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ARTYKULY I STUDIA MATERIALOWE 

Sob6tka 1971 3 

STANISLAW FRELEK 

BURGUM W MILICZU. PRZYCZYNEK 00 STUDIUM NAD PROCESEM 

POWSTAWANIA OSADY MIEJSKIEJ 

Badania genezy miast obejmujq r6wniez procesy tworz,ice osad� przed 

przyznaniem prawa niemieckiego 1, eo przeciez bylo wydarzeniem w zy

ciu miasta dosc istotnym. Rozpatruj� sporadyczny wypadek burgum 

w Miliczu, kt6re stanowi form� lokacji miasta na zasadach nieco odmien

nych od klasycznego wzoru lokacji na tzw. prawie niemieckim. M. Mly

narska charakteryzuj,ic burgum milickie podala wiele fakt6w gospodar

czo-prawnych z pierwszej polowy XIII w. odnosz,icych si� do Milicza 2, 

jednakze nie wyjasnila istoty burgum milickiego. Oddzielila ona burgum 
w Miliczu od r61 miejskich zgodnie z brzmieniem dokumentu z 1249 r. 3 

W jej uj�ciu burgum jest osad,i na poludniowym brzegu Baryczy. Osada 
ta zosta!a okreslona jako gmina miejska •, a granice r61 uznane w spos6b 

hipotetyczny za wyraz uposazenia osrodka milickiego. Nie dowiadujemy 
si� o tresci osadniczej burgum milickiego. Autorka nie uznala burgum 
za wyraz lokacji miejskiej na prawie niemieckim, choc_ do takiego s,idu 

bylaby sklonna. W dokumencie z 1249 r. burgum i role wyst�puj,i razem, 

z tego wi�c wzgl�du nie wydaje si� sluszne oddzielanie ich od siebie. 

Chc,ic uzupe!nic wyniki M. Mlynarskiej, nalezy przeprowadzic charaktery

styk� burgum na zachodzie Europy, sk,id przyw�drowalo na tereny pol
skie. 

1 A. G i e y s z t o r, Le origini delle citta'neUa Polonia medievale Estratto da: 

Studi in onore di Armando Sapori, Milane b, r., s. )27-146, passim, cyt. wg odbitki). 
! M. M l y n a r s k a, Burgum milickie (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 

R. VIII, 1960, s. 447--477). 

·• Tz schoppe - Stenze I, Urkundensammlung zur Geschichte des Urspl'ungs 

der Städte u. die Einfürung u. Ve1·breitung Deutscher Kolonisten u. Rechte in Schle

sien u. Ober Lausitz, H�mburg 1832, nr 31; M l y n a r s k a, op. cit., s. 450. 
1 M 1 y n a r s k a, op. cit.., s. 454, 475. 

1 - Sob6tka 3/71 
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Wczesna wzmianka o burgum datuje si� na VII w. we Francji 5. Re
konkwista hiszpanska oraz szereg proces6w rozwojowych spowodowaly, 
ie stamtqd pochodz'l Jiczne wczesne wiadomosci o burgum. W 997 r. 
osady in burgo, czyli na przedmiesciach, posiada Barcelona, o kt6rej 
jeszcze w 1003 r. wiemy, :i:e miala burgum 6. Zwyci�stwo Norman6w 
w Anglii spowodowalo spontaniczny wzrost borough. Mozna wyci�gnqc 
wniosek, ze burgum powstawalo w zwi:,izku ze zmianami struktury spo
leczno-demografirznej. W okresie pelnego sredniowiecza nalezy wyr6znic 
dwie formy burgum: l. jako osady otwartej na przedmiesciu; 2. jako 
osady zamkni�tej i obwarowanej. Pierwszej za wz6r moie posluzyc tlu
maczenie poj�cia „Burgundiones" przez Ludpranda z Kremony. Opo'wie
dziawszy przyczyn� konfliktu pomi�dzy Rzymianami a Burgundami, autor 
kontynuuje: ,,ipsi domorum congregationem, quae muro non clauditur, 
burgum vocant, Burgundiones a Romanis, quod est a burgo expulsi, 
apellati sunt" 7• Wedlug drugiego poglqdu, opartego na p6znych danych 
zr6dlowych, burgum wyst�puje jako osiedle zamkni�te i umocnione sy
stemem palisadowym 8• Wchodzi ono w sklad p6zniejszego miasta obda
rzonego autonomü\ municypalnq •. Druga forma burgum upowszechnia si� 
w Europie zachodniej w XI-XIII w. 

Nim burgum z osady otwartej przeksztalcilo si� w zamkni�tq, uplyn�lo 
sporo czasu. Pr6cz przyczyn gospodarczo-spolecznych rola warunk6w 
terenowych byla nie bez znaczenia. Z koniecznosci nie w pelni wykorzy
stana przeze mnie literatura zajmuj<1ca si� tresciq i genezq burgum za
chodnioeuropejskiego stwierdza, ie podstawowq formq jest osada otwarta. 
W Pampelonie na przedmiesciu funkcjonowalo burgum 10, w Lozanni<: 
zas jeszcze w polowie XII w. przedmiescie okreslane jest jako burgum, 
a jego mieszkancy burgenses 11• Rozw6j feudalizmu oraz uintensywnienie 

5 H. Ammann, Vom Städtewesens Spaniens u. Westfrankreichs im Mittelalter 
(Stu di en zu den Anfängen des euro p äischen Stä dte wesens, Lindau 1958, s. 140). 

6 TamZe , s. 109, 117-118. 
7 Monumenta Germaniae historica, wyd. G. H. Pertz, t. V, Scri p toru m t. III, 

Hannoverae 1839, Li udprandi Antap o dosis lib. III, § 44, s. 313; li b. 1, § 41, s. 284; 
E. E n n e n, F·rühgeschichte der europäischen Stadt, B onn 1953, s. 125-126, 129; 
Ammann, op. cit., s. 140-141, w stosunku da wcze.Sni ejszych przekona6. zamkni�
ci e osady przesuwa si� na okres p6Zniejszy. 

8 H. Ammann, Uber das Waadtländische Städtewesen im Mittelalter· u. über 
landschaftlisches Städtewesen im allgemeinen (Schweizerische Zei tschrift für Ge
schi chte , t. IV, 1954, z. 1, s. 36-37); H. Pi r enn e ,  Les vitles du moyen äge, Bruxel
les 1927, s. 67, zaznacza, Ze „du reste le bo urg ne presente p as le mo indre caractere 
urbain". 

9 H. St r a h m, Die Area in den Städten (Schweizer Bei trä ge zur Al lgemeinen 
Geschichte, t. III, 1945, s. 40, 42-43). 

10 Ammann, Vom Städtewesens ... , s. 113. 
11 Te nZ e, Uber das Waadtländische .. , s. 30. 
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gaspadarki spawadawa!y, ze ad XI w. na przedmiesciach wi�kszych 
miast lub pamniejszych osad majiicych perspektyw� rozwaju powstawaly 
skupienia asadnicze akreslane mianem „burgum". W zaleznasci ad warun
k6w lakalnych burgum stanowic b�dzie alba przedmiescie, alba skupiska 
domostw daakala klasztaru lub grodu jaka siedziby instytucji kascielna
-panstwawych, wreszcie przyjmie akreslenie zast�pujqce tresc klasycznega 
poj�cia „civitas" lub „villa.", a niekiedy i „appidum". 

W burgum asiadali kupcy lakalni i dalekasi�zni, rzemieslnicy i szyn
karze abslugujiicy asad� "· W agraniczonym zakresie wyst�puje r6wniez 
pradukcyjna-handlawy charakter burgum, w kt6rym mieszkali mililes 13, 

nabiles, bajuli, homines villarum. Tych astatnich mazna by uwazac za 
przybysz6w ze wsi 14. Odmienne jest stanawiska prawne burgenses i cives. 
W akresie wczesniejszym abydwa terminy sii sabie przeciwstawne. Mie
szkancy asady padmiejskiej posiadajq swaisty stan prawny, a ich zwierzch
nikami sii capitularii i ministri. Burgenses z castrum przeciwstawieni sii 
cives 1s. We Francji istnieje ostry padzial na burgenses i walnych czlon
k6w komun miejskich. W tym wypadku mazna sformulawac, ze burgen
ses S'! adr6znieni ad grup ludnasci stajiicych wyzej. Polozeniem prawnym 
oraz rolii gaspadarcza-spalecznq adcinajq si� ani ad ludnasci wiejskiej 16• 

Burgensis przeciwstawiany jest chlapu, a cz�sta i rzemieslnikawi 1'. Odrclz
nienie burgenses od grup spolecznie nizej staja,cych aznacza umacnienie sf� 
ich pozycji. Jest ta szczeg61nie aktualne w asrodkach a typie wiejskim, 
gdzie charakter pradukcji wywiera pi�tno na nawo pawstajiicych miastacli.. 

Procesy twarziice miasta wliiczajq burgenses da cives, a dawodem 
na ta jest przechadzenie terminu „burgenses" na cives. Dzieje si� ta 
w miar� nat�zenia pracesu emancypacji i umacnienia pozycji burgenses 18. 

Zakres uprawniet\. cives i burgenses okreslala prawa miejskie. Burgenses 
r6wniez aplacali czynsz za uzytkowanie dzialki ziemi w miescie. Oplata 
czynszu swiadczy o karzystaniu ze swob6d miejskich naleznych mieszcza
nom 19. 

12 TamZe, s. 37; E n n e n, op. cit., s. 36, 
1a Amm a n n, V\om Städtewesens ... , s. 113. Rzadkim wyp adki em jest miles vel 

burgensis w Jaca w XI w. 

14 E. M a·y e r, Deutsche u. französische Verfassungsgeschichte, t. II, Leip zig 

1889, s. 287. 

l5 Tam:Ze, s. 227, pr zyp. 5, 6. 
io Amm a n n, Über das Waadtländi.sche ... , s. 37. 
11 Maye r, orp. cit., t. II, s. 228---229, 232. 
18 Tamfo, s. 226, pr zyp. 2: ,,Cives a utem vel burgenses sint inter se placitati 

et judicati atqu e emendati sicut milites. Ad potestatem vero sint emendafi sicut 

vasvassores. Di e Fr emden, di e ihr en Besitz in Carcassonn e kommendier en, werden 

wie die Burgenses geschutzt". 
19 S t r ahm, op. cit., s. 50. 
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W literaturze historycrnej przyjql si� poglqd, ie Burgundia byla 
ojczyznq burgum, kt6re stqd rozprzestrzenilo si� po calej niemal Europie. 
Wedlug mapy H. Ammanna burgi na wsch6d od Mozy pojawiaj,i si� 
w drugiej polowie XII w., wschodni zas ich skraj moina zakreslic opiera
jqc si� o punkty: Lubeka, Hamburg, Brunszwik, Erfurt, Bamberg, O!o
muniec 20. Trudnosci w odr6:i:nieniu w pelnym sredniowieczu tresci termi
nu „burgenses" od "cives" tkwiq w tym, ie burgum wyst�puje w okresie 
nat�ionej lokacji miast. Daje si� to zauwazyc szczeg6lnie w szwajcar
skim kantonie Waadt, ale im dalej na wsch6d, tym zjawisko to wyst�puje 
wyrazniej. Na wsch6d od Laby wiadomosci o burgum pojawiajq si� w du
zym rozprzestrzenieniu. Notujemy je w miejscowosciach: Lubeka 21, Sroda 
Sl11ska ", Skarysz6w 23, Lubnica ", Szczecin ", Milicz 26, Elblqg 27, Kosza
lin ", Kolobrzeg 20, Tczew so, Stargard 31, P!ock "· Gdansk 33, Burgum wy
st�puje na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Kujawach, Slqsku. Poza prz;vk!a
dem Skaryszowa nie spotyka si� burgum lub burgenses w Malopolsce, 
kt6rej miasta podlega!y prze.ciez silnemu rozwojowi. Na 13 notowanych 
miejscowosci w 10 (76,3%) moina m6wic o burgenses, a tylko w 3 (23,7%) 
znajdujemy dane o burgum i ius burgense. Wskazuje to na zjawisko da-

20 Am m a n n, Vom Städtewesens ...• mapa po s. 150. Por. map� E n n e 11
1 

op. 
cit.

1 
s. 309-310. 

21 W 1224 r. k$iqZ� Wislaw I z Rugii nadaje burgensibus de Lubeke swobody. 
Nie udalo si� znaleZC wczeSniejszych wzmianek o burgum na obS"Zarze Slowiati.szczy
zny Zachodniej. Pommersches Urkundenbuch, t. I, Szczecin 1868, nr 224 (dalej skröt: 
PU); Pom.merellisches Urkundenbuch, opr. M. Perlbach, Gdaii.sk 1882, nr 33 ·cctalej 
skr6t: Perlbach): ,,consulibus, burgensibus universisque civibus in Lubeke''; nr 74. 

22 K. M a 1 e c z y J1 s k i1 Najstar.sze targi w Polsee i stosunek ich do miast 

przed kolonizacjq na prawie niemieckim, Lw6w 1926, s. 153; M l y n a r s K a, op. cit., 

s. 451. 
21 Kodeks dyplomatyczny Malopol�ki, t. II, Krak6w 1886, nr 401 (dalej skr6t: 

K.Mp.), w 1230 r. wyst�puje „Sigfridus villicus scharesoviensis cum omnibus burgen
sibus de Scharesovia". 

24 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, Poznal1 1877, nr 214 (dalej skr6t: 
K.Wp.). Osada ofrzymuje w 1238 r. lokacj� .,ad ius burgense··. 

25 PU, t. I, nr 418. Dokumentem z dnia 3 IV 1243 r. ksi&Z� Barnim III nadaje 
,,civitatis Stetin burgensibus universorum usum lignorum ac pascuorum''. 

�6 Urkundensammlung zur Geschichte des Fürstenthums Oels, wyd. W. Haeu-
sler, Wroclaw 1883, nr 48 (dalej skr6t: Fü). 

" PU, t. I, nr 504, lata 1249-1250. 

" Perlbach, nr 406, 422, 466, 559. 

29 TamZe, nr 210, 211. 
30 Tami.e, nr 196, 251. 
31 PU, t. I, nr 572. Ks. Barnim I nadaje uposaienie uad usus nostrorum burgen

sium et civitatis nostre''. 
32 Kodeks dyplomatyczny ksif:stwa ma.zowieckiego, t. I, Warszawa 18631 nr 24. 
33 Perlbach, nr 250, 501. 
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leko posuni�tego zr6wnania z zasadniczq grupq cives. Gdy na Zachodzie 
przeciwstawiano burgensis i cives, to w Polsee S'! oni cives w pelnym 
znaczeniu tego poj�cia. 

Zanim powstalo burgum, w osadzie zachodzilo wiele proces6w przy
gotowawczych. Ich ilustracjq moze byc malopolski Stank6w. Boleslaw 
Wstydliwy w 1257 r. przeni6si klasztor z Zawichostu do Skaly oraz „civi
tas in Stawkow prope dictum castrum ad usum ipsius monasterii Jocari 
valeat" 34. Przed przeniesieniem klasztoru istnial w Stankowie gr6d b�dqcy 
zaczqtkiem osady. Osiedle obsiugiwalo zar6�no gr6d, jak i klasztor. Mozna 
by si� domyslac istnienia majqtku ksiiiz�cego przed uposazeniem kla
sztoru 35. OkreSlenie „civitas" jest w�Zsze od nazwy „Slawkow'\ czego 

dowodzi zwrot „civitas in Stawkow" a•. Mozna by domyslac si� istnienia 
w Ska]e osiedla, kt6re przy przenoszeniu klasztoru okreslano jako civi
tas 37. Osiedle podgrodowe z biegiem czasu otrzymalo uprawnienia osady 
lokowanej. R6wniez klasztor w Wqchocku zalozony w 1179 r. znajdowal 
si� w pewnym oddaleniu od najblizszej osady Kamiennej, kt6ra zasi�giem 
obejmowa!a takze klasztor. Na przelomie XIII i XIV w. wyrosla osada pod
klasztorna nazwana Camina minor, gdy dawna Kamienna zosta!a okreslona 
jako Wielka (= Stara) Wies. W'!chock wyr6sl z osady podklasztornej "· 

Wiadomo, ie area jako plac przeznaczony pod zabudow� stanowila 
element skladowy rozplanowania miasta "'· W Sandomierzu ksi�zna Ja
dwiga przyjmuje patronat nad zakonnicami „cum domo, quam habent sitam 
iuxta aream domini Ceslai custodis ecclesie beate Marie in Sandomiria 
cum orto et area ante civitatem predictam"40. Jak wiemy, area jako parcela 
jest odr�bnym placem rozlokowanym na przedmiesciu. Moie byc ona 
swiecka lub duchowna oraz podlega aktom sprzedazy, kupna i wymiany. 
Wedlug brztnienia dokumentu plac pod zabudow� w poj�ciu prawnym 
traktuje si� tu na r6wni z ogrodem i 'k!asztorem. Usytuowanie klasztoru 

:u K.Mp., t. I, nr 57, 58; J. S t  o k  s i k, Powstanie i p6iniejszy ro2.wOj '1:tposa

Zenia klasztoru klarysek w Krakowie w XIII i XIV w. (Rocznik Krakowski, 

t. XXXV, 1961, s. 94, 99). 

35 A. Rut k o w s k a-Pl a chc iils k a, Sqdeczyzna w XIII i XIV w. Pri�mia

ny oospodarcze 1. spoleczne, Wroclaw 1961, s. 33. 
36 „Stankon" u J. D l u g o s z a, Liber beneficiorum, t. III, Krak6w 1864, s. 329; 

Slownik geoaraficzny Kr6Lestwa Polskiego, t. X, Warszawa 1889, s. 640. 
37 S. Pi e k  a r c z y k, Studia z dziejow rniast polskich w XIII-XIV w., · War

szawa 1955, s. 30. 
38 M. Ni w i 11. s k i, Opactwo cysters6w w Wqchocku. Fundacja i dzieje uposa

Zenia do koTica wiek6w Srednich, Krak6w 1930, s. 31-32. 
39 K.Mp., t. I, nr 157. Mieszczanin krakowski z XIV w. Gerazy wraz z synem 

Hankonern nadal klasztorowi Sw. · Klary „aream intra muros civitatis Cracovie 

locatam, ubi tres figuli sedent". M. Ni w i 11 s k i, W6jtostwo krakowskie w wiekach 
Srednich, Kraköw 1938: s. 31. 

40 K.Mp., t. I, nr 151, 1315 r. 
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przed miastem wskazywaloby na osiedle typu przedmiescia. Ogr6d, kla
sztor i plac tworzq jednostk�, ktöra w sensie topograficzno-organizacyj
nym zostala jakby przeciwstawiona civitati Sandomiriensi. Przedmiescie 
sandomierskie wskazywaloby na istnienie now.o powstalej osady pod wla
sciwym miastem. To przeciwstawienie topograficzno-organizacyjne mozna 
dostrzec we wczesniejszym dokumencie biskupa krakowskiego Jana Mus
katy, kt6ry donosi, ze Benon wraz z bracmi · ,,se vendidisse, dedisse ac 
tradidisse iure perpetuo aream in suburbio civitatis cracoviensis sitam 
inter ecclesias sancti Andree et sancti Martini, honorabili viro magistro 
Radzlao ... pro quinque marcis et octo scotis puri argenti" 41. 

Powstawanie odr�bnych kompleks6w wlasciwe calemu wczesnemu 
sredniowieczu swiadczy o intensywnej akcji osadniczej. W Malopolsce na 
przedmiesciach, pod grodami, dookola budowanych klasztoröw powstaj,i 
osiedla, kt6re potem przyjmuj,i form� organizacyjno-prawn,i. Zjawiska 
te s,i podobne do .tych, jakie na zachodzie Europy uformowaly burgi. 
Stwierdzamy, :i;e na ziemiach polskich istniala sklonnosc do przej�cia 
instytucji organizacji miejskiej burgum zachodnioeuropejskiego. Doku
menty pisane daj,ice obraz mechanizmu tworzenia si� osadnictwa pocho
dz,i gl6wnie z XIII w., gdy akcja zakladania miast wedlug wzoru prawa 
niemieckiego jest <lose intensywna. W tym r6wniez tkwi trudnosc w od
r6znieniu rodzimych proces6w tworzenia si� osady od zachodniego wzoru 
lokacji. 

Ruchliwe w pierwszej polowie XIII w. podgrodzia slowiar\.skie, prze
pelnione elementem kupiecko-rycerskim "• skupiaj,i ludnosc, kt6rej 
w zr6dlach odpowiada termin „burgenses". Wlasciwie na podstawie posia
danych zr6del nie mozna okreslic tresci zawodowej ludnosci zwanej 
„burgenses". Istniej,i okreslenia grup ludnosci ze wzgl�du na ich stan 
zawodowy 43, a kt6re mozna by nazwac „burgenses". Mieszkancy osady 
o charakterze miejskim s,i przeciwstawieni ludnosci wiejskiej (rustici, de 
rure) 44• Przy lokacji Stargardu w 1253 r. jest mowa tylko o burgenses 
jako o zasadniczej ludnosci lokowanej osady "· Burgenses oznaczajq 
wszystkich rnieszkancöw Stargardu i zast�puj,i cives, kt6rzy mog,i byc 
r6wnie:i; ludnosci'! podgrodzi '". 

41 Tam·ze, nr 134, 1304 r. 
42 K. T y m i e n i e c k i, Podgrodzia w p6tnocno-zachodniej Slowia1iszczyZnie 

i pierwsze lokacje m.iast na prawie niemieckim (Slavia Occidentalis, t. II, Poznail 

1922, s. 86, lll). 

,1:i TamZe, s. 82-85. 

H Tamie, s. 81. 
45 PU, t. I, nr 572: ,,ad usus nostrum burgensium et civitatis nostre". 
46 H. M u e n c h, Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV w., 

Krak6w 1946, s. 77-78, twierdzi, Ze przedlokacyjna civitas byla podgrodziem 

zamkni�tyin i zespolonym z gradem lub otwartym typu targowego. 
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Kilka dokument6w szezeeiilskieh. z polowy XIII w. objasnia blii:ej eha
rakter burgenses. Po wyhiezeniu podgrodzia i reszty osady szezeeinskiej 
spod Sqdownictwa kasztelana 47 nast�puje w 1243 r. lokaeja na prawie 
niemieekim "· W p6zniejszym o dwa lata dokumencie burgenses wyst<i
puj'! w akcie nadania jako strona pelnoprawna "· Sq oni nie tylko stron'! 
biernq, leez aktywnie zabiegajq o pozyskanie przywileju. Ksiqi:� Barnim I 
ob�ieszeza, i:e „ad petitionem nostrorum in Stetin burgensium eastrum 
in Stetin destruximus, eompetentes siquidem eiusdem eastri locum uni
versum hiisdem burgensibus nostris dileetis ... Preterea indulsimus dietis 
burgensibus nostris, ne a quoquam vasallorum nostrorum castrum aliquod 
a eivitate nostra Stetin per cireuitum infra tria miliaria edifieetur" 5•. 
Ksiqz� liezy si� z nimi, poniewaz reprezentujq og6! mieszkar\e6w "· Zni
szezenie dawnego osrodka wladzy ksiqi:�eej na obszarze Szezecina na 

· ,,prosbf' burgenses nie nastqpilo bez aktywnej postawy jego mieszkar\
e6w. Burgenses pod wzglP,dem skladu spoleeznego stanowi'l grupP, dosc 
zr6znieowanq. Np. Henryk, darezyr\ea klasztoru eysterek szezecinskich, 
poehodzil z Magdeburga, a otrzymane przez niego dobra szaeowane na 
4 grzywny moglyby wskazywac przynalei:nosc do grupy feudal6w "· 

Odr�bn'! pozyej� na tle powyi:szyeh wzmianek zajmuje burgum mi
liekie. M. Mlynarska okresla je jako gmin� miejsk'! podobnq do zaehodnio
europejskiej (np. Lozanna) '', eo jest og6lnie biorqe oezywiseie sluszne. 
Jednakze nie widac r6imiey ehronologieznej pomi�dzy lokaejlj miejskq na 
prawie niemieekim a powstaniem burgum, kt6re w Miliezu pojawia si� 
przy okazji preeyzowania wzajemnyeh uprawnien ks. Henryka III i kapi
tuly wroclawskej w 1249 r."' Niejasna tresc organizaeyjno-prawna i osad
nieza burgum w M,iliezu ogranicza pewnosc zaliezenia go do lokaeji miej
skiej na prawie niemieekim, ehoc jest to ealkiem mozliwe, eo pr6buj� 
w'ykazac. 

Umieszezenie kwestii burgum i r61 miejskieh na poez11tku umowy 
wskazuje na aktualnosc sprawy, ,,quod quitquid moveretur questionis" 

47 T y m i e n i e  c k i, op. cit., s. 99. H. Ch l o p o c k a, Lokacja Szczecitta na 
prawie niemieck.im (Przeglqd Zachodni, R. VIII, 1952, s. 621). 

,s Tami:e, s. 614-6i5. 
" PU, t. I, nr 434, 514. 
50 Tami:e, nr 484, 1249 r.; nr 568, i253 r. 
st Ksic1ZE: Jaromar II ·z Rugii nadaje przywilej „omnes burgenses de Elbingo", 

PU, t. I, nr 504. 
si Ksiq:i� Barnim I nadaje klasztorowi cystersek 64 lany w Widuchowej. 

„Nos ... dedimus tociensdicto cenobio quattuor marcas argenti post mortem Heinrici 
dicti de Magdeborg burgensis stetinensis, aus de manu nostra iure tenuit pheodali", 
PU, t. I, nr 555. 

5S M l y n a r s k a, op. cit., s. 450. 
H FO, nr 48. 
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(p. 1). Obszar grunt6w wyst11puj11cy wraz z burgum zostal okreslony: ,,ad 
borram versus Wratislaviam et ab alia parte versus Poloniam usque ad 
fossatum ultra pontem" (p. 1). Granicami tych grunt6w b�dzie skraj 
lasu w stron11 Wroclawia i Wielkopolski. Trudnosc stanowi odtworzenie 
skraju lasu w polowie XIII w. Lini� zasi�gu uposazenia od strony S!<1ska 
nalezy przeprowadzic nieco na poludnie od dzisiejszego Kar!owa. Granicq 
p6lnocrn1 by!aby !inia biegnqca przed Stawcem, ale obejmujqca Wsze
wilki. Trzecim topogra[icznym punktem oparcia jest fossatum (fossa, r6w) 
powyi:ej mostu na rzece Baryczy. f'ossatum milickie prawdopodobnie 
oznaczalo p61koliste rami11 opasujiice miasto od poludnia i zachodu 55, 

Wyrai:enie „usque ad fossatum ultra pontem" wskazuje na zliiczenie ra
mienia rowu z nurtem rzeki w miejscu, gdzie Barycz zakr�ca i sq trzy 
zalewy. Prawdopodobnie tu zaczynalo si� opisywane fossatum. Linie od 
zachodu zapewne oparto o skraj lasu. 

Granice wyznaczone przez powyi:sze punkty tworzii siedmiobok mie
szczqcy si11 w przyblii:onych danych dokumentowych. Jednaki:e istniejq 
moi:liwosci przesuni11cia wykreslonego siedmioboku szczeg6lnie ku p6!
nocy i na poludnie. Obszar r61 miejskich m6gl si11gac po wies Duchowo 
i dalej w g6r� biegu rzeki. Jego wyliczenie daje powierzchni� ok. 53 lanow 
dui:ych 5•. Lokowany na prawie niemieckim w 1243 r. Powidz otrzymal 
56 lan6w, czerpiqc wz6r z Gniezna 57• Siisiedni Zmigr6d 58 uzyska! podobnq 
ilosc lan6w, ile wyniklo wedlug· obliczen w Miliczu. Gdyby nawet zakwe
stionowac wyniklq z obliczen liczb� lan6w, nie moi:na jednaki:e zaprzeczyc, 

&s PU, t. I, nr 228. Wladyslaw Odonicz nadajc dokumentem z 1233 r. dobra 
klasztorowi w Kolbaczu. ,,A Tribenem versus RepeHn stagnum, quod dicitur Stuke, 

inde recur.runt in directum ad montem longum, qui adiacet Niribenem, adhinc super 
stagnum Carzke, et sie per mediam paludem usque ad fossatum quod est inter 

Clukem et Zovin, de fossato per solitudinem super rivulum Zloniza, qui fluit in 

Inam, et sie per decensum Ine ex altera parte ad arbores pomiferas''. Por. mapa 

do pracy W. S c  h l e s  s i n g e  r a, Städtische Frühformen zwischen Rhein u. Elbe 

(Studien zu den Anfängen ... , po s. 314). 
56 Powier

1

zchni� siedmioboku podzielono na trOjkcltY obliczajqc ich obszar we
dlug wZoru S = a · h/2, po czym dodano wartoSC 5 trOjkqtöw. Sum� 13 692 875 m2 

zamieniono na 2288 mötg chelmiriskich, a z tego otrzymano ok. 53 lany frankoriskle. 
s7 K.Wp., t. I, nr 240; O. L a n g e, Lokac3a miast Wietkopolski wlaSciwej na 

prawie niemieckim w wiekach §rednich, Lw6w 1925, s. 13. 

r.a FO, nr 59. Lokacja nastqpila w 1253 r. w dobrach rycerza Bezpryma i jego 

braci (prawdopodobnie posiadloSci ich zostaly skonfiskowane przez ksi�cia) wedlug 
prawa Zlotoryi i Lwöwka. ,,Addimus autem ad eandem civitatem quinquaginta 

mansos franconicos, de quibus mansis octavus T[ydrico] locatori liber spedabit, 
reliquos vero pro marca quemlibet ordinavit, preter duos mansos, quos ecclesie 
dotavimus et sex ad pascua". Nie wiadomo, ile lan6w posiadal Bezprym, ale moZna 

sqdzit, ie wystarczyloby ich, aby po dodaniu 50 uposaieniowych otrzymat liczbE: 
53 lanöw frankoiiskich. 
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ze obszar r61 milickich jest wyrazem podobnej jak w Zmigrodzie lokacji. 
Brak wi<,kszych r6znic w por6wnywaniu z rozwojem s<1siednich osrodk6w, 
takich jak Cerekwica (lokacja w 1252 r.) i Trzebnica (1250) 59, wskazuje, 
iz burgum milickie stanowilo pierwszy etap lokacji miejskiej dokonanej 
tuz przed umow'l z 1249 r. Pozwala to s9dzic, ze pierwsza lokacja Milicza 
dokonala si<, przed polowq XIII w. '" 

Zachodni wz6r burgum i tresc kryj9ca si" pod mianem „burgenses" 
stopily si" z rodzimymi potrzebami w jednolity nurt lokacji na prawie 
niemieckim. Lubnica byla lokowana w 1238 r. wedlug prawa sredzkiego 
ad ius burgense, kt6re jest niczym innym, jak prawem niemieckim 61. 

W Gdansku w okresie p6zniejszym wyst"pujq burgenses Theutonici 62
• 

Skarysz6w, w!asnosc bozogrobc6w miechowskich, ze wzgl<,du na okolicz
nosc, ze wyst<,puje tarn villicus imieniem Zygfryd oraz termin „burgen
ses", by!by przyk!adem wczesnej lokacji, o kt6rej tresci r6wniez trudno 
cos blizszego powiedziec 63. 

Troch" materia!u do objasnienia roli prawno-municypalnej burgum 
i burgenses moze dostarczyc sfragistyka. Sigillum burgensium na Zacho
dzie pochodzi z XII w. i odnosi si" do wi"kszych miast 64

. W XIII-XIV w. 
oznacza cal'l ludnosc osrodka miejskiego, ale juz w XIV w. przewaza 
legenda piecz"tna na korzysc cives 6•. Miasta polskie zapozyczyly ten 
zwrot od Magdeburga lub miast lokowanych na prawie niemieckim 66• 

Wczesne i liczne s9 wzmianki z Pomorza, Wielkopolski, S19ska. Nie spo
tykamy ich prawie w Ma!opolsce 67• 

W Skaryszowie zauwazyc mozna, ze wlasnosc duchowna wczesnie 
przejawia tendencjE: do organizowania swych posiad!osci. W Krakowie 
w latach dwudziestych XIII w., lecz przed smierci,i Leszka Bialego, za 

s9 K. D z i e wo ri s k i, Geografia Tnebnicy i ujazdu trzebnickiego w o!,resie 

wczesnoSTedniowiecznym (Studia Wczesno.Sredniowieczne, t. I, Warszawa 1952, s. 32). 
60 Por. J. Gott s chalk, Beiträge zur Rechts-, Siedlungs u. Wirtschajl's-

geschichte de� Kreises Militsch bis zum Jahre 1648, Wroclaw 1930, s. 24. 
61 K.Wp., t. I, nr 214. 
02 Perlbach, nr 250. 
63 M a 1 e c z y 11 s k i, op. cit., s. 111-112. A. R u  t k o w s k a - P l ach c ins k a, 

Gmina miejska w poczqtkach XIII w. w Polsee (Wieki Srednie, Warszawa 1062, 
s. 147); Stownik geograficz-ny Kn'.ilestwa Polskiego, t. X, s. 655-656; T. L « 1 i k, 

Stare Miasto w L�czycy. Przemiany w okresie poprzedzajqcym. lokacN. Schylek 

XII i pocz. XIII w. (Kwartalnik Hislorii Kultury Material nej, R. IV, 1956, nr 4, 
s. 643). 

6·1 M. Ha i s  i g, Studia nad legendq pieczfci miP.jskiej, Wroclaw 1953, s. :!:3-26. 

o:; TamZe, s. 28-29. 
66 TamZe, s. 36. 
67 TamZe, s. 85-86; M. G u m  o w s k i, Najstarsze piecz�cie miast polskich XIII 

i XIV w"ieku., Torufl. 1960, s. 15 i n. 
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czas6w biskupa lwona funkcjonowala gmina niemiecka 68. Do przyczyn 
zorganizowania burgum w Miliczu mozna zaliczyc koniecznosc odbudo
wania osady po skutkach napadu tatarskiego" oraz ch�c umocnienia przez 
biskupstwo wlasnej pozycji w walce o wladztwo gruntowo-terytorialne 70

. 

W polowie XIII w. upada gr6d na prawym brzegu rzeki Baryczy 71, a cen
trum osadnicze przenosi si� na lewy jej brzeg .. Jest pewne, ze termin 
„burgum" jako wyjqtkowy w Polsee zapozyczony zostal z Zachodu, ;sdzie 
wyst�puje powszechnie. J ednak trudno wskazac konkretne miejsce zapo
zyczenia. Lokacja Milicza na prawie niemieckim w formie burgum praw
dopodobnie odbyla si� w l�tach 1241-1249, a nast�pnie osada przeszla 
zmienne koleje rozwoju. 

DAS BURGUM IN MILICZ. EINE STUDIE tJBER DEN ENTSTEHUNGSPROZESS 

DER STÄDTISCHEN SIEDLUNG 

Der Verfasser analysiert das bekannte Dokument des Fürsten Heinrich III. und 
der Stiftskirche von Wroclaw über Milicz aus dem Jahre 1249 unter dem Gesicht
spunkt des Inhalts des Begriffs burgum. Die Forschungsergebniss von M1 Mlynarski 
hält der Verfasser für unzulänglich und unvollständich. Zum Vergleich reic;ht der 

Verfasser zu Analogien in West-und Mitteleuropa. In Polen bedeuten ebenfalls 

burgenses oft cives, und burgum - Burgstadtsiedlung. Der Verfasser kommt zum 

Schluss, dass es keinen chronologischen Unterschied gibt zwischen der städtischen 

Lokation auf dem sog. deutschen Recht und der Entstehung des burgum. In der 
Urkunde von 1249 wird als Ausstattung des burgum ein Gelände genannt, dessen 
Grenzen zwischen dem Waldrand aus der Richtung Wroclaw und Grosspolen sowie 

dem fossatum verliefen; es konnte die Dörfer Duchowo und Wszewilki umfassen 
bzw. bis dahin reichen und sich flussaufwärts der Barycz ausstrecken. Gegenwärtig 

lassen sich die Grenzen des Geländes nicht mehr exakt rekonstruieren. Die Bere
chungen ergeben jedoch ein Gelände von 53 grossen Hufen. Ähnliche Ausstattungen 
erhielten in dieser Zeit benä.chbarte Siedlungen bei der städtischen Lokation, wie 

Zmigr6d, Powidz, Cerekwica, Trzebnica. Dies legt die Vermutung nahe, dass die 
erste städtische Lokation von Milicz vor der Mitte des XIII. Jh. stattfand. Die 

Lokation von Milicz unter der Bezeihnung burgum konnte wahrscheinlich in den 
Jahren 124.1-1249 erfolgen. 

