
R E C E N z J E 

POLSKO-LUZYCKIE STOSUNKI L!TERACKIE. Tom studi6w pod red. J. Sli
zinskiego, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1970

1 
ss. 265 + 1 nlb. 

Wzmoi.ona w ostatnich latach aktywnoSC Zakladu Slowianoznawstwa PAN 
owocuje coraz to nowymi pracami poSwi�conymi kontaktom i zwiqzkom kultu
ralnym Polski z calq Slowiallszczyzmi, przede wszystkim zachodnic\ i poludniowq, 
szczeg6lnie w XIX i XX w. Jednq z nich stanowi recenzowana ksiqZka. Skladajq 
si� na niq �niej lub bardziej obszerne studia autor6w zar6wno polskich, jaK. 
i obcych: serbolui.yckich, czcskich, jugoslowiallskich, niemieckich i angielskich. We
dlug sl6w redaktora i wsp61autora tomu zawartych we wst�pie „celem tomu bylo 
zgrupowanie po raz pierwszy w jednej publikacji r6i.norodnego materialu, kt6ry 
ma spelniC ro1� sygnalu wskazujqcego na bogactwo dotychczas niedostatecznie opra
cowanych zwü\zk6w literackich, a takZe kulturalnych i naukowych mi�dzy narodami 
polskim i luZyckim. Dlatego tei: niniejszy tom nie roSci sobie pretensji ani do 
wyczerpania tak rozleglego materialu, ani tei: do pelnego na.Swietlenia choCby tylko 
WE:Zlowych zagadniell dotyczqcych wzajemnych stosunk6w polsko-luZyckich w prze
szlo.Sci i tera:iniejszoSci. Prace, kt6re weszly w jego sklad, sq efektem zainteresowari. 
badawczych ich autor6w" (s. 3). Studia uloi.one sq w zasadzie· chronologicznie, 
a wi<::kszoSC z nich dotyczy czas6w najnowszych. 

CzE:SC merytoryC'lnq omawianej ksiqi.ki otwiera artykul J. Leszczyllskiego 
pt. W sprawie wplywu unii personalnej polsko-saskiej (1697-1763) na o:iy
wienie kontakt6w kulturalnych polsko-serbolu:iyckich, stanowiqcy polemikE: 
z lansowanymi nierzadko w nauce polskiej twierdzeniami, i:e unia ta wply
n<::la pozytywnie na zacieSnienie si<:: wi�z6w mi�dzy Polskq_ a Lu:iycami. Autor 
zdecydowanie sprzeciwia si� temu poglq_dowi, twierdzq_c, ,,Ze w okresie unii per
sonalnej polsko-saskiej w niewielkim tylko stopniu moglo dojSC do odnowienia 
i zacieSnienia stosunk6w kulturalnych polsko-serbolui.yckich. Przyczyn tego zja
wiska nale:iy si� dopatrywaC w calkowitej oboj�tnoSci szlachty polskiej dla pro
blem6w narodowoSciowych" (s. 12). 

R. P�gierska-Piotrowska zaj�la si� w swoim artykule zapomnianym przyjacie
lem Lu:iyc Karolem S�kowskim, kt6ry w wydanej w 1884 r. ksiqieczce pt. Z chwil 
wolnych. Wiqzanka prac literackich zamieScil siedem przeklad6w utwor6w trzech 
najbardziej w tym czasie znanych poet6w serboluiyckich: Andrzeja Zejlerja, Jakuba 
Barta-CiSinskiego [ Mato K6syka. Wybitny lu:iycoznawca czeski J. Petr w arty
kule Styky ArnoSta Muky z krakovsk1/mi slavisty zajql si� kontaktami Muki ze 
slawistami z Uniwersytetu Jagiellor'lsktego pod koniec XIX i XX w. (do lat trzy
dziestych), omawiajc1cc szczegOlowo jego korespondencj� z J. Baudouin de Courtenay, 
J. Rozwadowskim, K. Nitschem, W. Taszyckim i innymi oraz jej znaczenie dla 
zwiqzk6w naukowych i kulturalnych polsko-serboluZyckich w omawianym okresie. 
Podobnq problematykij zajmuje si� slawista z NRD W. Zeil w studium pt. Polnisch-
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-sorbische Wissenschaftsbezif"hungen im Spiegel unveroffentiichter Briefe Stefan Ra
mults an Korla Arno§t Muka 1884-1905. Artykul dotyczy nie wydanej dotijd ko
respondencji obroilcy Kaszub6w Stefana Ramulta z Mukcl. Na jej podstawie Autor 
pisze o przyjaZni !c;lCZQcej obu wybitnych slawist6w, ich wzajemnym wplywie na 
tw6rczoSC naukowQ, nieprzejednanej postawie wobec germanizacyjnej polityki im
perializmu niemieckiego. 

Angielskf slawista z uniwersytetu w Nottingham G. Stone w kr6tkim przy
czynku The lnfLuence of Polish in the Development of the Upper Serbian literary 
Language zaj�l si� zapoi.yczeniami z j�zyka polskiego w g6rnoserbolu:Zyckim j�yku 
literackim, zar6wno trwalymi, jak i wyst�pujqcymi przejSciowo 'w j�zyku niektOrych 
pisarzy. 

Znany pisarz serboluZycki, a zarazem historyk literatury J. Mlynk poSwi�cil 
sw6j artykul pt. Jurij Winger a Polacy wplywom i echom polskim w twörC'zoSci 
powieSciowej i publicystycznej wybitnego felietonisty z LuZyc J .. Wingera. Zwr6cil 
przy tym szczeg6lnq uwag� na wplyw Mickiewicza i Sienkiewicza na Vlingera oraz 
na reportaZe, felietony i zapiski z podr6i.y, kt6re Winger poSwh:cil Polakom i ich 
doli pod zaborami. Natomiast S. Maksymowicz zajql si� zainteresowaniami luZyc
kimi rodzeiistwa Alfonsa i Melanii Parczewskich (Miejsce Alfonsa i Melanii Par
czewskich w stosunkach literackich polsko-luZyckich), ich rolq w rozwoju kultury 
narodowej SerboluZYczan oraz tw6rcz0Sciq naukowq i 1ITerackc:t dotyczqcq Luiyc. 
Artykul L. Roppela pt. Ze stosunk6w kuitu+alnych luZycko-kaszubskich omawia kon
takty naukowe i kulturalne luZycko-kaszubskie od czterdziestych lat XIX w. do 
wybuchu II wojny . .Swiatowej. Jeden z najznakomitszych uczonych luiycoznawc6w 
F. Megk obszerne studium poSwi�cil kontaktom i zainteresowaniom polskim 0. 
WiCaza, czolowej postaci Zycia naukowego i kulturalnego Serbolui.yczan w XX w. 
(P6lske zajimy a kontakty i.asluZbneho sorabista a spisowaCela Oty WiCaza-Stall
bergskeho na zakladie swedstwow w jeho zawostajenstwje). WSr6d korespondent6w 
polskich WiCaza znajdowaly si� postacie tej klasy, eo M. Parczewska, W. TaszYcki 
i J. Gohibek. WiCaz byl gorqcym wielblcielem kultury polskiej, szczegölnie literatury 
pi�knej. Te zainteresowania znalazly pelny wyraz w jego korespondencji i innych 

· pismach. 
B. Jankowska w nieduZym artykule om6wila Prace sorabistyczne J6zefa Golqb

ka, B. Jaroszewicz-Kleindienst Problematykt: luZyckq w polskich czasopismach sza·
wistycznych akresu mit:dzyv.;ojennego, natomiast E. Madany Dzialalno.§C sorabistycz
nq. Wilhelma Szewczyka. J. Slizi6ski zajql si� problematyk(\. polskq w twörczoScl 
najwybitniej�zej pisarki serboluZyckiej Marii KubaAec, a takte jej kontaktami 
z Polskq i Polakami (Maria Kuba§ec a Polska). Natomiast Recepcja literatury luiyc
leiej w Polsee w latach 1945-1967 jest przedmiotem stll.dium J. Russockiej, po
wieScic1 zaS J. BrE!zana Nawr6t do Krakowa zajmuje siE: K. Wierzbicka. 

Problematyki pö:ZnoSredmowiecznej dotyczy artykul S. Byliny pt. HusJjci, na 
l:..uZycach w relacji kronikarzy §lqskich XV wieku. Jego podstaw� Zrödlowq stanowi 
Katalog opat6w Zagafl.skich Piotra Waynknechta oraz kronika Marcina z Bolkowa, 
a przedmiotem jest przede wszystkim wyprawa husyt6w na Slqsk i LuZyce w 1429 r. 
Autor omawia w nim stosunek · oku kronikarzy do problemu husyckiego. 

Najbardziej syntetyczny charakter posiada artykul slawisty jugoslowiailskiego 
V. Bui:ara pt. Slovenci-Poljaki-LuZiSki Srbi. Pregled literarnih in kulturnih 
stikov od zaCetkov do druge svetovne vojny. Omawia an stosunki kulturalne Slo
wenii z Polskq i LuZycami do II wojny Swiatowej. 
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ChoC w poszczeg6Inych· studiach znaleiC moZna n..iekiedy blE:dy rzeczowe, omylki 
w datach, choC spotyka si� w nich sctdY i stwierdzenia dyskusyjne, usterki te r.ie sa 
w stanie podwai:yC ogölnej wysokiej oceny recenzow�nego wydawnictwa. Jest on� 
niewqtpliwie wydarzeniem w dziejach luZycoznawstwa polskiego. 

Barbara Leszcz111'isl{a 

SERBSKI BIOGRAFISKI SLOWNIK, Budy!in 1970, ss. 301 + 3 nlb. + ilustracje. 

Pod koniec ubieglego roku na pölkach ksiE:garskich w NRD ukazal si� dlugo 
oczekiwany i przez wiele lat opracowywany Serboluiycki slownik biograficzny. Jest 
to pierwsze w dziejach tego typu wydawnictwo dotyczqce Serbolui:yczan. Opraco
wal je 17-osobowy zesp61 autorski: uczonych, dzialaczy kulturalnych i nauczycieli 

· (A. BrankaCk, J. CyZ, B. Ela. G. HanCka, M. Kasper, R. Kilank, M. KubaSec, 
J. MerCink, J. MeSkank, Fr. Metsk, L. Metskowa, Fr. Michalk, J. Mlynk, B. Nawka, 
A. Simon, G. Wirt

1 
H. Zwahr). Nad caloSciq czuwal 6-osobowy zesp61 redakcyjny, 

w kt6rego sklad wchodzili: Fr. M.egk, J. Mlynk, J. MerCink
1 

J. MeSkank, A. Simon 
i zmarly w 1965 r. P. WiCaz. 

W skromnym obj�toSciowo, malym, niemal kieszonkowego formatu tomie 
Autorzy zmieScili okolo 800 Zyciorysöw Serbolui:yczan, kt6rzy poloiyli szczeg6Ine 
zaslugi na polu Zycia narodowego, kulturalnego, naukowego, politycznego, spolecz
nego i gospodarczego swego narodu. Bylo to moi:liwe dziE:ki konsekwentnemu trzy
maniu siE: zasady, Ze poszczeg6lne biogramy musu1 byC kr6tkie, oraz wprowadzeniu 
na szerok� skal� skrötöw. Nawet najwybitniejszym postaciom nie poSwif:cono wi�
cej niZ trzy, cztery szpaity druku. Jak wspomnialam, Slownik zawiera jedynie i.y

ciorysy Serbolui:yczan. PominiE:tO w nim calkowicie cudzoziemc6w zasluZonych dla 
narodu serbolui:yckiego

1 
jego gospodarki, Zycia spolecznego i kulturalnego oraz 

nauki. Slownik traktuje wylc}cznie o osobach zmarlych; na jego lamach nie zna
lazl siE: nikt z Zyjqcych. PrzyjE:cie takiej zasady uwai:am za calkowicie sluszne. 

W lwiej czE:Sci Slownik obejmuje Zyciorysy os6b Zyjijcych i dzialajijcych w XIX 
i zwlaszcza w XX w., co jest zupelnie zrozumiale. NieZle teZ jest reprezentowany 
okres XVI-XVIII w. Po macoS'zemu natomiast potraktowane zostalo Sredniowiecze. 
Reprezentujq je w Slowniku zaledwie trzy Zyciorysy, i to nader lakonicznie. KaZdy Zy
ciorys obok nazwiska i imion zawiera najwainiejsze daty z Zycia danej p0Staci

1 
jej za

w6d, kr6tk:;i charakterystyk� dzialalno.Sci i najwybitniejsze dziela. Nazwiska podane sij 
wedlug pisowni serbolui:yckiej. Cz�sto obok wersjj serbolui.yckiej wyst�puje taki.e 
wersja niemiecka (np. Cy� -Ziesch, Dalej - Dahle, Dejka - Dücke lub Dcecke, 
Dwörnik - Hofmann, Kerk - Strauch, Kowar - Schmidt

1 
Rychtar - Richter, 

Mjerwa - Mürbe, Ze1Ier - Seiler itd.), zlatynizowana (np. Chojnan - Choinanus, 
CeSla - Fabricius, HaSa - Hasius itp.) lub inna slowiallska (np. LawCek -
LouCek). Pod kaZdym Zyciorysem znajduje si� zwiE:zla notka bibliograficzna umoili
wiajqca czytelnikowi si�gnh�cie do podstawowych wydawnictw ir6dlowych i opra
cowall zwictzanych z dan:;i postacict. 

Dodatkowym walorem tego niezwykle poZytecznego wydawnictwa jest ladna 
szata graficzna, dobry, kredowy papier, czysty druk oraz bardzo czytelne zdj�cia 
postaci robione na podstawie portret6w lub fotografii. O tak estetyczne wydanie 
omawianej ksiqi:ki postaralo siE: Ludowe Wydawnictwo Domowina. 

Barbara Leszczy?iska 
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R. H a  j d u  k, OD „NOWIN" DO „TRYBUNY". Z NOTATNIKA OPOLSKIEGO 
REDAKTORA

1 
Katowice 1970, ss. 216. 

Omawiana praca, zatytu16wana w podtytule skromnie jako redaktorski notat
nik, jest planem zaröwno wieloletniego zainteresowania Autora historiq prasy opol
skiej, jak i bezpoSredniego udzialu w tworzenill historii tej prasy w okresie ostat
nich 25 lat. Calo1C pracy w swoich gl6wnych zarysach treSciowych znana juZ byla 
wlaSciwie czytelnikom Hajduka z jego poprzednich publikacji 1• W najnowszej pracy 
poh4czyl Autor poprzednie swoje uwagi, notatki i stwierdzenia, niekiedy je rozsze
rzajqc o nowe falüy czy opinie, kiedy indziej nadajqc im innq, moZe bardziej pu
blicystycznq form�. Ta forma moze wlaSnie przyczyniC historykowi niemalo trud
noSci w pr6bie jej oceny. Praca 1a bowiem o wybitnie publicystycznym charakterze, 
pozbawiona aparatu näukowego, moglaby zostaC zaliczona do gatunku eseju histo
ryczno-literackiego, gdyby nie pewne ale! 

Notatnik sklada SiE: wyraZnie z trzech czi:;Sci: 1. historycznej, obejmuj9ccej dzieje 
prasy opolskiej w latach 1922-1939, a wi�c fakt6w znanych Autorowi jedynie 
z historii i wspomnieri innych 2; 2. na poly wspomnieniowej, opartej na pami�ci 
wlasnej i pracy w prasie opolskiej po 1946 r., jak r6wnieZ wsp6ldzialajc1cych z nim 
koleg6w dziennikarzy i dzialaczy spoleczno-politycznych; 3. slOW{lika zawierajqcego 
wybrane biografie ludzi zwic1zanych z historiq prasy polskiej na Opolszczy:Znie '· 
Obie cz�Sci opisowe wymagajq innego potraktowania. 0 ile do czE:Sci -drugiej od
niesiemy siE: jak do normalnych material6w pami�tnikarskich, nie wymagajqcych 
od Autora weryfikacji kaidego faktu z opisywam1 rzeczywistoSci&, o tyle wobec 
cz�Sci pierwszej naleZy zastosowaC bardziej surowe kryteria i oceny. Tym wiE:cej 
upowainia do tego recenzenta fakt, Ze sam Autor w tekScie pracy powoluje si� 
niejednokrotnie !1a materialy fr6dlowe (archiwalne), z kt6rych mial okazj� czerpaC 
swoje informacje (np. s. 12, 14, 17 i nn.), bqd.Z na publikowane materialy czy s9cdy 
innych historyk6w (s. 28, 60, 101 i n.) 4• Poniewai. zaS wlasne sqdy podaje z pelnym 
przekonaniem, warto z niekt6rymi podyskutowaC. 

