
R E C E N z J E 

J. Ma c ü r e k, CESKE ZEMJ;; A SLOVENSKO (1620-1750). STUDIE Z DtJIN 
POLITYCKYCH, HOSPODARSKYCH A INTERETNICKYCH VSTAHÜ (Uniwersita 
J. E. Purkyne, Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas Philosophica -
Spisy University J. E. Purkyne v Brne, E'ilosofickä Fakulta 147), Brno 1969, s. 340. 

Jednym z wainych problem6w historii naszych poludniowych Sc\Siadöw S<\ dzieje 
wzajemnych kontakt6w Czech6w i S1owak6w. Problem ten posiada ju:Z: wprawdzie 
szereg syntetycznych opracowari 1, niemniej istnieje potrzeba dalszych studi6w 
monograficznych, kt6re pogl�büt i uSciSlfl, a niejednokrotnie skorygujq dotychczaso
we poglc:ldY, Studia takie publikowal miE:dzy innymi znany historyk brneTlski, wy
bitny znawca zagadniell Europy Srodkowej i poludniowo-wschodniej, J. Macürek 2• 

Omawiana tu ksic1Zka jest publikacjc\ szczeg6lnego rodzaju. Sklada si� bowiem 
z dw6ch r6Znych cz�Sci: opracowania po.Swi�conego niekt6rym zagadnieniom stosun
k6w czesko-slowackich w latach 1620--1750 oraz zal::tczonych jako aneks material6w 
Zr6dlowych. Stosunek objE:toSciowy obu czE:Sci przedStawia si� w ten spos6b, Ze 
opracowanie zajmuje s. 7-79, a materialy ir6dlowe s. 83-314. 

Na wst�pie ksiqZki Autor podkreSla bliskie pokrewieDstwo etniczne i zwic1zki 
lqczc1ce Czech6w i Slowak6w. Zwic1zki tego typu - jego zdaniem - spotyka si� bar
dzo rzadko mi�dzy r6Znymi wsp6lnotami etnicznymi. Nast<::pnie stwierdza, ie okres, 
kt6rym si� zajmuje, jest stosunkowo najslabiej i najmniej röwnomiernie z interesu
jqcego go punktu widzenia przebadany. Dlatego teZ om6wieniu niekt6rych wymaga
jqcych oSwietlenia zagadnieD poSwiE:cil t� pracE:. Ksiqi:.ka zostala przygotowana na 
podstawie bogatej literatury, Zf6del drukowanych 1j szerokch studi6w Zr6dlowych 
w archiwach czeskich, slowackich, w�gierskich i polskich (Cieszyn). 

Rozdzial I opracowania poSwi�cono sytuacji politycznej i jej odbiciu we wza
jemnych stosunkach C'zech6w i S1owak6w. Jest to rozdzial nieslychanie krötki, 
liczqcy zaledwie cztery strony, a to zapewne dlatego, ie sprawy te Sei najbardziej 
znane, a taki:.e chyba z tego powodu, ii:. stosunki polityczne Slowacji z Czechami Silc 
trudne do odröi:.nienia od szerszych stosunköw w�giersko-czeskich. Istotna treSC 
tego rozdzialu sprowadza si� do wskazania na wspölne pröby organizowania obrony 
i utrzymywania kontaktu w niespokojnych latach wojny trzydziestoletniej mi�dzy 
miastami i niekt6rymi panami Moraw i Slqska Cieszyilskiego z jednej, a Slowacji 
z drugiej strony. Wskazano tei na lqcznoSC ruchöw ludowych Moraw i wschodniej 
Slowacji. Nie w tym zresztq rozdziale le:iy glöwny ci�iar pracy. 

1 Zob. m. in.: A. P r aZ.ik, CeSi a siovcici, Praha 1929; B. V a r s i k, 0 vzltjom
nych vzt'ahoch Cechov a Stovdkov, Bratislava 1964; J. N o v  o t n Y, CeSi a SLo
v6.ci, Praha 1968. 

2 J. Ma c ü r e k, z problematiky vztahü moravsko-slovenskiJch (Historica slo
vaca, VI-VII, 1948, s. 154-161); J. M,a cür e k, M. R ejn u s, Ceske zeme a Slo
vensko we stoleti pfed Biiou horou, Praha 1959. 
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O wiele bardziej bogaty jest rozdzial II, dotyczqcy problematyki gospodarczej. 
Autor przedstawia w nirn w nowatorski spos6b kontakty miE:dzy wiejskq i miejskq 
ludnoSciq Slowacji a Moraw i Slt1ska Cieszyriskiego. Tak np. przedstawiono za
gadnienie spor6w granicznych miE:dzy majijtkami feudalnymi. Dotychczas powsta
wanie ich tlumaczono na og61 ekspansjc1 pan6w, gdy natomiast - zdaniem J. Ma
cllrka - duiq rolE: odgrywala tu ekspansja gospodarcza ludu. Rozdzial ten wnosi 
tei wiele interesujqcych ustaleri dotyczqcych rzemiosla, a w szczeg6ln0Sci zaleZno
Sci cech6w szeregu miast morawskich od slowackiego rynku zbytu, osiedlania siE: 
rzemieS1nik6w czeskich i morawskich w Slowacji, przyjmowania S1owak6w na naukE: 
rzemiosla w cechach miast czeskich itd. Cechij handlu mi�dzy Czechami a Slowacjq 
byla przewaga wywozu z Czech gotöwych wyrob6w rzemiosla, a importu ze Slowa
cji niemal wylqcznie produkt6w rolnych i zwierz�cych, nie tyle zbo:ia, ile bydla, 
owiec, sk6r i niekt6rych artykul6w :iywnoSciowych (wina, owoc6w, masla, oleju 
itp.) Szeroko stosowany byi: kredyt, przy czym wiadomo.Sci o udzielaniu go kupcom 
slowackim przez kupc6w czeskich jest wiecej nii: podobnych 'informacji o kredycie 
mieszczan slowackich dla kupc6w czeskich. 

Rozdzial III traktuje o fluktuacji ludnoSci mi�dzy ziemiami czeskimi a Slowa
Cjij, przy czym ziemie czeskie sq reprezentowane przede wszystkim przez Morawy 
i Slijsk Cieszyfi.ski. J. Macürek omawia w nim emigracj� na Slowacj� anabaptyst6w 
oraz innych r6:inowierc6w z Moraw i Czech w epoce po Bialej Görze, po.Swi�cajqc 
wiele uwagi braciom czeskim. Dochodzi przy tym do wniosku, :ie we fluktuacji do 
polowy XVII w. przewai:aly w�dr6wki inteligencji, a cz�Sciowo rzemieS1nik6w i kup
c6w z Czech i Moraw na Slowacj�. natomiast w latach 1650-1750 dominowal dwu
stronny ruch ludnoSci wiejskiej, mianowicie z Moraw i Slqska Cieszyllskiego na 
Slowacj� i ze Sfowacji na Morawy. Zaröwno na Slowacji, jak i na Morawach 
element naplywowy ulzgal szybkiej asymilacji. 

Rozdzial IV przedstawia problem poczucia jednoSci czechoslowackiej w tym 
okresie i poczucia odr�bnej SwiadomoSci narodowej obu narodöw, ze skoncentrowa
niem uwagi na Slowakach. Autor podkreSla mocno, :ie SwiadomoSC jednoSci Czech6w 
i S1owak6w formowala si� na skutek wielkiej intensywnoSci kontak6tw obu ludöw, 
,,kt6rych odpowiednika nie znajdziemy mif!dzy innymi narodami Europy Srodko
wej" 3• Dochodzi przy tym do nieco mo:ie zbyt ·aa1eko posuni�tego wniosku, :ie
w wyniku tych kontakt6w ,,wytwarzala siE: - dawno przed rokiem 1918 i bez 
wzglE:du na pailstwowe oraz polityczne formy :iycia - rzeczywista historia czecho
slowacka" 4. 

W podsumowaniu cz�Sci opisowej podkreSlono, i:e w omawianej tu epoce, gdy 
Czesi i Slowacy znale:ili siE: w ramach jednej wielonarodowoSciowej monarchii 
habsburskiej, ich stare wzajemne kontakty ulegly dalszemu pogl�bieniu. PodkreSlono 
tei: roh� j�zyka czeskiego w Slowacji nie tylko jako j�zyka koScielnego, a]e taki.e 
urz�dowego, ui:ywanego w urz�dowaniu na co dziell taki:e przez reprezentant6w 
ludu. Orginalne jest tutaj twierdzenie J. Macllrka, i:e l'zeszczyzna nie hamowala, 
ale przeciwnie, ulatwiala rozw6j slowackiego jE:zyka literackiego. Od slowakizowa
nej czeszczyzny przechodzono stopniowo do pisania w czystym j�zyku slowackim. 
Pokazujc\C elementy lqczqce oba ludy Autor podkreSla jednak zarazem, Ze w tymi:e 
czasie rozwijaly si� jednoczeSnie odrf!bne kultury czeska i slowacka, prowadzqc 
mimo istniejqcego poczucia lijcznoSci do wyksztalcania si� coraz bardziej wyra.Znej 
dyferencjacji mi�dzy Czechami i Slowakami i coraz wyrai:niejszego rysowania si� 

8 J. M a c  ü r e k, Ceske zeme a Slovensko (1620-1750), s. 69. 
4 Tam:ie, s. 70. 
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granicy etnicznej miE:dzy Morawami a Slowacjq oraz miE:dzy Cieszyllskiem a Slo
wacjq. 

W tym miejscu chcialbym zaznaczyC, Ze recenzenta polskiego nie zadowala w 
pelni traktowanie przez Autora $1qska Cieszyllskiego. Zwraca On wprawdzie uwagE: 
w ksiqi:ce na wystE:powanie w Cieszyriskiem jE:zyka i ludnoSci polskiej, ale zarazem 
traktuje je, generalnie biorqc, lqcznie z Morawami jako obszar styku narodowoSci 
czeskiej ze Slowakami. Wydaje siE:, Ze jeSli uwzgh:dniono $lqsk Cieszyllski, nale:Za
loby siE: nieco szerzej zajqC sprawami kontakt6w czesko-polsko-slowackich w rejonie 
stykowym trzech wystE:pujqcych tu element6w etnicznych. Nie jest to jednak 
z punktu widzenia caloSci ksiqzki sprawa najwa:Zniejsza. 

Zalqczony bogaty zbi6r material6w .fr6dlowych zawiera teksty list6w i doku
ment6w r6Znorodnej tre.Sci (politycznej, gospodarczej, spolecznej) oraz zestawienia 
nazwisk S1owak6w w metrykach Slubnych Moraw oraz Morawian i Cieszyniak6w 
w podobnych metrykach Slowacji. Ksü:1,ZkE: zamykajct: streszczenie w j�zyku niemie
ckim oraz indeksy - osobowy, miejscowo.Sci i rzeczowy. 

CaloSC stanowi pczycjE: warto.Sciowq i p0Zyteczm1. Dla Polak6w praca J. Ma
cürka jest interesujqca nie tylko d1atego, Ze traktuje o dziejach najbli:Zszych nam 
sctsiad6w spoza Karpat i Sudet6w, ale taki:e dlatego, Ze zawiera szereg informacji 
dotyczqcych Zywiolu polskiego na Sh1sku Cieszyriskim. Idea przewodnia ksici:Zki, 
pokazanie tradycji wiE:Zi miE:dzy Czechami i Slowakami, jest w chwili obecnej, gdy 
stosunkii miE:dzy tymi narodami ksztaltujq si� na nowych podstawach, jak najbar
dziej aktualna. 

Roman Heck 

M. Pater, RUCH POLSKI NA GÖRNYM SL,\SKU W LATACH 1879-1893, 
Wroclaw 1969, ss. 326. 

Praca M. Patera jest jednq z nielicznych wydanych w ostatnich latach wi�k
szych monografii poSwiE:conych ruchowi polskiemu na G6rnym Slqsku przelomu 
XIX i XX w. 1 Sam ten fakt wskazuje, jak malo mamy obszerniejszych opracowari 
tej problematyki, mimo i:e opublikowano ju:Z wiele artykul6w, a nawet ksic1.Zek 
poSwi�conych szczeg61owym zagadnieniom historii politycznej, gospodarczej, spo
lecznej i historii prawa tego okresu. Ka:Zdy historyk Slc1ska i zaboru pruskiego 
powita z radoSciq monografiE: Patera, tym bardziej i.e okres, kt6rym zajql siE: 
Autor, stanowi rzeczywiScie waZny etap na drodze ksztaltowania siE: politycznego 
ruchu polskiego. W latach tych trudno jui. m6wiC o istnieniu ruchu o charakterze 
wylc1cznie j�zykowo-religijnym, a nie jest to jeszcze ruch narodowo-polityczny. 
Jednak ju:Z w sprawie chronologicznego zakresu pracy moi:na zglosiC pod adresem 
Autora pewnc1 wqtpliwoSC. Wydaje siE:, Ze koniec etapu nast�pujqcego po Kultur
kampfie przypada nie na 1893, ale na 1901 r., kiedy to na arenE: polityczm\ $.lqska 
wkracza narodowa demokracja. Rok 1893, aczkolwiek bardzo ciekawy z powodu 
ostrego starcia Polak6w z patronuj�cq im dotychczas partiq Centrum, nie stanowi 
korica polskiej zaleZnoSci politycznej, nie jest dowodem wyksztakenia siE: czysto 
polskiego ruchu politycznego. Dlatego te:Z nale:Zy i:alowaC, Ze nadmiar materialöw 
i ramy obj�toSciowe ksiqzki nie pozwolily Autorowi doprowadziC swych studiöw 
do 1901 r. 

