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Sob6tka 1971 1 

T. G o s p o d a r e k, WALKA O KULTUR!') NARODOW!\ LUDU NA SL!\SKU 
(1815--1863), Wroc!aw 1968, ·ss. 346. 

Jest to ksü1Zka bardzo ambitna i bardzo nieudana. Celem jej jest w gruncie 
rzeczy przedstawienie niemal calych dziej6w polskoSci, ze szczeg6lnym uwzgl�dnie

niem kwestii j�zyka polskiego i polskiej literatury w okresie p6lwiecza. Temat to 
ogromny, przerastajqcy moi:.liwo.Sci jednej, choCby najobszerniejszej monografü, usi
lujc\Cej w spos6b wyczerpuj,lCY, ir6dlowo om6wiC mn6stwo ogromnie zloi:onych 

zjawisk. Autor nie podolal postawionemu sobie zadaniu. Sama koncepcja pracy 
budzi powai:ne zastrzei:.enia. Jui: sam tytul ksiiji:ki nie odpowiada jej treSci. W isto
cie jest ona poSwiE:cona rozwojowi piSmiennictwa ludowego na G6rnym Slc1sku, 

a nie „walce o kultur� narodowq ludu na Slqsku", jak to zostalo okreSlone w ty

tule. ObecnoSC narodowej kultury polskiej na G6rnym Slqsku mogla byC (i byla 
w latach p6Zniejszych) raczej wynikiem rozwoju narodowej SwiadomoSci G6rno

S1q'Zak6w, wzrostu ich zaintP.resowaii. oSwiatq, czytelnictwem, kulturq w og6Ino5ci 
(Autor opisuje sporo fakt6w, kt6re dowodz& tego) ani:Zeli skutk.iem jakiejS Swiado

mie podj�tej „walki". W uwagach wstE:pnych precyzuje si� nieco odmiennie cel 
pracy aniZeli w tytule. Zapowiada si� tarn, Ze przedmiotem ksic1Zki bE:dc\ ,,zagad

nienia polszczyzny w publicystyce czasopi.Smienniczej niemiecko-polskiej oraz litera
tury dla ludu - jako istotne czynniki kulturotw6rcze decydujc1ce o aktywizacji 

narodowej i politycznej mas polskich na Sic1sku" (s. 7). A wiE:C zagadnienie „walki" 
zostalo tu sprowadzone do „polemiki" prasowej, kt6rej istotnie ksi&Zka po.Swi�ca 

ogromnie duZo uwagi. Wqtpliwe jest jednak, czy - jak twierdzi T. Gospodarek -
owe polemiki w spos6b istotny wplywaly na Swiadomo.SC narodowc1 Polak6w (jak 
mogla na to wplynqC prasa niemiecka ?). Rozw6j piSmiennictwa byl wynikiem 
rosmicych potrzeb spolecznych i kulturalnych, czego Autor wyra:Z.nie nie precyzuje 
na wst�pie. Oddzialywanie w kierunku narodowym bylo raczej ubocznym skutkiem 

niZ celem literatury ludowej. 

Ramy chronologiczne pracy i spos6b ich wyjaSnienia budzq r6wnieZ istotne 

zastrzeZenia. Przyj�cie 1815 r. jako daty poczc1tkowej dla swych rozwai:aii. tlumaczy 
Autor faktem, Ze kongres wiede11ski otworzyl „nowy okres w historii narodu pol
skiego", eo nie ma Zadnego zastosowania w odniesieniu do Slqska, kt6rego sytuacja 

polityczno-prawna nie ulegla zmianie po tym roku. Cezur� kollcowc1 pracy nalei:a
loby przesum\C o kilka lat p6:Z.niej, do 1870 r., posiadajqcego bez por6wnania wiE:k

sze znaczenie dla :iycia politycznego Polak6w na G6rnym Slc1sku aniZeli powstanie 
styczniowe. Na koncepcji pracy ujemnie zawa:iylo r6wnie:i r6wnolegle omawianie 

problematyki polskiej na Dolnym Slqsku, pod wieloma wzgl�dami zasadniczo od
miennej od zagadniell. g6rnoS1qskich. Przyczynilo si� to znacznie do zagmatwania 
toku wykladu, kt6ry i bez tego nie grzeszy przejrzysto.Scic1. Brak przemySlanej 

koncepcji pracy przejawia si� m. in. w og6lnikowych tytulach rozdzial6w, bardzo 
cz�sto nie odpowiadajqcych tre.Sci odno.Snych fragment6w ksiqZki, np. tytul czE:Sci r 
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.,Kwestia Polszczyzny w publicystyce" nie informuje, o jakq publicystykr;; chodzi. 
Tytul rozdzialu I w czr:Sci I „Program germanizacji" nie m6wi, o czyj program tu 
chodzi. Zresztq po przeczytaniu tego rozdzialu latwo siE: przekonaC, Ze nie „pro
gram" jest tu gl6wnym przedmiotem rozwai:all, lecz r6Zne, czr:sto luino ze sobq 
zwiqzane kwestie poloi:enia ludnoSci polskiej, dc1Zeti. germanizacyjnych, postawy 
opinii niemieckiej wobec zagadnieri jE:zyka polskiego, obrony ludnoSci polskieJ przed 
germanizacjq itp. A nade wszystko ta czr:SC pracy nie daje odpowiedzi, jaki to byl 
6w 11program germanizacji''i przez kogo wysuwany, z jakich powod6w, po eo itp. 
W rozdziale II czr:Sci I obiecuje sir: wyja.SniC czytelnikowi, w jaki spos6b prasa 
(nie precyzuje si�, jaka prasa) odnosila si� do „polityki bezwzgh;dnej germaniza
cji". Daje to zapowiedi om6wienia r6wnieZ jakichS metod „wzgl�dnej germanizacji". 
Na ten temat niczego jednak w ksit:4Zce dowiedzieC siE: nie moZna, co 'prowadzi do 
przekonania, Ze poj�cie „bezwzgl�dnej germanizacji" uZyte jest calkiem zdawkowq 
(s. 44, 45). Rozdzial II cz�Sci I przedstawia nie tyle zagadnienia germanizacji, jak 
by to wynikalo z tytulu, ile problem jE:zyka polskiego, i to nie w opinii prasy, lecz 
w oczach pewnych publicyst6w, dzialaczy itp. Autor ogranicza si� tylk.o do obszer
nego zreferowania ich poglqd6w, nie podejmuje pr6by ich wyja.Snienia. Odnosi siE: 
wraZenie, Ze Autor uwaZa streszczenie za sw6j gl6wny cel badawczy. Sam zresztq 
uczestniczy emocjonalnie w referowanych polemikach, sympatyzujqc z jednymi po
glqdami, zZymajqc si� na inne. Np. na s. 37 czytamy: ,,rzeczowe argumenty i hu
manitarne apele tych liberalnych obrol1.c6w polskiego ludu i jego j�zyka trafialy 
na bardzo kamienistq gleb� ... ", oczy�i.Scie ze strony germanizator6w. Naiwne to, 
bo wynika z przekonania, jak gdyby o post�powaniu ludzi, o ich poglqdach decy
dowala istotnie rzeczowa argumentacja, a nie okre.Slone p·ragnienia i interesy. In
nym tego przykladem jest twierdzenie na s. 41: ,.Niepomny na rzeczowq obron� 
Slqskiej polszczyzny okre.Slal [Otto Fischer] mow� g6rnoS1qskiego Polaka jako 
jakqS zbieranin�" . .Zadnej kwestii historycznej twierdzenie to nie wyja.Snia. W roz
dziale IV cz�Sci I Autor tylko werbalnie okre.Sla okres po Wio.Snie Lud6w jako nowy 
w zakresie zmiany stanowisk w sprawie polszczyzny. Jedynie zdawkowo stwier
dza si�, Ze wplyn�la na to sama rewolucja i polityka szkolna Bogedaina. Ponadto 
tok wy:kladu nie jest konsekwentnym rozwini�ciem tych przewodnich zaloZeii. Autor 
postE:puje tak jak w poprzednim rozdziale, omawiajqc po�lqdy poszczeg6lnych os6b 
w porzqdku chronologicznym, nie troszczqc siE: o ich rzeczowe usystematyzowanie. 
W kr6tkim rozdziale V podsumowuje siE: rozwaZania I CZE:Sci pracy. Ale ten bilans 
naukowy zaczyna si� od pewnej mistyfikacji, bo juZ w pierwszym zdaniu stwierdza 
si�, Ze „walka o polszczyznE: na Slqsku stanowila zasadniczq form� oporu 
mas polskich przeciw polityce germanizacji i asymilacji". MoZe tak i bylo, 
ale Autor owego „oporu mas" nie przedstawil, piszqc jedynie o polemikach publi
cystycznych. Mistyfikujqce jest r6wnieZ zdanie nast�pne: ,,Przelamywaly si� w niej 
[tzn. w walce o polszczyzn�1 niemal wszystkie procesy spoleczne, polityczne, na
rodowe, kulturalne ... " MoZe siE: to wszystko "przelamywalo", ale Autor tego nie 
dowi6dl. Bezpodstawnie sugeruje si� tu r6wnieZ, jakoby od przesycenia polemik 
j�zykowych tre.Sciami politycznymi zale:Zal narodowy rozw6j G6rnego Slqska w du
chu polskim (s. 155-157). 

Chyba najdziwniejsze dla koncepcji i konstrukcji pracy jest to, Ze najwiE:kszy, 
prawie stustronicowy rozdzial po.SwiE:cono w niej r6Znym kwestiom literatury ludo
wej w calej Polsee, z wylqczeniem Slqska pruskiego, kt6remu praca jest poSwiE:
cona (s. 161-255). Autor nie spr6bowal nawet wytlumaczyC siE: z tego przed 
czytelnikiem i nie wyja.Snil, w jakim zwiqzku rozdzial ten pozostaje z gl6wnq 
treSciq ksiqZki. Brak rozsqdnej koncepcji pracy i przejrzystej jej konstrukcji jest 
jednym ze ir6del chaotyczno.Sci w przedstawianiu zagadniel1. Przej.Scie od jednej 



Recenzje 101 

kwestii do drugiej jest bardzo cz1;sto zaskakujqce i niezrozumiale. Autor nie zawsze 
okre.Sla wewn1;trzne cezury w dziejach polskiej kwestii j�zykowej na Sl&sku mi�dzy 
r. 1815 a 1863, dlatego nie zawsze wiadomo, eo w jakich latach bylo najistotnlej
sze i dlaczego? 

W problematyce j�zyka polskiego na G6rnym Sl&sku Autor niemal wcale nie 
dostrzega istotnych problem6w historycznych. Nie stara siE: usystematyzowaC po
gl&d6w zwolennik6w i przeciwnik6w j�zyka polskiego w r6i:nych dziedzinach i:ycia 
publicznego, nie pr6bujqc dociec spolecznych, politycznych, ideologicznych itp. ir6-
del ich pogh\d6w. Ksiqi:ka nie informuje w og6le o pre�entowanych polemistach 
ponad to, co powiedzieli czy napisali o j1;zyku polskim. Nie pr6buje si� wyjaSniC 
sensownie, dlaczego w pewnym okresie w og6le rozwin�la si� namil;tna polemika 
na temat jE:zyka polskiego na Sl&sku, skqd powstal, z jakich przeslanek zrodzil si� 
og6Inie poruszany w ksiqZce problem podnoszenia kultury i poziomu umyslowego 
G6rnoS1qzak6w. Prawdopodobnie ir6dlem dyskusji byla nie kwestia, jak naleiy 
germanizowaC Polak6w, lecz w jaki spos6b przystosowaC ludnoSC polsk& do no
wych, coraz bardziej komplikujqcych si� potrzeb i wymog6w Zycia spolecznego. 
Problem, czy nalei:y to osi&gnqC poprzez podniesienie oSwiaty ludnoSci polskiej, 
przez udostE:pnienie jej j1;zyka niemieckiego, czy tei: poprzez nauczanie dzieci pol
skich w j�zyku polskim, byl prawdopodobnie zagadnieniem wt6rnym, choC bardzo 
zasadniczym. 

Przytoczone w ksiq:Zce wypowiedzi polemist6w dajq nieraz nie wykorzystane 
przez Autora mo±liwoSci okreSlenia ir6del ich poglqd6w. W pracy stwierdza si� np., 
Ze w „dyskusji nad kwestiq r6wnouprawnienia polszczyzny dawaly o sobie znaC 
okreSlone stanowiska polityczne" (s. 39). Byloby nader ciekawe, na czym one pole
galy. Jei:eli polemiSci sympatyzujqcy z Polakami odnosili si1; niech1;tnie do Rosji 
(s. 39), z pewnoSciq byli przeciwnikami ustroju absolutystycznego, kt6rego uosobie
niem byl w6wczas ten kraj (por. s. 59 - o poglqdach Mosbacha). Niesprecyzowanie 
kryteri6w porzqdkujqcych poglqdy r6i:nych os6b na zagadnienie j�zyka polskiego 
sprawia, ±e Autor nie umie oceniC podobnych w formie opinii germanizatora Rend
schmidta i Lompy; tego ostatniego trudno posqdziC o poglqdy germanizatorskie 
(s. 46-47). Obydwaj uznawali potrzeb1; przyswojenia sobie j1;zyka niemieckieio 
przez ludnoSC polskq, ale kierowali si� w tym odmiennymi intencjami, Rend
schmidt - germanizatorskimi, Lompa - w nadziei, i:e to ulatwi Polakom obron� 
ich interes6w w r6i:nych dziedzinach Zycia publicznego. Kiedy si� przekonal, iZ to 
nie rozwiqzuje zagadnienia, zmienil poglqdy w tej sprawie. 

Stosunek wladz pruskich do kwestii j�zyka polskiego na Slqsku wyplywal -
wedlug Autora - z postawy germanizatorskiej, wyst�pujqcej z r6i:nym nasileniem. 
Jest to zbyt uproszczone wyjaSnienie. W pracy np. nie zwraca si� uwagi na fakt, 
±e kiedy w kolach rzqdowych w Berlinie zrodzil si1; plan powolania do fycia 
katedry slowiall.skiej na Uniwersytecie Wroclawskim, prowincjonalne wladze pru
skie na Sic1sku odniosly si� do tego stanowczo niech�tnle, podobnie jak do plan6w 
nauki j1;zyka polskiego w szkolach Srednich Wroclawia. W pracY T. Gospodarka 
nie wspomina si1; o bardzo interesujqcym fakcie, Ze w pierwszej polowie XIX w. 
podczas wyborOw na Iandrat6w pierwszorzE:dne znaczenie na G6rnym Slqsku mial 
fakt, czy kandydat na ten urzc1d znal j�zyk polski, bo jego znajomoSC podwy±
szala znacznie szanse kandydata na otrzymanie stanowiska landrata. Zainteresowa
nie si1; sprawami polskimi na Slqsku ze strony polsk.iej opinii w r6Znych zaborach 
ocenia Autor jedynie z punktu widzenia narodowej solidarnoSci, ksztaltowania si1; 
og6lnego frontu wszystkich Polak6w przeciw naporowi niemczyzny (np. s. 101-103). 
Jest to niewystarczajqce, bo nawet nie wyjaSnia, skqd i w jakich warunkach zro
dzily si� owe hasla · solidarnoSci narodowej. Ponadto Sc\ to zjawiska, kt6re mo:Zna 
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sensownie wytlumaczyC w kontekScie problematyki tych ziem polskich (poza $1�
skiem), w kt6rych rosm,ce zainteresowanie zagadnieniami jt:zyka polskiego na G6r
nym SI1:1sku bylo wyrazem pewnych m:iejscowych przeobraZefl ideowych i poli
tycznych. 

Niejasno i w spos6b zagmatwany przedstawia sit: w pracy stanowisko kleru 
katolickiego wobec germanizacji i polskoSci. Dla duchowieristwa nie istnial dyle
mat popierania germanizacji lub obrony jt:zyka polskiego, jak sugeruje Autor (s. 21). 
Wyst�powalo ono przeciw polityce wynarodowienia, w obronie praw jE:zykowych 
ludnoSci polskiej. Zmuszaly do tego r6wnieZ inne powody nii te, kt6re wymienia 
si«: w pracy. Mianowicie duchowieristwo przeciwne bylo rozwojowi stosunk6w 
kapitalistycznych, gdyZ oddzialywaly one destrukcyjnie na tradycyjne, ludowo
-patriarchalne stosunki spoleczne, sprzyjaj,:1ce wplywom koSciola wSr6d ludnoSci. 
PoniewaZ rozwojowi kapitalizmu towarzyszylo poglE:bianie siE: SwiadomoSci i r6Znic 
narodowych, ksiE:ia niechE:tnie patrzyli na budzqce siE: uczucia narodowe nie tylko 
Polak6w, ale i Niemc6w. Przychodzilo im to tym latwiej, ie bliski im byl uni
wersalizm katolicki, obcy idei narodowej. Nie moZna stE: wiE:c zgodziC z twierdze
niem T. Gospodarka, Ze duchowieI1stwo jedynie „tolerowalo tradycyjne wlaSciwoSci 
etniczno-j�zykowe rodzimej ludno.Sci polskiej, determinujc:1ce jej separatystyczne 
poczucie wiE:zi regionalnej ... " Ot6i duchowieD.stwo nie tylko „tolerowalo" owe „tra
dycyjne wlaSciwo.Sci ... ludno.Sci polskiej", ale we wlasnym interesie czynilo wszy
stko, aby je podtrzymaC i umacniaC. Jeteli przy tym w pracy T. Gospodarka 
stwierdza si� r6wnieZ, Ze duchowieristwo „sprzeciwialo si� jednak zdecydowanie 
wszelkim pr6bom aktywizacji SwiadomoSci narodowej ... " (s. 21), to jest to przesada, 
gdyi t\t okresie badanym przez Autora nie spotykamy na Sl,:1sku G6rnym powaZ
nych pr6b „aktywizacji" narodowej Polak6w, ani tei ksiE:ia katoliccy nie dostrze
gali tarn w6wczas takiego zjawiska. Nie mogli wiE:c walczyC, nie wiedz,:1c, z kim 
lub z czym walczq. Zupelnie balamutne jest stwierdzenie, jakoby ze strony du
chownych katolickich „owo sztuczne [? - uwaga moja, M. P.] podtrzymywanie 
regionalnego separatyzmu bylo jednym z zasadniczych warunk6w realizacji polityki 
germanizacyjnej" (s. 21). Wydaje si�, ie wr�cz przeciwnie, 6w „regionalny separa
tyzm" (nie najszcz�Sliwsze to okreSlenie) wla.Snie sprzyjal utrzymywaniu siE: 
odr�bno.Sci jE:zykowej Polak6w, bo byl to "separatyzm" w stosunku do ludno.Sci 
niemieckiej, jej j�zyka, obyczajowo.Sci (odmiennej od obyczajowoSci polskiej} itp. 
Zresztq dwie strony wstecz dowiadujemy siE: z ksiqZki, Ze dqienia germanizacyjne 
na G6rnym Slqsku „natrafialy na ogromne trudnoSci wynikajl;\_ce z historycznej, 
piastowskiej tradycji tej ziemi i ze swoistego separatyzmu regionalnego polskiego 
ludu" (s. 18). Jak z tego wynika, Autor w spos6b sprzeczny ocenia to samo zjawisko 
w zaleZnoSci od tego, jak to pasuje do okre.Slonej tezy (por. s. 186). 