,s S. Z a c h  o r o w s k i, Krak6w biskupi (Rocznik Krakowski, t. VIH, 1906, 

s. 122), rozszerza dawniejszy pogic1:d Szujskiego. Por. rec. S. Zakrzewski, Kwartal

nik Historyczny, t. XXI, 1907, s. 449. H. M u e n c h, Krak6w do roku 1257 (Kwartal
nik Architektury i Urbanistyki; t. III, Warszawa 1!?58, z. 1, s. 26). 

e11 M 1.i e n c h, Krak6w ... , s. 30-31. 
10 S. Fr e l e k, Wladztwo biskupstwa wroclawskiego w kaszteLanii milickiej 

Sh4ski Kwartalnik Historyczny Sobötka, R. XVIII, 1963, nr 4, s. 388). 
11 A. G a l u s z k a, M. M } y n a r s k a, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych 

w Miiiczu (WiadomoSci Archeologiczne, t. XXIV, 1957, z. 1 -2, s. 80, 82). 
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FRAN�ISZEK SZAFRANSKI 

STOSUNKI KULTURALNE DWORU BRZESKO-LEGNICKIEGO 

W PIERWSZEJ POLOWIE XV WIEKU 

Ludwik II, ksi11z� brzesko-legnicki, panuj11cy w latach 1399-1436, to 
postac niezwykle barwna. Zycie jego pelne bylo awanturniczych przed
si�wzi�c i przyg6d, bardzo ciekawe pod wzgl�dem obyczajowym. W cza
sach Ludwika II rycerstwo feudalne, zachowuj11c jeszcze pewne wartosci 
kulturalne wytworzone w epoce poprzedniej, weszlo juz w okres schyl
kowy, razem zreszt11 z przezywaniem sl� ustroju feudalnego. W XV w. 
na ksiqz�cych dworach utarly si� juz pewne zwyczajs, i obyczaje zwiiizane 
z wystawnym trybem zycia poci11gaj11cym za sobq wprowadzanie okreslo
nych zasad w zycie tych dwor6w. Uczty i bale, turnieje i igrzyska rycer
skie, a takze widowiska teatralne byly scisle zwi11zane z codziennym zy
ciem bogatych feudal6w. Cz�sto byla to takze forma ukazania przepychu 
i bogactwa ksi11z�cego dworu. Totez dobra i majqtki ziemskie nie zaspo
kajaly juz potrzeb i wydatk6w rycerskich, coraz bardziej powszechne sta
walo sit:; Zycie ponad stan, rozrzutne i kosztowne, pozornie barwne w jego 

przyjemnosciach i uciechach, w rzeczywistosci plytkie. Z drugiej strony 
rycerstwo nie zylo odizolowane od spoleczenstwa. Przynajmniej do jego 
cz�sci docieraly nowe, rodzqce si� gl6wnie w miastach wartosci i dqi.enia 
reformistyczne pewnych kr�g6w kleru, nawet bunt przeciw kosciolowi 
i herezje. Wreszcie feudalna skrz�tnosc gospodarcza zacz�la odgrywac 
w koncu sredniowiecza rol� zdecydowanie pozytywnq w dziele post�pu 
gospodarczego, kulturalnego, a nawet spolecznego. 

W chwili kiedy Ludwik II obejmowal wladz�, dorobek ksi�stwa brze
sko-legnickiego powai.nie liczyl si� wsr6d innych ksi�stw sl11skich dzi�ki 
glosnemu z mecenatu kulturalnego Ludwikowi I, kt6ry polozyl duze zastugi 
w rozwoju kultury w swoim ksi�stwie •. T� bogat11 spuscizn� kulturaln11 
po kr6tkim panowaniu Henryka VIII otrzymal w spadku Ludwik II. Je-

1 Dorobek kulturalny Ludwika I omawia A. Ka rl o w s k a - Kam z o w a, Fu11-

dacje arty.stycine ksii:cia Ludwika I brzeskiego, Opole-Wroclaw 1970. 
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dnak przez dlugi okres swoich rziidow ksiiiz� niewiele uwagi poswi�cal 
zagadnieniom kulturalnym. Nie znaczy to, ze byly mu one zupelnie obo
j�tne. I w tym czasie, podobnie jak i za Ludwika I, kolegiata brzeska 
byla osrodkiem kulturalnym promieniujqcym na cale ksi�stwo brzeskie. 
Stosunek Ludwika II do kolegiaty brzeskiej w pewnym sensie byl mier
nikiem jego zainteresowania tradycjami rodowymi. Dokumenty niejedno
krotnie wskazujq na fakty obdarzania jej dobrami ziemskimi oraz przy
wilejami. I tak w 1412 r. ksiqz� nadal kolegiacie Sw. Jadwigi w Brzegu 
trzy wsie: Przylesie, Kruszyn�, Pantpytece, wraz ze wszystkimi ksiqz�cy
mi prawami i wolne od wszelkich obciiizen. Apelowal takze do swoich 
nast�pc6w o opiek� nad niq '· Nie zawsze ksiqz� dzialal bezinteresownie. 
Sprzedajqc np. kolegiacie 16 listopada swoje dochody zbozowe i oplaty 
siidowe w Przylesiu chcial uzyskac jednorazowo wi�kszii sum� pieni<;dzy. 
4 IX 1408 r. ksiiiz� przekazal jej wsie Kruszyn�, Stobraw� i Zwanowice 
wraz ze wszystkimi przywilejami ksiljz�cymi za sum� 150 grzywien, 
stwierdzajqc, ze majq one byi: wolne od wszystkich podatk6w, a ich wy
kup moze nastljpic jedynie za 100 k6p groszy polskich '· 

Dobra kolegiaty stale si� rozszerzaly, a jej zasoby finansowe musialy 
byc znaczne, skoro zn6w w 1414 r. kapitula kupila od ksi�cia wies Micha
lowice z siidownictwem nizszym i wyzszym oraz z dotychczasowymi pra
wami ksiqz�cymi. Ludwik, jak zresztii wi�kszosc feudal6w p6znosrednio
wiecznych, byl powsciqgliwym fundatorem na rzecz kosciola. Swiadczii 
o tym nieliczne (pomijajqc sprzedaze) wymienione wyzej nadania. Jedyna 
wlasna fundacja ksi�cia to pot�znych rozmiar6w klasztor kartuz6w pod 
Legnic11 (14 I 1423). Ksiiiz� polozyl wlasnii r�kq kamien w�gielny, umie
szczajiic na nim 5 zlotych dukat6w na pamiqtk� pi�ciu ran Chrystusa. 
Jan Dlugosz odnotowujiic fakt fundacji klasztoru pisze: ,,Primarius inter 
Poloniae Princeps habitus cui tarn insigni officio contigit defungi et sub 
Regni Poloniae terminio monasterium primum Carthusiense in Polonica 
ecclesia fundare" •. Dokument fundacyjny klasztoru, kt6ry znajdowal si� 
w Panstwowym Archiwum we Wroclawiu, zagim1l. Wiadomo jednak, ze
klasztor zostal wyposazony przez ksi�cia w dobra ziemskie zakupione od 
wdowy po Grzegorzu UnFuh. Otrzymal ponadto dobra w okolicach Nysy, 
kt6re 28 VIII 1423 r. jako spadek po Wernerze Nowaku zostaly przekaza
ne macierzystemu klasztorowi kartuz6w w Ausbach. M6wi o tym doku
ment wystawiony dla brata Leonarda, kt6ry upowazniony zostal do przy
j�cia wspomnianych d6br. Dokument ten, znajdujqcy si� w chwili obecnej 

2 C. Grünhagen, Urkunden der Stadt Brieg (CDS, t. IX, Wroclaw 1870, s. 101, 

nr 708). 

s TamZe, s. 95, nr 664. 
4 J. Dlugos z, Historiae Pulanicae libri XTI (Opera omnia, t. IV, wyd, A. 

Przezdziecki, Krak6w 1876, s. 317). 
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w Archiwum Kapitulnym, jest przeci�ty w dwöch miejscach. Trudno je
dnak stwierdzic, eo bylo przyczynq jego kasaty i kiedy to nast&pilo. Tak 
czy inaczej jest to znak anulowania poprzednich postanowien 5• Pr6bowa
no t� spraw� wiqzac z osob& pözniejszego biskupa wroclawskiego Piotra 
Nowaka, ktöry obejmujqc diecezj� wroclawsk11 zastal ogromnie trudm1 
sytuacj� gospodarcz11. W zwi11zku z tym d&zyl do uregulowania wszystkich 
spraw maj11tkowych biskupstwa: splaty zadluzenia i odzyskania utraco
nych maj11tk6w. Zwai:ywszy jednak, ie biskup Nowak pochodzil z rodzi
ny chlopskiej ze wsi Nowaki, nie mögl on dochodzic swoich praw jako 
prawowity spadkobierca wspomnianego Wernera Nowaka, prawdopodo
bnie_ rycerza, nie pozostajqcego zapewne z biskupem w zadnych stosun
kach rodzinnych. Uzupelnieniem dokumentu fundacyjnego byl akt wy
stawiony w 1424 r. przez ksi�cia Ludwika II. Z dokumentu tego wynika, 
ie klasztor budowany byl na posiadlosciach nalei11cych do parafii kosciola 
kolegiackiego pod wezwaniem Grobu Panskiego w Legnicy oraz kosciola 
pod wezwaniem Marii Panny. Totei ksiqi:� stwierdza, :i;e na wymienion11 
fundacj� wyrazil zgod� biskup wroclawski Konrad, starosta legnicki Zy
gmunt Langenaw, kierownik szkoly i rektor kosciola Panny Marii. Wedlug 
oswiadczenia wyzej wymienionych os6b przeor i konwent klasztoru kar
tuzöw, a taki:e ich poddani w nabytych dobrach zwolnieni zostali po 
wieczne czasy od obowiqzku dostawy corocznych danin. Jako rekompensa
t� ksiq:i;� przyznal kosciolowi kolegiackiemu stale wyposazenie, tj. po 
4 korce pszenicy i owsa oraz 4 gr czeskie rocznie. Ponadto zrzekl si� 
czynsz6w i datk6w koscielnych, a takie przysluguj11cego mu dotychczas 
czynszu z mlyna miejskiego Legnicy. Czynsz ten tak jak dot11d mial byc 
wyplacony w dzien sw. Marcina. K. Wutke przyjmuje, ie fundacja tego 
klasztoru rniala miejsce dla upami�tnienia :w'yprawy do Ziemi Swi�tej. 
Moi:na przypuszczac, ii ksi11z� znalazlszy si� w trudnej sytuacji w niewoli 
u Saracen6w powzi11l postanowienie, ie po szcz�sliwym powrocie do kraju 
wyasygnuje wi�ksz11 kwot� pieniP,dzy na fundacj� sakraln11. W takim 
kontekscie za!ozenie wlasnie tego klasztoru i sprowadzenie na Sl11sk za
konu kartuz6w o bardzo surowej regule, nakazujqcej mnichom milczenie, 
zupelne odizolowanie siE; od Swiata, skromne poZywienie, noszenie wlo

siennicy, a ponadto prac� fizyczn11, modlitw� oraz prac� naukow11, wyda
wac by si� moglo bardzo prawdopodobne, jako upami�tnienie najci�zszego 
okresu w zyciu ksi�cia. Na pewien zwiljzek z wypraw'l krzyzow'l wskazuje 
r6wniei: wezwanie klasztoru (M�ki Panskiej) oraz sceneria fundacji. Z dru
giej strony od wyprawy krzyzowej do Ziemi Swi�tej uplyn�lo ju:i; wiele 
lat. Kartuzi nalezeli do zakon6w reformistycznych, d11i11cych do zmian 

s Archiwum Archidiecezjalne we Wroclawiu, dokumenty w ukladzie · chronolo
gicznym, dokument z dnia 28 VIII 1423 r. 
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w zyciu kleru, a silnie popieranych przez Luksemburg6w. Do zwyczaj6w 
panujiicych w XV w. nalezalo czynienie dla nich fundacji i wst�powanie 
na starsze Ja ta do ich klasztoru. 

Budowa calego kompleksu budynk6w trwala do 1449 r., w kt6rym to 
wlasnie zostal przez biskupa wroclawskiego Piotra Nowaka poswi�cony 
kosci61 klasztorny. Jednakze jakas swiiitynia musiala istniec i wczesniej, 
skoro ksi�cia zgodnie z jego zyczeniem pochowano w tym klasztorze 
w 1436 r. Jest to r6wniez jakis slad powiiizan Ludwika z ideii kartuzöw. 
W 1471 r. obok ksi�cia pochowana tarn zosta!a takze jego c6rka Ja::lwiga. 
Mozna przypuszczac, ze klasztor budowano cz�sciami i jeszcze przed za
konczeniem budowy calego kompleksu budynk6w byl juz uzytkowany 
przez mnich6w. Na tym miejscu klasztor kartuzöw istnial stosunkowo 
kr6tko, gdyz w 1529 r. cala ta pot�zna budowla, jak wiele innych w tym 
czasie, zostala zburzona. Nie wiadomo, co stalo si� w tym wypadku z na
grobkiem Ludwika. Prawdopodobnie przeniesiony zostal w inne miejsce, 
lecz w p6zniejszym czasie slad po nim zaginql i do dnia dzisiejszego losy 
jego ni.e sii znane. 

Na czasy panowania Ludwika II przypada r6wniez zakonczenie budo
wy kolegiaty legnickiej. Konsekracji dokonal w 1425 r. biskup sufragan 
wroclawski Thylman. Prawdopodobnie Ludwik II w pewnym stopniu 
partycypowal w budowie kolegiaty. Wskazuje na to takze wspölny doku
ment Thylmana i Ludwika wystawiony w 1421 r." Ksiiiz� w pewnym 
stopniu opiekowa! si� tez istniejiicym w Legnicy szpitalem Sw. Mikolaja. 
W dniu patrona, 6 XII 1423 r., na prosb� przeora szpitala Ludwik II po
twierdzil wszystkie przywileje tego szpitala okreslajiice jego posiadlosci 
i dochody. Przywileje te szpital otrzymal od poprzednich ksiiiziit legni
ckich: Henryka, Boleslawa, Waclawa, Ruprechta oraz biskupa wroc!aw-
skiego Waclawa. 

Z czas6w Ludwika II pochodzii takze wiadomosci o przebudowie zam
ku legnickiego. Chodzilo o wzmocnienie jego obronnosci. W marcu 1416 r. 
Ludwik b�diic wraz z Zygmuntem Luksemburskim w St. Denis pisal do 
rady miejskiej w Legnicy i do swego marszalka Altzenaua w sprawie 
wyslania z St. Denis kamieqiarza, kt6rego zadaniem b�dzie wykonanie 
kamiennego gzymsu przy podwyzszeniu wiezy Jadwigi. W liscie ksiiiz� 
prosil o udzielenie mu wszechstronnej pomocy i dostarczenie potrzebnego 
budulca, tak aby wszelkie prace przy budowie wiezy zakonczyc w przy
szlym roku. R6wnoczesnie Ludwik polecal natychmiastowe skontaktowa
nie si� z cieslq Reuschherem, kt6ry mial si� zajqc pokrycie_m dachu nad 

o Sigi�mundi Rosiczii Chronica f?t mmierus episcopornm Vratislaviensum. (Ge

schichtschreiber Schlesiens des XV. Jahrhunderts, v. Franz Wachter, Wroclaw 1883, 

SRS, t. XII, s. 46). 
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wiezq 7
• Ksiqz" prawdopodobnie przyslal takze projekt, wed!ug ktorego 

wieza rniala byc przebudowana, a dach pokryty. Za wz6r posluzyla jakas 
obronna budowla francuska. Ludwik, poswi"cajqc tyle uwagi odbudowie, 
a wlasciwie przebudowie i znacznernu podwyzszeniu wiezy Jadwigi, za
pewne juz w6wczas planowal na swoj'I siedzib" zarnek legnicki, a nie za
rnek brzeski. W odbudowane cz<asci wiezy na wysokosci 10 rnetr6w urnie
szczony zostal korytarz, wok61 kt6rego na zewnqtrz znajdowa!y si<a otwo
ry okienne. Mozna z nich bylo ostrzeliwac ca!y teren zarnku i przylegajqce 
do niego dzielnice rniasta. Opr6cz tego dzi<aki specjalnyrn -;;rz>1dzeniorn 
w I?Odlodze obroncy rnieli rnoznosc ostrzeliwania zewn<atrznych scian 
wiezy. Nad tyrn urzqdzeniern obronnyrn znajdowala si<a jeszcze czworo
kqtna nadbudowa sluzqca jako pornieszczenie dla zalogi oraz punkt' obser
wacyjny. Tak skonstruowana wieza niewqtpliwie byla jednyrn z waznych 
elernent6w obrony w czasach wojen husyckich, gwarantowala bezpieczen
stwo zarnku. Stqd ksiqZ'a, widzqc tarn bezpieczniejsze dla siebie schronie
nie, Legnic" wybral na swojq siedzib<a. 

Poczqtek..XV w. - to okres, kiedy na S!qsku zaczql si" rozwijac kult 
sw. Jadwigi. Ze zrozurnialych wzgl"d6w szczeg6lne znaczenie rnial ten 
problern w ksi"stwie brzesko-legnickirn. Pojawi!y si<a w6wczas skr6cone 
teksty Legendy o §w. Jadwidze, rnaj11ce niew>1tpliwie na celu rozpowszech
nienie na calyrn S!>1sku jej popularnosci. Istniejq przypuszczenia, ze teksty 
te powstaly na terenie ksi"stwa brzesko-legnickiego •. Ludwik II odbudo
wujqc wspornnian11 wiez" zamkow,i nie zapornnial o uczczeniu patronki 
rodu. Jedna z kornnat poswi�cona byla wlasnie sw. Jadwidze. Tarn umie
szczono jej obraz, przed kt6ryrn palila si" wieczna lampa 9• 

Nie wierny natorniast, czy ksi,i:i:" opiekowal si" rniejscowyrni ludzmi 
nauki i ku!tury, chociaz jest pewne, ze dzialali oni na terenie ksi11:i:�cych 
posiadlosci. Na uwag" zasluguje znany uczony z Uniwersytetu Jagiellon
skiego Jan z Kluczborka, kt6ry po ukonczeniu studi6w na uniwersytecie 
praskirn przeni6sl si" do Krakowa i tu jako wykladowca tej uczelni pierw
szy uzyskal tytul doktora teologii. W czasie pobytu na Uniwersytecie 
Jagiellonskirn rozwin>1! szerok'I dzialalnosc dydaktyczn11 i naukowq. Tu 
zaslynql takze jako kaznodzieja, szczeg61nie kazan wygloszonych z okazji 
zwyci<aslw nad Krzyzakarni w 1410 i w 1414 r. W 1423 r. Jan przy.byl do 
Kluczborka i dal si" poznac jako reforrnator kluczborskiej szkoly. W uzna
niu zaslug rnieszczanie kluczborscy przekazali Janowi i szkole znaczne 
beneficja. Po jego srnierci dochody z tych benelicj6w przeznaczono na po
rnoc dla najzdolniejszego i najbiedniejszego ucznia kluczborskiej szkoly, 

7 F. W. Schi r r mache r, Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres Weich

bildes bis zum Jahre 1455, Legnica 1866, s. 306, nr 489, s. 305, nr 488. 
8 Kartowska-Kamzowa, op. cit., s.·135-136. 

s TamZe, s. 140. 
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ktciry m6glby si" p6zniej ksztalcic na uniwersytecie. Cz"sc dochod6w nato
miast przeznaczono dla biednych starc6w 10. Jan przebywal kr6tko w ro
dzinnym miescie, juz bowiem w 1424 r. wr6cil do Krakowa, aby w dal

szym ci&gu rozwijac swoj& dzialalnosc naukow11. 
Jak juz wspomniano, w czasie pobytu Jana w Kluczborku zaopiekowali 

si" nim bardzo troskliwie mieszczanie. Brak natomiast wiadomosci, czy 
ksiqz" chociaz w minimalnym stopniu zainteresowal si" uczonym. Nie
Wqtpliwie caloksztalt dzialalnosci Jana z Kluczborka byl niezgodny z po
lityk& Ludwika II, a jego smiale wyst&pienia w slowie i pismie nie rnogly 
mu zjednac przychylnosci ksi�cia. W najblizszym otoczeniu pary ksi,iz<:cej 
nieznaczny tylko procent dworzan posiadal studia uniwersyteckie. J edynie 
Jan Bauda z Kluczborka ukmiczyl Uniwersytet Jagielloliski i umieszczony 
byl na liscie zakciw krakowskich w 1405 r. 11 Wkr6tce po ukoliczeniu stu
di6w od 1414 r. rozwin&l on swoj& dzia!alnosc na dworze ksi&z,:cym, pel
ni&c funkcj" pisarza ksi&z,:cego. Wszechnica Krakowska cieszy!a si,: duz& 
popularnosci& wsr6d mlodziezy ksi,:stwa brzesko-legnickiego. Za Ludwi
ka II z Brzegu wyjechalo na studia 46 scholarzy, z Kluczborka - 21, z Le
gnicy - 14. Z miast sl&skich opr6cz Wroclawia w!asnie Brzeg, Kluczbork 
i Legnica mog& poszczycic si<: najwi<:kszq liczb& mlodziezy studiujqcej 
w Krakowie. Duzy naplyw mlodziezy na Uniwersytet Jagielloliski wyni
kal z tego, ze w ksi,:stwie brzesko-legnickim w tym czasie istnialy dobrze 
zorganizowane szkoly. W Brzegu dziala!a szkola klasztorna u dominika-. 
n6w, szko!a kolegiacka oraz szkola parafialna przy kosciele Sw. Mikolaja. 
W Legnicy szkola przy parafii Sw. Piotra i Pl!wla od 1309 r. dzialala ju:i: 
jako wyzej zorganizowana. Opr6cz tego szkoly znajdowaly si<: takze przy 
innych parafiach ksi,:stwa brzesko-legnickiego: w Kluczborku, Zlotoryi 
i innych. W Zlotoryi np. istnia!a r6wniez dobrze zorganizowana jeszcze 
przez Ludwika I szkola, kt6ra p5zniej miala zaslyrn1c jako gimnazjum 
humanistyczne. 

Jak bylo z poziomem umyslowym dworu i z wyksztalceniem otaczaj&
cych ksi<,cia ludzi? Wsr6d student6w krakowskich ksi"stwa brzesko,leg
nickiego nazwiska nast<:puj&cych os6b pokrywaj& si<: z nazwiskami riwo
rzan Ludwika II: Cristoforus Sfobsdorff de Brega, Andreas Thomme 
Stynavia, Franciscus Lemberg, Joannes Jacobi Poseler (Rozeler), Ciemens 
Heyseler, Nicolaus Jankewicz, Michael Jankewicz, Petrus Nicolai de Fal
kenberg, Marcinus Joannis de Monsterberg, Henricus Joannes de Monster
berg. Ludwik dopuszczal wis>c do swego otoczenia ludzi ceni&cych sobie 
kontakt z Krakowem, choc sam tego kontaktu nie utrzymywal. Fakt ten 

to K. Mora w s k i, Historia Uniwersytetu Jagielloil,skiego, t. I, Krak6w 1900, 

s. 140-141. 
11 Album studiosorum Univetsitatis Cracoviensis, t. I, Krak6w 1887·, s. 22, 
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ma swojq wymowP,. Wielu 8lqzakciw odbywalo takze studia na uniwersy
tecie w Pradze i w Bolonii. Wedlug Barycza 12 i Wostrege "· w XV w. 
w Pradze studiowalo okolo 200 student6w pochodzqcych ze Sl'l�ka. Legnica 
i Brzeg nalezaly do tych miast slqskich, kt6re dostarczaly najwiP,cej ·mlo
dziezy na Uniwersytet Karola w Pradze. Nazwiska tych student6w jednak 
nie pokrywajq siP, z nazwiskami dworzan ksi'li�cych. Za panowania Lud
wika II w Pradze przebywal niejaki Piotr z Brzegu. Nie wiadomo jednak, 
o jakiego Piotra tu chodzi. Byc moze by! on jednym z ki.Jku o tym imfe.niu 
wys!f;puj&cych w otoczeniu Ludwika. Mozna by tu brac pod uwag� Piotra 
Jankewicza Jub Piotra Hulczenera, p6iniejszych rajc6w w Brzegu. Z Le
gnicy natom[ast przebywal w tym czasie w Pradze Mateusz. Na dworze 
ksi11z�cym w 1415 i 1416 r. wystP,puje tylko jeden czlowiek o tym imie
niu - Mateusz Heiner. Trudno jednak stwierdzic, czy studiuj,icy w po
cz11tkach XV w. w Pradze Mateusz jest tq sam'I osob&, kt6ra wystP,puje 
w ksiqz�cych dokumentach. W XV w. duz::i popularnosciq wsr6d S!qzak6w 
cieszy! siP, r6wniez uniwersytet w Bolonii. Pfotenhauer" odnotowuje 
kilkadziesi11t os6b pochodz,icych ze Sl,iska, kt6re studia uniwersyteckie 
w XV i XVI w. km\czyly w Bolonii. Wsr6d nich jest rciwniez kilka osob 
z ksiP,stwa brzesko-legnickiego: Wolframus de Panewicz (1350), Henricus 
Ratischoni (1366), Melchior Horman (1492), Casparus Margenaw (1500). 
Zaden z nich jednak nie wyjecha! na studia do Bolonii w czasach Lndwi
ka I i Ludwika II. Tak wi�c zdecydowana: wi0,kszosc mlodziezy z ksi�stwa 
brzesko-legnickiego studiowata na Uniwersytecie Jagiellor\skim. Wyply
wato to zapewne z potrzeby utrzymania w taki wlasnie spos6b duchowej 
lqcznosci z Macierz11, eo dla naszych rozwazar\ jest faktem nie bez zna
czenia. 

W srcid urz�dnikciw dworskich czolowe miejsce kulturalne zajmowa! 
oczywiscie kanclerz. Bardzo wyraznie zarysowujq si� okresy dzialalnosci 
poszczegcilnych pisarzy-kanclerzy, chociaz obok nich wystP,pUj'I w tym 
czasie takze inni pisarze. Z pierwszymi latami rzqdciw Ludwika II w ksi�
stwie brzeskim nierozerwalnie wi&ze siP, osoba kanonika brzeskiego Fran

. ciszka Briegera, piastujqcego urz'ld pisarza w latach 1400-1414. W tym 
czasie obok niego w sporadycznych wypadkach wyst�puj't inni pisarze, 
jak: Jorge z Tarnowic, Waclaw, Mikolaj Runge oraz Henryk Schorgast . 

. Po :Franciszku Briegerze w dalszej kolejnosci znajdu.i'I siP,: Jodok Czebe-

u H. Bar y c z, Dziejowe zwiqzki Polski z Uniwersytetem. Karola w Pradze 
(Przegl�d Zachodni, R. IV, 1948, nr 1). 

u W. Wo s t r y, Die Schlesier an der Universität Prag vor 1409 J. (Zeitsch�·itt 
des Vereins für Geschichte Schlesiens - dalej skr6t: ZfGS - t. 66, 1932, s. 11). 

u P. Pfote n haue r, Schlesier auf. d. Universität Boiogna (ZfGS, t. ·2s, 18941 

s. 433-446, t. 29, 1895, s. 268-278). 
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nicz (1415-1420) oraz wspomniany juz Jan Bauda (1420-1435). Wyzej 
wymienionych trzech pisarzy uwazac nale:i:y za kancelerzy. Zresztq nie
kiedy sami si,: tak tytulowali (.,oberster schreiber, canzler"). Wypada 
wspomniec jeszcze o dw6ch pisarzach dzial.aj.icych wsp6lczesnie z Janem 
Baud.i, kt6rzy r6wniez cz,:sto wyst,:puj.i w otoczeniu ksi,:cia. Byl to kano
nik legnicki Jan z Zagania oraz Wilbolt Lyntner. 

Szczeg6lowej analizy wymaga caty zesp61 innych urz<:dnik6w ,.lwor
skich i posiadaczy dworskich godnosci. Rekrutowali si,: oni z r6znych sro
dowisk spolecznych. Wsröd 27 os6b bylo 13 rycerzy, 6 mieszczan oraz 
8 duchownych rekrutujqcych sii;, z rycerstwa. Sposr6d duchownych -
rycerzy urz.id pisarza sprawowali: Jan Bauda - proboszcz z Legnicy, 
Jan z Zagania - kanonik z Legnicy, Jorge z Tarnowic i Ulrych Speier -
kanonik z Wroclawia. Sprawowanie urz,:du najwyzszego pisarza przez 
osob<: pochodz.ic.i z rodu rycerskiego, a r6wnoczesnie duchown.i, potwier
dzaloby hipotez<: o duzej randze tego stanowiska na dworze Ludwika II. 
Inne wazniejsze stanowiska dworskie, marszalk6w i starostöw. piastowali 
rowniez rycerze: Tamme Monstirberg - starosta brzeski, Augustyn Ye
zer - marszalek ksi.iz�cy, Henryk Gebelczke - marszalek ksiqz�cy, 
Henryk Rabenaw - marszalek ksiqz,:cy, Hencz Alczenaw - marszalek 
ksiqz�cy. Mieszczanie natomiast byli pomocnikami pisarzy, wyst<:pujqc 
wspölczesnie z wymienionymi ·wy:i:ej „oberster schreiber" - kanclerzami, 
oraz ochmistrzami (Henryk Debitsch). 

Uwierzytelniajqc dokumenty ksiqz,: poslugiwal si,: dwoma rodzajami 
piecz,:ci: mal'l w ksztalcie elipsy oraz duzq o srednicy 8,5 cm z napisem 
w otoku: SIGILLUM LUDOWICI SECUNDI DEI GRACIA DUCIS SLESIE 
ET DOMINI BREGENSIS. Piecz,:c ta przedstawia wizerunek ksi,:cia w pe
lnej zbroi z czapkq ksiq:i:<:C'l na glowie. W jednej r�ce ksiqz,: trzyma miecz, 
w drugiej proporzec na wysokim d'rzewcu. Na dole po prawej stronie 
znajduje si,: orzel piastowski, a u göry szyszak, nad ktörym widnieje röw
niez piastowski orzel. Na dole z lewej strony umieszczony jest herb ksi,:
stwa legnickiego, u g6ry natomiast szyszak z piöropuszem. W görnej 
cz,:sci piecz,:ci poza obramowaniem wizerunku i herb6w znajdujq si,: 
litery H - S, na dole zas te same litery w odwrotnym porz.idku S -- H. 
Sq to chyba inicjaly grawera. Na odwrocie piecz,:ci u dolu widnieje orzel 
piastowski w herbowej otoce, u göry natomiast orzel stoj11cy na szyszaku. 
Calosc ozdobiona jest ornamentem, poza kt6rym znajduje si<, napis: 
S. LUDUI ICI DUC! S LEG NICENCIS. Mala piecz,:c ksiqz<,ca jest taka 
sama, jak odwrotna strona duzej piecz<,ci. Piecz<,c ta posiada taki sam 
herb jak ·umieszczony na piecz<,ci Ruprechta legnickiego pochodz<1cej 
z 1373 r. Duza piecz<,c odmienna jest natomiast od piecz,:ci innych ksiqzqt 
brzesko-legnickich. Mo:i:na jq poröwnac do piecz,:ci uzywanych przez nie
ktörych ksiqzqt Dolnego Slqska zaröwno w XIII, jak i w XIV w. Tego 
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typu piecz,;ci11 poslugiwal si,; jako ostatni w koncu XIV w. (1379) Henryk 
VI, ksi'!Zf; �aganski i krosnienski "· 

W poczqtkowym okresie rozbicia dzielnicowego wyrainie zarysowal si,; 
podzial piecz,;ci ksiqi:qt slqskich. Dolnoslqscy ui:ywali w tym czasie pie
cz,;ci pieszych w odr6znieniu od ksiqzqt opolskich poslugujqcych si� pie
cz,;ciami konnymi. W XIV w. typy piecz,;ci na Dolnym $)qsku jui: wymie
szaly sl,;, zacieral s1,; padzial mi,;dzy regionami, ale z czasem pojawila si,; 
piecz,;c majestatyczna przedstawiajqca ksi,;cia na tronie. Ludwik II nie 
przyj'!l wzoru piecz,;ci piersiowej swego dziadka Ludwika I, ani tez pieczf;
ci herbowej swego ojca Henryka VIII, lecz nawiqzal raczej do motyw6w 
piecz,;ci tradycyjnych - pieszych, o kt6rych byla juz wyi:ej mowa. 
Z uwagi na prowadzonq przez ksi,;cia stalq korespondencj,;, pisanie doku
mentciw w najrozmai tszych okolicznosciach, pisarze przebywali stale 
w towarzystwie ksi,;cia. 

W najog6lniejszych zarysach dwcir legnicko-brzeski nie r6i:nil si,; 
w sposcib zasadniczy od innych dworciw, a Ludwik II od innych ksi'IZ'lt 
s]qskich tak w zakresie polityki, jak i w dziedzinie gospodarczej czy kul
turalnej. Na swcij sposcib byl on jednak jednostk'! fascynujqC<\, jednostk'! 
o niepowtarzalnej indywidualnosci. Niemal polow,; i:ycia sp,;dzil na podrci
i:ach i wyprawach poza granice ksi,;stwa. Do tradycji dworu Ludwika II 
nalei:a!y Wf;dr6wki wraz z orszakiem krcilewsk.im (cesarskim). Chodzilo 
przy tym nierzadko o ch,;c ukazania swego bogactwa, przepychu i w ogole 
wyrciznienia si,; czyms wsrcid najblizszego otoczenia dostojnikciw kr6Jew
skich (cesarskich). Temu celowi nie qtpliwie sluzyla wspaniala uczta 
wydana przez Ludwika II w 1414 r. dla wszystkich elektorciw, kt6n\ mimo 
silnego sprzeciwu krola rzymskiego Zygmunta Luksemburczyka ksiqi:f; 
doprowadzil do skutku ", jak rciwniez w pewnym sensie i sam slub ksif;cia 
z Eli:biet<1 brandenburskq w Konstancji, o ktcirym przeciez glosno m6wiono 
chocby dlatego, i:e uroczystosci weselne zaszczyci! sam Zygmunt "· Otocze
nie ksi,;cia musialo si� niewqtpliwie dostosowac do jego zwyczajciw, 
przyjmuj<1c r6wnoczesnie wszystko to, eo stawa!o si,; w6wczas modne 
w zachodniej Europie, eo urozmaica!o i:ycie monarszych dworciw. Przy
spieszalo to zapewne wynaradawianie. Z drugiej strony jednak •-,ywy 
kontakt z kultur„ zachodni'l mial i swoje dodatnie strony, ktcire nie ogra
niczaly si,; tylko do obyczajowosci rycerskiej. Swiadczy o tym wspomniana 
fundacja klasztoru kartuz6w lub sprowadzenie kamieniarza francuskiego. 

u Archiwum Paristwowe Miasta Wroclawia i Wo). Wroclawskiego, Oddzial Te

renowy w Legnicy, nr dok. 201. 
iis Liegnitzer Chronik. Fortsetzung der deutschen Ubersetzung der Chronica Prin

cipum Poloniae, 1390-1506, wyd. F. Wachter, SRS, t. XII, Wroclaw 1883, s. 98-99. 
11 Die Urkunden Kaiser Sigmunds 1410-1437 (Regesta imperii, t. XI, cz. 2, wyd. 