1 WlaSciwie moiemy jc1 por6wnywaC: jedynie z monografic1 M. 0 r z e c h o w
s k i e g o, Narodowa demokracja na G6rnym Slqsku (do 1918 roku), Wroclaw
Warszawa-Krak6w 1965. 
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Pater wykorzystal w swej pracy olbrzymi zas6b fr6del zgromadzonych nie tylko 

w archiwach polskich (z powiatowymi wh1cznie), ale i w gl6wnych archiwach NRD 
(Merseburg, Poczdam). Nie ograniczal si� do polskiej i centrowej prasy Slc1ska, ale 
sil':gmil do gazet innych dzielnic Polski, zwlaszcza Wielkopolski. Skutkiem tego oce
ny poszczeg6lnych zjawisk, st1dY czy wnioski, oparte na gruntownych (czasem moZe 
nawet zbyt obszernych) podstawach, trudno b�dzie w przyszloSci zakwestionowaC. 
Wymieniaj&c konkretne przyklady trafnych uwag czy sqd6w wydaje siE:, Ze Autor 
slusznie w bardzo ostro:Zny spos6b zinterpretowal radykalizm „Gazety G6rnoS1qs
kiej", wskazujqc r6wnieZ na motywy ambicjonalne jej wydawc6w, obiektywnie 
szkodliwe zwalczanie Miarki, niedostosowanie pisma do warunk6w Slqskich. Jak 
najbardziej przekonywajqco Autor zwraca uwag�. Ze teologiczna koncepcja narodu 
miala dla „Katolika" znaczenie agitacyjne. Warte zapami�tania jest spostrzeZenie 
„konspiracyjnego" sposobu pisania gazet Slc1skich, eo powoduje, Ze pisma te naleiy 
oceniaC nie tylko na podstawie tego, eo pisaly, ale i tego, czego pisaC nie mogly. 
Bardzo traf nie podkreSla Pater, Ze ruch polski na $1qsku rozwinql si� przede wszy
stkim jako ruch Iudowy, w kt6rym nie naleZy przeceniaC element6w narodowych. 

Monografia Patera zajmuje si� r6Znymi formami ruchu polskiego. W spos6b 
caloSciowy i sumienny przedstawia rozw6j prasy, organizacji gospodarczych, kultu
ralnych, bibliotek itp. Dla historyka interesuj9cego si� tym okresem bedzie wprost 
niezb�dna przy ustalaniu wielu fakt6w, dat czy liczb. Zestawienia liczbowe towa
rzystw polskich czy bibliotek, dane dotyczc1ce nakladu gazet w poszczeg6lnych 
latach podnoszc1 w tym wzgl�dzie warto.SC pracy. 

Jednak recenzentowi wydaje si�. Ze najciekawsze w omawianej ksic1Zce Sc\ roz
waZania natury og6Iniejszej, zaliczanie do ,;wst�pu" (mimo Ze liczq one przeszlo 
100 stron druku!). Wyjc1tkowo interesujqca jest tu analiza czynnik6w hamujc1cych 
ksztaltowanie si� polskiej SwiadomoSci narodowej i sprzyjajc1cych temu procesowi. 
Autor podaje liczne przyklady, jak cz�sto wyjScie ze swojego Srodowiska, awans 
spoleczny czy zwykle uleganie modzie prowadzily do germanizacji. R6wnoczeSnie 
przekonywajc1co wykazuje, Ze bariera j�zykowa istniejqca mi�dzy ludern polskim 
a organizacjami, instytucjami, urz�dami niemieckimi oraz dyskryminacja ludnoSci 
polskiej na kaZdym polu sprzyjaly, zwlaszcza od koilca lat osiemdziesic1tych, rozwo
jowi polskich klas Srednich, organizacji i prasy. Nie mniej warto.Sciowa jest analiza 
udzialu poszczeg6lnych grup spolecznych w ruchu polskim na Slc1sku. Wbrew 
przyj�tym poglqdom Pater udowadnia, Ze nie drobnomieszczailstwo, ale robotnicy 
byli nosicielami ruchu polskiego na najniZszych szczeblach, najbierniejszc1 natomiast 

postaw� przyjmowali bogaci chlopi. Te wszystkie ustalenia wydajq si� najtrwal
szym osiqgni�ciem pracy, B�dc\ one aktualne i w6wczas

1 
gdy dalsze badania zwery

fikujq szczeg6ly dotyczc1ce prasy, liczby organizacji polskich itp. 
Przy niezaprzeczalnych osiqgni�ciach pracy recenzent nie moZe siE: powstrzymaC 

od pewnych wqtpliwoSci w kwestiach nie tylko szczeg6lowych, ale i zasadniczych. 
Przede wszystkim zbyt malo precyzyjne i niekonsekwentn:ie stosowane sq kryteria, 
wedlug kt6rych Autor wyodrt;;bnia ruch polski. Gdy chodzi o pras�. wqtpliwoSci 
raczej nie ma, gdyZ rozr6Znienie gazet polskich od niemieckich nie nastri;:cza wil;i:k
szych trudnoSci. Przy organizacjach jednak sytuacja jest o wiele bardziej skompli
kowana i Autorowi nie udalo si� tu unikmtC pewnego pomieszania. Wydaje si�, 
Ze zbyt CZE:sto zaliczal on do ruchu polskiego zwic1zki i towarzystwa dwujl;i:zyczne, 
grupujqce obok Polak6w r6wnieZ Niemcövi, nie majqce niezaprzeczalnie polskiego 
charakteru. Faktem jest, Ze towarzystwa te, niejednokrotnie popierane przez prasE: 
polskc1, w pewnych okreSlonych wypadkach spelnialy rolE: pozytywmi z narodowego 
punktu widzenia, dopuszczajqc w dzialalnoSci swej uZywanie jl;i:zyka ojczystego 
czlonk6w, ale mimo to trudno o wielu z nich m6wiC jako o towarzystwach polskich. 
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Czy autor nie zasugerowal sie doniesieniami policyjnymi, kt6re cz�sto „na wyrost" 
podejrzewaly te organizacje o dzialalnoSC polskij? Przeciei na tej samej zasadzie 
ksi�Zy oskari.anych przez pras� polskq o germanizacj� umieszczano na listach 
duchowiellstwa „sprzyjajqcego ruchowi polskiemu"! 

Prawda, Ze r6Zne organizowane przez ksi�Zy towarzystwa robotnicze, zwiqzki 
czeladzi katolickiej, niekt6re kasyna, k6lka towarzyskie coraz bardziej klarowaly 
sie jako polskie, ale to teZ mimo wszystko nie daje podstaw do zaliczania ich bez 
zastrze:Zel1 do towarzystw polskich. Do najbardziej wqtpliwych sp0Sr6d wymie
nionych w ksiqZce zaliczylbym: Zwiqzek ChrzeScij al1skich Robotnik6w w Kr6lewskiej 
Hucie, ktörego przewodniczqcym byl pr:leciwnik ruchu polskiego ks. Lukaszczyk 
(vel Lukaszczyk), Katolicki Zwiqzek Ludowy w Brzezinie, kt6ry poslugiwal sie 
zar6wno j�zykiem polskim, jak i niemieckim, a prenumerowal obok gazet polskich 
r6wnieZ niemieckie, czy Stowarzyszenie $w. Izydora, w kt6rego zarzqdzie zasiadali 
wrodzy Polakom przyw6dcy Centrum, tacy jak Ballestrem i Huene. Autor nie 
udowodnil przekonywajqco ich polskiego charakteru. Pewne zdziwienie budzi fakt, 
Ze dzialalnoSC niemieckich organizacji germanizacyjnych, takich jak Kriegervereiny, 
om6wiono w rozdziale „Polski ruch organizacyjny" (s. 241), a nie w podrozdziale 
wst�pu poSwi�conym polityce germanizacyjnej. 

Zasadniczq sprawc1, z kt6rej przedstawieniem nie bardzo moina si� zgodziC, 
jest problem udzialu innych dzielnic Polski, glöwnie Poznal1sk,iego i Pomorza, 
w rozwoju ruchu polskiego na Sl&sku. M. Pater stoi zasadniczo na stanowisku, 
Ze podstawowq rol� w tym ruchu odegrali sami Slqzacy, i tu nie moZna nie przyznaC 
mu racji. Ale przyjqwszy to zaloZenie pominql on w wielu wypadkach rol� licznych 
przybysz6w z innych dzielnic. UwaZny czytelnik odniesie wraZenie, ie ma da czy
nienia z przemilczaniem pewnych fakt6w, a prz.ecieZ na pewno nie takie bylo 
zamierzenie Autora. Nie wspomnial on np. jak wielkie znaczenie w tworzeniu pol
skiego drobnomieszczal1stwa i inteligencji na Slqsku mial naplyw ludzi z \Vielko
polski i Pomorza. Czytelnika enigmatycznie informuje (s. 39) o osiedlaniu si� 
r6inych przedstawicieli polskiego drobnomieszczal1stwa, nie wspominaj�c ani slo
wem, sk�d oni przybyli, gdy natomiast policja pruska opracowywala w tym samym 
czasie cale listy kupc6w, rzemieS1nik6w, lekarzy i adwokat6w, kt6rzy przyw�drowali 
z Poznailskiego. 0 roli tych Iudzi Autor wspomina (iopiero przy kollcu ksiqiki, 
i to w spos6b bardzo og6lny (s. 26t,;. Tak samo wydaje si�, Ze M. Pater nie docenil 
dzialaJnoSci poznaflskiego Towarzystwa Czytelni Ludowych, o kt6rego roli na 
Slqsku ostatnio nieco pisano 2, 

Moi:na mjeC wqtpliwo.Sci, czy sluszne sq wnioski rzutujqce na powszechnoSC 
polskiej SwiadomoSci narodowej w kollcu omawianego okresu. Ryzykowne jest 
zwlaszcza zaloZenie, Ze liczba czytelnik6w prasy polskiej pokrywala siE: z liczbq 
ludzi biorqcych czynny udzial w ruchu polskim (s. 299). Z powyZszego moina by 
wnioskowaC, ie chodzi tu o tych samych ludzi. A przecieZ szereg cytowanych przez 
Autora przyklad6w szczeg6lowych przemawia przeciw tej tezie. Wiadomo, Ze wielu 
$lc4zak6w siE:galo po gazetc; polskq tylko dlatego, i:e n:ie znalo dostatecznie j�zyka 
niemieckiego. Cz�sto byli oni dalecy ad polskiej SwiadomoSci narodowej, eo powo
dowalo duie trudnoSci w rozwoju ruchu polskiego jeszcze na poczqtku XX w. 

Nieostro:Zne wydaje si� takZe stwierdzenie, Ze tylko „obiektywne warunki spo
leczno-ekonomiczne" sprzyjaly germanizacji (s. 99). Niedocenianie polityki germa
nizacyjnej tlumaczyC moina jedynie reakcjq na literaturE:, ktöra znaczenie jej prze
ceniala. Ale przecieZ nie ulega wqtpliwoSci, Ze skoncentrowanie metod germaniza-

2 J. W r 6 b 1 e w s k i, Z dziej6w bibliotek ludowych na G6rnym Slqsku XIX
XX w. (Przeglqd Historyczno-0.Swiatowy, 1967, nr 2, s. 261-292). 
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cyjnych, nacisk zar6wno oficjalny, jak i nieoficjalny mialy swoje znaczenie. Wielu 
ludzi ulegalo naciskowi, gdy niemiecki pracodawca wyrzucal ich z pracy za gloso
wanie na kandydata katolickiego, gdy proboszcz usuwal Spiew polski wprowadzajcic 
niemiecki, gdy landrat sklanial do zapisywania siE: do Kriegervereinu itp. W opinii 
ludzi 6wczesnych, prasy polskiej tego okresu intensyfikowanie sieci towarzystw 
niemieckich, bibliotek germanizacyjnych, a przede wszystkim obowiqzek ucz�szcza
nia do szkoly niemieckiej czynily powai:ne szkody polskiemu stanowi posiadania. 
Dlatego teZ jedm\ z najwaZniejszych akcji po I wojnie Swiatowej byla walka o szko-
1� polskij podejmowana przez licznych dzialaczy polskich. 

Ze sprawq powszechnoSci polskiej SwiadomoSci narodowej lqczy siE": jeszcze kwe
stia metody. Recenzentowi cz�sto wydawalo si�, Ze mimo wszelkich zastrzei:eri 
Autor przywiqzuje zbyt dui:q wag� do znaczenia trödlowego korespondencji praso
wych. Czy moi.na je w praktyce traktowaC jako miernik odczuC wi�kszej liczby 
SI-1zak6w? Przeciei. pisali je ludzie najbardziej uSwiadomieni narodowo, najwi�cej 
wyksztalceni, wyrastajqcy ponad przeci�tnoSC. Dia kai:dego badacza tych lat ude
rzajqce sq cz�ste skargi korespondentöw na oboj�tnoSC j�zykowq, brak zainteresowa
nia problemami narodowymi, ruchem polskim wsp6lmieszkaric6w danej wioski czy 
osady. Powszechne sq one jeszcze w poczc1tkach XX w. JeS1i do tego dodamy, i.e 
ponad wszelkq wc1tpliwo§C powai.na cz�§C tych „list6w do redakcji" wychodzila 
spod pi6ra redaktora gazety polskiej, kt6ry chcial dydaktycznie oddzialywaC na 
czytelnik6w, to wartoSC :Z.r6dlowa korespondencji dla problemu Swiadomo.Sci narodo
wej pokai.e si� nam w bardzo wc1tpliwym Swietle. A moi.na mieC obawy, czy Autor 
zawsze o tym pamiE":tal (por. s. 59, 63, 66, 78). 

Opr6cz tych uwag og6lnych nasuwa si� jeszcze kilka uwag szczeg6lowych. 
Zdaniem recenzenta, nie wielce, ale malo prawdopodobne jest, aby na 6000 egzem
plarzy nakladu „Katolika'' w 1881 r. ai 4000 rozpowszechnialo bezplatnie duchowiefl
stwo. Szkoda, i.e Autor nie wypowiedzial si�. kto wlaSciwie byl jego zdaniem -
gl6wnq postaciq w „Nowinach Raciborskich", zwlaszcza i.e w ostatnich latach toczy
ia si� na ten temat ostra polemika, a sprawa chyba dojrzala do rozstrzygniE;C a. 
W zupelnie innym Swietle widzieliby.Smy rol� MaCkowskiego w „Nowinach" i sto
sunki mi�dzy „Nowinami" a „Katolikiem", gdyby wspomnieC, i.e MaCkowski w 
1891 r. kupil pierwszq z tych gazet za pieniqdze drugiej. Wydaje si� poza tym, i.e 
Autor zbyt slabo wydobyl r6i.nice programu i metod dzialania poszczeg6lnych ga
zet w rniar� zmiany ich wydawc6w czy gl6wnych redaktor6w. Dotyczy to r6wniez 
,,Katolika" i „Nqwin". 