Wydaje siE:, Ze zbyt ostro i apodyktycznie rozprawia si� Autor z Adamem 
Napierals1dm w sprawie sprzedaZy udzial6w w wydawnictwie „Katolik" (s. 12 nn.). 
Wbrew twierdzeniu Ha)duka Napieralskiemu wcale nie bylo obOjE:tne, komu sprzeda 
udzialy. Napieralskiego chciano si� pozbyC ze Slqska Opolskiego, kiedy okazalo sit:, 
i.e nie bt:dzie on posluszny poleceniom MSZ z Warszawy i kierownictwa Zwi,:.\zku 
Polak6w w Niemczech, szczeg6Inie kiedy za pomoc finansowq, kt6rej potrzebowalo 
wydawnictwo „Katolik" w latach 1922-1923 (terror niemieckl, inflacja!!), polskie 

_MSZ chcialo narzuciC Napieralskiemu swoich ludzi w kierownictwie sp6lki wy
dawniczej. To nie Napieralski, ale Niemcy rozpocz�li z nim pertraktacje w sprawie 
nabycia „Katolika", a „oslawiony" dr C. Spiecker raczej byl niech�tny nabyciu 
wydawnictwa &. Podobne oskar.Zenia feruje Hajduk wobec konsula polskiego w Opolu 

1 Zob. Gorycz Ojcowizny, Katowice 1960; Prawda o sile serca (Trybuna Opolska, 
1962, nr 302); Sobq Swiadczymy prawd� (Odra, 1963, nr 1, s. 36-46); Opolskie Srodo
wisko literackie, Opole 1962, i inne. 

2 R. Hajduk urodzil si� 10 IV 1920 r. w Giszowcu kolo Katowic i dopiero po 
1945 r. zamieszkal w Opolu. 

3 W recenzji nie zajmuj� si� slownikiem, poniewai. dyskusja z poszczegOlnymi 
i.yciorysami znacznie rozszerzylaby ramy tej kr6tkiej wypowiedzi. 

4·Warto przypomnieC, czego nie zrobil Hajduk, Ze list J. Belki z 7 JX 1939 r. 
do „Nowin" w Opolu opublikowala „Polityka" w nrze 39 z 27 IX 1969 r. w dziale 
"Listy czytelnik6w". 

5 0 tej sprawie zob. szerzej w artykule: J. R a t  a j e  w s k i, Ostatnie lata istnie
nia wydawnictwa „Katolik" (Rocznik Hist. Czasop. Polskiego, t. IX, 1970, z. 3, 
s. 362 nn.). 
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H. Malhomme'a (s. 44 nn.). Wprawdzie Malhomme wtnical sif! do wydawnictwa 
i redakcji „Katolika", ale kierowariy byl przez szczeg6lowe instrukcje plymice 
z Poselstwa Polskiego w Berlinie. 'l'o nie konsul opolski, ale Poselstwo przyslalo 
do redakcji „Katolika" Romana Millego i wlaSnie na wniosek konsula odwolano 
Millego z Bytomia 6. Ten sam Malhomme sprzeciwial siE: do koii.ca likwidacj-i czaso
pisma „Katolik", ale zadecydowal öwczesny rzeczywisty kierownik prasy Zwiqzku 
Polak6w w Niemczech Tadeusz Katelbach, pracownik Poselstwa Polskiego w Ber
linie '· Bardzo ci�i.kie zarzuty stawia Hajduk ostatniemu prezesowi Rady Nadzor
czej sp6lki wydawniczej „Katolik" Janowi Kwiatkowskiemu (s. 48 nn). Jego pr6by 
uratowania wydawnictwa aparte byly na wcale realnych podstawach. C6i., kiedy ten 
„kombinator··, jaK nazywa go Hajduk, nie umial jako.S znalei.C drogi porozumienia 
z 6wczesnym MSZ i dyplomatanti polskimi w Niemczech. Cale zamieszanie dotyczqce 
likwidacji wydawnictwa i _czasopisma „Katolik", kt6re bardzo zaszkodzilo sprawie 
polskiej na Slqsku Opolskim, wyniklo z opieszaloSci i niezdecydowanej postawy oraz 
nieznajomoSci stosunk6w na Opolszczyi.nie w Poselstwie Polskim w Berlinie. Tu 
zn6w odegral swojq roh� T. Katelbach. 

Wiele uwag mialby recenzent eo do przedstawienia przez Autora dziej6w wyda
wnictwa „Nowiny" i czasopisma „Nowiny Codzienne" w Opolu. L:czqc jednak, Ze 
monografia „Nowin" w koii.cu ujrzy Swiatlo d2ienne, pozostawiam te sprawy na 
p6Zniej. Na bie:Zqco jedynie chcialbym sprostowaC pokutujqce cfqgle wSröd history
k6w przekonanie - powt6rzone przez Hajduka (s. 74) i:e Jan Langowski byl jedynym 
uprawnionym do podpisywania gazet redaktorem polskim na Slqsku Opolskim po 
.1935 r. Drugim .byl Augustyn Kowalski redagujqcy i podpisujqcy „Katolika Trzyra
zowego" od paidziernika 193G r., a nie od grudnia 1932 r., jak twierdzi Hajduk (s. 52), 
ai: do 1 IX 1939 r. Fakt ten potwierdza zresztq sam Langowski w swoim artykule· 
cytowanym taki:e przez Hajduka (s. 164) 8• Innym powtarzajqcym si� od lat bl�dem 
u Hajduka (s. 74) jest stwierdzenie, i:e to hitlerowska ustawa o redaktorach z pai:
dziernika 1933 r. zezwalala na ksztakenie redaktor6w w redakcjach posiadajqcych 
eo najmniej trzech pelnoprawnych redaktor6w. Ustawa o tych szczeg6lach nie nie 
m6wi. Dopiero zarzqdzenie niemieckich wladz prasowych z 31 V 1935 r. regulowalo 
tE: spraW� tak szczeg6lowo :i. Zdj�cie publikowane na s. 85 pochodzi nie z 1939 r., 
ale opublikowano je wraz z szeScioma innymi w „Nowinach Codziennych'' nr 52 
z 5/6 III 1938 r. 

Zaletq recenzawanej pracy jest to, i:e notatki Hajduka przynoszq w pierwszej 
cz�Sci szereg material6w nowych, oSwietlajqcych hie znane dotychczas sprawy. Szcze
g6Inie ciekawe sq informacje Autora o inicjatywie Zwiqzku Polak6w w Niemczech 
w kwestii opracowania i druku Leksykonu Polactwa w Niemczech, kt6ry mial byC 
Swiadectwem polskoSci ziem nad Odrq, Nysq i Baltykiem oraz ocaliC mial od ·zapo
mnienia Slady tej polskoSci. Niestety, wybuch II wojny Swiatowej przerwal druk tej 
encyklopedii Polak6w w Niemczech. Caly naklad z wyjqtkiem jednego kompletu 

6 Archiwum Akt Nowych w ,�.rarszawie (dalej skr6t: AAN), akta Kons. General
nego w Opolu, nr 124, s. 100; nr 125, s. 187; nr 128, k. 11; Archiwum Pal1.stwowe 
Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego, akta Rejencji Opolskiej, Wydzial I, nr 1861, 
s. 585-595; .,Nowiny Codzienne", 1933, nr 44; ,,Front Zachodni", 1933, nr 2. 

7 Par. R a t  a j e  w s k i, op. cit.; W. W r z e s  ins k i, Ze studi6w nad historiq cza
sopifoiiennictwa polskiego w Niemczech w Latach 1922-1939 (Sob6tka, 1967, nr 1-2, 
s. 159). 8 J. L a n g  o w s k i, Tylko siedmiu nas bylo (Polska Zachodnia, 1946, nr 45, s. 12); 
por. ,,Polska Zachodnia", 1937, nr 243. 

9 AAN, akta Kons. Gener. w Opolu, nr 124, s. 624; .,Nowiny Codzienne'°, 1937, 
nr 203. 

7 - Sob6tka 3/71 
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i kilku fragment6w zostal przez hitlerowc6w zniszczony (s. 83 nn.) Niemniej ciekawe 
sc:1 szczeg6ly z .Zycia redaktor6w polskich F. Goduli, J. Langowskiego czy A. Pawlety, 
z ktörymi Hajduk mial okazj� rozmawiaC jui; po wo1nie. WlaSnie ta cz�SC notatek 
dotyczqca tworzenia siE: i rozwoju prasy polskiej w Opolu po 1945 r. ma najwiE:ksz<1 
wartoSC. Poprzez „Nowiny Opolskie", pröbujqce nawiqzywaC da przedwojennych 
,,Nowin Codziennych''i ich m..itacje

1 
jak ,,Nowiny Rac.iborskie" czy 11Nowiny Nyskie", 

poprzez filiE: "Dziennika Zachodniego" do wychodzqsej od 1952 r. ,,Trybuny O�ol
skiej", Wiele f�kt6w i zdarzeri podanych przez Hajduka Swietnie uzupelnia i ilu
struje opracowane wczeSniei i opublikowane niedawno studium J. Glenska o roli 
i znaczeniu tego jedynego obecnie dziennika ziemi opolskiej w rozwoju kultury 
i o.Swiaty Opolszczyzny 10• Oceny jego, jak i Glenska, sq czasem zbyt optymlstyczne 
i na wyro:st u, ale nie umniejsza to ogölnego znaczenia jednego z lepszych dzien
nik6w, jakim jest „Trybunn Opolska''. WlaSnie na tle krzepnqcej prasy opolskiej 
przedstawia Hajduk szeroko panoram� ksztaltowania si� Srodowiska dziennikarskiego 
i literackiego w Opolu. Nadzwyczaj cieplo i serdecznie opisuje Autor pierwsze lata 
wladzy luclowej. Nie ucieka od przypomnienia spraw niekiedy w6wczas boJesnych 
dla wielu aktywnych dzialaczy opolskich, np. Arki BoZka. W tej cz�Sci pracy Haj
duka przewijajij si� dziesiqtki nazwisk ludzi tworzqcych pras� opolskq i rodzimq 
literatur�. 0 nich m6wi Autor z humorem, serdecznie, a czasem krytycznie. Z kai.
dego slowa Hajduka tchnie po prostu wielkie przywiqzanie i miloSC do ziemi opol
skiej. Wydaje si�, jakby Hajduk byl jednym z tych, o kt6rych przytacza opowiada
nie prof. S. Wysloucha (s. 110). kiedy to zapytawszy kandydatk<: na studentk� 
Uniwersytetu Wroclawskiego, eo zyskala Polska dzi�ki powrotowi n,1 ziemie nadod
rzatl.skie i nadbaltyckie, uslysza1 w odpowiedzi: ,,Milion polskich serc!'' 

Jerzy Ratajewski 

W. W rz e s  i t\ s k i, POLSK! RUCH NARODOWY W NJEMCZECH 1922-1939, 

Poznafi. 1970, ss. 431, 3 nlb. 

W drugim p6lroczu ubieglego roku ukazalo si� kilka wydawnictw poSwi�conych r

problematyce IudnoSci polskiej w Niemczech w latach mi�dzywojennych i jej dzia
lalnoSci, szczeg6lnie wainej z narodowo-politycznego punktu widzenia. Polski ruch 
narodowy w Niemczech, niedoceni6ny w okresie mit;:dzywojennym, zwlaszcza przez 
polskq sluib� zagraniczi;iq, a tym samyril i przez gl6wnych przyw6dc6w polsl<.ich 
w Niemczech od niej uzaleinionych, w okresie powojennym wywola1 kontrowersyjne, 
cz�sto bl�dne i krzywdzqce opinie, przede wszystkim na odcinku oceny narodowych 
postaw JudnoSci tzw. autochtonicznej - Polak6w zamieszkuj(}cych tereny na wsch6d 
od Odry--Nysy Lui.yckiej. Gl6wnie powodowane one byly nieznajomoSciij zloionej 
problematyki tej ludno.Sci lul) podejmowaniem ocen za pomocil jednostronnie dobra
nego materialu. Stqd wyplyvva m. in. waZnoSC i konieczno.SC badaiI historyczno-poli
tycznych nad polsklm ruchem narodowym w Niemczech. Charakter interesuj�cych 
wydawnictw zdaje si� w idealnym bodaj stopniu obrazowaC stan wiedzy i badafl nad 
tym zagadnieniem, sprowadzajqcym si� nie tylko do mif;dzywojennego dwudziestole-

szcz��iie 

G
(�fu�i! 

k
SI:s��.'{-r�;fY 1�fut��i;f�3;�{

wo;u kultury i oSwiaty na Opol-

11 Por. M. T r a w i 11 s k a, Wiejski czytetnik prasy i krqg jego zainteresowa'li 
(Czytelnictwo prasy na wsi, Kraköw 1969, s. 20-21), a takZe tabeJ� zamieszczonc:1

w studium G 1 e n s k a, op, cit., s. 359, rubryka: zwroty. 
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cia i uwarunkowanym stuleciami poprzednimi. Chodzi bowiem o dwie publikacje 
Zr6dlowe \ popularnonaukowe refleksje opolskiego dziennikarza, aparte na badaniach 
archiwalnych i inspirujqce dalsze kierunki badai:l 2, oraz o wybitnie naukowe opraco
wanie W. Wrzesiriskiego. Rozwai:ania niniejsze poSwi�cone sq tej ostatniej publikacji, 
wydanej przez Wydawnictwo Poznariskie. 

KsiqZka W. WrzesiI1.skiego jest jedynq publikach1 ujmujqcq interesujq_ce zagad
nienia w tak s.zerokim naSwietleniu. Syntetyczne opracowanie polskiego ruchu naro
dowego w Niemczech w mi�dzywojennym dwudziestoleciu poprzedzone zostalo wielo
letnimi i dociekliwymi badaniami oraz publikacj,:J licznych opracowai:l czqstkowych 
Autora, zawsze jednak zmierzajqC'ych dQ przedstawienia tej ciekawej i wai:nej pro
blematyki na tle i w powiqzaniu nie tylko uwarunkowall wewmitrzniemieckich, ale 
i miE::dzynarodowych, gl6wnie polsko-niemieckich. lnteresujqce wydawnictwo sklada 
si� - pomijajqc tre.SC zasadniczc:\ - ze wstE::PU, w kt6rym dokonano przeglqdu i oceny 
badall dotychczasowych, wykazu stosowanych skr6töw, zakot'i.czenia, wykazu 7.r6del 
i literatury, indeks6w (nazwisk, nazw geograficznych, instytucji i towarzystw) oraz 
angielskiegö streszczenia pracy. Imponuh1ce badania nad materialami archiwalnymi 
(Archiwum Akt Nowych i Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Wojew6dz
kie Archiwa Pallstwowe w Bydgoszczy, Katowicach, Olsztynie, Opolu, Poznaniu 
i Wroclawiu, Zbiory Specjalnc OSrodka Badall Naukowych w Olsztynie, Deutsches 
Zentralarchiv Abteilung II Merseburg oraz Politisches Archiv des Auswärtiges Amt 
Bonn) uzupelniono wykorzystaniem 33 tytulöw gazet i czasopism z lat 1922-1939 
(polskich tzw. mniejszoSciowych, polskich wydawanych w kraju i 4 niemieckich), 
wydawnictw ir6dlowych i oprac·owall. Bogaty material Autor opracowal w spos6b 
przekonywajqcy i zwiE::zly, umiejE::tnie lqczqc przestrzeganie chronologicznej kolejnoSci 
opisywanych zjawisk z problemowym ich ujE:ciem. Szczeg6Ine uznanie budzi maksy
malna dqi:noSC Autora do szukania przyczyn, zwiqzkOw i skutk6w badanych zjawisk 
i dopiero na tej podstawie wyciqganie wniosk6w og6lniejszych, tyczc:\cych siQ calo
ksztaltu polskiego ruchu narodowego, polityki pal1.stwa niemieckiego i polskiego wo
bec PolakOw i instytucji polskich w Niemczech. 

ProblematykE:: polskiego ruchu narodowego w Niemczech Autor przedstawi! 
w siedmiu · rozdzialach, poSwü:;conych kolejno rozmieszczeniu i Swiadomo.Sci narodo
wej Polak6w (rozdz. I), polityce republiki weimarskiej i II Rzeczypospolitej wobec 
PolakOw oraz powstaniu Zwiqzku Polaköw w Niemczech· i wewnE::trznej sytuacji 
w ruchu polskim na $1qsku Opolskim w kollcu 1922 r. (rozdz II), strukturze organi
zacyjnej i zaloi:eniom ideowo-politycznym (rozdz. 111), walce o miejsce w iyciu 
publicznym. repub1iki weimarskiej w okresie kryzysu wewnE::trznego Niemiec ·i wzglE::
dnej stabilizacji spoleczno-gospodarczo-politycznej (1923-1928), w Zyciu mniejszoScio
wym og61noniemieckim i europejskim oraz wzrostowi tendencji centralisty�znych 
SciSle zwiqzanych z zamachem majowym J. Pilsudskiego w Polsee (rozdz. IV), kryzy
sowi ruchu polskiego w okresie wielkiej koalicji i narastaj!lcej walki z klasowym 
ruchem robotniczym (rozdz. V), zmianom warunk6w dzialania ruchu polskiego po 
zdobyciu monopolu politycznego w Niemczech przez parti� narodowosocjalistycznc:l, 
jego reorganizacji i procesowi odnowy, zapoczqtkO\yanemu przez tzw. opozycjonist6w 
(rozdz. VI), oraz sprawom zwiqzanym z wygaSniE::ciem konwencji genewskiej (1937 r.), 

1 Antypolska polityka wladz hitlerawskich na SLqsku Opolskim w latach 1933-
1939 w Swietle raport6w konsul6w palskich, oprac. W. Wrzesil1.ski (Documenta Sile
siae, z. 6), Wroclaw 1970, s. 313; Encyklapedia, kt6ra si� nie ukazala, oprac. R. Haj
duk i S. Popiolek, Katowice 1970, s. 251. Rec. na s. 381. 

