
puścił myśli o tzw. opozycji wobec ZPwN w Olsztyńskiem w latach trzydziestych
(s. 401). Pominął interpretację faktów w sprawie postawy „Gazety Olsztyńskiej"
(s. 86), nie dając wła'snej i nie znając tych faktów wcześniej 10.

Nie podzielam poglą:du o kongresach mniejszościowych w kontekście spraw
dzalności „założeń programowych i organizacyjnych" (s. 401-402) ZMNwN i ZPwN, 
ponieważ nie osiągnięto celu polityki polskiej. Uniemożliwienie „uczynienia z kon
gresów międzynarodowej· trybuny dla akceptowania koncepcji polityki mniejszościo
wej republiki weimarskiej" można było uzyskać mniejszym kosztem, nie przy
stępując do nich. Zwróciłem uwagę na przecenienie roli „europejskiej" ZPwN

i związane z tym zaniedbywanie spraw miejscowych ruchu polskiego, co kryty
kowała tzw. opozycja i co wynikało z uzależnienia od polskiej dyplomacji. Wcze-

1 Tamże, passim. Brak jednak w tej książce miarodajnej konfrontacji ilościo
wych wpływów zwolenników różnych koncepcji. Być' może za uczestników tzw. 
opozycji należy uznać członkqw nie płacących składek i członków niestałych. Por. 
w tej sprawie dane zamieszczone w cyt. książce na s. 83 (tab. 4). 

a Np.: M. O r z e  c h o w s  k i,. Z dziejów ruchu akademickiego i walki o wytwo
rzenie inteligencji polskiej na Śląsku Opolskim w latach 1922-1939 (Studia i Ma
teriały z Dziejów Śląska, t. 4, 1962, s. 269-366). 

9 W. W r z e s i ń s k i, Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach
1920-1939, Poznań 1963, s. 252 nn. 

10 T e  n ż e, Oblicze... Problem ten pominął też C h ł o:. t a, op. cit. 
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smeJszy komentarz autorski Recenzenta do niezwykle krytycznej oceny ZPwN

w tym względzie J. Giertycha nie kwestionował jego stwierdzeń u. 
Wbrew opinii Recenzenta (s. 401) książka zawiera wszystkie zasady programo

we interesujących pism. Ich ogólnikowość i częsta niezgodność ze stanowiskiem 
w konkretnych sprawach (np. s. 111, 131) oraz ujawnianie się różnic programo
wych szczególnie jaskrawo w praktycznym działaniu spowodowały, że zasady pro
gramowe badałem też przez pryzmat be�ośredniego stosunku prasy do spraw, 
którymi interesowali się Polacy (rozdz. III). Wydobyte różne punkty widzenia 
odzwierciedlały spory różnych koncepcji, za którymi stały konkretne osoby. Nie 
można ich pominąć nawet wtedy, kiedy do głosu mogły dochodzić w związku z po
wyższym względy ambicjonalna-personalne. 

W związku z przyczynami likwidacji „Katolika" przez ZPwN i jeclynym ren-. 
townym pismem „Inwalida", nie związanym z obozem sanacyjnym (s. 27-34) 12,
Recenzent pyta: ,,czyżby ów fakt polityczny decydował o rentowności owego pi
sma?" (s. 401). Tak postawiony problem jest jednostronnym ujęciem zależności 
między ekonomiką a polityką. Wyeksponowana „różnica między dziennikiem a cza
sopismem, i to tak specjalistycznym" niczego nie dowodzi. Nierentowne były też 
specjalistyczne pisma ZPwN, których częstotliwość ukazywania była jak najbar
dziej porównywalna z „Inwalidą". Wyeksponowana również konieczność dokony
wania przez ZPwN wyboru, na co przeznaczać otrzymane od rządu polskiego pie
niądze (s. 402-403), też niczego nie dowodzi. M. in-. przy likwidacji ,;Katolika" 
.ZPwN był krytykowany za niegospodarność i przez· polską dyplomację, i przez 
tzw. opozycję. Dotychczasowe niezadowolenie z polityki ZPwN pogłębiła nie tyle 
likwidacja nierentownego wydawnictwa, ile wydawanych w nim pism. 

Wcale nie szukałem „argumentów, które by zdezawuowały politykę ZPwN 
i polską służbę zagraniczną" oraz nie stałem „w obronie Napieralskiego" (s. 401), 

ponieważ krytyki źródeł nie przeprowadzałem z nienaukowego punktu widzenia 
jakichś sympatii czy antypatii. Zróżnicowaniu zdań na temat motywów wyjazdu 
A. Napieral'Skiego do Polski nie może towarzyszyć zmiana daty wyjazdu i usta
leń znanej mi przecież książki M. Czaplińskiego 13• Rokowań o sprzedaż wydawni
ctwa nie można uznać za przyczynę wyjazdu. W książce M. Czaplińskiego i mojej
motywy wyjazdu jawią się w aspekcie przyczyn politycznych i ekonomicznych.
W pierwszej nie sformułowano tezy o ich równowartości, a więcej miejsca poświę
cono jednak politycznym, natomiast w drugiej · przyznano im rolę wiodącą. Od
grywały one taką rolę w argumentacji przeciwników Napieralskiego, a równo
cześnie nabywców jego wydawnictwa, którzy za kierowanie się przy kupnie
w 1925 r. względami politycznymi, a nie ekonomicznymi, byli ówcześnie krytyko
wani przez późniejszą tzw. opozycję, m. in. przez najwybitniejszego działacza na·
śląsku Opolskim, K. Malczewskiego. Brak napływu nowych redaktorów na Śląsk
Opolski tłumaczyła. polska dyplomacja również politycznymi ·oporami przed kon
cepcją ZPwN.