Wst�p do rozdzialu „Organizacje gospodarcze" omawia problemy dotyczqce 
wszystkich organizacji polskich, a wi�c r6wniei; kulturalno-o.Swiatowych. Ocena 
konsum6w jest chyba zbyt pozytywna w Swietle danych tabel na s. 200 i innych 
opracowail 4• Nie wspomniano o tym1 :ie Zwicizek Wzajemnej Pomocy jako najlicz
niejsza organizacja polska na Slqsku odegral szczeg6lnie duZq rolE: w wychowaniu 
narodowym Srodowiska robotniczego. Nieporozumieniem wydaje si� uznanie Towa
rzystwa Literackiego za realizacj� idei utworzenia „G6rn0Sl9skiego zwüizku dla 
utrzymania polskiej mowy" (s. 238). Jak przekonywaj-1co wykazaly ostatnie prace, 
Towarzystwo Literackie, kt6re powstalo ad hoc dla przej�cia biblioteki polskiej 

3 My.SI� tu gl6wnie o pracach: J. G 1 e n s k, Jan Karoi MaCkowski jako reda
ktor ,,Nowin Raciborskich", Opole 1966; J. Gr u s  z k a, Pierwsze lata dzialalno.§ci 
narodowej dr J6zefa Rostka w Raciborzu (1885-1890). (Studia i Materialy z Dziej6w 
Slqska, t. VIII, 1967, s. 296-323), oraz o p6zniejszej polemice obu autor6w. 

4 Zarys historii polskiego ruchu sp6ldzielczego, pod red. S. Inglota, cz. I, War
szawa 1966, s. 59-60. 
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2 Rumunii, przez szereg lat nie odgrywalo i:adnej roli w iyciu Slqska 5. Szkoda, 
Ze nie wspomniano o znaczeniu wydawnictw Slqskich (gl6wnie „Katolika" i Miarki) 
w rozpawszechnianiu literatury polskiej, choC pisze si� o roli wydawnictw poza
Slqskich w tym wzglf;dzie (s. 254). Rozdzial „Narastanie opozycji wobec Centrum" 
zaczyna si� od wzmianki o przem6wieniu ks. Franka i w dui:ym stopniu do niego 
nawiqzuje, a1e nigdzie nie moi:na zna1e:ZC, eo Frank w6wczas powiedziat, skutkiem 
czego poczqtek rozdzialu nie jest w pelni jasny. 

Kol1czqc, musimy z calym naciskiem podkreSliC, ie wszystkie wymienione 
tu wqtpliwoSci nie mogq · podwaiyC wartoSci omawianej ksiqiki, tym bardziej ie 
wiele naszych uwag trzeba uwaiaC za dyskusyjne. Pewne jest, ie do ksiqiki Patera 
kaidy historyk $lqska XIX w. b�dzie musial zagl�dnqC. 

Marek Czapliii.ski 

J. GI e n s k, ,,NOWINY RACIBORSKIE" W LATACH 1889-1904. SZKIC MONO
GRAFICZNY, Katowice 1970, Instytut Sisski w Opolu, s. 350. 

K�üiika J. Glenska stanowi nieco skr6conq wersjE: jego pracy doktorskiej bro
nionej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wroclawskiego. Jest to pierwsza 
szerzej zakrojona monografia polskiej gazety g6rnoS1c}skiej z przelomu XIX i XX w. 
Czytelnik nie powinien siE: kierowaC skromnym podtytulem „szkic monograficzny", 
gdyi w pracy znajdzie rozwaiania o prawie wszystkich problemach lc}Czc}cych si� 
z pojE:ciem „historii gazety", od genezy i tw6rc6w pisma poprzez wydawc6w, redak
tor6w, dzialalnoSC politycznc}, publicystycznq, spolecznq, literack<:}, do tak technicz
nych kwestii, jak warsztat dziennikarski, naklad, kolportai i administracja gazety. 
Uzupelnieniem monografii sq wykazy zachowanych rocznik6w i numer6w „Nowin" 
(s. 14) oraz ich redaktor6w, wydawc6w i drukarzy (s. 334-336). 

Trochi:: trudniej zorientowaC si� w podstawie :Zr6dlowej pracy, gdyi zabraklo 
w niej miejsca na zestawienie wyzyskanych material6w. Odnosi siE: jednak wraie
nie, ie poza skromn<l literaturq tych problem6w Autor zasadniczo wykorzystal jako 
podstawowy zesp6l Zr6del zachowane roczniki „Nowin Raciborskich"' oraz akta Re
jencji Opolskiej z Archiwum Pafl.stwowego we Wroclawiu. Do innych gazet Autor 
najwyraZniej siE:gal wyrywkowo, eo odbija si�, niestety, na charakterystyce i ocenie 
pisma raciborskiego. Zakres chronologiczny pracy (do 1904 r.) budzi zastrzeienia 
mimo pr6b przekonania czytelnika o slusznoSci tej koncepcji. MonografiE: gazety 
urywa si� faktycznie w polowie

1 
w dziesiE:C lat po sprzedaniu jej przez MaCkow

skiego, a w trzy lata po formalnym przejE:ciu jej przez wydawnictwo „Katolika". 
Wychodzqcq dziS monografii:: musimy uznaC za powaine rozszerzenie wydanego 

cztery lata temu komunikatu Instytutu Siqskiego, poSwü:conego MaCkowskiemu jako 
redaktorowi „Nowin Raciborskich". Nowe S<:} np. rozdzialy o roll pisma na polu 
informacji i ksztalcenia, w walce o ji::zyk i kulturE: narodowq, o roli literatury w ga-
7ecie czy o niekt6rych kwestiach technicznych pisma. Rozdzialy, kt6re poprzednio 
znajdowaly sii:: w komunikacie, zosta!y teraz powaZnie przerobione i uzupelnione, 
choC trzeba z g6ry stwierdziC, ie gl6wne tezy obu prac sq te same mimo powainej 
i przekonywaj<:}cej krytyki, z jakq siE: kiedyS spotkaly. Tak wiE:c o ile par� lat 
temu w kr6tkim om6wieniu podnosilem: ,,l\llimo wielu walor6w komunikat razi 
cz�sto zbyt wielkimi uproszczeniami, niedostatecznq znajomoSciq "owczesnych sto
sunk6w Slqskich, pominiE:ciem wielu wainych Zr6del" 1, dziS prawie ti:: samq ocenE: 

5 W. J a  b 1 o 11 s k a, Biblioteka Polska w Rumunii i jej wplyw na powstanie 
Towarzystwa Przyjaci6l Nauk na Slqsku (Roczniki Biblioteczne, 1960, s. 471-520). 

1 „Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka'', XXII, 1967, nr 3, s. 433. 

14 - Sob6tka 3/70 
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musialbym jako historyk wystawiC monografii „Nowin". Brak opracowail innych 
gazet Slqskich i brak historycznego wyksztalcenia Autora Sc:\ najwyrai.niej Zrödlem 
wielu niedomagatl pracy. Przyj�ty przez Glenska uklad konstrukcyjny uniemoi.li
wil mu przeprowadzenie systematycznej analizy ideologii „Nowin" i ich rozwoju 
politycznego, prowadzi tei. do wielu powt6rzeil 2• Daleki od przyj�tych obyczaj6w 
naukowych jest spos6b traktowania literatury i irödel. J�zyk pracy w wielu mieJ
scach bardziej przypomina polemik� prasow� nii: rozpraw� naukowq. 

Zacznijmy od konstrukcji. Przyj�ty w ksüii:ce uklad robi wrai:enie „slui.ebnego" 
w stosunku do tez, kt6re chce udowodniC. Wskutek tego elementöw ideologii gazety 
musimy szukaC w paru r6Znych rozdzialach (III, IV, VI, VII, VIII). Ani program 

narodowy gazety, ani pogl9dy spoleczne pisma, ani jej stosunek do Centrum nie sq 
przedstawione w sposöb wyczerpuj9cy. Z tych samych powod6w pobieinie zostal 

przedstawiony rozw6j polityczny „Nowin", eo nie pozwala na pelne zrozumienie 
problemu. Typowym przykladem mog9 byC wybory 1893 r. Autor nie wspomnial 

tu o rozlamie w Centrum na tle stosunku do nowego powi�kszenia wojska, o rozla
mie, ktöry spowodowal przeciwstawienie si� ludu Sl9skim przyw6dcom tej partii. 

Bez tego tla trudno zrozumieC 6wczesn9 postaw� polskich redaktor6w, powodzenie 
przeprowadzonej przez nich akcji. Nast�pstwem braku wzmianki o stosunku „No
win" do wybor6w 1894 r. jest pomini�cie problemu spolecznego adresata pisma. 

Wybory te bowiem rozgrywaly si� na tle antagonizmu chlopsko-obszarniczego i po
stawa gazety wobec nich wyrainie by wskazywala, kto jest jej czytelnikiem. Autor 
natomiast zadowala siE: zarejestrowaniem, Ze przeszlo polow� czytelnik6w „Nowin" 
stanowili ludzie nie zwi9zani z rolnictwem (s. 269). 

Autor6w, kt6rzy reprezentuj9 inne pogl9dy, Glensk traktuje w spos6b wybitnie 
deprecjonujqcy. Jak inaczej mo:Zna zrozumieC wzmiank�. Ze F. Jankowski „Dorzuca 

od siebie kilka »rewelacyjnych« szczeg616w", czy i:e prace J6zefa Gruszki przyczy

niaj9 siE: do „podtrzymania mit6w o Rostku" (s. 302-303). Nie sprzyja powai:nemu 
tonowi pracy szafowanie przesadnymi ocenami bez dostatecznych dowod6w (,,hanie
bne wyst9pienie Napieralskiego", s. 86), co robi wrai:enie czerpania slownictwa z 6w
czesnych polemik. 

ZnajomoSC historii Polski i Niemiec, 6wczesnych reali6w S19skich przedstawia 
wiele do i.yczenia. Tak np. Autor datuje powstanie narodowej demokracji w zaborze 
rosyjskim na 1886 r. (s. 28), gdy w ka:Zdym skrypcie moi.na znaleiC, Ze w 1887 r. 
powstala Liga Polska, a do endecji bylo jeszcze daleko. Bezkrytycznie referuj9c 

poglqd gazety na wynik wybor6w 1893 r., Glensk pisze (s. 74), Ze centrowcy zwy
ci�Zyli przy pomocy liberal6w (!) i dzi�ki niedostatecznemu uSwiadomieniu Mora
wian (dlaczego nie Czech6w?). Jak moi.na m6wiC, Ze zwolennicy ruchu ugodowego 
w Poznaii.skiem byli w tym czasie „zapatrzeni w iluzoryczne nadzieje przyjaini pol
sko-niemieckiej" (s. 75)? Czy spotyka si� kiedykolwiek w historii poj�cie „osi Berlin 
-Petersburg", a je.Sliby nawet, to czy w tym czasie bylo tylko „chwilowe" jej za
lamanie (tam:Ze)? Kiedy indziej Autor pisze, :le centrowcy utracili mandaty na rzecz 

liberal6w (s. 78), gdy natomiast rzekomi ich przedstawiciele to: konserwatysta i wol
nokonserwatysta 3• W okr�gu pszczy11sko-rybnickim nie bylo w 1895 r. wybor6w 
,,SciSlejszych" (s. 83), lecz uzupelniajqce. Nie Eckert proponowal w6wczas kandy
datur� Napieralskiego, gdy:Z - jak Autor sam pisze na s. 116 - nie bylo go wOw-

2 Np, sprawa petycji duchowieii.stwa (s. 125 i 197). Poza tym faktycznym powt6-
rzeniem jest wykaz zachowanych i zagubionych numer6w „Nowin" (s. 14 i 296). 

3 Z. S u r  m a n, Wyniki wybor6w do pruskiego konstytucyjnego zgromadzenia 
narodowego i izby poslow sejmu pruskiego na Slqs1cu w latach 1848-1918 (Studia 
i Materialy z Dziej6w Slqska, t. VII, Wroclaw 1966, s. 135). 
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czas na miejscu, lecz Koraszewski 4. Bl�dnie interpretuje Glensk wplywy socjalde
mokrat6w w Raciborskiem (s. 97). Stosunkowo mala liczba glosöw oddanych na 

Bebla w 1893 r. wynika z faktu, Ze jego kontrkandydatem byl Robota, spadek liczby 

glos6w przy kandydowaniu Löbego w 1903 r. byl zwiijzany z wystawieniem polskich 

kandydatöw i agitacjq narodowc\, w 1907 r. natomiast w calych Niemczech socjaliSci 
ponieSli kl�sk� s. Trudno möwiC o zdobyciu przez Centrum wi�kszoSci w parlamen

cie w 1885 r., skoro w wyborach odbytych rok wczeSniej zyskalo ono tylko jeden 
mandat, a dysponowalo lqcznie 99 mandatami na 397 6. Czytelnik nie zrozumie, 

dlaczego doszlo do petycji o „przywolanie" zakonu jezuitöw (s. 197). Nie wiadomo, 

pod czyje obrady dostala si� petycja duchowieiJ.stwa do ministra oSwiaty w sprawie 
nauki religii i j�zyka polskiego w szkole (s. 198). Czy rzeczywiScie dlatego spotkalo 

jq fiasko, ie pod te obrady dostala si� zbyt p6ino? W iadnym podr�czniku hislorii 
nie znajdziemy wzmianki o sojuszu niemiecko-rosyjskim z 1894 r. (s. 196). Prawdo
podobnie Autorowi chodzilo po prostu o uklad handlowy, ktöry mial bardzo skromny 
wplyw na polepszenie atmosfery miE:dzy Niemcami a Rosjq 7• 

W wielu wypadkach waikie twierdzenia Autora (wymieni� tylko przykladowo 
s. 54, 55, 56, 72, 87, 125, 158, 168, 199) nie sq udokumentowane konkrelnym materia
lem, opierajt4 si� na „Nowinach", ale bez podania numer6w i dat. A chodzi tu cz�

sto o sprawy sporne, kontrowersyjne. Tak np. J. Glensk pisze, ie „Nowiny" uchy
laly si� od pisania panegiryk6w na czeSC tzw. ,,ctobrych ksi�iy", a tymczasem notatki 
tego typu znajdujq si� w numerach z 4 V, 12 VI, 17 IX 1889, 25 II, 28 II, 17 III 
1891 r. Warto wspomnieC i o tym, ie w pracy zabraklo odsylaczy przy nieraz po
kainych cytatach (przykladowo s. 161, 166, 176, 183-184, 193-194). 