Do kwestii stanowiska duchowieD.stwa katolickiego wobec j�zyka polskiego 
i germanizacji powraca Autor jeszcze wielokrotnie w dalszych fragmentach pracy 
(por. s. 23, 61-62, 83, 84, 87, 105, 110, 113-115). Na s. 23 stwierdza, ze od r. 1848 

,.K0Sci6l na Slc:1sku, nie wyst�puj,:1c przeciw generalnej linii politycznej germanizacji, 
decydowal siE: w okreSlonym stopniu na bardziej niezaleinq polityke [niezalei:nq -
od czego? - dop. m6j, M. P.] j�zykowq w odniesieniu do katolickich rzesz Sl,:1skich 
Polak6w". Wydaje sie, Ze wr�cz przeciwnie, k0Sci6l katolicki na $l,:1sku wystepowal 
przeciw germanizacji. Opr6cz powod6w wyiej wyszczeg6lnionych sklaniala do tego 
r6wnieZ walka katolicyzmu o niezalei:noSC od czynnik6w pallstwowych. Krytyka 
germanizacji byla forme\ krytyki wladz Swieckich, a postulat swob6d jezykowych 
dla jezyka polskiego uzasadnial w przekonaniu opinii katolickiej iqdanie calkowitej 
wolnoSci politycznej dla ko.Sciola (por. s. 62). R6wniei stanowisko katolickiego zjazdu 
w Nysie w kwestii j�zyka polskiego przedstawione jest w ksi&ice w spos6b nie-
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pelny i niejasny (s. 113-114). Zupelnie nie wiadomo, jak naleZy rozumieC „religijnq 

motywacjE: ... obrony jE:zyka polskiego" na tym zjeidzie jako „wynikajqcq z obawy 

przed protestantyzacjq polskiego ludu na Slc4sku". W poprzednich uwagach na ten 

temat byla mowa takZe o innych motywach. Niezrozumiale jest twierdzenie, Ze 
„kwestia polszczyzny ujawniala w okresie Wiosny Lud6w sw6j nowy wyznaniowy 

aspekt ... " Trudno siE; domySliC, co to jest 6w „wyznaniowy aspekt", a ponadto Autor 

m6wil ju:Z o zwic4zkach miE;dzy kwestiq jE;zyka polskiego i religii w odniesieniu do 

lat wczeSniejszych. 
Ksic4Zka T. Gospodarka budzi bardzo wiele wc4tpliw0Sci i zastrzeZeil, a ich zre-, 

ferowanie zajE;loby bardzo du:Zo miejsca. Wypada wiE;c ograniczyC si� jeszcze tylko 

do niekt6rych uwag. Trudno jest zgodziC siE; z twierdzeniem, jakoby „germani

zatorzy" obawiali siE: 
"

otwartego konfliktu narodowoSciowego i politycznego" w wy
niku ewentualnego „oficjalnego uznania podstawowych praw j�zykowych S1qzak6w". 

Z tego rodzaju obawami spotykamy siE: znacznie p6iniej. Ponadto poj�cie „konfliktu 
narodowoSciowego i politycznego" jest tu niejasne (s. 19-20). Nie odpowiada praw

dzie r6wnieZ twierdzenie, jakoby walka ludnoSci polskiej o polszczyzn� przeciw 

germanizacji byla w omawianym okresie 
"
Swiadomym przejawem postawy narodo

wej" (okreSlenie nie przemySlane, nieprecyzyjne), podobnie jak opinia, i:Z „germani

zowana ludnoSC polska zdawala sobie sprawE;, Ze tylko dziE;ki r6wnouprawnieniu 

j�zykowemu, oficjalnemu uznaniu jE;zyka polskiego w Zyciu publicznym b�dzie 
w stanie wydobyC siE; z n�dzy" itp. To trzeba by wpierw udowodniC (s. 30). Sprze

czne z tymi twierdzeniami Autora Sc\ inne jego opinie, Ze brak bylo „na razie" na 
G6rnym Slqsku „dynamicznych element6w politycznych aktywizujqcych SwiadomoSC 
narodowq i poczucie przynaleZnoSci do og61nopolskiej wsp61noty historycznej i kul

turalnej" (s. 30). Trudno to pogodziC z przekonaniem, Ze „walka o polszczyzn�" byla 
m. in. ,,Swiadomym przejawem postawy narodowej". NieScisle jest r6wnieZ twier
dzenie, jakoby tylko „do lat czterdziestych walka z germanizacjq na Slqsku" miala 

,,raczej formE; obrony, odpierania fali niemczyzny [a wiE;c nie tylko obrony - dop. 
m6j, M. P.], biernego oporu". W duZym stopniu bylo tak r6wniei: w nastE;pnych 
dziesiE;cioleciach. 

Fragment omawiajqcy „polityczny i spoleczny program germanizacji" na s. 31 
jest zupelnie balamutny. Autor nie wyjaSnia przede wszystkim, eo rozumie przez 

„polityczny i spoleczny program germanizacji", jak r6wnieZ i tego, Ze program ten 
,,w coraz powaZniejszym stopniu absorbowal r6wnieZ opiniE: spolecznc1 na Slqsku''. 

Dalej dowiadujemy si�, Ze ten:Ze program dzielil opini� ,,na herold6w szowinizmu 

niemieckiego, zwolennik6w ))humanitarnej« germanizacji" itp. Calkiem to niejasne 
i nie znajduje uzasadnienia w toku narracji. Wszystko w tym fragmencie, zresztq 
nie tylko w tym, jest m�tne: ,,op6r ludnoSci polskiej przeciw cywilizacyjnej asymi
lacji" (?), ,,kwestia polszczyzny w swoim calym splocie zaskakujqcych konsekwen
cji spolecznych, ekonomicznych ... ", budzqca „glE;boki niepok6j niemieckiej opinii" 
itd. Naiwne jest twierdzenie, Ze wypowiedzi publicystyczne germanizator6w „tchnc4 
szczeroSciq". JeSli to byla nawet szczeroSC, to ujawniona publicznie, o czymS miala 
przekonywaC czytelnik6w, ale, niestety, Autor nie zastanawia si� nad tym, poprze
stajqc tylk.o na uwadze, Ze w por6wnaniu z opiniami publicystycznymi germaniza

torskie wypowiedzi wladz byly spokojniejsze w tonie. Te ostatnie musialy byC 
,,spokojniejsze", bo nie byly skierowane do opinii publicznej. 

Na s. 122 pisze si�. Ze „nasilajqca siE; w drugiej polowie 1849 r. reakcja spoleczna 
i polityczna wzniecala nastroje wielkoniemieckiego szowinizrnu ... " Pomijaj�c juZ 
fakt, Ze pojE;cie „reakcji spolecznej" jest w tym kontekScie niezrozumiale, cala ta 

wypowiedZ pozbawiona jest sensu. ,,Wielkoniemiecki szowinizm" musialby zakladaC 
zjednoczenie Niemiec w oparciu o Austri�, a tymczasem reakcja po WioSnie Lud6w 
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w og6le przeciwna byla mySli zjednoczeniowej. Autor ui:ywa bombastycznych sl6w, 
nie troszczqc si� o ich znaczenie. Na innym miejscu pisze si� w ksü4Zce, Ze w wa
runkach Slctskich sprawa polszczyzny rzutowala bez wqtpienia na wszystkie przejawy 
i:ycia spolecznego", a wkr6tce potem dowodzi siE": czegoS odwrotnego, Ze to wlaSnie 
r6Zne kwestie spoleczne rzutowaly na spraw� polszczyzny (s. 123). ZalowaC nalei:y, 
Ze ksiqi:ka nie wyjaSnia blii:ej, eo to znaczy, Ze Bogedain „uSwiadamial sobie jako 
Niemiec i urzE:dnik dopuszczalne granice postulat6w j�zykowych i narodowych 
Polak6w, ograniczone pallstwowq racjq stanu". Wiele tu „wielkich" sl6w, ale ich 
tre.SC - zagmatwana. ZaznaczyC przy tym wypada, Ze Bogedain nie wyst�powal 
„przeciw polskiej agitacji narodowej na G6rnym $lq.sku", bo jej tarn nie dostrzegal 
(s. 125). Interpretacja jego poglqd6w na zagadnienie j�zyka polskiego na G6rnym 
Slq.sku jest w ksiqZce w og6le niekonsekwentna i niejasna. Na tej samej stronie 
(125) m6wi siE: o nim raz, i:e traktowal „Slq.skich Polak6w" jako „Prusak6w m6-
wiqcych po polsku", drugi raz, i:e wykazywal zrozumienie dla „zasady r6wno
uprawnienia r6i:nych narodowoSci". Absurdalna jest sugestia, jakoby Bogedain przez 
popieranie j�zyka polskiego przygotowywal „wSr6d g6rnoS1q.skich Polak6w grunt 
dla przyszlej dzialalnoSci partii centrowel', choCby dlatego, Ze nie nie m6gl wie
dzieC o przyszlym kulturkampfie (s. 23). 

Autor mimo woli przyjmuje germanizatorski punkt widzenia, gdy pisze: ,,Palq.ca 
kwestia polszczyzny na Slq.sku sp�dza sen z powiek germanizator6w; zdawano 
sobie sprawE:. Ze od jej wlaSciwego rozwiq.zania zalei:al post�p niemczyzny w tej 
dzielnicy, rozw6j oSwiaty i kultury, a takZe podniesienie ludu z dna n�dzy material
nej" (s. 62). Poj�cia „liberalny" ui:ywa Autor nader cz�sto w znaczeniu ,,lagodny", 
tolerancyjny", eo jest niewlaSciwe i nieScisle. Cz�sto mylnie uZ.ywa si� slowa „asy
milacja". Na s. 259 pisze si� o „zwolennikach starokatolickiej sekty Rongego", eo 
jest oczywistym nieporozumieniem, gdyZ „stai-okatolikami" nazywano przeciwnik6w 
-dogmatu o nieomylnoSci papieZa, ale dopiero od 1870 r., kiedy dogmat ten zostal 
uchwalony przez l sob6r watykal1.ski. Natomiast zwolennicy Rongego nazywali si� 
,,chrzeScijaii.skimi katolikami" lub „niemieckimi katolikami". 

Styl i j�zyk ksiqZki sq. wyjqtkowo niedbale. Zdania niejasne, zagmatwane 
w swej treSci, sq. niestety niezwykle cz�stym zjawiskiem w pracy. Nie wiadomo, 
o eo chodzi np. w zdaniu: ,,W tym wypadku nacjonalistyczny interes g6rowal nad 
obiektywnc;\ ocem\ sytuacji..." (s. 31). Absolutnie m�tne jest takie twierdzenie: ,,Wy
razem form0wania si� opinii niemieckiej na Slq.sku wobec kwestii polskiej, dezin
formacji i tendencyjnoSci tej opinii, a takZe liberalizmu, wreszcie swoistej kontr
ofensywy spolecznoSci polskiej stala si� publicystyka prasowa" (s. 31). Konia z rzE:
dem temu, kto to zrozumie. A oto inny przyklad: ,,W 184! r. lud polski na G6rnym 
Slc;\sku znalazl si� w potrzasku zar6wno naturalnych okolicznoSci, jak i historycz
nych konsekwencji systemu germanizacyjnego". W podobnym stylu ujr:te sq r6wnieZ 
nastE:pne zdania (s. 86). Na t.ej stronie spi�trzenie podobnych wypowiedzi jest szcze
g6lnie duZe. Inny nonsens: ,,Muthwill przestrzegal przed niebezpieczellstwem swo
istego wynarodowienia polskich organist6w przez narzucenie im podczas nauk.i 
wla.SciwoSci innego narodu" (s. 88). Oto inna nieporadnoSC mySlowa: ,,Wedlug jego 
[A. Krockera- dopisek m6j, M. P.J przekonania takZe demoralizacja ludu byla przy
czynq. zderzenia si� jE;zyka slowiall.skiego i niemieckiego w tym przejSciowym okre
sie". Musiala to byC istotnie jakaS niezwykla „demoralizacja" (s. 109). Interpretacja 
poglc;\d6w Krockera jest w og6le mE:tna i niezrozumiala. Z kolei jeszcze jeden przy
klad: ,,Ta ideologiczna koncepcja [dziwol&g pojE;ciowy; chodzi po prostu o politycznq 
i narodow� wsp6lnotE; wszystkich Polak6w w paii.stwie pruskim, w tym takZe G6r
noS1q.zak6w - dop. m6j, M. P.] natrafiala jednak na pewne opory wSr6d wielkopol
skich dzialaczy politycznych, wynikajq.ce z minimalistycznego programu ogranicze-
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nia reorganizacji narodowej do obszaru Wielkiego Ksi�stwa Pozna11.skiego. Wydaje 
si�, Ze na takim stanowisku zawaZyly nie tylko obiektywne trudno.Sci w rozwiniE:ciu 
szerszej akcji politycznej na Slqsku, ale teZ w pewnym stopniu jakie.S legalistyczne 
uprzedzenia do Zqdania rozszerzenia na t� dzielnic� takich notabene iluzorycznych 
uprawnieri. narodowych, jakie gwarantowaly Wielkiemu Ksi(;lstwu Pozna11.skiemu 
traktaty wiederi.skie z 1815 r." (s. 116). PotwornoSC! - to jedyny komentarz pasu
jqcy do tej wypowiedzi. 

MnOstwo niejasnych zdari. zgromadzit Autor w rozdziale V (s. 155-157). Spo
tykamy tu np. takie „ciekawostki", jak: ,,dopiero w okresie Wiosny LudOw 
kwestia polszczyzny na Slqsku ujawnila swoje szerokie horyzonty narodowe", albo 
„w toku wieloletnich dyskusji prasowych nad zagadnieniem polszczyzny zaw�Zano 
na ogOl ewentualne proporcje l wnioski w tej sprawie" (a wi�c „zaw�Zano" to, eo 
jeszcze nie istnialo, nie bylo Wil;lC czym si� trudziC". Niejasne jest takZe twierdze
nie, Ze "system germanizacji i asymilacji nie tylko tamowal spoleczne i teryto
rialne rozszerzenie polszczyzny, ale w rOwnym stopniu wplywal destrukcyjnie na 
jej charakter, na jej kulturotwOrczy potencjal". Inny przyklad poj�ciowych i j(;lzy
kowych uchybiell spotykamy na s. 161, gdzie czytamy: ,,Problem masowej o.Swiaty 
i kultury ludu w regionalnyrn aspekcie rozbicia dzielnicowego kraju ujawnial sil;l 
w rOZnym .nat�Zeniu spolecznym, w odmiennych tendencjach ideowych i formach 
organizacyjnych. Wyrastal jako spoleczna konsekwencja przemian gospodarczych 
nurtujqcych poszczegOlne ziemie polskie, przemian w kapitalistycznym unowoczeS
nieniu produkcji rolnej i przemyslowej ... " I jeszcze jeden przyklad: ,,Te nadrz�dne 
[w stosunku do czego? - M. P.] cele politycznego programu [pi�trowe okre.Slenia -
M. P.] rzqd6w pruskich okreSlaly w ciqgu XIX w. praktyk� germanizacyjrn=l resor
tOw ministerialnych i Slqskiej biurokracji. Stqd teZ pozorne [? - M. P.] odst�pstwa 
od twardego kursu asymilacyjnego [kiedy? jak? - M. P.], pewne ograniczone kon
cesje na rzecz uznania praw j�zykowych ludnoSci polskiej [jakie? gdzie? - M. P.] 
byly wynikiem okreSlonego uelastycznienia taktyki [? - M. P.] pod wplywem zmie
niajqcych si� konstelacji politycznych [? - M. P.]" (s. 19). 

Styl gazetowy, kaznodziejskie okreSienia, liczne powt6rzenia, cz�ste cytaty 
w tekScie w j�zyku obcym, poslugiwanie si� wyrazami obcymi tarn, gdzie mySI 
z powodzeniem moZna oddaC po polsku, to dalsze cechy ji,:zyka i stylu ksiqZki. 
Daje ona cz�sto niezrozumialy obraz dziejöw polskiej kwestii j�zykowej na Slqsku. 

Mieczyslaw Pater 

W. Baum gart, DEUTSCHE OST-POLITIK 1918. VON BREST-LITOWSK BIS 

ZUM ENDE DES ERSTEN WELTKRIEGES, Wien und München 1966, s. 462. 

Na temat polityki niemieckiej czasu I wojny Swiatowej od mniej wi�cej 20 lat 
ukazalo sit,: wiele nowych' opracowal1., do czego przyczynilo si� udost�pnienie nie 
znanych poprzednio material6w archiwalnych. Gruntownej rewizji podlegla zw!a
szcza polityka Berlina wobec okupowanych teren6w Europy Srodkowo-wschodniej 
i wschodniej. KiedyS Gatzke ten kierunek ekspansji Niemiec stawial zdecydowa
nie za zachodnim (Germanys Drive to the West, Baltimore 1950), a H. C. Meyer 
w spos6b wyrainie niepelny szkicowal polityk� Mitteleuropy (Mitteleuropa in 

German Thought and Action, The Hague 1955). WSr6d calej serii rozpraw, kt6re 
ukazaly si� pOZniej (Pajewskiego, Baslera, Grossfelda, Janssena, Geissa, Lindego), 
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na uwag� zasluguje szczeg61nie obszerne opracowanie F. Fischera (Griff nach der 

Weltmacht, Düsseldorf 1961), kt6re stalo sii: punktem wyjScia r6Znych kontrowersji 
i spor6w. 

Tak wi�c Baumgart poruszal si� na terenie wcale dobrze znanym z prac daw
niejszych i nowszych. Z r6i:nych jednak powod6w praca jego przynosi wiele ma
terialu nowego (jest go w ksiqZce tak du:Zo, :.i:e chwilami Autor z trudem sobie 
z nim radzi, pakujqc go do pokainych przypis6w, por. np. s. 195-197). Z jednej 
strony i10SC ir6del, kt6re obecnie Sc\ dost�pne, jest ogromna i nikt nie byl w stanie 
wykorzystaC wszystkich, a wi�c w archiwach NRF i Austrii Baumgart znalazl wiele 
nowych przekaz6w. Z drugiej daleko idqce ograniczenie chronologiczne opracowa
nia, do okresu zaledwie kilku miesi�cy, pozwolHo na niezWykle dokladne, miej
scami a:Z za dokladne opracowanie tematu. Nie bez racji Autor ksiq:Zk� swojq 
zaliczyl do „szczeg6lowych studi6w" (Detail-Untersuchungen), potrzebnych taki:e 
po pracy Fischera (s. 9). Nie przeszkadza to Baumgartowi podejmowaC tu i 6wdzie 
polemiki z Fischerem, twierdzijc np., Ze ten ostatni pisze bardziej o teoretycznych 
planach nii: o realnej polityce (s. 285). Dalszq cechq pracy jest taki:e i to, Ze 
Autor zna bardzo dobrze historyczm\ literatur� radzieckq i wiele pisze o polityce 
Rosji Radzieckiej. Najwai:niejsza jest jednak niewqtpliwie charakterystyka polityki 
niemieckiej. 