2 R. Ha j d u  k, Od „Nowin" do „Trybuny". Z 11'otatnika opolskiego redaldora, 
Katowice 1970, s. 216. 
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polsko-niemiecka, deklaracj& mniejszoSciowa, i ostatnimi poch:1gm�c1am1 reZimu 
hitlerowskiego wobec ludnoSci poJskiej w Niemczech, b�dqcymi elementem przygoto
wati. Trzeciej Rzeszy do II wojny Swiatowej (rozdz. VII). 

Caloksztalt dzialalnoSci ruchu polskiego w Niemczech uwarunkowany byl szere
giem czynnik6w wewn�trznych i mi�dzynarodowych. Sp0Sr6d nich na czolo wybija 
SiE: ekonomiczna slaboSC ludnoSci polskiej w Niemczech, zale:Znej materialnie nie 
tylko od pracodawc6w niemieckich i paf1.stwa niemieckiego, ale röwnieZ - gl6wnie 
organizacje polskie - od polskich placöwek dyplomatycznych i paii.stwa polskiego. 
Fakt ten rodzil okreSlone postawy ideowo-polityczne ludnoSci polskiej i organizacji 
polskich w Niemczech, postawy nie zawsze calkowicie zgodne z wyznawanymi za
sadami chociai.by dlatego, le byly podyktowane nakazem chwili. Na ruch polski 
w Niemczech wplyw rnialy tei. inne, niemniej wai:ne czynniki: nacjonalizm nie
mieckich partii politycznych i organizacji spolecznych, zawodowych oraz innych, 
nieatrakcyjny i og6Inikowy program - gl6wnie sp()leczny - ZPwN, antykomunizm 
tej organizacji, sekciarskie tendencje w Komunistycznej Partii Niemiec, katolicki 
lub ewangelicki charakter ludnoSci polskiej w Niernczech w og6Ino5ci oraz lojalnoSC 
wobec postanowieil. wersalskich, a tym samym i pafistwa niemieckiego. Analiza 
badanych zjawisk, poszerzona uwzgl�dnieniem wymienionych czynnik6w, pozwolila
Autorowi przedstawiC polski ruch narodowy w Niemczech w latach mi�dzywojennych 
w sposöb nieuproszczony, jasny i zrozumialy. DqZnoSC do ujednostajnienia ruchu 
polskiego i postaw Polaköw przez ZPwN, zapoczqt.kowana na dlugo przed podo
bnym - r6i:nym jednak w treSci - procesem narodu niemieckiego (hitlerowskie 
11Gleichschaltung"), okazala si� zjawiskiem nienaturalnym i dlatego kr6tkotrwalym, 
bl�dnym od samego poczqtku i dla spolecznoSci polskiej w Niemczech nie zrozumia
lym. Dlatego tei. proces centraHzacji ruchu polskiego wywolal sprzeciw najbardziej 
Swiadomej swych zadall cz�Sci spolecznoSci polskiej w Niemczech. Protest tzw. 
opozycji Slqskiej oraz grup do niej podobnych i zblii:onych nie byl w i:adnym wypad
ku ani negacjq polskoSci, ani wyrazem zmian treSci polskoSci, ani tei. dzialalnoSciq 
dywersyjnq w ruchu polskim. Protest ten byl wyrazem odmierinych jedynie metod 
pracy nad jednym i tym samym zagadnieniem, tym sluszniejszym, i:e plar;10wana 
reorganizacja ruchu polskiego w 1939 r., do kt6rej. nie doszlo z powod1.1 nie tylko 
wybuchu wojny, w powai:nym stopniu byla przyznaniem racji postulatom opozycjo
nist6w. Brak operatywn'OSci kierownictwa ZPwN w tym wzgl�dzie wyplywal nie 
tylko z uzalei:nienia tej organizacji od polskich plac6wek dyplomatycznych, ale 
i osobistych ambicji i korzySci. 

AutOr ornawiajqc zjednoczenie polskiego ruchu narodowego w Niemczech po 
I wojnie Swiatowej zaznaczyl slusznie pewne op6i:nienie prac organizacyjnych na 
G6rnym Slqsku .wskutek braku ostatecznej decyzji Ligi Narod6w eo do los6w tej 
dzielnicy i panujqcego powszechnie przekonania ludnoSci o wlqczeniu jej w granice 
Rzeczypospolitej. Niemniej opr6cz wspomnianego przez Autora projektu utworzenia 
Towarzystwa G6rnoS1qzak6w i dzialalnoSci utworzonego w grudniu 1921 r. Komitetu 
Polskiego dla G6rnego Slqska (s. 61 nn.) godne odnotowania sq dwie inne organiza
cje. Mianowicie w dniu 30 X 1921 r. w sali teatralnej hotelu „Hr. Reden" w Kr0Iew
skiej Hucie (Chorz6w) odby! si� zjazd ludnoSci polskiej ze wszystkich powiat6w 
G6rnego Slctska, zwolany przez ·wydzial Pracy i Opieki Spolecznej Naczelnej Rady 
Ludowej w Katowicach w sprawie „ochrony ludnoSci polskiej na tych cz�Sciach 
G. SI., kt6re do Polski nie przypadnq" 3• Na zjei.dzie tym obecni byli delegaci Rad 

3 Wojew6dzkie Archiwum PaTlstwowe w Katowicach, Naczelna Rada Ludowa na 
G6rnym Slqsku, 215, k. 4-8, 12, Sprawozdanie ze Zjazdu delegat6w w Kr6lewskiej 
Hucie z dnia 30 X 1921. 
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Obywatelskich, powiatowych i gminnych1 
zwic1zk6w zawodowych, powstali.c6w, pra

cownik6w plebiscytowych itp. Obradom przewodniczyl dr Kudera z Bytomia. Wyni
kiem zjazdu bylo wybranie Komitetu (Polskiego dla G6rnego Slqska? - L.S.) z prze
wodniczc1cym dr. Borthem. W sklad Komitetu weszli m. in.: z Bytom,a - Wröbel 
(wie$), dr Kudera (miasto), z Lublülca - Rzeiniczek, z Zabrza - Olszowski, z Gli
wic - ks. Robota i soltys Drza:tga (wieS))oraz Kowol (miasto), z Koila - ks. prob. 
Zajqc, z Olesna - Menderski, z Kluczborka - Szurgit, z Opola - Koszyk, z Prud
nika - ks. prob. Skowroilski, ze Strzelec - Wielkoilski. Komitet wybrano wedlug 
klucza: 1 lub 2 przedstawicieli z powiatu oraz 1 przedstawiciel zwiqzk6w zawodo
wych. Zjazd domagal si� m. in. od rzqdu polskiego autonomii dla tych powiatOw, 
kt6re zostaC mial1 przy pafi.stwie niemieckim. Z inicjalywc4 zwo!ania powyi:szego 
zjazdu wystqpila Powiatowa Rada Ludowa w Zabrzu, ktörej prezesem byl Bronze!, 
na zebraniu w dniu 3 X 1921 r. W odpowiednim piSmie do Naczelnej Rady Ludowej 
w Katowicach zaznaczono, i:e „jeste.Smy gotowi wszyscy jak jeden pozostaC na tere
nie przypadaj;;icym do Niemiec i prowadziC nadal sprawG polskq", z tym ie rzqd 
polsk.i powinien zabezpieczy(:: i:ycie ludnoSci polskiej w Niemczech. Jui: po decyzji 
Ligi Narod6w o podziale G6rnego Sh:iska reorganizacji uleg! Zwüizek bylych Po
wsta1i.c6w. Na terenie przypadajqcym Niemcom utworzono zarejestrowany sc1downie 
Zwiqzek Wzajemnej Pomocy Polak6w na Görnym Slqsku na czele z prezesem 
S. Mastalerzem z Gliwic, jego zastE:pcq - J. Stankiem, sekretarzem - J. Ludygq 
i skarbnikiem - K. Pailczykiem (wszyscy z Bytomia). Siedzibq jego byl bytomski 
hotel „Lamnitz". Zwiqzek utrzymywal dobre stosunki z Komitetem Polskim (dla 
G6rnego Slqska - L.S.) i cieszyl si� poparciem wladz katowickich (Rymera) •. 

Jakkolwiek w przyszloSci do poruszonej przez Autora problematyki dorzuciC 
b�dzie moi:na niejeden wai:ki szczeg6l, to sposöb jej przedstawienia w omawianej 
ksiqice w rysach zasadniczych zdobyl sobie trwale miejsce w literaturze i zasluguje · 
na mocne podkreSlenie i uznanie. 

Leonard Smolka 

A. H r e b e n d a, KLASA ROBOTNICZA ZAGtI;BIA D,\BROWSKIEGO W LA
TACH 1929-1933. POtOZENIE I WALKA R0BOTN1K0W ZAGtl;BlA D,\Bll.OW
SKIEGO W LATACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO (1929-1933), Katowice 1969, 
ss. 202. 

Autor zajijl siE: dziejami klasy robotniczej w okresie szczegölnie trudnym i zlo
Zonym. CaloSC Zycia gospodarczego i spolecznego przechodzila bardzo istotnq ewolu
cj�. Zmienialy si� taki:e metody walki podejmowar.e przez klasE: robotniczq. Proble
matyka ta jest szczeg6Inie bliska historykom zajmujqcym si� dziejami SI4ska, gdyZ 
Zagl�bie Dqbrowskie ze swoim licznym proletariatem stanowi!o w czasach II Rzeczy
pospolitej graniczqcy z G6rnym Slqskiem okr�g przemyslowy, a aktualnie jest 
integralm} cz�Sciq woj. katowickiego. Badaniami obj�to dzieje klasy robotniczej 
w pow. bE:dziilskim i zawierciali.skim. Na tym niewielkim obszarze w 1929 r. wydoby
wano 19,35°/o w�gla w skali kraju. W 1928 r. produkowano tu 11,50/o wyrob6w hutni
czych, 27,8°/o stali, 26,30/o og6Inokrajowej produkcji lekkiego przemys!u metalurgicz
nego, 37°/o cementu itp. Na tym obszarze zamieszkiwalo w 1931 r. ponad 471 tys. 

1 Tami:e, 217, k. 1 nn., Zarzqd Gl6wny Zwic1zku Wzajemnej Pomocy do Naczelnej 
Rady Ludowej w Katowicach, Bytom 30 III 1922. 
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os6b, 11z czego 318 636 os6b, tj. 67,6°/o, stanowila ludno.SC utrzymujq_ca siE: z pracy 
najemnej" (s. 16). Pod wzgl�dem struktury gospodarczej i spoleczno-zawodowej Za
glE:bie bylo bliskie G6rnemu Slqskowi, kt6ry stanowil najwü;kszy oSrodek przemyslu 
ci�zk:iego w Polsee. Ze wzglf:du na rang� problemöw tematyka podj�ta przez A. Hre
bendE: ma istotne znaczenie dla gl�bszego poznania dziej6w klasy robotniczej 
w Polsee. 

Zakres badall. zostal przez Autora nakreSlony w nastf:!pujc1cy spos6b: ,,na przy
kladzie jednego regionu gqspodarczego staraliSmy siE: daC odpowiedi na pytanie, 
w jakim stopniu kryzys pogorszyl poloZenie mas robotniczych oraz jak wplywal 
na przebieg walki klasowej" (s. 7). Zgodnie z tym zaloZeniem, po nakreSleniu w CZE;
Sci wstE;pnej pracy og6lnej sytuacji gospodarczo-spolecznej i ukladu sil politycznych 
i zawodowych w miejscowym ruchu robotniczym, Autor szerzej ;aj,ll si� zagadnie
niem poloZ:enia i nastE;pnie walki robotnik6w ZaglE;bia Dqbrowskiego. Problem 
konflikt6w klasowych szeroko potraktowano w nastE;pujqcych rozdzialach: ,,Walki 
strajkowe robotnik6w zaglE;biowskich" oraz "Robotnicy Zaglr::bia D,lbrowskiego w wal
ce z sanacyjnq politykq reakcji i terroru". Og6lny uklad pracy jest przejrzysty. Badania 
przepro}Vadzono opierajqc sif; na bogatej literaturze przedmiotu, ir6dlach drukowa
nych oraz archiwaliach. Czytelnik jest informowany o tym we wstr::pie, a nast�pnie 
w odrr::bnym wykazie literatury i fr6del. 

Przy omawianiu zagadnienia plac, zarobköw i plac realnych Autor przeprowadzil 
wai:m\ krytykr;: ustalefl przyjr::tych w podstawowych czasopismach statystycznych. 
Obliczony na tej podstawic wskainik plac realnych dls. Zaglr::bia D<1browskiego 
wykazuje, iZ w latach 1928-1933 nastqpil wzrost zarobköw ze lOOfl/o do 134,311/o. 
Tymczasem w tym samym okresie „nast<1pilo znaczne ograniczenie czasu pracy 
i wir::kszoSC robotniköw pracowala niepelny tydzieii." (s. 52). Ponadto Autor zwraca 
uwag� na inne okolicznoSci, ktöre wplywal� na faktyczne obnii:enie realnej warto
Sci zarobk6w wielu grup robotniczych ZaglE;bia. Za punkt wyjScia badaii. przyjE;to 
1929 r. Rozwöj recesji nastc1pil w Zagl�biu Dqbrowskim w 1930 r., osiqgajc!c tzw. 
„dno" w 1932 r. W 1933 r. kryzys stopniowo po fa-zle przesilenia ustr::poWal. Rozwöj 
tego najwiE;kszego w XX w. kryzysu przebiegal w podobny spos6b w Zagl�biu D<1-
browskim, jak og6Inie w calym kraju. Zasadnicze problemy pracy, a zwlaszcza 
zagadnienie poloZenia proletariatu, Autor staral si� powicizaC z ogölnymi tendencjami 
zachodzijcymi w kraju. Zwr6cono röwnieZ uwagE; na zmiany metod walki zaröwno 
robotniköw pracujijcych, jak i bezrobotnych. Uwzgledniono r6wnieZ rozw6j strajk6w 
polqC'zonych z okupacjq miejsc pracy. Autor podkreSlajqc podobleilstwa rozwoju 
wydarzer'l w kraju i na omawianym obszarze wyraZ.nie uwypuklil momenty specy
fic.zne dla Zagl�bia D<1browskiego. 

Przy lekturze tej ciekawej pracy nasuwajq sif; rOwniei: pewne uwagi krytyczne. 
Autor podkre.Sla, Ze recesja gospodarcza w Zaglebiu Dijbrowskim ujawnila siE; w dru
giej polowie, a zwlaszcza u schylku 1929 r. Skutki jej wystqpily w hutnictwie stali 
i Zelaza, a zwlaszcza cynku (s. 32-33), oraz wczeSniej w przemy.Sle przetw6rczym. 
W görnictwie w�gla kamiennego utrzymywala sir;: pomySlna koniunktura do kol1ca 
roku. R6wnocze.Snie zatrudnienie na obszarze calego Zaglebia Dqbrowskiego w skali 
roku (s. 39) bylo wyZSze niZ w 1928 r. W tym czasie „walki o place koncentrowaly 
si� na d<1Zeniu robotniköw do 11:tyskania podwyZki plac" (s. 97). W wyniku tych 
akcji robotnicy uzyskali jeszcze w kol1cu 1929 r. podwyZki plac (np. w görnktwie). 
Walki mialy charakter ofensywny, tzn. byly zwi<1zane z okresem pomySlnej koniun
ktöry gospodarczej. W ciqgu 1929 r. wystqpily w dziedzinie gospodarczej i spolecznej 
momenty wskazujqce na zwiqzek tego okresu z pomy.Slnq koniunkturq, jak i nadciq
gajqcym kryzysem. Wylania si� wi�c pytanie, czy nie naleZalo mocniej uwypukliC 
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momentöw specyficznych, dla tego roku przejSciowego? Szersze potraktowanie tych 
kwestii uczyniloby bardziej jasnymi sprawy walk itp. 'Zagadnienia z 1929 r. Do pracy 
wkradly si� taki.e - drobne zreszh1 - nieScisloSci. Na s. 170 przyp. 18 jest: ,,na 
terenie .Görnego Slqska'', winno byC: ,,na terenie wojewödztwa Slqskiego". 

Podniesione uwagi nie podwai.ajq wartoSci tej ciekawej i rzetelnie opracowanej 
monografii. 