Recenzent raz przeciwstawia się omawianiu sporów personalnych na tle róż
nych koncepcji (s. 401, zob. wyżej), a raz opowiada się za nimi (s. 402). Z tego 
powodu i pominięć w referowaniu moich poglądów na temat A. Pawlety oraz 
zmiany faktów (proces przeciwko Pawlecie odbył si _ę) odsyłam czytelnika do książ-

11 Zob.: W r z e s i ń s k i, Ruch polski ... , s. 266. 
12 Zob. też: L. S m o ł k a, Wudawnictwa polskie na Sląsku Opolskim (1922-

1939) (Studia Śląskie, ser. nowa, t. 25, 1974, s. 30, przyp. 98). 
1a M. C z  a p  1 i ń s k i, Adam Napieralski 1861-1928. Biografia polityczna, Wroc

ław 1974, gł. ss.: 228, 232, 233, 236, 237, 241, 242. Nie do przyjęcia jest pogląd 
R. Ha j d u k a  (Od „Nowin" do „Trybuny". Z notatnika opoJskiego redaktora, Ka
towice 1970, s. 12), jakoby Napieralskiemu było „zupełnie obojętne, kto nabędzie
przedsiębiorstwo", Polacy czy Niemcy.
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ki. To, co w recenzji nazwano „sprawą Pawlety" i „jego sporem ze ZPwN" nie 
było jego prywatną sprawą, ale wynikiem tendencji w ruchu polskim. Taktyka 
tzw. opozycji była wybiegiem, a nie wyłudzaniem pieniędzy, które miały charakter 
społeczny. Nie znalazłem nic, co uzasadniałoby pogląd Recenzenta o przyznaniu 
się Pawlety do kierowania się nie tylko pobudkami ideowymi, lecz także ma
terialnymi. Z czegoś musiał niewątpliwie żyć, ale środków do życia nie szukał 
w działalności antypolskiej, lecz w pracy nad rozwojem polskiej świadomości na
rodowej, za co przebywał potem w obozie ·koncentracyjnym (s. 47-48) 14. Przy
czyn likwidacji organizacji i prasy tzw. opozycyjnej nie nazwałem „ugodą", po
nieważ likwidacja, a nie jej przyczyny, były treścią tzw. ugody w ruchu polskim 
(13 II 1937). Określiłem je szerzej (s. 46, 168) niż w recenzji. Nazwa „ugoda" wy
stępuje w dokumentach, chociaż Recenzent zastępuje ją gdzie indziej „porozu
mieniem" 15. 

Stan wiedzy o Polakach w Niemczech i wnikliwe przemyślenie wątpliwości 
Recenzenta nie pozwalają mi ·ich podzielić.- Jestem jednak wdzięczny W. Wrze
sińskiemu za poczynione uwagi: i te, które wyrażały uznanie dla osiągnięć ba
dawczych, i te, w których proponował inne interpretacje niektórych ustaleń. 

Leonard Smołka 

W ODPOWIEDZI 

Opublikowana powyżej replika stanowi, moim zdaniem, potwierdzenie, że 
studia L. Smołki, poświęcone dziejom prasy polskiej na Śląsku Opolskim, kon
centrowały się wokół zagadnień, które posiadają znaczenie dla określenia także 
zasadniczych koncepcji ideowych i kształtów organizacyjnych oraz funkcji pol
skich czasopism i gazet, tzn. podstaw ideowych i organizacyjnych polskiego ru
chu narodowego, w jego polityce wobec czasopiśmiennictwa polskiego, przy szcze
gólnym zwróceniu uwagi na przejawy wszelkiej opozycji skierowanej przeciwko 
Związkowi Polaków w Niemczech. Nie biorąc pod uwagę zasięgu wpływów owej 
opozycji, nie zawsze uwzględniając wszystkie · realia danej epoki, Smołka dopro
wadził do wyolbrzymienia jej wpływów, a zarazem oskarżeń Związku o różnego 
rodzaju niepowodzenia. Pragmatycznie i ahistorycznie bronił . koncepcji i form 
działania proponowanych przez opozycję. 

14 Zob. też: S m o ł k a, Wydawnictwa ... , s. 48. W związku z pytaniem Recen
zenta, czy Pawleta zrezygnowałby z kontaktów z przedstawicielami antysanacyj
nej opozycji w Polsce w wypadku uzyskania pomocy od ZPwN, trudno powie
dzieć, co by.było, gdypy kierow.nictwo ZPwN już wtedy (tzn. w 19_34 r.) zdecydo� 
wało się na planowaną dopiero w 1939 r. reformę tej organizacji. 

15 W r z e s i ń s k i, Polski ruch narodowy ... , s. 326. Za twierdzeniem o większej 
trosce ZPwN o rentowność „Nowin" niż o czytelnika miejscowego w związku z szu
kaniem go od 1932 r. w Polsce, a od 1938 r. w Austrii przemawia w pierwszym 
wypadku spadek i tak niskich nakładów z powodu niezadowolenia ludności z sa
nacyjnej reorganizacji prasy i konkurencji „Katolika Trzyrazowego", a w dru
gim - w związku z uzależnieniem prasy tzw. opozycji i wzrostem zagrożenia ze 
strony hitlerowców. Ich terror z lat 1932-193.3 neutralizował bowiem Polaków 
mniej uświadomionych narodowo niż czytelnicy dawniej bytomskiego „Katolika" 
a teraz „Katolika Trzyrazowego". Treść działań przeciwko tzw. opozycji uprawnia 
te:i: do kwestionowanego w recenzji twierdzenia o stósunku ZPwN do Polaków, 
którzy nie zgadzali się z ideowo-polityczną orientacją jego kierownictwa. Mogli oni 
wegetować pod względem narodowym, zdani na własne siły i przyjaciół oraz na 

� niełaskę władz państwowych tak niemieckich, jak i polskich. 
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Ceniąc recenzowaną rozprawę Smołki za rozliczne ustalenia faktograficzne, 
o poważnym znaczeniu nie tylko do badań nad dziejami prasy polskiej, nie spo- ·
sób jednak nie podjąć dyskusji, jak starałem się to uczynić w opublikowanej
recenzji, ze sposobem interpretacji tak ważnych wydarzeń z dziejów ludności pol
skiej na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym. Rezygnując· ze szczegóło
wej odpowiedzi na replikę L. Smołki, gdyż nie widzę w niej elementów, które by
mogły poszerzyć dyskusję merytoryczną, z żalem niestety podtrzymuję stanowisko
wyrażone w _recenzji. Mam jednak nadzieję, że do prawdziwej dyskusji meryto
rycznej dojdzie przy innej okazji. A sprawa jest warta tego.