W. Altmann, Innsbruck 1897-1900, s. 219, nr 3093a). 
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,:,·: W aito \�: tym miejscu j'eszcze wspomniec o dzialalnosci zwhizku rycer
skiego pod nazw<1 Zwi<1zek Ps6w Gonczych, ktciry zalozony zostal w 1413 r, 
przez biskupa· Wadawa, Do Zwü,zku lego nalez_alo wielu ksifli<1t slf\skich, 
a w tym i Ludwik II, kt6ry pö smie�ci biskupa Waclawa stanfll na jego 
czele, ·zwü\zek dzielil si� na 6 grup, Kazdej z nich przewodzil jeden z ksia
i&t sl<1skieh, Oprcicz ksi�cia nalezalo do grupy 4 rycerzy „Alteste", Wielu 
rycerzy, kt6rych wymieriia si,; w skladzie zwiqzku, wyst<;powalo w naj
bÜzszym--ötoczeniu ksi<;cia Ludwika IL Dokument biskupa Wadawa po
woluj<1cy ·do zycia Zwi<1zek Psciw Gonczych, wystawiony 7 Vill 1413 r., 
okresla r6wriiez cele i zada'nia tej organizacji: wzajemne wspieranie si� 
w sprawach slusznych i w sprawach dziedzictwa, wzajemn<1 pomoc w tru
dnych sytuacjach fpozar, kl,;ski zywiolowe) oraz zapobieganie sporom we
wn'<;trznym. Duzq wag,; przywiqzywano do organizacji zycia towarzys
kiego, a wi,;c dworskich uroczystosci 18, Siedzib<1 Zwi<1zku Psciw Goficzych 
byla Legnica, 

-- Ludwik II jakkolwiek sw<1 postaw<1 pod pewnymi wzgl<;dami odbiegal 
odcprzeci<;tnych' ciwczesnych norm, przedstawial jednak typ feudala sku
piajqcego charakterystyczne cechy pi<;tnastowiecznego bogatego pana 
sli\skiego, holdtij<1cego obok rodowej dumy zasadom sredniowiecznego 
uniwerSalizmu, pozbawionego wyraznej swiadomosci narodowef mimo 
o'biektywnej' polskosci swego otoczenia. Ten typ' - moze nie tak wyraznie 
zarysowany kulturalnie - reprezentowalo w XV w, wielu Piast6w sl<1-
skich, choc byly niew<1tpliwie wyjf\tki o .duzej swiadomosci narodowej 
i ·politycznej, jak Mikolaj opolski czy Boleslaw II cieszynski. 

DIE KULTURELLEN VERHXLTNISSE AUF DEl\)'. HOF VON BRZEG-LEGNICA 
IN DER ERSTEN HÄLFTE DES XV. JAHRHUNDERTS 

Ludwig II. verfügte über ein reiches kulturelles Erbe seines Grossvater� Lud
wig I. und die Stütskirche. in Brzeg bildetet weiterhin das kulturelle Zentrum 
im Fü.stentum. 
·� Der Fürst selbst liess unweit von Legnic� ein gewaltiges Kartäuscrklostcr 

erri'Chten, bet'eiligte sich an der Erneuerung des St. Nikolaus-Krankenhauses in 
Le�nica sowie am Bau sakraler Bauwerke. Viel Aufmerksamkeit schenkte er dem 
{!mbau der Burg in Legnica; Steinhauer liess er sogar aus Fankreich herbeiführen. 

Ludwig unterhielt keine engeren Beziehungen zu Krak6w, er sorgte auch weder 
für· dl� yertre.ter der Wissenschaft noch für die Jugend, die nach Krak6w zum 

··-· f'. 

18'it M a ·r k g  r a f, Vber eine Schlesische RittergeseUschaft am Anfange des 15. 

Jd:hrhuiiderts (Kleine Schriften •zur Geschichte Schlesiens u. Breslau, Wroclaw 1915, 
S, 81-95), 
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Studium zog, obwohl zahlreiche Studenten aus Familien stammten, die in engen Be

ziehungen zum Fürst'en standen. Zahlreiche Studenten studierten an der Univer

sität in Prag. Wir finden aber später diese Menschen in der Umgebung des 

Fürsten nicht. Von der Universität in Krak6w dagegen ist nur Jan Bauda später 

Hofschreiber beim Fürsten geworden. Es kann hinzugefügt werden, dass zu Ludwigs 

Zeiten in Schlesien ein Ritterbund unter dem Namen „Die Hetzhunde'', Der Fürst 

gehörte zu den Mitbegründern und nach dem Tode des Bischofs Waclaw !::itand er 

an der Spitze dieses Bundes. 
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JOZEF LESZCZYNSKI 

STOLEC - NIESPOKOJNA\ WIES 

(Przyczynek do dziejöw ruchöw chlopskich w ksi,:stwie zi,:bickim) 

Stolec - stara osada slowianska 1 polozona na poludniowy wsch6d od 
Z,ibkowic - w czasach nowozytnych byla juz zupetnie zgermanizowana. 
W 1240. r. zostala ona osadzona na zachodnim prawie czynszowym 2• Do 
1568 r.' pozostawata w posiadaniu ksi,iz<1t zi�bickich, od kt6rych nabyla 
j,i rodzina Burghaus<iw. Stolec mimo niekorzystnych warunk6w glebowych 
byt wsi,i ludn,i i dobrze zagospodarowan,i. W polowie XVI w. liczyt 76 
gospodarstw kmiecych, 6 zagrodniczych oraz 4 tzw. zagrody dworskie '· 
Jednakze wojna trzydziestoletnia • pozostawita w nim na wiele lat trwale 
slady w postaci pustek oraz spadku liczby inwentarza zywego. W 1655 r. 
liczba kmieci zmniejszyla si� do 57. W ich posiadaniu znajdowalo si� 
prawie 55 lan<iw gruntu. Na jedno gospodarstwo zatem przypadal srednio 
niespelna !an roli. Najwi�ksze mialo 1'/, tanu, najmniejsze - t/6 lanu. 
R<iznice w uposazeniu gospodarstw kmiecych w ziemi� byly wi�c tutaj 
znaczne. Znajduj,ice si� w archiwach materialy zr6dtowe z polowy XVII w. 

1 Przyznawala to nawet nacjonalistyczna nauka niemiecka. Por. np. Am Born der 

Heimat. Ein Heimatbuch für ;ung und alt im Kreise Frankenstein, Zc1bkowice 1926, 
s. 230. 

2 Historia Slqska, t. I, do roku 1763, pod red. K. Maleczyllskiego, cz. 1, do polowy 
XIV w., Wroclaw 1960, s. 399. 

3 Am Born ... , s. 104, podaje mylnie, i.e w posiadaniu Burghaus6w znalazl sif;: 
Stolec jui: w 1558 r. 

4 Urbarium, b. d. (1556), Archiwum Pa6stwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wro
clawskiego (dalej skr6t: AP Wroclaw), Ksi�stwo ZiE:bickie (dalej skröt: Ks. Z.), Rep. 
30 VIII Je. 

5 W czasie walk o Klodzko w 1622 r. wieS zostala doszcz�tnie spalona przez 
Sasöw. W latach 1641-1642 dwukrotnie zniszczyli je\ gruntownie Szwedzi (Am 
Born ... , s. 107, 230). 
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nie wspominaj'I ani o zagrodnikach, ani o chalupnikach lub komornikach 
w Stolcu 6• 

Na poczqtku drugiej polowy XVI w. dominuj'IC'I rol� w swiadczeniach 
kmieci stoleckich na rzecz dworu odgrywala renta pieni�zna. Stanowila 
ona 81,50/o wartosci. wszystkich ci�zar6w feudalnych 7. Gdy jednak wies 
przeszla w prywatne posiadanie i riowi wlasciciele zacz�li w niej intensyw
nie rozwijac gospodat'k� fol warczn'I, coraz wi�kszego 'znaczenia zacz�la 
nabierac paitszczyzna. W Stolcu powstaly dwa folwarki: g6rny i dolny. 
Na przelomie XVI i XVII w. przylqczono do nich 8'/3 lanu wykupionych 
grunt6w · kmiecych. Od czas6w wojny trzydziestoletniej zacz�to kmieciom 
podwyzszac wymiar paitszczyzny, wprowadzac nowe podwody i korzystac 
z wprowadzonych w6wczas zaostrzonych przepis6w ·O najmie przymuso
wym dzieci chlopskich. Obok np. podw6d do Zqbkowic, Zi�bic i Klodzka 
narzucono kmieciom podwody do Wroclawia, Karniowa i innych! miast, 
narzucono im nowe rodzaje robocizn na folwarkach i w ogrodzie dwor
skim. Najwi�cej tych niekorzystnych dla chlopow zmian nastqpilo w okre
sie, gdy wlascicielem Stolca byl baron Franciszek Zygmunt von Burghaus. 
One tez staly si� przyczym1 wystqpienia chlop6w stoleckich przeci'wko 
dworowi s. 

Ruch ten, aczkolwiek scisle lokalny i w dodatku malo radykalny, 
z kilku wzgl�d6w zasluguje n;,. baczniejszq uwag�. Wsr6d nich na pierwszy 
plan wysuwa si� fakt, ze chodzi tutaj o wysiqpienie chlopskie w Stolcu, 
wsi posiadajqcej bogate tradycje walk antyfeudalnych si�gajqce Xlll w. 
To wlasnie w Stolcu w latach 1279-1281 chlopi odmawiali uiszczania 
dziesi�ciny kosciolowi 0, to wlasnie tutaj w okresie reformacji rozwin::11 
si� silnie ruch anabaptyst6w, kt6rzy za wywolanie zaburzet't,zostali ukarani 
obci�ciem pod pr�gierzem uszu i 'wygnaniem z kraju 10, tu wreszcie 
w grudniu 1653 r. protestanccy z reguly chlopi wraz z wlascicielem wsi 
stan�li w obronie swego kosciola „redukowanego" pod oslonq rapierow 
dragoitskich przez komisj� cesarsk'I "· Jest przy tym rzecz'I charakterysty-

11 Vorbescheidt Titul Herrn Frantz Siegmundt von Burghaus mit.,der Gepauers
chafft zum Stolrz 24 V 1655, AP Wroclaw, Ks. Z., Rep. 30 III 5 p, s. 315-317. 

7 R. H eck, Studia nad poloieniem ekonomicznym tudnoSci wiejskiej na Slqsku. 

w XVI w., Wroclaw 1959, s. 123-124. 
s Vorbescheidt ... 24 V 1655,.AP Wroclaw, Ks. Z., Rep. 30 III 5 p

) 
s. 306-317. 

9 Historia chlop6w polskich, t. I, Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, pod 
red. S. Inglota, Warszawa 1970, s. 216. 

10 Historia SLqska, t. I, do rol�u 1763, pod red. K. Maleczyllskiego, cz. 2, od polo
wy XIV do trzeciej Cwierci XVI w., Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1961, s. 94---95; 
. A. K o p i e  t z, Kirchengeschichte des Fürstentums Münsterber.g und des Weichbil� 

des Frankenstein, Zqbkowice 1885, s. 104. 
JI P. Hein z e 1 m a n  n, Die Vertreibung der evo.ng. Pfarrer u.nd die Wegnahme 

der evang. Kirchen im Fürstentum Münsterberg und Weichbilde Fra'flkenstein im 
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czm1, ze tym razem do walki pchn�ly chlop6w nie wzgl�dy religijno-ideo
logiczne lub wyzysk ekonomiczny ze strony kosciola, lecz - jak w setkach 
wsp6lczesnych jej wysb\pieri. chlopskich - feudalna eksp!oatacja. Niemialy 
wptyw na zaj�cie si� wysb\pieniem ·chlop6w stoleckich mialo i to, ze w do
tychczasowych badaniach nad ruchami chlopskimi na Slqsku po wojnie 
trzydziestoletniej nie zajmowano si� zupelnie terenem ksi�stwa ziGbic
kiego. Powstala w ten spos6b biala plama sugerujqca, .ze ksi�stwo to bylo 
oazq ciszy i spokoju w stosunkach mi�dzy dworem a· chlopami. Przyklad 
Stolca swiadczy, ze tak wcale nie bylo. Ponadto przyczyny, kt6re pchn�ly 
chlop6w stoleckich do wystqpienia przeciwko Burghausowi, odzwierciedla
jq w pelni niekorzystne zmiany, jakie si� dokonywaly w polozeniu ludnosci 
wiejskiej na Dolnym S!qsku od czas6w wojny trzydziestoletniej. Na przy
kladzie walki poddanych ze Stolca mozna r6wniez poznac mechanizm 
dzialania feudalnego wymiaru sprawiedliwosci, jego niejako aprioryczn<1 
stronniczosc na korzysc klasy uprzywilejowanej, stanie na strazy intere
s6w feudal6w. ·· 

Niemaly wreszcie wplyw na wystqpienie kmieci stoleckich miaia oso
bowosc samego Burghausa. Sporo si� dotqd pisalo o spustoszeniach mo
ralnych; jakich dokonala wojna trzydziestoletnia w umyslach ludzi, 
szczegolnie szlachty "· Ch�c wzbogacenia si� za wszelki\ cen� i latwego 
zycia byla powszechnym zjawiskiem. ,,Zlota'' mlodziez szlachecka i nie 
tylko ona sp�dzala zycie na hulankach, grach hazardowych, urzqdzaniu 
burd i bijatyk. Niekiedy niekt6rzy sposr6d niej znajdowali czas na czyta
nie modnych naonczas romans6w francuskich. Moda na francuszczyzn� 
zataczala coraz szersze kr�gi. Zasadzala si� ona zresztq nie tylko na czyta
niu rornans6w, ale i holdowaniu modzie francuskiej w stroju, urzqdzanfu 
wn�trz mieszkalnych, nabywaniu pi�knych, bogato zdobionych karoc 
produkcji francuskiej, zakladaniu na modl� francusk& ogrod6w itp. 13 

Typowym reprezentantem tego poko!enia szlachty slqskiej byl baron 
Franciszek Zygmunt Bmghaus, syn bylego starosty ksi�stwa zi�bickiego 
Mikolaja, oficer cesarski w regimencie Cappauna, czlowiek bywaly w o\wie
cie, m. in. w 1631 r. przebywal w Polsee jako emigrant religijny, potem 
ponownie na poczqtku lat pi�cdziesiqtych, ale trudno ustalic, w jakim 
charakterze. Burghaus lubil towarzystwo, zwlaszcza oficerskie, zabawic 
si�, dobrze wypic i dobrze zjesc. Staral si� na nowo urzqdzic wn�trze zam-

Jahre 1653 {Corre.spondenzblatt des \1'ereins für Geschichte der evangelischen Kircrie 
Schlesiens, t. XII, 1910, s. 210.); J. L e s  z c z y I1 s k i, Chlop Slqski w walce z kontr

reformacjq w drugiej polowie XVII w. (Kwartalnik Opolski, R. IV, 1958, nr 2, s. 108). 
12 Por. np. W. C z a p 1 in. s k i, Emigracja polska na Stqsku. w Latach I65.5-1G60 

(Sob6\ka, R. X, 1955, nr 4, s. 561--562). 
u Historia Slqska, t. I, do roku 1763, pod red. K. Maleczyl1.skiego, cz. 3, od koilca 

XVI, w. do r. 1'/63, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1963, s. 531-533. 



306 J6zef Leszczyilski 

ku w Stolcu, zaloiyl tez tarn pi�kne rosarium. Byl wielkim milosnikiem 
i znawc11 koni. Na to wszystko nie wystarcza!a pensja oficerska oraz do
chody ze schedy po ojcu, dzielonej zreszt11 z bratem Karolem Mikolajem, 
podobnym jak i on utracjuszem. Obaj bracia znalezli si� w powa:i:nych 
tarapatach pieni�znych. Pozaciqgali u os6b prywatnych dlugi, nie p!acili 
podatkow. Pocü1gano ich za to kilkakrotnie do odpowiedzialnosci s11dowej, 
a Karo! Mikolaj znalazl si� nawet za dlugi w wi�zieniu "· Franciszek 
Zygmunt byl w dodatku czlowiekiem gwaltownym i okrutnym. Lubil si� 
pastwic nad slabszymi, szczegolnie nad sluibq i poddanymi, przekraczajqc 
nierzadko dozwolone prawem granice. W 1652 r. np. zostal postawiony 
w stan oskarienia przez fiskala kr6lewskiego za zadanie smiertelnych ran 
sludze Janowi Ulrichowi i zonie kmiecia ze Stolca Michala Lindnera, 
mianowicie 19 V 1650 r. Ulricha pchn11l szpadq, a 29 maja Lindnerow'l po
strzelil z pistolet6w. W wyniku odniesionych ran oboje po kilku tygodniach 
zmarli. W czasie procesu Burghaus twierdz'll, ie, zgon nastqpil na skutek 
nieprzestrzegania zaleceri lekarza w okresie rekonwalescencji. S'ld da! 
wiar� tym wyjasnieniom, dzi�ki czemu Burghaus unikniil kary za morder
stwo. Odpowiadal jedynie za zadanie ran. S'ld skazal go za to na 3000 flo
ren6w reriskich grzywny i polecil wynagrodzic krzywdy rodzinom ·pomor
dowanych "· Na skutek wyrainej stronniczosci sqdu Burghaus nie 
poni6sl zasluzonej kary. Rozzuchwalilo go to jeszcze bardziej. Bicie sluiby, 
a niekiedy wr�cz katowanic stalo si� trwalym zjawiskiem w zyciu dworu 
stoleckiego. Doszlo tei do nast�pnego morderstwa, tym razem calkowicie 
bezkainego. Zamordowany zostal pisarz prowadzqcy rachunki na foLwar
kach stoleckich. Sluiba i czeladz nie otrzymywaly latami od pana wyna
grodzenia i odziezy. Wszelkie pr6by zwolnienia si� z pracy w zamku lub 
na folwarkach w Stolcu koriczyly si� dotkliwym pobiciem „nieposluszne
go". 0 tego rodzaju praktyki oskarzal w 1657 r. Burghausa jego kamerdy
ner Jan Karo] Niemiez (Niemiec), pozostajqcy na jego sluzbie od 1651 r. 16 

Ciqgly brak got6wki zmuszal Burghausa do szukania coraz to nowych 
zr6del dochod6w. W 1650 r. usilowal np. wprowadzic w Stolcu przymus 
propinacyjny, na skutek czego znalazl si� w konflikcie z rad'l miejsk'l 
w Zqbkowicacn, kt6ra na mocy prawa mili i 'ZWiqzanego z nim scisle 

u Tagefahrt 29 X 1655, AP Wroclaw, Ks. Z., Rep. 30 III 5 p, s. 557; ,,Eodem 
{11 I 1656 - J. L.] seindt dass Kays. undt der Kays. Herren Darlehens Commissarien 
in Ober undt Nieder Schlesien Schreiben, alss dass Kays, Darlehn betreffende, Herrn 
Frantz Siegmundt undt Herrn Carl Niclass Freyherrl. Gebrüdern von Burghauss 
vorgelesen undt publiciret worden", tami.e, s. 612. 

15 Urtheil die von Herrn Auguste Frantz Kayserl. undt Königl. Cammer Fiscaln 
in Ober undt Nieder Schlesien contra Herrn Frantz Siegmundt Freiherrn von Burck
hauss etc. geklagte zwey homicidia betreffendt, tamZe, Rep. 30 III 9 1, f. 116-ÜS. 

16 Tagefahrt 1 VI 1657, tami:e, Rep. 30 III 9 m, s. 121-124. 
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przywileju piwnego miala monopol na utrzymywanie karczmy w Stoku 
i szynkowania w niej Zf\bkowickiego piwa. Spor oparl si� o s&d ksi<1z�cy, 
a proces zostal przez Burghausa przegrany 17• 

Burghaus usilowal r6wniez wycisna,c mozliwie jak najwi�cej ze swoich 
poddanych. To on wlasnie zabral im wsp6lne uzytki gromady, narzucal 
nowe podwody, zmuszal do pracy w rosarium, podwyzszal wymiar pan
szczyzny, z&dal placenia czynsz6w na p61 roku przed terminem i wprowa
dzal nowe oplaty na rzecz dworu. Chlopi nie chcieli si� zgodzic na, te do
datkowe obci.izenia. Najbardziej jednak gniewalo ich to, ze Burghaus 
przerzucil na nich ci�zary publiczne z przyl&czonych do folwark6w grun
t6w kmiecych oraz z uzytkowanych przez niego pustych gospod�rstw 
chlopskich (w sumie 6 lan6w gruntu). Chodzilo przy tym o niebagetelne 
kwoty id&ce w tysia,ce talar6w "· 

Pierwsze oznaki niezadowolenia panujqcego ws1·6d chlop6w stoleckich 
wysta,pily juz w 1650 r. Chlopi jednak nie zdecydowali si� na otwar(q 
walk� z panem. Czuli przed n,m przeciez ogromny respekt. Nie jest wyklu
czone, ze· na uspokojenie si� nastroj6w we wsi wplyn&l mord popelniony 
na Ulrichu i Lindnerowej, ale hipoteza ta nie znajduje potwierdzenia 
w zr6dlach. Na razie wi�c ch!opi pr6bowali dojsc do porozumienia z Bur
ghausem, proszf\C go o usuni�cie tego wszystkiego, eo zadraznialo stosunki 
mi�dzy dworem a gromadf!. Taktyka ta, cierpliwie stosowana przez kilka 
lat, nie przyniosla chlopom najmniejszego nawet sukcesu. Wobec nie
ust�pliwosci Burghausa nie pozostalo im nie innego, jak szukac sprawie
dliwosci na forum Sf\dowym. W marcu 1655 r. do Urz�du Ksia,z�cego 
w Zi�bicach wplyn�la skarga, w kt6rej kmiecie stoleccy prosili najwyzsze 
wladze ksi�stwa o rozstrzygni�cie sporu mi�dzy nimi a panem. Pod koniec 
kwietnia odbyla si� pierwsza rozprawa. Wyst�pujqcy w imieniu chlop6w 
adwokat Andrzej Riede! domagal si�, by Burghaus zwr6cil chlopom zqgra
bione grunty lub placil z nich podatki. Z&dal tez, by kmieci stoleckich nie 
poci&gano do zadnych powinnosci, kt6re nie zostaly uj�te w urbarzu, ani 
tez by nie podwyzszano wymiaru tych, kt6re zostaly w nim spisane. Nie
bezpieczrn1 dla chlop6w taktyk� obrony zastosowal reprezentujqcy interesy 
pana rz&dca ze Stolca Dawid Weidmann. Polozyl on nacisk nie lyle na 
merytorycznf! dyskusj� z argumentami przytoczonymi przez Riedla, choc 
w jego wyst&pieniu wcale nie zabraklo element6w polemicznych, ile na 
wm6wienie staroscie oraz jego wsp6lpracownikom, ze kmiecie stoleccy do-

17 Abschidt zwischen EE. Rath der Frankstein alss Klägern und Herrn 
Frantz Siegmundt undt Carl Niclassen von Burghauss Gebrüdern alss Beklagten den 
Stadt Kretschamb undt dessen Freyheiten zum Stoltz betreffendt, ZJ:lbkowice 23 IX 
1653, tamze, Rep. 30 III 9 1, f. 130-131. 

1s Vorbescheidt ... , 24 V 1655, tamZe, Rep. 30 III 5 p, s. 306-317. 
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puscili si<, sprzecznej z prawem rebelii. Straszyt ich przy tym widmem 
powszechnego na Siiisku powstania chlopskiego, jesli wladze b<,dq tolero
waly wystiipienia chlopskie w . rodzaju rebelii stoleckiej. Ta tolernncja 
doprowadzila jego zdaniem do wielkiego powstania chtopskiego w Cze
chach i w wielu kl'ajach niemieckich. Kreslqc ten apokaliptyczny obraz, 
Weidmann liczyl zapewne na to, ze w okresie dosc powszechnej w.sr6d 
szlachty sliiskiej obawy przed wojnq chlopskq " skloni najwyzszy siid 
ksi<,stwa do zakwalifikowania czynu chlop6w stoleckich jako buntu, a tym 
samym do oddalenia ich skargi i pociiigni<,cia do odpowiedzialnosci za 
rebeli<,. Burghaus m6glby w6wczas calkowicie tryumfowac. Weidmann nie 
osiqgniil jednak tego oelu. Nawet siid szlachecki nie m6gl si� doszukac 
w ruchu kmieci stoleckich znamion buntu czy nieposluszenstwa, zwlaszcza 
ze Riede! juz na pocziitku swego przem6wienia bardzo mocno podkreslil, 
iz chlopi zlozyli skarg<, na pana „ex nulla alia causa als ex summa nece
ssitate". Nie oznaczalo to jeszcze zwyci�stwa chlop6w. Urzqd Ksü1z�cy 
reprezentowal przede wszystkim interesy szlachty. W jego sklad wchodzili 
przeciez wlasciciele ziemscy 20, kt6rzy r6wniez zmuszali nierzadko swoich 
poddanych do nowych powinnosci. Sympatie ich byly wi<,c raczej po stro
rne Burghausa. Dlatego starosta zaproponowal stronom, polubowne zalat
wienie sporu, przy czym przyj<,cie jego propozycji przez chlop6w nie 
wchodzilo w og6le w rachubi;, gdyz oznaczaloby pogodzenie si<, z grabiezq 
grunt6w, placenie z nich podatk6w, dostarczanie spornych podw6d oraz 
przed.terminowe placenie podwyzszonych czynsz6w. Jedynie w mniej 
istotnych kwestiach przyznawal on racj� chlopom. Tak zwykle dzialala 
sprawiedliwosc feudalna. Gdy Riede] odrzucil ugod<, na zaproponowanych 
warunkach, starosta zapowiedzial kontynuowanie procesu i polecil kmie
ciom wykonywaC sporne robocizny w rosarium, ale nie „z powinnuSci", 

lecz na „prosb<,". Na tym pierwsza rozprawa si" zakonczyla "· 
Nast"pna miala si<, odbyc 7 maja. Doszlo jednak do niej dopiero 31 tego 

miesiqca. Po wygloszeniu m6w przez Riedla i Weidmanna starosta wezwal 
ponownie strony do pogodzenia si<,. 0 tym jednak nadal nie moglo byc 
mowy, bo i chlopi nie ukrywali, iz w zadnym punkcie nie usb\piq Bur
ghausowi, zwlaszcza ze ten traktowal ich jako rebeliant6w, i z przem6wie
nia Weidmanna wynikalo jasno, ze dw6r nie mysli o zadnych ust�pstwach 

io J. L e s  z c z y n. s k i, Ludzie luini i czeladZ najemna na Stqsku w pierwszym 

dziesi�cioleciu po wojnie tr.zydziestoletniej (Sob6tka, R. XI, 1956, nr 4, s. 535). 
20 Obok starosty Krzysztofa Nimbtscha zasiadali w nim w 1655 i 1656 r. opaci 

Henryk z Henrykowa i Szymon z Kamieilca, Samuel Klinckowsky, Fryderyk von 
Rothkirch, Hiacynt Andriani von Kleindorf, Marein von Koblitz i rajca z Z<\bkowic 
Jan Böhm. 

21 Vorbescheidt ... , 24 V 1655, AP Wroclaw, Ks. Z., Rep. 30 1II 5 p, s. 306-317; 
Tagefahrt 11 1 1656, tam:i.e, s. 612-621. 
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na rzecz kmieci. W czasie· tej rozprawy jeszcze wyrazniej wyszla na jaw 
stronniczosc Urz�du Ksiqz"cego. Na jego polecenie chlopi mieli przedstawic 
dowody potwierdzajqce slusznosc ich stanowiska, a wiadomo bylo, ze znaj
duj,i si" one ...v posiadaniu Burghausa. Wszystkie bowiem ksi"gi sqdowe 
i urbarze od kilkudziesieciu lat spoczywaly na zamku i chlopi nie mieli 
w og6le do nich dost�pu. W nich zas znajdowaly si� dowody. Wprawdzie 
po tej rozprawie chlopi pr6bowali uzyskac u Burghausa zgod� na prze
niesienie stoleckich ksi'lg Sqdowych oraz urbarzy do Urz<,du i<si,iz�cego, 
ale pan ich tylko wysmial 02. 

Mimo ewidentnej stronniczosci Urz�du Ksiqz�cego Burghaus nie byl 
pewny wygrania procesu. Dlatego pr6bowal najpierw zmi�kczyc chlopciw, 
dokonujqc rozbicia w ich obozie. Udalo mu si� to w cz"sci osiqgmic, bo 
batdziej zalezni od dworu soltys i Jawnicy Sqdu gromadzkiego przeszli 
na jego stron�. Uwidocznilo si� to szczeg61nie w czasie nast�pnej rozprawy 
w dniu 14 czerwca, gdy soltys Adam Krompholtz oswiadczyl w Urz�dzie 
Ksiqz"cym, ze ani nie wie, ani nigdy nie slyszal, jakoby sporne grunty 
przyl,iczone do folwarku byly kiedykolwiek przekazane chlopom w uzy't
kowanie. Wie natomiast ze slyszenia, ze gdzies okolo 1631 r. chlopi wzi�li 
na siebie „dobrowolnie" spoczywaj,ice na tych gruntach ci�zary publicz
ne "· Byla to oczywista nieprawd;, ale dowiesc jej mozna bylo tylko na 
podstawie ksi'lg S'ldowych. Tych zas Burghaus zadnq miani nie chcial ni
komu dac do wgh1du. Jeszcze nielojalniej wobec gromady postf\pil Kromp
höltz jesieni'l, nie powiadamiajqc kmieci o majqcej si� odbyc 16 pazdzier
nika rozprawie w Urz�dzie Ksiqz�cym. Na polecenie starosty zostal za to 
wtrqcony do wi�zienia. Podobny los spotkal r6wniez lawnik6w, ale po 
u·dowodnieniu swej niewinnoSci zostali oni wypuszczeni na wolnoSC. 

Gdy nie powiodla si,; pr6ba powazniejszego skl6cenia chlop6w, bo na 
stron� dworu przeszedl tylko soltys i cz�sciowo lawnicy, Burghaus posta
nowil dostarczyc wladzom dowodciw, :i;e chlopi stoleccy urzqdzili rebeli�. 
Najpierw - jak mozi:ta mniemac - zabronil Krompholtzowi zawiadomic 
chlop6w o nowym terminie rozprawy. Chcial w ten spos6b stworzyc wra
zenie, :i:e odstqpili bni od legalnej formy walki na forum Sf\dowym. Na
st�pnie pr6bowal ·sfihgowac napad na zamek. W tym celu 19 pazdziernika 
wieczorem przez wyrostka szlachcica polecil Krompholtzowi powiadomic 
chlop6w, ze i'ano tnaj'l si� stawic w zamku. Soltys przez str6za nocnego 
sj:,elnil polecenie. Gdy chlopi rano 20 pazdziernika stawili si� przed bramii 
zamkowii, Burghaus kazal . im przybyc do jadalni, gdzie oczekiwal ich 

tt VorbeScheidt der Stolzischen Pauerschafft wieder ihren Erbherrn titul Herrn 
Frä.ntz Siegmundt Freyhe1:rn v.on Burghaus, 31 V 1655, ta�ie, s. 377-383; Tagefahrt 
14 VI 1655, tami.e, s. 405_:4Q6. 

u Tagefahrt 14 VI 1655, tamie, s. 405-406. 



310 J6zef Leszczyllski 

w towarzystwie zaprzyjaznlonych oficer6w, m}odego Cappauna, rotmistrza 
Eckershausena, Weidmanna. kancelisty, wspomnianego wyzej kamerdynera 
Niemeza oraz kilku innych ze sluzby. Tutaj oskarzyl poddanych o samo
wolne (sie!) zebranie si<, i chi,c napadu na zamek, a nasti,pnie o krrnibrnosc, 
nieposluszenstwo i rebeli<,. Patern zabral glos Weidmann, kazf\C si" chlo
pom wstydzic, ze z byle glupstwami Jatajf\ do Urzi,du Ksiflz"cego. Radzil 
im takze ukorzyc si", bo inaczej pan pusci ich z torbami i zgnoi w wi<,
zieniu. W koncu Burghaus polecil wyst&pic tym chlopom, kt6rzy urz&dzali 
zabronione prawem zebrania gromadzkie i chodzili ze skargami do Urz"du 
Ksi11z"cego. Wyselekcjonowal tych, kt6rych uwazal za przyw6dc6w gro
mady, a reszcie kazal odejsc na stron". Widz11c, ze Burghaus pr6buje ich 
rozdzielic, Krzysztof Sauer zwany Malym wtargnql z usuni"tymi chlopami 
do jadalni, m6wi11c, ze jesli chociai: jeden z nich pozostanie tutaj, zostanie 
i reszta. Rozzloszczony Burghaus zdzielil go rusznic11 tak, ze p"kla na dwo
je, a nast"pnie polecil slugom jeszcze kilka razy pobic. W czasie bicia 
Sauer mial krzykn11c: Judzie, trzymajcie si" razem! Poczytano mu to za
r6wno we dworze, jak i w Urzi,dzie Ksif(z<,cym za prob<, podburzania 
wsp6ltowarzyszy do buntu. Chlopi jednak przeczyli temu oskarzeniu twier
dz11c, iz jeszcze przed· bramq um6wili si<,, ze jefü pan zechce kogos z nich 
wtr&cic do wii,zienia, pozostali p6jd11 tarn za nim. Po tym incydencie kil
kudziesi<,ciu chlop6w wtr&cono do Joch6w zamkowych Jub do piwnic na 
jarzyny. Szczeg6lnie okrutnie posti,powano z 7 kmieciami uznanymi przez 
dw6r za przyw6dc6w, wsr6d nich z Sauerem i Krzysztofem Kirchnerem 
Starszym. Trzymano ich w lochach z p<,tami na ri,kach i nogach. Chc11c 
zmii,kczyc op6r chlop6w, wzywano ich pojedynczo lub w malych 2-3-oso
bowych grupkach na przesluchanie, bito, lzono, a w koncu za bunt przeciw 
zwierzchnosci skazywano na grzywny w wysokosci 6-20 tal. cesarskich, 
przewaznie jednak w najwyzszej wysokosci. Nie pomagaly blagalne pros
by, ze grzywna oznacza dla nich zupeln11 ruin<,, sprzedaz inwentarza po
ci11gowego i kr6w. Pan dotrzymywal slowa, ze pusci poddanych z torbami. 
Jesli kt6rys odmawial zap!acenia grzywny, Wiqzano go 2 powrotem i wrzu
cano do Jochu lub piwnic. Po trzech dniach wszyscy aresztowani przystali 
na z11dania Burghausa, zwlaszcza ze w wii,zieniu nie otrzymywali ani je
dzenia, ani picia. Jedynie Sauer trwal w oporze, znos211c z podziwu godrn\ 
wytrwalosci11 gl6d, pragnienie i bicie. On tez najdluzej przebywal w wi<,
zieniu, bo do 26 pazdziernika, gdy pozostali chlopi zostali z niego zwolnieni 
najp6znlej 23 tm. 