Zasadnicze tezy Autora budzq powaine wqtpliwoSci, a sposöb ich dowodzenia 

nie przekonuje czytelnika. 
Glensk broni swojej wysuni�tej przed 4 laty tezy, ie wbrew poglqdom wi�kszo

Sci badaczy inicjatorem i tw6rcij pisma raciborskiego byl nie dr J6zef Rostek, lecz 
Jan Karol MaCkowski. Nie daje on wiary MaCkowskiemu, kl6ry w paru wersjach 
swoich wspomniefl przypisuje utworzenie „Nowin" rodowitemu Slf.}.zakowi, lecz 
twierdzi, ie MaCkowski musial tak pisaC. Nie wierzy on dalej wsp61towarzyszowi 
walki MaCkowskiego - Koraszewskiemu, nie wierzy znanemu historykowi Slci
skiemu Emilowi Szramkowi, znajqcemu osobiScie wielu bohater6w 6wczesnych 
wydarzeii. Bardziej go przekonuje wiersz Konstantego Kowola oraz relacja Parczew
skiego, ktöry möwi zresztq tylko o redaktorstwie MaCkowskiego. Tak samo bardzo 
pracochlonny wyw6d Autora ma udowodniC, ie gl6wnym „motorem" radykalizmu 
narodowego „Nowin" byl MaCkowski, a Rostek nie odegral w piSmie powainiej
szej roli. Glensk poSrednio sugeruje, ie Napieralski 2walczal, jak m6gl, MaCkowskie
go (s. 65) i ie nawet po odejSciu tego radykalnego redaktora byl zbyt ostroiny, 
aby „w zaogniony potyczkami narodowymi teren raciborski rzuciC powainq s..im�·· 
(s. 81). Tymczasem dr Roman Szymaflski, doskonale zorientowany w stosunkach 

Slqskich jako osobisty przyjaciel wielu tamtejszych redaktor6w, pisal w swyrn 
„Or�downiku" 8 IX 1895 r.: ,,>1Nowiny« zaS zaloiyl znany obywatel Raciborza, nadal 
im z g6ry wybitny narodowy charakter. »Nowiny« zacz�ly walk� z Niemcami, 
Centrum, »Katolikiem«. Walka zakol1.czyla si� na tym, ie tw6rca »Nowin« wystawil 
Po kilku latach wlasne dzielo na sprzedai. }1Nowiny« dostaly si� w r�ce p. MaCko
wskiego na wlasnoSC, i to w ten sposöb, ie »Katolik« zaloiyl znaczny kapital p. MaC:
kowskiemu na kupienie »Nowin«. Spraw� t� znamy dokladnie, bo wydawca »Or�do-

4 Por. "Dziennik PoznaiJ.ski", 4 IX 1895. 
5 Por. J. K r a s  u s k i, Historia Rzeszy Niemieckie3 1871-1945, Poznal1. 1969, s. 66. 
'Tamie. 
7 Deutsche Geschichte, t. II, Berlin 1965, s. 646. 
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wnika« odegral przy tym interesie rolE: str�czarza[!]. Pan MaCkowski, nt::kany kara
mi i wi�zieniami, obstaC si� [!] nie mögl, odsprzedal »Katolikowi« swoje pismo, 
na kt6rego hipotece >iKatolik« mial jui: sw6j kapital. »Katolik« nie zamknc}l 
»Nowin,« ale poslal do nich swego kilkaletniego(!] redaktora p. Eckerta, kt6ry obec
nie odsiaduje wiE:zienie". 

Powy:iszy cytat wyjaSnia chyba wystarczajc:1co rol� Rostka, postaw«: wobec 
,,Nowin" Napieralskiego, jak r6wnie.i. spornq_ kwesti�, w jakL"n stopniu „Nowiny·• 
w Iatach 1894-1901 byJy wlasnoSciq Eckerta. Ciekawym przyczynkiem do „intere
sowno.Sci" Napieralskiego (,,kt6ry wcale nie byl zainteresowany egzystowaniem »No
win Raciborskich« i >,Gazety Opolskiej «" - jak m6wi Autor na s. 331} jest fakt, :le 
jego koncern wydawal „Nowiny'' mimo stalego deficytu jeszcze przez wiele lat, 
a Koraszewskiego wspomagal finansowo, eo Glensk w innym miejscu sam przy
znaje s. Wracajq.c jeszcze do roli Rostka w „Nowinach", Autor nie chce zauwaZyC, 
Ze stosunki mi�dzy „Katolikiem'" a „Nowinami"' byly najgorsze w polowie 1891 r., 
kiedy to MaCkowskiego w og6Ie na $lq.sku nie bylo, a polityk� ,,Nowin'' dyktowal 
Rostek e. Bardzo nieprzekonywajq.ce sq. dowody Autora· na rzecz radykalizmu spole
cznego MaCkowskiego. ,,SzerokoSC spojrzenia" tego redaktora rzekomo widaC w jego 
artykulach antymilitarystycznych, lecz artykuly takie pisaly wszystkie gazety Slc4-
skie w zwiq.zku z narastaj&cymi wydatkami na zbrojenia (np. ,,Katolik" 31 I 1890, 
11' V, 4 VII, 27 VII 1893). 

Tak jak kiedyS w komunikacie, tak i teraz Glensk uparcie twierdzi, Ze MaCkow
ski „sympatyzowal z socjalistami" (s. 96), lecz nawet same cytowane przez Autora 
artykuly „Nowinu ludzq.co przypominajq spoleczny program Centrum czy „Katolika", 
a nielicznych rzekomo wypowiedzi antysocjalistycznych na lamach „Nowin" moZna 
podaC wi�cej przyklad6w (,,Nowiny" z 24 II 1893 itp.}. 

Pertraktacje redaktor6w po)skich z poslami centrowymi w Berlinie w 1897 r. 
nie byly spowodowane tym, ie „Napieralski zbyt wysoko cenil blichtr towarzyskich 
spotkati.", ale i dlatego, Ze inicjatywa wyszla od posl6w centrowych i spraw� le
piej bylo om6wiC z dala od wrogich ust�pstwom przyw6dc6w Slqskiego Centrum 11'. 

Zbyt pochopnie Autor pisze, i.e dzi�ki MaCkowskiemu wyslano w marcu 1892 r. 
petycjE: do Koppa o przywr6cenie polskiej nauki w szkole (s. 125), gdyi. w akcji tej 
braly udzial r6wnieZ inne gazety Slclskie (por. ,,Katolik" H XII, 18 XII 1891, 1 IV 
1892). Monografia Glenska nie przekonuje czytelnika, Ze „Nowiny" w zakresie walki 
o jE:ZYk wysunE:lY si� na czolo 6wczesnej prasy polskiej (s. 168), gdyZ i inne gazety 
Prawie w kai.dym numerze zajmowaly si� tq sprawq, tt;pily wynaradawianie Pola
k6w, sugerowaly. bojkot kupc6w niemieckich czy organizowaly konkursy list6w 
dzieci�cych (w tym samym czasie co pismo raciborskie!) u. Nieporozumieniem jest 
przekonanie, ie wlaSnie slowo „Niemiec" w „Nowinacri." tylko pisano dla oSmiesze
nia malq literq. Pisownia ta jest stosowana w6wczas powszechnie dla wszystkich 
narodowoSci, eo moina udowodniC pierwszq. lepszq broszurq czy gazetq. 

Kor'lczqc, musimy stwierdziC, ie rnimo niewqtpliwych walor6w praca Glenska 
z punktu widzenia historycznego budzi powaine wqtpliwoSci. Szkoda, Ze Autor nie 
korzystal szerzej z konsultacj i pod tym wzgl�dem. 

8 Prospekt Sp6lki „Katolika" z 1912 r. 
e „Or�downik", 5 IX 1891. 

Marek Czapliilski 

10 Archiwum Archidiecezjalne we Wroclawiu, Nachlass Neisse 5, Letocha i Gor
nig do Neissego 27 IV 1897. 

11 M. P a t e r, Ruch polski na G6niym Stqsku. w latach 1879-1893, Wroclaw 
1969, s. 161-172, 194. 
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F. F ö r s t e r, SENFTENBERG ER REVIER 1890-1914. ZUR GESCHICHTE DER 

NIEDERLAUSITZER BRAUNKOHLENINDUSTRIE VOM FALL DES SOZIALI

STENGESETZES BIS ZUM AUSBRUCH DES ERSTEN WELTKRIEGES (Spisy In

stituta za serbski ludospyt, 37), Ludowe Nakladnistwo Domowina, Budy.Sin 1968, 

ss. 328+ 17 ryc. + 5 mapek. 

G6rnictwo w�gla brunatnego w dziejach l:..ui.yc pod koniec XIX w. i na po

CZc\tku nast�pnego stuleoia odgrywalo jui. de.SC istotml rol�. Swymi poczqtkami 

si�galo ono jednak czas6w wcze.Sniejszych, chociai. niezbyt odleglych, i tym sa

mym zaliczalo sie do najmlodszych d21ial6w kopalnictwa. Bylo wiec pozbawione 

tradycji, kt6rymi mogle chlubiC si� g6rnictwo wegla kamiennego czy g6rnictwo wy

dobycia rud. Fakt ten posiadal okre.Slone znaczenie. Z jednej strony zalogi kopall1 

nalei.aly do stosunkowo mlodych, z drugiej - nie wyodrebnialy sit;;: w wi�kszym 

stopniu (mimo czynionych pr6b) od pozostalych oddzial6w proletariatu. Mialo to 

istotny wplyw na ksztaltowanie sie walki klasowej omawianego Zagh;,bia. 

Studium F. Förstera sklada s,ie ze wstepu, 4 rozdzial6w, zakoilczenia i aneksu. 

Poprzedza je kr6tka prz�dmowa wybitnego znawcy przedmiotu z o.Srodka g6rniczego 

Freiberg w NRD E. Wächtlera. Autor przedstawia swojq mySl jasno, bez niedo

m6wie6. Pisze z duiym zaangai.owaniem. Konstrukcja pracy jest przejrzysta i nie 

budzi zastrzeie6. Czytanie tekstu utrudnia natomiast umieszczenie przypis6w na 

kol1cu ksic1Zki. Prace wzbogaca w znakomity spos6b aneks w postaci zalqczonych 

faksimili6w ciekawszych dokument6w i mapek. W zasadzie rozprawa pozwala 

SledziC ksztaltowanie sie g6rniczego Zagh�bia w Senftenberg w Dolnych Luiycach 

jui. od zarania jego powstania, Autor bowiem cofa si� w swych rozwai.aniach przy

najmniej do poczc1tku lat siedemdziesiqtych. Jest to zagadnienie niewqtp1iwie wai.ne. 

Powstanie i rozw6j g6rnictwa w�gla brunatnego na omawianym terenie - to prze

ciei dzieje burzlJwego i pelnego dramatycznych napieC rozwoj u przemyslowego 

Luiyc. Wprawdzie industrializacja tego kraju odbywala sie takie poza okregiem 

Senftenberg, nigdzie wszaki.e nie osiqgn('!la takiego nasilenfa. Temat jest godny 

monograficznego opracowania. 

Kr6tki, niezwykle zwiez1y wstep poSwi�ca Autor om6wieniu lokalizacji Zagl�bia 

Senftenberg, okreSleniu jego przynalei.noSci administracyjnej do okregu VVyZszego 

Urzedu G6rniczego w Halle, analizie bazy Zfödlowej, literatury przedmiotu i zalo

Zeniom metodologicznym. Rozdzial I dotyczy dziej6w gOrnictwa w�gla brunatnego 

w omawianym zaglebiu w latach 1871-1889. Jest przeto jak gdyby wprowadzeniem 

do zasadniczej problematyki pracy, okreSlonej zresztq n.iedwuznacznie chronologicz

nie w tytule rozprawy. Poczijtki silniejszego rozwoju wydobycia w�gla bruna�nego 
widzi Autor nie bez podstaw w powstaniu odpowiedniej, pomySlnej koniunktury 

zbytu, zwiqzanej zar6wno z rozwojem gospodarczym, jak i przejSciem w masowej 
skali do produkcji brykiet6w, eo ulatwialo transport nowego paliwa do okr�g6w 

bardziej odleglych. Omawia tu tei kwestie liczebnoSci klasy robotniczej, jej rekru
tacji, charakteru wyzysku, dzialalno.Sci przemyslowc6w i formy walki klasowej, Jest 

tu wiele nowego cennego materialu. Dla historyka polskiego szczeg6lnie interesujqce 
sq informacje o naplywie robotnik6w polskich do Zagl�bia i wsp6Inej walce Pola

k6w, Serbolui.yczan i Niemc6w z wyzyskiem kapitalistycznym (s. 23, 33 i 37). 

W rozdziale II F. Förster dokonuje charakterystyki podstawowych tendencji 

rozwojowych g6rnictwa wegla brunatnego w latach 1890-1914. Analizuje tu takie 
problemy, jak koncentracja i centralizacja produkcji i kapitalu, dzialalnoSC zjedno
czell przedsiebiorc6w, wysokoSC produkcji 1i zbytu, zmiany w technice wydobycia. 