Jerzy Pabisz 

ENCYKLOPEDIA, KTÖRA Sll'; NIE UKAZAJ:.A, oprac. R. Hajd.uk i S. Popiolek, 
Katowice 1970, ss. 251, tabl.; 

, ANTYPOLSKA POLITYKA Wl:.ADZ HITLEROWSKICH NA SLt\SKU OPOL
SKIM W LATACH 1933-1939 W $WIETLE RAPORTOW KONSULOW POLSKICH, 
oprac: W. Wrzesifiski (Documenta Silesiae

1 
z. 6), Wroclaw 1970, ss. 313. 

Wydawnictwa i.rödlowe, traktujc}ce o polskim ruchu narodowym w Niemczech 
w latach mi�dzywojennych 1, wzbogacone zostaly o dwie bardzo cenne publikacje. 
Jedna z nich ma charakter ogölnej encyklopedii, przygotowanej do druku jes'zcze 
przed II wojm1 Swiatowq przez Zwiqzek Polaköw w Niemczech (ZPwN), druga -
szczegölowy. Dopiero po uplywie 37 lat od podj�cia idei opracowania Lelcsykonu 

Polactwa w Niemczech i po 31 latach od momentu rozpoczE:cia jego druku w opol
skim wydawnictwie ZPwN „Nowiny" ukazala si� - wydana przez katowicki 
„.Slqsk" - ksiqi.ka-encyklopedia, zawierajqca najwai.niejsze informacje datyczqce 
polskiego ruchu naradowego w Niernczech w latach mic::dzywojennych, a skupionego 
wok6l ZPwN. Kamitetowi redakc.:yjnemu Leksykonu zloi.onemu z przywödcöw Pola
k6w i przedstawicieli prasy ZPwN przewodzil E. Osmaficzyk, a w akcji zbierania 
materialöw trödlowych udzial brali dziaJacze polskich organizacji mlodzielowych 
(gl6wnie harcerze), towarzystw szkalnych itp. Pierwotny druk Leksykanu - do hasla 
,,Przernocz·•, wsi w Szczecir'lskiem - przerwany zostaJ wybuchem II wojny Swia
towej i likwidacjq wszystkic.:h polskich instytucji w Niemczech przez wladze hitle
rowskie. Dzi�ki z jednej strany szcz�Sliwemu zbiegowi okolicznoSci, a z drugiej 
odwadze zecera nNawin", abecnie drukarza Opolskich Zaklad6w Graficznych, Jana 
Trzecioka, oca1aly trzy egzemplarze skonfiskowanego przez wladze hitlerowskie 
Leksykonu. One wlaSnie byly podstawq wydania przez R. Hajduka i S. Popiolka 
fragmentu Encyklopedii, ktora si� nie ukazala we wlaSciwym czasie, a ktörcj nie 
dacenily wladze Polski rni(:dzywojennej (nie zezwolono na druk) z uwagi na rzekomo 
„dobre stosunki polsko-niemieckie" w owym czasie (s. 17t Tymczasem sam fakt 
podj�cia idei opracowania Leksylcanu i decyzji o jego druku w przededniu II wojny 
Swiatowej byl wyrazem tych tendencji mySli spaleczno-politycznej ludnaSci polskiej 
w Niemczech, ktöre ziemie na wschöd ad Odry-Nysy uwai.aly za swoje, polskie. 
Stqd dosadna wypawiedZ prezesa ZPwN, ks. dra B. Dorna6skiega, po zapoznaniu sie:: 
z przygotowanyrn calkowicie da druku Leksykonem.: ,,Oto material na przyszlq kon
ferencj� pakojowq" (s. 17). 

Omawiana ksi&i.ka zawiera jedynie cz�SC hasel Leksykonu. Wydawcy Swiadomie 
pamin�li mniej istotne hasla, publikujqc jedynie najwai.niejsze, przy czym starali 
si� ,,przedstawiC koncentrat zachowanego egzemplarza encyklppedii'' (s. 39). Naj-

1 Obszerny zestaw wydawnictw sporzqdzil W. W r z e s  i 6 s k i, Polski ruch na-
1·odowy 1w Niemczech 1922-1939, Poznan 1970, s. 388-390. Rec. obok. 
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wi�kszq selekcj� - i chyba slusznie - zastosowali w odniesieniu do nazw miejsco

wo.Sci. Celem podkreSlenia wiarygodnoSci ksiqzki hasla podano bez zmian w pisowni 
i stylu, a publikacj� zaopatrzono w fotokopie wybranych stron ilustracyjnych 

Leksykonu (notabene fotokopia zawsze jest „wierna" - zob. s. 41). 

Wydawnictwo R. Hajduka i S. Popiolka sklada si� z kilku cz�Sci: wst�p (s. 7-

21), og6Ina char'akterystyka poloZenia ludnoSci polskiej w Niemczech w latach mif;
dzywojennych (s. 23-37), charakterystyka hasel (s. 38---41), ,,Hasla" (s. 42---225). 

Ksh1ZkE: zamyka 81 przypis6w i „Spis wybranych hasel", Czytelnik, kt6ry przed 

wzi�ciem do r�ki Encyklopedii pasjonowal si� inmi publikach\ R. Hajduka 2, z pew

nym niedosytem i rozgoryczeniem kor'lczy lektur� wst�pu pierwszej z racji iäentycz
nych tekst6w; r6Znica sprowadz::i si� jedynie do przestawieil. tekstu i nielicznych 

zdail.. nowych. Tymczasem we wst�pie do Encyklopedii czytelnik spodziewal si� szer

szego naSwietlenia jej historii. Co wi�cej, do por6wnywanych przez recenzenta tek

st6w tych publikacji wkradly si� bl�dy najprawdopodobniej drukarskie, jeSli chodzi 

np. o oznaczenia numer6w i dat wykorzystanych gazet (por. s. 11 i 17 Encyklopedii 

ze s. 65 i 82 drugiej publikacji), Zwracajq uwage; r6wniei; pewne rozbieZnoSci w szcze
g6lach, niemniej istotne. 0 ile na s. 20-21 Encyklopedii podano, Ze dwa zachowane 

jej egzemplarze do litery „G" znalezione w stosach makulatury przekazanej przez 

gestapo warszawskie do Wloclawskiej Fabryki Papieru przez dw6ch pracowniköw 

Polskiego Zwiqzku Zachodnicgo w 1940 r., a przekazane przez nich E. Osmail.czykowi, 
przez niego zaS po wojnie W. Szewczykowi, to na s. 90 drugiej publikacji zaznaczono, 

i;e znaleziono je w czasie wojny w magazynach makulatury w Bydgoszczy i Ze tylko 

jeden z nich jest w posiadaniu W. Szewczyka. 

Fragment ksiqZki poSwi�cony charakterystyce poloZenia Polak6w w Niemczech 
budzi najwi�cej zastrzeZeil.. Bardziej celowe byloby wykorzystanie tego miejsca 

w publikacji na pelniejszq charakterystyk� hasel, tym bardziej Ze 1. mimo !ormal
nego podzialu tekstu na okres republiki weimarskiej i Rzeszy hitlerowskiej (nie kwe

stionuj� zasadnoSci tego podzialu w og61e) treM: jest pomieszana, 2. opracowanie 

to zawiera duZq iloSC bl�dnych twierdzeil., sprzecznych nie tylko z ustaleniami litera

tury przedmiotu, ale i z zawarto.Sciq leksykonu, jak r6wniei; pozbawionych logiki, 

3. sama Encyklopedia (.,Hasla", s. 42-225) jest najlepszq ilustracjq poloZenia ludnoSci 
polskiej w Niemczech i 4. charakterystyka hasel jest pobieZna, natomiast w polq

czeniu z rzeC"zowym indeksem, a nie tylko mechanicznym ,,Spisem wybranych hasel"', 

zapewnialaby wi�kszq przejrzystoSC, tym bardziej :ie na tre.SC hasel sklada si� calo
ksztalt kierunk6w dzialalnoSci naczelnej organizacji Polak6w w Niemczech, poszcze

g6Ine zaS zagadnienia wyst�pujq nie tylko w okre.Slonych haslach, np. ,,Prasa polska 
w Niemczech", ale sq razsiane po calej Encyklopedii. Truizmem jest twierdzenie, 
:ie „na Slqsku Opolskim podporc1 polskoSci bylo chlopstwo w odr6Znieniu od West!alil 

i Nadrenii, gdzie zachowali jq nieomal wylqcznie rohotnicy" (s. 25). Ponadto wycho
dZcy polscy w Westfalii i Nadrenii pracowali nieomal wylqcznie w przemysle. Na 
tej samej stronie bl�dne jest np. twierdzenie o ekonomicznie niezale:inych od vraco

dawc6w malorolnych chlopach polskich poszukujqcych pracy poza rolnictwem (por. 
np. ze s. 118-119), nie.Scisle - kiedy np. z faktu zmian w ubiorze polskich kobiet 

wiejskich zaczynajqcych siE:: ubieraC w „miejskie suknie" i. .. wymiany starych mebli 
w darnach chlop6w polskich na nowe wyciqgni�to automatycznie wniosek o „przeni

kaniu kultury miejskiej, w tym wypadku niemieckiej". Procesy te bowiem wyst�
powaly z röwnq silq w tym czasie np. na SI.isku katowickim, nie möwiqc ju7.. o tym, 

2 R. H a j  d u  k, Od „Nowin" do „'rrybuny". Z notatnika opolskiego redalctara, 
Katowice 1970. Por. gl6wnie s. 65-69, 82-90, 185-186. 
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Ze wyst�pujq one aktualnie w kaidym chyba rejonie Swiata i zwiqzane sq z og6Jnymi 
prawami rzijdzqcymi rozwojem spolecznym, urbanizacjc\ i uprzemyslowieniem. Dekla
racja nie moie mieC „charakteru ani ustawy, ani rozporz<1dzenia" (s. 26), pon.lewaZ 
nie bylaby deklaracjq. Naleialoby raczej napisaC, Ze deklaracja (z 5 XI 1937 r., 
bo o niej mowa) nie miala charakteru zobowiq·zania o mocy prawnej. Na polski ruch 
mlodzieiowy w Niemczech skladaly si� nie tylko dwie organizacje - Zwüizek Pol
skiej Mlodziei:y Katolickiej i Zwiqzek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (29), 
ale r6wniei. np. organizacje studenckie. Mylne jest twierdzenie o tym, Ze po 1933 r. 
wladze hitlerowskie uwai:aly za Polak6w jedynie czlonk6w organizacji polskich 
(s. 30); zresztq na stronie nast�pnej zaz:1aczono, Ze starano si� ,,wlqczyC do narodu 
niemieckiego masy ludnoSci polskiej" i „pozyskaC czlonk6w organizacji polskich". 

Zaprezentowany podzial hasel na iniormacyjne, deklaratywne i spis miejscowoSci 
nie jest zasadny. Mimo wszystko wsp61nq ich cechij i celem jest wlaSnie informacja. 
Stanowisko np. ZPwN w jakiejS sprawie jest oczywiScie deklaracjf} tej organizacji, 
ale samo haslo mialo i ma na celu poinformowaC czytelnika o tym wlaSnie stanowi
sku. Dlatego tei poiyteczniejsza bylaby pröba charakterystyki hasel pod wzgl�dem 
rzeC"zowym. Wydawcy zwr6cili uwag� na takie zredagowanie hasel, by nie pozwolilo 
ono nawet domySlaC si� ewentualnych (faktycznie istniejf}cych) rozbieinoSci w ruchu 
polskim, dalej na ostroinoSC tw6rc6w leksykonu przy ich formulowaniu z racji obaw 
przed interwencjami cenzury hitlerowskiej oraz niektüre tylko bl�dy rzeczowe w tre
Sci hasel. Jakkolwiek wydawcy zrezygnowali z publikacji calej, zachowanej cz�Sci 
Encyklopedii, to nie powinni opuSciC tych hasel, do kt6rych inne - opublikowane -
odsylajq, np. w haslach ,.Administracja Apostolska w Berlinie" (s. 42-43) i „lutver
wandt (pokrewny)" (s. 51) sq odsylacze do „Opieka duchowna" i „aryjskie pochodze
nie", kt6rych to hasel jednak nie opublikowano. W ha!ile ,,Apartyjnosc'· (s. 45) 
podano, i:e Polacy w Niemczech rozwhizali wszystkie partie polityczne po wojnie 
i o ile wydawcy przy innej okazji w przypisie I (s. 227) zwröcili uwag�, Ze w Niem
czech dzialala Polska Partia Socjalistyczna w Niemczech, to trzeba pami�laC, Ze 
I Zjazd tej partii w Bylomiu (10 VI 1932 r.) zaznaczal tylko, Ze „czlonkom PPS nie 
wolno, w z a s a d  z i e, naleZeC do Zwiqzku PolakOw w NiemC"zech" 3 (podkreslenie 
moje - L.S.), a mi�dzy tymi organizacjami bardzo cz�sto dochodzilo do Scislej 
wsp6lpracy; jej brak doprowc1.dzil w 1928 r. do utraty dw6ch jedynych polskich 
mandatöw do Sejmu Pruskie·go. Ponadto „Nowiny Codzienne" za „Dziennikiem 
Berliilskim" jeszcze przed I Zjazdem PPSwN, opowic1dajqc si� za jednq koordynujq
cq wysilki Polaköw organizacjq polskq - ZPwN - pisaly m. in.: Trudno jest ·zapo
biec temu, je.SH pewne wi�ksze grupy, dla swych odr�bnych poglqd6w spolccznych 
na przyklad, b�dq chcialy swe organizacje partyjne zachowaC" 4• 

Przypisy do tekstu pi.lblikowanych hasel nie sq wystarczajqce i nie w1adomo, 
jakq zasadq wydawcy w tym ,\·zgl�dzie sii:: kierowali. Np. w haSle „Deklnracja 
5 listopada 1937 r." (s. 78-80) podano w przypisie 24 kr6tkf} biografi� S. Szczepa
niaka, pominii::to zaS dra J. Kaczmarka i dra B. Openkowskiego. Podobnie w haSle 
,,Memorial Zwiqzku Polaköw w Niemczech" (s. 156-163) i innych. 

PoC"zynione uwagi krytyczne o wydawnictwie R. Hajduka i S. Popiolka w i:ad
nym stopniu nie podwaiajf} celowo.Sci wydawnictwa, na pewno waZnego i umoiliwia
jqcego pelniejsze, ale zarazem bardziej krytyczne ustosunkowanie si� do przedsi�wzi�C 
naczelnef organizacji Polak6w w Niemczech w latach mi�dzywojennych (por. s. -1.1). 

a I Zjazd PPS w Niemczech (Proletariusz. Organ Polskiej Partii Socjalislycznej 
w Niemczech, nr 1 i 2, 1 i 15 VII 1923). 

4 PoloZenie Polak6w w Niemczech (Nowiny Codzienne, nr 84, 14 IV 1923). 
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Nie negujqc bowiem zasadnoSci istnienia ZPwN, widzq_c pozytywne elementy dz.ialal
noSci tej organizacji, szczeg61nie na odcinku ksztaltowania postaw polskich, naleiy 
r6wnoczeSn.ie wyraZnie podkre.SliC jej uzaleZnienie materialne, a eo za tym idzie, 
ideowo-polityczne od wladz Polski miE::dzywojennej, kt6re nie mialy wla.Sciwego 
rozeznania i stosunku do skomplikowanej problematyki ludnoSci polskiej znajdujqcej 
siE: pod panowaniem niemieC'kim na rdzennie polskich terytoriach. Niejednokrotnie 
z pozycji niejako ,ilepszej polskoSci" narzuconych kierownik6w ·zycia polskiego 
w Niemczech dobierano bh:dne metody akcji krzewienia polskoSci. Metody te przy 
uwzgl�dnieniu specyficznych warunk6w, w jakich iyli Polacy na wsch6d od Odry

. Nysy, dawaly wyniki inne, niZ si� spodziewano, prowadzily do szukania przez ludnoSC 
polskq w og6ln0Sci takich rozwia,zar\ praktycznych, w kt6rych - zachowujc\C pol
skoSC i pelne o niej przekonanie - nie identyfikowano si� z organizacyjnym (pod 
auspicjami ZPwN) ruchem polskim. Rozwiqzania te byly elcmentem argumentacji 
na rzecz polskich rewindykacji terytorialnych ·w C'zasie i bezpoSrednio po II woJnie 
Swiatowej. W takim uj�ciu organizacyjne wyodr�bnienie si� tzw. opozycji SJ.iskiej 
bylo tylko wyrazem i nast�pstwem pr�Z:aoSci ducha polskiego w sierokim sp't>leczell
stwie polskim, w takim uj�ciu masa iudnoSci slc1skiej, mazurskiej i kaszubskiej, 
czujc1c po polsku, stala na uboczu nie tylko organizacyjnego iycia polskiego (rOwnie:Z 
w ramach tzw. opozycji SI<1skiej), ale i aktywnej niemieckoSci, w takim wreszcie 
ujE:ciu bl�dne metody ZPwN ulatwialy zorganizowanc:1 germani"zacj� Zywiolu polskiego 
przez administracj� niemieckc:1 . 