Z tego punktu widzenia z pi�ciu rozdzial6w ksiqi:ki dwa pierwsze: o rokowa
niach w Brze.Sciu Litewskim i o stanowisku Rosji Radzieckiej wobec pari.stw woju
jqcych, majq charakter wst�pny (i w nich trafiajq si� jednak ciekawe fragmenty, 
jak np. ocena BrzeScia, s. 26-27, czy plan „super-Brze.Scia", s. 86). Rdzeri. pracy 
stanowiq trzy rozctzialy: ,,Od Murmari.ska do Baku - niemieckie przedsi�wzi�cia 
na wschodzie", ,,Niemieckie przedstawicielstwo w Moskwie" oraz „Berlin miE:dzy 
Moskwq a Spa - stosunki niemiecko-rosyjskie w lecie i jesieni 1918 r." Naczelnq 
tezq Autora, kt6ra przewija siE: wla.Sciwie przez calq ksiqZk�, jest wyr6Znienie 
w polityce niemieckiej dw6ch jej nurt6w: jednego, reprezentowanego przez kola 
wojskowe, przede wszystkim przez dow6dztwo naczelne (OHL) z Ludendorffem na 
czele, oraz drugiego, prowadzonego przez wladze cywilne, tzn. zwlaszcza przez 
Auswärtiges Amt, personalnie zaS gl6wnie przez Kühln_ianna. Z niewielkq prze
sadq moi:na stwierdziC, Ze niemiecka polityka wschodnia w 1918 r. dla Autora byla 
wynikiem rywalizacji tych dw6ch 0Srodk6w czy wr�cz tych dw6ch ludzi. W pewnym 
miejscu Autor formuluje twierdzenie, Ze najwai:niejszym skutkiem pokoju brzeskie
go byly nie korzy.Sci natury militarnej, ale rozp�tanie walki mi�dzy kierownictwem 
cywilnym Rzeszy a OHL (s. 370). 

W spos6b ciekawy przedstawione zostaly poczynania Ludendorffa (o stanowisku 
ugrupowari. politycznych w Niemczech Autor prawie nie pisze, wzmiankuje jednak, 
i:e przemysl popieral OHL, s. 262). W historiografii pojawia si� czasem dyskusja 
nad tym, czy i w jakim stopniu Ludendorff moi:e byC uznany za dyktatora Niemiec 
w latach 1916-1918. Praca Baumgarta podaje istotne przyklady zakresu jego wla
dzy nie tyle na obszarach okupowanych, co jest lepiej znane, ile w postaci prowa
dzenia wlasnej polityki zagranicznej (np. s. 62). Wystarczy zresztc.\ zapoznaC si� 
z urywkiem o polityce niemieckiej wobec Kaukazu (s. 174-207), aby stwierdziC, Ze 
akcja OHL wplywala taki:e na stosunki mi�dzy Niemcami a ich tureckim sprzy
mierzeii.cem. Agresywne plany generalnego kwatermistrza chwilami graniczyly 
z fantazjami. W sierpniu my.Slal o zaj�ciu Piotrogradu (Autor ui:ywa nieSciSle nazwy 
Petersburg) i utworzeniu tarn nowego rzt\dU (s. 248), a jeszcze w paidzierniku przy
gotowywano zdobycie Baku i przerzucenie floty niemieckiej na Morze Kaspijskie 
(s. 204-205). W sumie Autor okre.Sla tego rodzaju politYkE: jako pozbawionq jedno
litego planu (za bezplanowe uwaZa zajE:cie Ukrainy, kt6ra ledwie wyZywila wojska 
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ui:.yte do okupacji, czy Kaukazu, skc1d nie dotarla do Niemiec ani odrobina nafty), 
a przy swoim nieokielznaniu nie przynoszc1cq w proporcji do ui:.ytych Srodk6w 
w gruncie rzeczy i:.adnych korzySci (s. 375). 

Inaczej wyglc1da Ocena polityki Auswärtiges Amt. Je:Zeli niepowodzeniem za
koti.czyly siE:: aneksjonistyczne plany OHL, to i fiasko poniosly projekty wladz poli
tycznych. W ich ocenie Autor nie jest jednolity. W podsumowaniu koncepcj� Kühl
manna por6wnuje do stanowiska Bismarcka wobec Francji w 1871 r., a wi�c utrzy
mania tej ostatniej w koncercie europejskim (s. 374-375), jak gdyby o takim kon
cercie mogla byC jeszcze mowa. Pod pi6rem Bauuigarta jest to chyba pochwala. 
W tekScie nie brak jednak tak:Ze sformuiowaii. innego rodzaju, a wi�c pisze on 
o doktrynerskiej polityce niemieszania si� w sprawy wewnE::trzne Rosji, doprowa
dzonej do absurdu (s. 311), o strusiej polityce wobec Wschodu (s. 328) itp. W sumie 
jednak polityce Auswärtiges Amtu Baumgart przypisuje wiE::cej walor6w nii:. akcji 
OHL (s. 369). Dyplomaci z Berlina mieli wedlug niego rzc1dy komunist6w uwazaC 
za lepsze od innych, gdyi:. tarnte musialyby byC bardziej antyniemieckie (s. 308). 
Stc1d wlaSnie zerwanie stosunk6w z rzc1dem radzieckim nastc1pilo dopiero w koii.cu 
pa:idziernika (s. 334). Jeszcze 9 IX 1918 r. nast�pca Kühlmanna na stanowisku 
sekretarza spraw zagranicznych, Hintze, stwierdzal, i:.e Niemcy nie Scl zaintereso
wane w obaleniu rz&du radzieckiego (s. 317). Nasilaly sie wprawdzie plany akcji 
antyradziecl{iej i kontakty z r6i:.nymi grupami kontrrewolucyjnymi w Rosji, ale tak 
bylo dopiero p6Zniej (s. 324 nn.). Wydaje sie jednak, i:.e Autor sam w pewnym 
miejscu oslabil swoje dlugie wywody na temat zacietej rywalizacji w polityce wo
bec Rosji dw6ch 0Srodk6w wtadzy w Niemczech, gdyi. stwierdzil, i:.e obu zalei.alo 
na jak najdalej idqcym wojskowym oslabieniu Rosji (ekonomiczne plany wobec 
Rosji uznal za nierealne, s. 263). a r6Znice polegaly na tym, czy ma byC to do
konane w walce przeciw komunistom, czy nie (s. 254). 

Cz�SC og6lniejszych stwierdzeii. w ksiq:Zce Baumgarta jest dyskusyjna, ale praca 
przynosi tyle ciekawych fakt6w odnosz4cych siE:: do polityki Niemiec wobec Rosji 
w 1918 r., i:.e walory te przewaiajq. 

Adam Galos 

BANDA AULOCKA. Z PAMIE;TNIKA LEJTNANTA LEITHÄUSERA, Opole 
1967, ss. 78; Z. S z y m aiis k i, NIEMIECKIE KORPUSY OCHOTNICZE NA GOR
NYM SLI\SKU, 1918-1922, Opole 1969, ss. 75. 

Do wciqi: niewystarczajqcej iloSci polskich publikacji historycznych, traktujq
cych o niemieckich poczynaniach na G6rnym Slqsku w latach powstati. Slqskich 
i plebiscytu, przybyly dwie SciSle zwiqzane ze sobc1 tematycznie, niewielkie pozycje, 
kt6rych treSC zamierzamy krytycznie omOwiC w recenzji. Pierwsza pozycja, wydana 
jui:. przed trzema laty Banda Aulocka, stanowi przedruk fragment6w pamietnika 
oficera aulockowskiego korpusu, Waltera Leithäusera. Przyjqwszy na siebie rol� 
dziejopisa zbrodniczego oddzialu, opublikowal on we Wroclawiu jui: w 1921 r. bro
szur� pt. Die Geschichte des Freikorps v. Au.lock. Nie by nie usprawiedliwialo ani 
motywowalo potrzeby pewnego rodzaju reedycji tego dziela, nawet skqpa liczba 
jego egzemplarzy w bibliotekach polskich, gdyby nie autentycznoSC jego relacji, 
ujawniajqca z calq grozq niekiedy wrecz nieludzki stosunek niemieckiej soldateski" 
do proletariackiej, polskiej czE::Sci spoleczellstwa g6rno5Iqskiego. To wlaSnie dzielem 
slawionych przez Leithäusera za bohaterstwo i inne przymioty i:.olnierskie auloc-
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kowc6w byly salwy oddane 24 IV 1919 r. do zabrzallskich dzieci 1, czy teZ dokona
na 28 tegoi: miesiqca masakra bezbronnej ludnoSci na rynku w Gliwicach. 

Opolskq publikacjE: poprzedza wartoSciowy wst�p pi6ra E. Mendla, szkicujqcy 
na kilkunastu stronicach sytuacjE: spoleczno-polityczm\ G6rnego Slqska na przelo
mie 1918/1919 r. Autor slusznie zwr6cil uwag� gl6wnie na wydarzenia z dziej6w 
radykalnego ruchu robotniczego, korpus ochotniczy Aulocka bowiem byl przezna
czony do zwalczania spartakusowskiego i 11slowiari.skiego niebezpieczellstwa". Wobec 
powszechnie znanego i wielokrotnie dokumentowanego splotu tendencji narodowo
wyzwolellczych i spolecznych, jaki w tym okresie istnial na G6rnym Slqsku, ostrze 
ataku reakcyjnych korpus6w ochotniczych godzilo r6wnoczeSnie w oba zespolone 
nurty. Z publikacji Leithäusera, skladajqcej si� z 6 rozdzial6w i poslowia, wydawca 
wybral i podal do druku w tlumaczeniu trzy pierwsze, a mianowicie: 1. Od zalo
Zenia [korpusu Aulocka - W. Z.] ai: do okresu gliwickiego; 2. Poligon Lambino
wice; 3. Wroclaw i okolice. Te same rozdzialy podano w dalszej cz�Sci publikacji 
w j�zyku niemieckim. Nie wiadomo, dlaczego wla.Snie pomi�dzy tekstem polskim 
a niemieckim znalazla si�, zresztc:& bardzo interesujqca, kilkustronicowa relacja 
znanego g6rnoS1qskiego dzialacza socjaldemokracji niemieckiej, Karola Okor'i.sklego, 
pt. Banda Aulocka - ponury obraz z trudnych czas6w. Chyba wbrew woli autora 
relacji dal on wyraz kapitulanckim nastrojom, jakle panowaly w lonie niemieckiej 
socjaldemokracji po I wojnie Swiatowej. Jaki:ei: bowiem inaczej moi:na tlumaczyC 
fakt, Ze zasadniczq reakcjq rad robotniczych i Zolniersklch wobec zamordowania 
przez czlonk6w ochotniczego korpusu ponad 20 robotnik6w i poranienia kilkudzie
si�ciu os6b 3 I 11919 r. w K·r6Iewskiej Hucie bylo - jak stwierdza Okoil.ski -
uczucie rozgoryczenia i wzburzenia? Miast odwolaC si� do woli i dzialania og6lu 
spoleczer'i.stwa, socjaldemokraci uciekali si� do paktowania z oficerami i dow6dcami 
korpus6w, wypr6bowanymi obroil.cami kapitalistycznego porzc1dku i niemieckiego 
panowania na wschodzie. Nie chronilo to wprawdzie proletariatu przed dalszymi 
pfiarami, ale zabezpieczalo interesy niemieckie przed spartakusowskim radykaliz
mem i polskimi tendencjami narodowowyzwoler'i.czyrni. 

Relacja Leithäusera przyblii:a czytelnikowi jedmt ze stosowanych przez bur
Zuazj� i wladze niemieckie form walki z ruchem robotniczym - ui:ycie sily zbroj
nej. Leithäuser doSC dokladnie przedstawil g6rnoS1qski epizod dziej6w korpusu 
Aulocka, dzi�kl czemu czytelnik ma moi:no.SC poznaC sprawc6w zbrodni w Gliwicach 
czy tei: w Biskupicach 2• Korpus Aulocka stal si� na G6rnym Slt:1sku na tyle znie
nawidzonym, Ze wladze niemieckie - pod naciskiem og6lu wzburzonego spole
czer'i.stwa - zmuszone byly wycofaC t� jednostki:: do Lambinowic, a p6Zniej w oko
lice Wroclawia. W samym Wroclawiu korpus kilkakrotnie wkraczal do akcji prze
ciwko strajkujqcym robotnikom. 

Niewielkq obj�toSciowo prac� Z. Szymar'i.skiego moi:na byloby nazwaC - okre
Slajt:1,C delikatnie - ksic1Zkq zawiedzionych nadziei. Temat podji::ty przez Autora 
wielokrotnie poruszala przedwojenna historiografia niemiecka, a efektem tych za
interesowar'i. byly m. in. publikacje F. W. Oertzena, B. Stinnesbecka 3 i wielu innych. 

1 F. H a  w r a n  e k, Ruch komunistyczny na G6rnym Slqsku w latach 1918-1921, 
Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1966, s. 70. 

2 W tlumaczeniu z tekstu niemieckiego na j�zyk polski wydawca nie tylko 
nie podal poprawnej nazwy miejscowo.Sci okre.Slanej w oryginale: Borsigwerk, 
lecz nawet nie zdecydowal si� na konsekwentne stosowanie wymy.Slonej przez siebie 
nazwy, raz podajqc Borzykowo, a raz Borzynowo. Winno byC: Biskupice (obecnie 
dzielnica Zabrza). Inna pomylka: zamiast kilkakrotnie ui:ytego Chappius winno 
byC Chappuis. 

3 F. W. O e  r t z e n, Die deutschen Freikorps 1918-1923, III wyd., Monachium 
1938; B. S t  i n n e  s b e c k, Geschichte des Ober schlesischen FreiwiUigen Korps, 
Katowice 1919. 
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0 sposobie uj�cia tematu i antypolskim charakterze tych publikacji nie trzeba 
wiele m6wiC. Obszerna praca F. W. Oertzena, poSwi�cajqca zagadnieniom g6rno
S1qskim prawie 100 stron, w tonie swoim calkowicie harmonizuje z hymnami po
chwalnymi Leithäusera na czeSC freikorps6w. Nie chodzi o polemik� z tezami nie
mieckimi, bo przecie.Z nie moZe byC o niej mowy, gdy jedna ze stron uZywa absur
d6w jako argument6w. Jednak czytelnikowi polskiemu, chct;}cemu w pelni poznaC 
problematyk� powstar'l Slqskich, winno si� umoZliwiC poznanie prawdy o korpusach 
ochotniczych, o ich szowinistycznym, reakcyjnym charakterze. Prawd� t� moZna 
byloby odtworzyC juZ choCby tylko na podsta\.vie informacji rozsianych po licznych, 
szczeg61nie w ostatnim pi�tnastoleciu opublikowanych opracowaniach polskich oraz 
w oparciu o dane faktograficzne - krytycznie przeSwietlone - zawarte w przed
wojennej literaturze niemieckiej. Z niemieckiej literatury marksistowskiej cenna 
w tym wzgl�dzie jest praca W. Schumanna 4. 

Z. Szymari.ski nie zadal sobie trudu dotarcia do material6w archiwalnych. Szkoda 
to wielka, juZ bowiem tylko sam zas6b Centralnego Archiwum Wojskowego w War
szawie, zawierajqcy m. in. materialy do dziej6w powstari. Slqskich, stanowi bogate 
ir6dlo informacji o dzialalnoSci Niemc6w w latach 1918-1922, o ich organizacjach 
bojowych, dzialalno.Sci terrorystycznej wobec ludnoSci polskiej itp. Praca Z. Szy
maii.skiego ma charakter popularnonaukowy i to - byC moZe - zwolnilo Autora, 
w jego niewqtpliwie bl�dnym przekonaniu, z konieczno.Sci zapoznania si� choCby 
tylko z cz�Sciq ir6del archiwalnych i Zr6dlami publikowanymi. Lecz c6Z bqdi kt6Z 
zwolnil Autora z obowiqzku przestudiowania literatury? W pracy pozbawionej apa
ratu naukowego Autor powoluje si� bodaj na 6 publikacji, a to: P. Eycka, F. Glom
bowskiego, K. Hoefera, J. Ludygi-Laskowskiego, M. MielZyii.skiego, S. Srokowskiego. 
CzyZby zar6wno Z. Szymari.skiemu, jak teZ uwidocznionym na wewn�trznej stronie 
okladki redaktorowi naukowemu i redaktbrowi komunikatu obce byly jakiekolwiek 
zasady pracy naukowej? Tym tylko bowiem moZna byloby UumaczyC takle zagad
kowe stwierdzenia, jak: ,,pisze 6wczesny general-major Karl Hoefer", .,przedstawial 
zast�pca dow6dcy Glombowski", ,,wspomina Glombowski", ,,MielZyllski ocenia", 
,, ... (wedlug Srokowskiego)". Zagadkq dla niewtajemniczonego czytelnika pozostanie, 
gdzie przedstawial i komu wspominal Glombowski, czy teZ gdzie ocenial MielZyI1ski. 
Znacznie lepszq i prostszq rzeczq nad stawianie zagadek byloby podanie tytul6w, 
miejsc wydania prac i choCby inicjal6w imion autor6w, jak to nakazujq elemen
tarne zasady poprawno.Sci prac historycznych. Moi:na posqdzaC Autora, Ze pbok wy
mienionych wy:Zej p�zycji, zna - byC moZe - jak to by wynikalo z treSci, jeszcze 
dwie prace, a mianowicie jednq z licznych polskich publikacji materialowych z okre
su plebiscytowego 5 oraz bqdi to wymienianq juZ prac� F. W. Oertzena, bqdi teZ 
opublikowane wspomnienia czolowego organizatora freikorps6w, gen. Maerckera. 
Na podstawie pierwszej Autor om6wil metody maltretowania ludnoSci g6rnoS1q
skiej w okresie I powstania Sl!:lskiego oraz wybral sp0Sr6d licznie tarn podanych 
trzy przyklady terroru oddzial6w niemieckich wobec ludnoSci polskiej. Publikujqc 
te przyklady, chociaZ nie wiadomo, dlaczego akurat trzy, nie ustrzegl si� drobnych 
bl�d6w, jak choCby przekr�cenia nazwiska jednego z zamordowanych (Autor podaje: 
Maron, tymqasem w tekScie oryginalnym: Maronna, a jak wydaje si�, poprawnie 
winno byC: Teodor Moron, eo stwierdza J. Grzegorzek, Pierwsze powstanie Slq.skie 

1919 roku w zarysie, Katowice 1935, s. 231). Z wymienionych opracowaI1 niemiec
kich chyba Autor przejql podstawowe dane faktograficzne. 

li W. S c  h u m a n  n, Oberschlesien 1918/1919. Vom gemeinsamen Kampf deutscher 
und polnischer Arbeiter, Berlin 1961. 