Po tym incydencie 26 pazdziernika do Urz<,du Ksi11zi,cego przybylo 
23 kmieci stoleckich w towarzystwie soltysa i 5 lawnik6w, oskarzajqc 
Burghausa o zni,canie si<, nad nimi, o narazanie ich na straty moralne 
i materialne oraz o niesluszne posqdzenia o rebeli<,. Nasti,pnego dnia dolq
czyl do nich swiezo uwolniony z wii,zienia Sauer. Na zqdanie starosty 
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chlopi odtworzyli mniej lub bardziej dokladnie przebieg wypadk6w w Sto
lcu w dniach 19-26 pazdziernika. Relacja wypadla zdecydowanie nie-· 
korzystnie dla Burghausa. Jedynie soltys usilowal podac jak najmn1ej 
fakt6w obciqzajqcych pana. Po zlozeniu relacji zostal zresztq z wyzej 
przedstawionych powod6w aresztowany. W Urz�dzie Ksiqz�cym wypyty; 
wano chlop6w szczeg6lnie o to, czy 'W opisywanych dniach nie bylo na
wolywan do rebelii. Dopiero gdy wszyscy zgodnie zaprzeczyli tym suge
stiom, polecono im nie placic narzuconych przez pana grzywien, zabroniono 
stronom podejmowania jakichkolwiek krok6w przed og!oszeniem wyroku, 
nakazuj'lc jednoczesnie poddanym okazywac Burghausowi szacunek i po
sluszenstwo. Nie wolno im tez bylo uzywac pod jego adresem brzydkich, 
obrazliwych sl6w "· 

Po tym przesluchaniu chlop6w w Urz�dzie Ksi:,z�cym Burghaus zo
rientowal si�, ze jego szanse na wygranie procesu znacznie zmalaly. Nie 
udalo mu si� przeciez wm6wic wladzom, ze chlopi urzqdzili rebeli�. 
Dopuscil si� tez czyn6w, kt6re mogly pchnqc chlop6w do niej. Wladze zas 
nie pochwalaly takiego post�powania. Zalezalo im na utrzyma,;iu spokoju 
na wsi, na lagodzeniu tarn antagonizm6w spolecznych. Robily przeciez 
wiele, by ugruntowac w chlopach wiar� w skutecznosc legalnych form 
walki z dworem, w opiek� panstwa "· Stqd Burghaus m6gl si� spodziewac, 
ze wiele punkt6w spornych U rzqd Ksiqz�cy rozstrzygnie na korzyi§c chlo
p6w. Nie stawil si� wi�c na wyznaczonej na 22 listopada rozprawie, licz'lc, 
ze czas zatrze niekorzystne wrazenie, jakie na s�dziach wywarlo jego po
st�powanie z chlopami. Zastosowana przez Burghausa taktyka grania na 
zwlok� okazala si� trafna. Podj�te na wspomnianej wyzej rozprawie 
w jego nieobecnosci decyzje byly nader korzystne dla chlop6w. Uzyskali 
to, o eo od kilku miesi�cy walczyli, a mianowicie Urzqd Ksiqz�cy nakazal 
Burghausowi pod sankcjami karnymi dostarczyc do Zi�bic w charakterze 
materialu dowodowego urbarze i ksi�gi S'!dowe ze Stolca ••. 

Na skutek absencji Burghausa nie mogla si� odbyc rozprawa 7 grudnia. 
Doszlo do niej dopiero H I 1656 r., gdy na prosb� Burghausa ksi'IZ� po
zwolil w jego imieniu wystqpic w Urz�dzie Ksiqz�cym mandatariuszowi. 
Butny pan uwazal bowiem za hanb� wyst�powac w sqdzie wsp6lnie z pod
danymi. Mandatariuszem tym zostal wachmistrz Monteferques, kt6remu 
obok Weidmanna pomagali Karo! Mikolaj Burghaus, podpulkownik Bercke 
i porucznik Müller. Interes6w chlop6w bronil teraz nie tylko Riede!, ale 
takze drugi adwokat, Jan Frentzel. Po obszernycl). wywodach adwokat6w 

2-t Tagefahrt 26-27 X 1655, tamie, s. 531-553. 
25 Szerzej pisze o tym J. L e s  z c z y n s k i, Ruchy chlopskie na Pog6rzu Sudec

kim w drugiej polowie XVII w., Wroclaw 1961, s. 357-358. 
H Tagefahrt 22 XI 1655, AP Wroclaw, Ks. Z., Rep. 30 III 5 p, s. 580. 
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Urz&d Ksi&z�cy ponownie zaproponowal polubowne zalatwienie spornych 
kwestii. l'aktyka Burghausa przynosila owoce. Traktaty jednak do niczego 
nie doprowadzily, poniewaz dziedzic stolecki stanowczo odm6wil placenia 
podatk6w z przyl&czonych do dworu grunt6w chlopskich, a na ust�pstwie 
w tej sprawie chlopom przeciez najbardziej zalezalo 27• 

Nie wiadomo, jak si� dalej potoczy!y losy walki chlop6w stoleckich 
z Burghausem. Na tym bowiem momencie na kilkadziesü1t lat urywaj& si� 
ksi�gi protokol6w Urz�du Ksi&z�cego w Zi�bicach. W innych ir6dlach nie 
znalazlem ani jednej wzmianki na ten temat. Mozna jednak przypuszczac, 
ze chlopi musieli w koncu w najwa:i:niejszych dla nich kwestiach ust11pic 
panu. Za tii hipotez& przemawia fakt, :i:e w czasie ostatniej z om6wionych 
wy:i:ej rozpraw sympatie s�dzi6w znowu byly po stronie Burghausa, 
choc - jak zwykle - starannie maskowane. Chlopom zapewne przyznano 
racj� w mniej istotnych punktach. Tak dzialala najcz�sciej sprawiedliwosc 
feudalna, nawet jesli pan byl sadyst,i i okrutnikiem. Tym bardziej wi�c 
nale:i:y podziwiac chlop6w stoleckich, ze przeciwko takiemu panu odwa:i:yli 
si� wstiipic na drog� siidowq. 

STOLEC - EIN UNRUHIGES DORF 
(Beitrag zur Geschichte der Bauernbewegungen im Fürstentum Zitbice) 

In den fünfziger Jahren des XVII. Jahrhunderts gehörte das Dorf Stolec, 
unweit von Zqbkowice, dem Baron Franz Sigismund von Burghaus, einem typi
schen Repräsentanten desjenigen Teiles des schlesischen Adels, dessen Jugend und 
Mannesalter in die bewegte Zeit des Dreissigjährigen Krieges fiel. Burghaus war 
ein geselliger Mensch, liebte Festgelage, Rosen und Pferde, zugleich aber verhielt 
er sich grausam den schwächeren und von ihm abhängigen Menschen, insbesondere 
der Dienerschaft und den Untertanen gegenüber. Allein in der ersten Hälfte der 
fünfziger Jahre hatte er 3 Totschläge auf dem Gewissen. Prügel und Einkerkerung 
der Dienerschaft und der Bauern war an der Tagesordnung. Da Burghaus sehr ver
schwenderisch lebte, haite er dauernd Schulden bei privaten Personen und beim 
Staat. Seinen finanziellen Schwierigkeiten versuchte er vorzubeugen, indem er die 
Unterdrückung und Ausbeutung forcierte. Die Untertanen mussten Steuern für 
Bauerngrundstücke zahlen, die den Vorwerken angeschlossen worden sind; Burg
haus forderte höhere Frondienstleistungen, führte immer neuere Fronarbeiten und 
andere Pflichten ein, "?:Wang die Bauern zur vorzeitigen Entrichtung der Zinsen 
und erhöhte deren Betrag, beschäftigte· unvorschriftsmässig die Bauernkinder. Die 
Untertanen von Stolec konnten sich in ihrem antifeudalen Kampf auf reiche Tra
ditionen stützen, und obwohl sie sich vor ihrem grausamen Herrn fürchteten, 
haben im Dorf seit 1650 uriruhen begonnen. 1655 häben die Bauern gegen B�rg
haus beim Fürstlichen Amt in ZiE:bice eine Beschwerde eingereicht. Der Prozess 
dauerte zuminsdestens bis 1656; das Ergebnis ist uns nicht bekannt. Es besteht 

21 Tagefahrt 11 I 1656, tam:Ze, s'. 612-621. 
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aber kein Zweifel darüber, dass das Gericht den unmenschlichen Herrn in Schutz 

nahm. Burghaus versuchte die Richter davon zu überzeugen, dass die Bauern gegen 

ihn rebellierten und dafür hestraft werden müssten. Er inszenierte auch einen fin

gierten Überfall der Bauern auf sein Schloss. Diese Beschuldigungen fanden beim 

Fürstlichen Amt keinen Glauben, doch in den grundsätzlichen Fragen des Streits 

stand es auf der Seite Burghausens. 
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MAREK CZAPL!l'ISKI 

POWSTANIE I ROZWÖJ KONCERNU „KATOLIKA" W BYTOMIU 

W LATACH 1898-1914 

Szybki wzrost wydawnictwa „Katolik" w Bytomiu w pierwszych 
Jatach XX w. do dzis nie znalazl wytlumaczenia w naszej historiografii, 
mimo ze pod pewnymi wzgl�dami przypomina on burzliwy rozwcij wyda
wnictwa Kulerskiego w Grudzi&dzu, ktciremu poswi�cono juz par� odr�
bnych studiciw. Warto zwrcicic uwag�. ze tuz przed I wojn& swiatowq pis
ma „Katolika" pod wzgl�dem Jiczby abonentciw zajmowaly drugie miejsce 
wsrcid wszystkich gazet polskich trzech zaborciw, bezposrednio po „Gazecie 
Grudzüidzkiej". Wyrastanie tego typu koncern6w prasowych na terenach 
mie�zanych narodowo, moina s&dzic, malo chlonnych dla prasy polskiej, 
do dzis kryje w sobie szereg zagadek. Gdy zas chodzi o „Katolika", to 
przeciez juz wyst&pienie Narodowej Demokracji na Gcirnym Sl&sku 
w 1901 r. wydawalo si� stawiac pod znakiem zapytania popularnosc kon
cepcji reprezentowanych przez jego wydawc�. Tymczasem z tworzeniem 
si� wlasciwego koncernu prasy bytomskiej mamy do czynienia dopiero 
w Jatach pcizniejszych. ,,Katolika" r6znil od „Gazety Grudzi&dzkiej" przede 
wszystkim spos6b redagowania. Pisma bytomskie nie zdobywaly sobie 
czytelnik6w radykaln& demagogi'I, nie ulegaly tak bardzo aktualnie panu
j&cym prqdom, zachowaly stosunkowo {jak na gazety polskie w Prusach) 
spokojny, ostrozny, malo porywaj>1cy ton. Sk<1d wi�c to powodzenie u czy
telnik6w, sk&d ta pot�ga gl6wnego udzialowca i kierownika spcilki Aclama 
Napieralskiego, ktcirego cz�sto nazywano „sl&skim Scherlem"? 

Aby znalezc odpowiedz na to pytanie, musimy przesleclzic rozwcij „Ka
tolika" od chwili zalozenia sp6lki tej nazwy, a cz�sciowo i wczesniej. 
Pismo zostalo zalozone przez J 6zefa Chociszewskiego w Chelmnie na Po
morzu. Odkupione w 1869 r. przez Karola Miark�, bylo wydawane na 
Gcirnym Sl&sku. Znana jest rola, jakq pismo to odegralo w czasie Kultur
kampfu, kiedy to „Katolik" walcz<1c z rz<1dem stal si� ludowym pismem 
politycznym o duzej poczytnosci. Z tych tez lat pochodzila tradycja popie
rania niemieckiej katolickiej partii Centrum, jedynej burzuazyjnej partii 
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Prus, kt6ra gotowa byla brnnic j,;zykowych praw Polak6w. Pod koniec 
tego „bohaterskiego" okresu gazeta miala juz 8 tys. abonentow, przy czym 
w nast,;pnych latach liczba ta stale rosla 1• Na popularnosc „Katolika" 
obok tradycji z czas6w Kulturkampfu (,,Katolikiem" nazywano potem 
kazd& RDlsk& gazeL,:) wplywaly takze: dostosowanie do malo wyrobionego 
czytelnika, cena prenumeraty 1 mk kwartalnie, a wi,;c nizsza od prenu
meraty gazet niemieckich, a takze poparcie moralne i finansowe kleru. 
Juz w6wczas podstaw11 rozprowadzania pisma byli tzw. agenci, kt6rzy 
odplatnie lub nieodplatnie rozdzielali gazet,; w swojej miejscowosci '· Ten 
spos6b dystrybucji utrzymal si,; przez wiele nast,;pnych lat. 

Dose trudno zorientowac si,; w rozkladzie terytorialnym rozpowszech
niania „Katolika" zar6wno w tym okresie, jak i p6zniej. Dane wladz 
pruskich z 1880 r. wskazuj'l, ze najwi,;cej czytelnik6w mial „Katolik" 
w pow. bytomskim, strzeleckim, katowickim, tarnog6rskim, zabrskim, ryb
nickim, raciborskim i opolskim. W 1902 r., jesli s,idzic z niepewnych i nie
pelnych danych prenumeraty pocztowej, za pomoc& kt6rej rozprowadzano 
stosunkowo maly procent naktadu, pismo to bylo czytane przede wszy
stkim w powiatach miejskich, tradycyjnie przyznaj,icych si,; do polskosci 
(opolski, psz�zynski, rybnicki), a stosunkowo malo w zniemczonych mia
stach 3• Jednak z drugiej strony wiadomo, ze kasjerzy dosc rozpowszech
nionego w wi,;kszych osrodkach przemyslowych i powiqzanego z „ Katoli
kiem" Zwi,izku Wzajemnej Pomocy byli bardzo cz,;sto r6wnoc,esnie 
agentami wydawnictwa bytomskiego •. Tym wi,;c latwo wytlumaczyc, ze 
rozpowszechnianie pisma w srodowisku robotniczym unikalo kontroll 
wladz. Liczne drukowane w „Katoliku" korespondencje z zachodnich 
cz,;sd Niemiec swiadcz,i o niew<1Lpliwej popularnosci pisma wsr6d tamtej
szej Polonii, zwlaszcza w Westfalii. Jednak i tu brak,jest danych, kt6re 
wskazywalyby na rozmiary tego czytelnictwa. 

W latach 1880-1886 wlascicielem pisma bytomskiego byt ks .. Stanislaw 
Radziejewski, kt6ry redagowal t,; gazet,; faktycznie az do 1888 r. W 1886 r. 
,,Katolik" przeszedl na wlasnosc jego siostry Ludwiki Radziejewskiej, 
a redaktorem naczelnym i kierownikiem przedsi,;biorstwa byl od maja 
1889 r. Adam Napieralski. Jeszcze Radziejewski zacz,il w 1887 r. wydawac 
obok „Katolika" ilustrowany miesi,:cznik spaleczno-oswiatowy „Swiatlo". 
Czasopismo to cieszyto si,; duzq popularnoscüi s. 

1 M. Pater, Ruch polski na G6rnym SLqsku w latach 1879-1893, Wroclaw 1969, 

s. 108, 111. 

2 Tamie, s. 108--114. 

3 Tam:Z.e, s. 112i M. O r z e c h o w s k i, Narodowa Demokracja na G6rnym Slqsku 

(do 1918 r.), Wroclaw-Warszawa-KrakOw 1965, s. 137. 
4 „Oberschlesischer Wanderer", 30 VII 1902. 
5 Pater, 01J. cit., s. 116-119, 172. 
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Sztandarowe pismo firmy do lat dziewi<,cdziesüitych utrzymywalo do
tychczasow,i lini" polityczrn\, mimo ze koniec Kulturkampfu w pocz,itku 
lat osiemdziesi,i tych calkowicie zmienil sytuacj", w jakiej dzia!al ruch 
polski, a Centrum powoli zacz"lo przechodzic na pozycje germanizatorskie. 
Fakt ten musiat w koncu doprowadzic do starcia z parti,i niemieckq. 
W 1893 r. Polacy po raz pierwszy przeforsowali na Slqsku innego kandy
data do parlarn,entu, niz zalecal komitet wyborczy Centrum, a gl6wm1 
rol" w tej akcji odegral „Katolik". Jak p6zniej pisal Napieralski, gazeta 
polska przez noc stata si" parti,i politycznq, kt6rej przyw6dc,i byl on sam •. 
Ta i inne podobne akcje przeprowadzone w latach p6zniejszych spowodo
waly kampani" duchowienstwa niemieckiego przeciw polskiemu pismu, 
kt6re przej"lo „rz,id dusz" wiernego dotychczas ludu. Jednak mimo nie
przebierania w srodkach kampania kleru przyniosla „Katolikowi" jedynie 
nowych prenumerator6w. W koncu lat dziewi"cdziesi,itych popularnosc 
jego si"gala szczytu, gdy wydawana przez kler konkurencyjna „Gazeta 
Katolicka" wegetowala maj,ic zaledwie 1000 abonent6w. W tym to wlasnie 
czasie komisarz graniczny Maedler konstatowal ze zdziwieniem, iZ na 

robotnikach argument, ze „Katolik" ma charakter antypanstwowy, nie robi 
Zadnego wraZenia. ,,Die Leute sterben für ihren »Katolik«" - pisal w ra

porcie do prezydenta rejencji 7• Jak widac z powyzszego, r6wniez po Kul
turkampfie mimo umiaz·kowanej linii politycznej gazeta bytomska umiala 
zdobyc sobie nowych czytelnik6w nie trac,ic starych. Wydaje si", ze obok 
wspomnianych wyzej akcji decyduj,icymi czynnikami dla podtrzymania 
popularnosci „Katolika" w tym okresie bylo zaj"cie si,; kwestiq robotniczq 
zar6wno przez po.Swi�canie jej obszernie 1niejsca na lamach prasy, jak 

i poprzez utworzenie pierwszego powazniejszego zwiqzku robotniczego 
w 1889 r. w postaci Zwiqzku Wzajemnej Pomocy. Posuni"cia organizacyj
ne w wydawnictwie i nowe inwestycje, jakie obserwujemy w tych latach. 
to raczej skutek wzrostu popularnosci i koniecznosci powi"kszenia nakladu 
pisma niz ich przyczyna. 

Oi:ywienie polityczne, wzrost znaczeni?- ,,Katolika" wymagaly rozbu

dowy przedsi"biorstwa. Perspektywy dalszego rozwoju zalezaly ad wzmoc
nienia w tym momencie bazy technicznej i finansowej, od powi�kszenia 

personelu. Dotychczasowa wlascicielka firmy Radziejewska i kierownik 
przedsi"biorstwa Adam Napieralski czynili wiele w tym kierunku. Juz 
w pazdzierniku 1889 r. oddano do uzytku now'l introligalorni", bez kt6rej 
nie mozna byto myslec ·o powi<,kszeniu produkcji ksi,izkowej. Od 1 IV 
1890 r. wydawano przeznaczony specjalnie dla robotnik6w tygodnik „Pra-

r. A. Na pi er als k i, Der „Katolik" und das schlesische Centrum 1889-1903, 

Bytom 1903, s. 16. 
7 Raport z 14 IV 1898, Deutsches Zentralarchiv Mersebur-g (dalej skr6t: DZAM), 

Rep. 77, 'l'it. 987, Nr 4, s. 198-199. 
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ca", r6wnoczesnie organ Zwi11zku Wzajemnej Pomocy. W 1892 r. ,,Katolik" 
przy nie zmienionej cenie zacz&l wychodzic 3 zamiast 2 razy w tygodniu. 
W 1897 r. cale przedsi'lbiorstwo przeniesiono do nowego budynku, gdzie 
znalazly pomieszczenie zar6wno biura re<lakcyjne, jak i drukarnia. Dla tej 
ostatniej zakupiono r6wnoczesnie nowoczesn11 maszyn'l rotacyjrn\, kt6ra 
w ci11gu p6ltorej godziny drukowa!a 20 tys. nakladu „Katolika", oraz nowe 
urz11dzenia stereotypii i zecerni. W nowym budynku ulokowano tez firmo
w11 ksi'lgarni'l 8

• W momencie przenosin do nowego gmachu pismo zatrud
nia!o juz 4 stalych redaktor6w, 15 zecer6w, 12 robotnic drukarni oraz 
licznych pracownik6w ekspedycji i innych dzial6w. Dob6r redaktor6w 
lezal w gestii Napieralskiego, kt6ry sprowadzal sobie najcz'lsciej bylych 
koleg6w z gazet poznariskich. W 1891 r. prac'l w „Katoliku" rozpoczql 
Jan Eckert, szkolny kolega szefa Iirmy, kt6ry w 1894 r. przejmie redago
wanie i wydawanie „Nowin Raciborskich". W 1899 r. stalym ·redaktorem 
wydawnictwa zostal wybitny publicysta i dzialacz „ruchu ludowego" 
z Wi�lkopolski J6zef Siemianowski. W 1903 r. opusci on „Katolika", aby 
wydawac zblizony do endecji „Glos Shiski". Lokalnym „odkryciem" Na
pieralskiego byl Pawel Dombek, dawny redaktor gazet niemieckich i g6r
nik, kt6ry w 1896 r. przeszedl do „Katolika" zrywaj11c ostatecznie 
z niemczyzn11 9• 

Rokiem wielkich zmian w „Katoliku" byl 1898 r. Od 1 stycznia zacz'lto 
wydawac pierwsze polskie pismo codzienne na S!&sku - ,,Dziennik 81&
ski". Mial on w swym zalozeniu zdobyc tych czytelnik6w, kt6rzy dotych
czas ze wzgl'ldu na poziom i obfitosc informacji prenumerowali gazety 
niemieckie. Zapewniono mu wi'lc korespondeni6w we wszystkich miastach 
g6rnosl11skich oraz wlasne pol11czeoia telegraficzne i telefoniczne z Berli
nern i Wroclawiem. ,,Dziennik" juz w polowie 1898 r. mial 3100 abonen
t6w, eo swiadczylo, ze pismo tego typu bylo potrzebne i wypelnia!o istotn'l 
luk'l w prasie polskiej. 'oczywiscie w dalszym ci11gu wydawano tez „Kato
lika" czytanego dla swej ceny przez mniej zarabiaj&cych G6rnosl&zak6w. 
R6wnoczesnie z wypuszczeniem „Dziennika" otworzono przy redakcji biu
ro ochrony prawnej przeznaczone dla prenumerator6w pism wydawnictwa. 
W pierwszym roku ·dzialania biuro zalatwilo przeszlo 2 tys. spraw, z czego 
mozna s11dzic, ze nie tylko wypelnialo ono spoleczne zapotrzebowanie, ale 
moglo stanowic prawdziwy magnes przyci11gaj&cy nowych abonent6w to. 

8 Notatki chronologiczne 11Katolika" z material6w Konstantego Prusa (nie pagino
wane), Archiwum Diecezjalne w Katowicach; ,.Kurier Codzienny", 2 (14) XII 1897. 

9 Tamie; ,,Or�downik", 1 III 1899. 
10 „Katolik, 11, 30 XII 1897, 9 II 1899; ,,Glos", 25 (13) XII 1897; prezydent rejen

cji opolskiej do nadprezydenta prowincji Slqskiej 28 VII 1898, Archiwum Paii.stwowe 
Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego {dalej skr6t: AP Wroclaw), zesp61 Rejencji 
Opolskiej (dalej skr6t: RO), Biuro Prezydialne (dalej skr6t: BP), t. 22, s. 69-96. 
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Zasadnicz11 zmian� w stosunkach wlasnosciowych firmy przynioslo 
przeksztalcenie jej w sp6lk� wydawnicz11. Przyczym\ byla prawdopodobnie 
ch�c oparcia przyszlosci przedsi�biorstwa na mocniejszych podstawach 
finansowych oraz d11zenie do zainteresowania materialnego wsp6lpracowni
k6w w jego rozwoju. Zgodnie z kontraktem z 25 IV 1898 r. la,czny bpital 
,,Katolika" - sp<ilki wydawniczej z ograniczona, odpowiedzialnosci11 -
ustalono na 175 tys. mk. Z powyzszej sumy Ludwika Radziejewska posia
dala 110 udzial6w wartosci 1 tys. mk kazdy, Napieralski 25 (w tym 10 po
darowanych przez Radziejewsk<1), Dombek 20, Maria Radziejewska 10 
i Robert Gajda 10 udzial6w "· 

W 1898 r. wydawnictwo publikowalo juz nast�puj<1ce tytuly: ,,Kato
lik" - trzy razy w iygodniu, ,,Dziennik Sia,ski" - codziennie. Do kazdego 
eo miesia..c bezplatnie dodawano „Rodzinf' i „Dzwonek". Jako osobne 

pisma tygodniowe lub platne dodatki „Katolika" i „Dziennika" wychodzily 
przeznaczona dla robotnik6w „Praca" oraz dla wsi „Rolnik". Poza nimi 

juz jako dwutygodnik wydawano „Swiatlo". W redakcji wszystkich "tych 
pisrn panowal scisly podzial pracy. Napieralski zajmowal si� ,,Katolikiem", 
Siemianowski redagowal „Dziennik Sia,ski", ,,Praca" byla polem dzialania 
niedawnego g6rnika Dombka, ,,Rolnikiem" zajmowal si� pochodzqcy ze wsi 
.-,ielkopolskiej Tadeusz Palacz "· Tego typu specjalizacja dawala dobre 
wyniki, umozliwiala przede wszystkim scisle zwü1zanie redaktora z odpo
wiednim kr�giem czytelnik6w. Nie byl to jedyny srodek maj<1cy zwi�kszyc 
poczytnosc gazet wydawnictwa. 

W pazdzierniku 1900 r. Napieralski na wz6r innych gazet niemieckich 
i polskich wprowadzil za podwyzszonq o '/5 cen� prenumeraty ubezpiecze
nie swoi:ch czytelnik6w. W wypadku smierci abonenta, ,,Katolika" jego 
rodzina miala otrzymac 150 mk, a w wypadku prenumeratora wi�kszej 
liczby gazet bytomskich - odpowiednio az do 170 mk. W rok pM.niej 
ubezpieczenie rozszerzono na czytelnik6w „Dziennika Sla,skiego". Brak 
danych nie pozwala nam stwierdzic dokladniej, w jakim stopniu krok 
powyzszy wplymil na liczb� prenumerator6w pism „Katolika", jednak 
nalezy przypuszczac, ze w warw1kach sl<1skich, gdzie robotnicy, a zwla
szcza g6rnicy, byli narazeni na cz�ste wypadki przy pracy, ubezpieczenie 
musialo byc reklama, gazety. Nie bez przyczyny wladze rejencji opolskiej 
informowaly si� w prokuratui-ze, czy z powodu 'tego ubezpieczenia nie 
mozna sp6lce „Katolika" wytoczyc procesu, a p6zniejsi konkurenci Napie
ralskiego uwazali za konieczne stworzyc swoim abonentom identyczne 
warunki, nawet jesli ich zasoby finansowe byly o. wiele mniejsze niz 

11 Wspomnienia Wladyslawa Berkana, Biblioteka RaczyDskich, rkps 410, s. 190. 

" .,Kraj", 27 VIII (8 IX) 1899. 
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„Katolika" "· Dla podniesienia atrakcyjnosci „Dziennika S1'1skiego'' od 
stycznia 1901 r. zamiast wieczorem pismo to wydawano rano. Dzi"ki temu 
wczesniej docieralo ono do czytelnik6w zamiejscowych i przynosilo swie
zsze informacje, uzyskiwane poprzedniego wieczora. Uwazano, :i:e dzi"ki 
tej jnnowacji „Dziennik" b"dzie latwiej m6gl zwalczac konkurencj� wro
clawskich gazet niemieckich, kt6re docieraly »a G6rny Slqsk wieczorem "· 
Dochodowosc sp6lki zwi"kszano wykorzystujf\c drukarni� ,,Katolika" r6w
nie:i: do prac uslugowych. M. in. w latach 1903-1906 drukowano tygodnik 
ilustrowany „Gwiazda", kt6ry na wlasny rachunek wydawal byly redaktor 
pism bytomskich Zygmunt Marweg. Wykonywano te:i: cz"sto naply
wajf!ce z Galicji zam6wienia na ulotki, broszury czy ksif!Zki do na
bo:i:enstwa 15• 

Rozpocz�ta w 1901 r. kampania Narodowej Demokrac.ji pod haslem 
,,Precz z Centrum" wobec nieprzejednanej postawy Napieralskiegb wply
n�la niekorzystnie na poczytnosc pism „Katolika". Wyrainie mozna 
zaobserwowac w6wczas pewien regres w wydawnictwie, a sam glowny 
redaktor przyznal'si� p6iniej do utraty 3 tys. prenumerator6w "- Z szacun
kowych i przyblizonych danych niemieckich (przytoczonych ponizej w oso
bnej tabelce) widac wyra:i.nie, ze decyzja Napieralskiego otwartego opowie

dzenia si� w 1903 r. po stronie obozu polskiego zahamowala spadek 
popularnosci jego gazet. Powolna ewolucja „G6rnosl<1zaka", kt6ry coraz 
bardziej lagodzil sw6j ton, zmniejszyla niebezpieczenstwo endeckiej kon
kurencji, slabosc ekonomiczna Koriantego miala p6zniej zlikwidowac re
sztki niebezpieczenstwa. W ostatecznym rozrachunku pierwsze lata XX w. 
nie przyniosly „Katolikowi" uszczerbku, a podsycane walkq mlodych 
narodowc6w ozywienie polityczne wplywalo pozytywnie na czytelnictwo 
polskich gazet. Naturalnym rezultatem takiego rozwoju wypadk6w byl 
wi"c fakt, ze korzystala najwi"cej firma najsilniejsza ekonomicznie i naj
trwalsza. Jak widac z tabeli, mimo ze liczba abonent6w samego „Katolika" 
w poszczeg6lnych latach wykazuje stagnacj�, liczba prenumerator6w wszy
stkich gazet bytomskich az do 1911 r. stale rosnie. Latwo zorientowac si", 
ze przyczym1 jest przede wszystkim zakup nowych gazet. Regres widac 
dopiero w 1914 r., ale gl6wnf! jego przyczynf! bylo zamkni"cie w 1912-

1a „Katolik", 11 IX 1900, 7 XII 1901; komisarz graniczny Maedler do prezydenta 
rejencji opolskiej 2 II 1902, AP Wroclaw, RO, BP, t. 19, s. 495-496; prezydent rejen
cji opolskiej do prokuratury 6 III 1902, tamie, s. 503. 

u „Dziennik SI::iski, 12 I 1901. 
1s Maedler do prEizydenla rejencji opolskiej 2 V 1903, AP Wroclaw, RO, BP, 

t. 75, s. 9; teni.e do tegoi. 24 VI 1903, tam:Ze, s. 17; tenie do tegoi. 19 II 1906, tamZe, 
s. 323; tenZe do tegoZ 8 X 1906, tami.e, t. 252, s. 75-80; tenZ.e da tegoi. 9 XI 1906, 
tami.e, s. 111-112. 

ir. Na pi er a I s k i, op. cit., s. 34. 
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1913 r. obliczonych na kr6tkie wydawanie takich tytul6w, jak „Straz nad 
Odnf' i „Prawda". Natomiast w oczy rzuca si�, ze kapitulacja Korfantego 
powoduje juz w 1911 r. wyrazne zalamanie si� wplywciw prasy endeckiej. 
Widac tym samym, ze w znacznie wyzszym stopniu byla ona zalezna od 
osobistej popularnosci swego przyw6dcy. 

Aboncnci gazet ,.Katolika" i Narodowej Demokracji 11 

(w tysüt,cach) • 

Gazeta 

,,Katolik" 
,,Dziennik Slctski" 
,,Praca" 
,,Nowiny Raciborskie" 
,,G6rnoS1<l23k" 
,,Glas Sl<t,Ski'' 
„Strai: nad Odr.1/1 

,,Polak" 

,,Kurier Sh1ski" 
,,Prawda" 

,,Gazeta Ludowa" 

,,Nowiny Opolskie" 

1898 r.[�� 

21 (23) 
3,1 (4) 
4 
2 

12 (24) 
7 (4) 

IO (26) 
2,5 

8 

10 (26) 
7 
2 

4 
2 
9 
8 (1,5) 

1911 r. 

10 (22) 
4,5 

9,2 
4,5 
3 
7 
3,8 (6) 
3 

1,5 

1914 r. 

. IO 
4,5 

9,2 
4,5 

3,8 

44 l.ijczn ie gaz ety bytomski� 

1 

28 

1 · 
29 

-1 

38 

·1-;---
t.i

_ c_ z_n
i
_e _g_az_ e_ty-en_d_ec_k _

ie _ __ - ------=--� -;;-- 4,5 - -1
-
1,-2-,.-

• Dane policji bytomskiej jako mniej wiarogodne podano w nawiasach. 
•• W 1914 r. obok ,,Gazety Ludowej" i „Nowin'' wychodzily jeszcze: ,,Niwa 

Szlijska" i „Dziennik Narodowy", ale Zadne z tych pism nie przekraczalo liczby 
1000 abonent6w. 

Akcja wykupu innych gazet, kt6rej rezultatem byi tak wielki wzrost 
liczby abonentciw gazet bytomskich, zacz�la si� na szersz,i skal� do'piero 
w latach 1905-1906. W perspektywie miala ona doprowadzic „Katolika" 

11 Tabelka oparta jest zasadniczo na danych Maedlera i rejencji opalskiej wc
dlug nast�pujqcych ir6del: Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 14 IV 1898, 
DZAM, Rep. 77, Tit. 987, �r 4, s. 198-199; uwagi Maedlera a memoriale Hakaty 
z 20 III 1903, AP Wroclaw, RO, BP, t. 73, s. 67--102; prezydent rejencji opolskiej da 
mlnistra spraw wewn�trznych 29 XII 1909, tami:e, s. 181- 203; wykaz gazet polskich 
z jesieni 1911, tami:e, t. 11, vol. 4, s. 147-161; wykaz gazet palskich 
z 1914 r., tami:e, t. 62, s. · 48 - 62. Dane policji' bytomskiej cytowano za raportami 
kierowanymi da prezydenta policji paznal1.skiej w latach 1898-1911, Archiwum 
Pal1.stwowe Miasta Poznania i Woj. Poznal1.skiego, zesp6l Prezydium Policji Poznaii, 
t. 4937, s. 2-75. Korespondent petersburskiego „Kraju" podawal opierajqc si� na 
informacjach Napieralskiego, i:e w 1899 r. poszczeg6lne gazety bytomskie mialy; 
„Katolik" 22 tys., ,.Praca" 7 -8 tys., ,,Rolnik" 2 tys., ,,Swiatlo" 2 tys., ,,D2:iennik 
Slcl,ski" 5 tys. abonentOw. Lqcznie wi�c gazety wydawnictwa mialy w takim wy
padku eo najmniej 38 tys. abonent6w. Par. ,,Kraj" 27 VIII (8 IX) 1899. 
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da pozycji najwi�kszego koncernu prasowego Sl&ska. Warto bowiem wspo
mniec, ze przed I wojn& swiatow& najwi�ksza niemiecka gazeta na G6rnym 
Sl&sku mogla miec 40 tys. abonent6w, choc Sq historycy, kt6rzy liczb� t� 
uwazajq za przesadzon& 18• Metody, jakie stosowal Napie�alski na drodze 
da tworzenia koncern:u, byly podobne jak wydawcy „Gazety Grudzi&dz
kiej" - wykupywanie bankrutujqcych lub nie mog&cych utrzymac si� 
samodzielnie pism. Ta eo przekraczalo mozliwosci finansowe niezamoznego 
wydawcy, takiego jak Siemianowski czy nawet Korfanty, nie przedstawialo 
zadnego problemu dla „Katolika". Napieralski mial juz ad dawna trudn& 
do utrzymania, a zwlaszcza da zmontowania, siec agent6w i kolporter6w. 
Koszty redakcyjne zmniejszal wykorzystujqc redaktor6w i material innych 
swoich gazet, ujednolicajqc tresc kupionych pism ze swoimi, cz�sto nawet 
wlqczaj<1c cale strony swoich gazet, tak ze odr�bnosc danego pisma bylo 
widac tylko w kronice lokalnej. 