Wojciech Wrzesiński 

/ 

/ 



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

Ad a m  B a s a k

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI 
WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIK0W HISTORII 

W ROKU 1977 

w A 

W okresie sprawozdawczym dobiegła końca kadencja !Y'ładz Towarzystwa, wy
branych wiosną 1975 r. W związku z tym w dniu 25 III odbyło się Walne Zebra
n ie członków WTMH, na którym dokonano wyboru nowych władz. Zarząd ukon
stytuował się w następującym składzie: prezes - prof. dr R. Heck, wiceprezesi .....:. 
prof. dr W. Korta i dr J. Pabisz, skarbnik - dr J. Sydor, sekretarz - dr A.- Ba
sak, członkowie Zarządu - prof. prof. H. Zieliński i A. Galos, doc. dr K. Fiedor, 
dr A Skowrońska oraz mgr T. Marczak, mgr M. Onyszkiewic_g;, mgr J. Seifert 
i mg.r A Wróbel. Skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie. 
Przewodniczącym pozostał prof. dr J. Demel, a członkami dr J. Dudek i dr A. Ła
domirski. 

W 1977 r. odbyły się trzy zebrania plenarne Zarządu Towarzystwa poświęcone 
głównie problemom merytorycznej działalności WTMH. Dyskutowano w szcze
gólności sprawy wydawnicze (profil „Sobótki"), sprawy związane z organizacją 
Zjazdu Absolwentów Historii, a także, krytycznie, obecną koncepcję olimpiad hi
storycznych. Przedmiotem dyskusji, które odbywały się ·niekiedy na płaszczyźnie 
nieformalnej i z udziałem przedstawicieli władz Instytutu, były również sprawy 
związane z najbliższym Powszechnym Zjazdem Historyków. Służyły one wypra
cowaniu stanowiska wrocławskiego środowiska historycznego, którego przedstawi
ciele brali potem udział w ustaleniu ostatecznej koncepcji Zjazdu oraz obsady re
feratów. Udział Wrocławian w tej fazie przygotowań do· Zjazdu znajduje wyraz 
w przyjęciu do programu obrad referatów zgłoszonych przez prof. prof. Zieliń
skiego, Hecka, Michalkiewicza i Wrzesińskiego, a także doc. Nyrka i dr. Juzwenkę. 

Bieżącą pracą Towarzystwa kierował w okresie sprawozdawczym zespół skła

dający się z prezesa, skarbnika i sekretarza. Na początku roku Zarząd podjął de
cyzję skreślenia z listy• członków Towarzystwa 26 osób, które zalegały ponad 
3 lata z opłatą składek i które mimo dwukrotnych wezwań zaległości nie uregu
lowały. Póżniejsza akcja rekrutacyjna, prowadzona zwłaszcza w okresie trwania 
Zjazdu Absolwentów, pozwoliła niemal całkowicie wyrównać ten ubytek. W koń
cu 1977 r., Towarzystwo ·nasze liczyło 160 członków (w roku poprzednim 164), 
przy czym 33 osoby zalegają jednak w dalszym ciągu z o pła tą składek, głównie 
za lata 1976-1977. 

Działalność merytoryczna Towarzystwa skupiała się w minionym roku, po
dobnie jak i w latach poprzednich, na pracy wydawniczej, na prowadzeniu od
czytów naukowych oraz na szeroko pojętej popularyzacji wiedzy historycznej. 
"\V 1977 r. ukazały się 4 zeszyty Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka" 
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o łącznej objętości 50 arkuszy. Towarzystwo wspierało także w dalszym ciągu
zbieranie materiałów do bieżącej bibliografii historii śląska (opracowywanej przez
dr. R. Gellesa), było też współwydawcą broszury Z najnowszych publikacji histo

r11cznych pod red. K. Matwijowskiego (Wrocław 1977, s. 83), wydanej w zwi.ązku
ze Zjazdem Absolwentów Historii, a pomyślanej jako informacja bibliograficzna
cha nauczycieli, prezentująca najnowsze osiągnięcia historiografii polskiej.

W ramach akcji odczytowej WTMH odbyło się w roku sprawozdawczym w su
mie 10 odczytów naukowych, które objęły szeroki wachlarz tematów, z pewną 
przewagą problematyki dziejów najnowszych, i w których udział wzięło 398 osób. 
Odbyły się następujące odczyty: 

1. mgr M. Cetwiński, Spór o pochodzenie rycerstwa §Lqskiego (28 I);
2. dr J. Goćkowski, Historia - nauka czy metoda? (18 II);
3. dr P. Kunze i dr M. Kaspar z NRD oraz doc. dr K. Fiedor i doc. dr. M. Pa

ter - zagajenie dyskusji nad książką Geschichte der Sorben, t. II-III:
1780-1945 (1 IV);

4. D�c: dr K. Matw'ijowski i dr A. Juzwenko, Z badań historyków wrocław

skich w archiwach radzieckich (22 IV);
5. prof. dr W. Długoborski, Hitierowskie systemy ekspLoatacji gospodarczej

PoLski i ZSRR (1939-1944), (13 V);
6. prof. dr A. Galos, O sojuszu trzech cesarzy H. Weresz11ckiego, t. 1-3

(z udziałem autora), (20 V);
7. dr J. Mularczyk, WaLki o władzę na Siąsku w połowie XIII wieku (7 X);
8. prof. dr T. Jędruszczak i prof. dr Cz. Madajczyk - zagajenie dyskusji nad

,,Kwartalnikiem Historycznym" i „Dziejami Najnowszymi" (9 XI);
9. prof. dr L. Bazylow, Geneza Rewoiucji Październikowej w probLematyce

badawczej (22 XI);
10. mgr E. Czapiewski, Cat-Mackiewicz a Niemcy (16 XII).
Zarz�d starał się o poszerzenie grona słuchaczy, zwłaszcza nauczycieli oraz

wszystkich zainteresowanych historią. Podejmował starania o pozyskanie atrak
cyjnych prelegentów (znalazło się wśród nich 7 prelegentów spoza naszego Insty
tutu,. w tym 2 z zagranicy), a także o właściwe rozpropagowanie odczytów (infor
macja w prasie, afisze, zawiadomienia indywidualne). W rezultacie zanotowano 
v.• porównaniu z 1976 r. wyraźny wzrost frekwencji; około 40 słuchaczy na każ
dym odczycie. 