s Prawdopodobp.ie: Die Greuel des Grenzschutzes während des Augustaufstan
des in Oberschlesien oder wie Oberschlesien „gesäubert" wurde. Auszug aus dem 
Tatsachenmaterial, Mikol6w 1920. 
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Autor6w prac popularnonaukowych, a do takich nalei:y zaliczyC recenzowami 
pozycje, obowiqzujq taki:e pewne rygory. Adresujqc publikacjf; do czytelnika za
wodowo nie zajmujqcego sie problematykq historyczn,l, naleZy przede wszystkim 
podawaC informacje prawdziwe, sqdy ustalone i przyj�te jui: przez nauke. Niezna
jomoSC literatury przyczynila sit:: dq powstania licznych drobnych pomylek i po
wai:niejszych bli:dnych s&d6w. Z bogatego rejestru warto wymieniC niekt6re, Sle
dzqc wywody Autora. Tak wiec na s. 12 Szymal1ski pisze, Ze za kollcowq cezuri: 
dzialalnoSci korpus6w na G6rnym Slqsku „uznaC by moi:na date 5 lipca 1921 roku, 
tj. zakol1.czenie III powstania Slqskiego i rozwiqzanie g6rnoS1qskiego Selbstschutzu", 
choC w nast�pnym zdaniu stwierdza: ,,Boj6wkarze Selbstschutzu wystqpili raz jesz
cze zbrojnie w dniu 29 czerwca 1922 roku w Zabrzu". Wystarczyloby przecieZ za
poznaC sif; choCby tylko ze zbiorem ir6del, opublikowanym przez T. Minczakie
wicza 6, aby wiedzieC, Ze popowstaniowy terror na Opolszczyinie byl dzielem czlon
k6w Selbstschutzu. Formalne jego rozwia,zanie nie r6wnalo sif; kresowi dzialal
noSci ! Podane na s. 23 nazwisko posla winno brzmieC: H. Haase, a nie H. Hasse. 
Masakra robotnik6w w Kr6lewskiej Hucie, o kt6rej Autor m6wi na s. 39, miala 
miejsce 3, a nie 5 I 1919 r.; w jej nast�pstwie juZ 6, a nie 20 I 1919 r. oglo
szono stan obl�Zenia. Na oznaczenie niemieckiego Oberschlesische Berg- und Hütten
nännischer Verein poprawda i przyj�ta w literaturze polskiej jest nazwa G6rno
S1a,ski Zwia,zek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych, a nie Zwic1zek WlaScicieli Hut 
i Kopalil. z G6rnego Sic1ska. Korpus Aulocka przybyl na teren G6rnego Slc1ska nie 
w styczniu 1919 r., lecz 28 XII 1918 r. Wystarczylo zaglc1dna,C do Leithäusera (s. 73) 
ba,di mniej dowolnie traktowaC informacje podawane przez samego siebie w ane
ksie przejf;tym z pracy K. Hoefera 7. OsobiScie nie uwaZalbym za sluszne, jak to 
czyni Autor na s. 40, okreSlaC mianem „zbrojnego starcia" wydarzenia, w kt6rym 
tylko jedna z dw6ch uczestnicza,cych stfun byla uzbrojona i uZywala tej broni. 
Stwierdzenie, jakoby sily niemieckie na G6rnym Sla,sku przed sierpniem 1919 r. 
liczyly okolo 70 tys. Zolnierzy i ochotnik6w, nie znajduje potwierdzenia w materia
lach ir6dlowych. Sugestie Autora, iZ wojska alianckie przybyly na G6rny Slc1sk 
w nast�pstwie I powstania Sla,skiego, sc1 calkowicie blf;dne. Bylo to nastf;pstwem 
ratyfikacji traktatu wersalskiego i podji:;cia krok6w w realizacji jego postanowieri. 
Podane przez Autora terminy wycofania wojsk niemieckich, jak teZ przybycia wojsk 
alianckich, sq niewlaSciwe. Na s. 47 slowo „Internationale" winno byC zastc1pione 
wlaSciwym „InteralliE!e" (Commission Interalliee de Gouvernement et de Plebiscite). 
Z. Szymariski sklonny jest przeceniaC rol� Francuz6w w ich korzystnym na rzecz 
Polak6w i Polski dzialaniu, nawet bowiem przy najlepszych cht:;ciach nie mogli 
oni - w 6wczesnej sytuacji spoleczno-politycznej, a przede wszystkim w warun
kach ekonomicznego panow.ania Niemc6W na G6rnym Sla,sku - doprowadziC do 
wyr6wnania pozycji walczqcych ze sobc1 w akcji plebiscytowej stron. Autor myli 
sit:; stwierdzajqc na s. 48, Ze niemiecka policja nie stawiala oporu powstallcom 
w sierpniu 1920 r. Do walk doszlo m. in. w Myslowicach, Chorzowie, Siemianowi
cach. W wielu zakladach pracy, szczeg6lnie hiitach, uzbrojone boj6wki niemieckie 
wraz z policjq skutecznie odpieraly ataki powstallc6w. Autor dal si� zwieSC ten
dencyjnym informacjom, jakoby dopiero po II powstaniu Slqskim przystqpiono do 
budowy niemieckiej organizacji bojowej. Tymczasem „z inspiracji wladz niemiec
kich utworzona zostala juZ na przelomie 1919/1920 roku wspomniana niemiecka 

6 2r6dla do historii ruchu robotniczego na Slqsku Opolskim, t. I, 1921-1933, 
pod red. T. M i n  c z a k i e w i c z a, Katowice 1967, zob. np. dok. nr 13. 

7 W tym - jednym bodaj - wypadku Autor mniej wii:;cej dokladnie podaje 
ir6dlo informacji (brak co prawda imienia, podtytulu, dat i - dla skrupulatnoSci 
odnotowujemy - jednej litery). 
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organizacja bojowa, Kampforganisation Oberschlesien" s. List� potkni�C i bl�d6w 
moZna byloby znacznie przedluZyC, jednak wystarcz.:1 przectet przyklady wyZej po
dane. 

Nieco uwagi - na zakoilczenie - chcieliby.Smy po.Swi�ciC konstrukcji pracy. 
W znacznej jej cz�Sci, mianowicie w I rozdziale, Autor zajql si� genezq korpus6w. 
Na tle og6lnej sytuacji w Niemczech ukazano inicjatywy zmierzajqce do utworze
nia korpus6w, warunki ich organizacji, wreszcie teZ cele dzialania. Rozdzial II 
omawia dzialalno.SC korpus6w w okresie I i II powstania (aczkolwiek na s. 46 
Autor stwierdza, Ze po przybyciu aliant6w „rozwüizano i wycofano formacje ochot
nicze"; istnialy jednak nadal, jak to· konstatuje Autor, tajne boj6wki niemieckie, 
o kt6rych organizacji i dzialalnoSci z pracy nie nie dowiadujemy si�, poza paroma 
og6lnymi stwierdzeniami). W ostatnim rozdziale Autor zajmuje si� formacjami 
ochotniczymi w powstaniu Slqskim 1921 r., chcqc - jak to stwierdza - "przed
stawiC metody prowadzenia walk przez Niemc6w, natomiast przebieg wallt pomi
nqC" (s. 52). Na niepelnych 20 s'tronach Z. Szymailski ledwie zasygnalizowal pro
blematykE: udzialu freikorps6w w III powstaniu Slqskim. Prac� uzupelnia aneks pt. 
Oddzialy niemieckie pod dow6dztwem gen. Karla Hoefera (grudzieii 1918 - luty 
1920). WSr6d nielicznych pozytyw6w, kt6re moZna zaliczyC na konto ksiqZki, naj
waZniejsze chyba jest uSwiadomienie czytelnikowi wagi poruszonej problematyki 
dla poznania caloSci obrazu powstan i plebiscytu na $lqsku. PracE: Z. Szymailskiego 
nale:Zy traktowaC jedynie jako wstE:pnq pr6b� naSwietlenia dzialalnoSci niemieckich 
korpus6w ochotniczych na G6rnym Slqsku. 

Wladyslaw Zieli?iski 

F. Selb man n, ALTERNATIVE, BILANZ, CREDO, VERSUCH EINER 

SELBSTDARSTELLUNG, Halle 1969, ss. 516. 

Wiele juZ napisano na temat erupcji pami�tnikarstwa w naszych czasach. 
Piszq starzy i mlodzi, wa:Zni i pomniejsi Swiadkowie, prominenci i szaraczkowie. 
Czytelnik6w nigdy nie zabraknie, jako Ze pomieszanie indywidualnych odczuC i ocen 
z przeZyciami wa:Znych wydarzeri, kt6re stanowiq integralnq cz�SC wykladu w pod
r�cznikach historii, zawiera specyficzm\ fascynacj� i nadaje pami�tnikom interesu
j4cy smaczek, ukazujqcy wydarzenia dziejowe od podszewki i poprzez pryzmat 
los6w jednostki. I nikt nie ma nawet za zle autorom raptularzy, Ze n,eco kolory
zujc1, Ze przesadzajc1 i wyolbrzymiaj& sw6j udzial w minionych przed laty wypad
kach. NajwaZniejszym szkopulem piszqcego wspomnienia jest zasadnoSC jego ocen; 
z perspektywy dluZszego doSwiadczenia Zyciowego ka:Zdy autor formuluje swoje 
oceny ex post, nie chce przyznawaC si� do blE:d6w, widzi wszystkie zwiqzki mi�dzy 
wydarzeniami jaSniej, upraszcza zatem skomplikowane sprawy i tai przed czytel
nikiem swe dawne wahania, bl�dy i pomylki. 

Inaczej ma siE: rzecz ze wspomnieniami Fritza Selbmanna, wybitnego dzialacza 
przedwojennej KPD i aktualnie pisarza w NRD. Jego relacja ukazala si� ostatnio 
pod wiele znaczqcym tytulem. Ta prOba autoprezentacji jest ze wszech miar i udana, 
i ciekawa, zwlaszcza dla g6rnoS1qskiego czytelnika, gdy:Z Selbmann przez niespelna 
rok (maj 1930-luty 1931) pelnil funkcj� politycznego kierownika g0rnoS1qskiej 
okr�gowej organizacji KPD. Byl „zawodowym" rewolucjonistq, funkcjonariuszem 

B W. R y z e w s k i, Przyczynki do dzialalnoSci niemieckich i polskich tajnych 
organizacji oraz wojsk alianckich na. G6rnym Slqsku przed II powstaniem Slqskim 
(Zaranie Slqskie, 1966, nr 1, s. 8). 
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partii; pochodzil z Hesji (urodzony w Lauterbach w 1899 r.), pracowal jako g6rnik, 
od 1922 r. nalei:al do KPD, kierowal przez kilka lat w ZaglE:biu Ruhry Czerwonym 
Zwiqzkiem Bojownik6w Frontowych (Roter Frontkämpferbund) - afiliowanq przy 
KPD organizacjq bojowq, kt6ra chroniC miala rewolucyjnq cz�SC niemieckief klasy 
robotniczej przed atakami ze strony faszyst6w. W maju 1930 r. na polecenie Erne
sta Thälmanna Autor udal si� z Essen do Gliwic dla obj�cia' nowego posterunku. 
„ZostaC odkomenderowanym jako zatrudniony przez parti� zawodowy rewolucjonista 
do pracy na G6rnym Slqsku, to oznaczalo tyle w starej wojskowo-kastowej prus
kiej gospodarce1 

eo mniej wi�cej przeniesienie mlodego oficera z feudalnego regi
mentu gwardyjskiego w Berlinie do oddzialu liniowego w Gqbinie". Jak widaC, 
G6rny Slqsk nie tylko w oficjalnych krE:gach urzE:dowych weimarskiej Rzeszy cie
szyl si� opiniq „Oberpodolien"; r6wniei. w KPD towarzysze partyjni radzili Selb
mannowi pozostawiC walizki od razu na dworcu w Gliwicach, gdyi. najdalej w trze
cim dniu rok�wano Autorowi ucieczk� z tego zakazanego regionu, o ile go do tego 
czasu „dzicy ludzie z tej 1/?- lub ll/.a-polskiej okoÜcy nie zabijq". 

Ambicja nie pozwolila mlodemu czlowiekowi na dezercjE:, ,,G6rno.Slqski okreg 
KPD byl jednym z najtrudniejszych i pod pewnym wzgledem najbardziej zacofa
nym okn;giem calej partii w Rzeszy Niemieckiej. Przyczynq byla niekorzystna 
struktura ludnoSciowa prowincji, kt6rej nadprezydent, centrowiec Lukaschek, sie
dzial w Opolu, a wiec w polowie drogi do Wroclawia, kiedy wi�kszoSC jej ludnoSci 
stloczona byla na drobniutkim poludniowo-wschodnim cyplu, w Gliwicach, Zabrzu, 
Bytomiu, Bobrku, Miechowicach, Mikulczycach. Zarzqd prowincji - od prezydenta 
policji do listonosza .- byl SciSle prusko-niemiecki, podczas gdy wiekszoSC jego 
poddanych m6wila po polsku i w tym jezyku mySlala". Jednym slowem - G6rny 
Slqsk byl wiecznym zmartwieniem we wszelkiej polityce i przedmiotem troski r6w
niei. w KPD. Przybyszowi z Essen szczeg6lnie w oczy rzucil si� fakt, i.e robotnicy 
w wielkich zakladach pracy stronili od wszelkich organizacji i nie chcieli sie wiqzaC 
z partiq. ,,Kraj ten posiadal jedynq wszechobejmujqcq organizacje - katolicki 
KoSci61, popierany przez Centrum, a r6wniei. przez polski (katolicko nastawiony) 
ruch mniejszo.Sciowy". G6rnoS1qski g6rnik zawsze got6w byl do Walki: ,,prawie 
w kai.dym czasie i dla kai.dego powodu poszedlby na barykady, zawsZ'e jednak 
mial nieprzezwyciei.ony wstret do wszelkiego rodzaju organizacji i jej atrybut6w: 
legitymacji czlonkowskich i skladek, rytualu posiedzeniowego i dyscypliny zwiqz
kowej". To jui. na pewno przesada, ale pozw6lmy Autorowi snuC .jego impresje. 

Organizacja partyjna KPD byla slaba i nieliczna. W 80 kom6rkach miejsco
wych skupialo sie zaledwie 650 czlonk6w. ,,Zagnany na koniec Swiata - pisze 
Selbmann - przyjety zostalem nadto przez organizacje jako nieproszony g0SC

1 

jako intruz z »Rzeszy«, z Berlina". Dodatkowq trudnoSciq okazala sii: okolicznoSC, 
Ze w organizacji istnialy zwalczajqce sie frakcje i grupy. W tej sytuacji Autor 
znalazl wyjScie: uzyskal w centrali skierowanie przyw6dc6w owych grup do innych 
prac w Rzeszy, eo oczyScilo atmosfere. W kr6tkim czasie udalo sie podnieSC liczbe 
czlonk6w partii do 2250, eo zyskalo Selbmannowi wiele uznania i przyjaci6l. Z nie 
ukrywanym zdumieniem zauwai.yl nasz Autor, i.e brakowalo na pogranicznym te
renie prawie calkowicie kontakt6w miedzy KPD i KPP na G6rnym Slqsku, wobec 
czego od razu skierowal swa. energii: na nawiqzanie bliZszych kontakt6w obydwu 
bratnich partii. W nie nazwanej wsi pod Pyskowicami odbylo sie nawet trzydniowe 
posiedzenie KC KPP, kt6re organizacyjnie przygotowal Selbmann. 

Gl6wnym wydarzeniem politycznym 1930 r. byly wybory do Reichstagu w dniu 
14 wrzeSnia. Dla Rzeszy stanowily one swoiste „trzesienie ziemi", gdyZ po raz 
pierwszy hitlerowska NSDAP osiqgnela znaczny sukces, zdobywajqc ponad 6,3 mln 
glos6w i 107 mandat6w. W prowincji g6rnoS1qskiej - mimo dezorientacji

1 
katastro� 
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falnego bezrobocia i zniechi:cenia do kompromisowej polityki gabinetu Brüninga -
masy ludowe okazaly sii: odporniejsze na demagogiczm\ propagandi: faszystowskci. 
KPD uzyskala tu ponad 110 tys. glos6w (NSDAP - 63,5 tys.) oraz dwa mandaty 
dla Romana Chwalka i Antoniego Jadascha. Sukces ten KPD zawdzii:czala przede 
wszystkim temu, Ze - jak konstatuje Selbmann - ,,byliSmy pierwszci i jedymi 
partici na G6rnym Slcisku, kt6ra kampanii: wyborczci prowadzila w obydwu ji:zy
kach. Zcidali.Smy w naszym programie wyborczym r6wnouprawnienia j�zyka pol
skiego w szkole i w urz�dach. Prawie wszyscy nasi kandydaci i wszyscy m6wcy 
przemawiali na naszych wiecach po polsku. Scicignc)Jem wszystkich po polsku m6-
wicicych prominent6w z Rzeszy na G6rny Slc):sk". W trakcie kampanii przedwybor
czej zamordowany zostal przez boj6wk� SA mlody robotnik w Zabrzu Wiktor 
Broja, sympatyk KPD. Ten polityczny mord wywolal wielkie wra:ienie. Selbmann 
w otoczeniu komunistycznych radnych miejskich i radc6w zalogowych udal si� do 
domu :ialoby i zlo:Zyl rodzicom zamordowanego kondolencje (,,zaproponowano mi 
kawalek chleba i kieliszek w6dki, a publika w drzwiach i oknach nieufnie czekala, 
jak si� zachowam. Byla zadowolona, kiedy przyjcilem wszystko zgodnie z obycza
jem"). · Nad grobem przemawial Selbmann: ,.:iadnego slowa przeciw proboszczowi 
i Ko.Sciolowi. Ani slowa o wyborach, a jednak okazalo si�, Ze uroczystoSC Zalobna 
wplyn�a bardziej na wynik wyborczy, niZ my.Sleli.Smy". 

W styczniu 1931 r. kanclerz Brüning w trakcie swej podr6Zy wschodniej znalazl 
si� na G6rnym Sicisku. KomuniSci zgotowali mu „gorcice" przyj�cie. Selbmann 
towarzyszyl kanclerzowi, oczywiScie nie w jego Swicie, lecz w charakterze organi
zatora demonstracji, podczas kt6rych domagano si� pracy i chleba. ,,Wielokrotnie 
stalem calkiem blisko jego samochodu, widzialem strach w jego oczach i trwogi: 
w jego bladym obliczu, kiedy autochtoni, kt6rzy wszyscy prawie m6wili po polsku, 
zbytnio na niego naciskali. Zresztci zobaczylem tu po raz pierwszy podczas demon
stracji w Niemczech, Ze prominentnego goScia obrzucono przejrzalymi pomidorami 
i innymi przedmiotami". 

NajpowaZniejszci walke\ spoleczmi w okresie kryzysu na zachodnim G6rnym 
Sicisku byl strajk g6rnik6w w styczniu 1931 r. Przedsi�biorcy juZ w korl.cu 1930 r. 
wypowiedzieli umowy taryfowe i wysun�li Zcidanie og6lnej obnizki plac o 12°/o. 
Doszlo do dlugotrwalych rokowan. z przedstawicielami zwic):zk6w zawodowych, po 
czym sprawa weszla w kompetencje urz�dowego arbitrai:u. W trakcie rozm6w 
Rewolucyjna Opozycja Zwicizkowa - komunistyczna grupa tkwicica w socjaldemo
kratycznych zwic\_zkach zawodowych - wywolala strajk g6rnik6w (7-9 I 1931), kt6-
ry ogarnql zalogi 9 kopalii. i ponad 5 tys. robotnik6w. Walka strajkowa powicizana 
byla z oporem g6rnik6w w Zagl�biu Ruhry i skoii.czyla si� cz�Sciowym niepowodze
niem: place obni:Zono o Solo. Znowu dal znaC o sobie brak jednolitego frontu 
klasy robotniczej, gdyZ SPD i podporzqdkowane jej zwiqzki odci�ly si� od strajku, 
uznajcic go za "dziki". W kilka tygodni po strajku KC KPD przeni6sl Selbmanna 
na stanowisko kierownika politycznego organizacji KPD w Saksonii. Dalsze jego 
losy sq typowe dla komunist6w w Rzeszy: uwi�zienie po przewrocie hitlerow
skim, proces i wyrok scidowy (7 lat), ob6z koncentracyjny. 