W serii Documenta Silesiae, wydawanej z inicjatywy i przez Wroclawskie Towa
rzystwo Mil0Snik6w Historii, ukazal si� kolejny, sz6sty, bardzo poi.yteczny zeszyt:, 
poSwi�cony polityce wladz hitlerowskich wobec ludno.Sci polskiej na Slqsku Opol
skim, polityce - widzianej i odczuwanej przez polskich przedstawicieli dyplomatycz
nych w Niemczech w latach 1933-1939, gl6wnie opolskich. Wydawnictwo W. Wrze
sillskiego stanowi nie tylko najpelniejsze wykorzystanie material6w sporzqdzonych 
przez polskc} slui.bE: zagranicznc\, ale r6wnieZ jest najobszerniejszq publikacjq ir6d
lowc1 p0SwiE:conc1 Polakom w Niemczech w okresie mi�dzywojennym. Pod wzgl�dem 
opracowania tekstu tr6dlowego w publikacji zastosowano og6lnie obowiqzujqce 
zasady edytorskie i zrobiono wszystko celem ulatwienia czytelnikowi korzystania 
z bogatego materialu w niej zawartego (indeksy: rzeczowy, nazw geograficznych 
i nazwisk, oraz niezb�dne wyjaSnienia w postaci przypis6w, w kt6rych podano teZ 
tlumaczenia tekst6w niemieckich). Zasadniczq cz�SC wydawnictwa - ,,Dokumenty" -
poprzedza 9-stronicowy zwi�zly wst�p, po.Swi�cony charakterystyce zrn.ian, jakie 
zasz.ly na odcinku poloienia i warunk6w dzialania ludno�ci polskiej w Niemczech po 
obj�ciu wladzy w tym paristwie przez narodowych socjalist6w ora·z proweniencji 
publikowanych fr6del i wyjaSnieniom edytorskim. 

Prezentowany przez W. Wrzesillskiego zbi6r dokument6w pochodzi z nast<:pujq
cych zespol6w Archiwum Akt Nowych w Warszawie: Ambasada RP w l3crlinie, 
Konsulat Generalny RP w Opolu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uioi.one 
wedlug zasady chronologicznej dokumenty zgrupqwano w trzech cz�Sciach: ,,W okresie 

s Poprzednie dotyczyly zagadniell: LudnoSC polska na Doln.ym Slqsku w iatach 
1918-1939, oprac. M. Orzechowski, Wroclaw 1959 (z . 1); Dolny Stqsk w Swietle doku
ment6w niemieckich z lat 1926-1939, oprac. K. Fiedor

1 
Wroclaw 1963 (z. 2); Ma.teriaty 

do dziej6w polskiego szkolnictwa na Slqsku Opolskim w mit:dzywojennym dwudzte
stoleciu, oprac. K. Orzechowski, Wroclaw 1965 (z. 3); Walka z nazewnfctwem poiskirn 
na Slqsku w okresie hitlerowskim (1933-1939), oprac'. K. Fiedor, Wroclaw 1966 (z. 4); 
Obraz gospodarczy rejencji opolsläej w przededniu drugiej wojny Swiatowej, oprac. 
A. Broi.ek, Wroclaw 1968 (z. 5). 
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konwencji genewsk,iej" (od nr 1 z 9 III 1933 r. do nr 49 z 6 VII 1937 r.), ,,Po wy
gaSniE:ciu konwencji" (od nr 50 z 23 VII 1937 r. do nr 92 z 13 XI 1938 r.), ,,W przede
dniu wojny" ( od nr 93 z 14 XI 1938 r. do nr 118 z 21 VII 1939 r.). Opublikowane 
w liczbie 118 dokumenty moZna podzieliC na: 1. raporty bc1dZ zestawienia, opraco
wania i referaty konsulatu opolskiego (w jednym wypadku wroclawskiego) -'- 76, 
2. skargi, zaialenia, informacje, pisma, protokoly, raporty, meldunki, zeznania, spo
rzqdzone przez ZPwN lub inne organizacje polskie i ludzi z nimi zwiqzanych - 34, 
3. raporty, zestawienia, pisma lub informacje ambasady polskiej w Berlinie -- 6 oraz 
4. pojedyncze dokumenty Wydzialu Spoleczno-Po1itycznego Urz�du Wojew6dzkiego 
Slqskiego w Katowicach i polskich czlonk6w Komisji Mieszanej. 

W wydawnictwie W. VVrzesüi.skiego znalazl wyraz caloksztalt oddzialywania 
wladz hitlerowskich wobec przeciwnik6w politycznych narodowego socjalizmu, 
w tym wypadku wobec zorganizowanego ruchu polskiego i Polak6w w Niemczech. 
Plastycznie ukazane zostaly metody walki z polskoSciq calej machiny partyjno-pall
stwowo-spolecznej Trzeciej nzeszy, kt6ra wykorzystujijc m. in. jeden z nie razwiijza
nych naleZycie problem6w w traktacie wersalsk,im - zagadnienia mniejszoSciowe -
dqZyla do jego rewizji. Takie stanowisko wladz niemieckich musialo rzutowaC 
zar6wno na antypolski kierunek polityki wewn�trznej, jak i zagranicznej tego 
pallstwa. W tym aspekcie II wojna Swiatowa miala na celu definitywne pozbycie 
siE: uciqZliwego dla Niemiec problemu narodowoSciowego na bylych wschodnich 
obszarach RzeS'Zy. Przed jej rozpocz�ciem zwr6cono zatcm uwag� na przygotowanie 
podstaw do realizacji postulowanych - chociai.by w programie i zal'JZeniach ideo
wych ruchu narodowosocjalistycznego - zamierzell, do sztucznego, bo za pomoC� sily 
i terroru, zaw�Zenia polskiego ruchu narodowego w Niemczech. Antypolska pol; tyka 
hitlerowska dotyczyla wszystkich dziedzin zorganizowanego ruchu polskiego i Po1a
k6w: polskiego ruchu oSwiatowego, teatralnego, kulturalnego, sp61d·zielczego, szkol
nego, harcerskiego, Spiewaczego, zawodowego, prasowego, mlodzieZowego, turystycz
nego. Prowad?.lila do germanizacji - niemczenia nazw miejscowoSci, nazwisk, 
niS2:czenia napisöw polskich i polskich parnh:itek, likwidowania naboi:ellstw polskich, 
stosowala wszystkie dost�pne metody i Srodki, kt6rych celem ostatecznym bylo 
zlikwidowanie kwestii polskiej w Niemczech, szczeg6lnie na terytoriach rdzennie 
polskich (terror, prowokacjc, przesluchania, rewizje, aresztowania, kataster narodowy, 
szykany, wysiedlenia czy teZ stosowanie okreSlonej polityki spoleczno-zawodowej). 
Temu celowi sluZyla teZ dorai:na, niezgodna r6wnieZ z zasadami narodowego socja
lizmu, interpretacja ustawodawstwa hitlerowskiego. Tq dowolnq interpretacj<1 usta
wodawstwa tlumaczy siE: doskonale fakt niewydania w Trzeciej Rzeszy jakichS 
specjalnych ustaw antypolskich, kt6rych istnienie byloby niewygodnc z racji stosun
k6w polsko-niemieckich i szerzej poj�tych zaleZnoSci mi�dzynarodowych polityki 
niemieckiej. Dlatego tei: wewnE:trzne zagadnienia mniejszoSciowe w powai:nym sto
pniu uwarunkowaly zagranicznq polityk� Trzeciej Rzeszy, prowadzily nie tylko do 
polsko-niemieckiego paktu o nieagresji z 1934 r., ale r6wnieZ do podj�cia wysilk6w 
przez dyplomacj� hitlerowskq w kierunku sprowadzenia zagadniefl nmiejszoS0iowych 
w ramy bilateralnej konwencji polsko-niemieckiej, szczeg6lnie wygodnej dla Trzeciej 
Rzeszy z racji wiE:kszej pr�i:noSci ekonomicznej mniejszoSci niemieckiej w Polsee niZ 
polskiej w Niemczech. 

I1ustracjc1 sygnalizowanych wczeSniej bh;dnych metod pracy ZPwN w ruchu 
polskim moZe byC np. akcjo. prasowa tej organizacji uwarunkowana w powaZnym 
stopniu mylnymi wytycznymi zagranicznej polityki polskiej. Omawiany zbiör doku
ment6w W. Wrzesiflskiego dostarcza w tym wzgl�dzie wielu pouczajqcych przykla
d6w, tym bardziej i:e polska sluZba zagraniczna zwracala na te sprawy uwag� 
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warszawskiej centrali. Ta jednak nie zawsze naleZycie i w odpowiednim czasie 
wyci&gala wnioski og6lniejsze. Np. w raporcie konsula opolskiego J. Mal�czyftskiego 
do ambasady polskiej w Berlinie z 6 IV 1938 r. (nr 73) zaznaczono, i:e w mySI ustalo
nej taktyki prasa ZPwN nie podawala i;adnych wzmianek w sprawie „jaskrawych 
wypadk6w wysttlpieI1 antypolskich, zdarzah1cych si� niemal codziennie''i eo dla 
spoleczellstwa polskiego w Niemczech bylo niezrozumiale i wpJywalo „na og61 
JudnoSci deprymuj&co i rozgoryczajc}co". Konsul wyrai:nie akcentowal szkodliwoSC 
przemilczania przez pras� ·ZPwN wyshwiefs. antypolskich dla inleres6w ludnoSci pol
skiej w Niemczech, wskazywal, ie stanowisko prasy ZPwN „w pewnej mierze nawet 
rozzuchwala niekt6re niemjeckie czynniki lokalne•·, byl przekonafly, Ze taktyka 
przemilczania nie miala wplywu na atmosferE: polsko-niemieckich stosunk6w, oraz 
podnosil, Ze brak prostowania w prasie ZPwN nieprawdziwych i tendencyjnych 
informacji gazei nienüeckich wywolywal „dezorientacj� opinii tutejszej ludnoSci 
polskiej". Jednym slowem, konsul wskazywal na oderwanie si� prasy ZPwN od 
zasadniczych problem6w nurtujqcych spolecznoSC: polskq w Niemczech, a to budzilo 
w konsekwencji w konkreinych i specyfrcznych warunkach pesymizm i obaWe 
(zob. j-.eZ podobny dokument z 22 XII 1938 r., nr 95). 

Om6wione wydawnictwa - r6Zne eo do zakresu nie tylko tematycznego, ale 
i poziomu opracowania tekstu Z1'6dlowego - posiadaj.:1 trwaJc1 wartoSC w literaturze 
przedrnioiu, pozwalaj�cq wszechstronniej ustosunkowaC si� do niezmiernie skompli
kowanych zagadnier'l. narodowoSciowych na pograniczu polsko-niemieckim i warun
kujc1cc1 nie oderwanq od rzeczywistoSci historycznej ocen� i spolecznoSci polskiej 
w NiemczeCh w og6lno.Sci, i ZPwN, jak r6wnieZ polityki wladz par'lstwowyr.h II 
Rzeczypospolitej wobec ludno.Sci zamieszkujc1cej obszary na wsch6d od Odry-Nysy. 

Leona rd Smolka 

K. J o n c a, POLITYKA NARODOWOSCIOWA III RZESZY NA SL;\SKU 
OPOLSKIM W LATACH 1933-1940, Katowice 1970, ss. 507. 

W dotychczasowych badaniach nad polityk& narodow0Sciowc1 Trzeciej Rzeszy na 
Slclsku Opolskim uderza brak szerszej monografii, wyczerpujc1co traktujqcej o zasa
dach i celach polityki hitlerowskiej na tym terenie. Istniejc1ca literatura przedmiotu 
ma raczej charakter szczeg6Iowy. Zajmuje si� r6Znymi wc1skimi tematycznie proble
mami z zakresu polityki narodowoSciowej, utrudniaj<;\C wyrobienie sobie szcrszego 
i og6lniejszego spojrzenia na jej podstawowe zaloZenia 1. Potrzeba opracowania mono
grafii, wyczerpujc1co naSwietlajc1cej problemy narodowoSciowe nurtujc1ce Slc1sk 
Opolski, jest bezsporna. Slc\Sk Opolski bowiem, obszar Scierania si� interes6w Trze
ciej Rzeszy Niemieckiej i Polski, budzi zrozumiale zainteresowanie zarOwno specja-
1ist6w, jak i szerokiego grona czytelnik6w z racji jego szczeg61nego statusu prawnego 
okreSionego przepisarni konwencji genewskiej i wynikajc1cych stqd zagadniefi. ustro
jowo-prawnych okreSlajc1cych polo:Zenie mniejszoSci polskiej. 

Luk� t� wypelnia recenzowane studium polityczno-prawne K. Joncy . .Praca 
oparta zostala na szerokiej bazie Zfödlowej dost�pnej w Polsee, jak r6wnleZ na ma
terialach znajdujqcych si� w Instytucie Markslstowsko-Leninowskim przy KC SED 

1 Np. J. J <l d e r k o - !.. a d o m i r s k a, Sp6r o kryteria przynaleZnoSci na „oclowej 
ludnoSci Opalszczyzny za rzqdOw niemieckich (Studia Slc1skie, t. III, 1960); F. R y s z
ka, Polityka hitlerowska na Slqsku (1933-1945) (tamze, t. X, 1966). 
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w Berlinie (wykorzystano m. in. takie zespo!y, jak Reichssicherheitshauptamt oraz 
Abteilung IV). Ze ir6del drukowanych najcenn'iejszy okazal sii:: zbi6r urzE:dowy 
zawieraj.:1cy poglqdy prezyd�nta Komisji Mieszanej dla G6rnego Slqska, ilustrujc1cy 
jego stanowisko w sprawach mniejszoSciowych na tle przepis6w polsko-niemieckiej 
konwencji genewskiej z maja 1922 r. 2. Interesujqcy jest on gl6wnie z tego wzgl�du, 
ie zapoznaje badacza z sylwetkq politycznq reprezentanta i wykonawcy postanowiel1 
konwencji genewskiej, Feliksa Calondera. Studium K. Joncy, wyczerpujqco udoku
mentowane, zawiera jeszcze fotokopie interesujqcych dokument6w ilustrujqcych 
metody i formy walki Trzeciej Rzeszy z mniejszoSciq polskij i Zydowskq na Slqsku 
Opolskim, jak r6wniei bogate aneksy cytujqce wybrane ir6dla. Celern pracy jest 
,,przedstawienie zaloi.eti. dyskryminacji narodowej stosowanej przez wladze admini
stracji paiistwowej i partyjnej po >)Machtübernahme« w cz�Sci rejencji opolskiej 
obj�tej dzialaniem konwencji genewskiej" (s. 112). 

Zadania, kt6rych realizacji podjqi si� Autor, zostaly poprzedzone wnikliwf} ana
lizc\ polityki narodowoSciowej z ukresu republiki weimarskiej na tle ewoluc}i stosun
k6w politycznych w Rzeszy. Gl6wnq cechq tej polityki - eo podkreSlil K. Jonca -
bylo jej podporzqdkowanie zadaniu rewizji „plo11c1cych i krwawych" granic 
wschodnich. R·zut oka na czasy poprzedzajqce rzqdy hitlerowskie umoi:liwil Autorowi 
dokonanie m. in. og61nych por6wnal1 form i taktyki polityki mniejszoSciowej dw6ch 
jaki.e odmiennych charakterem okres6w. Zestawienie podobiel1stw i r6i.nic polityki 
narodowoSciowej zostalo dokonane jednak moZe nie doSC uchwytnie i jasno. K. Jonca, 
przedstawiajqc polityk� mnicjszoSciowq Trzeciej Rzeszy na Slijsku Opolskim, Sledzijc 
jej ewolucj� w kierunku zaostrzania posuni�C antypolskich, rozwiijzuje te zagadnie
nia, przy czym poprzedza to wnikliwij analizq przemian politycznych i prawnych 
dokonujqcych si� w trakcie procesu „ujednolicania" i „instytucjonalizacji" i.ycia 
spolecznego Rzeszy. Autor wii::c opracowujijc np. problem skutk6w wprowadzenia 
na terenie plebiscytowym ustawodawstwa narodowosocjalistycznego przedstawia naj
pierw charakterystyczne cechy ustrojowe pal1.stwa hitlerowskiego. Stqd tak:e uwagi, 
jak „odst�pstwo od zasady dominujqce nawet nad zasadq", ,,zastqpienie praworzqd
nych metod rzijdzenia decyzjonizmem" wywodzqcym si� z zasady wodzostwa czy 
wreszcie post�pujqcy proces zanikania r6Znic mi�dzy ustawq konstytucyjnq a ustawq 
zwyklq i rozporzqdzeniem wykonawczym - to zagadnienia stanowi,'\ce niezb�dnq 
ilustracj� czynnik6w okreSlajqcych formy i metody dyskryminacji narodowej upra
wianej przez administracj� Trzeciej Rzeszy. 