JeśH idzie o popularyŻację wiedzy historycznej, to stałą i stosowaną przez na
sze Towarzystwo formą jest udział w organizowaniu olimpiad historycznych. Zaj
muje się tym od wielu lat Sekcja Dydaktyczna Towarzystwa, którą kieruje doc. 
dr K. Fiedor. W roku sprawozdawczym odbyły się jej staraniem eliminacje okrę
gowe w Oleśnicy (2-3 II), które objęły 37 kandydatów z 21 szkół położonych na 
terenie 4 województw dolnośląskich oraz województwa kaliskiego. Następnie, już 
w ramach kolejnej, IV Olimpiady, eliminacje na szczeblu szkolnym, w toku któ
rych do rundy wojewódzkiej zakwalifikowano ogółem 46 kandydatów. Sekcja 
utrzymuje stały roboczy kontakt z władzami oświatowymi oraz kadrą nauczycieli 
zaangażowanych w olimpiady. Towarzystwo nasze współpracuje też systematycz
nie � Dolnośląskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym. 

Ważnym wydarzeniem w życiu wrocławskiego środowiska historycznego był 
II Zjazd Absolwentów Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (17-18 IX), w którego 
organizacji Towarzystwo nasze wzięło żywy udział. Zjazd stał się imprezą o po
ważnej randze społeczno-politycznej i naukowej (w jego ramach odbyła się sesja 
naukowa na temat losów i pracy absolwentów}". W związku ze Zjazdem reakty
wowano założone przed 10-ciu laty Kolo Absolwentów Historii UWBB, którego 
nowym prezesem został doc. dr hab. K. Matwijowski. Koło działa formalnie przy 
Wrocławskim Towarzystwie Miłośników Historii. W ramach przygotowań do Zjaz-
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du Zarząd WTMH wystąpił do władz państwowych o odznaczenie kilku członków 
naszego Towarzystwa, wybitnych uczonych i wychowawców licznych już pokoleń 
historyków dolnośląskich, odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego 
i Miasta Wrocławia". Wszyscy otrzymali odznaczenia. 

S t a n i s ł a w  S o l i c k i

DAWNA HISTORIOGRAFIA SLĄSKA. SESJA NAUKOWA W BRZEGU, 

26-27 XI 1977 R.

Sesja zorganizowana została przez Brzeskie Towarzystwo Społeczno-Kultural
ne, Instytut Historyczny UWr. i Instytut Śląski w Opolu. Obok licznie przybyłych 
miejscowych miłośników przeszłości, w spotkaniu uczestniczyła spora grupa hi
storyków niemal że ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Sesję otwo
rzył prezes BTS-K - dr S. Gawlik. Obradom kolejno przewodniczyli: prof. 
R. Kiersnowski (Warszawa),. doc. A. Karłowska-Kamzowa (Poznań), dr. S. Gawlik
i prof. K. Popiołek (Katowice). W ciągu 2 dni wygłoszono 7 referatów, mianowi
cie: doc. Z. Wielgosz (Poznań), ,,Kronika polska" - metoda prezentacji dziejów; 

prof. R. Heck (Wrocław), ,,Kronika książąt polskich", metoda prezentacji dziejów;

doc. J. Krzyżaniakowa (Poznań), Wątki śląskie w kronice Jana Długosza; mgr
M. Kaczmarek (Wrocław), Dzieje powszechne w średniowiecznej historiografii ślą

skiej (do schyłku XIV w.);_ doc. A. Karłowska-Kamzowa, Społeczeństwo śląskie 

w malarstwie gotyckim lat 1250-1450; mgr W. Gładkiewicz (Wrocław), Dziejo-

11isarstwo śląskie XVI-XVII w., i dr S. Solicki (Wrocław), Historiografia w śred

niowiecznych bibliotekach wrocławskich (teksty referatów zostaną opublikowane).
Wystąpienia referentów przyniosły sporo ciekawego materiału faktograficznego
z zakresu dziejopisarstwa śląskiego do XVII w. Wywołały również ożywioną dy
skusję, w której uczestniczyło około 25 osób.