Na czym polega odmiennoSC wspomnieii. Selbmanna od innych tego rodzaju 
relacji? Nie tylko na Swietnym jf;zyku autora powie.Sci Die 'Heimkehr des Joachim 

Ott, lecz przede wszystkim na tym, Ze narrator skrz�tnie unika wszelkiego prezen
tyzmu, pokazujqc swe odczucia i poglcidy z tamtych czas6w, bez wzgl�du na to, 
czy je dzisiaj aprobuje, czy odrzuca. Rzecz ma warte.SC dokumentalnq; sporo tu 
wprawdzie brak6w, bl�d6w i pomylek (szczeg6lnie w datach, nazwiskach i nazwach 
miejscowych), jednak znakomicie oddana zostala atmosfera owych czas6w. Dobrze 
zrobil Autor, opatrujcic wspomnienia dokumentami fr6dlowymi. Szczeg6lne znacze-

8 - Sob6tka 1/71 
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nie posiada stenogram wystqpienia Selbmanna na forum Sejmu Pruskiego (19 X1I 

1930). Przem6wienie - poSwi.::cone w zasadzie kwestii narodowej na G6rnym Slq

sku - wystawia najlepsze Swiadectwo niemieckim komunistom, kt6rzy mimo 

wszystkich blE;d6w, wahail. i wqtpliwoSci okazali si� najlepszymi sojusznikami g6rno

S1c1skiego proletariatu. 

Franciszek Hawranek 

W. C z a r neck i, Z. Z o n i k, WALCZ,\CY OBOZ BUCHENWALD, Warszawa 
1969, ss. 525. 

Prac� W. Czarneckiego i Z. Zonika Walczqcy ob6z Buchenwald trudno potrak

towaC jako typowq monografi� obozu koncentracyjnego. KL Buchenwald jako zja

wisko nietypowe byl jednym z ogniw calego systemu polityki eksterminacyjnej 

III Rzeszy. Dlatego byloby poZqdane umiejscowienie go w systemie oboz6w kon

centracyjnych i wskazanie cech wsp6lnych lijczqcych go z innymi obozami oraz 

podkreSlenie tych zjawisk, kt6re zdecydowanie odr6Znia1y go od pozostalych obo

z6w, czego niestety autorzy nie zrobili. Cz�Sciowo brak ten wypelnia wst�p pi6ra 

F. Ryszki, do kt6rego jednak zakradly si� pewne nieScisloSci. Tak wi�c bl�dnie 

podano liczb� zagazowanych os6b podczas pierwszej pr6by mordowania ludzi cyklo

nem B w 0Swi�cimiu - winno byC 850; podano, Ze w 0Swi�cimiu zgin�lo okolo 

261 tys. wi�ini6w (bez os6b uSmierconych bezpoSrednio po przybyciu), tymczasem 

wedlug danych Palistwowego Muzeum w 0Swi�cimiu liczba ofiar si�gala okolo 

340 tys.; podano dyskusyjm1 liczb� oswobodzonych wi�Zni6w przez Armi� Radziec

kq w 0Swi�cimiu - wedlug kalendarza opracowanego przez D. Czech bylo ich 

okolo 7650; podano, Ze na podstawie zarzqdzenia Heydricha z poczqtku 1941 r. 

Brzezinka zostala zakwalifikowana jako ob6z kategorii II. Skqdim1d wiemy, Ze 

rozkaz zalo:ienia tego obozu wydano w marcu 1941 r., prawdopodobnie w tym 

wypadku chodzi o rozporzqdzenie z 2 I 1942 r. 

Przyj�ta przez autor6w koncepcja podzielenia pracy na dwie cz�Sci= pierwszq 

traktujc\Cc\ o zaloZeniu obozu, jego dziejach i martyrologii wi�ini6w, oraz drugf:1 

rozbudowanc\, o wiele szerzej przedstawiajijcq szczeg6lowo i wnikliwie zagadnienia 

zwiqzane ze zjawiskiem, kt6re przyj�lo si� nazywaC obozowym ruchem oporu, 

wydaje si� byC niesluszna, poniewaZ spraw tych sztucznie' rozdzielaC nie wolno, 

gdyZ caloksztalt warunk6w, w jakich znaleili si� wi�iniowie, determinowal ich 

moZliwoSci dzialania. Por6wnujqc pierwszij cz�SC omawianej ksiclZki z opracowa

niami dziej6w oboz6w koncentracyjnych, odnosi si� wra:ienie, Ze cz�SC ta jest 

w pewnym stopniu niedopracowana. Co prawda autorzy m6wic\ o wszystkich za

gadnieniach wla.Sciwych dla dziej6w obozu w Buchenwaldzie, jednak czyniq to 

w spos6b pobie:iny. W zasadzie wszystkie rozdzialy cz�Sci pierwszej tylko do 

pewnego stopnia sygnalizujij sprawy zaslugujijce na bardziej gruntowne, naukowe 

zbadanie, jak np. problem wykorzystania pracy wi�ini6w czy funkcjonowania 

systemu wladz SS w obozie. W wielu wypadkach elementy syntetyzujijce pomie

szane Sc\ z opisami wydarzeli jednostkowych, malo istotnych z punktu widzenia 

calo.Sci. Analizujijc kwestie naplywu transport6w do obozu, autorzy winni - naszym 

zdaniem - opracowaC odpowiednie tabele zawierajijce zebrany przez nich material, 

co niewqtpliwie wplyn�loby na wi�kszq czytelnoSC pozycji i ustrzegloby ich przed 

popelnieniem bl�d6w 1. Umoi:liwialoby to r6wnieZ dokonanie ciekawych por6wnari., 

1 Autorzy podajq na s. 59 i 60, i:e 10 III 1943 r. przybyl transport 1000 wi�i-
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m. in. daja,cych odpowiedi na pytanie, jaka byla SmiertelnoSC w5r6d wieini6w 
transportowanych w warunkach un4gajqcych wszelkim zasadom humanitaryzmu, 
np. Paii.stwowe Muzeum w OSwiecimiu dysponuje listami transportowymi wieini6w 
wysylanych z KL Auschwitz do innych oboz6w, a m. in. do KL Buchenwald od
paidziernika 1942 do stycznia 1945 r. 2 Sprawq dyskusyjnq moi:e byC wydzielenie 
przez Czarneckiego i Zonika rozdzialu „Martyrologia wieini6w". Jest rzeczq oczy
wistq, i:e cala praca w swej istocie poSwiecona jest temu problemowi. W pewnych 
wypadkach autorzy wykazujq niekonsekwencje. W jednym miejscu stwierdzajq np. 
i:e Cz. Ostatlkowicz wyslany byl do jednego z podoboz6w w celu przeprowadze
nia walki z niepodzielnie panujqcymi tarn wietniami funkcyjnymi kryminalistami 
i doprowadzenia do opanowania funkcji przez wieZni6w politycznych (s. 289). Na 
innym miejscu m6wi sie, i:e teni:e Ostaii.kowicz wyjechal w transporcie, by zorga
nizowaC tarn Zycie kulturalno-oSwiatowe (s. 407). W ten spos6b dochodzimy do doSC 
istotnego problemu. W wielu wypadkach praca oparta jest na relacjach wietni6w. 
Przy opracowywaniu ruchu opon:1 mogly byC one jedynym ir6dlem. Trzeba jednak 
pamietaC, i:e wszystkie wiadomoSci podawane przez bylych wietni6w powinny byC 
poddane bardziej Scislej weryfikacji. Czesto ludzie ci nie.Swiadomie zmieniaja, pewne 
wydarzenia, przypisujqc sobie udzial w wypadkach, o kt6rych tylko slyszeli. 

Sam styl ksiqi:ki, na pierwszy rzut oka doSC barwny, pozostawia jednak sporo 
do i:yczenia. Nadmierna iloSC dygresji powoduje rozbicie wewnetrznej logiki pracy. 
Autorzy odbiegajq w pewnych wypadkach od przyjetych og6lnie regul, np. po
wszechnie stosuje sie zwyczaj, i:e nazwy funkcji 8S-man6w, ich stopnie oraz stano
wiska obozowe w brzmieniu jezyka niemieckiego pisze sie du:iq literq. W pracy 
opisuja,cej dzieje Buchenwaldu jest odwrotnie. W opracowaniach na temat oboz6w 
ui:ywa sie okreSleii.: podob6z, ob6z poboczny lub posluguje sie nazwami oficjal
nymi nadawanymi przez wladze niemieckie. W. Czarnecki i Z. Zonik wprowadzajc\ 
do pewnego stopnia Zargonowe okre.Slenie „komende�6wka". Ponadto umieszczenie 
w tekScie nadmiaru relacji doprowadza - naszym zdaniem - do zbytniego roz
budowania pracy, kt6ra objeto.Sciowo jest i tak du:ia. Z jednej strony powoduje tq 
pewne urozmaicenie, z drugiej jednak zatracenie mySU przewodniej. Sc\dzimy, :ie 
relacje stanowiqce bogaty material ilustracyjny winny byC umieszczone na koii.cu 
pracy w postaci aneksu. 

Praca W. Czarneckiego i Z. Zonika Walczqcy ob6z Buchenwald nie zasluguje 
w pelni na miano monografii historycznej, nosi ona raczej charakter reportai:u 
historycznego. Niemniej jednak godna jest uwagi jedna z pozycji rozszerzajijcych 
naszc\ wiedze o hitlerowskich obozach koncentracyjnych. 

Renata Boguslawska-Swiebocka 

Lechoslaw Cebo 

T. M u s  i o l, DACHAU 1933-1945, Katowice 1968, s. 498. 

Ob6z koncentracyjny w Dachau doczekal si� opracowania monograficznego, kt6-
rego autorem jest historyk, a zarazem byly wieziei:t obozu. Fakt osobistego zaanga-

ni6w z O.Swiecimia, gdy - jak wynika z !ist transportowych znajduja,cych si� 
w Paii.stwowym Muzeum w 0Swiecimiu - transport ten wyslany zostal dopiero 
12 III 1943 r. Do Buchenwaldu wiec przybyl dopiero w kilka dni p6Zniej. 

2 Transportlisten von KL Auschwitz nach KL Buchenwald, Archiwum Paflstwo
wego Muzeum w OSwiecimiu, sygn. D-Bu-3/1/1-5-Frauen oraz sygn. D-Bu-3/1/1-8-
Männer. 
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Zowania ma zar6wno dodatnie, jak i ujemne strony. Zresz.tq T. Musiol zdawal sobie 
z tego spraw«:, czemu dal wyraz piszqc we wstc:pie: ,,Nielatwo jest bylemu wic:Z
niowi opisaC bezstronnie dzieje i Zycie obozu, w kt6rym spc:dzil pic:C lat swojego 
Zycia. Jednak:Ze osobistej znajomo.Sci i wyczucia tych szczeg61nych spraw nie 
zastqpi studiowanie dokument6w ani relacji Swiadk6w. Zreszt,:\ autor staral sie: 
zachowaC maksimum bezstronnoSci, wyjSC poza krqg emocjonalnych stan6w, wczuC 
sie: niejako w rzeczywistoSC obozow<:\'' (s. 25). Praca T. Musiola jest - moim zda
niem - dobrym przykladem opracowania dziej6w jednego obozu. Posiada bardzo 
przejrzysty uklad, pozwalajqcy nawet czytelnikowi nie obznajmionemu z proble
matykq obozowq z latwoSciq SledziC tok rozumowania Autora. Odznacza sie solid
nym warsztatem historycznym, a przy tym - jak na zdekompletowany material -
jest wszechstronnie udokumentowana ir6dlami archiwalnymi. W aneksach Autor 
przedstawia szereg fotokopii dokument6w dotyczqcych w zasadzie wszystkich oma
wianych zagadnieii. Ze zrozumialych wzgled6w stosunkowo najmniej ir6del pisa
nych wykorzystaC m6gl przy opisie obozowego ruchu oporu. 

Dobrze sie stalo, i:e wlaSnie ob6z w Dachau doczekal sie monografii opraco
wanej w spos6b precyzyjny, poniewa.Z tutaj wypracowywano te wszystkie metody 
postepowania z wieiniami, jakie potem SS stosowala w pozostalych obozach. Zna
jomoSC dziej6w Dachau ulatwia zrozumienie proble�6w etyki pozostalych tzw. 
kacet6w. Autor skonstruowal swojq prace w spos6b przejrzysty i konsekwentny. 
Nie ma tu przeskok6w mySlowych, dygresji, wplywajqcych, byC mo.Ze, na pewne 
urozmaicenie stylu i formy opracowania, ale wymagajqcych od czytelnika wiel
kiej dyscypliny w Sledzeniu toku rozumowania Autora. Skomplikowane problemy 
obozowe przedstawione zostaly przy tym w spos6b zrozumialy i wyczerpujqcy. Za
kres i uklad problematyki z powodzeniem mogq byC naSladowane w monograficz
nych opracowaniach innych oboz6w. 

W pierwszym rozdziale Autor opisuje zalo.Zenie obozu, przedstawiajqc je na 
szerokim tle politycznym. Wyr6i:nia cztery okresy istnienia obozu: 1. Od 22 III 1933 
do lutego 1940 r., kiedy ob6z byl miejscem odosobnienia dla Niemc6w i niemieckich 
Zyd6w. Po przylqczeniu Austrii i Czechoslowacji wieziono w nim tak.Ze obywateli, 
tych kraj6w. 2. Od lutego 1940 do wrzeSnia 1942 r. Ob6z w tym czasie zaludniony 
byl wieiniami wszystkich okupowanych przez III Rzesze kraj6w. Pierwszoplano
wym zalo.Zeniem obozu bylo skracanie i:ycia wieini6w przede wszystkim przez 
prace. 3. Od paidziernika 1942 do kwietnia 1945 r., tj. da ewakuacji. Okres ten 
charakteryzowal sie pewnq poprawq bytu wieini6w. Zwüizane to bylo przede 
wszystkim z checiq wykorzystania ich niewolniczej sily roboczej. Zezwolono takze 
w tym czasie na przysylanie do obozu paczek ZywnoSciowych. 4. Ewakuacja i likwi
dacja obozu. 

W rozdziale pierwszym Musiol omawia taki:e role, jakq w Dachau odegral jego 
drugi komendant, Teodor Eicke, p6iniejszy szef inspektoratu oboz6w koncentracyj
nych. Podzial na okresy chronologiczne byl posunieciem szcze.Sliwym. Czytelnik 
mo.Ze bez trudu umieSciC w czasie wystepujqce w pracy zagadnienia, a takze 
uchwyciC pewne zmiany w postepowaniu Niemc6w i ich wplyw na sytuacje wieZ
ni6w. Rozdzial drugi poSwiecony jest om6wieniu systemu kar i szykan. Autorowi 
nie tylko udalo sie wymieniC wszystkie waZniejsze rodzaje kar, ale tak.Ze w prze
konywajqcy spos6b wykazaC, Ze c�.ly system obozowego terroru podporzqdkowany 
byl przede wszystkim fizycznemu i psychicznemu wyniszczeniu wi�ini6w. Z kolei 
Autor zajmuje si� poszczeg6lnymi kategoriami wieini6w. WyjaSnia, jakie grupy 
spoleczne i narodowoSciowe przebywaly w Dachau, jak z nimi post�powano i jak 
oficjalnie dzielono wi�Zni6w. W rozdziale tym T. Musiol pisze tak.Ze o losach 43 
mlodych w6wczas pracownik6w nauki Uniwersytetu Jagiellollskiego przywiezionych 
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do Dachau z Sachsenhausen. W rozdziale traktujqcym o rodzajach Smierci i Smier
telnoSci znajdujemy om6wienie sposob6w eksterminacji ludnoSci pochodzenia Zy
dowskiego, przeciwnik6w politycznych i ludzi nieprzydatnych do pracy. Nast«:pnie 
Autor przeprowadza pr6by ustalenia liczby zamordowanych w Dachau wieini6w. 
DoSC skrupulatnie om6wione zosialy poszczeg6lne rodzaje przeprowadzanych w obo
zie eksperyment6w lekarskich. Musiol wymienia szereg zbrodniczych doSwiadczer't 
na ludziach, omawia sylwetki lekarzy i wskazuje na niklq przydatnoSC dla nauki 
wszelkiej „odkrywczej" ich dzialalnoSci. Rozdzial „Ostatnie dni i oswobodzenie 
obozu" zmusza czytelnika do emocjonalnego zaanga:iowania sie w przebieg wy
darzel'l. w okresie bezpoSrednio poprzedzajqcym oswobodzenie KL Dachau. Autor 
sugestywnie - i tu ju:i nie bez wplywu chyba faktu osobistego prze:iywania opisy
wanych wydarzeii. - przedstawia atmosfere nerwowoSci i nadziei panujqcq wSr6d 

wieini6w, ich wysilki w celu ocalenia obozu przed zagladq i zbrodnicze do samego 
kori.ca poczynania SS. 

Pewne zastrze:ienia nasuwa rozdzial traktujqcy o wykorzystywaniu pracy wi«:i
ni6w. Kiedy Autor zaczyna omawiaC podobozy KL Dachau, jego rola w wielu 
wypadkach ogranicza si«: do wymienienia ich nazw, podania, przy jakich zakla
dach zostaly zalo:ione i ewentualnie ilu przebywalo w nich wi«:ini6w. Jak wiado
mo, wlaSnie podobozy du:iych oboz6w koncentracyjnych odgrywaly wielkq rolt� 
w systemie eksploatacji pracy niewolniczej. Sqdze wiec, iZ problem ten wymagal 
nieco szerszego naSwietlenia. ByC moZe, w wielu wypadkach nie udaloby sie nie 
wiecej ustaliC ponad to, eo podaje Autor, tym bardziej Ze odtwarzanie historii 
podoboz6w napotyka bardzo duze trudnoSci, gdyi. brak jakichkolwiek dokument6w 
pisanych czy Swiadk6w, kt6rych relacje moglyby przynajmniej czeSciowo naSwietliC 
zagadnienie. Zresztq ich konfrontacja bylaby nieslychanie Zmudna. Ponadto Autor 
nie mial moi.liwoSci korzystania z prac przyczynkarskich, traktujqcych o poszcze
g6Inych podobozach. Nie zmienia to jednak faktu, i.e pewne zagadnienia zwiqzane 
z istnieni�m podoboz6w nalei.alo chyba potraktowaC nieco szerzej, tym bardziej i.e 
podobne systemy podoboz6w wystepowaly takZe przy innych kacetach. NaleZalo 
podkreSliC i w tym wypadku role Dachau jako swego rodzaju wzorca. 