Zgromadzony w rozdziale material pozwala Autorowi wysnuf. ,;zereg ciekawych 
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wniosk6w. Tekst wzbogacaji;\ przy tym liczne zestawienia statystyczne, obrazuj&ce 

rozw6j produkcji i zbytu, ksztaltowanie si� cen, zysku itp. WskaZnik wzrostu obli

cza Autor bijdZ w odniesieniu do 1913, bqdZ 1900 r. Ta niejednolitoSC punktu wyj

Sciowego nie wydaje si� w pelni uzasadniona, gdy;i; utrudnia uchwycen,ie korelacji 

miE:dzy poziomem wydobycia i produkcjq brykiet6w a ksztaltowaniem si� cen i sto

py zysku. Przy analizie danych produkcyjnych przydalby si� röwniei; wskaZnik Jal1-

cuchowy, wskazujqcy na ka:Zdoroczne tempo wzrostu wydobycia bqdZ jego spadku. 

Rozdzial III poSwi�ca Autor omöwieniu poloi:enia robotniköw. Zajmuje si� 

wi�c kolejno rekrutacjq i charakterem sily roboczej, koncentracjq proletariatu 

w ZaglE;biu Senftenberg, poziomem plac nominalnych i silq nabywczq klasy robo

tniczej, czasem trwania pracy i jej int.ensyfikacjq, warunkami mieszkaniowymi 

i „urzqdzeniami socjalnymi" (Wohlfahrtseinrichtungen) . •  Test to problematyka nie

zwykle szeroka i skomplikowana. WSr6d spornych i dyskusyjnych zagadnieii. mo:ina 

chociaZby wymieniC kwestiE: bezwzglf:dnego zuboi;enia proletariatu, jego mobilnoSci, 

intensywnoSci pracy czy wreszcie oddzialywania industria1izacji na ksztaltowanie 

sif; stosunköw narodowoSciowych. Z trudnoSci tych na og6l Autor wychodzi obronm1 

rf;kc}. Nie zawsze jednak otrzymujemy ostatecznq, definitywnq odpow,iedZ. F. För

ster pokazuje nam np. fakty Swiadczqce o uboi:eniu proletariatu, nie daje natomiast 

oceny, czy chodzi tu o zubo:ienie bezwzglf;dne klasy robotniczej, czy te:i zuboZenie 

wzglf;dne, eo jest bardziej przekonywajqce. Wzrost mobilno.SOi proletariatu wic1).e 

Autor z jego przeksztakeniem si� w proletariat przemyslowy i zatraceniem zwiqz

k6w z ziem·iq, kt6re byly doSC Zywe w poczqtkowym okresie rozwoju Zaglf;bia. Dla 

pelni obrazu pochodzenia klasy robotniczej omawianego okrE:gu i jej przeksztakeil 

bra.k tu jednak struktury wsi. Nie ulega bowiem wcitpliwoSci, :ie mo:iliwo.Sci rekru

tacji byly uwarunkowane istnieniem ludno.Sci bezrolnej i malorolnej na wsi, eo 

z kolei rzutowalo na sklad samego proletariatu, podobnie jak naplyw do jego sze

reg6w elementu polskiego. Kwestiq dyskusyjnq pozostanie, czy i w jakim st9pniu 

industrializacja przy.Spieszala proces germanizacji ludnoSci serbolui:yckiej. Na pocu1-

tku rozprawy Autor stawia tezE: (s. 15-16), i:i nie postE:P, ale junkiertswo zagraZ.alo 

bytowi narodowemu Serbolui:yczan. Trudno podawaC w wqtpliwoSC powy:isze stwier

dzenie. Z drugiej strony jednak F. Förster w dalszej czE:Sci swej monografii przy

tacza szereg przyklad6w Swiadczcicych o postf;pie germanizacji w miarf; iindustriali

zacji okr�gu Senftenberg. Moi.e to chyba dowodziC, ii: postf;p w okreSlonych warun

kach prowadzi do zagroi:enia bytu narodowego, zwlaszcza malych grup narodowo

Sciowych. Sytuacja w omawianym Zagl�biu o tyle byla skomplikowana, :ie obok 

Serbolu:iyczan ,i Niemc6w pracowala tu liczna grup Polak6w, a ponadto r6wnieZ 

Ukraiilcy i nawet Chillczycy (s. 91). Szkoda tylko, i:e Autor nie wnika glE:biej w za

gadnienie struktury jE:zykowej tutejszego proletariatu. Niekiedy informacji na ten 

temat trzeba szukaC a:i w przypisach. W konsekwencj<i czytelnik nie dowiaduje sif;, 

jak licznie reprezentowany wSr6d görnik6w byl proletariat serbolu:iycki. Jest to 

kwestia niew�tpliwie bardzo istotna, rzutujqca na zachodzenie proces6w asymilacyj

nych, prowadzqcych do zanikania jf;zyka ojczystego ludno.Sci rodzimej. Jakie roz

miary przyjmowalo to zjawisko, na to F. Förster nie daje odpowiedzi. Problem ten 

na pewno wychodzi poza ramy tematu pracy. Zdaniem recenzenta, nie zwalnialo to 

jednak Autora od obowicizku postawienia zagadnienia. Skutki industrializacji mogq, 

byC r6:inorakie. W niekt6rych krajach np. rozwöj przemyslu dzi�ki naplywowi lud

no.Sci wiejskiej do miast zmien.ial ich charakter (Lotwa, Litwa, Estonia, Ukraina, 

Czechy itp.) w sensie uzyskania przez niij przewagi nad elementem obcym jf;ZY

kowo. W innych krajach jego konsekwencjcl byl wydatny wzrost tendencji asymila

cyjnych. Wydaje si�, Ze ten drugi proces zachodzil na LuZycach, zwlaszcza Ze to-
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warzyszyla mu szeroko zakrojona akcja germanizacyjna. Z tego punktu widzenia 
teZ powstanie i rozw6j Zagh:bia Senftenberg zagraZalo bytowi narodowemu Serbo
lu:Zyczan. 

Interesujqce s& rozwaZania F. Förstera na temat sposobu wynagradzania robo
tnik6w i poziomu pla�. MoZna tu znalezC wiele analogii do sytuacji na .Slqsku. Nie 
zawsze jednak sq przekonywajqce tezy o post�pujqcym zuboZeniu klasy r.obotniczej. 
I tak np. twierdzenie o zachodzeniu zwiqzku miE:dzy cz�stotliw0Scic1: nieszcz�Sliwych 
wypadk6w a intensyfikacjq pracy nie znajduje uzasadnien,ia w przytoczonych w pracy 
faktach, nast�puje bowiem spadek tych pierwszych (s. 154), eo Sw,iadczyloby prze
ciwko przyj�temu zaloZeniu. Zbyt pobieZnie teZ potraktowano kwestiE: warunk6w 
mieszkaniowych. Wydaje mi siE:, Ze ze wzgl�du na brak danych moZna tu bylo przy
najmniej przytoczyC liczby wskazujqce na stopieJl zag�szczenia mieszkait na terenie 
Zagl�bia w por6wnaniu do innych rejon6w LuZyc. Tego rodzaju por6wnania sq 
stosowane w badaniach i moglyby okazaC si� bardzo po:Zyteczne, przede wszystkim 
uzupelnilyby opisy wsp6lczesne, kt6re - mimo wszystko - majc1: charakter jedno
stkowy. 

Stanowczo po macoszemu potraktowal F. Förster „urzqdzenia socjalne". Zgadza
jqc siE: z tym, iZ slu:Zyly one okreSlonym celom klasowym kapitalu, nie spos6b je
dnak zaprzeczyC, iZ dzialalnoSC ich mogla mieC pewien wplyw na poloZenie robo
tnik6w. Z tego wlaSnie punktu widzenia naleZaloby r6wnieZ postulowaC uwzgh:;dn.ie
nie dzialalnoSci Sp6lki Brackiej (Knappschaft). 

Ostatni, IV rozdzial pracy dotyczy problematyki walki klasowej. Na poczc1:tku 
Autor omawia wystqpienia i postaw� robotnik6w w latach dziewiE:Cdziesiqtych 
XIX w., nastE:pnie - okres od 1900 do 1907 oraz lata przed wybuchem I wojny 
Swiatowej. Problematyk� t� Autor traktuje szeroko. Z jednej strony przytacza i ana
lizuje dane o wynikach wybor6w, m6wi o formach walki klasy robotniczej, stosowa
niu nacisku przez kapita1ist6w itp., z drugej - pokazuje charakter oporu robotni
köw, wydobywa elementy wsp6lpracy przedstaw1icieli r6:inych grup narodowo.Scio
wych, ocenia dzialalnoSC organizacji robotniczych itp. Nie wszystkie oceny - rzecz 
j asna - majq jednakowy walor i sili;: przekonywajqcij. Niekt6re wr�cz budzq sprze
ciw. Do takich zaliczylbym ocenE:: dzialalnoSci zwi&zk6w zawodowych. Jest ona je
dnostronna ,i niepelna, nie Uumacz21ca, dlaczego organizacje te posiadaly mimo 
wszystko znaczne wplywy w szeregach klasy robotniczej. 

Czytelnika polskiego interesujq gl6wnie polonica. Jest .ich w tej pracy niemalo, 
m.in. Autor przytacza odezw� strajkowq wydanq w jE):zyku polskim i niemieckim, 
m6wi o wsp6lpracy robotnik6w polskich, serboluZyckich i niemieckich, opisuje dzia
lalno.SC polskich organizacji zawodowych, udzial Polaköw w akcji wyborczej itp. 
Wszystkie te dane sq niezwykle interesujijce. Szkoda tylko, Ze nieraz naleZy ich 
szukaC w przypisach (np. o liczebnoSci grupy polskiej i polskich organizacji). 

Monografia F. Förstera w sumie jest pozycjq ciekawij, zaslugujqcq na uwag� 
historyk6w. Stanowi teZ ona mimo stwierdzonych niedocic1:gniE:C powaZne osiqg
ni�cie serboluZyckiej historiografii. 

Stanislaw Michalkiewicz 

J. Jaros, HISTORIA GÖRNICTWA Wi;GLOWEGO W ZAGLE;B!U GÖRNO

SL/\SKIM W LATACH 1914-1945, Katowice-Krak6w 1969, ss. 277 + 1 nlb. 

Dzieje polskiego g6rnictwa WE:glowego w opracowaniu J. Jarosa toczq siE: na 
obszarze c a  l e g  o Zag1E::bia G6rnoS1ijskiego jako zwartej jednostki geologicznej, 
obejmUjijcej trzy zasadnicze okrE:gi g6rnicze: g6rnoS1qski (z uwzglE:dnieniem w la-
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1:ach miE:dzywojennych czt::Sci polskdej i niemieckiej), dqbrowski i krakowski. Nie 
:zostal om6wiony okr�g ostrawsko-karwiiiski, kt6ry wyodr�bnial sit:: wyraZnie od 

reszty ZaglE:bia pod wzglt::dem gospodarczym i geologicznym. Tak wi�c po raz pierw
.szy otrzyma1iSmy monografit:: historyczn(\ polskiego g6rnictwa wt::glowego w nowym 
ujt::ciu, w uji;:ciu caloSciowym wszystkich trzech okrt::g6w, do'Uld potraktowanych 
.,odrt::bnie" dla kaZdego z region6w. 

ZasiE:g chronologicz)'.ly najnowszej pracy J. Jarosa obejmuje dwie wojny Swia
towe i skomplikowane mü;dzywojenne dwudziestolecie, a wit::c okres zasadniczych 
przemian politycznych i gospodarczych, kt6re musialy wplynqC na zmiant:: do
tychczasowych powiqzan Zaglt::bia z rynkami zbytu i zaopatrzenia Przemi.any te 
,odbily sie ostatecznie niekorzystnie na rozwoju gospodarczym Zagll;l:bia Görno
.Sl,lskiego, zwlaszcza dla okreg6w krakowsk!iego i dqbrowskiego, op6Zniajqc postE::P 
techniczny i powodujqc pogorszenie sie sytuacji materialnej g6rnik6w. Byly one 
jednak koniecznym warunkiem stworzenia w przemySle weglowym moiliwoSci 
rozwojowych w przyszloSci, majqcych s,ie doczekaC realizacji dopiero w Polsee 
Ludowej. 

Praca J. Jarosa omawia generalnie w poszczeg6lnych okresach 1914--19181 

1918-1939, 1939-1945) nastepujqce zagadnienia: sytuacje gospodarczq g6rniclwa 
Wl;l:glowego,' zmlany; w technice produkcji, stosunki spoleczne i stosunki wlasnoScio
we, przy czym stosunki spoleczne zostaly przedstawione, jak sam Autor podaje, 
w spos6b skr6cony ze wzgledu na obszerne i wielokrotne ju± om6wienie tego zagad
nienia w dotychczasowej literaturze historycznej oraz przygotowane na ten temat 
,dalsze opracowania. PracEl: uzupelniajq aneksy statystyczne1 indeks nazw kopalli, 
nazwisk oraz 38 rycin, do czego zreszt,l jeszcze powr6cimy. 

W rozdz. I pt. 11Rozw6j g6rnictwa w�glowego w Zaglebiu G6rnoS1qskim do 
1914 r." Autor po prostu nawiqzal do poprzedniej swojej pracy na ten temat wydanej 
we Wroclawiu w 1965 r. staraniem IHKM PAN przez oficyne wydawniczq „Ossoli
neum". Tekst zasadniczy Autor zainaugurowal rozdzialem II pt. ,,Okres pierwszej 
wojny Swiatowej", w kt6rym na przeszlo 30 stronach przedstawil burzliwy okres 
wzglednego rozwoju i regresu (w wielu wypadkach) g6rnictwa weglowego na 
obszarze calego Zaglebia w latach 1914--1918, szczeg6lnie uwypuklajqc takoie za
gadnienia, jak sytuacja polityczna, gospodarcza, technika produkcji oraz stosunki 
spoleczne i wlasno.Sciowe. Kolejny, III rozdzial, zatytulowany „Rozwöj gospodarczy 
w latach miedzywojennych", uwzglednia zaröwno polskie, jak i niemieckie gör
nictwo weglowe w warunkach pracy pokojowej, chocia± wcale n i e  spokojnej 
(powstania i plebiscyt na Slijsku, narzucona w 1925 r. Polsee „wojna celna" itd.). 
Autor podszedl do tych spraw z wielkim znawstwem tematu oraz z taktem i po
wagq, kladqc przy tym nacisk na wag� spraw finansowych w skali nie tylko ju7. 
krajowej, lecz takie miedzynarodowej. Przy tej okazji demaskuje kr�tactwa finan
:sowe koncern6w weglowych i pokazuje na licznyc:h przykladach ich egoistyczne 
,,sposoby" przerzucania za granice krociowych sum pienie±nych, metody falszowa
nia bilansöw itd. Te kr�tactwa wielkiego i obcego nam kapitalu pozbawily öwczesne 
paflstwo polskie olbrzymich sum pieniei:nych, skQdinqd tak potrzebnych na inwes
tycje i modernizacjE:: naszych kopahi.. 