WSr6d problem6w poruszonych w pracy na baczniejszq uwag� zaslugujq roz
waZania Autora dotyczqce taktyki NSDAP w sprawach narodowoSciowych. \V:!:adze 
hitlerowskie bowiem podj�1y pr6by dostosowania wewn�trznej polityki narodowoScio
wej do potrzeb polityki zagranicznej. St-.id zarysowaly sif; w niej dwa nurty. Z jednej 
strony oficjalne zapewnienia o pogrzebaniu tradycyjnej polityki germanizacyjnej 
·zakladajqcej przeksztalcenie Polaka w Niemca (przem6wienie Hitlera w Parl.amencie 
Rzeszy z 17 V 1933 r.), z drllgiej - konsekwentnie prowadzona dyskryminacja 
mniejszoSci realizowana z zachowaniem pozor6w legalnoSci. I tak zbliZen)e z Polskiel 
w 1934 r. - wedlug K. Joncy - mialo na celu przezwyci�ienie izolacji polilycznej 
Niemiec powstalej w wyniku ic'h wystqpienia z Ligi Narod6w. Dla reali'zacji tych 
cel6w postarano s,i� nawet o przejSciowe zlagodzenie konflikt6w z mniejszoSciq pol-

2 Zbi6r urzt:dowy paglqd6w Prezydenta Kamisji Mieszanej dta G6rnega Stqska 
z dziedziny praw mniejsza§ciawych wydanych na pod$tawie przepis6w czt;Sd lll 

palska-niemieckiej kanwencii genewskiej z dnia 15 maja 1922 r. w czasie ad 15 czer
wca 1922 da 15 lipca 1937, t. J -II, Cieszyn 1937. 
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skq. Ta dwutorowoSC polityki NSDAP w sprawach mniejszoSciowych - twierdzi 
Autor - ujawnila si€; r6wnieZ w Len sposöb, Ze maniiestacyjnie rozwiqzywano pewne 
organizacje, jak hakatystycznq Deutscher Ostmarkenverein, jednoczeSnie zaS reorga
nizowano i tworzono nowe plac6wki antypolskie, jak np. Osteuropa Institut. 

Najistotniejszym efektem rozwazan. Autora jest zmodyfikowanie niekt6rych 

nieuzasadnionych poglqd6w, cz�sto wyst�pujijcych w dotychczasowej 1iteraturze. 
Jego badania wykazal.Y m. in., i:e niesluszne jest negowanie jakiegokolwiek znaczenia 
ochrony mniejszo.Sci zagwarantowanej w konwencji genewskiej. Wniosek taki nasu
n�la Autorowi analiza poloi:enia mniejszo.Sci Zydowskiej na Slc:1sku Opolskim w latach 
1933-1937 na tle jej sytuacji w Rzeszy, kt6ra wykazala pozytywne skutki cchrony 
prawnej zagwarantowanej konwencjc:1 genewskc:1. W pracy K. Joncy wystE:pUje sporo 
wqtk6w nowych, potraktowanych w dotychczasowej literaturze ubocznie bqdi w og6Ie 
nie poruszanych. Dotyczy to nowej instytucji narodowosocjalistycznego pai:istwa, tj. 
instytucji komisarzy do zadafl specjalnych, ustanowiionych z ramienia SA, oraz 
pelnomocnik6w nadzwyczajnych przy prezydiach rejencji. Byli to czlonkowie NSDAP 
Slepo posluszni przyka"Zaniom partyjnym, kt6rych nominacja nie wymagala zatwier
dzenia ani ze strony rzqdu, ani ze strony lokalnych organ6w wladzy paflstwowej. 
Ich szerokie pelnomocnictwa wynikaly teZ z tego, Ze nie podlegali oni jurysdykcji 
sqd6w powszechnych i wladz policyjnych, lecz poddani zostali tylko sc:1downictwu 
samej NSDAP. 

K. Jonca w trakcie analizowania röZnych problemöw wskazuje na Iuki wystf;
pujc:1ce w literaturze przedmiotu i wysuwa s·zereg postulat6w badawczych. Jstnieje 
potrzeba m. in. opracowania problemu reakcji polityk6w polskich w Warszawie na 
posuni�cia polityczne Trzeciej Rzeszy na forum mif;dzynarodowym. Chodzi glownie 
o stwierdzenie, .,w jakim stopniu politycy polscy w Warszawie wierzyli w szczeroSC 
pol'ityki zagranicznej Niemiec i w oSwiadczenia dotyczcice polityki mniejszoSciowej 
rzqdu Rzeszy" (s. 187). Zdaniem Autora literatura nie daje r6wnieZ jednoznacznej 
odpowiedzi eo do tego, w jakim stopniu „ustr6j specjalny" G6rnego Slqska spelnil 
oczekiwania wladz patistwowych, organ6w mil;l:dzynarodowych i samej mniejszo§ci 
poddanej ochron'ie konwencji genewskiej z 1922 r. (s. 12). 

Recenzowana praca odznacza siE: bogactwem problematyki, wyczerpujijcO zanali
zowanej i szeroko udokumentowanej, napisana jest z glE):bokq znajomo§ci� spraw 
narodowo.Sciowych Trzeciej Rzeszy. 

J6zef Zarzeczn11 

E. D y  l a w e r  s k i, POLITYKA WSCHODNIA CDU/CSU (1945-1969), Warszawa 
1969, ss. 148. 

Zagadni-enie tzw. Ostpolitik (polityki wschodniej) ma duZe znaczenie nie tylko 
dla specjalist6w zajmujqcych si� problematyk� niemcoznawczci, ale r6wnie7. dla 
sze1okiego grona czytelnik6w, kt6rym \Vydawnictwo MON po.Swi�ca seric;: pt. ,,Ideo
logia-Polityka-ObronnoSC''. W serii tej ukazal siE: we wrzeSniu 1969 r. szkic 
publicystyczny napisany przez zna_nego publicystE: i komentatora polityki mi�dzy
narodowej E. Dylawerskiego pt. Polityka wschodnia CDU/CSU (1945-1969). Z duZym 
uznaniem naleZy odnieSC si� do ambitnego przedsiE:wzi�cia Autora, kt6rego celem 
bylo zam-kniE:cie na nieco tylko ponad piE:ciu arkuszach druku zasygnalizowanej 
w tytule problematyki. NaleZy podkre§liC, Ze w literaturze polskiej jest to pierws:ia 
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pr6ba syntetycznego opracowania tego tematu 1. Tak:Ze ze wzglE:du na aktualne 
wydarzenia polityczne pozycja ta stanowi trafny dob6r tematyczny, zaspokajajqc 
zapotrzebowanie spoleczne. 

CzE:sto tak bywa, Ze koniecznoSC pilnego poruszenia jakiegoS problemu pcljtycz
nego zmusza autora do rezygnacji z ambitnego zamiaru przeprowadzenia gruntow
niejszych nad nim studi6w, ograniczone zaS rozmiary opracowania uniemoZliwiajq 
szersze odzwierciedlenie posiadanych na dany temat wiadomoSci. Takc1 wla.Snie 
niezbyt wdzi�cznq i trudnq form� przekazu obral E. Dylawerski. Publikacja Jego 
jest pisana „na gorqco", o czym Swiadczylby fakt, iZ Autor, chcqc zaktualizowaC do 
maksirnum problem przedstawiony c:zytelnikowi, uwzgl�dnil wydarzenia rozgrywajqce 
si� juZ w czasie skladania szkicu do druku. Pracy tej brak atrybut6w · rozprawy 
naukowej i wydaje si�, Ze Autor nie mial zamiaru takiej napisaC. Na opracowanie 
to nale:Zy zatem patrzeC jako na popularny szldc publicystyczny i pod takim kf}lem 
widzenia oceniaC jego warte.SC. Praca posiada 1stotne walory informacyjne i sensu 
stricto polityczne. DuZy, dziesit:ciotysi�czny jej naklad Swiadczy, Ze zostala skiero
wana do masowego czytelnika. Cennq zatem funkcj� informacyjmi podkreSlajc\ wtn:1-
cone w tekScie kr6tkie notki biograficzne niekt6rych dzialczy CDU/CSU, np. Kurta 
G. Kiesingera czy Hansa E. .Jahna. 

Niewqtpliwe kontrowersje budzi tytul opracowania: Polityka wschodnia 

CDU/CSU (1945-1969), kt6ry nie jest adekwatny do treSci, ukazujqcej stosunek przy
w6dc6w politycznych w zachodnich strefach okupacyjnych, a potem ekip rzqdzqcych 
NRF do sprawy zjednoczenia Niemiec i zwiqzanej z tym polityki wschodniej. Zosta! 
przy tym poloi:ony szczeg6lny nacisk na ukazanie tzw. ,,nowej" polityki wschodniej 
(1966--1969), i to nie tyle wynikajqcej z dokument6w partii nadajqcych gl6wny 
ton w koalicji rzqdowej, co raczej z oficjalnych enuncjacji ich przedstawicieli w rzq
dzie. Najslabszq strom\ opracowania jest wlaSnie abstrahowanie od Zl'6del w postaci 
material6w ze zjazd6w partyjnych CDU na korzySC wypowiedzi os6b reprezentujq
cych ur-z�dy pati.stwowe 'i chociai CDU/CSl.- w omawianym przez Autora okresie ma 
ich najwi�cej, to przecie:i niepodcbna dopuSciC mySli, by przedstawiciele zmienlajq
cych si� partii koalicyjnych nie mieli wplywu na postawE: CDU/CSU. 

Wydaje si�, Ze rozbie:inoSci pomi�dzy treSciq a tytulem nastqpily na skutek 
konsekwentnego realizowania - bez uwzgl�dnienia dialektyki rozwoju zjawisk histo
rycznych - imperatywnie sformulowanej tezy: ,,I w tej mierze, w jakiej program 
chadecji jest programem dzialania rzqdu boilskiego, dokonana jest w niniejszej 
publikacji pr6ba oceny polityki wschodniej Niemieckiej Republiki Federalnej" (s. 10). 

Powy:isza teza uto:isamia polityk� partii chadeCkich z politykq rzqdu, a takie uj�cie 
sprawy pociqga za sobc1 rozerwanie zwiq_zku przyczynowego mi�dzy ksztaltowaniem 
polityki rzqdu NRF przez partie chadeckie i pozostale partie oraz organizacje spo

leczne. ChociaZ Autor zastrzega, Ze nie neguje „wp1ywu SPD na politykE: wschodniq 
chadecji" (s. 9), czytelnik odnosi wraZenie, iZ CDU/CSU nie zostaly partiami rzqdzq
cymi przez fakt wygrania wybor6w, lecz dlatego, i:e z g6ry byly prcdestynowane do 
piastowania godnoSci partii rzqdzqcych. Sqdzimy, iZ praca stalaby siE: bardziej przej
rzysta, a wielu nie zawsze iortunnych sposobOw udowodnienia slus·znych zresztq tez 
Autora udaloby siE: uniknqC, gdyby wyrainiej okre§lono etapy historii powojennych 
Niemiec, gdyby wyra:Z.niej pokazano dwie zasadnicze cezury rozgraniczajqce charakte-

1 Na pokrewne tematy ukazaly si� dotqd dwie pozycje radzieckie: M. S. W o  s-
1 e n s k i j ,  Wniesznia1a politika partii FRG, Moskwa 1967, oraz t e n Z e, Woslocznaja 
politika FRG 1949-1966, Moskwa 1967, a taki:e jedna pozycja polska: J. 8 u l e k, 
Stanowisko rzqdu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie Luiyckiej 1949-1966, Po
znafl 1969. 
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rystyczne dla CDU/CSU etapy wplywOw na rzc1d NRF, a wi�c 1949 r., w kt6rym 
zostalo utworzone pal1.stwo zachodnioniemieckie, i 1966 r., przynoszcicy koniec domi
nujc1cego wplywu CDU/CSU na polityk� paiistwa oraz pocz9tek bezpoSrednich 
wplyy.,6w SPD. W tym pierwszym okresie - do utworzenia NRF - trudno m6wiC 
o „polityce wschodniej CDU/CSU". Wyplywa to z faktu, Z:e dopiero od 1950 r. mamy 
do czynienia ze wsp6Inym programem frakcji parlamentarnej CDU/CSU, a takZe 
dlatego, Ze w tym okresie iadna z tych partii w sensie pozytywnym polityki takiej 
nie prowadzila. Wszystkie partie bur:iuazyjne w NRF szermowaly wtedy haslami 
rewizjonistycznymi i usilowaly podwaiaC postanowienia uchwal poczdamskich 2 • .1eSli 
idzie o etap drugi (lata 1949-1966), to wydaje sii;:, ie zostal on scharakteryzowany 
trafniej i· do tego okresu istotnie moi.na zastosowaC zaloi.enie E. Dylawerskiego, 
w kt6rym utoZsamil polityk� partii chadeckich z politykq rzfidu, chociaZ chcia1oby 
sii;: widzieC wyraZniej ewolucj� i elastycznoSC tej polityki, jej trend rozwojowy, 
stopniowe zmiany metod, slowem, jej dynamik�. Rzfld NRF zostal zmuszony do 
uaktywnienia tej polityki na skutek nacisku opinii publicznej i pod wplywem zacho
dnioniemieckich partii polity�znych (gl6wnie SPD i FDP) 3• Naleialoby wi�c i wplyw 
tych czynnik6w przeanalizowaC. Pewien niedosy:.t budzi taki:e odnoszqcy si� do tego 
etapu, a zawarty w rozdziale pt. ,,Otwarcie na wsch6d" (s. 50-62), opis pi�ciolecia 
(1961-1966) poprzedzajqcego wedlug podzialu Autora bezpoSrednio „nowfl" poli'tyk� 
wschodniq, a niezmiernie ciekawego z dw6ch eo najmniej wzgl�d6w: realizacji 
uchwaly Bundestagu z 14 VI 1961 r. w sprawie konieczno.Sci prowadzenia tzw. 
aktywnej polityki wschodniej oraz rO:inic w podejSciu do realizacji tej uchwaly 
przez K. Adenauera i pierwszego po nim w NRF nowo obranego kanclerza L. Erhar
da {1963). Najkapitalniejszq jednak sprawq jest stosun'ek do tych kwestii trzech 
kolejnych zjazd6w federalnych CDU - w Kolonii 24-27 IV 1961 r., XI w Dortmun
dzie 2 -5 VI 1964 r. i XII w Hanowerze 14-17 III 1964 r., o kt6rych Autor w og61e 
nie wspomina. 

E. Dylawerski We wst�pie do swej publikacji pisze, ii. gl6wny nacisk poloi:ono 
na ten etap polityki wschodnieL kt6rq politycy zachodnioniemieccy nazwali „nowij" 
(s. 5). Idzie wiE:c wlaSnie o okres rozpoczynajqcy sii:: od grudnia 1966 r., kiedy to 
partnerem CDU/CSU stala si� SPD, kt6ra zaj�la miejsce FDP. Zmienilo to do tego 
stopnia istniejqcq sytuacj�, Ze narodzilo siE: nowe okre.Slenie nie majq�ego dotqd 
w NRF precedensu zjawiska, tzw. wielkiej koalicji. W tym wi�c Swietle staje si� 
zrozumiale, dlaczego Autor podejmujqc pr6b� oceny polityki wschodniej NRF przyj
muje jako jedynie wyraZnq cezur� 1966 r. Preferujqc jednaki:e etap „nowej" polityki 
wschodniej i ograniczajq_c si� Swiadomie do „prezentacji koncepcji polityki wschod
niej partii chrzeScijar'i.sko-demokratycznej" (s. 5), zmuszony byl tak we wst�pie, jak 
i w rozdziale zatytulowanym „Polityka pozor6w'' (s. 107-108) nawiqzaC do faktu 
wsp6lksztaltowania tej polityki przez SPD. Szkoda tylko, i:e te ekskursy sc:1 tak 
nielicz1.1e, gdyZ podnioslyby wydatnie pozytywne walory opracowania. 

W okreSie rzqd6w wielkiej koalicji polityka zagranic:ina NRF byla juZ wypadkowq 
koncepcji polityki wschodnej CDU/CSU i koncepcji tej polityki SPD. Fakt niedostrzega
nia tego doprowadzil do przypisania chadecji roli, kt6rej nie odegrala, i do niedocenienia 
wagi wplywOw socjaldemokrat6w na polityk� rzqdu NRF. E. Dylawerski widzi np. 
w fakcie nawiqzania stosunköw dyplomatycznych z Rumuniq wylqcznie manewr 
polityczny CDU/CSU, a przecieZ to posuni�cie dyplomacji bol'l.skiej bylo zgodne 

2 S u l e k, op. cit., s. 34-40; J. B a r t  o s z, Rewizjonizm w programach partii po
litycznych NRF, Opole 1965, s. 26-48. 