Pierwsze kroki na tym polu lrudno uznac za celow'l akcj�. Jeszcze 
w 1901 r. przeszly formalnie na wlasnosc „Katolika" ,,Nowiny Racibor, 
skie", na kt6rych hipotece mial juz an ad 1891 r. powa:i:n& kwot�. Ta zaslu
zone dla polskosci pismo bylo az da I wojny swiatowej permanentnie 
deficytowe, bez wzgl�du na to, czy kierowal nim radykalny Rostek, zdecy
dowany Mackowski czy umiarkowany Eckert. Utrzymac si� moglo jeilynie 
w polqczeniu z wi�kszq gazetq. Juz Mackowski kupujqc „Nowiny" w 1891 r. 
korzystal z funduszy „Katolika". Eckert, kt6ry wydawal gazet� ad listopa
da 1894 r., z dniem 1 1 1901 r. oddal j'l firmie bytomskiej. ,,Nowiny" 
w p6zniejszym czasie b�d'l periodycznie dzierzawione r6znym redaktorom 
„Katolika", ale kazdy z nich po stosunkowo kr6tkim czasie odda je firmie 
bytomskiej "· 

Zupelnie inne znaczenie mialo przej�cie „G6rnoslqzaka''. Zalozone 
przez ligowc6w w 1901 r., pismo tej nazwy po wystqpieniu z niego Korfan
tego i ucieczce za granic� Kowalczyka przezywalo powazne klopoty finan
sowe, tym bardziej ze daleko mu juz bylo da pierwotnej ostrej linii, kt6ra 
mogla sobie pozyskac czytelnik6w niezadowolonych z kierunku „Katolika". 
W latach 1905-1906 dochodzito da tego, ze personel drukarni przez dluz
szy czas nie otrzymywal pensji. Pozostali wsp6!n'l'cy, m. in. Tomasz Kowal
czyk, Jan Piechulek i Piotr Reszka, zdecydowali si� w kor\cu zaproponowac 
kupno gazety Napieralskiemu. W kwietniu 1906 r. sp6lka „Katolika" 
formalnie kupila 40 z 67 udzial6w „G6rnoslqzaka". W chwili tej „Gorno-

18 R. V o g e 1, Deutsche Presse und Propaganda des Abstimmungskampfes in 

Oberschlesien, Bytom 1931, s. 30, 34-35. 
19 „Nowiny Raciborskie''i 1 I 1901; ,,Or�downik", 8 IX 1895; prospekt spOlki 

„Katolika" z 1912 r. ze zbior6w rodzinnych Napieralskiego, fotokopia w posiadaniu 

autora. 
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,H„zak" mial 6 tys. abonent6w, a wii,c liczbi, nie do pogardzenia. Podobnie 
jak w poprzednim wypadku, i tym razem drukarnii, pisma zlikwidowano, 
a druk przeniesiono do „Katolika" w Bytomiu. Pracownicy dawnej ·sp_6lki 
czi,sciowo zostali zatrudnieni w „Katoliku" i w nowej sp61ce, a czi,sciowo 
odeszli. Razem z „G6rnoslqzakiem" firma bytomska zdobyla r6wniez nale
Zl\C'l do niego ksii,garnii, w Katowicach i wydawanq od 1903 r. gazeti, 
„Stra:i: nad Odrq", kt6r'l pozniej zamknii,to. Reaktywowal i'l Napieralski 
w 1911 r. ze wzgli,du na potrzeby prop�gandowe kampanii wyborczej do 
Reichstagu w 1912 r. i wychodzila w Rybniku przez jeden rok, podobnie 
jak w Olesnie nowo utworzona „Prawda". Trzeba jednak podkreslic, :i:e 
i ten zakup, aczkolwiek powaznie zwii,kszajqcy poti,gi, Napieralskiego, byl 
z punktu widzenia ekonomicznego nieoplacalny. W 1912 r. liczono, · :i:e 
dopiero za trzy lata splaci si" dlugi dawnej sp6lki „G6rnos]ljzaka", a po
przednio pismo :i:adnych dochod6w realnych nie przynosilo '"· Dalszemu 
wzmocnieniu ulegla pozycja koncernu w 1908 r. wobec politycznej kapi
tulacji J6zefa Siemianowskiego. Z dniem 1 maja tego roku druk „Glosu 
8lqskiego" przej'll „Katolik" i choc formalnie pismo to bylo nadal wla
snosciq Siemianowskiego, faktycznie stalo si" odbitk'l gazet bytomskich 
f bylo podpisywane przez ich redaktora "· 

Najwi<,kszym sukcesem „Katolika" stalo sii, zlikwidowanie w 1910 r. 
konkurencji pism Korfantego. Wszystkie udzialy sp6lki „Polaka" war
tosci 60 tys. mk przeszly na wlasnosc firmy bytomskiej. Gazety „Polak" 
i „Kurier Sl'lski" mialy w6wczas 9 tys. abonent6w i przynosily powainy 
zysk (12 \ys. mk rocznie), ale i tu korzysci nalezalo sii, spodziewac dopiero 
w przyszlosci, gdyz do wojny trzeba bylo splacac dawne dlugi Korfantego, 
wynoszljce wedlug ,oswiadczenia Napieralskiego 85 tys. mk 22. O sile 
i wplywach koncernu w kor\cu 1910 r. swiadczy fakt, ze wydawa! on 
w6wczas aZ trzy pisma codzienne (,,Dziennik Slqski", ,,G6rnoS1qzak" i „Ku

rier 8lqski") i trzy gazety wychodzqce 3 razy tygodniowo, a maj&ce za
zasi<,g og6lnoslqski (,,Katolik", ,,Polak", ,,Glos 8lqski"), nie liczqc pism 
o charakterze lokalnym. W warunkach shiskich byl fo wypadek bez pre
cedensu. Prawda, ze pod wzgl<,dem tresci poszczeg6lne pisma prawie 
nie r6:i:nily sii, od sie):,ie poza tytulami. Byla to niew,itpliwa wada kon-

20 E. \V i ch u r  a - Z a j d e  I, ,,G6rn0Slqzak" we wsponinieniach Tomasza J{owal

czyka (Zaranie Sl(}.skie, R. XXVI, 1963, z. 2, s. 277-278; T. B e r n  a t t, Die poWische 

Polenpresse Oberschlesiens, Leipzig 192-l (maszynopis), s. 90, 95; ,,Der Osten", 21 IX 
1911; ,,Katolik", 24 IV 1906; prospekt spOlki „Katolika"; policja katowicka do prezy
denta rejencji opolskiej 27 IV 1906 AP Wroclaw, RO, BP, t. 67, s. 493-497. 

21 "Schlesische Zeitung•·, 24 IV 1908; ,,Glos $Ictski", 26 IV, 6 V 1908. 
22 Prospekt sp6lki „KatoJika''; Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 17 XI 

1910, AP Wroclaw, RO, BP, t. 120, s. 91-94. 
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centracji prasy w jednym r�ku, ale przynajmniej w cz�sci r6wnowazyl 
i'I fakt, ze gazety upadajqce nie przesZ!y w r�ce niemieckie. 

Wiadomo powszechnie, ze wydawnictwo „Katolika" od czas6w naj
dawriiejszych swojej historii publikowalo ksiqzki polskie. Liczba ich stale , 
wzrastala. Opr6cz modlitewnik6w, dziel natury religijnej wychodzilo 
w nim wiele pozycji typu popularnonaukowego, takich jak chocia:i:by 
Historia Slqslca Koniecznego, czy tez z zakresu beletrystyki. Z tej ostat
niej opr6cz klasyk6w literatury polskiej wydawano pozycje obliczone 
przede wszystkim na malo wyrobionego czytelnika. D<1:i:<1c do wi�kszego 
rozpowszechnienia drukowanego slowa polskiego i wyparcia z dom6w 
polskich taniej literatury niemieckiej Napieralski zacz<1! wydawac ksi<1zki 
w zeszytach. Pr6bowal te:i: ratalnej sprzeda:i:y ksi<1:i:ek. W 1908 r. korzy
stajqc ze wzrastaj<1cego popytu w innych zaborach „Katolik" wystawial 
swoje modlitewniki na galicyjskiej wystawie krajowej w Jaroslawiu zdo
bywajqc zloty medal. Z tych samych przyczyn 1 X 1908 r. w dawnej ksi�
garni „G6rnoshizaka" w Katowicach Napieralski zalo:i:yl Slqskq Ksi�garni� 
Wysylkow<1. Cieszyla si� ona duzym powodzeniem, zwlaszcza u mieszkar\
c6w Kr6lestwa, kt6rzy kupowali tu ksi<1:i:ki zakazane w Rosji 23• 

Ekspansja „Katolika" na teren innych zabor6w i dzielnic nie ograni
czala si� do wydawnictw ksi<1:i:kowych. Wypr6bowane na Slqsku metody 
zdobywania gazet stosowal Napieralski r6wnie:i: w Poznanskiem, Galicji 
i. Kongres6wce. W latach 1905-1906 kupil on dla „Katolika" udzialy 
na sum� 40 tys. koron Katolickiej Sp6lki Wydawniczej w Krakowie 
publikujqcej w 12 tys. egzemplarzy organy tzw. Centrum Ludowego 
„Prawd�" (z przenaczeniem dla Krakowa) i „Gazet� Niedzieln<1" (dla 
Lwowa). Wsp61udzialowcami tej sp61ki byli r6wniez arcybiskup lwowski 
Bilczewski i wydawca „Gazety Grudziqdzkiej" Kulerski. Sp61ka ta dosta
la si� faktycznie pod kontrol� firmy bytomskiej. I/:ozwijala si� ona po
myslnie. Naklad jej gazet wzr6sl do 28,5 tys. w 1912 r. Wyplacala ona 
dywidend� 250/o. W 1913 r. Napieralski zainwestowal r6wnie:i: 40 tys. 
koron w znany dziennik krakowski „Glas Narodu". Administracj� tego 
pisma miano pol<1czyc z „Prawd<1" "· Na terenie Kr6lestwa Napiera!ski 

23 W. 0 g r o d  z i 11. s k i, Dzieje pismiennictwa Slqskiego, Katowice 1965, s. 217; 
„Nowiny Raciborskie'\ 29 IX 1908; nadprezydent prowincji Slctskiej do ministra 
spraw wewnE:irznych 18 IX 1908, DZAM, Rep. 77, Tit. 870, Nr 47i, Bd. 4, s. 208. 

24 0 tym i o innych zakupach poza Sl,:}skiem patrz szerzej F. F i g o w a, Z dzia
lalnoSci prasowej Adama Napieralskiego poza G6rnym Slqskiem (Kwartalnik Opolski, 
1966, nr 21 s. 13-30). Dane uzupelniaj.:}ce: Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 
26 VII 1910, AP Wroclaw, RO, BP, t. 211, s. 9; lenze do tegoz 21 II 1912, AP Wro
claw, zesp6l Komisarz Graniczny (d3lej skr6t: KG), t. 3, s. 109-110; Dyrekcja Poli
cji w Krakowie do Namiestnictwa Galicji 14 IX 1913, Archiwum Pallstwowe Miasta 
Krakowa i Woj. Krakowskiego, zesp6l Dyrekcja Policji Krak6w, t. 64, l. dz. 2430. 
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kupil w 1909 r. udzialy sp6lki wydajqcej „Kurier Zagli:bia" w Sosnowcu, 
a p6zniej r6wniez „Dziennik Czi:stochowski". W 1911 r. Napieralski dyspo
nowal juz wii:kszosciq udzial6w tego przedsii:wzi<:cia, kt6re musialo dawac 
dobre zyski, skoro np. ,,Kurier" z nakladu 1750 ezemplarzy w chwili 
kupna doszedl w 1914 r. do 14 tys. egzemplarzy 25. ' 

0 ile powyzsze zakupy - jak si<: wydaje - mialy charakter komer
cjalny, to wyraznie polityczne cele spowodowaly inny nabytek kierownika 
„Katolika" na terenie Wielkopolski. Juz dawno zywil on plany zdobycia 
tam jakiegos powazniejszego organu prasowego. Potrz.ebne bylo to zwla
szcza ad 1906 r., kiedy Napierals]<i wszedl w sklad parlamentu, a nalezqc 
do grupy posl6w „umiarkowanych" i konserwatywnych dqzyl do szersze
go oddzialywania na opinii: publicznq. Dose szybko nadarzyla si<: stosowna 
okazja. Znany poznar\ski tygodnik ilustrowany „Praca", kt6ry pari: lat 
wczesniej odegral duzq rol<: w akcji mlodych narodowc6w na Slqsku, zna
lazl si<: w powaznych trudnosciach finansowych. Wydajqca go sp6lka 
w skladzie A. Biedermann, A. Chlapowski, J. Drwi:ski, M. Milzyr\ski, 
F. Niegolewski, K. Rzepecki i I. Switala stala na skraju bankructwa. Jej 
dyrektor Karo] Rzepecki uda! sii: do Bytomia, aby sklonic Napieralskiego 
do kupienia pisma. W rezultacie juz 1 X 1907 r. wychodzqca w nakladzie 
przeszlo 7 tys. egzemplarzy „Praca" przeszla na wlasnosc sp61ki „Katoli-, 
ka". Jeszcze w tym samym ioku sp6lka odstqpila pismo Napieralskiemu 
i ks. Wawrzyniakowi, kt6rzy wydawali jq dalej na sw6j wlasny rachu
nek '"· 

Piszqc o ekspansji pozaslqskiej Napieralskiego i jej wplywie na roz-
w6j „Katolika" nie spos6b nie wspomniec o dwu orygiiialnych inicjaty
wach oblic;onych na szersze forum. W poczqtkach 1908 r. Napieralski 
utworzyl w Berlinie Polskie Biuro Prasowe, kt6rego zadaniem bylo zao
patrywanie prasy polskiej w sprawozdania z obrad Reichstagu i Land
tagu 27• Poniewaz koszt utrzymania tej instytucji zatrudniajqcej od pocuit
ku dzialania dwu redaktor6w byl dosc powazny, a abonament placony 
przez zainteresowane gazety nie wystarczal, Napieralski przewidywal za
silanie jej jeszcze innymi dochodami. Doch6d taki mial m. in. przynosic 
,,Pose! do Ludu Polskiego" - nowe pisemko wydawane przez „Kato-

25 W i c h  ur a - Z a j d e  1, op. cit.,. s. 279; Maedler do prezydenta rejencji opol
skiej 29 IX 1911, AP Wroclaw, RO, KG, t. 3, s. 106-107; tenZe do tegoZ 17 II 1912, 
tamZe, s. 90---92; prezydent rejencji opolskiej do ministra spraw wewnt:trznych 3 III 
1912, DZAM, Rep. 77, Tit. 871, Nr 23, Adh. VII, Bd. 5, s. 360. 

20 Prezydent rejencji opolskiej do ministra spraw wewnE:trznych 19 X 1907, 
DZAM, Rep. 77, Tit. 870, Nr 47e, Bd. 4, s. 123; prezydent pol-i.cji poznallskiej do 
nadprezydenta prowincji poznallskiej 6 XI 1907, tamZe, s. 144-145. 

27 Prezydent policji berliiiskiej do ministra spraw wewn�trznych 21 II 1908, 
DZAM, Rep. 77, Tit. 381', Nr 22, Bd. 2, s. 362. 
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lika" od 1908 r. na wz6r wydawnictw centrowych i socjaldemokratycz
nych. Mialo ono spelniac rol� podr�cznej encyklopedii politycznej, a za
razem organu wszystkich posl6w polskich. Wychodzilo raz w miesiiicu 
i kosztowalo 10 fenig6w. Dia zwi�kszenia kolportazu „Posla." nie ograni
czono si� do normalnych w takim wypadku zawiadomieri. w innych gaze
tach, ale wydrukowano specjalny „ok6Jnik", kt6ry firma bytomska rozes
lala do wybitniejszych dzialaczy polskich, organizacji i redakcji. Napie
ralskiemu bowiem zalezalo bardzo na wprowadzeniu liicznego abonamentu 
,,Posla" z gazetami r6znych Iirm polskich zaboru pruskiego. Mimo wiel
kiej reklamy ze wzgl�du na dosc trudm1_ tresc i malo atrakcyjny sposcib 
redagowania pismo nie przetrzymalo dwu lat i w 1910 r. przestalo wy
chodzic 2s. Inaczej potoczyly si� losy biura prasowego. Po paru Jatach 
stagnacji - starania o zakup „Dziennika Berliri.skiego", ktciry stalby si� 
oparciem dla biura, nie powiodly si� - w 1912 r. udalo si� zrealizowac 
ambitne zamierzenie stworzenia pierwszej polskiej agencji prasowe:f. Usu
wajiic niewygodnego Korfantego z terenu Sliiska, da! mu Napieralski kie
rownictwo powstalej w pazdzierniku Wschodnioeuropejskiej Agencji Tele
graficznej. Kierownik „Katolika", majiic w tej sp6lce z ograniczonii odpo
wiedzialnosciii udzialy na sum� 24 tys. mk, m6gl wplywac nie tylko na 
dob6r pracownik6w agencji, ale r6wniez, jak pokazaly czasy wojenne, na 
jej kierunek polityczny. WAT, bo pod takim kryptonimem umieszczano 
w prasie doniesienia agencji, rozwijal si� bardzo dynamicznie dzi�ki rzut
kosci Korfantego. Juz w roku nast�pnym dysponowal wlasnii liniii tele
foniczna, do Kr6lestwa oraz biurami w Warszawie, Poznaniu, Toruniu 
i Grudziiidzu. Obslugiwal liczne pisma wszystkich zabor6w. Dia „Kato
lika" duze znaczenie mial fakt, ze r6wniez w Bytomiu zalozono fili� 
WAT-u posiadajiicii nocne poliiczenie telefoniczne z Berlinern 29

• 

Wydaje si�, ze do 1910 r. rozw6j „Katolika" przebiegal bez wi<;kszych 
zakl6ceri. i trudnosci. Polityka Napieralskiego w sp61ce byla jednak tak 
jak post�powanie kazdego wielkiego przedsi�biorcy na dalsza, met� ryzy
kowna. Kupowanie coraz to nowych, powaznie zadluzonych gazet wy
czerpywalo rezerwy „Katolika" i stwarzalo niebezpieczeri.stwo, ze kt6regos 
dnia zabraknie w kasie pieni�dzy na splacenie najpilniejszych dlug6w. 
Pierwsze klopoty finansowe pojawi!y si� po przej�ciu pism Korfantego. 

28 Drukowany cyrkularz z da tq 13 :VII( 1908, Biblioteka Raczyr'lskich, rkps 521 
(42); E. S z r a m  e k, S. P. Adam Napieralski (Roczniki Towyrzystwa Przyjaci6l Nauk 
na S!�sku, R. II, 1§30, s. 314-315). 

29 Prezydent prowincji pozna1iskiej do ministra spraw wewnE:trznych 5 III 1913, 
DZAM, Rep, 77, Tit. 381, Nr 22, Bd. 3, s. 281-285; tenZe do prezydenta rejencji 
poznallskiej 7 III 1914, tamZe, s. 345-350; przewodniczc1cy bytomskiej komisji podat
kowej do prezydenta rejencji opolskiej 24 II 1914, AP Wroclaw, RO, BP, t. 192, 
s. 173-179. 
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Napieralski znalazl w6wczas wyjscie w zwi�kszeniu kapitalu zakladowego 
firmy. Z dniem 14 XII 1910 r. kapital sp61ki podwyzszono o 115 tys. mk, 
oddajqc nowe udzialy w r�ce J6zefa Herrmanna (buchaltera „Katolika"), 
adwokata Czapli, Stanislawa Napieralskiego z Przem�tu oraz ksi�zy Bran
dysa, Wajdy, Bieloka i Kapicy ,o. Przy okazji wi�c udalo si� Napieralskie
mu zrealizowac dawny plan finansowego zainteresowania przedstawicieli 
kleru g6rnoslqskiego w egzystencji i rozwoju „Katolika". Dalsze perspe
ktywy sp6lki rysowaly si� tym bardziej pomyslnie, ze wplywy endecji 
ulegly powaznemu oslabieniu. Widac to bylo wyraznie po rozpowszech
nieniu jej nowego organu prasowego, ,,Gazety Ludowej", kt6remu w je
sieni 1911 r. daleko bylo do popularnosci dawnych gazet Korfantego. 

Powazne powi�kszenie w ostatnich latach ilosci i nakladu drukowa
nych w Bytomiu gazet sklonilo Napieralskiego do podj�cia nowych in
westycji w „Katoliku". W latach 1910--1911 na zakupionej uprzednio 
parceli przy 6wczesnej ulicy Elektoralnej zbudowano wielki gmach ma
jqcy pomiescic redakcje, drukarni�, introligatorni�, ekspedycj� itp. Przy 
okazji przenosin do nowej siedz1by odnowiono w pewnym stopniu wy
posazenie drukarni. Koszt budowy Niemcy ocenili na p61 miliona_ marek 
(wedtug firmy wartosc samego budynku wynosila 330 tys. mk). Og6lnie 
uznawano, ze jest to najwi�kszy gmach gazety i wydawnictwa na Sliisku. 
Z okazji uroczystego poswi�cenia nowego budynku, kt6re nastqpilo w paz
dzierniku 1911 r., prasa niemiecka pisala, :i:e przedsi�biorstwo „Katolika" 
l�cznie z agentami i kolporterami zatrudnia 600 os6b. Trudno nie odczytac 
w tych doniesieniach nutki zazdrosci. Napieralski miat jednak o wiele 
mniej powod6w do zadowolenia. Poniewaz cz�sc nowych inwestycji doko
nana zostala na kredyt. Nowy, swiezo wybudowany dom obciqzono dlu
giem hipotecznym w wysokosci 235 tys. mk, a wi�c w przyblizeniu 
2/3 wartosci 31. W wypadku przedsi�biorstwa niemieckiego budowanie 
gmachu bez angazowania srodk6w wlasnych mogloby dowodzic niezlego 
sprytu. Jesli chodzi jednak o sp6lk� polsk'l, kt6rej trudno bylo uzyskac 
odpowiednio wysok!I pozyczk�. mozna m6wic o nieostroznosci. 

Wkr6tce okazalo si�, ze jedynym wyjsciem z klopot6w finansowych, 
w jakich wskutek inwestycji znowu znalazl si� ,,Katolik", jest ponowne 
zwi�kszenie kapitalu zakladowego, tym razem z 300 do 500 tys. mk. 
W lutym 1912 r. rozeslano do wybitniejszych przedstawicieli szlachty 
i burzuazji konserwatywnej w Wielkopolsce prospekt proponujqcy na
bycie udzial6w sp61ki. Prospekt ten stanowi interesujqce zr6dlo wiado
mosci o sprawach finansowych i wydawniczych „Katolika". Zawiera 

30 Wspomnienia Wladyslawa Berkana, s. 190. 
31 „Katolik", 12 X 1911; ,,Oberschlesischer Anzeiger", 13 X 1911; prospekt „Ka

tolika". 
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bowiem nie tylko dane zainteresowanego w pozyskaniu nowych udzialow
c6w Napieralskiego, ale i wyniki rewizji ksi&g sp6lki dokonanej przez 
rewizora przysi<;glego J. Szumana i patrona Zwiqzku Sp6lek Zarobko
wych ks. S. Adamskiego. Wedlug danych Napieralskiego sp6lka placila 
w ostatnich latach stale wzrastajqce dywidendy (5, 6, 7, w ostatnim roku 
8%), zatrudniala 130 stalych pracownik6w, a jej gazety drukowane w By
tomiu mialy !qcznie 45 tys. abonent6w. Powazne dochody przynosi!a 
sprzedaz ksiqzek dokonywana za posrednictwem ksi�garn (b�d&cych za
razem ekspedycjami gazet) w Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu, Raciborzu 
i O!esnie. Liczono, ze juz w6wczas duzy eksport ksi&zek do Ameryki wzro
snie jeszcze po utworzeniu tarn agencji, kt6r& mial obj&c kuzyn kierowni
ka firmy Stefan Napieralski z Chicago. Czysty zysk ca!ego przedsi�
biorstwa wynosil w 1911 r. 40 tys. mk. W sprawozdaniu. z rewizji ksi11g 
„K'Eltolika" ks. Adamski stwierdzal, ze sp6lka posiada duze tzw. eiche 
rezerwy nie umieszczone w bilansach, a wi�c lokat� pieni�dzy w udzialach 
uwaZa za „bezpieczrni i lukratywnq" 32. 

Tymczasem zanim jeszcze wynik tej akcji stal si� jasny, zacz�!y kur
sowac po Bytomiu plotki o wyraznym regresie interes6w w prasie Na
pieralskiego. M6wiono, ze sp6lka „Katolika" wpadla w powazne dlugi 
i pr6by zdobycia nowych udzial6w w gazetach galicyjskich maj11 w grun
cie rzeczy na celu llzyskanie tarn dalszych pozyczek. Komisarz graniczny 
Maedler og6lny spadek popularnosci gazet polskich przypisywa! wzmoc
nieniu · organ12acji sl11skiego Centrum i nasileniu propagandy narodowej 
niemieckiego kleru. W rozmowie z nim Napieralski zmuszony by! przy
zn11c, ze dosz!o do pewnego regresu w „Katoliku". Zaprzeczyl jednak 
plotkom, jakoby prasa bytomska utraci!a cz�sc swoich abonent6w. Powsta
nie podobnych pog!osek t!umaczy! trudnosciami, jakie napotykal w uzy
skaniu pozyczki potrzebnej na nowy budynek firmy "· Oficjalne podnie
sienie kapitalu zakladowego sp6lki do 500 tys. mk w lipcu 1912 r. zn6w 
pozwolilo przezwyci�zyc na jakis czas zaistniale trudnosci. Wsr6d nowych 
udzialowc6w znalezli si� hr. Maciej Mielzynski, dr Alfred Ch!apowski, Sta
nis!aw Turno, Jan Z6ltowski, dr Zygmunt Dziembowski, a wi�c przede 
wszystkim znani ugodowcy wielkopolscy "· 0 ile powyzsze dane nie ulega
.i'l zadnej Wqtpliwosci, to niejasna pozostaje kwestia podzia!u udzia!6w po
mi�dzy poszczeg6lne osoby, a zwlaszcza wysokosc udzial6w posiadanych 
przez Napieralskiego. Wedlug danych Maedlera juz w sierpniu 1912 r. 
Napieralski dysponowal 140 udzialami po 1 tys. mk kazdy, gdy natomiast 

32 Prospekt „Katolika". 
33 Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 3 V 1912, AP Wroclaw, RO, KG, t. 3, 

s. 197-200. 

34 TenZe do tegoZ 15 VII! 1912, tamie, s. 136; Wspomnienia Wladyslawa Berkans, 

s. 191. 
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Ludwika Radziejewska, byla wlascicielka firmy, miala w6wczas 35 udzia-
16w. Informacja ta jest o tyle zaskakujiica, ze uprzednie dane m6wily tyl
ko o 25 udzialach b,:diicycn w posiadaniu Napieralskiego, a o 110 w posia
daniu Radziejewskiej. Kluczem do wyjasnienia moze tu byc niezbyt pewna 
relacja, wedlug kt6rej Radziejewska (zmarla 15 X 1912 r). zostawila wszy
stkie swoje u�zialy w spadku Napieralskiemu. W kazdym razie pewne 
jest, ze po 1912 r. kierownik „Katolika" dysponowal juz prawie 150 udzia-
l'ami sp61ki ••. (" 

Wobec angazowania si,: Napiera!skiego w r6zne niezbyt pewne inte
resy, t!'kie jak np. Bank Koehler-Janiszewski, kt6ry zbankrutowal 
w 1913 r., skupienie najwi,:kszej liczby udzial6w w jego r<:ku moglo byc 
w przeszlosci dla „Katolika" niebezpieczne. Trudno powiedziec, w jakim 
stopniu prawdziwe S<J spostrzezenia znanego kupca berlinskiego Wlady
slawa Berkana, kt6ry pisal p6zniej w swoich wspomnieniach, iz po 
przyst,ipieniu w 1911 r. do sp6lki zorientowal si,:, ze wyplacanie zbyt 
wysokich dywidend powoduje przejadanie kapitalu zakladowego. Berkan 
wysnul z tego wniosek „ze Napieralski sam w stanie interes6w »Katolika« 
niezupelnie si,: orientowal, a eo do zysk6w si,: ludzil" ••. Informacja po
wyzsza najwyrazniej kl6ci si<: z zamieszczonet w prospekcie opini& ks. 
Adamskiego. Faktem jest jednak, ze sprawy Iinansowe sp6lki, jak slusznie 
zauwazyl Berkan, nie staly dobrze, a win,: za taki stan rzeczy musial po
nosic Napieralski. 

Najpowazniejsze zagrozenie „Katolika" wyniklo ze zwi<1zania si,: Na
pieralskiego z firm,i „C. Miarka". Jeszcze w styczniu 1911 r. zostal on 
kierownikiem przedsi,:biorstwa utworzonego jako sp6lka z ograniczom1 
por�k,i dla przej�cia znanego wydawnictwa Karola Miarki juniora w Mi
kolowie. Pieni<1dze na utworzenie sp6lki da! zwü1zany od jakiegos czasu 
politycznie i finansowo z Napieralskim hr. Maciej Mielzynski. Poniewaz 
przedsi�biorstwa „Miarka" i „Katolik" dobrze si<: uzupelnialy, gdyz pier
wsze wydawalo zasadniczo ksiiizki, drugie natomiast gazety, wsp6lna 
organizacja sprzedazy produkt6w obu firm mogla dac sp6lce bytomskiej 
powazne oszcz,:dnosci. W lipcu 1911 r. utworzono w tym celu nowf! sp6l
k,: ,,Unia Ksi,:garska" z kapitalem 100 tys. mk, w kt6rym „Katolik" uczest
niczyl w wysokosci 25 tys. mk. Znalazla ona pomieszczenie w starym 
budynku „Katolika" 37• Poczqtkowci wsp61praca obu wydawnictw dawala 

35 Notatka o rozwoju sp6lki „Katolika" z 1914 r., AP Wroclaw, RO, BP, t. 192, 
s. 19; wywiad p. Marii Branickiej ze Stefanii:i, Lejow� z 15 X 1969 r. 

3
jl Wspomnienia Wladysla:,.va Berkana, s. 180-181. 

37 Uklad notarialny Napieralski-MielZyllski •z 14 I 1911 r., AP Wroclaw, RO, 
BP, t. 192, s. 75-79; notatka z 20 I 1914, Wojew6dzkie Archiwum Pallstwowe w Ka
towicach (dalej skr6t: WAP. Katowice), zesp61 Komisarz Graniczny Bytom (dalej 
skr6t: KG Bytom), t. 3. 
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dobre rezultaty, ale juz po dwu latach zacz�ly si� pierwsze trudnoscL 
W lipcu 1913 r. gospodarka Napieralskiego w „Miarce" spotkala si� z ostrii 
krytykii innych udzia!owc6w. Dowodem nieufnosci wobec dotychczaso
wego kierownika bylo mianowanie obok niego drugiego, J6zefa Dreyzy, 
uzaleznienie akceptacji i zyrowania weksli od podpisu prokurenta firmy 
i zapewnienie Mielzynskiemu prawa rewidowania ksiiig sp6lki. W po
cziitkach 1914 r. sytuacja finansowa „Miarki" byla juz w takim stanie, 
ze hr. Ignacy Mielzynski, kt6ry czasowo przejiil prowadzenie interes6w 
swojego brata, zdecydowa.l si� wycofac ze sp6lki wklady stanowiiice pod
staw� finansowii tego przedsi�biorstwa. Dlugi „Miarki" w tym_ czasie 
przekroczyly juz 600 tys. mk, gdy aktywa wynosily tylko 400 tys. mk. 
W pierwszym kwartale 1914 r. nie bylo skiid wziiic 80 tys. mk potrze
bnych na sp!at� najpilniejszych dlug6w. Perspektywa bankructwa „iVIiar
ki" stawala si� zagrozeniem posrednio i dla „Katolika" nie tylko ze 
wzgl�ilu na wsp6lne wklady w „Uni� Ksi�garskii". Istniala mozliwosc, ze 
hr. Mielzynski poni6slszy powazne straty w „Miarce" odda w cudze r�ce 
posiadane przez siebie udzia!y „Katolika" na sum� 30 tys. mk i prawa 
hipoteczne wartosci 300 tys. mk. Poniewaz prawii r�kii hrabiego, a row
noczesnie prokurentem „Miarki" byl agent pruskiej policji Polaczek (vel 
Polaszek), udzia!y te latwo mogly dostac si� w niemieckie r�ce "· 

Trudnosci Napieralskiego i „Katolika" byly uwaznie sledzone przez 
wladze pruskie, kt6re w poczqtkach 1914 r. uzna!y, ze nadarza si� rzadka 
okazja zdobycia najwi�kszego polskiego wydawnictwa na Slqsku. Urz.�dni
cy rejencji OP.olskiej na konferencji z prezydentem policji poznanskiej 
koordynujqcym nadz6r nacl ruchem polskim w dzielnicach wschodnich 
Niemiec rozwazali szereg wariant6w wykorzystania zaistnia!ej sytuacji. 
Brano pod uwag� mozliwosc wplywania na kierunek polityczny „Katoli
ka" po wykupieniu udzial6w hr. Mielzynskiego, myslano o doprowadze
niu sp6!ki do bankructwa, przej�ciu jej i odstqpieniu Centrum. Innq 
ewentualnosciq by!o przej�cie firmy przez Niemc6w i dalsze wydawanie 
,,Katolika" jako bezbarwnej politycznie gazety w j�zyku polskim. Ucze
stnicy konferencji przychylali si� zw!aszcza ku tej ostatniej koncepcji. 
Poniewaz jednak zdawano sobie spraw�, ze wykup udzia!6w Mielzynskie
go moze nie wystarczyc do zdobycia sobie powazniejszych wplyw6w 
w „Katoliku", zadecydowano wytoczyc Napieralskiemu spraw� karnq 
o naduZycia w „Miarce'', a r6wnoczeSnie za poSrednictwern Polaczka spro

wokowac wytoczenie Napieralskiemu przez „Miark�" i Mielzynskiego 

3s Protok6l zebrania akcjonariuszy ,iMiarki" z 15 VII. 1913, AP Wroclaw, RO, 

BP, t. 1921 s. 87-91; list anonimowy z 12 I 1914, tamie s. 71; Dyrekcja Policji po

znailskiej do prezydenta rejencji opolskiej 18 I 19141 tamie, s. 69; notatka anonimowa 

w aktach z 1914 r., tamie, s. 39-40. 
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trzech procesow cywilnych "· Powodzenie calej tej akcji otworzyloby 
perspektywy finansowego zniszczenia Napieralskiego i przej�cia jego 
udzia!ow w „Katoliku". Przygotowuj&c i'l na podstawie informacji Pola
czka w!adze sporzqdzi!y rejestr przewinien bylego kierownika. Na osta
tecznej liscie znalaz!y si<i posqdzenia o bezprawne akceptowanie weksli, 
sprzedawanie nie posiadanych udzialow, oszukiwanie pozostalych udzia
!owcow itp. G!ownymi zarzutami by!y: wzi�cie pieni�dzy dla firmy z Ban
ku Ziemskiego w Bytomiu i zuzytkowanie ich na wlasne cele oraz wpro
wadzenie w bl&d Ignacego Mielzynskiego eo do wysokosci wlasnych wkla
dow. Nieoficjalnie powtarzano zarzuty falszowania weksli •0• 

W jakim stopniu Napieralski by! winien zlej sytuacji „Miarki", 
a w jakim stopniu byla to intryga Korfantego i Polaczka, trudno w tej 
chwili rozstrzygnqc, tym bardziej ze zadna z projektowanych spraw nie 
zostala doprowadzona do konca. Napieralski przesluchiwany w lipcu 
1914 r. przez S<idziego sledczego stwierdzil, ze nie poczuwa si� do winy, 
a skarg� uwaZa za szykan�. Dowodzil, Ze przez kierow�ictwo „Miarki" 
poni6sl jedynie straty. Wedlug pierwotnego ukladu z Mielzynskim ten 
ostatni mia! dac pieni'ldze, a Napieralski prac�. Pieni�dzy hrabiego 
wkrotce nie starczy!o, trzeba bylo pozyczac w roznych bankach, dla za
chowania wi�c dobrego imienia firmy szly one na konto Napieralskiego. 
Poniewaz ten z p6zniejszych pozyczek musial placic procenty wczesniej
szych, nie mag! ich w calej wysokosci odprowadzac do kasy firmy. 
W obronie Napieralskiego stanql rowniez dyrektor B:,.nku Wloscianskiego 
w Poznaniu Kazimierz Hqcia, w kt6rego r�ce mialy rzekomo dostac si� 
sfalszowane weksle. Przesluchiwany przez policj,; oswiadczyl on, ze nie 
mu nie wiadomo o jakichkolwiek niepra'fidlowosciach czy falszowaniu 
weksli przez Napieralskiego. Hqcia w dodatku natychmiast porozumial 
si� z ks. Adamskim w sprawie ratowania oskarzonego. Przekonany, ze 
autorem anonimowej sk:ugi jest Korfanty, chcia! na niego wplynqc, aby 
wycofal oskarzenie. Jak mozemy si<i przekonac z akt, w rzeczywistosci 
autorem ca!ej intrygi byl nie Korfanty, ktory eo prawda dosc szafowal 
w6wczas posqdzeniami Napieralskiego o falszerstwa, lecz Polaczek, czlo
wiek, o kt6rym sam hr. Mielzynski wyrazil si� p6zniej, ze „za tysiqc 
marek wszystko zrobi" "· Z chwilq wybuchu wojny i opowiedzenia si� 

39 Notatka w aktach z HH4 r., AP Wroclaw, RO, BP, t. 192, s. 39-48; protok61 
posiedzenia Schwerina, Zachera i Wackerappa z 13 I 19i4, tamZe, s. 1-18; notatka 
prezydenta rejE!ncji opolskiej z rozmowy z prezydentem poHcji poznal1.skiej 16 III 
1914, tami.e, s. 271; Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 20 VI 1914, tamZe, 
s. 329-332. 