Dodatkowy walor poznawczy pracy T. Musiola o Dachau stanowi fakt, Ze po
Swi�cono w niej wiele miejsca Polakom, wiei.niom tego obozu. Wiemy, Ze ju:i od 
pierwszych dni okupacji KL Dachau brany byl pod uwag� jako miejsce zeslania 
dla tysiecy Polak6w, w tym täkZe z terenu woj. katowickiego. Terrorystyczna dzia
lalnoSC grup operacyjnych hitlerowskiej policji bezpieczeri.stwa na -G6rnym Slqsku 
i w Zaglebiu Dqbrowskim we wrzeSniu i pai.dzierniku 1939 r. przejawiala sie m. in. 
w masowych aresztowaniach. Przygotowana jeszcze przed wybuchem II wojny 
Swiatowej specjalna ksi�ga gori.cza - ,.Sonderfahndungsbuch Polen" - przewidywa
la na obszarze Slqska aresztowanie okolo 1300 bylych dzialaczy plebiscytowych, 
weteran6w powstari. Slqskich, wlaScicieli ziemskich itd. Istniejqce wi�zienia nie byly 
w stanie pomieSciC wszystkich zatrzymanych i dlatego zaszla potrzeba utworzenia 
specjalnych oboz6w zbiorczych (Gefangenenlager), w kt6rych umieszczano tzw. 
wi�Zni6w ochronnych (Schutzhöftlinge). Obozy takie powstaly m. in. w Nieborowie 
i SoSOicy pod Gliwicami. Rozwiqzanie administracji wojskowej na okupowanych 
ziemiach polskich doprowadzilo do likwidacji wspomnianych oboz6w, co zmusilo 
wladze policy jne nowo utworzonej rejencji katowickiej do przeniesienia przetrzy
mywanych tarn os6b do jedynie dostepnych wiezieri. sqdowych. W tych warunkach 
przepelnienie w wi�zieniach wzrastalo. Akcje pacyfikacyjne trwaly nadal i przepro
wadzano je na coraz wi�kszq skal�. Doprowadzilo to do wystqpienia wladz sqdowo
·policyjnych do Reichsführera SS Heinricha Himmlera o przeniesienie wieini6w do 
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oboz6w koncentracyjnych 1. Jednym z oboz6w, do kt6rego zsylano wi�Zni6w Polak6w 

od pierwszych miesiE:CY okupacji do kor'l.ca wojny, byl KL Dachau. Pierwszych 16 
Polak6w przywieziono tu 17 IX 1939 r., a 23 tego miesiqca 54 nast�pnych, pocho

dzqcych przewaZnie ze Sl&ska Opolskiego, Nadrenii i Saksonii. Wi�Zniowie ci byli 

dzialaczami o.Swiatowymi i spolecznymi r6Znych organizacji polskiej mniejszoSci 

narodowej w Niemczech, jak Zwic,1zek Polak6w w Niemczech, Zwiqzek Polskich K6l 

Spiewaczych, Zwiqzek Harcerstwa Polskiego, Zwiqzek Polskich Towarzystw Szkol

nych. W chwili wybuchu wojny z ZSRR w Dachau przebywalo okolo 2 tys. Polak6w 

obywateli Rzeszy Niemieckiej. 

Lechoslaw Cebo 

Cz. 0 s t ank o w i c z, ZIEMIA PARUJ/\CA CYKLONEM, 1 wyd., L6di 1967. 

ss. 280 i 2 wyd., L6di 1969, ss. 287. 

Problem oboz6w koncentracyjnych do dnia dzisiejszego budzi Zywe zaintere

sowanie i dyskusje zar6wno wSr6d historyk6w czy prawnik6w, a wi�c profesjo

nalist6w, jak i szerokiej masy czytelnik6w. Swiadczq o tym wydawane raz po raz 

nowe pozycje oraz w:Znawiane naklady poprzednich prac traktujqcych o tym zagad

nieniu, jak r6wnieZ wysoka frekwencja w muzeach martyrologicznych. Nasilenie 

literatury obozowej, przede wszystkim wspomnieniowej, przypadlo na lata 1945-

1947, a jej gl6wm\ podstawc1 w okresie byly osobiste prze:Zycia wi�ini6w, kt6rzy 

da,Zyli do mo:Zliwie dokladnego przekazania prawdy o obozach. Ta przewaga auten

tyzmu sprawila, Ze literatura obozowa ma charakter mniej lub bardziej dokumen
talny. Najbardziej reprezentatywnym gatunkiem literackim dla tej tematyki byl 

i nadal jest pamiE;tnik, zwic1zany zreszt& z powszechnym zainteresowaniem czytelni

k6w t& form&. W miarE: udost�pniania szeregu dokument6w i publikacji rozszerzyla 

siE: baz'a Zf6dlowa, na kt6rej mogli oprzeC si� ludzie pisz&cy o obozie, i to zar6wno 

byli wiE:Zniowie, jak i ci, kt6rzy znali to zagadnienie z relacji innych. Zrodzilo to 

pewne niebezpieczeri.stwo dla autor6w piszqcych z autopsji, Ze zatracq granicE: 

pomi�dzy wlasnymi prze:iyciami a tym, o czym dowiedzieli siE: z opublikowanych 

Zr6del. Typowym tego przykladem moZe byC jedna z ostatnich ksiq:iek Cz. Ostari.

kowicza Ziemia parujqca cyklonem, wydana po raz pierwszy w 1967 r. Wskutek 

szybkiego wyczerpania pierwszego nakladu Wydawnictwo L6dzkie w 1969 r. wydalo 
jq drugi raz, rozszerzajqc o przypisy i kilka dodatkowych podrozdzial6w. 

Cz. Ostari.kowicz, czlonek ruchu oporu w czasie II wojny Swiatowej oraz wiE:

zieil oboz6w w 0Swii;:cimiu-Brzezince, Buchenwaldzie i Belsen, nale:iy do bardziej 

znanych autor6w literatury obozowej. LatwoSC pisania, Zywy, zwiE:zly styl, zwiqzany 

zresztc\ z dzialalno.Sci& dziennikarskq Autora, oraz doSwiadczenia obozowe powodujq, 

Ze jego ksiqZki cieszq sii;: du:iq popularnoSciq. Do najbardziej znanych utwor6w 

naleZq takie pozycje, jak Z kraju grozy1 Czarna z komanda Bayer, Dziwny nor

malny Swiat, BagaZe pelne niepokoju, Straszna g6ra Ettersberg czy wspomniana ju:i 

Ziemia parujqca cyklonem, bi;:dqca w drugiej CZE:Sci rozszerzeniem zamieszczonego 
w „Zeszytach OSwi�cimskich" wspomnienia Isolierstation blok numer ostatni 1• 

KsiqZkE: podzielil Ostafikowicz na trzy cz�Sci. Pierwsza. stosunkowo kr6tka. 

1 A. K o n i e  c z n y, Uwagi o poczqtkach obozu koncentracyjnego 0Swi�cim
Brzezinka. Praca zloZona do druku w wydawnictwie Pa11.stwowego Muzeum 
w 0Swi�cimiu. 

i „Zeszyty 0Swi�cimskie", nr 8, ss. 101. 
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zatytulowana „Pawiak i Szucha", opisuje przesluchanie i pobyt w tych wiE:zieniach, 
zakoii.czony wyslaniem Autora do obozu. DatE: przybycia oznacza Ostailkowicz na 

3 I 1941 r. I tu wystE:puje pierwsza nieScisloSC. Mianowicie na stronie 23 pisze: 

.,W nocy z 4 na 5 stycznia wybiegla nam naprzeciw tablica stacyjna Auschwitz". 

Wynika z tego, Ze data 3 stycznia nie moZe byC dat& przybycia do OSwiE:cimia, 

moi:e byC jedynie dat& opuszczenia Pawiaka. Z dokument6w wynika, Ze transport 

warszawski, kt6rym przybyl Ostailkowicz, byl zarejestrowany 7 I 1941 r. i wtedy 

Autor otrzymal numer 8232 2• Druga CZE:SC ksi&Zki, zatytulowana „Konzentrations

lager Auschwitz", poSwiE:cona jest pobytowi w obozie macierzystym, trwajqcemu 

do 13 III 1942 r. Przez ten okres Ostailkowicz po przejSciu kwarantanny pracowal 

przy regulacji Soly, na terenie Buna-Werke, w komandzie dachdeker6w, Smieciarzy 

i wreszcie jako pfleger w obozowym szpitalu. JednoczeSnie bral aktywny udzial 
w organizowanym ruchu oporu, i to zar6wno w zakresie udzielania pomocy wsp61-

WiE:iniom, jak i w przeprowadzaniu szeregu akcji kulturalnych, jak prelekcje i r6Z

nego rodzaju wystE;PY artystyczne, w kt6rych uczestniczyli m. in. Jaracz i Schiller. 

W marcu 1942 r. zostal Ostailkowicz przeniesiony do Brzezinki i roczny pobyt za 
drutami tego obozu opisany jest w trzeciej czE;Sci, zatytulowanej „Birkenau". Autor 

przebywal w Brzezince w najtrudniejszym okresie rozbudowy i bezprawia wyni
kajqcego z tego, Ze prawie wszystkie stanowiska funkcyjne zajmowali w6wczas 

przestE:PCY kryminalni. Z Izolierstation przeszedl Ostari.kowicz do komanda oczy

szczajqcego stawy rybne w HarmE:Zach, nastE;pnie do komanda kartoflarzy i wresz

cie tragarzy ZywnoSci, wlqczajqc si� niemal od samego poczqtku do najbardziej 

aktywnej grupy wiE:ini6w organizujqcej ruch oporu. 13 III 1943 r. zostal on wy

wieziony z Brzezinki do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. 

Dokladniejsze streszczenie, czy teZ pr6ba wylowienia zasadniczych problem6w 

przewijajqcych sii: przez tE: ksiqZkE: nie jest moZliwa ani zresztq celowa. Na 

bli_sko 300 stronach Ostal1kowicz piszqc kr6tkie czasem nawet p6lstronicowe 

podrozdzialy przedstawil niezliczom\ iloSC wa:.i:nych i mniej waZnych wydarzeil, 

bardzo szybko nawarstwiajqcych si� na siebie. Z tego kr6tkiego streszczenia wynika, 

Ze Autor przebywajqc w tylu komandach i b�d&c czlonkiem ruchu oporu byl Swiad

kiem lub uczestniczyl w wielu wydarzeniach i opisywanie tylko wlasnych prze:.i:yC 

i obserwacji wystarczyloby na napisanie interesujqcego pamiE:tnika. Wedlug okre

Slenia samego Autora Ziemia parujqca cyklonem jest pamiE:tnikiem Swiadka wyda

rzeil. Piszqc to Autor zakreSlil granice, poza kt6re nie powinien by wychodziC bez 

nara:.i:ania si� na zarzut niekonsekwencji, pami�tnik jest przecieZ przede wszystkim 
opisem wlasnych przeZyC i wra:.i:eri.. Natomiast Ostari.kowicz opisujqc wydarzenia 

rozgrywaj&ce siE: w KL Auschwit� wykracza poza cezurE: czasu zakreSlonq przez 
niego samego, dol&czajqc opisy fakt6w, kt6rych Swiadkiem ju:.i: nie m6gl byC, o kt6-

rych m6gl dowiedzieC si� albo z relacji innych wiE;ini6w, albo z opublikowanych 
prac. I tak np. na s. 266 (II wydanie) Ostari.kowicz omawiajqc dobrze znany fakt 

zabicia SS-Oberscharführera Schillingera przez jednq z nowo przybylych kobiet 

pisze: ,,Nadchodzil sobotni wiecz6r. PamiE:tam dokladnie, Ze sobotni. .. Schillinger 

wszedl do Kartoflarni. Krzyknqlem ostrzegawczo Achtung". A przecie:.i: SmierC 

Schillingera nastqpila 23 X 1943 r., a wii:c 7 miesi�cy po wyjeidzie Autora z Brze

zinki do Buchenwaldu 3. W podobny spos6b przekracza Autor ramy czasu nakre
Slone przez siebie samego na s. 233, gdzie przedstawiony jest opis selekcji wSr6d 

2 Numerowa lista transport6w przybylych do KL Auschwitz, Archiwum Pail
stwowego Muzeum w 0Swi�cimiu. 

a D. c z e c h, Kalendarz wydarze1i w obozie koncentracyjnym O§wie-cim� 
Brzezinka (Zeszyty OSwiE:cimskie, nr 4, s. 143). 
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komanda kartoflarzy oraz udzial OstaD.kowicza w ratowaniu zagroZonych wiE;Zni6w. 

Selekcja ta - jak pisze Autor - miala miejsce 26 XI 1943 r., a wii:c znowu kilka 
miesii:cy po odjeidzie z Brzezinki do Buchenwaldu. Tego rodzaju uzupelnieii. oraz 
niekonsekwencji wyst�puje w omawianej pozycji niestety o wiele wii:cej. Zasadni
czym zatem zarzutem, jaki mo:ina postawiC Autorowi, jest fakt, ii: wbrew swoim 
wlasnym zaloi.eniom, Ze pisze pamii:tnik Swiadka wydarzeii, wykracza poza swoje 

kompetencje, dolqczajqc do niego opisy zdarzetl, kt6rych nie m6gl widzieC. 
Drugi powaZny mankament, jaki zauwaZa sii: przy lekturze omawianej ksic1Zki, 

to szereg blt::d6w faktograficznych przy opisywaniu wydarzell, w kt6rych Autor albo 
uczestniczyl, albo kt6rych byl Swiadkiem. W normalnym pamh;tniku pisanym dwa
dzieScia lat po wojnie tego rodzaju blE:dY bylyby dopuszczalne i mo±na by je 
wytlumaczyC. Ale znowu sam Autor stwierdza: ,,w ciqgu wielu lat uzgadnialem 
moje doSwiadczenia lagrowe, weryfikowalem daty i fakty". Tego rodzaju oSwiad
czenie zobowiqzuje do podawania fakt6w i dat sprawdzonych. Tymczasem anali
zujqc ksiq±kE; Ostafikowicza strona po stronie napotyka siE; szereg blE:d6w i nie
ScisloSci. Opisujqc na s. 36 pierwszq trzydziestkE: kryminalnych wiE;ini6w przy
bylych do OSwiE;cimia w maju 1940 r. zalicza do niej swego blokowego Aloisa 
Stahlera i Krankenmanna, kt6rzy przyjechali do obozu w sierpniu 1940 r.4 Relacjo
nujqc na s. 74 sposoby tracenia wiE:ini6w, jako datE: pierwszego "genickschussu" 
podaje 11 XI 1942 r., a wiE:c o rok p6iniejszq od rzeczywistej s. Na kolejnych 
s. 107 i 108 piszqc o Bloku Smierci stwierdza: ,,Blok nr 11 {p6iniejszy 13)", 

gdy w rzeczywistoSci bylo odwrotnie. Wbrew stwierdzeniu, Ze daty sq zweryfiko
wane z dokumentami znajdujqcymi si� w Archiwum Par'lstwowego Muzeum w 
OSwiE:cimiu, jako dzieil pierwszego pr6bnego gazowania Ostaiikowicz przyjql 
4 IX 1941 r., a nie 3 wrzeSnia, jak to zostalo ostatecznie ustalone 6. Podobne nie
Scislo.Sci wyst�pujq r6wnie± w partiach ksiqZki omawiajqcych ruch oporu. Odtwa
rzajqc sklad organizacji na terenie Brzezinki, na jej czele od 28 I 1943 r. umieScil 

plka Jana Karcza, kt6ry zostal przeciei: 25 I 1943 r. rozstrzelany w grupie 51 wiE:i
ni6w podejrzanych o nielegalnq dzialalnoSC skierowami przeciw SS. Przedstawiajqc 
pi�km\ sylwetk� polskiego porucznika Paulone Lisowskiego, jako dat� jego Smierci 
podaje marzec 1943 r., gdy natomiast zostal on rozstrzelany z Gilewiczem i Dziamq 

11 X 1943 r., a wi�c prawie p61 roku p6Zniej 7• 
Tego rodzaju pomylek jest o wiele wi�cej, lecz wymienienie ich wszystkich 

mijaloby siE; z celem. WytlumaczyC je mo±na jedynie tym, Ze Autor zbytnio zaufal 
swej pami�ci i popelnil je bezwiednie. Trudniejsze natomiast do wytlumaczenia 
sq bl�dy popelnione w tych partiach ksü1Zki, w kt6rych Ostar'lkowicz powoluje si� 
na naukowe opracowania. Omawiajqc zagladE: kobiet stwierdza: ,,We wrzeSniu 
i pafdzierniku 1942 wyselekcjonowano i zagazowano w bunk:rach przeszlo 2800 

kobiet, o czym dziS wiemy z zeznall. dr Johana Kremmera i z innych danych 
zebranych w Zeszytach 0Swi�cimskich (np. t. III, str. 108 i inne)". W rzeczywistoSci 
wymieniona przez Autora liczba kobiet zginela w ciqgu 3 dni paidziernika, a selek
cja i zagazowanie w cicigu 2 miesi�cy wynosilo 6612 kobiet 8. Wymienione zarzuty 
powodujq, Ze badacze zajmujqcy siE; tym okresem historii chcqc skorzystaC z pa
mi�tnika Ostailkowicza muszq dokonaC wielu weryfikacji. Ze wzgl�du jednak na 
dobrze oddany klimat obozu, praca Ostailkowicza jest cennq i interesujqcq pozycjq. 

" Numerowa lista transport6w ... 
5 C z e c h, op. cit., nr 2, s. 105. 
6 TamZe, s. 101. 
7 Ksil;ga Bunkra (Zeszyty OSwiE;cimskie, nr 1). 
a C z e c h, op. cit., nr 3, s. 108 i in. 
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Autor doskonale przedstawil atmosfert:; niem,tannego zagroZenia i walke: o zacho
wanie czlowieczeri.stwa. Dodatkowe zalety ksiqZki to Zywy styl, zarysowane z dui:ym 
dramatyzmem sceny oraz dajqce sie: wyrainie odczuC osobiste zaangaZowanie Autora. 

Teresa Ceglowska 

A. Szefer, MIEJSCA STRACEN LUDNOSCI CYWILNEJ WOJEW0DZTWA 

KATOWICKIEGO 1939-1945, Katowice, ss. 224. 