W dyskusji wskazywano m. in. na potrzebę większego zainteresowania się 
samymi dziejopisami i otaczającym ich środowiskiem, zaproponowano przy tym 
wprowadzenie pojęcia „naród kulturalny" (prof; B. Kiirbis, Poznań). Przypom
niano, by· historiografię badać jako wyraz pewnych poglądów (dr J_ Banasz-. 
kiewicz, Warszawa). Dyskutanci wielokrotnie podnosili sprawę dostatecznej i wła
ściwej krytyki źródeł historiograficznych oraz · stopniowego nawarstwiania się 
w kronikach pisanej tradycji dziejopisaq;kiej, postulowali potrzebę badań nad ję
zykiem kronikarzy i ich sposobami formułowania wypowiedzi (prof. B. Kiirbis; 
doc. J. Wyrozumski, Kraków; doc. J. Szymański, Lublin). Postulowano również, 
by szerzej zająć się stopniem ingerencji czytelników w powstawanie poszczegól
nych redakcji dzieł historiograficznych (prof. B. Kiirbis). Poruszono problem mo
ralnej oceny podstępu w historiografii średniowiecznej. Dr L. Tyszkiewicz (Wro
cław) zaznaczył, że pozytywna ocena podstępu wynikała z dawnych tradycji 
szczepowych, negatywna zaś wywodziła się zapewne z kręgów chrześcijańskich. 
Zastanawiano się nad potrzebą skonfrontowania intencji i wzajemnych oddziały
wań historiografii regionalnej i uniwersalnej oraz nad stosunkiem historiografii 
śląskiej do ogólnopolskiej. Zauważono, że choć istniało na Śląsku więcej ośrod
ków twórczości d_ziejopisarskiej, jednak w stosunku do innych dzielnic historio
grafia śląska rozwijała się z pewnym opóźni_eniem (doc. J. Szymański). Rozwa
żano sprawę celowości i przypadkowości w pomijaniu opisów niektórych wyda
rzeń w kronikach średniowiecznych (doc. W. Korcz, Zielona Góra). Zastanawiano 
się nad doborem właściwego tytułu dla Kroniki polskiej. Doc. J. Wyrozumski 
zaproponował tytuł Kronika śląska, jako więcej_ mówiący o tymże zabytku śred
niowiecznego dziejopisarstwa śląskiego. Zatrzymano się nad problemem rozpow-
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szechniania dzieł historycznych w średniowieczu. Doc. J. Szymański zauważył, że 
wykorzystanie jakiejś kroniki przez danego kronikarza .naprowadza w pewnym 
stopniu na ślad, iż z dzieła tego korzystać mogli także inni. 

W związku z referatem doc. J. Krzyżaniakowej dyskutanci wiele uwagi po
święcili J. Długoszowi. Zaznaczono, że wrogie wobec Polski stanowisko części 
mieszkańców Śląska zajmowane w konflikcie _polsko-krzyżackim wpłynąć mogło 
na wytworzenie się negatywnych opinii Długosza o współczesnych mu Ślązakach 
(dr W. Semkowicz-Zarembina, Katowice). Przypomniano o stosunkowo licznych 
kontaktach Długosza ze Ślązakami (dr J. Drabina, Bytom; prof. J. K. Zaremba, 
Katowice; dr W. Semkowicz-Zarembina). Wreszcie zgodzono się z konkluzją re
ferentki o pewnym uwikłaniu się Długosza w interpretacji wydarzeń śląskich 
(doc. J. Wyrozumski). Wymieniono też Długosza jako ewentualnego pośrednika 
w przeniesieniu na teren Pomorza tzw. rękopisu królewieckiego Kroniki polskiej

(dr W. Semkowicz-Zarembina). Zastanawiano się, o ile na podstawie śląskiego 
malarstwa go_tyckiego stworzyć można wizualną . rekonstrukcję średniowiecznego 
społeczeństwa śląskiego (prof. R. Heck, prof. R. Kiersnowski, prof. B. Ktirbis; 
dr M. Pawłowicz, Katowice). Skierowano uwagę na wartości poznawcze średnio
wiecznych katalogów brbliotecznych (dr B. Wyrozumska, Kraków). 

Podkreślono, że badania. nad historiografią nowożytną wymagają oddzielnych 
metod badawczych. Wskazano przy' tym na badania genologiczne . od XVI do 
XVIII w. jako umożliwiające właściwą ocenę wartości dziejopisarstwa nowożyt
nego oraz odsłaniające nie tylko jego warstwy historiograficzne, lecz ponadto uka
zujące funkcje owego dziejopisarstwa. Wskazano też, że dobrą okazję do poznania 
tendencji historiograficznych daje prześledzenie wątków dziejopisarskich i ich 
interpretacji (doc. J. Szymański). Uzasadniono właściwy dobór ram chronologicz
nych referatu mgr W. Gładkiewicz (doc. K. Matwijowski, Wrocław). W końcu 
próbowano uzupełnić listę dziejopisów śląskich �VI-XVII w. (doc. Z. Boras, Po
znań; mgr T. Gumiński, Legnica; doc. W. Korcz, doc. K. Matwijowski). 

Mówiono o braku referatu na temat śląskiej historiografii mieszczańskiej oraz 
planowanego wcześniej referatu o ośrodkach twórczości rocznikarskiej na śląsku. 
Proponowano, by · w PJi,ZYszłości w badaniach nad historiografią śląską uwzględ
nić 'także kontynuatorów kronik, a ponadto zająć się bardziej zagadnieniami szcze
gółowymi (dr B. Leszczyńska, Wrocław). Sugerowano podjęcie prac nad· rozbio
rem krytycznym spraw śląskich w Długoszowych Annales Poloniae oraz nad re
pertorium historiograficznych źródeł śląskich. Wskazywano tematykę przyszłych 
sesji w Brzegu. Podsumowania i zamknięcia obrad dokonał prof. R. Heck. Z uzna
niem podkreślił, że zarówno referaty, jak i dyskusja przyniosły dużo interesują
cych materi_ałów i spostrzeżeń, które niebawem powinny zaowocować w kolejnych 
badaniach nad dawną historiografią śląską. 

Dla uczestników sesji urządzono wycieczkę do Głogówka, połączoną Zł:! zwie
dzaniem tamtejszych zabytków i muzeów. 

R y s z a r d  G ł a d k i e w i c z

POSIEDZENIE POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ 

W PRADZE 

15-18 XI 1977 R. 

Polsko-Czechosłowacka Komisja Historyczna od 1975 r. rozważa problema
tykę historiografii świadomości historycznej Polaków, Czechów i Słowaków 
(zob. sprawozdania w „Sobótce", 1976, nr 4, s. 601-604; 1977, nr 2, s. 280-283). 
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Tym razem' zajmowano się rolą świadomości historycznej w epoce wielkich 
ruchów narodowych XIX w. W składzie delegacji polskiej znaleźli się: prof. 
R. Heck (przewodniczący sekcji polskiej Komisji), prof. A. F. Grabski (wiceprze
wodniczący), dr R. Wojna (sekretarz), prof. J. Chlebowczyk, prof. J. Maternicki,
doc. M. Inglot, dr J. Pabisz jako przedstawiciel archiwistów oraz dr R. Gładkie
wicz. Ze strony czechosłowackiej udział wzięli członkowie Komisji z akademikiem
L. Holotikiem, doc. M. Hrochem i dr. D. Ti'estikiem na czele oraz spora grupa
historyków praskich włącznie ze studentami. Obrady, którym przewodniczyli na
zmianę L. Holotik, R. Heck i M. Hroch, odbywały się w siedzibach Wydziału Fi
lozoficznego Uniwersytetu im. Karola oraz akademickiego Instytutu Dziejów Cze
chosłowackich i Powszechnych.