40 Wniosek o wszcz�cie post�powania karnego z 7 V 1914, WAP Katowice, KG 
Bytom, t. 3, s. 87-90; Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 20 VI 1914, AP Wro
claw, RO, BP, t. 192, s. 329-332. 

41 Zeznania Napieralskiego z 3 VII 1914, WAP Katowice, KG Bytom, t. 3, s. 96-
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Napieralskiego po stronie Niemiec wszystkie wszcz�te przeciw niemu 
sprawy znalazly si� w zawieszeniu. Post�powanie karne mialo wisiec: nad 
nim do konca wojny. Sprawy cywilne, sprowokowane przez Polaczka, 
zakonczylo w 1917 r. oswiadczenie hr. Macieja Mielzynskiego, ze nie ma 
on do Napieralskiego zadnych pretensji 42• Przed sam14 wojn14 jednak, jak 
widac z powyzszych danych, koncern „Katolika", publikuj14cy wedlug 
niemieckich szacunk6w gazety w i,icznym nakladzie (wi�kszym niz liczba 
abonent6w) 59 900 egzemplarzy ", czytane przez jakies 300 tys. ludzi, 
stal u szczytu powodzenia, a r6wnoczesnie przed niebezpieczenstwem 
katastrofy. 

Przyczyn rozkwitu koncernu nalezy szukac przede wszystkim w zdo
bytych w koncu XIX w. mocnych podstawach materialnych, kt6re dawa
ly „Katolikowi" przewag� finansow14 i organizacyjn14 nad wszystkimi 
p6zniejszymi konkurentami. Kierowanie pisma do przeci�tnego czytelnika, 
a nie tylko. do wyrobionego narodowo, jak to czynily p6zniej gazety 
endeckie, dawalo wi�kszy zbyt. Wolty polityczne Korfantego, faktyczna 
zmiana programu shiskiej endecji tez wychodzily na korzysc gazetom 
Napieralskiego. Zr�cznosc organizacyjna kierownika przedsi�biorstwa, wy
korzystanie wszystkich znanych srodk6w werbowania czytelnik6w przy
nosily pozytywne rezultaty. Wyzszy naklad gazet bytomskich pozwalal 
wydawac je taniej, niz to robili konkurenci. W tym niezm14conym powo
dzeniu pierwszych lat XX w. tkwily zal14zki p6zniejszego kryzysu. Wszech
wladny Napieralski zapomnial o ostroznosci w kwestiach finansowych, nie 
liczyl si� z tym, ze Niemcy czekajq na jego pierwsze potkni�cie, aby „Ka
tolika" doprowadzic do ruiny. Kupowanie powaznie zadluzonych gazet, 
zaci14ganie duzych pozyczek na nowe inwestycje, niedopilnowanie spraw 
finansowych, a wreszcie nieszcz�Sliwe zwü1zanie si� Z ,,l\i1iarkq" · spowo

dowaly sytuacj<;:, kt6ra mogla doprowadzic „Katolika" do bankructwa. 

DIE ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DES PRESSEKONZERNS „KATOLIK" 

IN BYTOM 1898-1914 

Der Verfasser analysiert die Entwicklung des Verlags „Katolik'' in Bytom, der 

sich aus einer schlichten Druckerei in einen regelrechten Pressekonzern entfaltete; 

die zahlreichen Zeitungen aus diesem Verlag erreichten Gesamtauflage von 60 Tau
send Exemplaren. 

105; odpis oSwiadczenia H4ci z 27 II 1914, AP Wroclaw, RO, BP, l. 192, s. 235; pre
zydent policji poznar'iskiej do prezydenta rejencji opolskiej 1 III 1914, tami:e, 

s. 189-191. 

42 Dyrekcja policji katowickiej do prezydenta rejencji opolskiej 16 I 1917, WAP 
Katowice, KG Bytom, t. 3, s. 110. 

43 Tabela gazet polskich z 1914 r., AP Wroclaw, RO, BP, t. 62, s. 48---62. 
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Die seit 1869 in Oberschlesien herausgegebene Zeitung „Katolik" wurde zum 
führenden polnischen Organ in der Zeit des Kulturkampfes. Da sich die Zeitung an 
den durchschnittlichen polnischen Leser wandte und eine gemässigte Politik führte, 
konnte sie auch in den späteren Jahren ihre Popularität bewahren. Im letzten Jahr
zehnt des XIX. Jh. gewann die Zeitung neue Anhänger, indem sie a1s erste zu Fra
gen der Arbeiterklasse Stellung nahm und eine Wahlkampagne gegen die unpopu
lären Kandidaten der Zentrum-Partei organisierte. Dank der Geschicklichkeit des 
damaligen Verlagsleiters, Adam Napieralski, konnten diese Trumpfe für den Ausbau 
des Unternehmens ausgenutzt werden; 1898 wurde es in eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haltung umgebildet. In den Jahren 1905-1910 kaufte der „Katolik"
Verlag kleinere, in Verfall geratene polnische Zeitungen in Oberschlesien auf, und 
vergrösserte sukzessiv die Auflagen seiner Presse. Im Jahre 1906 übernahm der 
Verlag die Zeitung „G6rnoS1qzak", 1908 11Glos Slqski", 1910 „Polak" und „Kurier 
Slqski". Napieralski kaufte ebenfalls Aktien von Zeitungen in Galizien und im 
Königreich Polen auf; 1908 gründete er in Berlin ein polnisches Pressebüro, welches 
dann in die Osteuropäische Telegraphische Agentur (Wschodnioeuropejska Agencja 
Telegraficzna = WAT) umgebildet wurde. Der Aufkauf von mit Schulden belasteten 
Zeitungen sowie der gau eines neuen Verlagsgebäudes gingen jedoch über die 
Kräfte des Verlagsunternehmens; es geriet in finanzielle Schwieriglteiten Als sich 
Napieralski unvorsichtigerweise mit dem vor dem Bankrott stehenden Unternehmen 
„Miarki'' in Miko16w band, nutzten die preussischen Behörden diese Gelegenheit aus 
und haben gegen ihn einen Prozess angestrengt. Der Verlag „Katolik" stand· vor der 
Gefahr, in deutsche Hände zu geraten; der Ausbruch des I. Weltkrieges vereitelte 
es aber. 
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JAN RYMARCZYK 

PROBLEMY ZATRUDNIENIA W DOLNOSLA,SKIM PRZEMYSLE 
WE;GLOWYM W LATACH 1939-1945 

Sposr6d ekonomicznych potrzeb wojny . zapotrzebowanie na ludzi 
jest najpowszechniejsze i jednoczesnie najwa:i:niejsze. ,,Ludzie stanowi11 
bowiem jedyn11 swiadom,1 sil,: sprawcz11. Sw'! ilosci'! i jakosci11 okreslajq 
ilosc i jakosc wszystkich sil i srodk6w wyst�puj11cych w wojnie, a przez 
to sil,: wojenrn1 i jej mo:i:liwosci'' 1

. W przededniu II wojny swiatowej 
armia Niemiec hitlerowskich liczy!a 1,3 min :i:olnierzy. W wyniku prze
prowadzonej mobilizacji we wrzesniu 1939 r. osiqgn,:!a liczb<: 4,5 min. 
Do kor\.ca wojny zmobilizowano jeszcze 9, 1 min, !qcznie liczyla wi<:c 
13,6 min. Zwi,:kszenie si! zbrojnych w pierwszym· roku wojny spowodo
walo spadek zatrudnienia o 3,4 min (zob. tab. 1). Czynnikiem ogranicza
jqcym mo:i:liwosci wykorzystania ludnosci niemieckiej w si!ach zbrojnych 
i na zapleczu byly straty wojenne wsr6d ludnosci nie tylko na froncie, 
ale i w gl<:bi kraju {bombardowania). Znaczenie tych strat wzrastalo 
w miar,: wyczerpywania si� rezerw, kosztem kt6rych mozna je bylo 
pokrywac, i w miar<: pot<:gowania si<: samych strat. Utrzymanie zatrud
nienia na mniej wi,:cej jednakowym poziomie mimo narastajqcych strat 
mo:i:liwe bylo dzi<:ki wykorzystywaniu w skali masowej ludnosci kraj6w 
okupowanych (zob. tab. 1). 

Stabilizacji rozmiar6w zatrudnienia towarzyszyly powa:i:ne zmiany 
w jego strukturze. Opr6cz wymiany robotnik6w niemieckich na zatrudnio
nych przymusowo jer\.c6w j innych przybysz6w z kraj6w okupowanych 
zwi<:kszal si,: udzia! kobiet i m!odzie:i:y, choc nie w tym stopniu, jak 
w innych prowadzqcych wojn<: krajach, gdzie nie prowadzono eksploa
tacji przymusowej sily roboczej. W przemysle nast,:powalo zarazem prze
suni<:cie zatrudnienia do produkcji wojennej (zob. tab. 2). Podobne jak 
w skali calych Niemiec zmiany w zatrudnieniu wyst<:powaly r6wniez 
w Dolnoslqskim Zagl<:biu W<:glowym. Jego rola, juz przed wojn'l nie-

t z. Be c z k i e w i c z, Problemy ekonomtki wojennej, Warszawa 1964, s. 39. 
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Tab, 1. Zalrudnlcnle I sily zbrojne Nlcmlco w lalach 1939-19H (w min) • 

Rok 

1939 
1940 

1941 

1942 
1943 

1944 

Zatrudnienic 

ogOlcm 

___ ,_,an I zmiany 

39,4 
36,0 

36,2 

35,5 

36,5 

36,1 

-3,4 
+0,2 

-0,7 

+1,0 

-0,4 

przymusowc 

stan 

0,76 

2,05 
4,64 

4,20 

6,30 

7,10 

l zmiany 

+1,29 

+2,59 
-0,44 

+2,10 

+0,80 

Sily zbrojnc 

stan 

4,50 

5,60 
7,20 

8,63 

9,55 
9,10 

zmiany 

+l,10 
+l,60 
+1,43 
+0,92 
-0,45 

Tab. Z. Zmian) w zatrudnieniu pn:cmyslowym Nicmiec w okrcsle II woJn:v 
Jwia.towcJ• 

Zatrudnicnie Rok 

(globalnc przemyslowc 

przyj�IO jako 100%) 1940 1942 1944 

W przemySle cywilnym 55% 47% 41% 
W przcmySle wojennym 45�o 53°� 59°0 

wielka (w 1934 r. zaledwie 3,50/o wydobycia w�gla Rzeszy), zmalala jesz
cze bardziej po 1939 r. w zwiqzku z zagarni�ciem przez hitlerowc6w 
Zagl<ibia Ostrawsko-Karwir\skiego, a nast�pnie innych zagl<ibi polskich, 
oraz podporzqdkowaniem sobie okr<ig6w w�glowych belgijskich i fran
cuskich. Wskutek szeregu przyczyn, w tym zwlaszcza specyficzuych, 
wyst�pujqcych tu do dzis trudnosci eksploatacyjnych czy niedogodnych 
warunk6w komunikacyjnych, wydobycie W<igla w Zagl�biu Walbrzy
skim w latach wojny wyraznie zmalalo, gdy natomiast w innych nie 
narazonych na naloty aliant6w osrodkach, jak G6rny S1'1sk czy Zagl<ibie 
D'!browskie, roslo niemal do ostatnich miesi<iCY przed wyzwoleniem. 
Najwi�ksze przedwojenne wydobycie osi!jgni�to na Dolnym Slqsku 
w 1937 r. - 5 311 000 ton. W latach wojny spadalo ono az do 4 321 000 
ton w 1944 r., eo bylo tym bardziej uderzaj!jce, ze ze wzgl�du na swe 
wartosci koksujqce w�giel czy koks dolnoslqski byl szczeg61nie poszuki
wany przez hutnictwo i inne gal<izie przemyslu ci�zkiego i z tych samych 
wzgl<id6w eksportowany przed wojm1, a cz�sciowo takze w czasie wojny, 
do Czechoslowacji, Szwecji i Wloch •. 

2 E. Seeb er, Die Zwangsarbeiter in der faschistischen Kriegswirtschaft, llerlin 
1964; Beczkiewicz, op. cit., s. 71. 

3 Be C z k i C w i C z, op. cit., s. 72. 
4 Par. B. Ga wo r, DotnoSlqskie Zagl�bie W�gtowe, Wroclaw 1948. 
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W przededniu I I  wojny swiatowej kopalnie dolnosl<1skie byly wiasno
scü1 trze�h syndykat6w: Niederschlesische Bergbau A. G. (Niebag), Wal
denburger Bergwerks A. G. (Wabag) i Neuroder Kohlen- u. Thonwerke 
(Neu Kotho). Niebag obejmowal kopalnie: ,,Fuchs-Dawid-Segen-Gottes
Grube" (,,Bialy Kamien"), ,,Glückhilf-Friedenshoffnungsgrube" (,,Victoria") 
i „v. Kulmitz-Grube" (,,Mieszko"J. Do Wabagu nalezala kopalnia „Für
stensteiner Gruben" (,,Boleslaw Chrobry"). Do Neu Kotho nalezaly l<"b
palnie: ,,Johann Baptistagrube", ,,Rubengrube", ,,Rudolphgrube" i „Wen
ceslaus Grube". W 1948 r. trzy pierwsze pol<1czono w jedn'I jednostkP, 
administracyjnq pod nazw'! kop. ,,Nowa Ruda". ,,Wenceslaus Grube" 
(,,Wienczys!aw") zostala zamkni<,ta w 1940 r. 

W artykule zajmujP, siP, liczb<1 i skladem zatrudnionych w kopalniach 
i koksowniach, krore w ZaglP,biu Walbrzyskim znajdowaly siP, przy ko
palniach i nosily takie same nazwy, oraz przy produkcji lupku 5

. Analiza 
dotyczy zalogi niemieckiej, do kt6rej od lipca 1944 r. wliczani byli w ze
stawieniach stanowiqcych podstawP, tego opracowania tak:;e i robotnicy 
wschodni (Ostarbeiter), oraz zatrudnionych w Walbrzychu i Nowej Ru
dzie od 1940 r. jenc6w wojennych 6

• 0 robotnikach wschodnich zachowaly 
siP, tylko informacje fragmentaryczne. Trudno jest r6wniez uchwycic 
wplyw wzrostu przymusowego zatrudnienia na wielkosc produkcji oraz 
poza niezbyt dokladnymi szacunkami na wydajnosc pracy. 

W Dolnoslqskim ZaglP,biu WP,glowym tak jak i w calej gospodarce 
niemieckiej wybuch wojny spowodowal zmniejszenie zalogi niemieckiej 
(zob. tab. 3). W pierwszym roku wojny w por6wnaniu z ostatnim przed
wojennym zatrudnienie spadlo o 6,50/o. Do dalszego spadku przyczynilo 
siP, zamkniP,cie w 1940 r. kopalni „Wenceslaus". W miarP, rozwoju dzia
lan wojennych armia hitlerowska ponosila coraz wiP,ksze straty w lu
dziach, kt6re trzeba bylo uzupelniac nawet kosztem tak waznego z punk
tu widzenia gospodarki wojennej przemyslu, jak przemysl wP,glowy 7

. 

NajwiP,kszy spadek zatrudnienia wyst<1pil w 1944 r. i wynosil 25,10/o w po
r6wnaniu z 1938 r. W rzeczywistosci byl on nawet wiP,kszy, gdyz od 

5 Lupek wystE:puje w okolicach Nowej Rudy w formacjach karbofiskich i eks

ploatowany byl metodq görniczq przez Neuroder Kohlen u. Thonwerke. Wypalano go 

na miejscu na lupek wysoce ogniotrwaly ui.ywany do wyrobu cegly szamotowej, 

wykladania wysokich piecöw, palenisk i retort. 

e Dane statystyczne dotyczqce Doln0Slc1skiego Zaglt:;-bia WE:glowego zawarte 

w niniejszym opracowaniu aparte sq na: Statistik der Bezirksgruppe lViederschlesien 

der Fachgruppe Steinkohlenbergbau. 

1 F. Frie d e n s b u r g, Die mineralischen B0de11schätze als weltpolitische und 

mi1itarische Machtfaktoren, Stuttgart 1936, s. 182, okreSlil hierarchi� wai.noSci suro

wcöw strategicznych, przypisujclc im wsp6lczynniki punklowe. Wedlug tej klasyfi

kacji w�giel znajduje si� na pierwszym miejscu ze wspölczynnikiem 40, benzyna 

20, slal 15 itd. 
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Tab. 3. Zatrudnienie w kopalniach i koksowniach Zaglt:bia DolnoSh\skiego 

Kopalnie 

i koksownie 

,,Bialy Kamiell" 

kopalnia 

-koksownia 

,.Victoria" 

kopalnia 

koksownia 

"Mieszk.o" 

kopalnia 

koksownia 

,,Boleslaw Chrobry" 

kopalnia 

koksownia 

,,Nowa Ruda" 

kopalnia 

przy lupku 

,,Wenceslaus" 

kopalnia 

!<1.cznie 

kopalnie 
koksownie 

Wskainik 

kopalnie 

koksownic 

1 

Rok 

1938 1 1939 1 1940 1 1941 1 1942 1 1943 1 1944 1 l945/1Jl8 

1 
5 327 4 996 4 977 4 921 4 928 4 643 4 192 4 373 

322 322 329 323 331 295 316 419 

4 862 4 647 4 556 4 478 4 437 4 205 3 756 4 006 
239 236 240 233 221 205 223 335 

2072 2 025 2 113 2 003 1 974 1 922 1 653 l 770 
336 32Q 337 337 332 342 316 352 

5 022 4 628 4 527 4 356 4 253 3 986 3 555 3 703 
149 161 170 176 176 165 157 219 

2 773 2 755 2 864 2 753 2 705 2 757 2 603 2 586 
681 642 770 785 843 866 866 550 

648 658 - - - - - -

20 704 19 709 19037 18 511 18 297 17 513 15 759 16 438 
1 046 1 048 1 076 1 069 1 060 1 007 l 012 1 325 

- --- - - - -

100 93,5 90,3 78,9 86,8 82,9 74,9 78,0 
100 100,0 102,8 112,2 101,3 96,3 96,7 126,5 

lipca 1944 r. do tzw. zalogi niemieckiej wliczano takze robotnik6w 
wschodnich. Sukcesywny spadek zatrudnienia mial miejsce we wszyst
kich kopalniach. Jednak wskazniki zmian dla poszczeg6lnych kopaini 
r6znily si� znacznie, przybierajqc wartosci od 6,1 % w 1944 r. w stosunku 
do 1938 r. dla kop. ,,Nowa Ruda" do 29,20/o dla kop. ,,Boleslaw Chrobry". 
Zatrudnienie w koksowniach rosnie az do 1943 r., po czym w 1944 r. 
tylko nieznacznie maleje, eo przypomina stosunki w Zagl�biach Gcirno
slqskim i D,ibrowskim. W poczqtkach 1945 r. gwaltownie wzrasta. Przy
czynq wzrostu bylo podkreslane juz szczeg6lne znaczenie koksu dla prze
myslu wojennego, a w poczqtkach 1945 r. takze i fakt, ze wobec bez
posredniego zagrozenia dzialaniami wojennymi, a nast�pnie utraty Saary, 

s Dane dla 1945 r. - interesujqcego nas okresu administracji niemieckiej - sq 
niekompletne. Przyjt::liSmy wit:;c dane z marca 1945 r. zawieraj�ce najwitfcej infor

macji, a jednoczeSnie - naszym zdaniem - najbardziej charakterysiyczne dia tego 
okresu. 



Kopalnia 

,,Bialy Kamieli" 

,,Victoria" 

,,Mieszko" 

,,Boleslaw Chrobry" ' 

,.Nowa Ruda" 

,.Wenceslaus" 

L<l,_cznie 

Wskaznik 

Tab. 4. Zatrud11ienie pod ziemi� i na powierzchni w poszczegöloych kopalni:1ch 

Miejsce 

zatrudnienia 

pod ziemi<1: 

na powierzchni 

pod ziemi<l 

na powierzchni 

pod ziemic1, 

na powierzchni 

pod ziemi<l 

na powierzchni 

pcd ziemi<l 

na powierzchni 

pod ziemi<l 

na powierzchni 

pod ziemi.l 

na powierzchni 

pod ziemiq 

na powierzchni 

1938 

3 930 
1 075 

3 649 
974 

1 394 
342 

3 619 
1 209 

1 622 
470 

885 
132 

15 099 
4 202 

100 
100 

1939 

3 713 
- 961 

3 483 
928 

1 348 
348 

3 309 
1 138 

1 633 
480 

541 
107 

- - -

14 027 
3 962 ---

92,9 
94,3 

1940 

3 707 
941 

3 419 
897 

1 410 
366 

3 259 
1 098 

1 624 
470 

-
-

---

13 419 
3 772 ---

88,9 
89,8 1 

Rok 

1941 1 1942 1943 

3 646 3 662 3 471 
952 935 877 

3 355 3 298 3 103 
890 918 896 

1 306 1 286 1 253 
360 356 327 

3 142 3 107 2900 
1 042 971 921 

1 500 1 451 1 391 
468 411 450 

- - -

- - -
---- -- - --

12 949 12 804 12 118 
3 717 3 590 3 471 

--- - --

85,8 84,8 80,3 
88,4 85,4 82,6 

1944 

2 978 
898 

2 641 
892 

1 070 
287 

2 502 

896 

1 257 
480 

-
-

10 448 
3 453 ---

69,2 
82,2 

1945/Tll 

2 862 
1 092 

2 672 
999 

1 040 
378 

2 402 
1 082 

1 518 
518 

-
-

10 494 
4 059 ----

69,5 
96,8 

" 
0. 
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Nadrenii i G6rnego SJ11ska - Dolny 5lqsk pozostal jedynym w grani
cach Rzeszy nie naruszonym przez aliant6w zagl�biem w�glowym. 

Przedstawiony spadek Jiczby robotnik6w niemieckich by! silniejszy 
w grupie zatrudnionych pod ziemiq (zob. tab. 4). Niemiecka zaloga pod 
ziemiq w stopniu wi�kszym by!a zast�powana przez robotnik6w przy
musowych nii grupa pracuj'!cych na powierzchni Wynikalo to nie tylko 
z faktu, ie najwi�kszy odsetek powo!anych do wojska rekrutowa! si� 
sposr6d zdrowych i silnych fizycznie robotnik6w do!owych, ale r6wniez 
z og6lnej zasady zatrudniania robotnik6w przymusowych w pierwszym 
rz�dzie przy pmcach ci�zkich i niebezpiecznych. ,Niekorzystny charakter 
struktury zawodowej wplyrn1! r6wniei na procentowy udzia! poszczeg61-
nych grup pracowniczych w globalnej liczbie przepracowanych dni6wek. 
W liczbie dni6wek przepracowanych przez zalog� dolow'l maleje systema-

Tab. 5. Procentowy udzial dniöwek przepracowanych przez poszczegölne grupy 

pracowniköw w sumie globalnej przepracowanych dniöwek 

Grupa pracownik6w 

Rc;baczc 

Wozacy 
CieSle 

Pozostali robotnicy 
Razem zatrudnieni na dolc 
RzemiCSlnicy 

Pozostali robotnicy 
Mc;iczy:ini poniiej J 6 lat 
Kobiety 
Razem zalrudnicni na powierzchni 
t.<1cznic 

1 

Udzial w poszczeg61nych latach 

1938 J 1939 J 1940 j 1941 J 1942 J 1943 1 1944 J 1945/UI 

41,0 40,5 42,0 42,9 32,5 

1 

31,1 28,2 24,7 
5,5 5,0 4,1 3,3 2,1 1,0 1,0 7,4 

11,7 12,3 12,2 12,1 22,4 24,8 - -

13,5 13,6 13,2 13,0 14,6 14,3 - -

-- --- -- ----- --- -

71,7 71,4 71,5 71,3 71,6 71,2 68,3 64,2 
-- ---- -- -- -----

8,2 8,4 8,3 8,3 8,5 8,5 8,6 -

16,9 17,5 17,7 18,1 18,1 18,1 20,4 -

2,6 1,9 1,5 1,3 0,8 0,5 0,5 -

0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,7 2,2 -

--- -- ------ --- ---

28,3 28,6 28,5 28,7 28,4 28,8 31,7 35,8 
- -- -- -- ------- --

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

tycznie udzia! r�baczy - grupy, od kt6rej bezposrednio zaleia!a wielkosc. 
wydobycia. Wi�cej nii pi�ciokrotnie zmniejsza si� w latach 1938-·1944 
udzia! wozak6w. Robotnicy tych grup zawodowych jako element najbar
dziej odpowiadaj11cy wymaganiom wojskowym najcz�sciej powolywani 
byli do wojska. Wzrost udzialu pracy ciesli swiadczy o koniecznosci roz
szerzenia prac przygotowawczych (obudowy) i zwi11zany byl z trudnymi 
warunkami eksploatacji oraz d11ieniami do jej wzrostu. t.11cz11cy si� z mo
bilizacjq wzrost zapotrzebowania na si!� robocz11 spowodowal, ie prawie 
czterokrotnie wzr6s! udzial pracy kobiet. Spadlo natomiast zatrudnienie 
m!odzieiy, tj. m�iczyzn poniiej lat 16. Sytuacj� t� stara!y si� popraw1c 
hitlerowskie organizacje pomoc;.,icze w rodzaju Deutsche Arbeitsfront 



Tab. &. Przepracowane i opuszezone dniowki na jednego zatrudnioncgo (czlonka zalogi) 

R ok Wy szczeg61nienie 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945/Ill 
Przepracowane dni6wki 1 1.tcznie 285,57 283,64 287,74 289,99 294,45 300,59 305,23 25,59 z tego nadliczbowych 13,53 12,07 13,67 19,12 25,72 27,70 30,53 3,05 

------- -- --- � 
Opusz.czone dniöwki 

J. z pr.z.yczy n technicz nych 1,03 0,66 0,03 - 0,07 0,06 0,06 -
2. z powodu chor6b 17,37 19,17 17,29 19,90 19,24 17,76 18,34 1,88 w tym z powodu wypadk6w 5,32 6,13 6,18 5,88 5,28 2,47 5,93 0,48 3. Ull1e nieobecnoSCi us prawiedli wiooe i nie usp rawiedliwione 3,34 3,37 4,23 4,77 4,15 4,37 3,34 0,20 4. urlopowani do Cwic1..ell wojskowych ' 1,76 

, 
0,91 - - - - - -

Tab. 7. Wydobyeie netto (verwertbare Steinkohlenförderung) w tonacb 1 

R ok Kopalnia 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945/lll 
,,Bialy K.amicß" 1 400 947 1 393 981 J 487 118 1 350 476 

1 

1 392 654 1 419 630 1 216 636 99 794 
,,Victoria" 1 245 409 1 168 879 1 069 551 1 017 236 986 393 J 022 345 935 706 83 517 
,,Mieszko" 544 299 537 731 544 167 526 858 556 742 547 963 550 370 42 893 
,,Boleslaw Chrob ry " 1 328 621 1 220090 1 248 681 1 150174 1 145 890 J 161 027 1 058 170 

1 

80 951 ,Nowa Ruda" 510 210 590 414 599 040 561 682 
1 

539 809 568 503 559 702 54 438 • Wenceslaus" 277 550 172 630 - -

Razem j 5 307 036 -1 5 083 725 j 4 948 557 1 -- 4 606 426-1 4 621 488 j 4 719 468 J 4 320 584 361 593 
' W wyliczeniach nie uwzgl�dniono przyh1czonych kopaJn. czeskich „Zaclerz", ,,Radwaniee·• (,,Schazlar", ,,Radowitz"). 
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(odpowiednik zwiqzk6w zawodowych) i organizacje mlodziezy Hitler
-Jugend. R6wnoczesnie wladze g6rnicze, urz,idy pracy i poszczeg6lne 
zaklady prowadzily ozywion& agitacj,i celem pozyskania nowych robotni
k6w, jednak nie przynioslo to powazniejszych rezultat6w. Takze inne 
srodki zach,ity (przedluzenie urlop6w, poprawa sytuacji aprowizacyjne}) 
nie zwi'lkszyly doplywu mlodziezy do g6rnictwa. 

Wykorzystanie sily roboczej mialo charakter ekstensywny. Wobec 
spadku wydajnosci dqzono do utrzymania rozmiar6w wydobycia poprzez 
przedluzanie czasu pracy. Robotnik6w niemieckich obowiqzywala dni6w
ka 9,5-godzinna. Do tego wymiaru godzin nie byly wliczane stale przer
wy. R6wnoczesnie z roku na, rok wzrastala ilosc przypadajqcych na 
jednego robotnika dni6wek nadliczbowych (zob. tab. 6). Przedluzanie 
czasu pracy powodowalo wyczerpanie i zm'lczenie g6rnik6w, a w dal
szej konsekwencji - wzrost ilosci dni opuszczonych z powodu choroby 
i wypadk6w. 

Narastaj&cy w miar'l rozwoju dzialati wojennych spadek zatrudnienia 
robotnik6w niemieckich rekompensowany mial byc przez rekrutacj,i 
przymusowej sily roboczej. Wzrost liczebny tej kategorii nie zdolal jed
nak zapobiec spadkowi produkcji. Rozmiary wydobycia w Dolnofüiskim 
Zagl,ibiu W'lglowym byly z roku na rok coraz nizsze, z wyj&tkiem 1943 r., 
kiedy w por6wnaniu z rokiem poprzednim wydobycie nieco wzroslo. 
Tylko nieznacznie wplyn<ilo na zmniejszenie si<i wydobycia zamkni'lcie 
w 1940 r. l<apalni „Wenceslaus". Zasadnicz& przyczyn& byl spadek wy
dajnosci pracy zalogi niemieckiej, a przede wszystkim znacznie nizsza 
wydajnosc robotnik6w przymusowych, kt6rych udzial r6sl wraz z powo
lywaniem do wojska robotnik6w niemieckich. Przymusowo zatrudnieni 
mimo terroru i surowej dyscypliny nigdy nie osi&gali wydajnosci robot
nik6w niemieckich. W najlepszym wypadku ich wydajnosc si<igala 800/n 
wydajnosci Niemc6w 10. 

Zagraniczn& sil<i robocz9 stanowili w Zagi'lbiu jeticy wojenni i robot
nicy cywilni. Tych ostatnich starano si'l pocz&tkowo pozyskac w drodze 
rekrutacji dobrowolnej. Jednak pomimo szeroko zakrojonej propagandy 
i zalamania koniunktury w krajach okupowanych (dezorganizacja prze
myslu, bezrobocie) rekrutacja dobrowolna przyniosla bardzo mierne wy� 
niki. Poparto i'l wi,ic nakazami administracyjnymi - imiennymi wez
waniami do urz<id6w pracy (Arbeitsamt) celem wyslania do Rzeszy. Nie
stawienie si,i grozilo odpowiedzialnosci& karnq oraz wywiezieniem calej 
rodziny. Po 1942 r. obowiqzek dostarczenia okreslonego kontyngentu 
ludzi nakladano na poszczeg61ne wsie. Opr6cz tego na szerok9 skal<i 
zacz<ito stosowac tzw. lapanki - chwytanie ludzi na ulicach, w kawiar-

10 Por. Das Bergwesen des Deutschen Reichs im Jah-re 1940, � . .94. 
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Tab. 8. WyclajnoSC zmianowa obliczona na jcdnego zatrudnionego (czlonka zalogi) 

netto w kg 

1 

Rok 
Kopalnia 1938 l 1939 11940 11941 J 1942] 1943 f 1944 \ l94S/ID11 

,,BiaJy Kamiell" 279 298 315 284 288 283 252 -

,,Victoria" 269 265 241 229 223 215 208 -

,,Mieszko" 314 318 297 310 321 270 294 -

,,Boleslaw Chrobry" 275 274 280 290 267 257 245 -

,,Nowa Ruda" 244 279 279 264 256 246 249 -

,, Wenceslaus" 273 266 - - - - - -

- - -- - --- -- - -

Przecii:tna dla Zagl�bia 275 283 282 275 271 254 249 -

--- -- --- - -- - --

Wskainik. 100,0 102,9 102,8 100 98,5 92,6 90,5 -

niach, wyciiiganie z dom6w i wywozenie do pracy przymusowej. Schwy
tanych zmuszano do podpisywania deklaracji o zgodzie na dobrowolny 
wyjazd do Niemiec 12• Te formy akcji werbunkowej, wzmocnione terro
rem oraz na.ciskiem gospodarczym wynikajqcym z glodowej sytuacji klas 
pracujqcych kraj6w okupowanych, w kr6tkim czasie da!y powazny wzrost 
udzia!u robotnik6w zagranicznych w gospodarce Niemiec, a w tym takze 
w dolnosliiskim przemysle wP,glowym. 

Juz w 1g-40 r. pojawili siP, tutaj jency wojenni, kt6rych liczba syste
matycznie rosla. Zatrudniani oni byli we wszystkich dzialach przemyslu 
WP,glowego. WiP,kszosc pracowala na dole, tj. tam, gdzie praca by!a szcze
g6lnie trudna i niebezpieczna. Gwaltowny wzrost zatrudnienia jenc6w 
wojennych, prawie trzykrotny w por6wnaniu z okresem poprzednim, 
datuje siP, od 1943 r., eo zwiqzane bylo, jak nadmienilismy, z wykrusze
niem siP, armii hitlerowskiej, kon\ecznosciii mobilizacji nowych si!, a je
dnoczesnie ze zwi�kszeniem doplywu jet\c6w w miar� rozszerzania si� 
dzi�lan wojennych. R6wniez w nast�pnych latach zatrudnienie jenc6w 
szybko rosnie, osiiigajiic w marcu 1945 r. liczb� 4492 os6b. W poszczeg61-
nych kopalniach zmiany w zatrudnieniu majii podobny charakter jak 
w calym Zag!�biu. NajwiP,cej jenc6w wojennych zatrudnionych bylo 
w kopalniach -najwiP,kszych: ,;Victoria" i „Bialy Kamiet\". NajwiP,kszy 
udzial tej grupy wsr6d og6lu zatrudnionych - 24% - przypada 
w 1944 r. na kopalniP, ,,Mieszko", gdy natomiast w pozostalych obracal 
siP, w granicach 160/o-20%. 

Dane dotycziice „Ostarbeiter" - cywilnych obywateli radzieckich 
przymusowo wywiezionych do pracy w Zagl�biu po napadzie na ZSRR -
nie sq kompletne. Dajq jedynie og6lnq orientacj� o rozmiarach tego zja-

11 Dla 1945 r. brak danych. 
12 Por. W,. Jas t r z � b_s k i, Gospodarka niemiecka w Polsee 1939-1944, War

szawa 1946, s. 276. 