Slqsk - jak wiadomo - odegraC mial szczeg6lnq rolc: w hitlerowskich planach 
wojennych. JuZ w okresie poprzedzajqcym wybuch II wojny Swiatowej Hitler przy
wiqzywal duZq wage: do dzialalnoSci grupy mniejszoSciowej na Slqsku, kt6ra w od
powiednim momencie spelniaC miala roh: Piqtej Kolumny. Powstawaly tu niele
galne organizacje hitlerowskie, dqi:qce do przylqczenia G6rnego Slqska do Rzeszy. 
Zadania tych organizacji polegaly na przeprowadzeniu akcji dywersyjnej, a w chwili 
wkroczenia wojsk niemieckich na zabezpieczeniu obiekt6w przemyslowych, dr6g 
i most6w. Dostarczaly one takZe material6w do specjalnej ksit:;gi gori.czej „Sonder
fahndungsbuch Polen". Osoby, kt6rych nazwiska znalazly si� w tej ksic:dze, mialy 
byC aresztowane i zlikwidowane. RzecZq znamiennq jest, Ze 11Fahndungsbuch Polen" 
obejmowalo niemal wszystkich znanych dzialaczy z okresu plebiscytu i powstati 
Slqskich. Walka zbrojna na Slqsku rozpoczt:;la sie: o wiele wczeSniej, zanim pott:;ga 
hitlerowska run�la na Polsk�. a po klc:sce wrzeSniowej, juZ w okresie okupacji, stala 
sie: wyjqtkowo trudna, co slusznie podkreSlal P. Dubiel: ,,JeSli chodzi o Slqsk, to 
te akty patriotyzmu trzeba specjalnie mocno podkreSliC. Nie sq to sprawy, kt6re 
dzis naleZq juZ tylko do historii. Polska ciqgle jeszcze za malo wie o gorqcym pa
triotyzmie ludno.Sci Slqskiej, wykazywanym w powstaniach Slqskich i we wrze.Sniu 
1939, tak samo jak malo wie o ofiarnej walce o wyzwolenie narodowe i spoleczne 
polskiej ludnoSci rodzimej na Ziemiach Odzyskanych" 1, 

Obrona Slqska we wrzeSniu 1939 r. byla obok walczqcej Warszawy zjawiskiem 
nie notowanym w Zadnej innej czc:Sci Polski. Walka ludnoSci Slqskiej zaskoczyla 
i samych napastnik6w, kt6rzy nie spodziewali sie:, Ze ziemia, kt6rq uwaZali za nie
mieckq, bt::dzie tak zaciekle i z takim poSwic:ceniem broniC swego bytu narodowego. 
Stqd potworny terror, jaki hitlerowcy zastosowali w stosunku do ludnoSci polskiej 
na Slqsku od pierwszych dni swego panowania. ,,Oblicza sii:, Ze na terenie G6rnego 
Slqska we wrzeSniu i paidzierniku 1939 roku hitlerowcy dokonali eo najmniej 58 
egzekucji, w kt6rych ponioslo SmierC okolo 1500 os6b" 2• Rozstrzeliwanie, wieszanie, 
Scinanie toporem, dlugoletnie wi1:;zienie, zeslanie do oboz6w - oto kary, za pomocq 
kt6rych usilowano udowodniC niemieckie pochodzenie Slqska. Nie ma w omawianym 
wojew6dztwie miejscowoSci nie uSwic:conej krwiq pomordowanych. Pomimo ofiar 
i terroru ludnoSC Slqska nie poddala si1:;. Swq ofiarnq i bezkompromisowq walke: 
o wyzwolenie naroäowe prowadzila do kor'lca wojny i o tym naleZy przede wszyst
kim pamiE:taC biorqc do rc:ki recenzowanq praci:. Jej zawartoSC wybiega poza ramy 
nakreSlone tytulem. Autor obok miejsc stracer'l i mi:czefistwa ludnoSci cywilnej 
wojew6dztwa katowickiego wymienia takZe miejscowoSci, kt6re byly widowniq walk 
Zolnierzy polskich z najeidZcq hitlerowskim znaczonych ofiarami poleglych. W pracy 
znajdziemy r6wnieZ informacje o zbrodniczej dzialalnoSci hitlerowc6w wobec oby-

1 P. D u  b i e 1, Wrzesierl. 1939 na Slqsku, Katowice 1960, s. 212. 
l A. S z e f e r, SZqski wrzesierl. 1939, Katowice 1970, s. 58. 
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wateli innych narodowo.Sci. Poszerzenie publikacji o wymienione fakty bylo rzeczc1 

sluszmi, trudno bowiem nie wspomnieC o tych wszystkich, kt6rzy w imiE; wsp61nej 
walki o wyzwolenie spod jarzma faszyzmu zginf;li na ziemi Slqskiej. 

Czf;SC tekstowa sklada siE; z dwu dzial6w. Pierwszy zawiera wykaz ponad 560 

miejsc stracen, znajduj<=}cych Sili w granicach obecnego wojew6dztwa katowickiego, 

drugi informuje o ponad 370 miejscach upamiE;tnionych pomnikami czy tablicami 
i moZe pelniC rol� przewodnika po szlakach walk i m�czeflstwa. CaloSC uzupelnia 

mapka podajqca orientacyjnie lokalizacj� miejscowo.Sci, w kt6rych mialy miejsca 

egzekucje b&di znajdowaly si� r6Zne obozy hitlerowskie. 

Wedlug konstrukcji zastosowanej przez Autora czt:;SC druga powinna byC zatem 

powt6rzeniem w pewnym stopniu tych fakt6w zawartych w „wykazie miejsc stra
cer'i i meczellstwa", kt6re zostaly trwale upamietnione takim czy innym symbolem 

pamieci. Czesto jednak jest inaczej. Np. pod haslem Rybnik w dziale pierwszym 

figuruje jedynie wzmianka o rozstrzelaniu przez 8S-man6w 292 wit:;ini6w z obozu 

koncentracyjnego w O.Swit:;cimiu niezdolnych do odbywania dalszego marszu ewa� 

kuacyjnego. Gdyby czytelnik poprzestal na informacji pierwszej czt:;Sci publikacji, 

odni6slby wraZenie, i:e w Rybniku poza wymienionym miejscem mt:;czellstwa nie 

ma Zadnych innych. Tymczasem w dziale drugim wymienia Autor 6 miejsc upa

mietnionych, znajdujqcych sie na tetenie tego miasta. Wydaje sit:;, Ze dla przejrzy

sto.Sci ukladu ksiqZki nie powinno byC tego rodzaju przesunieC. Innc1 sprawq pozo

staje uSciSlenie danych odnoszc1cych sie do liczby wieini6w rozstrzelanych w Ryb

niku przez konw6j SS-mallski. Wymieniona w cze.Sci pierwszej na s. 111 liczba 292 
nie pokrywa sie z liczbq 385 ofiar widniejqcq na pomniku upamietniajijcym to 

tragiczne wydarzenie (s. 197). Pomijajqc trudno.Sci, jakie napotyka badacz nie dys

ponujqcy z przyczyn natury obiektywnej pelnym materialem dowodowym, moi:na 

jednak: bylo skomentowaC ten fakt w kilku slowach. 

Zachodzi tu taki:e kwestia dodatkowych informacji o miejscach stracell, kt6-

rych moglyby jeszcze udzieliC Okregowe Zarzqdy ZBoWiD. Wiele fakt6w zwiqza

nych z trasq ewakuacyjnq wit:;Zni6w KL Auschwitz moi:na by uSci.SliC na podstawie 

danych, kt6rymi dysponuje Archiwum Pa11.stwowego Muzeum w O.Swiecimiu. Nie

zalei:nie od tego znacznq ilo.SC cennych informacji dotyczttcych powiatu rybnickiego 

zawiera wydana tarn w 1966 r. specjalna broszura 3, Konfrontacja fakt6w pozwolila 

ustaliC, Ze w granicach powiatu rybnickiego znajduje sie znacznie wiecej miejsc 

upamietnionych i miejsc meczel'lstwa od tych, kt6re wymienia omawiana publi

kacja. Jako przyklad moie posluZyC pominit:;cie miejscowo.Sci Lysk.i, kt6ra w dniu 

17 I 1945 r. byla widowniq zbrodni SS na 27 wieiniach obozu koncentracyjnego 
w OSwiecimiu niezdolnych do odbywania dalszego marszu ewakuacyjnego. Na 

miejscowym cmentarzu ku czci jednej z ofiar obozu stoi teZ pomnik, na kt6rym 

widnieje napis: ,,Anna Radzioch zmarla na wygnaniu dnia 11. 6. 1943 r. wysiedlona 

z ziemi ojczystej osierocajqc 6-ro malych dzieci". R6w przy szosie przed Domem 

Starc6w w Lyskach jest miejscem, gdzie SS-:mani rozstrzelali kilk.unastu wi�ini6w 

oSwiecimskich. 
ZalowaC takZe nalei:y, Ze tego rodzaju kompendium pozbawione jest indeksu 

nazwisk i miejscowoSci, eo w znacznym stopniu utrudnia poruszanie sie w ma

teriale. Odszukanie jakiegokolwiek nazwiska zmusza czytelnika do wnikliwego 
przewertowania publikacji systemem ,,kartka za kartkq". Podobnie przedstawia si� 

sprawa w wypadku pr6by odszukania mniej znanych miejscowo.Sci. Wprowadzony 

3 Miejsce u§wi�cone m�czeiiskq krwiq Polak6w. Powiat Rybnik, Wystawa prac 
malarskich dr J. Siejny poSwiecona dla upami�tnienia XXVII rocznicy tragicznego 
wrze.Snia 1939 r. 
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przez Auto:r:a system alfabetycznej kolejno.Sci powiat6w i miejscowo.Sci wchodzqcych 

w ich sklad nie jest zbyt przejrzysty wobec braku dokladnego spisu tre.Sci. 

Sq to oczywi.Scie drobne usterki, kt6re bynajmniej nie przesqdzajq o warto.Sci 

tej cennej pozycji. Najistotniejszq jej zaletq jest to, Ze posiada ona nieprzemijajqcq 

wartoSC dokumentu potrzebnego nie tylko ze wzglE;d6w naukowych, ale i politycz

nych. Dobrze siE; stalo, Ze wydany staraniem Rady Ochrony Pomnik6w Walk 

i ME;czeJlstwa og6lnopolski Przewodnik po upamif:tnionych miejscach walk i mt:

czetistwa, lata wojny 1939-i945 zachE;cil do podobnych prac takZe i w skali regio

nalnej. 

Krystyna Kaps 

M. 0 r z e c h o w s k i, ODRA-NYSA LUZYCKA-BALTYK W POLSKIEJ MY

SLI POLITYCZNEJ OKRESU DRUG!EJ WOJNY SW!ATOWEJ, Wroc!aw-Warsza

wa-Krak6w 1969, ss. 312. 

Praca M. Orzechowskiego ukazala siE: drukiem przed rokiem. Spotkala siE: 

z przychylnq opiniq recenzent6w w prasie codziennej i spoleczno-kulturalnej oraz 

w czasopismach historycznych. Zwracano uwagE: na znaczenie i aktualnoSC tema

tyki, podkre.Slano trafnoSC ujE:cia, walory poznawcze ksiqZki, rzetelnoSC badawcz&, 

Autora. WyraZano zdziwienie, kt6rego trudno nie podzielaC, Ze ksiqZka poSwiE:cona 

tak istotnym problemom zostala wydana w mikroskopijnym, bo liczqcym zaledwie 

tysiqc egzemplarzy, nakladzie. 

PodjE;cie przez M. Orzechowskiego problematyki terytorialnego ksztaltu Polski 

w historii polskiej rny.Sli politycznej lat wojny i okupacji oraz w czasie decydujq

cych rozstrzygniE;C sprawy granic bylo Swiadomym wyborem, podyktowanym po

trzebq wnikliwego zbadania tej kwestii, zajmujqcej eksponowane i WE;Zlowe miejsce 

w dziejach najnowszych narodu i pal1stwa. Dotychczasowe zainteresowania i prace 

Autora predestynowaly go do logicznej kontynuacji badar'i. nad historiq polskiej 

mySli politycznej w tym zakresie. Bogactwo zebranego materialu, spos6b jego uj�cia 

i interpretacji wskazujq, Ze zagadnienie granic w polskiej my.Sli politycznej w po

wiqzaniu z szeroko pojE;tq problematykq Zycia spolecznego i politycznego ziem 

zachodnich i p6lnocnych jest przedmiotem wieloletnich studiOw i zainteresowall 

M. Orzechowskiego, ktOre bynajmniej nie zamykajq sii:; okresem lat wojny i oku

pacji, lecz siE;gajq do :ir6del i genezy glownych prqd6w politycznych oraz z r6w

nym skupieniem Sledzq ich rozw6j po zespoleniu tych ziem z Polsk&. 

Sprawa naszych granic, ziem zachodnich i p61nocnych od dawna jest przed

miotem powszechnego zainteresowania historyk6w, socjolog6w, ekonomist6w, spe

cjalist6w prawa mi�dzynarodowego. Nie w tym dziwnego. Powr6t Polski nad OdrE;, 

Nys«: LuZyckq i Baltyk byl i pozostaje przelomem w historii naszego narodu 

i pail.stwa, tym bardziej donioslym, Ze integralnie zwiqzanym z rewolucjq spo

lecznq, ustanowieniem wladzy klasy robotniczej i mas ludowych, rozwojem kraju 

w kierunku socjalizmu. Nowy ksztalt Polski, ustalony w wyniku zwyciE;stwa nad 

Niemcami hitlerowskimi, jest zarazem jednym z najwaZniejszych wydarzer'i. w hi

storii kontynentu europejskiego. Lapidarny skr6t „granica pokoju" zawiera kwint

esencjE; skutk6w politycznych, kt6re spowodowal fakt wbicia bialo-czerwonych slu

p6w na prawym brzegu Odry i Nysy LuZyckiej. ToteZ :ir6dla, geneza, dzieje 

i dalekosi«:Zne skutki tej najbardziej istotnej zmiany w obliczu terytorialnym po

wojennej Europy byly, s& i bE;dq przedmiotem zainteresowania nie tylko w naszym 

kraju, ale i poza jego granicami. 
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Praca M. Orzechowskiego interesuje nas przede wszystkim w aspekcie wyjaS
nienia wewnr:trznych ir6del tego przelomu. Wsp6lczesne spoleczeilstwo polskie, ze
spolone jak nigdy przedtem w swej wielowiekowej historii, w trosce o SWcl teraZ

niejszoSC i przyszloSC powinno ze szczeg61m\ pieczolowitoScicl i rzeteln0Scic1 odnosiC 
si� do nauk i doSwiadczeii. historii. Naukowe, marksistowsko-leninowskie badanie 

jego dziej6w, zwlaszcza najnowszych, powinno staC si� trwalq podstawq rozwoju 
spolecznej SwiadomoSci historiograficznej, a zatem i politycznej, nadajqc jej ksztalt 
rozumny, zgodny z prawdc\ obiektywnq. Zbadanie i zrozumienie ir6del naszej 
terainiejszoSci jest bowiem nieodzownym warunkiem Swiadomego dzialania calego 
spoleczeii.stwa i kaZdej jednostki, dzialania zgodnego z obiektywnymi prawami 
rozwoju, stymulujc1cego post�p spoleczny. 

JeSli z tego, najbardziej uniwersalnego, punktu widzenia spojrzymy na prac� 
M. Orzechowskiego - to z latwoSciq dostrZeZemy, Ze problemy przez niego pod
j«:te majq zasadnicze znaczenie dla ksztaltowania naszego, polskiego poglqdu na 
genez«: powrotu Polski na zach6d, dla wyjaSnienia, jakie sily sprawcze umoZliwily 
spelnienie naszych postulat6w granicznych i nadaly paii.stwu ludowemu jego wsp61-
czesny ksztalt. Obracajqc siE: w krE:gu historii mySli politycznej, M. Orzechowski 
si«:ga do jej uwarunkowaii. klasowych, obiektywnych powiqzaii. zewn�trznych i we
wn�trznych, wiqZe - tarn gdzie to jest niezb«:dne - z tendencjami i zjawiskami 
wyst�pujqcymi w koncepcjach politycznych wielkich mocarstw, opinii publicznej 
ZSRR, Wielkiej Brytanii czy Stan6w Zjednoczonych. Sprawne poslugiwanie si� 
metodq analizy historycznej, mocno osadzonej w konkretach i czasie, daje nam 
w rezultacie daleki od statycznoSci i pozbawiony uproszczeii. obraz rozwoju po
glqd6w i stanowisk r6Znych, klasowo odmiennych i przeciwstawnych sobie progra
m6w i postaw politycznych w kwestii granic przyszlej niepodleglej Polski. M. Orze
chowski z calq konsekwencjq kreSli gl6wml lini� podzialu miE:dzy prawicq i lewicq, 
obozem burZuazji i tych sil, kt6re poprzez mySl programowq Polskiej Partii Ro
botniczej reprezentowaly marksistowskie koncepcje klasy robotniczej. Wyznacze
nie - w nawale deklaracji, publicystyki, program6w CZE:sto szokujqcych roz
machem wizji terytorialnych - tej gl6wnej linii podzialu jest nader waZnym 
walorem monografii. Argumentacja M. Orzechowskiego, rzeczowa, oparta na rzetel
nej analizie fakt6w, wskazuje dowodnie na zasadnicze r6Znice w koncepcjach pra
wicy i lewicy zachodzqce w zakresie ich motywacji, konkretnej treSci politycznej 
i klasowej oraz dr6g, sposob6w dzialania zmierzajqcego ku rozwiqzaniu tak kardy
nalnego dla narodu i paii.stwa dylematu granic. 

Gran, tak. ostro - wbi;ew pozorom - rozgraniczajqca przeciwstawne kon
cepcje, nie spycha ba'dacza na manowce schematyzmu przy ustalaniu geografii 
politycznej interesujqcej go problematyki. Marksistowska, klasowa analiza progra
m6w - gl6wne zaloZenie metodologiczne procesu badawczego - nie przeszkadza, 
lecz pomaga wlaSciwej systematyzacji i ocenie poszczeg6lnych koncepcji, ujawnie
niu nieraz bardzo zloZonych ich przyczyn i ir6del. Za pomocq wnikliwej i dro
biazgowej analizy M. Orzechowski przeprowadza swoistq sekcjE: koncepcji teryto
rialnych r6Znych ugupowaii. i instytucji - i tych najbardziej wplywowych, i tych 
niemal doslownie mieszczqcych sit:; na jednej kanapie - wydobywajqc spod po
krywy deklaracji rzeczywiste ich tre.Sci oraz ich uwarunkowania. Stosuje przy tym 
kryteria, kt6re pozwalajq oceniC wlaSciwq przydatnoSC program6w i koncepcji, ich 
noSnoSC spolecznq, odnaleiC zasadnicze i mniej istotne r6Znice oraz punkty zbieZne. 
Trafnie Autor wskazuje na wsp61ny mianownik, kt6ry lqczyl programy terytorialne 
pochodzqce z jednorodnych klasowo i politycznie Srodowisk, mimo Ze wystE:powaly 
w nich nieraz bardzo istotne r6Znice. Zarazem w powodzi program6w, stanowisk 
i poglqd6w Autor ze szczeg6lnq pieczolowitoSciq i uwagq wydobywa te elementy, 
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kt6re nie dzielity, ale lqczyly w jeden postE:powy i demokratyczny nurt polskq mySl 

politycznq oraz mogly siE: staC i staly sii:: ogniwem zespalajqcym r6Zne Srodowiska 

spoleczno-polityczne z lewicq rewolucyjnq, byly drogq do uznania jej racji, rea

lizmu programu i skutecznoSci dzialania. 

Osiq, wok6l kt6rej koncentruje si� ksiqZka M. Orzechowskiego, sq programy 

terytorialne. Jakie byly konkretne koncepcje granic Polski odrodzonej, z jakimi 

wystepowano postulatami, czym byly one uzasadnione, jakie byly Zr6dla poszcze

g6lnych stanowisk w tej sprawie - oto krqg zagadniell pasjonujqcych Autora. 