3 S u l e k, op. cit., s. 172. 
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z politykq SPD i urzeczywistnione zostalo przez jej przedstawiciela - W. Drandta. 
Zresztl;\ sama SPD w uchwale podjE;tej na zjeZdzie w Norymberdze (1968) okreSla 
swojq rolt: w ksztaltowaniu polityki wschodniej NRF, gdy w pkt. 7 stwierdza: "Zjazd 
wyraZa zadowolenie i poparcie dla staral1. rz<:1du NRF, zwlaszcza zaS ministra spraw 
zagranicznych, zmierzajqcych do normalizacji i polepszenia od dawna zaniedbanych 
stosunk6w z narodami Europy wschodniej, a przede wszystkim ze Zwicizkiem Radzie
ckim. Zjazd uwai.a, Ze jest to sukces wyplywaj<:1cy z udzialu socjaldemokrat6w 
w rzqdzie" .i. Autor szkicu nie uwzgl�dnH tego, Ze „W burZuazyjnych kolach NRF 
istniejq dwie tendencje, jeS1i chodzi o zagadnienie polityki wschodniej: tendencja 
remilitaryzacji i »zimnej wojny« i tendencja normalizacji stosunk6w z krajami socja
listycznymi. Tendencje te moZna przeSledziC we wszystkich partiach Niemiec za
chodnich" 5• Natomiast lektura tego opracowania sugeruje istnienie tych tendencji 
nie wewmitrz poszczeg6Inych partii, lecz pomü:dzy nimi. 

R6wnieZ dyskusyjny jest - naszym zdaniem - punkt widzenia Autora na pro
blem separatyzmu bawarskiego. Zdaniem E. Dylawerskiego "byl on silniejszy od 
hasel zespolenia chadecji, chociaZ dzialacze CSU uzasadniali ten rozdzial warunkami 
geograficznymi" (s. 8). Przytoczony n'astE;pnie fragment wypowiedzi F. J. Straussa na 
IV ZjeZdzie CDU w Hamburgu w 1953 r. ma - wydaje si� - potwierdzaC tE: tezE;. 
Tymczasem wJaSnie 6w iragment wypowiedzi Straussa, skomentowany przezell 
w nastE;pllym zdaniu, nie cytowanym juZ w pracy Autora, wykazuje tendencje wrE;cz 
przeciwnq, powoluje sie bowiem na ugruntowanie wsp6lpracy CDU i CSU w lutym 
1947 r., a nastE;pnie w ramach Hady Gospodarczej tzw. Bizonii, szczeg6Inie zaS po 
powolaniu Parlamentu Zwic1zkowego we wrzeSniu 1949 r., odkqd to CDU/CSU 
reprezentuje wedlug F. J. Straussa jednolity front walki o jcdnoSC i stabilizacjE; 
politycznq w NRF e •• TakZe nieprzekonywajqco brzmi uzasadnienie separatyzmu ba
warskiego warunkami geograficznymi. Pod tym bowiem pojt;;:ciem rozumie si� bqdZ 
to geografiE; fizycznq ogölnq, badajqcq Srodowisko geograficzne, bqdZ teZ lingwisty
czn<l, badajqcq terytorialny zasie;g poszczeg61nych zjawisk jezykowych, ktOre w oma
wianym wypadku moZna by z analogicznym skutkiem co do wnioskOw odnietC do 
wielu innych kraj6w niemieckich (kraj6w w sensie administracyjnego podzialu NRF). 
Tak wiec niewc4tpliwy rys separatyzmu bawarskiego, datuj<tCY sie od kori.ca XIX w., 
kiedy to Bawaria wes·zla w sklad cesarstwa niemieckiego, nie zostal w tej mierze 
najtrafniej scharakteryzowany. Wymagaloby to zresztc\ szerszego udokumentowania 
historycznego, ze szczeg61nym uwzglE;dnieniem fakt6w dotyczqcych postawy bawar
skiej chadecji od czas6w republiki weimarskiej. Obecnie OSU zajmuje, czego nie 
podniesiono, specjalne stanowisko wewnc:itrz partyjnej struktury zachodnioniemieckiej 
chadecji. Datuje si<: ono ad paZdziernika 1950 r. (zjazd zjednoczeniowy w Goslar), 
od tego bowiem czasu dzialalnoSC CDU i CSU koordynowal od lutego 1947 r. tzw. 
Zesp61 Roboczy (Arbeitsgemeinschaft), a po paZdzierniku 1950 r. CSU zostala zwiqzana 
z CDU umowq o jedno.Sci dzialania. W Bundestagu tworzq one wsp6lnq CDU/CSU, 
przy czym r6Znic latwiej dopatrzyC sie moZna w orientacji co do kontrahent6w 
sojuszu z Zachodem, gdzie CSU, bazujqc na tradycjach :frankofilskich chE;tniej szuka
Jaby SciSlejszych kontakt6w z Francjq, gdy natomiast CDU przede wszystkim ze 
Stanami Zjednoczonymi. 

Na zako6czen·ie chcielibySmy podkreSHC, iZ mimo fragmentaryczno.Sci i niesyste
matycznoSci wywod6w wynikajqcych z charakteru opracowania i zakreSlonych mu 

4 „Handelsblatt", 22/23 III 19G8. 
s W o  s I e n s k i j, Wostocznaja palitika ... , s. 388. 
8 E. D e  u e r  1 e i n, CDU/CSU 1945-1957 (Beitrage zur Zeitgeschichte, Kolonia 

1957, s. 179). 

8 - Sob6tka 3/71 
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ram praca E. Dylawerskiego jest wart0Sciowc1 i potrzebnf} pozycjq w literaturze 
politycznej. R6wnocze.Snie pragniemy, aby nasze uwagi byly traktowane jako swo
jego rodzaju postulaty metodologiczne dla przyszlych badaczy problematyki polityki 
wschodniej partii politycznej CDU/CSU i polityki wschodniej uprawianej przez 
ekip� rz�dz�c� NRF. 

Wieslaw Bokajlo 

Eugeniusz Heine 

J. Sulek, STANOWISKO RZ!\DU NRF WOBEC GRANICY NA ODRZE I NY

SIE LUZYCKIEJ (194!1-1966), Poznan 1969, s. 424. 

Od chwili powstania Niemieckiej Republiki Federalnej podstawowc1 wytycznq 
polityki tego paristwa stalo si� dqienie do rewizji granicy na Odrze i Nysie Luiyc
kiej. Ten antypolski rewizjonizm ze zrozumialych wzglt:d6w stal si� przedmiotem 
szczeg6Inego zainteresowania polskiej literatury politycznej. Obok licznych prac 
publicystycznych o charakterze popularnym ukazaJo siE: na ten temat szereg warto
Sciowych opracowail naukowych, do kt6rych zaliczyC nale:Zy ksi9Zk� J. Sulka. 
W dotychczasowych opracowaniach naukowych zajmowano siE: pewnymi aspeli::tami 
problematyki rewizjonizmu zachodnioniemieckiego. Praca J. Sulka natomiast stanowi 
pr6bE: caloSciowego ujf;:cia zag2dnienia oficjalnego rewizjonizmu

1 
wyraiaj9ceg:o siE: 

w stanowisku wladz pailstwowych NRF wobec granicy na Odrze i Nysie. 
Zgodnie z zaznaczonymi w tytule ramami chronologicznymi praca obcjmuje 

zasadniczo okres od powstania NRF w 1949 r. do utworzenia rz9du wielkiej koalicji 
w 1966 r. Jedynie dwa pierws"Ze rozdzialy, dotycz<1ce pocz9tk6W rewizjoniz.mu za
chodnioniemieckiego, obejmujq okres wczeSniejszy - lata 1945-1949. Ksiq:Zka J. Su1-
ka podzielona jest na trzy czE:Sci. W picrwszej om6wil Autor rewizjonistyczne sta
nowisko rzqdu NRF wobec granir.y na Odrze i Nysie w okresie od powstania NRF 
do wejscia w i.ycie tzw. uklad6w J)aryskich w 1955 r. AnalizE: gl6wnych tez politycz
nych rewizjonizmu bollskiego poprzedzil ukazaniem rodowodu podstawowych hasel 
rewizjonistycznych sformulowanych przez zachodnioniemieckie partie polityczne 
w pierwszych latach powojennych, w okresic okupacji alianckiej, Najwi�cej miejsca 
w tej czE:Sci poSwi�cil Autor krytycznej analizie rewizjonistycznej argumentacji pra
wnej, ekonomicznej i demograficznej glos·zonej oficjalnie przez rzqd NRF. \V latach 
tych, nazwanych okresem „biernego rewlzjonizmu''

i 
rz�d bollski nie prowadzil jeszcze 

samodzielnej polityki wobec Polski
1 gl6wny wysilek skupiajqc na wprowadzeniu 

NRF do bloku militarnego NATO. WejScie w sklad tego bloku stwarzalo nadziejE; na 
zrealizowanie programu rewizjonistycznego w ramach imperialistycznych dc}ieii do 
11wyzwolenia Europy wschodniej od komunizmu". W drugiej czE;Sci ksiqZki przed
stawil Autor rewizjonistycznq polityk� rzqdu NRF wobec Polski w latach 1955--i9ü6, 
nazwanych okresem „ofensywnego rewizjonizmu", kiedy rzqd boilski opieraj�c siE; na 
rosn9cej pozycji NRF w systemie gospodarczym i polityczno-militarnym Zachodu 
podjql bardziej aktywnq polityk�, zmierzajqcq do rewizji terytorialnego slatus quo 
w Srodkowej Europie. Ukazal r6wnieZ ewolucjE: rewizjonistycznej polityki wobec 
Polski w warunkach pogl�biajqcej si� izolacji politycznej NRF w wyniku narastajq
cych w Europie dqZell. do pokojowej koegzystencji miE:dzy dwoma systemami spo
lecznymi. Pojawiajqce siE: w6wczas nowe elementy w polityce NRF wobec Polski 
(np. koncepcje „polityki ruchu" mkontakt6w narodu z narodem'') nie oznaczaly 
w i.adnym wypadku rezygnacji z roszczell. terytorialnych, a tym samym przekreSlaly 
realne szanse normalizacji. W trzeciej cz�Sci ukazal Autor zastosowanie tez pol1tycz-
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nych antypolskiego rewizjonizmu w praktycznej dzialalnoSci zachodnioniemieckich 

organöw pallstwowych szczebla federalnego i krajowego oraz oficjalnych stowarzy

szen i instytut6w badawczych subsydiowanych przez pall.stwo. Poka'Zal teZ wplyw 

polityki rewizjonizmu na oficjalnq terminologi� polityczn::} w NRF. 

Gl6wna wartoSC pracy J. Sulka polega na tym, Ze stanowi ona pierwszq w pol

skiej literaturze politycznej pr6b� systematycznego przedstawienia caloksztaltu rewi

zjonistycznej polityki NRF. wobec Polski do 1966 r. Wiele stwierdzeri. i konkluzji 

zawartych w tej ksiqZce opartych jest na wynikach badail innych autor6w, kt6rzy 

w swych opracowaniach zaj�li si� jednak tylko poszczeg6lnymi aspektami rewizjo

nizmu zachodnioniemieckiego. Zaslugq J. Sulka jest to, Ze opierajctc si� na bogatym 

materiale Zr6dlowym, przy zastosowaniu metody por6wnawczej, ukazal ewolucj� 

antypolskiego rewizjonizmu, jaka nast�powala pod wplywem zmieniajqcej si� sytuacji 

w Europie. Wykazal teZ, ie inicjatywa w stalym podtrzymywaniu nastroj6w rewizjo

nistycznych w spolec'Zeflstwie zachodnioniemieckim naleiala rlo czynniköw oficjal

nych NR�, a nie byla jedynie dzielem prawicowych ekstremist6w i zawodowych 

dzialaczy organizacji przesiedlel1.czych. Postulat odbudowy paflstwa niemieckiego 

w granicach z 1937 r. wyprowadzany z kpnstytucji NRF byt uwzgl�dniany we wszcl

kich poczynaniach wladz zaröwno w polityce wewn�trznej, jak teZ w stosunkach 

z innymi paflstwami. Wprawd·zie polityka ta oslaniana byla slownymi zapewnieniami 

o zamiarze przywr6cenia dawnego stanu drogc4 pokojowq, lecz kwestionowanie usta

lonych po II wojnie Swiatowej granic pailstwowych przy röwnoczesnej rozbudowie 

sil zbrojnych NRF w ramach paktu NATO stanowilo powaine zagroienie pokoju 

w Europie. Niewc4tpliwq zaletq ksic4Zki jest dokonana w niej analiza rewizjonizmu 

w doktrynie prawno-politycznej NRF. Krytyce zostaly poddane röine pröby wypro

wadzania roszC"Zer'l terytor'ialnych z og6lnych zasad prawa mi�dzynarodowego 1. 

Praca jest rzetelnie udokumentowana. Autor wyzyskal w niej liczne publikacje 

o charakterze Zf6dlowym oraz nie opublikowane materiaty polskiego Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych, wiele opracowall. polskich i niemieckich, a takie pewne pozy

cje francusk'ie, angielskie i rosyjskie. Ze zrozumialych wzgI€:d6w nie m6gl dotrzeC 

da r6Znych niemieckich irödel poufnych, kt6re pozwolHyby dokladniej ustali'� zamia

ry i rachuby towarzyszqce wielu konkretnym poC"zynaniom rewizjonistycznym. Na 

podkre.Slenie zasluguje duia przejrzystoSC i komunikatywnoSC wykladu. Na wzör 

podr�cznika podzielil Autor tekst liczc4cy okolo 400 stron na ponad 100 cz�.ki wy

odr�bnionych tytulami rozdzialöw i licznymi Sr6dtytulami. Tego rodzaju praktyka 

edytorska, niezbyt cz�sto stosowana w polskich publikacjach o charaktcrze mono

grafiC"znym, godna jest upowszechnienia. 

Podstawowym brakiem w pracy J. Sulka jest zbyt jednostronne opracowanie 

tematu. Autor doSC dokladnie ukazal zwic4zek polityki NRF wobec Polski z politykq 

mocarstw zachodnich, jak röwnieZ. wplyw zmieniajc4cej si� sytuacji mi€:dzynarodowej 

na polityk� tego paflstwa. Nie ukazal natomiast roli czynniköw wewn€:trznych 

w ksztaltowaniu rewizjonistycznej polityki rzc4du NRF. Tylko jednym zdaniem w mi

kroskopijnym rozd'ziale III (s. 48) zasygnalizowal wplyw kapitalistycznych stosunk6w 

spoleczno-ekonomicznych na polityk� wschodniq Bonn. Zbadanie spolecznych uwa

runkowafl tej polityki pozwolitoby dostrzec gl�bsze przyczyny okreSlonych decyzji 

politycznych. Warto by np. ukazaC wplyw r6Znych grup wielkiego kapitalu nie

mieckiego na polityk� roszczeil terytorialnych czy na polityk€: ,,otwarcia na wsr.h6d". 

Warto by r6wniei wyjaSniC, jaki wplyw na konkretne kroki polityczne rz9du wy-

1 Ten wqtek ksiqZki s·zerzej omöwil w swej recenzji R. Rybicki, ,,Sprawy MiE:
dzynarodowe", 1970, nr 5, s. 123-125. 
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warly röine odlamy rzqdzqcej koalicji CDU/CSU. Autor nie ukazal wyrafniej sil 
politycznych stoj&cych za przyw6dcami. Wyniklo to byC moie z tego, iZ operowal 
w swej pracy gl6wnie oficjalnymi enuncjacjami reprezentatywnych osobistoSC'i öw
czesnego Zycia politycznego NRF. 

Sformulowane w ksiqZce konkluzje 5q z reguly wywa:ione i naleZycie uzasadnio
ne. W pojedynczych wypadkach nie uchronil siE: Autor przed pewny.mi uproszczenia
mi. Przeciwstawiajqc si� np. rewizjonistycznej tezie, ii .dawne obszary wschodnie 
byly niezb�dne dla röwnowagi gospodarczej powojennych Niemiec, slusznie wskazal 
na pogl�biajqce si� ich upoSledzenie w ramach Rzeszy w okresie mi�dzywojennym, 
przesadnie jednak stwierdzH, i.e: ,,Jedyna realna waga wschodnich obszar6w Rzeszy 
sprowadzala si� do znaC"zenia politycznego jako bazy »parcia na wsch6d«" (s. 129). 
Pewnym niedopatrzeniem jes� podanie niekt6rych fakt6w politycznych bez niezbE:
dnych objaSnieii., potrzebnych tym bardziej, Ze Autor adresuje ksiiji.k€;: nie tylko do 
specjalist6w, ale r6wniei. do szerszego krc::gu czytelnik6w (s. 12). I tak np. wymie
niajijc tzw. uklady boii.skie (s. 59, 62) m6gl kr6tko objaSniC treSC tych uklad6w. 
ZdezorientowaC teZ moZe czytelnika ui.y<;:.ie nazwy „Uklad Warszawski'' (s. 73) na 
okre.Slenie tzw. Deklarac:ji Warszawskiej podpisanej mi�dzy Polskq i NRD 6 VI 1950 r. 
Sprostowania wymagajij nast�pujqce pomylki zauwai.one w ksiqi.ce. Bl�dnie podano 
liczbc:: 2,25 min izb zniszczonych w czasie wojny na zachodnich obszarach Nicmiec. 
Liczba ta odnosi si� w rzeczywistoSci do zniszczonych mieszkaii. (s. 136). Podaj&c 
liczbc:: 43 miliard6w zlotych zainwestowanych w okresie powojennego dwudziesto
lecia w gospodark1:; ziem zachodnich i p6lnocnych (s. 301), nalei.alo koniecznie dodaC, 
i.e chodzi tu o wartoSC wyraZon� w zlotych przedwojennych 2• Sprostowania wy
maga r6wnieZ stwierdzenie, Ze ukonstytuowanie si� tzw. Rady Parlamentarnej Zwiij
zku Przesiedleii.c6w nastt:1,pilo w okresie IV kadencji Bunrlestagu (s. 342). W rzeczy
wistoSci wydarzenie to mialo miejsce w okresie II kadencji. Nie udalo si� Autorowi 
uniknt:1,C pewnych, zbE:dnych naszym zdaniem, powt6rzeii.. Dotyczy to zwlaszcza argu
mentacji prawnej i ekonomiczno-demogra!icznej rzqdu NRF szeroko prezentowanej 
w CZE:Sci I, a nastE:pnie czc::Sciowo powtörzonej w czc::Sci IT. MoZna bylo chyba tego 
uniknqC przez uj�cie tej problematyki w jednej, osobnej cz�Sci ksiqZ:ki. 