W dalszych rozdiialach swojej cennej pracy - ,,Zmiany w technice produkcji 
w okresie mi�dzywojennym" oraz „Stosunk:,i spoleczne w latach mi�dzywojen
nych" - Autor ponownie udowodnil, Ze sprawy g6rnicze s,i mu bliskie i dobrze 
znane. Z wielkq wit:c swadq wprowadza czytelnika w takie zagadnienia, jak udo
stepillianie zl6± i odwadnianie wyrobisk, metody eksploatacji, urabianie WE:gla 
i plonnej skaly, odstawa urobku i transport podziemny1 obudowa wyrobisk, trans-
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port w szybach i na powierzchni, przer6bka mechaniczna wt::gla, wentylacja 
i oSwietlenie oraz sprawy BHP w kopalniach (m. in. wypadki!), wydajnoSC pracy, 
stan techniczny kopalil, dalej hierarchia g6rnicza (ogromnie wainal), place g6rni
cze (cz�sto krzywdzc;\ce!), warunki pracy g6rnika, warunki bytowe rodzin g6rniczych 
i ubezpieczenia spoleczne, organizacje zawodowe g6rnik6w i wreszcie nieslychanie 
wainy problem polsk,iej inteligencji technicznej w g6rnictwie w�glowym. 

Najobszerniejszy rozdzial VI, zatytulowany „Stosunki wlasnoSciowe w latach 
mi�dzywojennych", chyba po raz pierwszy w historiografii kopalnictwa w�glowego 
przynosi nam tak wyczerpujqce informacje na tematy wlasnoSciowe „w w�glu··. 
Autor z wielkq swobodq prowadzi czytelnika przez labirynt wszystkich koncern6w, 
zaklad6w, towarzystw i gwarectw g6rniczych i lekko operuje ich nazwami, sumami 
kapital6w oraz powiqzaniami wzajemnymi. W efekcie tego wszystkiego kapitaly 
obce w latach mi�dzywojennych „zarobily" na polskim w�glu co najmniej 1,5 
miliarda zl przedwojennych, nie liczqc takich spraw, jak np. pogorszenie si� stanu 
technicznego polskich kopalil, zatopienie kopalil „nierentownych", spadek konsum
pcji w�gla w kraju, wzrost liczby bezrobotnych g6rnik6w itd., a wi�c straty 
i materialne, i spoleczno-moralne, obciqi:ajqce przedwojenne pailstwo polskie. Og6lna 
charakterystyka okresu mi�dzywojennego musiala wi�c niekorzystnie dla Polski 
wypaSC! Szczeg6lnie niekorzystnie odbily si� na naszym g6rnictwie w�glowym 
lata okupacji hitlerowskiej (rozdz. VIII), znamionujqce si� dalszym pogorszeniem 
stanu technicznego zaklad6w g6rniczych, pogh;:bieniem wyst�pujqcego jui dawniej 
zacofania calego .Zagl�bia w por6wnan.iu z innymi zagl�biami w Swiecie, rabunkowc\ 
gospodarkq i niszczeniem „frontu" wydobywczego, dalszym spadkiem wydajnoSci 
pracy, pi�tnem pracy przymusowej (nie tylko dla cudzoziernc6w czy jellc6w wo
jennych), zastraszajqcym wzrostem wypadk6w w pracy pod ziemiq itd. Okres oku
pacji hitlerowskiej stanowi wi�c jeden z najbardziej ponurycl} obraz6w w dziejach 
g6rnictwa w�glowego w calym Zagl�biu G6rnoS1qskim! Okres ten dobitnie tei: 

wykazal, ie jakakolwiek gospodarka rabunkowa w g6rnictwie mSci si� w pierw
szym rz�dzie na jej inicjatorach (Niemcach jako okupantach), nie m6wiqc juZ 
o dalszych szkodach, kt6re potem przychodzi z trudem odrabiaC p6fniejszym po
koleniom g6rniczym. 

Milym akcentem tego rozdzialu „okupacyjnego" mogq byC koilcowe ust�py 
m6wü1ce o konspiracyjnej dzialalno.Sci polSkiej inte1igencji g6rniczej, owianej wolq 
przej�cia, po kh;sce Trzeciej Rzeszy1 wszystkich kopalll· w�gla na wlasnoSC narodu 
i szybkiego ich uruchomienia. I stqd np. cenna moie by.C uwaga jednego z memo
rfal6w tej inteligencji jeszcze z czas6w okupacji, powiadajqca o polskim g6rnic
twie w�glowym m. in. to, i:e „Jest to rnoZe jedyny przemysl, kt6ry moi.na urucho
miC calkowicie i ad razu, bez Zadnych kredyt6w zagranicznych" (s. 254). 

CaloSC omawianej pracy J. Jarosa zamykajf:i aneksy statystyczne za lata 
1913-1945, dotyczqce wydobycia w�gla kamiennego, liczb zatrudnionych g6rnik6w 
oraz cen w�gla. Spis ilustracji zanotowal 38 ryc'in, z kt6rych ryciny nr 25 i nr 38 
wlaSciwie sq. dubletami. Zastrzei:enie budzi tei: rycina nr 33 - haldy przy ko
palni „Rydultowy". Indeks kopalll oraz indeks nazwisk (niestety, nie wyczerpujqcy) 
stanowiq ostatni akcent omawtlanej monograifii, wydanej, niestety, zaledwie w 780 
egzemplarzach. Ne wyklucza si� wi�c moi:liwoSci ponownego wydania tej cennej 
pracy, w istocie swej stanowiq.cej doskonale fr6dlo iniormacyjne o przeszlo.Sci 
g6rnictwa w�glowego na ziemiach polskich, latwo zrozumialej nawet dla laika 
w zakresie wiedzy g6rniczej. Jednak:Ze jui: teraz naleiy wysunqC postulat, aby ewen
tualne drugie wydanie uwzgl�dnilo jeszcze takie elernenty, jak slowniczek termin6w 
technicznych stosowanych w g6rnictwie oraz indeks skr6t6w wyst�pujqcych w pra-
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cy. Obecnie braki w tym zakresie utrudniajq w pewnym stopniu swobodne po
ruszanie si� czytelnika po omawianej monografii, kt6rq zresztq czyta si� prawie 
jak dobrze napisanq powieSC. Z drobnych usterek naleZy sprostowaC informacj� 
(s. 32), jakoby bocznica kolejowa z kopalni „Anna" w Pszowie do stacji Olza 
rniala aZ 114 km, k,iedy faktycznie wynosi zaledwie jednq dziesiqtq podanej w ksiqZ

ce dlugo.Sci. 
WspomnieC jeszcze wypada, Ze Autor swojq monografit::; po.Swi�cil pami�ci Sta

nislawa Kossutha, przedwcze.Snie zmarlego czolowego dzialacza polskiej inteli
gencj,i technicznej na G6rnym $Iqsku. 

Franciszek Szymiczek 

A. B u 11 o c k, HITLER - STUDIUM TYRANII, tlum. T. Evert, z przedm. 

F. Ryszki, Warszawa 1969, ss. 674. 

W CwierC wieku po kl�sce hitlerowskich Niemiec niemoiliwe jest caloSciowe 
ogarni�cie literatury podejmuh\cej temat Trzeoiej Rzeszy, systemu nazistowskiego 
i jego przyw6dcy Adolfa Hitlera. Mamy liczne prace tak:re w Polsee, kt6rych autorzy 

bqdZ pisali o genezie i narastaniu ruchu hitlerowskiego (J. Banaszkiewdcz, B. Czar
necki, S. Migdal, F. Polomski), bqdZ teZ zaj�li si� problematykq prawnoustrojowq 
Rzeszy (F. Ryszka). W literaturze tej wyr6ZniC moZna dwa podstawowe modele 
interpretacyjne. Jeden z nich opiera si� na zaloZeniu, Ze nazizm mie.Scil si� w ka

tegoriach demokratycznoburZuazyjnych spoleczellstwa, tzn. byl narz�dziem mono
polistycznych „sil naoisku", pokladajqcych w nim nadziej� utrzymania i rozbudo
wania swej uprzywilejowanej pozycji, zagroZonej nie tylko gospodarczym'i kryzysa
mi, kt6rych „wielkokapitalistyczny" lad liberalny" nie m6gl uniknqC, ale r6wnieZ -
i chyba przede wszystkim - wizjq nowego porzqdku komunistycznego, coraz bar
dziej pot�Znq i jakZe wtedy realnq. Drugi nurt wdqZe istot� hitleryzmu z koncepcjq 
pallstwa totalnego, w kt6rym oficjalna ideologia obj�la caly zakres Zycia spoleczne
go, a jedyna partia na czele ze swoim wodzem posiadala monopol na wladz�. czyli 
byla wylqcznym dyspozytorem urabiania opinil publicznej, sprawowala zupelmt 
kontrol� i wladztwo nad silami zbrojnymi oraz gospodarkq. Integralnq cechq takiego 
paii.stwa byl jego ekspansjonizm, uzasadniajqcy polityk� z pozycji sily wobec innych 
paii.stw. Oczywd.Scie kaZdy z tych modeli nie wyczerpuje caloSci problematyki na
rodowego socjalizmu. Pierwszy kladzie przede wszystkim akcent na jego geneze;, 
a drugi raczej na form� pali.stwowq. 

Do tego drugiego modelu - sqdzimy - zaliczyC moZna ksiqZk� Alana Bullocka 
pt. Hitler - Studium tyranii, choC Autor zastrzega si�, iZ tematem jego pracy jest 
nie dyktatura, lecz dyktator. Dzielo stanowiqce biografie: Hitlera, a oparte na 
materialach fr6dlowych - jak stwierdzil w •interesujqcej przedmowie F. Ryszka -
jest najciekawszq i bezsprzecznie najlepszq ksiqZkq o hitlerowskiej tyranii oglqda

nej przez pryzmat osobowo.Sci dyktatora. Praca, pierwszy raz wydana w 1952 r., 
zostala poprawiona i uzupelniona nowymi materialami archiwalnymi przed wzno
wieniem w 1964 r. 

KsiqZka niesie tak duZy i wysokiej jako.Sci ladunek poznawczy do historii Nie

rniec w latach 1919-1945, Ze calk,iem zrozumialy wydaje si� fakt, iZ byla czynni
kiem inspirujqcyril czy teZ stanowila zas6b informacji dla wielu powaZnych bada
czy hitleryzmu, w tym takZe dla polskich uczonych. Autor przedmowy do polskiego 
wydania om6wil obszernie dstotne walory dziela, stqd ustosunkuj emy si� do nie
kt6rych tylko spornych ustaleii. Bullocka, lub teZ zatrzymamy si� nad pewnymi 



Recenzje 551 

jego uwagami, w pewnym sensie stanowic:icymi margines pracy, ale szczegölnie 
interesujqcymi dla polskiego czytelnika. 

Przede wszystkim stwierdziC naleZy, Ze interpretacja historii przez Bullocka 
nie jest marksistowska. Autor pisze o hitleryzrriie z pozycji angielskiego Iiberala. 
Aczkolwiek nie moZemy o to mieC do niego pretensji, jednak dostrzegamy, ii; jego 
spos6b widzenia zjawisk historycznych, tak wlaSciwy dla angielskiej historiografii, 
doprowadzil go w wielu wypadkach do wniosk6w, z kt6rymi moZna dyskutowaC, 
lub teZ ich nie podzielaC. Kontrowersje moZe budziC miejscami wyw6d poSwi�cony 
republice weimarskiej, ch<>C na ogöl wydaje si�, Ze nie wychodzi Bullock poza 
ustalenia najnowszej literatury zachodniej 1• Dia Autora republika weimarska 
stanowi form� pall.stwowc:i, z kt6rej wewnE:trznej struktury nie spos6b wywodziC 
istoty niemieckiego faszyzmu. Wedlug Bullocka jest to pierwsze pailstwo niemieckie 
od czas6w Bismarcka, kt6re chce, aczkolwtl.ek nieSmialo, odejSC od dotychczasowych, 
tradycyjnych juZ ce16w wielkoniemieckiej polityki. W tym miejscu Bullock jest 
apologetc:i idei traktatu wersalskiego. Niebezpieczell.stwem dla „demokratycznego 
pall.stwa" jest w mySl konkluzj,i Autora to, i:e w republice weimarskiej nie bylo 
opozycj'i traktujqcej pall.stwo jako wic:ii:qcci podstaw�. naziSci bowiem jak i komu
niSci kwestionowali prawo tego pall.stwa do istnienia. W tym wlaSnie Bullock do
strzega tragizm republiki weimarskiej, przyczyn� (obok czynnik6w ekonomicznych, 
socjalnych i psychologicznych) dojscia Hitlera do wladzy. Dlatego tei: przedsta
wiajc1c wielkc1 szkodliwoSC totalnej opozycji nie odr6i:nia w niej komunist6w od 
nazist6w, poniewai: nie przeprowadza rozr6i:nienia w celach ruchu komunistycznego 
i ruchu nazistowskiego. Skutkiem tego jest tak:Ze ui:ycie przez Autora poj�cia 
,,rewolucja" na okreSienie dojScia H�tlera do wladzy, jak gdyby po 1933 r. w Niem
czech sprawowala rzqdy inna klasa spoleczna, nii: to bylo w republice weimarskiej. 
Stc1d omawiajc1c wybory prezydenta w marcu 1932 r. oraz rol� socjaldemokratöw 
w misji obrony pailstwa Bullock pisze: ,,Glosy wielkich przemyslowcöw i kapita
list6w podzielily si� pomi�dzy wszystkich trzech kandydat6w, jedno.SC zaS glos6w 
robotniczych rozbili komuniSci, kt6rzy swoje zaci�te ataki skierowaH przeciwko 
rywalizujc:icym z nimi socjaldemokratom i zwia,zkom zawodowym" (s. 164). Na 
marginesie wybor6w do parlamentu z wrzeSnia 1930 r. zauwai:a: ,,Obie partie (na
rodowi socjaliSci i komunisci), ktöre otwarcie dc:ii:yly do obalenia istniejc1cego ustro
ju i celowo wysUnE:lY hasla ekstremistyczne, zdobyly razem prawie jednq trzecic:i 
glos6w i miejsc na lawach poselskich w nowym parlamencie". (s. 133). Charaktery
zujc:ic ostatniego oficjalnego „obror'lc� republiki weimarskiej" tak pisze: ,,Schleicher 
byl mqdrym czlowiekiem. Pozbaw,iony klasowych przesc1d6w Papena, lepiej niZ 
wielu innych luQzi z otoczenia Prezydenta zdawal sobie spraw� z glE:bi i powagi 
kryzysu, � jaki trapil spoleczeilstwo niemieckie od 1929 r. Nigdy tei nie popelnil 
tego blE:du, aby »mocny« rzqd uwai:aC za lekarstwo na kryzys, ani teZ nie lekce
waZyl sily, kt6ra kryla si� za takimi ruchami, jak nazistowski i komunistyczny. 
Jego celem - potwierdzal to uparcie w owych Iatach - bylo okielznanie jednego 
z tych ruch6w, nazistowskiego, i w p r z � g n i � c i e g o w s l u i: b � p a 11. s t w a" 
(s. 192, podkr. nasze). Jakie cele miala ta „slui.ba", Bullock jui; nie pisze. Nie 
moZna si� zgodziC r6wniei z zarzutami postawionymi komunistom niemieckim 
przez Bullocka. Ich walki z republikq weimarskq jako pailstwem wyzysku, spad
kobiercc1 wielu cel6w i metod cesarskich Niemiec nie moi:na lc:iczyC z ruchem naro
dowego socjalizmu wychodzqcym z jej wewnc;trznych Struktur i opartym na tej 
samej co republika bazie. 