Posiedzenie praskie miało pewien specjalny charakter ze względu na zbliźają
ce się ważne obchody rocznicowe 1978 r. w Polsce i Czechosłowacji oraz trzydzie
stolecie polsko-czechosłowackiego układu o przyjaźni z 1947 r. Podkreślił to otwie
rający obrady L .. Holotik, sugerując włączenie się Komisji w odpowiedni" do jej 
charakteru sposób w nurt związanych z tymi sprawami przedsięwzięć. W prog
ramie przewidziano też specjalne wystąpienie R. Hecka, który mówił o genezie 
układu, jego przełomowym znaczeniu w histori.i stosunków polsko-czechosłowac
kich, a także o -bilansie trzydziestoletniej współpracy naszych narodów, podkreśla
jąc rolę nauki i publicystylti historycznej w dziele kształtowania atmosfery zbli
żenia. 

Materiały posiedzenia, łącznie z ważniejszymi wystąpieniami w dyskusji, zo
staną opublikowane w 1979 r. w wydawnictwie Instytutu Historii PA,N pod red. 
R. Hecka. Dlatego też niniejsze sprawozdanie w zasadzie ograniczamy do kroni
karskiej relacji. Przede wszystkim wypada wskazać na bogaty zestaw referatów.
Jako teoretyczno-metodologiczne ·wprowadzenie do tematyki, nie oderwane wszak
że od konkretnego materiału historycznego, służył referat J. Chlebowczyka Swia
domość historyczna jako element procesów narodotwórczych we wschodniej Euro

pie środkowej. Następnie przedstawiono centralne zagadnienie spotkania, ujmując
je na �runcie czeskim, słowackim i polskim, w referatach: dr V. Stastnego, Oloha
historickeho povedomi v ceskem ·narodnim hnuti 19. stoleti; L. Holotika, Slovenske
historicke povedomie v obdob! zapasu o n4rodnu existenciu 1780-1918 i A. F.
Grabskiego, Historia a świadomość polska (Epoka Romantyzmu).

Szczegółowsze zagadnienia przedstawiały referaty M. Hrocha, Literarni zdroje
ceskeho historickeho povedomi v 19. stoieti; M. Inglota, Historia w polskim dra
macie romantyczn11m oraz J. Maternickiego, Rola historii w wychowaniu młodego
pokolenia w Polsce w XIX w. 

W bardzo interesującej, bogatej w wątki oraz akcenty polemiczne dyskusji 
wypowiedziało się 14 osób. Jakkolwiek na posiedzeniu nie objęto całości bardzo 
przecież rozbudowanego zagadnienia świadomości historycznej i jej roli w życiu 
jednostki i społeczeństwa, to poważnie rozszerzono katalog problemów badawczych, 
wskazano na interesujące nowe materiały źródłowe oraz dostarczono ważnych 
wskazówek metodycznych. Całkowicie potwierdzono formułowane już na dwóch 
poprzednich posiedzeniach wnioski o konieczności trakt.owania tej problematyki 
w sposób porównawczy, czem1:1 zresztą sprzyja właśnie forma prac Komisji (R. Heck). 
Najwięcej uwagi przyciągnęła kwestia formowania się narodu słowackiego i roli 
świadomości historycznej oraz innych czynników w tym procesie {prof. P. Rat
kos, dr A. Bartlova, J. Chlebowczyk, L. Holotik). Wskazywano na ciekawy prob
lem świadomości regionalnej, przede wszystkim na przykładzie Moraw (V. śtastnt, 
J. Chlebowczyk, L. Holotik). Przestrzegano przed modernizowaniem problematyki
narodowościowej XIX w. (J. Chlebowczyk), postulowano badanie zróżnicowania
świadomości historycznej w zależności od zróżnicowania życia politycznego i spo-
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łeczno-gospodarczego w poszczególnych krajach (M. Hroch), szersze uwzględnia--
. nie różnych rodzajów żródeł (M. Inglot, doc. M. Kucera, P. Ratkos). Dr J. Ko
vai'ikova przedstawiła rolę podręczników szkolnych w kształtowaniu· świadomości 
historycznej społeczeństwa czeskiego w II poł. XIX w., zaś doc Z. Urban wskazał 
na rolę nauczyciela przy interpretacji treści podręcznikowych. Doc. J. Havranek 
mówił o nieznanych kontaktach historyków polskich i czeskich w XIX w., zaś. 
J. Pabisz zreferował stanowisko historyków i archiwistów polskich w XIX w. wo
bec problemów zbiorów archiwalnych. R. Gładkiewicz wskazał na rolę tradycji
o Karolu IV w czeskiej świadomości historycznej XIX w. oraz jej funkcjonowanie
w ówczesnych kontrowersjach narodowych, politycznych i wyznaniowych.

Na zamkniętym posiedzeniu organizacyjnym Komisja omówiła sprawy kon
taktów i współpracy środowisk historycznych w Polsce i Czechosłowacji oraz usta
liła, że kolejne posiedzenie odbędzie się jesienią 1978 r. w Polsce. Cykl „świado
mościowy" będzie kontynuowany, tematem posiedzenia staną się bowiem „tradycje 
historyczne w ruchu robotniczym Polski, Czech i Słowacji". 