5 - Sobötka 3/71 
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Tab. 9. Liczba jel1cöw wojennych w !Zagl�biu Miejsce zatrudnienia 

organi,acyjna pod na po- og61em w ko- przy Jednostka 
1 1 1 1 1 __ _ _ _ _ __ , zie;iq wierjchni � kop:lniach ksow5niach lu�ku w calym Zagl�biu 7 

Bialy Kamie,l" 
1 

120 ,,Victoria" 236 ,.Mieszko" 83 ,,Boleslaw Chrobry" 
1 

146 ,,Nowa Ruda" 147 Razem 1 732 
,,Bialy Kamiet'l." 94 ,,Yictoria" 152 ,,Micszko" 15 ,,Boleslaw Chrobry" 76 ,,Nowa Ruda" JOO Razem / 437 

,,Bialy Kamien.,, 181 .,Victoria" 177 ,,Mieszko" 63 ,,Boleslaw Cluobry" 117 ,,Nowa Ruda" 189 Razem j 727 

,,Bialy Kamieri" 528 ,,Victoria" 651 ,,Mieszko,, 339 ,,Boleslaw Chrobry" 381 .,Nowa Ruda" 398 Razem / 2 297 

,,Bialy Kamieii" 736 ,,Yictoria" 798 ,,Mieszko" 363 .,Boleslaw Chrobry" 534 ,.Nowa Ruda" 428 

1 

1 

Rok 194013 

43 
17 
33 
46 
20 

159 

58 
54 
20 
69 
82 

283 

64 
27 
30 
92 
86 

299 

109 
132 
10] 
209 
JJ6 

687 

152 
170 
152 
239 
80 

163 
253 
J 16 
192 
167 

891 
Rok 1941 

]52 
206 
35 

145 
182 

720 
Rok 1942 

245 
204 
93 

209 
275 

J 026 
Rok 1943 

637 
783 
440 
590 
534 

2 984 
Rok 1944 

888 
968 
515 
773 
508 

16 
13 
19 
21 
-

69 

43 
58 
54 
24 

179 

63 
54 
60 
17 

194 

43 
55 

28 
20 

146 

45 
82 
49 

-
-
-
-
30 

30 

179 
266 
135 
213 
197 

195 
264 
89 

169 
40 222 

-- ----
40 939 

52 

52 

68 

68 

101 

308 
258 
153 
226 
327 

l 272 

680 
838 
468 
610 
602 

3 198 

933 
1 050 

564 
773 
609 

Razem [ 2 859 793 3 652 176 101 3 928 13 Dane dla 1940 r. s& Srednimi arytmetycznymi z 6 miesi�cy, tj. od lipca do grudnia wlc1cznie. Dane miesiE:czne wylic:zono na podstawie 4 ostatnich dni kaidego miesic1ca. 
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Rok 1945/!II 

1- 4 

,,Biaty Kamieß" 1 074 82 1 156 102 - 1 258 
,,Yictoria" 1 023 157 1 180 48 - 1 228 
,,Mieszko" 417 132 549 120 - 669 
,,Bolestaw Chrobry" 685 165 '850 6 - 856 
,,Nowa Ruda" 415 66 481 - - 481

Razem 1 3 614 1 602 4 216 276 4 492 

Tab. 10. Liczba zatrudnionych robotniköw wschodnich ( .. Ostarbeiter") 

Jednostka 
organizacyjna 

,,Bialy Kamieil" 
,,Victoria" 
,.Mieszko" 
,,Boleslaw Chrobry" 
,,Nowa Ruda" 

- - ---·- -
Razem 1 

,,Bialy Kamiert" 
,,Victoria" 
,,Mieszko" 
,,Boleslaw Chrobry" 
,,Nowa Ruda" 

Razem / 

2 

15 
92 

3 

112 

172 
2 

174 

Rok 1943 

67 67 
2 
9 24 

73 165 
4 

152 264 

Rok 194414 

114 114 

114 286 
13 15 

244 418 

47 
9 
6 
6 

68 

74 
27 

9 

110 

10 

10 

41 

41 

114 
13 
30 

171 
14 

342 

188 
30 

295 
56 

569 

345 

wiska. Robotnicy ci byli zatrudniani w Zagl�biu w znacznie mniejszym 
zakresie a-nizeli jency wojenni. W 1943 r. liczba ich byla prawie dziesi�
ciokrotnie nizsza od liczby jenc6w. W nast�pnym roku ilosc ich rosnie 
blisko trzykrotnie, osi11gaj11c poziom okolo 1000 os6b. Wi�kszosc robot
nik6w wschodnich zatrudniona byla na powierzchni. W poszczeg6lnych 
kopalniach zatrudnienie ich bylo na og61 niewielkie, rz�du kilkudziesi�ciu 
os6b, i praktycznie nie mialo wi�kszego znaczenia. Wyjqtek stanowila 
kopalnia „Boleslaw Chrobry", gdzie liczba zatrudnionych robotnik6w 
wschodnich si�gala w 1944 r. 300 os6b. 

14 Dane dla 1944 r. stanowiq Sredniq arytmetycznq z 6 miesi�cy, tj. od stycznia 
do czerwca wlqcznie. Poczqwszy od lipca robotnicy wschodni byfi wliczani w staty
styce do zalogi niemieckiej". 
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Opr6cz jenc6w wojennych i robotnik6w wschodnich zatrudniano w Za
gl�biu tzw. cywilnych robotnik6w zagranicznych. Prawdopodobnie cho
dzi tu o robotnik6w z okupowanych przez Niemcy kraj6w zachodnio
europejskich. Niekt6rzy z nich pracowali w Zagh,biu juz przed wojnq. 
Sijdzijc z liczebnosci tej grupy, byli to poczijtkowo robotnicy angazowani 
dobrowolnie, a dopiero w ostatnich latach wojny rekrutowani w spos6b 
zblizony do metod stosowanych w Polsee czy ZSRR. Zagraniczne sily 

Tab. 11. Liczba cywiJnych robotnik6w zagranlcznych 

Jednostka 

organizacyjna 

,,Bialy Kamieii" 

,,Victoria" 

,,Mieszko" 

,.Boleslaw Chrobry" 

,,Nowa Ruda" 

1 

Rok 

1938 1 1939 1 1940 1 1941 1 1942 i 1943 1 1944 
88 42 42 58 84 

1 

44 1 256 
121 46 18 37 74 120 1 443 

40 23 34 l7 21 67 669 
66 l7 13 1 II 27 1 255 
38 7 6 - 4 1 148 l 045 

Razem J 353 1 135 1 113 1 113 1 194 1 406 1 6 458 1 

1945/IU 
1 834 
2 031 

863 
1 562 
1 020 
7 310 

robocze kierowane do pracy w g6rnictwie stanowili na og61 niewykwali
fikowani robotnicy. Zast,;:powali oni Niemc6w tarn zwlaszcza, gdzie wa
runki pracy byly szczeg6lnie ci�zkie i niebezpieczne dla zycia. Niewielki 
procent znajdujijcych si,;: wsr6d nich rzemieslnik6w zatrudniony by! 
w swoich zawodach. Robotnicy przymusowi pracowali po 10 i 12 godzin 
dziennie, nie tylko w dni robocze, ale takze w niedziel� i swi�ta. Ci�zka 
praca i slabe wyzywienie w szybkim tempie podkopywaly im .zdrow:ie. 
Brak specjalnej odziezy i zle warunki higieniczne w zestawieniu z po
wyzszym powodowaly, ze stopien zachorowalnosci wsr6d nich byl bardzo 
wysoki "· Skoszarowani w obozach pracy zak!adanych przy kopalniach, 
podlegali surowej dyscyplinie. Nieprzestrzeganie tej dyscypliny grozi!o 
ci<i:i:kimi karami, wlijcznie z wyslaniem do obozu koncentracyjnego. W su
mie warunki pracy i waruki zyciowe robotnik6w przymusowych nie od
biegaly od stosunk6w, jakie w czasie wojny, szczeg6lnie w jej drugiej 
fazie, uksztaltowaly si,;: w zagl�biach niemieckich i okupowanych przez 
Niemc6w. 

PROBLEME DER BESCHXFTIGUNG IN DER NIEDERSCHLESISCHEN 

KOHLENINDUSTRIE IN DEN JAHREN 1939-1945 

Die Durchführung der Nazipolitik in den Jahren des II. Weltkriegs verursachte 
weitreichende Veränderungen in der Beschäftigung im niederschlesischen Kohlet1-
becken. Die steigenden Verluste und die Notwendigheit ihrer Ausgleichung durch 

1s Por. Das Bergwesen .... s. 94. 
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weitere Mobilisation führte zur systematischen Verringerung der Zahl der be-schä
ftigten Deutschen. Diese wurden immer häufiger, insbesondere ab 1943 durch zwangs
beschäftigte Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter ersetzt. Der zahlanmässige 
Anstieg dieser Kategorie von Beschäftigkten konnte aberdder Verminderung der 
Produktion nicht vorbeugen. Die Arbeitsergiebigkeit der Zwangsarbeiter war, trotz 
des Terrors und strenger Disziplin immer niedriger als die aus mancherlei Gründen 
sinkende Produktivität der deutschen Arbeiter. 

Die Ausnutzung der Arbeitskräfte trug extensiven Charakter. Angesichts der 
Abnahme der Arbeitsproduktivität wurde die Aufrechterhaltung der ProOuktion 
durch Verlängerung der Arbeitszeit sowie durch Einführun·g von zusätzlichen Arbeits
tagen angestrebt. Dies führte aber zur Ermüdung der Belegschaft, was wiederum 
zum Anstieg von Krankheiten und Unfällen führte. 

In der behandelten Zeit beobachten wir ebenfalls einen Anstieg der Zahl der 
beschäftigten Frauen sowie eine Verminderung der beschäftigten Häuer und Schlep
per. Die letzteren wurden meistens eingezogen. 

Im niederschlesischen Kohlenbecken herrschten insgesamt gesehen ähnliche 
Verhältnisse wie in den anderen deutschen oder von den Deutschen besetzten 
Industriezentren. 



Sob6tka 1971 3 

LUDWIK SKIBA 

OOLNOSLA,SKI PRZEMYSL WF;GLOWY W LATACI-1 1945-1946 
(ARTYKUi:, MATERJAi:,OWY) t 

Powszeehnie dzisiaj wiadomo, jak wielk'I rol� odegral polski prze
mysl w�glowy w odbudowie gospodarezej kraju. W zniszezonej wojn<1 
Polsee, kt6ra miala wst<1pic na drog� szybkiego uprzemyslowienia, prze
;,,ysl w�glowy stal si� diwigni<1 odbudowy, bazq akumulaeji srodk6w dla 
sfinansowania budowy przemyslu. Eksport w�gla przynosil w6wezas 2/:, 
wplyw6w z eksportu og61em ', dostarezal dewiz na zakup maszyn i urz<1-
dzen dla powstajqeego z ruin przemyslu oraz srodk6w konsumpeji dla 
ludnosei. Szezeg6lnq rol� w�gla w Polsee lat powojennyeh przes4dzila 
koneepeja soejalistyeznej industrializaeji: rozszerzenia podstaw przemy
slu ei�ikiego, kt6ra zakladala rozbudow� bazy paliwowo-energetyeznej. 
Znaezenie g6rnietwa w�glowego wzroslo takze dzi�ki przylqezonym za
gl�biom Ziem Odzyskanyeh oraz uksztaltowaniu si� bezposrednio po 
1945 r. niezwykle korzystnej dla Polski sytuaeji na europejskim rynku 
w�glowym '· Celem artykulu jest pokazanie, jak z zadan pierwszego okre
su odbudowy (1945-1946) wywiqzywaly si� kopalnie w�gla kamiennego 
oraz inne zaklady Zagl�bia Walbrzysko-Noworudzkiego. Przedstawienie 
funkeji tego zagl�bia w odbudowie gospodarezej kraju, w szezeg6lnosei 
jego miejsea w ealym polskim przemysle w�glowym oraz roli w proeesie 
integraeji gospodarezej, polityeznej, kulturalnej i spoleeznej Dolnego Sl<1s
ka z reszt11 kraju, nie doezekalo si� jeszeze opraeowania. Pozyeje ksi'!i
kowe i ezasopismiennieze, z wyj11tkiem kilku artykul6w traktujqeyeh 
o problemaeh teehnieznyeh, zajmujq si� dolnosl11skim przemyslem w�-

1 z material6w do pracy doktorskiej przygotowywanej w Zakladzie Historii 
Gospodarczej Wyiszej Szkoly Ekonomicznej we Wroclawiu. 

:? M. Fr a n k, Przemvst W(fglowy w Polsee Ludowej. Organizacja i zurzqdzanie, 

Katowice 1965, s. 110. 
a Sprawozdanie o sytuacji wf:glowej w Europie ogloszone przez U. S. Internatio

nal Information Service w dni_u 1 IX 1945 r. Streszczenie zamieszcza „Przegl&d 
G6rniczy", R. I, 1945, nr 6. 
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glowym lat 1945-1946 w spos6b raczej og6lny. Z material6w archiwal
nych wykorzystalismy gl6wnie akta Centralnego Zarzqdu Przemyslu 
Wi,glowego, przechowywane w Wojew6dzkim Archiwum Panstwowym 
w Katowicach, akta Komitet6w Wojew6dzkich PPR i PPS oraz Komite
t6w Powiatowych tych partii w Walbrzychu, znajdujqce sii, w archiwum 
Komitetu Wojew6dzkiego PZPR we Wroclawiu, wreszcie akta Dolno
slqskiego Zjednoczenia Przemyslu W,:glowego, przechowywane w archi
wum DZPW 4, i akta kopalni „Nowa Ruda" w Powiatowym Archiwum 
Panstwowym w Klodzku. W szczup!ych ramach artykulu nie zdolamy 
ca!kowicie wypelnic istniejiicej luki. Zwracamy uwag<'; tylko na niekt6re 
sprawy, zdaniem naszym najwazniejsze, zwlaszcza problemy organiza
cyjne i ekonomiczne Dolnoslqskiego Zjednoczenia Przemys!u W<';glowego 
w·latach 1945-1946. Om6wimy tez specyficzne dla tego zagl<';bia proble
my techniczne. 

Uzywany juz przez Niemc6w do wzbogacania W<';gla opolskiego koksu
jqcy Wf;giel wa!brzyski stal si<'; po wojnie, na wi<';kszq niz dotqd skal<';, 
surowcem dla 'przemyslu koksochemicznego dzi<';ki temu, ze znalaz! si<'; 
w ramach jednego wielkiego organizmu gospodarczego razem z pozostaly
mi rejonami wi,gla kamiennego ziem polskich. Czynnikiem sprzyjajqcym 
rozwojowi Zagl<';bia Dolnoslqskiego sta!o si<'; upanstwowienie, kt6re ozna
czalo koncentracj<'; produkcji, zbytu, inwestycji itd. Istotny okaza! si<'; 
takze · fakt, ze znalazlo sif; ono w granicach kraju o bogatych tradycjach 
g6rniczych; _kraju, kt6ry swiadomie da! priorytet g6rnictwu W<';gla i kt6ry 
juz bezposrednio po 1945 r. - mimo olbrzymich strat wojennych - m6gl 
si<': poszczycic najwyzszii wydajnosciq na 1 robotnikodni6wk" sposr6cl eu
ropejskich potentat6w w"glowych '· 

Najwyzszy poziom wydobycia osi&gn<,ly kopalnie dolnosl<1skie w 1929 r. 
(ok. 6 min ton) - najlepszym pod wzgl"dem wydobycia na ca!ym swiecie. 
W latach kryzysu produkcja spadla do poziomu z 1900 r 6• Kopalnie rejonu 
wa!brzysko-noworudzkiego ze wzgli,du na wyjqtkowo trudne i stale po
garszajqce si<, warunki geologiczne, jak mala müizszosc i duzy k'!t nachy
lenia pok!ad6w, wiele uskok6w i zanieczyszczen, wyjqtkowo silne nasy-

4 Zespöl akt DZPW nie m6gl byC w pelni wykorzystany, albowiem od szeregu 
miesi�cy trwajij przygotowania do przekazania ich Archiwum Patistwowemu Miasta 
Wroclawia i Woj. Wroclawskiego. 

5 Wg Sprawozdania z dzialalnoSci polskiego przemyslu. w�glowego za rok 1946, 

CZPW, Katowice 1947. prze<:i�tna wydajnoM: w polskich kopalniach w�gla kamien
nego wynosila 1004 kb/rob. dn., eo stawialo Polsk� na pierwszym miejscu w Europ:e. 

6 J. Lu k s a, RozwOj wydobycia w kopalniach w�gla kamiennego w Polsee w la

tach 1769-1948, Katowice 1959, s. 42; por. takZe M. Ga w � d z k i, RoZa Zagl�bia 

Dolno§lqskiego w strukturze gospodarczej polskiego· przemyslu Wt:glowego (Przegl�d 
G6rniczy, R. IV, 19°48, nr 7). 
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cenie metanem i dwutlenkiem w�gla, eo stwana niebezpieczet\stwo 
naglych wyrzut6w gazu i skal, oraz niekorzystne warunki komunikacyj
ne (duza odleg!osc od Odry i peryferyjne polozenie w stosunku do g!6w
nych szlak6w komunikacyjnych Niemiec), nie wytrzymywaly konkurencji 
kopalt\ zachodnioniemieckich i g6rnoslqskich. W rezultacie w�giel wal
brzyski nie m6g! byc wlasciwie wykorzystywany. Zbyt duze jego ilosci 
szly na cele energetyczne, zamiast zgodnie z jego naturalnymi w!asci
wosciami do przer6bki koksochemicznej. W li(eraturze niemieckiej owych 
lat m6wilo si� o ci�zkiej sytuacji gospodarczej Dolnego Slqska w og6le 
i jego g6rnictwa w szczeg6lnosci. Pojawiajq si� okreslenia w rodzaju „No
tlage" czy „Notstandsbezirk". Niekt6rzy uwazali nawet, ze nalezaloby 
calkowicie zaniechac wydobywania w�gla na tym terenie, nawiqzuj,ic do 
naturalnego uposledzenia Zagi�bia 7

• Ozywienia nie przyniosla tu nawet 
hitlerowska koniunktura zbrojeniowa. Interwencja pat\stwa ograniczala 
si� gl6wnie do utrzymania wysokiego stanu zatrudnienia s i nie poprawiala 
sytuacji w tym rejonie. W pozostalych zagl�biach w�glowych Rzeszy 
(Ruhry, Saary, G6rnego Sl,iska) interwencja ia dala znacznie lepsze wy
niki, pogarszajqc praktycznie sytuacj� Zagl�bia Dolnoslqskiego. Doprowa
dzila bowiem do nadmiernego w skali calego kraju wzrostu produkcji 
w�gla 9• 

Niewielki wzrost wydobycia zanotowany w6wczas na Dolnym Slqsku 
byl tylko efektem wzrostu zatrudnienia, a nie wzrostu wydajnosci pracy. 
Prawdopodobnie miejscowe wladze partyjno-przemyslowe mialy nadziej� 
rozladowac w ten spos6b bezrobocie, wyj,itkowo duze w tym rejonie, 
oraz wykorzystac w pelni zdolnosc wydobywczq 10 kopalt\, kt6rych pro
dukcja miala znaczenie strategiczne. Mimo to nie osiqgn�la ona wspomnia
nych juz rozmiar6w maksymalnych, przedkryzysowych - z g6r,i G min 
ton w 1929 r. W przededniu II wojny swiatowej roczne wydobycie Dol-

1 Wspomina o tym B. G a  w o  r, DolnoSlqskie Zagl�bie W�glowe, Wroclaw 1948, 
s. 44, powolujqc si� na E. S t  o r m a, Lage und Entwicklungsmögtichkeiten des nie

derschleschen Steinkohlenbergbaus, Berlin 1935. E. Storm zwraca tlwag� tak:Ze na nie
wlaSciwe z ekanomicznego punktu widzenia spoiycie w�gla kopahi. dolnoSlqskich 
(s. 104). Par. r6wniei G r o s  c h e, Absatz und Wirtschaftslage des nieäerschlesischen 

Steinkohlenreviers (Schlesien - Bodenschätze und Industrie, praca Zbiorowa, Wro
claw 1936, s. 206 i n.). 

8 Par. A. Ho r n i g, Praca koputni Slqskich w czasie wojny (Zycie Gospodarcze, 
R. V. 1949, nr 12). 

9 Zwraca na to uwag� jako na jedn.:1 z przyczyn gospodarczego upoSledzenia 
Zaglebia K. Jeiowski w pracy zbiorowej: Dwulecie pracy na Dalny-m Slqsku, Wro
claw T947, s. 96. Opr6cz „nadmiernej produkcji weglawej w Rzeszy" wymienia si� tu: 
,,niekorzystne poloi:enie handlowo-geograficzne" oraz „konkurencj� Zagl�bia G6rrio
S1qskiego, rzucajqcego sw6j w�giel na te same rynki zbytu, a spowodowanq niiszymi 
kosztami produkcji na G6rnym Slqsku". 

10 Ho r n i g, op. cit . . 
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nego Slqska utrzymywalo si� w granicach 5 min ton rocznie, a w latach 
samej wojny zacz�lo nawet spadac do ok. 4,3 min ton w 1944 r. Jest to 
zjawisko charakterystyczne. Wlasnie bowiem ten okres przyni6sl najwy:i;
sze wyniki eksploatacyjne w kopalniach wszystkich pozostalych rejon6w, 
kt6re znalazly si� w r�kach niemieckich, w tym tak:i;e obszaru przedwo
jennego panstwa polskiego. Wszystide zagl�bia, z wyj&tkiem Dolnosliiskie
go, osiqgaly w tym czasie rekordowe wyniki. Wysoki wzrost wydobycia 
byl rezultatem masowej eksploatacji i wyniszczenia robotnika polskiego, 
zupelnego zaprzestania prowadzenia koniecznych do normalnej pracy 
kopalni rob6t przygotowawczych oraz wykorzystania do ostatecznych gra
nic mozliwosci produkcyjnych 11. W kopalniach dolnoslqskich natomiast 
przez caly okres wojny wydobycie ksztaltowalo si� przeci�tnie o 10% 
ponizej produkcji z 1938 r. Stagnacji produkcji towarzyszyl staly spadek 
wydajnosci 12, eo bylo zwiqzane ze wzrostem zatrudnienia przymuso
wego "· Zjawisko to obserwujemy poczqwszy od 1940 r., w kt6rym gwal
towny wzrost zapotrzebowania na w�giel doprowadzil Niemcy do „moc
nego glodu w�glowego" "· W marcu 1945 r. liczba przymusowo 
zatrudnionych w kopalniach walbrzyskich osi&gn�la ok. 8 tys. os6b 15. 
Wsr6d blisko 5 tys. jenc6w wojennych bylo 2856 obywateli Zwiqzku Ra
dzieckiego, 172 Francuz6w, 163 Belg6w, 1450 Wloch6w. Pod koniec wojny 
znalezli si� tutaj takze Anglicy (ok. 500) oraz Polacy wywiezieni podczas 
powstania warszawskiego. Dqzenie do zwi�kszenia produkcji za wszelkq 
cen� spowodowalo nieodwracalne straty. Prawidlowa gospodarka zasobami 
zloi:a wymaga odpowiedniej kolejnosci w wybieraniu poklad6w, przygoto
wania p61 do obudowy, eo wiqi:e si� z trudnymi i kosztownymi robotami 
inwestycyjl'l,Ymi, itp. Tymczasem Niemcy juz przed wojnq znani byli z nie
respektowania tych podstawowych zasad techniki g6rniczej, tym bardziej 
wi�c w czasie wojny, kt6ra wymagala jak najwi�kszej produkcji, nie 
liczyli si� z zadnymi wzgl�dami ani eksploatacji poklad6w, ani bezpie
czenstwa pracy 16, 

11 Szerzej problem rabunkowej gospodarki okupanta w g6rnictwie om6wiony 
jest w nast�pujqcych publikacjach: E. Z a j c\ c, Przemysl w�glowy na Ziemiach Odzy
skanych (Zycie GospodarC'ze, R. III, 1947, nr 16a); M. Ba j e  r, Zagadnienia imVest.ycji 

w polskim przemy§te Wf;glowym (Przegh1d G6rniczy, R. II, 1946, Wydanie Kongreso
we); S. K o s s u t h, Produkcja W<:Qla i rynek w�glowy w zachodniej Europie (Zycie 
Gospodarcze, R. II, 1946, · nr 8); Fr a n k, op. cit., s. 14; Lu k s a, op. cit., s. 48. 

12 Statystyka przemyslu w�glowego w Polsee 1945, Katowice 1946, s. 11; Lu k s a, 
op, eit., s. 48. 

13 Statystyka vrzemyslu. w�glowego w Polsee 1945, s. 41. 
14 K o s s u t h, oP. cit. 
15 A. Je n n e r, Trzeba ujawniC prawd� o hitlerowskieh obozaeh praey w Zagl�

biu Walbrzyskim (Trybuna w"albrzyska, 1966, nr 32). 
16 Z a j c1 c, op. cit. 
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Dia rozwoju Zagle:bia po 1945 r. niezwykle wazny byl fakt, ze ziemie: 
walbrzysk& omine:ly dzialania wojenne. Pierwsze czolgi radzieckie po
jawily sie: w Wa!brzychu w dniu kapitulacji Trzeciej Rzeszy, w 6 dni po 
zdobyciu Berlina. Niemcy nie stawiali tu zorganizowanego oporu. Caly 
rejon z jego przemyslem we:glowym znalazl si� niemal nienaruszony w re:
kach radzieckich. Wskutek braku material6w nie jestesmy w stanie od
tworzyc zmian organizacyjnych, jakie zaszly w Zagl,:biu od momentu 
wkroczenia Armii Radzieckiej do czasu jego przej,:cia przez Polske:. Praw
dopodobnie Komendantura Radziecka oparla sie; na poprzedniej strukturze 
organizacyjnej, kt6ra utrzymywala sie; jeszcze jakis czas po przeje;ciu ko
palni przez administracj,: polsk,i. Statystyki wykazuj,i w tym czasie spa
dek produkcji i zatrudnienia "• kt6rego przyczymi byly m. in. trudnosci 
w zbycie. Zniszczenie pol,iczen kolejowych Walbrzycha powodowalo stale 
zwie:kszanie sie: zapas6w produkcji nie zrealizowanej. Grunt dla przeje:cia 
przemyslu we:glowego przez Centralny Zarzqd Przemyslu We:glowego stwo
rzylo. uksztaltowanie sie: wladzy panstwowej w Wa!brzychu. Polska grupa 
operacyjna z pelnomocnikiem rz,idu na obszar Walbrzycha Eugeniuszem 
Szewczykiem i pelnomocnikiem na powiat walbrzyski Marianem Pyszyn
skim przybyla do Walbrzycha .22 maja, a 28 maja przeje:la z r&k radziec
kich wladze: w miescie i powiecie '"· Formalne przejmowanie przez polski 
zarz,id panstwowy przedsi,;biorstw g6rniczych na Opolszczyznie kmiczy 
sie: w pierwszej polowie maja 1945 r., natomiast kopalnie dolnosl&skie 
zostaly przekazane Polsee w dwa miesi,ice p6zniej. Op6znienie nastapilo 
takze w stosunku do pozostalych branz przemyslu i innych dziedzin gospo
darki Dolnego $1,iska. 

Kierownictwo gospodarki we:glowej zostalo powierzone Centralnemu 
Z§rzqdowi Przemyslu We:glowego z siedzibq w Katowicach zarz,idzeniem 
Ministerstwa Przemyslu z 24 II 1945 r. nr 24/B/D/45. Pierwszy ok6lnik 
CZPW z 2 III 1945 r. zapocz&tkowuje istnienie 8 rejonowych zjednoczen 
przemyslu we:glowego. Po przeje:ciu przez polskie wladze panstwowe dal
szych zaklad6w, kt6re weszly w sklad przemyslu we:glowego, CZPW 
ok6lnikiem nr 16 z 20 III 1945 r." ustalil nowy podzial na 10 rejonowych 
zjednoczeri (krakowskie, dqbrowskie, katowickie, chorzowskie, rudzkie,. 

bytomskie, zabrzanskie, gliwickie, rybnickie, mikolowskie). Jedenaste -

11 Statystyka przemysiu w�glowego w Polsee 1945. W 1945 r. wydobycie spadlo

o ok. 36°/o w stosunku da 1944 r., natomiast zatru dnienie o ok. 230/o. 
18 W. Si u da, Zacz�lo �i� w Trzebnicy (Trybuna Walbrzyska, 1970, nr 3); 

Trudne dni. Dolny Slqsk 19-15 r. we wspomnieniach pionier6w, t. III, Wroclaw 1962, 

s. 342. 

19 M. Fran k, Organizacja przemyslu w�glowego w Polsee w latach 1945--1949 

(Zes•zyty Naukowe WSE, Katowice 1957, nr 3, s. 9). 
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Dolnofü1skie Zjednoczenie Przemyslu W�glowego z siedzib;:i w Wqlbrzy
chu - CZPW utworzyl ok6lnikiem nr 64 z 7 VIII 1945 r. 20 Rejonowe 
zjednoczenia przemyslu w�glowego dzialac mialy na zasadzie skomercja
lizowanych przedsi�biorstw panstwowych. Natomiast kopalnie w�gla ka
mienn0ego oraz zaklady uboczne, kt6re byly organicznie zwi;:izane z okre
slonymi kopalniami (elektrownie, koksownie, brykietownie, cegielnie itd.), 
nie posiadaly uprawnien przedsi�biorstw. Byly tylko zakladami, nad kt6-
rymi zarzqd panstwowy sprawowaly zjednoczenia rejonowe. 

Przekazanie wladzom polskim calego przemyslu, z wyjqtkiem tych 
przedsi�biorstw, kt6rych produkcja i surowce potrzebne by!y do cel6w 
wojennych, ustalalo juz poi:ozumienie mi�dzy rzqdem polskim a radziec
kim z 26 III 1945 r." Zgodnie z tym porozumieniem, sprecyzowanym dla 
Dolnego Sl;:iska rozkazem nr 1163 naczelnika Wydzialu Kierujqcego Ko
mendanturami Wojennymi pplka Repina z 12 IV 1945 r. 22, grupy opera
cyjne KERM rozpocz�ly prac� nad przejmowaniem, zabezpieczaniem 
i uruchamianiem przemyslu na Dolnym Slqsku juz pod koniec kwietnia. 
Polska byla zainteresowana w jak najszybszym przej�ciu takze i Dolno
sl;:iskiego Zagl�bia, W�glowego. CZPW byl juz dostatecznie silny, by po
prowadzic gospodark� w tym nowym rejonie. 3 VI 1945 r. CZPW wyst;:ipil 
z wnioskiem do Ministerstwa Przemyslu o przej�cie przemyslu w�glowego 
w Zagl�biu Walbrzyskim bez posrednictwa grup operacyjnych "· W spos6b 
,wyrazny CZPW sformulowal swoji:i propozycj� ponownie w polowie mie
si;:ica ", na eo 15 VI 1945 r. Ministerstwo Przemyslu wyrazilo zgod�. 

20 Sprawozdanie z dzialalnoSd palskiego przemyslu w�gloWego za rok 1945, 
Katowice 1946, s. 14. 

21 J. M i c h  a 1 s k a, Paczqtki organizacji przemy�lu na Dolnym S'lqsku w 1945•r. 
(Sl,lski Kwartalnik Historyczny·sob6tka - dalej skr6t: Sob6tka - R. XXIV, 1969, 
s. 36). 

22 Tam:Ze, s. 368. T!umaczenie rozkazu publikuje J, Michalska, ,,Teki Archiwal
ne", t. X, 1966, dok. 5. 

28 Wojewödzkie Atchiwum Pa6stwowe w KatOwicach, Centralny Zarzqd Prze
myslu WE:glowego, nr 5233, s. 27 (dalej skr6t: WAP Katowice, CZPW), Pismo wice-

.ministra Ciszewskiego do CZPW z 20 VI 1945 r.: ,,Ministerstwo Przemyslu zgadza 
sit:: z wnioskiem CZPW z dnia 3 VI 1945 r. znak S.C.1030 i poleca dokonaC prze
jt::cia przemyslu WE;glowego w ZaglE;biu Walbrzyskim (Waldenburg) bez po.Sred
nictwa grup operacyjnych". 

24 Tami:e, s. 31: ,,Do Ministerstwa Przemyslu: Niniejszym prosimy o wydanie 
zlecenia i pelnom,ocnictwa dla CZPW w Ka.towicach celem przej<:cia cale·go ma
jqtku ruchomego i nieruchomego przemyslu wE;glowego w okrE:gu Walbrzyskim 
i Neurode [nierriiecka nazwa Nowej Rudy - przyp. L. S.], kt6re nalei:aly do trzech 
towarzystw g6rniczych: Niederschlesische Bergbau A. G., Waldenburger Bergwerke 
A. G., Neuroder Kohlen-u. Thonwerke Gewerkschaft; i do firm przemyslu prze
tw6rczego i ubocznego: Niederschlesische Benzolfabrik, I. G. Farbenindµstrie; Me
tanol i F-ka Kwasu Siarkowegoj Ferngasgesellschaft; Karlshütte - fabryka maszyn 
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W 6 dni p6zniej (21 VI 1945 r.) CZPW uczynil swoim pelnomocnikiem dla 
dol<onania aktu przej,acla oraz zabezpiec,enia calego maj<1tku ruchomego 
i nieruchomego przedsi,abiorstw inz. Jerzego 'l.'otlebena, p6zniej dyrektora 
naczelnego DZPW, wydajqc mu odpowiednie zaswiadczenie 2s. Z zachowa
nych dokument6w 26 wynika, ze pelnomocnik przed wyjazdem do Walbrzy
cha dysponowal spisem kopaln, zaklad6w towarzyszqcych, budynk6w za
kladowych, dom6w mieszkalnych, ziemi ornej, las6w nalez<1cych do wszy
stkich trzech sp6lek.w,aglowych. Za dat<, przej<,cia uwaza si" 11 VII 1945 r. 
W kazdym razie 6w dzien upami<,tniono wmurowaniem tablicy w budynku, 
kt6ry zostal siedzib'l pelnomocnika CZPW, a p6zniej Dolnofü1skiego Zj"e
dnoczenia Przemyslu W<,glowego. Przej<,cia dokonali: generalny dyrektor 
CZPW inz. Fryderyk Topolski, naczelny dyrektor techniczny CZPW inz. 
B. Krupinski oraz inz. Jerzy Totleben. W niekt6rych dokumentach 27 za 
dat<, przej<,cia dolnoslqskiego przemyslu w<,glowego przez Polski Zarz<1d 
Tymczasowy uznaje si<, 1 VII 1945 r. R6znici ta pochodzi stqd, ze w proto
k61ach zdawczo-odbiorczych okreslano majqtek wedlug stanu na dzien 
1 VII 1945r. 2s Zreszt<1 nie jest to istotna r6znica, jezeli weimie si" pod 
uwag<,, ze „praktycznie DZRW rozpocz<,lo swoj'l dzialalnosc dopiero od 
1 I 1946 r., tj. po zespoleniu w jedrn\ calosc trzech przedsi,abiorstw ponie
mieckich: Niebag, Wabag, Neu Kotho. Okres od lipca do konca 1945 r. jest 
okresem przejmowania administracji i gospodarki tych trzech jednostek 
z r6wnoczesnq ich likwidacjq. Jest to pierwsza faza dzialalnosci Zjednocze
nia, druga - wlasciwa, po odpowiednirn juz przygotowaniu organizacyj
nym - rozpoczyna si<, od 1 l 1946 r." 29 

Wydaje si<,, ze za najbardziej pelrn1 i wiarygodrn1 informacj" w sprawie 
przej<,cia uznac mozna sprawozdanie z przej,acia przemyslu w<,glowego 
Dolnego SI<1ska z 27 VI 1945 r.'" Sprawozdanie sporzqdzone zostalo przez 
naczelnego dyrektora technicznego inz. B. Krupinskiego, kt6ry z ramienia 
CZPW kierowal przejmowaniem, a adresowane bylo- do generalnego dyrek
tora CZPW: ,,Dnia 14 czerwca br. Wiceminister Ciszewski wydaje upowaz
nienie Centralnemu Zarz,idowi Pzemyslu W<,glowego na obj<,cie przemyslu 

g6rniczych; 2 fabryki Fiebiga - urzqdzeii. g6rniczych. Ministerstwo Przemyslu, Ge
oeralny Dyrektor, wz. in.i.. B. Krupillski". 