1 Np. E. E y ·c k, Geschichte der Weimarer Republik, t. I i II, Erlenbach-Zürich 
-Stuttgart 1959. 
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Wiemy, Ze po VI Kongresie Mi�dzynarod6wki Komunistycznej (1928 r.) powstala 
tzw. teoria socjalfaszyunu, majqca przecie:i kr6tki Zywot, za kt6rq nie byla odpo
wiedzialna jedynie KPD; wiemy takie, ii: po VII Kongresie MiE:dzynarod6wka Ko
munistyczna zerwala z politykq odgradzania siE: od potencjalnych sojusznik6w 
w walce z faszyzmem, do kt6rych zaliczono taki:e socjaldemokratöw. Faktem jest 
r6wniei:, Ze SPD niejeden raz sabotowala pröby porozumienia przeciwko ekspan
sywnemu socjalizmowi narodowemu, a republika weimarska ze swoim panicznym 
strachem przed komunizmem i walk� z nim, ze swojq praktykq „upowszechniania" 
art. 48 Konstytucji „nie byla juZ formc1 buriuazyjnej demokracji, ale przedsionkiem 
do faszystowskiej dyktatury" i. Po 30 I 1933 r., kiedy nowe ustawy wbrew ?asadzie 
,,lex retro non agit" karaly przeciwniköw politycznych hitleryzmu za ich dotychcza
sowc:4 dzialalno.SC, przynajmniej w zwalczaniu komunist6w re:iim nazistowski wy
st�powal w roli sukcesora republiki weimarskej, 

Stosunek Autora do komunizmu l4czy si� z brakiem nale:iytego wyeksponowania 
roli, jaka przypadla monopolom kapitalistycznym, kt6re wi4zaly bardziej swoje 
interesy z ruchem narodowego socjalizmu ni:i z istnieniem republiki i dlatego 
pomogly Hitlerowi zostaC kanclerzem i „wodzem narodu". Byloby naiwno.Sciq sq
dziC, :ie dopiero plomienne przem6wienia Hitlera do kapitalistöw przekonywaly 
adresat6w o potrzebie jego poparcia 3• 

Bullock w spos6b interesuj4cy przedstawia tworzenie i rozw6j nowego reZimu 
pal'.lstwowego oraz charakteryzuje dyplomacj� hitlerowskq wobec pru'lstw1 eo do 
kt6rych istnialy roszczenia niemieckie. Wydaje si� trafnie spostrzeZona, podana 
przez Autora jako najistotniejsza, cecha tej dyplomacji: osü1ganie po:iqdanych 
owoc6w w negocjacjach z tymi, kt6rych mo:ina bylo zastraszyC u:iyciem sily w wy
padku oporu, a calkowita nieumiej�tno.SC wsp6lpracy z kimkolwiek na röwnej stopie. 
Ksiq:ika stanowi pröb� usprawiedliwienia roli Wielkiej Brytanii i Francji w okresie 
„Anschlussu" Austrii, aneksji Czech i p6Zniej w czasie wypadk6w aZ do wrzeSnia 
1939 r. Bullock nie zastanawia siE:, jakiej proweniencji sc:4 legitymacje Anglii i Fran
cji (nie m6wiqc ju:i o Wloszech czy Niemczech) do decydowania o losie pafl.stwa 
trzeciego, choC odnosi si� wra:ienie z lektury, Ze „prawo" tych pallstw wyplywa 
jeszcze z ich statusu w czasie konferencji paryskiej. To oczywi.Scie nie jest przeko
nywajqce w tym samy stopniu, jak prezentowanie Chamberlaina jako polityka 
„oszukanego" przez Hitlera. Imperialistyczna cecha polityki wla.Sciwa dla Berlina 
i Rzymu w okresie ukladu monachijsk•iego nie zostala wyraZnie przypisana dzia
lalno.Sci Londynu i Paryi.a. 

Czytelnik polski jest najbardziej zainteresowany okresem od marca 1939 r. ai: 

do kl�ski II Rzecz�pospolitej. Bullock udowadnia, Ze Polska nie mogla przyjc:4(:
propozy_cji sojuszu z Niemcami skierowanego przeciwko Zwiqzkowi Radzieckiemu. 
je:Zeli chciala utrzymaC status niezawislego paiislwa. Opierajqc si� m. in. na doku
mentach Polskiej Biale3 Ksif:gi (Londyn 1940), Bullock stwierdza, Ze sojusz polsko
-niemiecki na bazie paktu antykominternowskiego bylby mo:iliwy, gdyby rzqd 
polski zgodzil si� na niemieckq koncepcj� w sprawie Gdallska i „korytarza". 0 tym 
dobrze wiedzieli nasi me:Zowie stanu i - jak pisze Autor - ,,nalegania Ribben
tropa [eo do przyj�cia roszczen. niemieckich - przyp. nasz] nie wplyn�ly na sta-

2 F. R y s z-k a, Pa?istwo stanu wyjqtkowego. Rzecz o systemie paiistwa i prawa 
Trzeciej Rzeszy, Wroclaw-Warczawa-Krak6w 1964, s. 136. 

3 Por. J. B a n  a s z k i e w i c z, Powstanie partii hitlerowskiej, Poznal'.l 1968, 
s. 447-462; D. Ei c h  h o l t  z, W. S c  h u m a n, Anatomie des Kriegs. Neue Doku
mente über die Rolle des deutschen Monopolkapitals bei dzr Vorbereitung und 
Durchführung· des zweiten Weitkrieges, Berlin 1969, rozdz. I, passim. 
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nowisko Becka, kt6ry nie bez racji oSwiadczyl, i.e opinia spoleczel15twa polskiego 
jest zbyt jednomyslna w tej sprawie, aby m6gl daC innq odpowiedi, nawet gdyby
chcial" (s. 391) •. Na temat rozm6w angielsko-francusko-radzieckich, a p6Zniej nie
miecko-radzieckich, coraz wi�cej si� pisze w literaturze polskiej. Ostatnio zwlasz
cza publikowane dokumenty w „Sprawach Mi�dzynarodowych" uzupelniajq naszq 
wiedz� o tamtych dniach, przyczyniajqc si� do wyjaSnienia dotqd istniejqcych 
wqtpliwo.Sci s. 

Piszqc o agresji niemieckiej na Polsk� Bullock nie wspomina nie o metodach 
walki przyj�tych przez Wehrmacht. Nie moZna by mieC pretensji do Autora, gdyby
nie jego stwierdzenia (s. 507), Ze dopiero wojna z ZSRR nie byla prowadzona „po 
rycersku" przez wojska niemieckie o. \Viadomo przedei., Ze lamanie norm prawa 
mi�dzynarodowego przez Wehrmacht wystqpilo juz podczas kampanii wrze.Sniowej 
i nie stanowilo cechy odr6i.niajqcej agresji niemieckiej na Zwiqzek Radziecki. For-
malne zapewnienie naczelnego dow6dcy wojsk lqdowych gen. Brauchitscha z 1 IX 
1939 r., Ze „sily zbrojne nie widzq w ludnoSci cywilnej swego wroga. Wszystkie 
postanowienia prawa mi�dzynarodowego b�dq szanowane" 1, zostalo przekreS1one
zar6wno przez rozkazy general6w armii, jak i przez faktycznq dzialalnoSC Wehr
machtu. Do cz�stych wypadk6w nale:Zalo zabijanie ludnoSci cywilnej i jeii.c6w 
polskich przez . Zolnierzy niemieckich s. 

R6wniei. tzw. Einsatzgruppen der Sipo und des SD (specjalne grupy operacyjne
policji bezpieczeilstwa i sluZby bezpieczeii.stwa) nie powstaly dopiero w czerwcu 
1941 r., ale zostaly zaplanowane przez H. Heydricha, szefa Sipo i SD, jui. w 1938 r.,. 

jako oddzialy specjalne do pacyfikacji zaj�tych przez wojsko teren6w; miano je 
ui.yC w Czechoslowacji. W czasie przygotowaii.. agresji na Polsk� znowu przystqpiono 
do organizowania „Einsatzgruppen". Dzielily si� one na „Einsatzkommanda" i dzia
laly na ziemiach polskich do polowy paidziernika 1939 r ., odznaczajqc si� szcze-

4 Na ten temat m. in. pisala M. T u  r 1 e j s k a, Druga wojna Swiatowa, t. I, Pra
wdy i fikcje, Warszawa 1968. Sprawa warta odnotowania, gdy:Z czasami slyszy si� 
opini� (por. ,,Wi�Z", 1969, nr 9, s. 77 in), Ze nasza przedwojenna polityka zagraniczna 
odrzucala zdecydowanie powtarzajqce si� proJ)ozycje rzqdu niemieckiego wystqpienia 
razem z Trzeciq Rzeszq przeciwko Zwiqzkowi Radzieckiemu. Ten fakt ma cz�S0iowo, 
zdaniem gloszqcych t� opini�, usprawiedliwiC to, Ze rzqd Polski nie uwzgl�dnial' 
w swojej polityce rzeczywistoSci wyplywajqcej z bezpoSredniego sqsiedztwa Zwiq
zku Radzieckiego, odrzucajqc moZliwoSC porozumienia si� z tym pallstwem, eo mo
gle mieC zasadnicze znaczenie w okresie poprzedzajqcym wybuch II wojny Swiato
wej. Rozumowanie analogiczne jak w wypadku braku zgody Pilsudskiego na orga
nizowanie w Polsee antyradzieckich sil ,interwencyjnych (1919), gdy „rzqd rosyjski 
na emigracji (Rosyjska Konferencja Polityczna w Paryiu) byl rzecznikiem „wiel
kiej i niepodz.ielnej Rosji", wyznaczajqc Polsee rol� podporzqdkowanego pat'lstewka. 

s Rokowania ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji w 1939 r. (za miesi�cznikiem 
radzieckim „MieZdunarodnaja Zyzn) Sprawy Mi�dzynarodowe, 1969, nr 9 i n.). Wy
daje si�, Ze duZo moi.na obiecywaC sobie po wynikach badaii serii stenogram6w po
siedzeii. gabinetu oraz raport6w angielskiej sluZby zagranicznej z 1939 r., udost�p
nionych publiczno.Sci od 1 stycznia br. Londyn zamykal oczy ... (,.Trybuna Robotni
cza", 5 I 1969). 

o Postanowienia konwencji haskiej powinny obowiq2ywaC wojska niemieckie 
z tytulu podpisania tego ukladu przez Niemcy, stqd generalowie Wehrmachtu nie 
mogli si� tlumaczyC, Ze Zwiqzek Radziecki nie przystqpil do tej konwencji. 

7 .,Verordnungsblatt für die besetzten Gebiete in Polen", Berlin 1939, nr 1. 
s Por. rozkaz gen. Reichenaua, dow6dcy 10 armii, z 4 IX 1939 r., w kt6rym 

nakazuje zabicie 3 zakladnik6w wzi�tych z miejscowoSci, gdzie zginie choC jeden 
Zolnierz niemiecki lub dokonany zostanie akt sabota:Zu. O zbrodniczej dzialalnoSci 
Zolnierzy niemieckich pisal S. D a  t n e r, 55 dni Wehrmachtu w Polsee. Zbrodnie 
dokonane na polskiej LudnoSci cywilnej w okresie 1 IX-25 X 1939 r., Warszawa 1967 .. 
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g6lnie w aresztowaniach, egzekucj ach, w wysiedleniach tysi�cy Polak6w i Zyd6w, 
w zajmowaniu przedsiE:biorstw, sklep6w, sklad6w i wiE:kszych warsztat6w 9• 

Na s. 452 Autor pisze, Ze w Generalnym Gubernatorstwie Frank podjijl tzw. 
Ausserordentliche Befriedigungsaktion (nadzwyczajrnl akcjE: pacyfikfcyjnct), znanq 
w skr6cie jako akcj� AB, polegaj<lCcl na likwidacji polskiej inteligencji. Ot6i. akcja 
taka zostala przeprowadzona röwniei. wiosml 1940 r. na terenach whiczonych do 
Trzeciej Rzeszy, jak si� zdaje, z jeszcze wi�kszym nasileniem nii. w GG. 