Interesującym i pożytecznym uzupełnieniem programu spotkania w Pradze 
była wizyta w historycznym „Carolinum", najstarszej siedzibie uniwersytetu pra
skiego, oraz wyjazd do Taboru na zaproszenie tamtejszego Muzeum Rewolucyj
nego Ruchu Husyckiego, gdzie nawiązane zostały kontakty w sprawie/ dalszej 
współpracy z historykami polskimi, mającymi - jak wiadomo - niemały do
robek w zakresie badań na husytyzmem. 

S t a n i s ł a w  Ży g a

GÓRNICTWO ENERGETYCZNE, KRUSZCOWE I SKALNE 

NA DOLNYM SLĄSKU - WCZORAJ I DZIS 

Powyższej problematyce poświęcona była konferencja naukowa o charakterze 
interdyscyplinarnym, która odbyła się 22 XI 1977 r. w gmachu WAP we Wrocła
wiu. Organizatorami konferencji były: Komisja Nauk Górniczych Oddziału PAN 
we Wrocławiu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - Oddział we 
Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski i Wojewódzkie Ar
chiwum Państwowe we Wrocławiu. 

W konferencji uczestniczyło 100 historyków, geografów, geologów, górników 
i archiwistów. Oprawę konfetencji stanowiła wystawa zorganizowana przez 16 
instytucji, m. in. COBP Górnictwą Odkrywkowego „Poltegor", Dolnośląskie Zjedno
czenie Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, Instytut Nauk Geologicznych i In
stytut Geografii UWr., Kombinat Geologiczny „Zachód", ZBIPM „Cuprum", Ko
palnię Węgla Brunatnego „Turów" i- Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. 

Otwarcia konferencji dokonał dyrektor WAP dr. J. Pabisz. Następnie prze
mawiał jej inicjato� prof. S. Inglot stwierdzając, że zamiarem organizatorów było 
omówienie możliwości i sposobów wykorzystania wyników dotychczasowych ba
dań historyczno-geologicznych oraz zbiorów archiwalnych dla potrzeb współczesnej 
geologii i górnictwa. 

Na konferencję przygotowano 13 referatów, które były dostarczone jej ucze
stnikom wcześniej 1_ Dotyczą one zagadnień historyczno-geograficznych wszystkich 
rodzajów górnictwa i warunków geologicznych złóż rud na Dolnym śląsku oraz 
,�/pływu górnictwa i hutnictwa na środowisko naturalne. Autorzy ogranicz·yli się 
na konferencji tylko do przedstawienia głównych tez swych referatów. 

1 Górnictwo energetyczne, kruszcowe i skalne na Do!nym Siąsku - Wczoraj 
i dziś, Wrocław, listopad 1977 (maszynopis powielony), ss. 124. 
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Prof. T. Dziekoński- z Instytutu Prehistorii PAN w Warszawie (choroba unie
możliwiła mu udział w konferencji) przygotował referat o G·órnictwie kruszco
wym na Dolnym śląsku do XX w., doc. J: Tomaszewski z Instytutu Górnictwa 
"Politechniki Wrocławs�iej przedstawił geologiczne warunki złóż rud na Dolnym 
śląsku. Dziejom górnictwa węglowego w Zagłębiu Wałbrzyska-Noworudzkim po
święcony był referat prof. S. Michalkiewicza z Instytutu Historycznego UWr., na
tomiast doc. z. Kwaśnego z Instytutu Historycnnego UWr. dziejom górnictwa węgla 
brunatnego i torfu na Dolnym śląsku do trzeciego ćwierćwiecza XIX w. Doc. T. 
Górecka z Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej prezentowała budowę 
geologiczną formacji węgli kamiennych i brunatnych na Dolnym Śląsku. 

Doc. J. Janczak z Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN mó
wił o dziejach skalnictwa dolnośląskiego do 1945 r. Problematyki surowców skal
·nych dotyczył także drugi referat doc. T. Góreckiej pt. Wybrane probtemy geoio
giczne surowców skatnych na Dotnym Siąsku. 

Tematem referatu doc. K. Franasika z Zakładów Badawczych i Projektowych 
„Cuprum" we Wrocławiu były surowce mineralne Dolnego śląska i stopień ich 
wykorzystania, tematem zaś referatu doc. S. Gałczyńskiego z Instytutu Geotechniki 
Politechniki Wrocławskiej rozwoJ górnictwa w świetle mechaniki górotworu. 
Doc. A. Nyrek z Instytutu Historycznego UWr. zajął się wpływem górnictwa- i hut
nictwa na stosunki forestacyjne i hydrogeologiczne na Dolnym śląsku od XIV do 
XX w., natomiast doc. J. Chwastek z Instytutu Geotechniki Politechniki Wroc
ławskiej podjął współczesne problemy ochrony 'rbdowi:ska w górnictwie Dolnego 
Śląska. 

Serię referatów zamknęło wystąpienie dr. J. Pabisza i dr. J. Domańskiego na 
temat wybranych problemów geologiczno-górniczych w archiwach dolnośląskich. 
Zwięzły ich referat informował o materiałach archiwalnych dotyczących geologii 
i historii górnictwa w archiwach na Dolnym śląsku, a zwłaszcza w W AP we 
Wrocławiu. 

Przerwy między referatami wykorzystano na wyświetlenie uczestnikom 2 fil
mów przedstawiających · rozwój turoszowskiego zagłębia węglowego i LGOM. 