M. Orzechowski slusznie podkreSla, Ze w latach wojny zaistniala obiektywna, 

niejako globalna zgodnoSC spoleczeii.stwa w kwestii koniecznoSci wyr6wnania ra

chunku krzywd i strat, wykorzystania szansy dziejowej, zagwarantowania wyzwo

lonej Polsee jej niepodleglego bytu, korzystnych warunk6w rozwoju i trwalego 

bezpieczellstwa. D4Zenie do powrotu Polski na ziemie zachodnie stalo sii:: po

wszechne. Ta zgodnoSC byla obiektywm\ podstawc;1 osiqgnit::cia jednoSci narodu w tej 

zasadniczej dla jego niepodleglego bytu kwestii. Sprawa polegala na tym, czy 

jednoSC ma sie spelniC pod przewodnictwem politycznym burZuazji, prawicy, czy 

teZ u jej podstaw bed<1. zaloZone racje, program spoleczno-polityczny lewicy - Pol

skiej Partii Robotniczej. Od wyboru miedzy tymi alternatywami zaleZala w istocie 

przyszloSC paii.stwa polskiego. Program terytorialny, jak slusznie wskazuje M. Orze

chowski, byl funkcjonalnie zwi<1.zany, wkomponowany w c a  I o k  s z t a l t  progra

mu spoleczno-politycznego kaZdego z tych dw6ch przeciwstawnych oboz6w. Dyle

mat: wsch6d czy zach6d, dla burZuazyjnej mySli politycznej byl dylematem nie do 

rozwiqzania, wymagal bowiem konsekwentnego zerwania z politykq wschodniq, 

teorü\ ,,dw6ch wrog6w" i calym bagaZem plynqcych z tego ir6dla koncepcji po

litycznych. Ziemie zachodnie w strategii politycznej burZuazji zajmowaly miejsce 

podpor.z&:dkowane jej gl6wnym celom, sprowadzajqcym siE: do utrzymania wladzy 

w Polsee i umocnienia burZuazyjnego paii.stwa polskiego jako zapory antyradziec

kiej i antykomunistycznej. Stqd weryfikacja programu terytorialnego kaZdego ugru

powania dzialajijcego w latach wojny w kraju czy na emigracji zaklada zbadanie 

jego wykladni w stosunku do caloSci problemu granic zachodnich i wschodnich, 

w powiijzaniu z caloksztaltem koncepcji politycznej, jego orientacji. Uporczywe 

trzymanie sii: dogmatu kres6w wschodnich nieublaganie pchalo nie naprz6d, lecz 

wstecz w sensie spolecznym i politycznym, a w kwestii terytorialnej spychalo 

partie i stronnictwa zwiqzane z rzqdem emigracyjnym w Londynie, sam ten rzqd, 

na pozycje rezygnacji i kapitulanctwa, poglE:biaj&c rozdiwiek mii::dzy ich polity

kc\ a obiektywnymi dqZeniami i pragnieniami spoleczeii.stwa. Dia wielu dzialaczy 

ziem zachodnich ten dylemat stawal siE: ir6dlem gl�bokiej rozterki i nieraz osobi

stych tragedii. Jedynie wyzwolenie sii: od obowiqzujqcego w tzw. obozie londyii.

skim dogmatu kwestii wschodniej prowadzilo do zgodnych z interesem narodu 

i paii.stwa rozwiijzaii., a to oznaczaC moglo jedynie zerwanie z prawicq i zbliZe

nie siE: do lewicy, nawiijzanie z niq wsp6lpracy czy teZ przyjE:cie jej racji za 

swoje. 

Mniej miejsca w swej ksi<1.Zce poSwiE:ca M. Orzechowski spoleczno-gospodarczym 

aspektom program6w terytorialnych, chociai; w pelni docenia ich znaczenie, rang� 

i skutki. Tymczasem bardziej szczeg6lowe przeSledzenie i wyraine zaakcentowanie 

zwiqzku koncepcji terytorialnych z programem spoleczno-gospodarczym, jak np. 

w wypadku endecji, pomaga lepiej zrozumieC zasadniczq r6Znici: w motywacji 

postulat6w terytorialnych, kt6ra dzielila prawici: od lewicy. Niedosyt pozostawia 

czi::SC III monografii, w kt6rej M. Orzechowski piSZc\C o r6Znych koncepcjach 

„ksztaltu polskoSci" ogranicza sii: do kilku wybranych zagadnieD. Usprawiedliwia 

Autora w duZej mierze skqpoSC ir6del archiwalnych, kt6re ograniczajq siE: prak-
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tycznie do niepelnej, zachowanej w archiwach krajowych we fragmentach lub 
w postaci poSrednich przekaz6w, dokumentacji wlaSciwych plac6wek rzqdu emigra
cyjnego i jego Delegatury na Kraj. Publicystyka i dokumenty programowe w tej 
materii niewiele daC mog<\, a nawet - jak wskazujij na to pr6by konfrontacji 

z dost�pnymi archiwaliami - nieraz prowadzq do mylqcych wniosk6w. Braki ir6d
lowe, dotkliwe dla badacza, stwarzajq powaZne trudnoSci metodologiczne, tym bar
dziej Ze historyk dziej6w najnowszych wcüli: jeszcze jest zdany wylqcznie na wlasne 
sily. Nie dysponuje on - w przeciwieti.stwie do badaczy epok wczeSniejszych -

ani rozbudowami dostatecznie literaturq przedmiotu, ani nawet zalqZkiem dyscyplin 
pomocniczych. Nawet tak doSwiadczony i wytrawny badacz, jak M. Orzechowski, 
nie unikm\l konsekwencji tego stanu rzeczy. Nie zawsze z dostateczm\ precyzjq 
rozgranicza poglqdy lansowane w pub.licystyce od stanowiska wyrai:onego publicz
nie w postaci programu bqdi deklaracji, czy tei: znajdujqcego wyraz w dokumentach 
wewnE}trznych. Tarn gdzie Autor dysponuje doSC dui:ym materialem por6wnaw
czym, jak w wypadku dzialalnoSci Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji 
i Prasy Delegatury, r6i:nice te Sq oczywiste i dajq IPOdstawE} do wielu cennych 
ustalell. W innych wypadkach - zwlaszcza pomniejszych ugrupowa.Ji. - ogranicze
nie analizy jedynie do dostE}pnej publicystyki zmusza Autora do bardziej ostroi:
nego wnioskowania, a czytelnik nie zawsze moi:e uchwyciC te subtelnoSci badaw
cze. Niekiedy jednotypowoSC materialu Zf6dlowego powoduje, i:e stosunkowo nie
wielkie i malo znaczqce w nurcie polskiej mySli politycznej grupy polityczne 
urastajct - z racji zajmowanego miejsca - w kontekScie gl6wnej problematyki 
pracy niemal do r6wnorzE}dnych partner6w podstawowych ugrupowan prawicy czy 
tei: lewicy rewolucyjnej. Mimo zastrzei:ell i wywai:onej ostroi:noSci Autora w ocenie 
takich grup narusza to prawidlowy obraz geografii politycznej lat wojny i okupacji, 
nie znajdujqc pokrycia ani w noSno.Sci spolecznej, ani ,ez w dalszych losach tego 
rodzaju efemeryd, jakiego by programu one nie reprezentowaly. 

Nalei:y z uznaniem pokwitowaC dui:y wysilek badawczy i inwencjt: M. Orze
chowskiego w prze.Sledzeniu procesu ksztaltowania siE} i rozwoju programu tery
torialnego lewicy - pierwszych organizacji komunistycznych, Polskiej Partii Ro
botniczej oraz lewicy demokratycznej, kt6ra w ostatnim etapie wojny wesp61 z PPR 
utworzyla Krajowq RadE} Narodowq i nastE}pnie PKWN. W ujE}ciu Autora znacznie 
rozszerza siE} skala i zasi�g oddzialywania lewicowego programu terytorialnego, 
obejmujqc obok centralnego o.Srodka krajowego i emigracji lewicowej, przede 
wszystkim, ale nie tylko, komunistycznej w ZSRR - taki:e moi:e mniej liczne, ale 
wai:ne z wielu wzglE}d6w, o.Srodki w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych 

i Francji. Borykajqc SiE! z brakiem fr6del i kompetentnych opracowall M. Orze
chowski dorzuca nowq cegielkE: do pr6b odtworzenia procesu ksztaltowania siE} 
poglqd6w lewicy na sprawy pall.stwa, jego ksztaltu i granic, zwracajqc uwag� na 
da.SC wyrainie okre.Slony kierunek atak6w prawicowej, endeckiej prasy podziemnej 
w pierwszej fazie okupacji, przed wybuchem wojny radziecko-niemieckiej i po
wstaniem PPR (s. 108-109). 

Sporo miejsca i uwagi po.SwiE}ca Autor wyprowadzeniu koncepcji terytorialnych 
PPR z og6Inych zaloi:ell. teorii i ideologii marksizmu. Wskazuje na Zr6dlo inspiracji 
marksistowskiej my.Sli politycznej lewicy zawarte w generalnej zasadzie konkretne
go rozpatrywania kwestii narodowej w jej wiE}zi ze sprawi;\ rewolucji i postE}pu 
spolecznego. W tym aspekcie wydaje siE} wai:ne zwr6cenie uwagi na fakt, i:e dosto
sowanie czy raczej zastosowanie przez PPR doktrynalnych zaloi:eil. marksizmu
-leninizmu do analizy rzeczywistoSci polskiej i doSwiadczeil. historycznych narodu 
(s. 283) mialo r6wniei: u podloi:a zasadnicze zmiany, jakie zaszly w latach II woj
ny Swiatowej w calym Swiatowym procesie rewolucyjnym. ZwyciE}stwo hitleryzmu 
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w Niemczech i jego tragiczne nasti:pstwa, antyhitlerowska wojna wyzwolellcza 
narod6w sprawily, Ze w odr6Znieniu od i;>oprzedniego okresu dalszy post�p spo
leczny i proces rewolucyjny w Europie byl zwü1zany z wyzwoleniem narod6w od 
jarzma hitlerowskiego, zwyci�stwem nad Niemcami hitlerowskimi i stworzeniem 
po wojnie systemu zabezpieczajc1cego przed groZbc\ ponownej agresji imperializmu 
niemieckiego. W tej sytuacji interes narodu i parl.stwa polskiego splatal sii: ze 
sprawq rewolucji, stanowil ogniwo kolejnego etapu Swiatowego procesu rewolucyj
nego. Nowatorstwo mySli politycznej PPR polegalo nie tylko na tw6rczym rozwic1-
zaniu wewnE;trznych aspekt6w polskiej rewolucji, wypracowaniu idei polskiej pall
stwowoSci ludowej, ale i na prawidlowej interpretacji tych wlaSnie obiektywnych 
przemian. Rozwic1zania terytorialne, proponowane i urzeczywistniane przez PPR, 
tkwily gli:boko w og6lnym, internacjonalistycznym nurcie procesu rewolucyjnego. 
Przesuni�cie granic pallstwa ludowego nad OdrE;, Nys� LuZyckq i Baltyk odpowia
dalo w r6wnej mierze interesom narodu polskiego, jak i Zwiqzku Radzieckiego 
oraz wszystkich tych par'lstw i narod6w, kt6re padly ofiarc1 agresji hitlerowskiej 
i w kt6rych w wyniku II wojny Swiatowej rozpoczc1l sii: proces rewolucji ludowo
demokratycznej. 

Ostatnia wreszcie refleksja dotyczy dalszego procesu ksztaltowania sii: pro
gramu terytorialnego lewicy, juZ po powstaniu PPR, a zwlaszcza po ostatecznym 
skryst.alizowaniu si� jej generalnej strategii i taktyki w 1943 r. Do szeroko uzasad
nionej argumentacji zaprezentowanej przez M. Orzechowskiego warto dorzuciC, Ze 
obok wzglE;d6w natury politycznej czy ideowej na stppier'l. precyzji programu tery
torialnego lewicy wplywal takZe fakt, iZ w odr6Znieniu od swych przeciwnik6w 
politycznych nie dysponowala ona ani dostatecznym zasobem wyspecjalizowanych 
kadr, ani teZ dostatecznymi Srodkami, aby rozbudowaC i opracowaC we wszystkich 
szczeg6lach postulaty graniczne i projekty rozwüizall administracyjnych, demogra
ficznych, gospodarczych itp., tak jak to uczynil tzw. ob6z londyllski i kola z nim 
zwic1zane. Tym wi�kszy podziw wzbudzajq i tym wiE;kszej nabierajq wartoSci jej 
generalne zaloZenia polityczne i spoleczne zar6wno w aspekcie rozwic1zall granicz
nych i dr6g wiodc1cych ku nim, jak teZ w sensie podstawowych zaloZell planu 
przyswojenia Polsee ziem odzyskanych, nadania im ksztaltu polskoSci i wlqczenia 
ich do Zywego organizmu pa.11stwa i narodu. Zalo.Zenia PPR nie byly formulc1 
zamknii:tc\. 2ycie wnioslo do nich nowe elementy; spowodowalo istotne korekty 
i uzupelnienia, podyktowane tq sytuacjq, w jakiej obejmowaliSmy ziemie zachodnie 
i p6lnocne. Nie zmienily one jednak w niczym tych zasadniczych, fundamentalnych 
zaloZer'l., wypracowanych w mySli politycznej PPR jeszcze w latach wojny i okupa
cji i sprowadzajc1cych sii: do potraktowania procesu integracji ziem zachodnich 
jako nieodlc1cznej cz�Sci przemian ustrojowych i spoleczno-ekonomicznych Polski 
Ludowej. Historia wykazala, Ze generalne racje PPR, lewicy, okazaly siE; jedym\ 
alternatywc1 naszego skutecznego dziatania i pozwolily skupiC na ich realizacji wy
silek przewa.Zajqcej cz�Sci narodu. 

Norbert Kolomejczyk 

Z. Antkowiak, ULICE I PLACE WROCLAWIA, Wroctaw 1970, ss. 320. 

Pojawienie siE; na rynku ksi�garskim wydanej przez Ossolineum przy wsp'ol
pracy Towarzystwa Mi10Snik6w Wroclawia ksiqZki Z. Antkowiaka Ulice i place 

Wroclawia realizuje waZkie zapotrzebowanie spoleczne i polityczne, gdyZ ksic1Zki 
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tego typu uczuciowo wic4Zq mieszkal1.c6w ze swojq miejscowoSciq. Fakt, iZ publika
cja tematycznie zwiqzana jest ze stolicq Dolnego Slqska, sprawia, Ze ukazanie si� 
jej ma nie tylko lokalne, ale szersze polityczne aspekty. Obok wydanej w 1963 r. 
pracy E. Szwankowskiego Ulice i place W arszawy jest ona drugq tego rodzaju 
ksiijZk& w Polsee. 

KsiqZka Antkowiaka jest owocem dlugoletniej sumiennej pracy. Autor pod 
pselldonimem „Ciceronek" redagowal od 1967 r. w 11Wieczorze Wroclawia11 rubryk� 
»Ulice i place Wroclawia«. Autor we wst�pie zaznacza, i:Z nie om6wil dziej6w 
wszystkich ulic i plac6w Wroclawia, kt6rych - jak podaje - jest we Wroclawiu 
aktualnie 1340, lecz tylko 260 najstarszych, zamkni�tych granicami starej Odry, 
mostu Szczytnickiego i Zwierzynieckiego, placem Hirszfelda, ul. Legnickq, placem 
Strzegomskim, ul. Kh,:czkowskq i Nowowiejskq (podobnie uczynil to i Szwankow
ski we wspomnianej pracy o Warszawie). Opis wszystkich ulic Wroclawia - jak 
slusznie Autor podkreSla - wymagalby dziela wielotomowego, eo dla ksiqZki prze
znaczonej do szerokiego, niekiedy podn;cznego uZytku mijaloby sit;: z celem. 

Piszeic o ulicach i placach Wroclawia, Antkowiak koncentrowal sit;: na om6-
wieniu ich poloZenia topograficznego, dziej6w oraz os6b zwieizanych z nazwa. ulicy 
czy placu, a takze - eo ma szczeg6lne znaczenie - z tradycjami polskoSci. 
Z ksiqZki czyielnik dowie si�, i.e w koSciele Sw. Krzysztofa odbywaly sit,: do 1829 r. 
polskie naboi.et'lstwa, a ludnoSC Opatowic, Trestna, Mokrego Dworu, Radwanic 
w kori.cu XVIII w. skladala sit;: prawie w caloSci z Polak6w, i.e rejon dzisiejszej 
ulicy JednoSci Narodowej, jak podaje niemiecki kronikarz Bartlomiej Stenus, byl 
zamieszkany przez „pott;:Znq rzeszt,: Polak6w", steid okr�g ten nazwano „Polnische 
Vorstadt". Autor zreszta. podaje wiele takich moment6w, przytaczajqc m. in. ,,wzru
szenie Izabelli Czartoryskiej", gdy ta byla w ko.Sciele Sw. KrzyZa na naboi.eri.stwie, 
podczas kt6rego Spiewano po polsku te same pieSni, eo w Pulawach. Przytacza t�i; 
wspomnienia Juliana Ursyna Niemcewicza z 1821 r., Samuela Bandkiego z 1826 r. 
i Wincentego Pola z 1847 r., m6wiqcych o polskoSci Dolnego Sleiska w owych cza
sach. Z ksiqi.ki Antkowiaka czytelnik dowie si� taki.e, ii. obecny plac Solny nazy
wal si� ongiS Polskim Rynkiem (czy nie naleialoby powr6ciC do dawnej nazwy?). 
Podobnych danych interesujqcych szczeg6lnie czytelnika polskiego Autor przytacza 
wi�cej. Ho.SC ich moi.na by zresztei w oparciu o literatur� jeszcze zwi�kszyC. 0 do
kladnoSci Autora Swiadczy chocia:Zby taki drobiazg, i:Z z akt archiwalnych wyszpe
ral dzieje nazewnictwa po 1945 r. dzisiejszego placu Powstaii.c6w Warszawy, kt6ry 
nazywano kolejno placem Niemcewicza, placem Wojew6dzkim, placem Piaskow
skiego, znowu placem Wojew6dzkim, ai. w koilcu nadano nazw� dzisiejszei. 

Walory ksieiZki Antkowiaka sprawiajq, :i:e niewqtpliwie jest ona potrzebna nie 
tylko nauczycielom, kierownikom Swiethc, dzialaczom kulturalnym, ale i osobom 
prywatnym interesujqcym si� dziejami Dolnego Sletska. J�zyk autora jest jasny 
i poprawny. Uklad zyskalby na przejrzystoSci, gdyby wyodrE:bniono w indeksie 
nazwy ulic od nazw plac6w. Byloby wskazane, Zeby dodaC spis wa:Zniejszych obiek
t6w i pomnik6w z zaznaczeniem, gdzie si� znajdujf:\. Przy indeksie nazw ulic i pla
c6w naleZaloby podaC wsp6lrz�dne mogqce ulatwiC ich znalezienie na zalqczonej 
do ksiqi:ki mapie Wroclawia. WspomnieC te:i: chyba naleZalo nieco o urzctdzeniach 
komunalnych. Jest kwesti&. do rozwa:Zenia, czy nie byloby lepiej wyodr�bniC infor
macji zwi&zanych z czasowym pobytem we Wroclawiu znanych osobistoSci z Polski. 
Dzi�ki temu moZna bylo unikna,C pewnych powt6rzer'i. Powa:i:nym walorem ksiqZki 
Antkowiaka jest uwzgl�dnianie moment6w anegdotycznych. MoZna by tego rodzaju 
informacje wzbogaciC, przytaczajqc choCby niezbyt eo prawda fortunne dowcipy 
Piasta Boleslawa Lysego z mleczarkami na rynku wroclawskim, 

Warto by zastanowiC si�, czy nie nale:Zaloby ograniczyC informacji o omawia-
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nych osobach do os6b mniej znanych, a zaniechaC przy takich, jak np. Chrobry 

czy Bismarck? 

Na koniec propozycja do rozwaZenia: czy opr6cz Ulic i plac6w Wroclawia 

w obecnej formie, przeznaczonej dla czytelnika masowego, nie nale:ialoby opraco

waC wlaSnie dla Wroclawia podobnego wydania z dol:\czeniem tzw. aparatu nauko

wego? NiezaleZnie od tego wydaje si� poZyteczne, by ewentualnie w przyszlym 

wydaniu, tarn gdzie Autor m6wi o polskoSci, powolaC sit:; w tek.Scie na Swiadectwo 

przekaz6w ir6dlowych, zwlaszcza pochodzqcych od autor6w niemieckich. 

Przytoczone uwagi krytyczne nie zmieniajq faktu, iZ ksi�:rika Antkowiaka jest 

cenrni pozycjq wydawniczq, a Autor zasluguje na uznanie. 

Zygmunt Szuszkiewicz 