Odnotowane wyiej braki i drobne pomy1ki nie obniiajq w zasadniczy spos6b 
wartoSci Ptacy, kt6ra posiada niewqtpliwe walory naukowe i polityczne. Oparta na 
solidnej podstawie irödlowoej, poszerza wiedz� naukowq w dziedzinie historii .po
wojennych stosunk6w polsko-niemieckkh, a zarazem dostarcza waZkieh argument6w 
w walce z rewizjonistycznymi poglt:1,darni sH prawicowych w NRF, kt6re w dalszym 
ciqgu kwestionujq ostaleczny charakter granicy na Odrze i Nysie Lu:Z:yckiej. 

Piotr Moroz 

JO:zef Wendt 

P. M. de Ja Gor c e, LA FRANCE CONTRE LES EMPIRES, Paris 1969, s. 363. 

Na temat zagranicznej polityki V Republiki nieustannie ukazujq si� liczne prace 
zar6wno autor6w francuskich, jak i innych. PrzewaZnie St:\ to pozycje typu mono
graficznego; rzadziej wyst�pujq pr6by caloSciowego rozpatrzenia problemu podejmo-

e Ziemie zachodn'ie w granicach Macierzy, opracowanie zbiorowe, Poznal'l. 1966, 
s. 23. 
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wane przede wszystkirp przez wybitnych polityk6w 1 lub powaZnych uczonych 2• P. 1VI. 
de la Gorce nie jest ani jednym, ani drugim. Wprawdzie ad 1963 r. przeszedl od 
pracy dziennikarskiej do pisania ksiqi:ek dotyczijcych najnowszych dziej6w Francji 
na tle sytuacji mil�dzynarodowej, ale jego warsztat naukowo-badawczy przedstawia 
si� jeszcze bardzo skromnie, zwlaszcza od strony metodologicznej. WidaC to wyrainie 
w omawianej tutaj pracy, kt6ra w zamierzeniu Autora ma stanowiC syntez� pod
stawowych kierunk6w polityki francuskiej w latach 1958-1968. NieumiejE:tnoSC 
wlaSciwej segregacji gromadzonych w poSpiechu material6w powoduje nie tylko 
nadmiernq rozwlekloSC narracji i zb�dne powtarzanie tych samych fakt6w i wnio
sk6w, ale r6wnieZ bh;dne okreSianie proporcji mi�dzy najwai:niejszymi wc1tkami. 
Szczeg6lnie jaskrawo zaznaczylo siE:: to niedociijgni�cie w zakresie kwestii nie
mieckiej. 

Jak wiadomo, niekt6rzy historycy francuscy' ciqgle jcszcze wysuwajcl tez� 
o pokojowoSci rzqdu i calego spoleczeristwa NRF i o wynikaj<4cym stqd braku za
groi.enia przez nich bezpieczellstwa europejskiego. Przytaczajq przy tym rozmaitego 
rodzaju uzasadnienia dla swych poglqd6w. U de la Gorce'a umotywowanie takie 
przybralo form� pomniejszania politycznej i ekonomicznej dzialalnoSci Bonn lub 
nawet po prostu przemilczania jej w pewnych okreSlonych sytuacjach, eo w wyniku 
kor'lcowym doprowadzilo do spaczonego obrazu caloSci. Bylo to zresztq dosy6 latwe 
do przewidzenia przy przyj�tym przez autora piE;Ciocz�Sciowym rozbiciu materialu 
(w ksiqi:ce brak spisu rozdzialOw) na: 1. stosunki francusko-amerykal1skie, 2. rola 
V Republiki w Europie, 3. konfrontacja z blokiem pal1stw socjalistycznych, 4. wsp6l
praca Francji z jej dawnymi koloniami, 5. perspektywy na przyszloSC. Zadna bowiem 
z tych czE:Sci (nie wylqczajqc czwartej) nie moi.e obejsC si� bez wzmianki o Niemcach. 

Rozpatrujqc stosunki lqczqce Waszyngton z Bonn, de la Gorce szczeg61nie mocno 
akcentuje stalq obaw� rzqdu federalnego o bezpieczer'lstwo wlasnych granic i wy
plywajqcq stqd dbaloSC o amerykar'iskie gwarancje. Dopiero na dalszym planie -
zupelnie pobiei.nie - wspomniane sq inne aspekty zachodnioniemieckiej polityki, 
SwiadcU,\ce dowodnie, ii; nad Renem nie mySli siE: o roli petenta, lecz wr�cz odwro
tnie - o sytuacji wymagajqcego wspölpartnera, siE�gajqcego cz�stokroC po te same 
rnetody i po�uni�cia, ktOre w okresie mi�dzywojennym przyniosly tyle korzySci 
6wciesnej republice weimarskiej i nastE:pnie Trzeciej Rzeszy. Z otwartoSci,:\, posu
niE:tq niekiedy da granic cynizmu, mOwüt o tym zresztq pami�tniki Konrada Ade
nauera; niedawno zmarly kanclerz okreSla tarn nader jednO'Znacznie rolE: Stan6w 
Zjednoczonych w dalekosi�Znych perspektywach politycznych swojego kraju. De la 
Gorce woli j ednak poslugiwaC si� bardziej plynnymi i mniej sprecyzowanymi sfor
mulowaniami, jak np. o wzajemnym zrozumieniu spoleczer'lstw amerykar'lskiego 
i niemieckiego czy o wyraZnej zbieinoSci ich ideowo-politycznych poglqdöw. Dlatego 
te:Z. fakt, ie w dw6ch wojnach Swiatowych pallstwa te znalazly siE: w przeciwnych 
obozach, wedlug Autora nastqpil wbrew ich woli i stqd r6wnieZ wynika dzisiejsze 
obustronne dqi:enie do wsp6lpracy we wszystkich dziedzinach, zwlaszcza ekonomicz
nej i militarnej, DyskusyjnoSC podobnego ujmowania stosunk6w mi�dzy Waszyngto
nem i Bonn nie ulega i.adnej wqtpliwoSci; istotne intencje Autora jeszcze wyraziSciej 

1 Np, P. R e  y n a u  d, La politique etrangere du. gau.Uisme, Paris 1964, s. 269; 
por. recenzj� nii:ej podpisanego w „Sprawach Mi�dzynarodowych", R. XVIII, 1965, 
z. 102 ti,5��1:.· 

K u  15 k i, De Gaulle and the World, Syracuse N. Y. 1966, s. 428. 
3 M. in. por. recenzje nii:ej podpisanego na lamach „Sobötki": XVI, 1961, nr 4, 

ksiqiki: R. d' Ha r c o u r  t, L' Allemagne et l'Europe, Paris 1960; XVII, ;9�2,. nr 3/4, 
ksicizki: G. Aub r e e, Uarmee allemande ... , Paris 1960; XXIV, 1969, nr 1, ks1qzk1: Ph. de 
S ain t R o b ert, Le jeu de la France, Paris 1967. 
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wyst&PÜl przy konfrontacji z zagadnieniem rozgrywki politycznej na osi Pary7.-Wa

szyngton. 
Wychodz&c z uproszczonego zalo.Zenia, jakoby kolejne gabinety powojenne IV 

Republiki byly podporz&dkowane bez reszty protektoratowi Stan6w Zjednoczonych, 
de la Gorce pomija milczeniem wszystkie - wcale liczne - pr6by Paryza w zakresie 
przeciwstawienia si� amerykallskim planem odbudowy niemieckiego potencjalu 
wojennego. W rzeczywisto.Sci ani tzw. plan Plevena z 1950 r., ani odmowa z 1954 r. 
francuskiego Zgromadzenia Narodowego ratyfikowania ukladu o Europejskiej V\1sp61-
nocie Obronnej nie przeszkodzily pokazowernu wejSciu Bundeswehry w sklad wojsk 
atlantyckich. Swiadomy jednak brak jakiejkolwiek wzmianki o tych inicjatywach 
wywoluje mylne wraZenie, jakoby dopiero z powrotem de Gaulle'a do wladzy i jego 
antyamerykallskim nastawieniem doszlo do uaktualnienia kwestii niemieckiej, i to 
wylijcznie na plaszczyi.nie stosunk6w mi�dzy Palacem Elizejskim i Bialym Domem. 
Podobne uj�cie wywoluje oczywiscie kolejne zastrzei:enie, gdyi: de Gaulle zawsze 
traktowal problem niemiecki jako odr�bny i wyjijtkowo wai:ny odcinek francuskiej 
polityki zagranicznej. Fakt ten niezmiernie latwo daje si� przeSledziC w jego ksif:l.Z.
kach okresu mi�dzywojennego, w przem6wieniach z lat kierowania ruchem Wolnej 

Francji i p6iniej. S:�czeg6lnie ostro pot�pial on te kol{l francuskiej buri:uazji i wiel
kiej finansjery, kt6re w oparciu o administracj� rzqdu Vichy dqi:yly da wsp61pracy 
z hitlerowskim okupantem, uzasadniajqc jq obawq przed "komunistycznym zagroZe
niem". Tymczasem dla de 1a Gorce'a ujemne zjawisko kolaboracji stanowi jedynie 
wytlumaczenie, dlaczego IV Republika bez wi�kszego oporu godzila si� na hegemoniE: 
Stan6w Zjednoczonych: i tym razem w grt:: wchodzilo „zagroi.enie komunistyczne" ... 

Nowa faza we wzajemnych stosunkach fraricusko-niemieckich zapoczqtkowana 
zostala spotkan'iem de Gaulle'a -· jeszcze jako premiera - z kanclerzem Adenaue
rem 14 IX 1958 r. w Colombey-les-Deux :Eglises. Jej formalnym wyrazem stal siE: 
traktat przymierza podpisany 23 I 1963 r. Na tematy zwiqzane ze wzlotami i upad
kami tej fazy francusko-niemieckiego sqsiedztwa napisano jui. dostatecznie wiele, 
aby raz jeszcze powracaC do tej sprawy. \.Vystarczy przypomnieC, ii: wszyscy autorzy 
niezaleZnie od pozytywnej czy negatywnej oceny analizowanej ewolucji zgadzajq si� 
eo do jej wagi dla sytuacji og61noeuropejskiej. De la Gorce i tym razem rozumuje 
inaczej. Traktat z 1963 r. jest dla niego jedynie ratowaniem pozor6w po niepowo
dzeniu francuskich propozycjj z 1962 r. w sprawie zakresu i form wsp6lpracy mi�dzy 
6 paii.stwami Europy zachodniej; p6i.niejsze zainteresowania Paryi:a sytuacjq w Azji 
oraz nowym uloieniem stosunk6w z krajami bloku socjalistycznego nastqpilo gl6w
nie z powodu zrozumienia przez de Gaulle'a slaboSci atutu niemieckiego. Ograniczajqc 
problem niemiecki do ram wygodnego pretekstu dla periodycznie powtarzaj<lcych 
ii� rzekomych przetarg6w mi�dzy Wschodem a Zachodem, de La Gorce uporczywie 
pomija fakt istnienia odr�bnego od NRF paiJ.stwa niemieckiego, tzn. NRD. Vtystarcza 
mu, i.e dot&d nie zostala ona oficjalnie uznana przez Francj�. 

Ze podobne upraszczanie sytuacji musi prowadziC do pogmatwania toku autör
skiego rozumowania, przyklad6w na to nie brakuje w omawianej ksi&Zce. Oto tylko 

dwa z nich. Na s. 213 znajduje si� kr6ciutki fragment o wizycie w Polsee w l!f67 r. 
generala de Gaulle'a, kt6rego witano tu nader i.yczliwie (,,l'accueil assez exceptionnel 

fait a de Gaulle par le peuple polonais''). W rozmowach z prezydentem gospodarze 
polscy wielokrotnie wracali do 5prawy niemieckiej, podkreS1ajqc przy tym dobitnie 

istnienie suwerennej NRD. Stanowisko \.Varszawy zostalo jasno skonkretyzowane 
w Sejmie PRL podczas wizyty tarn de Gaulle'a. Dla autora jednak treSC wystqpieii.. 
polskich m�i.6w stanu sprowadza si� tylko do troski o utrzymanie jednoSci bloku 
pari.stw socjalistycznych. Przy takiej interpretacji wykladu podstawowych zaloiell 
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polskiej polityki zagranicznej nie ma oczywiscie u historyka francuskiego mowy ani 
o planie polskim z paidziernika 1957 r., ani z lutego 1964 r. Analiza bowiem tych 
dw6ch polskich inicjatyw prowadzi w spos6b zupelnie jednoznaczny do wykazania 
wsp6lzalei.noSci mi�dzy bezpiecze11stwem Europy i konieC'znoSciq likwidacji rewizjo
nistycznych prqd6w w Niemczech zachodnich. 

0 ile jeszcze utartq w historiografii francuskiej tradycjq Zywotne zagadnienia 
kraj6w Srodkowo-wschodniej Europy nie cieszq siE: znaczniejszym zainteresowaniem 
Autora, o tyle dziwne jest przyj�cie tej samej metody w szkicowaniu ewolucji 
stosunk6w francusko-radzieckich. Kwestii tej po.Swi�cony jest rozdzial III zatytulo
wany dosyC nieoczekiwanie: ,,Dispersion du communisme et fine des blocs" (s. 167-
235). ChociaZ de la Gorce si,c;ga w nim daleko poza nakreSlone sobie granice chro
nologiczne (np. wizyta de Gaulle'a u Sialina w grudniu 1944 r.), to zasacfoiczo i-:kupia 
si,c; na dw6ch przede wszystkim temaiach: na zbieZnoSci polityki ParyZa i Moskwy 
we wszystkich prawie pod,;tawowych problemach mi�dzynarodowych oraz na rze
komych rozdiwi�kach i sprzecznoSciach w obozie socjalistycznym. Dzi�ki zgodnoSci 
poglqd6w w ocenie np. sytuacji w Azji poludniowo-wschodniej lub poloicnia na 
Bliskim Wschodzie dyplomacja francuska jest w stanie tym mbcniej przeciwstawiaC 
si� posuniE;ciom Stan6w Zjednoczonych. W tym kontek.Scie problem niemiecki w prze
konaniu autora znowu naleiy zaliczyC do kwestii drugorz�dnego znaczenia. J to 
z dw6ch powod6w: 1. Zwiqzek Rad·ziecki i Francja, pozostajqc nadal przy swych 
przeciwstawnych opiniach eo do istnienia dw6ch paiistw niemieckich oraz prawnego 
poloienia Berlina Zachodniego, milczqco godzq si� na przedluianie status qua; 
2. Zwiqzek Radziecki i Stany Zjednoczone traktujq zagadnienie Niemiec jako wy
godny pretekst do przetarg6w mi�dzy sobq. Sporych rozmiar6w (s. 186-19·7) ustE;p 
o tzw. kryzysie berlir'lskim w latach 1958-1961 - od radzieckiej propozycji w sprawie 
przySpieszenüt zawarcia traktatu pokojowego do budowy tzw. muru berliiiskiego -
doskonale unaocznia metodyczne braki i potkni�cia de Ia Gorce'a. 

Resumujqc, wypada stwierdziC, Ze spos6b przedstawienia problematyki n'ie
mieckiej w om6�vionej powyiej pracy nie tylko nie odpowiada podstawowym 
wymogom 11aukowego obiektywizmu i obowicizujqcej historyka metodologii, ale 
ponadto niejednokrotnie obciqZ.ony jest nie maskowanc.i tendencyjnoSciq. Nie znaczy 
to naturaln.ie, Ze ksia.,Zka de la Gorce'a nie poSiada pewnych wartoSciowych partii. 
Do nich np. naleiy rozdzial IV (s. 238-:rnl); ,,La France et les peuples pauvres ä la 
recherche d'une cause commune'', o wsp61pracy Francji z krajami trzeciego Swiata, 
w szczeg6ln0Sci zaS z jej dawnymi koloniami. Lecz ta tematyka wykracza juJ. paza 
ramy „Sob6tki". Nawiasem wi�c moina tylko nadmieniC, Ze rosnqca nieustannie 
konkurencja przemyslu i kapitalu zac.hodnioniemieckiego na obszarach pozaeuropej
skich absolutnie nie podoba si� Autorowi. 

Pawel de La.:al 