Drugą część konferencji, której przewodniczył prof. S. Michalkiewicz, stano
wiła dyskusja. Najwięcej miejsca poświęcono problematyce interdyscyplinarnego 
prowadzenia badań nad górnictwem Dolnego śląska. Inaugurujący dyskusję wice
przewodniczący Państwowej Komisji Węglowej, mgr inż. Czachurski, zwrócił uwa
gę na rolę badań nad problematyką geologiczną i górniczą dla współczesnej gospo
darki narodowej. Prof. I. Kisiel, sekretarz Oddziału PAN we Wrocławiu, zaakcen
tował duże znaczenie konferencji ze względu na jej charakter interdyscyplinarny, 
dała ona bowiem początek szeroko zakrojonym planom Oddziału PAN we Wroc
ławiu w rozwijaniu badań interdyscyplinarnych. Dyskutant postulował kontynuację 
badań nad zagadnieniami geologiczno-górniczymi oraz zalecał współpracę archiwów 
państwowych z instytucjami naukowymi i przemysłowymi w dziedzinie szerszego 
wykorzystania w badaniach geologicznych zasobów· archiwalnych. Kwestia ta 
poruszana była także w wystąpieniach innych dyskutantów. Mgr R. Wypiór (Zje
dnoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego i Elektrowni) zwrócił uwagę na wartość 
dokumentacji górniczej dla badań naukowych i praktyki w zakresie likwidacji 
szkód górniczych. Dr S. Poprawska (WAP Katowice) omówiła stan zachowania 
materiałów archiwalnych dotyczących geologii i dziejów górnictwa węgla kamien
pego w WAP w Katow,icach, doc. L. Wiatrowski (Instytut Historyczny UWr.) za
proponował utworzenie zespołu badawczego złożonego z historyków gospodarczych, 
archiwistów, geologów i górników, który mógłby podjąć się opracowania katalogu 
najważniejszych problemów badawczych i zebrać odpowiednią dokumentację na 
kartach informacyjnych oraz ocenić przydatność zawartych w nich informacji 
przed ewentualnym opublikowaniem. Natomiast dr S. Żyga (Instytut Historyczny 

11 - Sobótka 3/78 
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UWr.) zwrócił uwagę na zagadnienie koksow�ictwa i produkcję nawozów sztucz
nych w Zagłębiu Wałbrzyska-Noworudzkim pod koniec XIX i na początku XX w.

P.Odkreślając dużą rolę Dolnego Śląska w dziedzinie produkcji artykułów węglopo
c.:hodnych, który był pod tym względem wzorcem dla innych okręgów węglowych
w Niemczech. 

Dr M. Szałamachowa (Instytut Geologii UWr.) podkreślifa znaczenie materia
łów historycznych dla współczesnych badań geologicznych związanych z budową 
nowych zakładów przemysłowych oraz dla poszukiwań geologicznych nad roz
mieszczeniem rudy cyny na Dolnym Śląsku. Mgr B. Kaczmarski Wracownika Atlasu
Historycznego IH PAN) stwierdził, że pominięcie dziejów górnictwa w okresie 
Polski Ludowej ·w referacie prof. Michalkiewicza nie wynika z z�niedbania ba
dań nad tym okresem; w -referacie doc. Z. Kwaśnego nie uwzględniono- dziejów 
górnictwa węgla brunatnego i torfu w ostatnich 100 latach. Zdaniem dyskutanta 
w referatach konferencji zbyt mało miejsca poświęcono postępowi technicznemu 
w górnictwie dolnośląskim. Kaczmarski postulował włączenie do zespołu badaw
czego zaproponowanego przez doc. L. Wiatrowskiego jeszcze geografów i ekono-..
mistów. Mgr inż. K. Orzechowski, sekretarz generalny Stowarzyszenia Inżynie
rów i Techników Górni.ctwa w Katowicach, zgłosił potrzebę badań geologicznych 
z uwagi na wyczerpywanie się istniejących zasobów mineralnych, poparł inicjatywę 
organizowania podobnych interdyscyplinarnych spotkań dla rozwoju gospodarki na
todowej. Mgr inż. Kmak (Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Wał
brzychu) sprostował nieścisłe dane referentów o głębokości zalegania złóż węgla 
kamiennego. 

Doc. A. Nyrek poruszył zagadnienie przechowywania i wykorzystywania w archi
wach nie zrealizowanych projektów technicznych oraz zwrócił uwagę na ich 
wartość dla praktyki i badań naukowych. ,. 

Krótkiego podsumowania wyników obrad konferencji dokonał mgr inż J. Sta
wiarski (COBP Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor" we Wrocławiu). W imieniu 
przewodniczącego Komisji Wniosków doc. J. Bieniewskiego przedstawił propo
zycję wniosków. Na pierwszy plan wysunięto potrzebę interdyscyplinarnego pro
wadzenia badań nad górnictwem Dolnego Śląska. Dużą rolę w badaniach nad 
dziejami górnictwa i ochrony środowiska naturalnego wyznaczono archiwistom, 
których udział w solidnych opracowaniach z tego zakresu· jest konieczny. 

PRZYZNANIE NAGROD 

W KONKURSIE IM. PROF. JOZEFA LESZCZYŃSKIEGO 

Na pierwszy inauguracyjny Konkurs im. Prof. dra Józefa Leszczyńskiego, ogło
szony pr.zez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii i Redakcję Śląskiego
Kwartalnika Historycznego „Sobótka" 1,_ wpłynęło 7 prac magisterskich nadesła.nych 
przez Instytuty Historii trzech uniwersytetów (Kraków, Toruń, Wrocław). 

Komisja Konkursu w składzie: prof. dr Roman Heck (przewodniczący),· prof. 
dr Adam Galos, prof. dr Wacław Korta, doc. dr hab. Zbigniew Kw'aśny, doc. dr hab. 
Stefania Ochmann, dr Romuald Gelles, dr Jerzy Pietrzak, na posiedzeniu w dniu 
17 III 1978 r. dokonała oceny nadesłanych prac. Pierwszą nagrodę w wysokości 
3000 zł przyznano mgr. Wiktorowi Szymaniakowi za pracę pt. Mikołaj Nipszyc,

agent księcia Albrechta na dworze Zygmunta Starego (promotor doc. dr hab. Ja
nusz Małłek), drugą nagrodę w wysokości 2000 zł mgr Teresie Sulei (Akcja po

lemiczna przed drugą elekcją Stanisława Leszczyńskiego, promotor doc. dr hab. 
Krystyn ...Matwijowski), trzecią nagrodę mgr Małgorzacie Sadowej (Sejm konwo

kacyjny 1733 r., promotor doc. K .. Matwijowski). 
1 „Sobótka", R. XXXII, -1977, nr 2, s. 285 i n. 
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