Trudno przyiclC poglc:id A. Bullocka (s. 436), i.e Hitler we wrzeSniu 1939 r. nosil 
siE: z zamiarem utworzenia „oddzielnego ukraillskiego pailstewka wykrojonego ze 
wschodnich obszar6w Polski". N:ie m6wi o tym Zaden znany dokument z tego 
-okresu. Natomiast wczeSniej, jeszcze przed zasadniczymi rozmowami niemiecko-
-radzieckimi, istnialy projekty utworzenia we Wschodniej Galicji satelickiego paii.-
stwa ukraiii.skiego, a taki.e „skomasowanie mniejszoSci bialoruskiej na samodziel
nym obszarze pal1.stwowym". Tworzenie marionetkowych pail.stewek ukraiflskiego 
i bialoruskiego mialo byC uzasadnione planowam1 napaSciq na Zwü4zek Radziecki. 
Buforowe, marionetkowe twory miano traktowaC jako „baz� przygotowawczc4 o bez
cennej wartoSci dla szeroko zakrojonego rozbicia Rosji" 10. W sytuacji kiedy rzqd 
niemiecki dwukrotnie, 3 i 9 wrzeSnia, przez swojego ambasadora Schlenburga 
zapewnial Zwiqzek Radziecki o swoim „desinteressement" wobec teren6w na wsch6d 
-od linii rzek P,isy, Narwi, Wisly, Sanu i ponaglal do zaj�cia tych ziem, logiczny 
wydaje si� wniosek, Ze Hitler we wrzeSniu 1939 r. nie nosil si� jui. z zamiarem 
utworzenia satelickiego par'lstewka ukrair'lskiego. Natomiast w tym okresie nadal 
.aktualna byla sprawa utworzenia polskiego ,,Reststaat". Dopiero po 25 IX 1939 r., 
po wydaniu przez Hitlera rozporzqdzenia o organizacji zarzqdu wojskowego na 
2iemiach polskich, wnioskowaC moi.na, Ze Trzecia Rzesza zrezygnowala � utworze
nia „polskiego par'lstewka szczqtkowego". Stqd mo:Zna polemizowaC z wyrai.onym 
przez prof. Ryszk� sqdem, Ze plan Hitlera eo do utworzenia quasi-niepodleglego 
par'lstewka polskiego „nie znajduje potwierdzenia w fr6dlach'' (s. 12) 11• 

W zakor'lczeniu trzeba wspomnieC o opozycji antyhitlerowskiej, k6rej Bullock 
poSwi�cil w ksic4Zce sporo .miejsca, wyolbrzymiajqc jej rzeczywiScie spelnionq ro-
1� 12

• Piszqc o opozycji Autor mySli o pozakomunistycznych kolach przeciwnik6w 
Hiitlera w latach 1933-1945, o kt6rych przeciei. powiedzieC nie moi.na, Ze tworzyly 
,,ruch oporu", w niczym sie:: bowiem Hitlerowi w praktyce nie oparly, iadnej czyn
nej walki z jego ruchem nie prowadzily. Ich dzfalalno.SC sprowadzala siE: do two-

9 nEinsatzgruppen" (v.:'.yrok i uzasadnienie) opracowali: s. D a  t n e r, J. G u m
k o w s k i, K. L e s  z c z y 11 s k i w „Biuletynie Glöwnej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsee, t. XIV, 1963, s. X. 

10 Taki obraz hitlerowskich plan6w wynika i: notatki gen. Brauchitscha z jego 
rozmowy z führerem z 25 III 1939 r. (Wojskowy Instytut Historyczny, !MT, dok. 
r -100) oraz z memorialu Partyjnego Biura Polityki Zagranicznej z 14 VI 1939 r. 
(Das p_olitische Tagebuch Alfred Rosenberg 1934 und 1939/40, München 1964, 
s. 168 1. n.). 

11 Por. dyrektywa führera nr 4 z 25 IX 1939 r., memorial ambasadora von Mol
tke z 26 IX 1939 r., w: Documents on German Foreign Policy 1918-1945, Seria D 
(1937-1945), t. VIII, The War Years, September 4, 1939 - March 18, 1940, Washington 
1954, s. 135 ii 137, taki.e: Cz. M a d e  j c z y k, Cele wojenne Rzeszy po podboju Pol
ski (Wojskowy Przeglqd Historyczny, 1962, nr 4); K. R a d  z i w o  11. c z y k, Plany pa� 
lityczne Trzeciej Rzeszy wobec Polski i ich realizacja w akresie ad 1 wrze§nia da 
25 paZdziernika 1939 r. (Najnowsze dzieje Polski, Materialy i studia z okresu II woj
ny swiatowej, 1968, t. XII). 

12 ZawaZyla tu zapewne nadmierna ufnoSC wobec ustalefl badaczy zachodnio
niemieckich, i:e wspomnieC tutaj F. von S c  h la b r e  n d o r f f  a Offiziere gegen 
Polenpolitik 1939-1945, Stuttgart 1961, s. 41, 74 i. n. 
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rzenia plan6w „Nowych Niemiec" po wojnie i do pr6b organizowania przewrotöw, 
notabene nigdy nie zrealizowanych (grupy Becka, Ostera i Goerdelera). Nieliczna 
opozycja przeciw Hitlerowi, kt6ra swq dzialalnoSC zamarkowala wlaSciwie przy 
kollcu wojny (rok 1943 i nast�pne), nie byla protestem przeciw politycznemu pro
gramowi Hitlera, nie miala w zasadzie ii.nnego celu, zrodzila si� w latach wojny 
z moralnego oburzenia przeciwko metodom hitlerowskim, przeciwko potwornoSciom 
dokonywanym z rozkazu führera. Sam program polityczny reZimu byl aprobowany, 
jak dlugo Jego realizacja przynos,iJ:a sukcesy, Kiedy zaczt::lo wyrastaC coraz wi�ksze 
niebezpieczer'lstwo zniszczenia Niemiec, wtedy dopiero opozycja zacz�la szukaC kon
takt6w z paflstwami zachodnimi, wskazujqc na „niebezpieczer'lstwo wzrastania 
wplyw6w ZSRR", na to, Ze „panslaw,izm mo:ie staC si� gro:Z.niejszy od pangerma
nizmu", czy tei; na gotowoSC zmontowania „wsp6lnej krucjaty antykomunistycznej''. 
Nawet 1,umiarkowana" grupa Becka szermowala argumentem „koniecznoSci zacho
wania r6wnowagi sil i okielznania mocarstwa wschodniego", oferujqc pomoc przy
szlych Niemiec w opanowaniu „nieuchronnego po wojnie chaosu w Europie" u. 
Generalizujqc: pragnienia znakomitej cz�Sci „innych" Niemc6w zmierzaly do okreS
lenia roli przyszlych Niemiec dosyC podobnej do tej pozycj,i, kt6rq p6Zniej uzyskala 
lub chciala uzyskaC NRF. 

Uwagi powyZsze nie pomniejszajq wielkiego znaczenia omawianej ksiqzki, sq 
one raczej refleksjq polsk,iego czytelnika, nad kt6rym - jak zauwaZyl F. Ryszka -
ciqZy inny bagai; doSWiadczell, tragiczniejszy, ale i bardziej pouczajqcy nii; w wy
padku rodak6w Alana Bullocka. 

Edward Jc:drzejewski 

Teresa Kegel 

,,ZESZYTY RACIBORSK!E »STRZECHA,", t. !, Racib6rz 1969, pod red. A. No
wary. 

Jesieniq 1969 r. ukazal si� I tom „Zeszyt6w Raciborskich »Strzecha«''
i 

dzielo 
zbiorowe 1udzi zakochanych w swoim regionie, zrzeszonych w Towarzystwie Milo
Snik6w Ziemi Raciborskiej. Sklada si� on z 4 cz1;:Sci: opracowar'l monograficznych, 
studi6w i material6w, kroniki i;ycia kulturalnego oraz dzialu recenzji i sprawozdall. 
Dzialacze ziemi raciborskiej bowiem zamierzajc:1 nie tylko propagowaC: wiedz� o tej 
cz�Sci Polski, lecz tak:ie prowadziC badania naukowe i ich rezultaty publikowaC 
na lamach swego wydawnictwa. Zadanie to niezwykle ambitne i sqdzc1c na podsta
wie treSci recenzowanego tomu w pelni mo:iliwe do zrealizowania przez zesp61 
zrzeszony wok6l Towarzystwa. 

W dziale pierwszym ukazaly si� dwa artykuly: R. Lobos poSwiE:cony Zakladorn 
Elektrod W�glowych „1 Maja" w Raciborzu oraz A. Nowary - miejscowemu Stu
dium Nauczycielskiemu w latach 1954--1964. R. Lobos w przystE:pnej formie przed
stawila dzieje jednego z najwiE:"kszych przeds,iE:"biorstw w tym mieScie. Na podsta
wie material6w archiwalnych oraz wspomniell ludzi zwiqzanych z tym obiektem 
zarysowala jego rozw6j od 1895 r. do dziS, wydobywajc:lC na Swiatlo dzienne po
wü1zania z tak wielkimi potentatami przemyslowymi, jak koncern Siemensa z okresu 
niemieckiego, totalne zniszczenia w 1945 r. i wreszcie trud odbudowy i rozbudowy 
zakladu w Polsee Ludowej .. A. Nowara w swoim artykule zajql si� dziejami jednego 

13 D. B a n h o eff e r, Gesammelte Schriften,·Oekumene, Briefe, Aufsaetze Do
kumente 1928-1943, t. I, München 1945, memorial bpa Chichestera. 
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z siedmiu - jak wspomina najstarszych studi6w nauczycielskich w Polsee. 
KreSli tradycje historyczne zwic\zane z ziemic;l raciborskq, zabiegi o powolanie tego 
typu szkoly jeszcze w okresie niemieckim, poczc1tek nauk,i w otwartej w 1954 r. 
p6lwyi.szej szkole w Raciborzu i wreszcie rezultat 10-letniej pracy tak dydaktycznej� 
jak: i polityczno-spolecznej raciborskiej uczelni. Zar6wno artykul R. Lobes, jak 
i A. Nowary napisane sc:1 z du:iym zaangaZowaniem i pasjc}. Tak mog& pisaC tylko 
ludzie, kt6rzy przywiqzani sq do swojego regionu. R. t.obos wykazala w swoim 
studium umiejE;tnoSC przedstawienia problem6w trudnych w sposöb przystE;pny. 
Relacjonowanie bowiem zagadniell z dziedz.iny spoleczno-gospodarczej nie jest za
daniem latwym. A. Nowara, zasluZony nauczyciel ziemi raciborskej, odznaczony 
m. in. KrzyZem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zwi.izany jest ze studium 
nauczycielskim od szeregu jui; lat. Napisal na ten temat kilka artykul6w i miscel
lane6w (Pierwszy Zjazd Absolwent6w Liceum OgOlnoksztalcqcego dla Pracujqcych 
w Raciborzu, Katowice 1959, Aktyw Ogniska ZNP przy Studium Nauczycielskim 

w Raciborzu, ,,Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego", nr 3), 
W studiach i materialach zamieszczono artykuly: S. Czui pt. Wplyw miasta Ra

ciborza na wiejskie zaplecze w zakresie zastrudnienia, L. Urbanowicza Przemysl 

w raciborskim podregionie gospodarczym, A. Nowary poSwif:cony Towarzystwu Zie
mi Raciborskiej oraz T. Goniewicza - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajo
znawczemu w Raoiborzu. Wydaje siE:, ii; podzial na opracowania i monografie oraz 
studia i materialy jest sztuczny. Zgrabniej b�dzie w przyszloSci stworzyC tylko j�den 
dzial: studia i materialy. Zar6wno bowiem artykuly z opracowaii. monograficznych 
recenzowanego tomu moZna by przesunqC do dzialu drugiego, jak tei; studium 
S. Czui do opracowaii. monograficznych. Artykuly dotyczqce Towarzystwa Mil0Sni
k6w Ziemi Raciborskiej i Polskiego Towarz:rstwa Turystyczno-Krajoznawczego 
moglyby ukazaC si� w dziale z Zycia kulturalnego. Dodajmy, iZ zar6wno prace 
S. Czui, jak i L. Urbanowicza zawierah::. wiele rzeczowych i wywaZonych informa
cji, kt6re mogq byC z poi;ytkiem wykorzystane w pracach monograficznych dotyczq
cych Zycia gospodarczego Opolszczyzny po 1945 r. 

W dziale poSwi�conym Zyciu kulturalnemu ukazala si� kronika kulturalna 
opracowana przez W. Hendzla, obejmujqca okres pierwszego p6lrocza 1966 r. Wydaje 
si-=:, ii; tego rodzaju zestawienia - skqdinc1_d ciekawe - ze ·wzgl�du na fragrnenta
rycznoSC nie przedstawiajc1 wi�kszej wartoSci. NaleZaloby natomiast podawaC w tym 
dziale gl�bszq analfa� dzialalnoSci kulturalnej na ziemi raciborskiej. Dzial czwarty 
obejmujc1cy recenzje i sprawozdan.ia, zawiera om6wienie publikacji dotyczqcych Ra
ciborza i regionu raciborskiego, Jest to r6wnieZ dziial zaslugujc1cy na uwag�. Autorzy 
recenzji wykazujq duZq znajomoSC przedmiotu, rzeczowo wytykajq niedociqgni�cia 
omawianych prac. Dowodzi to, Ze wok6l „Zeszyt6w Raoiborskich" skupiona jest 
powaZna grupa historyk6w, Smialo mogqca nie tylko popularyzowaC wiedz� wlasne
go regionu, lecz i podejmowaC badania par excellence naukowe. 

11Zeszyty Raciborskie" mogq staC si� powaZnq publikacjc1 popularnonaukowc1, 
do kt6rej z poZytkiem si�gnc1 zar6wno zawodowi historycy, jak i nauczyciele� 
dzialacze polityczni oraz ludzie zwiqzani z instytucjami kulturalnymi. 

Karol Fiedor 