�5 Tami:e, s. 32, Pelnomocnictwo dla inZ. J. Totlebena z 21 VI 1945 r. 
20 Tami.e, s. 3, Opis majqtku zaklad6w dolnoSlqskicgo przemyslu w�glowego 

sporzqdzon'y 14 VI 1945 r. 
27 TamZe, nr 1621, s. 120, Sprawozdanie z kontroli DZPW przeprowadzonej 

przez inspektorOw Gl6wnego Inspektoratu Przemyslu WE:glowego w czasie 4.:_17 IV 
1946 r. 

2s TamZe, s. 119. 
29 Tami:e, s. 120. 
,o Tamie, nr 5233, s. 29 (maszynopls - kopia). 
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niania siE: polsklej administracji gospodarczej w tym rejonie przekazywalo 
je odpowiednim zjednoczeniom branzowym lub innym organizacjom. Naj
szybciej przekazano fabrykE: kwasu siarkowego, kt6rej nie uwzgl�dniaj'! 
juz sprawozdania statystyczne za 1945 r." W latach 1947-1950 przeka
zano tart&ki pod zarz11d Centrali Dostaw Drzewnych, koksownie. zas i bry.
kietowni� ,,Lofix" przej&I Centralny Zarz11d Przemyslu Koksochemicznego 
w Zabrzu. Podobne postulaty zg!aszano w stosunku do elektrowni ", z ki6-
rych przedmiotem szczeg6lnie ostrych przetarg6w sta! si� zäklad 
:,Victoria". 

Pod koniec 1946 r. w sk!ad DZPW wchodzily nast�pujqce zakl"ady bqdi 
zespoly zak!ad6w: 1. kopalnia „Bialy Kamie11'' w Bialym Kamieniu, kok
sownia, brykietownia „Lofix", elektrownia; 2. kopalnia „Victoria" w So

biE:cinie, koksownia i elektrownia; 3. kopalnia „Boleslaw Chrobry" w Wal
brzychu, koksownia i cegielnia; 4. kopalnia „Mieszko" w Walbrzychu 
i koksownia; 5. Noworudzkie Kopalnie WE:gla i Lupku w Nowej Rudzie, 
tj. kopalnie „Jan" i „Przyg6rze" oraz prazalnia lupku; 6. Centralne Zakla
dy Naprawcze. 

Stan kopahl w chwili przejE:cia ich przez w!adze polskie okreslaj11 
niekt6rzy autorzy jako „bardzo z!y" ••. Raporty opracowane bezposrednio 
po przejE:ciu kopalr\. podkreslaly ujemne skutki forsownej produkcji, za
niedbywania napraw i remont6w, braku odpowiednich inwestycji i stoso
wania niewlasciwych metod odbudowy - zjawisk charakterystycznych 
dla hitlerowskiej gospodarki wojennej. Dostarczajq one informacji o sto
pniu zuzycia urzqdzen kopalnianych. W szczeg6lnie zlym stanie znajdo
waly siE: transportery tasmowe i maszyny wyciqgowe 41• Stosunkowo naj
wiE:cej wiadomosci o fizycznym zuzyciu maszyn i urzqdzen zawiera 
sprawozdanie zbiorcze gl6wnego komisarza upar\.stwowienia Mieczyslawa 

38 Por. Sprawozdanie z dzialalnoSci polskiego przemyslu Wfglowego za 1945 r. 

oraz AKW Wroclaw, 1/X/51, s. 75. 
39 AKW Wroclaw, 1/X/51,. s. 45, Sprawozdanie z dzialalnoSci Delegatury Mini

sterstwa Przemyslu na Dolny Slqsk za 3 1-29 I 1946 r. 
40 Z a j q c, op. cit. Bardzo pesymistycznie 6w stan techniczny oceniali r6wniei 

autorzy pracy Doln·y Slqsk, cz. II, pod redakcjq K. Sosnowskiego, Pozna1i 1948, 
s. 402. Zniszczenia w przemySie w�glowym tego rejonu szacujc1 na 36°/o do 51°/o 
wartoSci kapitalowej poszczegölnych kopalii.. Natomiast calkowicie nieScisla jest 
informacja, Ze na Dolnym Slqsku „prawie wszystkie kopalnie zostaly zatopione 
lub zaminowane'\ kt6rq znajdujemy w pracy H. Dr z e w i Jl s k i e g o i R. M i
ch a I c z y k a, XX lat rozwoju gospodcirczego Dolnego SLqska, Wrocl,aw 1965, s. 10. 

41 WAP Katowice, CZPW, 5232, bp. Badania kopa].Jl DolnoSlqskiego Zjednoczenia 
Przemyslu WE:glowego z 1945 r., oraz tamie, nr 1618, s. 163, Sprawozdanie z kon
troli Wydzialu Admin. NieruchomoSci kopalni , ,,Boleslaw Chrobry·• przeprowadzo
nej przez kontroleröw Inspektoratu Przemyslu DZPW w dniu 11 VI 1946 r. 
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Mikuly z 1950 r. 42• W kopalni „Bialy Kamien" z powodu intensywnej 
gospcidarki wojennej powaznemu zuzyciu ulegly urz&dzenia maszynowe 
i elektryczne, elektrowozy, w6zki kopalniane, kompresory i kotly parowe. 
Dla utrzymania w ruchu kopalni „Mieszko" trzeba bylo wykona'c kapitalny 
remont kotlowni, sitowni i maszyn wyci&gowych. Mniejsze straty stwier
dzono w elektrowniach, chociaz i tarn daly znac o sobie skutki przeciqzenia 
prac& turbin wysokopr�znych '"· W elektrowni „Bialy Kamien" urzqdzenia 
silowni i kotlowni byly zaniedbane i wymagaly powaznych remont6w, 
kt6re musiano przeprowadzic w ci:,gu najblizszych trzech lat. W szczeg61-

nosci dokonano kapitalnych remont6w trzech turbogenerator6w, przepro
wadzono naprawy turbospr�zarek i spr�zarek w silowni, dokonano napraw 
ruroci:,g6w powietrznych, parowych i wodnych. Wyremontowano takze 
paleniska kotlowe. Natomiast koksown.ie „ucierpialy gl6wnie wskutek wy
wiezienia szeregu urzqdzeii, instalacji i cz�Sci zapasowych'' 44. Konieczne 

okazalo si� r6wniez odnowienie mocno zuzytych urz:,dzen technicznych 45, 
a w koksowni „Boleslaw Chrobry" wymienienie aparatury benzolowej 
oraz innych element6w. Podobne klopoty przezywaly pozosta!e koksownie. 
Zjawisko to wyjasnia K. Krzyzag6rski "· Od czasu gdy Niemcy zachodnie 
znalazly si� pod stal& grozb11 nalot6w alianckich, koksownie dolnosl:J.skie 
musia!y wzi11c na siebie ci�zar zwi�kszonej produkcji koksu. To stalo si� 
przyczym1 zupelnego wyeksploatowania nieremontowanej baterii w kokso
wni „Victoria" i zmniejszenia potencjalu produkcyjnego zakladu o 60 tys. 
ton koksu rocznie. Podobny los spotkal dwie baterie w koksowni „Boleslaw 
Chrobry", co spowodowalo zmniejszenie potencjalu o 160 tys. ton rocznie. 
W sumie zdolnosc produkcyjna wszystkich koksowni dolnosl&skich sradia 
w czasie wojny o 220 tys. ton w skali rocznej. 

Opr6cz nadmiernego zuzycia fizycznego maszyn i urz11dzen na wyni
kach ekonomicznych Zjednoczenia w pierwszych latach jego istnienia 
zaci&zyly powaznie skutki stosowanych w czasie wojny metod wydobycia. 
Niemcy zaniedbywali roboty przygotowawcze, co pozwalalo wpraw'clzie 

42 Opis przedsiE:biorstw i zakladöw przemyslowych przej�tych na wlasnoSC 
pailstwa przez DZPW (maszynopis w Dziale Finansowym DZPW, bp.). Stanowi on 
wst�p do protokol6w zdawczo-odbiorczych poszczegölnych zaklad6w. 

48 WAP Katowice, CZPW, 1619, s. 78, Sprawozdanie z kontroli dorainej prze
prowadzonej w dniu 17 i 18 XII 1945 r. w elektrowni „Victoria" w zwiqzku 
z uszkodzeniem turbiny wysokoprE:i:nej (maszynopis - kopia). 

44 Z a j q c, op. cit. 0 skutkach demontaZu „wai:nych maszyn na dw6ch kokso
wniach'' znajdujemy r6wnieZ wzmiank� w oSwiadczeniu inZ. Dobrowolskiego z dnia 
7 VIII 1946 r. (WAP Katowice, CZPW, 1616, s. 16). Niestety, nie udalo nam siE: 
ustaliC, kto dokonal tego demontai:u i jakq wartoSC przedstawialy te urzqdzenia. 
Zob. tei tami:e, nr 1621, s. 125. 

4s Tamie. 
40 W pracy zbiorowej Dolny Slqsk, Wroclaw 1963, s. 48. 

6 - Sob6tka 3/71 
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skupic srodki materialne i si!� roboczq na samej eksploatacji pok!ad6w, 
zwi�kszonej jednak przy zaniedbywaniu przekop6w i p�dzenia wyrobisk 
g6rniczych w skale. Roboty te, nieefektywne z punktu widzenia wynik6w 
biezqcych, S'l jednak nieodzowne z punktu widzenia potrzeb przy&zlej 
produkcji. Ponadto doprowadzono do powstania szeregu bardzo niebezpie
cznych oddzia!6w podpoziomych, w kt6rych najmniejszy pozar m6gl 
spowodowac dziesüitki lub setki ofiar "· Nieproporcjonalnie male naklady 
na roboty przygotowawcze w stosunku do naklad6w na eksploatacj� do
prowadzily do niew!asciwej proporcji rodzaj6w dr6g wydobywania w�gla. 
W zwiqzku z tym charakterystyczn'l cechq struktury naklad6w inwestycyj
nych w p6zniejszym okresie (planu trzyletniego) bylo przeznaczenie bardzo 
duzej cz�sci funduszy na p�dzenie wyrobisk g6rniczych. 

Przedstawione wyzej straty S'l stosunkowo niewielkie w por6wnaniu 
ze stratami calego polskiego przemyslu w�glowego oraz zniszczeniami 
w innych ga!�ziach gospodarki dolnoslqskiej. Najwi�ksze i najbardziej 
dotkliwe straty, m. in. z punktu widzenia potrzeb przemys!u w�glowego, 
poniosla komunikacja. Jak podaje I. Rutkiewicz "· z 3500 km gl6wnych 
tor6w kolejowych na Dolnym SlqskÜ do eksploatacji nadawa!o si� jedynie 
128 km. Zniszczono lub uszkodzono 469 most6w i wiadukt6w. Zniszczono 
300/o sieci drogowej, a most6w drogowych 400/o. W Odrze zalega!o ponad 
900 zatopionych barek i holownik6w, a szlak wodny przegradza!y zwalone 
konstrukcje 45 most6w drogowych i kolejowych. Wladze polskie przej,;ly 
zaledwie 30/o stanu przedwojennej floty p!ywajqcej. Z powodu zniszczenia 
linii kolejowych dolnoslqski przemysl w�glowy odci�ty byl w dniu przej�
cia od Polski centralnej. Z pcmoeq Zagl�biu przyszla sluzba kolejowa Ar
mii Czerwonej, dzi�ki kt6rej 2 VII 1945 r. Walbrzych uzyskal polqczenie 
z Legnieq. Polqczenie z Wroclawiem otrzymal Walbrzych po naprawieniu 
i uprzqtni,;ciu linii kolejowej 9 VIII 1945 r. Szlak odrzali.ski od Kozla do 
Szczecina oddany zostal do uzytku w maju 1946 r." 

Po gwaltownym spadku produkcji w maju 1945 r., zwi<1zanym z ka
pitulacjq Trzeciej Rzeszy, pewien, niewielki pocziitkowo, lecz staly wzrost 
nast,;puje od lipca, tj. od przej�cia Zagl�bia przez zarziid polski. W mie
siqcu tym wydobyto 151 tys. ton, po czym produkcja rosla z miesiqca na 
miesiqc. Wydobycie ca!ego roku wynosi!o 2747 tys. ton w�gla. W 1946 r. 
wydobyto ok. 2935 tys. ton w�gla netto. Stanowi!o to ok. 830/o wydobycia 

"7 Jest to opinia p. mgra Romana Granowskiego, komendanta Rej. SfraZy Po
i.arnej, kt6remu za material posluZyly wlasne obserwacje i doSwiadczenia; po wojnie 
pracowal jako g6rnik w kopalni „Nowa Ruda" (praca magisterska w WSE we 
Wroclawiu, maszynopis). 

48 W pracy zbiorowej Przemysl Dolnego Slqska, Wroclaw 1969, s. 36. 
49 WAP Katowice, CZPW, 5233, s. 1; J. Rutkowski w pracy zbiorowej Przemysl 

Dolnego Slqska, s. 53. 
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brutto'"· Wielkosc wydobycia netto jest okreslana wysokosci'I urobku 
wydobytego na powierzchni� pomniejszonq o straty w sortowni i pluczce 
(w mechanicznej przer6bce w�gla). W zaleznosci wi�c od poziomu technicz
nego tych urzqdzen stosunek ilosci w�gla po przer6bce mechanicznej do 
wydobycia brutto ulegal i ulega stale zmianom. Im lepsza, dok!adniejsza 
przer6bka mechaniczna, tym lepszy w�giel, ale jednoczesnie mniejsze wy
dobycie neito. St'!d pewna trudnosc por6wnywania wydobycia z okresu, 
kiedy dominowaly prymitywne urzqdzenia sortownicze, z okresem wysoce 
zmechanizowanych urzqdzen przer6bczych. Rozroznienie to jest szczeg6lnie 
istotne w ;!':ag!�biu Wa!brzyskim, gdzie pok!ady odznaczaly si� bardzo 
mal'! miqzszosci'I, urobek zawieral wi�c duzo kamienia. Miqzszosc stawala 
si� coraz bardziej nieregularna w miar� przesuwania rob6t g6rniczych na 
peryferie tych poklad6w, w kt6rych kopalnie zlokalizowane zostaly 
w ubieglym wieku. R6wnoczesnie rosly wymagania eo do jakosci i ilosci 
w�gla wsadowego (przeznaczonego do przer6bki koksochemicznej). W obu 
wypadkach wymagania te dzialajq w tym samym kierunku: obnizaj,i po
ziom wydobycia netto. 

Zasoby w�gla S'I w Zagl�biu Walbrzyskim bardzo skromne. Dlatego nie 
powinien on byc wykorzystywany w zbyt duzych ilosciach na cele energe
tyczne czy opalowe, jak to mia!o miejsce w okresie mi�dzywojennym. 
W Polsee Ludowej problem ten by! w!asciwie oceniany juz w latach czter
dziestych, o czym swiadcz'l zainteresowania prasy technicznej i ekonomicz
nej ·51 oraz dzialalnosc powolanego w 1946 r. Komitetu Opiniodawczego 
w sprawach przemyslu koksowniczego przy Ministerstwie Przemyslu "· 
Niekt6rzy specjalisci - inzynierowie g6rnictwa i ekonomisci - wypowia
dali si� nawet za ograniczeniem wydobycia w imi� racjonalnej gospodarki 
z!ozem i racjonalnego spozycia w�gla "· Uksztaltowaniu wlasciwej wielkosci 
i struktury spozycia w�gla nie sprzyjalo zbyt sztywne i formalne plano
wanie produkcji oraz zbyt niskie ceny w�gla w 1946 r., ustalone ponizej 
koszt6w produkcji. Zarazem jednak 6wczesne zadania planowe nie byly 

50 Ga w o  r, op, cit., s. 24. 
51 W. C z e c h o w i c z, Techniczne zagadnienia i. wytyczne w rozwoju DZPW 

(Przeglc1d G6rniczy, R IV, 1949, 1lr 7); J. A pt, Zbyt' w�gla w roku 1948, (Zycie Go
spodarcze, R. V, 1949, nr 3); J. Ko s t e  c k i, Przetw6rstwo w�gla i jego mo.iHwo§d 
rozwojowe (tam.Ze, R. V. 1949, nr 18); M. Cho r cl Z y, Akfualne zagadnienia po1skie

go przemyslu koksowniczego (Przegic1d G6rniczy, R. I, 1945, nr 4). 
M! H. J � d r u s z c z a k, Upa'ltstwowienie i odbudowa przemyslu w Polsee 1944-

1948. Materialy .ir6dlowe, t. I, Warszawa 1967, s. 15. 

63 C z e c h o w i c z, op. cit.: ,,nie mo:Zemy uznaC za racjonalne ustalanie rocznego 
wydobycia w�gla na poziomie przedwojennym wzgh:dnie wojennym. Gospodarkt; 
takc1 nale.Zy zaliczyC do marnotrawstwa i polityki bl�d6w, kt6rej kontynuowaC nam 
nie wolnor'. 
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zbyt wyg6rowane. W lutym i marcu 1946 r. np. Dolnosla,skie Zjednoczenie 
Przemyslu W<aglowego wykazuje najlepsze w skali krajowej rezultaty 
w zakresie wykonania planu ", a przez caly rok wydobycie miesi"czne 
utrzymuje si<a na mniej wi<acej r6wnym poziomie w granicach 220· -260 
tys. ton '5. Najwi<akszy udzial w wydobyciu dolnosla,skim miala kopalnia 
,,Bialy Kamien" - 280/o, dalej „Victoria" - 250/o, ,,Boleslaw Chrobry" -
190/o, ,,Jan" - 160/o, ,,Mieszko" - 12%. Wedlug sortyment6w 1946 r. 
wykazal 290/o sort grubych (k<asy, orzech) i 71 % drobnych (drobny niesorto
wany, prod. posredni mul, pyl i mial) "· W skali calego kraju dolnosla,ski 
przemysl w<aglowy mial powa:i:ny udzial w wydobyciu w<agla koksujqcego. 
Srednie dzienne wydobycie na dzien powszedni kalendarzowy w 1946 r. 
wynosilo 9881 ton "· Wydajnosc og6lna w 1946 r. wynosila 566 kg/rob. dn. 
(og6lem w kraju 996 kg/rob. dn.) Stosunkowo niedu:i:a (81 878 ton) byla 
w tym roku produkcja lupku surowego oraz koksu (836 tys. ton). Przyczy
rn1 bylo male jeszcze zapotrzebowanie. Szybki wzrost produkcji mial si<; 
rozpocz,ic dopiero w nast<;pnym okresie, planu trzyletniego. 

Tab. 1. \\'ydobycie W(l:gla kamienneg·o w DZPW i w calej Polsee w 1946 r. 
wg rodzajOw wt:gla (w tonach) 

Miejsce w. plomienny 

wydobycia iloSC % 

DZPW 938 920 
1 

32,7 
Polska og6lem 37 882 868 80,1 

1� gaz.-sp. 1 W. koksuj�cy 
iloSC / % iloSC 

1 % 

1 - 1 - 11 
9
75 793

1
67

,
3 7 064 892 14,9 2 340 244 5,0 

Razem 
iloSC % 2 934 7131 6,2 47 288 004 JOO 

Zr 6 d l o: Statystyka przemyslu w,:glowega w Polsee za lata 1946-1947, Kato
wice 1948, s. 26. 

Na wyniki ekonomiczne Zjednoczenia duzy wplyw m,ala postawa nie
mieckich jeszcze zal6g i niemieckiej w powaznej cz"sci administracji 
zaklad6w 58• Wprowadzenie zal6g polskich by!o tu w6wczas szczeg61nie 
trudne do zrealizowania, eo w sierpniu 1945 r. wyjasnia!a notatka CZPW ": 
,,Zag!<abie Dolnosla,skie jest w stadium organizacji. Produkuje na razie ok. 

64 „ZyCie Gospodarcze", R. II, 1946, nr 3 i 8. 
55 W g  cytowan ego jui. Sprawozdania z dzialaLnoSci polskiego przemyslu wfglo

wego za rok 1946, wyciobycie roku 1946 (2 935 713 ton) stanowilo 6,2°/o wydobycia og6lnokrajowego (47 288 004 ton). 
ss Ga wo r, op. clt., s. 26. 
57 Statyst y ka przemyslu w�glowego w Polsee w latach 1948-1960, W ars zawa 

1962, s. 53. 

58 Por. B. P a s i er b, Migracja ludnoSci niemieckiej z Dolnego Slqska w latach 

1944-1947, Wroclaw 1969, s. 86 i 110. 
59 J � d r u s z c z a k, op. cit., s. 235. 
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5800 ton dziennie, uzywajqc ludno.sci mieJscowej niemieckiej. W obecnej 
chwili nie mozna myslec o zaludnieniu tych kopaln pracownikami polski
mi, poza administracj'l, gdyz ani warunki transportowe, ani sprawa wyzy
wienia nie pozwalaj'l na to. Specjalne warunki pracy w tych kopalniach 
wymagaj'l dluzszego przyuczenia nowej zalogi, by mogla efektywnie pra
cowac. Nalezy zatem wykorzystac element miejscowy do pracy ... , dqzyc do 
uporzqdkowania sieci transportu kolejowego, by mozna odebrac w,;giel, 
a z drugiej strony dac zaopatrzenie tym kopalniom w drzewo i konieczne 
dla produkcji materialy. Inaczej kopalnie te stanq". W 1945 r. - jak juz 
wspominalismy - nastqpil spadek liczby zatrudnionych. Z chwil,i prze
j�cia Zagl�bia przez zarzqd polski zacz�lo ono jednak ponownie wzrastac. 

W 1946 r. przeci�tny stan zalogi robotniczej wzrosl do 18 303 osob 
(w 1945 r. - 14 659) ••. W tym czasie celem szybkiego przyuczenia nowych 
kadr niektore stanowiska byly dublowane: obok pracownika niemieckiego 
na tym samym stanowisku pracowal robotnik polski. Do 7 VII 1945 r. 
CZPW wyslal na teren Zagl�bia 12 inzynierow, 12 pracownikow pomocni-

Tab. 2. Stan cwidencyjny pracowniköw fizycznych i umyslowych w kopalniach 
w�gla kamiennego od lipca do grudnia 1945 r. 

Pracowoicy lipiec sicrpiell wrzesierl / paidziernik] listopad grudzieri. 

Fizyczni 12 309 12 816 14 183 

1 

15 395 

[. 
16 310 16 943 

Umyslowi 1 283 J 290 1 349 1 335 1 586 1 669 

Zr 6 d 1 o: Statystyka przemyslu w�glowego w Polsee 1945, Katowice 1946, s. 154, 
155, 160, 161. 

czych i silny zast�p strazy przemyslowej "· 1 IX 1945 r. Zagl�bie zatrud
nialo jedynie 216 pracownikow polskich. W ciqgu nast�pnych miesi�cy 
odsetek Polakow nieustannie wzrastal. W pazdzierniku 1946 r. liczba Pola
kow zatr,idnionych w DZPW " przekroczyla liczb� pracujqcych tarn 
Niemcow. 

Proces ksztaltowania nowych zalog trwal tu jednak stosunkowo dlugo. 
Szczegolnie dotkliwie odczuwano brak wykwalifikowanych kadr gorni
czych. W czasie wojny Polska utracila 300 inzynierow gorniczych, tj. pra
wie polow,; z ponad 600 pracuj,icych przed wojrn\ w polskich zagl�biach 

Go Statystyka przemyslu w�glowego w Polsee za lata 1946-1947, Katowice 
1949, s. 18. 

G1 WAP Katowice, CZPW, 5233, s. 1. 
&l! Tamie,-nr 4740, s. 54, Pismo kierownika Wydzialu Mobili'zacji Sil Rob. DZPW 

do Generalnego Dyrektora CZPW w Katowicach z dnia 15 X 1946 r. 
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Tab. 3. Struktura procentowa zatrudnionych wedlug narodowoSci w doln0Slt1:skim 
prze�ySle w�glowym (listopad 1945 - slerpieti 1946) 

Ogölny stan 
W tym 

Data 
zalogi DZPW Polacy Niemcy 

30 XI 1945 20 839 11,7% 88,3% 

31 I 1946 23 282 15,8% 84,2% 
31 lU 1946 25 333 27,4% 72,6% 

30 VI 1946 26 681 3),1% 60,9% 

31 vm 1946 27 512 41,6% 58,4% 

Zr 6 d l o: .,Zycie Gospodarcze", R. II, 1946, nr 16. 

w�glowych 63, Nie mozna wi�c bylo liczyc na znaczniejszq pomoc ze strony 
innych zjednoczen, tym bardziej ze opr6cz Zagl�bia Dolnoslqskiego trzeba 
bylo przejqc i zagospodarowac rejon w�glowy Opolszczyzny: G!iwice
Zabrze-Bytom, gdzie r6wniez do 1945 r. stanowiska urz�dnicze, inzynie
ryjne oraz wi�kszosc stanowisk sredniego i nizszego dozoru obsadzone byly 
przez Niemc6w. Z pomocq Zagl�biu Dolnoslqskiemu przyszli repatrianci -
g6rnicy naftowi z Boryslawia, oraz reemigranci - g6rnicy z Francji i Bel
gii. Repatrianci z Boryslawia byli pierwszq zorganizowanq grupq osadni
kciw polskich w Nowej Rudzie i Walbrzychu. Trzon zalogi stanowili jednak 
reemigranci z Francji i Belgii. W 1946 r. do Polski wr6cito 4837 g6rnikciw 
z Francji; z tego 2491 os6b podj�lo prac� w DZPW. Z Belgii w tym samym 
roku przybylo 676 g6rnik6w i 192 innych pracownik6w przemyslu w�glo
wego ••. Rozmieszczo'1o ich we wszystkich zjednoczeniach przemyslu w�
glowego, najwi�cej jednak w dolnoslqskim i bytomskim. Reemigranci 
z Francji i Belgii oraz repatrianci z Boryslawia okazali si� najbardziej 
stabiln'l grupi. polskich pracownik6w w DZPW. G6rnik6w z innych rejo
n6w odstraszaly od pozostania w Walbrzychu wyji.tkowo ci�zkie warunki 
pracy, trudne warunki mieszkaniowe •• i aprowizacyjne. 

W nast�pstwie wojny dolnosli.ski przemysl w�glowy stan:.l takze przed 
wielkimi trudnosciami w zorganizowaniu zbytu. Do zahamowania produk
cji przyczynily si� m. in. trudnosci transportowe oraz stosunkowo nieduze 
zapotrzebowanie na w�giel wsadowy. Jakkolwiek problem ten - na co 
zwraca!ismy juz uwag� - wysti.pil ze szczeg6lni. ostroscii. w maju i czer
wcu 1945 r., to jednak nawet po przej�ciu Zagl�bia przez Polski Zarzi.d 

s3 F. Top o 1 s k i, RoLa prumiyslu Wf?glowego w odrodzonej R2.ec2.yposp0Lilej 
(Przeglijd G6rniczy, R. II, 1946, Wydanie Kongresowe). 

,� Sprawozdanie z dzialalnoSci potskiego przemyslu w�glowego 2a rok 1946, s. 9. 
65 Wg spisu z lutego 1946 r. Walbrzych liczyl 105 000 mieszkaflc6w, gdy w 1939 r. 

ludnoSC tego miasta wynosila 64 000. Por. Dolno.§lqski informator gospodarczy, 

Wroclaw 1947, s. 31. 
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Panstwowy i po naprawieniu niekt6rych linii kolejowych rzucono na 
zwaly w cüigu lipca 1945 r. f>SOO ton w�gla i 24 100 ton koksu. Pod koniec 
miesi;:ica na zwalach znajdowalo si� 75 375 ton w�gla i 129 270 ton koksu. 
Sprzedano w ci;:igu lipca 145 200 ton w�gla i zaledwie 7300 ton koksu ••. 
Szczeg6lnie dotkliwie zmniejszyl si� zbyt koksu "· Odbiorcami w�gla wal
brzyskiego i noworudzkiego byly w6wczas elektrownie wlasne i obce, 
miejscowe rolnictwo, przemysl wl6kienniczy, gazownie, Armia Czerwona, 

Wojsko Polskie, przemysl budowlany, ceramiczny, metalowy, rolno-spozy
wczy i papierniczy. W�giel zbywano r6wniez na cele opalowe (deputaty, 
drobna sprzedaz bezposrednio dla ludnosci oraz dla urz�d6w) "· Rok 1946 
przynosi juz znaczrni popraw� w zbycie koksu, eo oczywiscie wplyn�lo do
datnio takze na struktur� konsumpcji w�gla. Za posrednictwem CZPW 
Zjednoczenie sprzedalo 945 337 ton w�gla w kraju i 120 521 ton za granic� 
oraz 1 028 804 tony koksu, w tym 727 377 ton za granic� 69• 

Nie mniejsze trudnosci wyst;:ipi!y w dziedzinie inwestycji i zaopatrze
nia. Brak maszyn do urabiania w�gla, brak cz�sci zamiennych oraz ma
terial6w pomocniczych byl bol;:iczk;:i calego 6wczesnego g6rnictwa europej
skiego. W spos6b jednak szczeg6lnie· dotkliwy odczulo te braki g6rnictwo 
dolnosl&skie. Jego bowiem specyficzne warunki naturalne wymagaj& spe
cjalnych maszyn oraz wi�kszej ilosci niekt6rych material6w, zwlaszcza 
drewna. Wyniki rabunkowej gospodarki wojennej mogly zostat zniwelo
wane przez prace inwestycyjne, kt6rych celem byloby utrzymanie ruchu 
kopaln oraz poprawa warunkow bezpieczenstwa pracy. St'!d w strukturze 
naklad6w inwestycyjnych, szczeg6lnie w pierwszym okresie dzialalnosci 
Zjednoczenia, dominowaly naklady na roboty g6rnicze (w 1946 r. - okolo 
640/o), kt6rych celem bylo doprowadzenie do w!asciwego stanu dr6g wydo
bycia. Nie przeznaczono jednak zadnych srodk6w na przer6bk� mechanicz
nq. Niewielkie by!y jeszcze inwestycje na maszyny, instalacje elektryczne 
itp., gl6wnie wskutek braku odpowiednich urz&dzen na rynku nie tylko 
krajowym, ale i zagranicznym. Z wazniejszych rob6t w 1945 i 1946 r. 
przeprowadzono odwodnienie VI poziomu szybu „Julia", budow� wiezy 
wydobywczej w kopalni „Thorez" i wiezy wycü1gowej w kopalni „Bole
slaw Chrobry". Wykonano tez chodnik kierunkowy w kopalni „Nowa 

66 WAP Katowice, CZPW, S233. s. 46, Sprawozdanie przychodu i rozchodu WE:

gla i koksu za miesia,c li.piec 1945 r. dolnoSlqskiego przemyslu wE:glowego z 28 VII 

1945 r. 
s1 C h o r a. Z y, op. cit. 
os Archiwum DZPW, sygn. tymcz. 6/AT/l, s. 19: B 1 - Slatystyka wydobycia 

i obrotu WE:gla VI-XII 1945 r., Zestawienie surnaryczne DZPW za miesia,c VII 

1945 r. 
69 Statystyka przemyslu w�glowego w Polsee za lata 1946-1947, s. 26, oraz 

M. Ga w E: d z k i, Rola Zagl�bia DolnoS/qslciego w strukturze gospodarczej potskiego 
przernyslu w�glowego (Przeglqd Görniczy, R. IV, 1948, nr 7). 
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Ruda" i przekop odwadniajqcy w kopalni „Przygorze" '"· Naklady na me
chanizacj� rozpocz�to zakupieniem w6zk6w kopalnianych dla kopalni „Vic
toria", a inwestycje socjalne przebudowq barakow i ich adaptacjq na 

mieszkania. Koniecznosc przystosowania barakow do potrzeb mieszkanio
wych swiadczy o skali trudnosci mieszkaniowych Zagl�bia. 

Znajomosc problemow ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych 
w okresie przejmowania pozwoli nam wlasciwie ocenic wyniki Dolnoshi
skiego Zjednoczenia Przemyslu W�glowego w realizacji planu trzyletniego. 
Przyj�ta przez Krajow<j Rad� Narodow<j 23 1� 1946 r. uchwala o Planie 
Odbudowy Gospodarczej Kraju postawila przed przemyslem w�glowym 
nowe, rozlegle zadania. Plan ten wytyczyl przed przemyslem w�glowym 
zalozenia i cele maksymalne, zakladaj<jce pelne wykorzystanie potenc3alu 
produkcyjnego, nie uwzgl�dniaj<jce specyficznych problem6w, na ktore 
natkn�la si� mloda polsk'.l administracja Zagl�bia Dolnosl<jskiego. J ednakze 
trudnosci okresu przejmowania, kt6re staralismy si� scharakteryzowac 
w niniejszym artykule, zaciqzyly nie tylko na wynikach 1946 r., lecz takze 
lat nast�pnych: planu trzyletniego i szescioletniego. 

DIE NIEDERSCHLESISCHE KOHLENINDUSTRIE IN DEN JAHREN 1945-1946 

Die Gruben und Betriebe im Kohlenbecken von Walbrzych-Nowa Ruda sind 
von den Kriegshandlungen unmittelbar nicht betroffen worden, doch haben die 
intensive Exploitation während des Krieges, schädliche Ausbeutungsmethoden sowie 
die Vernachiässigung von notwen

#

digen Reparaturen zu erheblichen Verlusten geführt. 
Die im Juli 1945 von Polen übernommenen Gruben befanden sich in einem sehr 
sc,hlechten technischen Zustand. Eine rasche Rekonstruktion der Produktionskapazi
tät wurde durch die spezifischen natürlichen Bedingungen, die den Einsatz von 
speziellen, in Polen nicht hergestellten Einrichtungen erfoderten, behindert. Auch. der 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften sowie Absatzschwierigkeiten, die durch den 
schlechten Zustand der Verkehrseinrichtungen hervorgerufen worden sind, kompli
zierten die Lage. In den Jahren 1945-1946 konnte also die niederschlesische Kohlen
industrie keine grössere Rolle spielen als Basis für die Akkumulation von Mitteln, 
die für den Wiederaufbau des Landes erfoderlich waren. Die Übernahme Oieser 
Industrie durch Polen schuf günstige Voraussetzungen für die Bewältigung der 
langwierigen ökonomischen Depr.ession in diesem Kohlenbecken. 

70 Powiatowe Archiwum Pallstwowe w Klodzku, Akta kopalni „Nowa Ruda'\ 
bez sygn., Sprawozdanie techniczne z wykonania inwestycji 1946-1947. 
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Sob6tka 1971 3 

RYSZARD ERGETOWSKI 

ZABIEGI BRONISLAWA fü\SINOWSKIEGO O UZYSKANIE 

STANOWISKA LEKTORA 

Po odejsciu w pazdzierniku 1887 r. Rafa!a Löwenfelda, 1ektora jP,zyka 

polskiego i rosyjskiego w Uniwersytecie Wroc!awskim, prof. katedry 

slawistyki W!adys!aw Nehring poczql si� rozglqdac za jego nast�pcq 1. 

0 stanowisko to zabiegali dla Adama Mahrburga dwaj profesorowie Uni

wersytetu Jagiello1\skiego: Lucjan Malinowski i Napoleon Cybulski 2• R6w

noczesnie, nie o tym nie wiedzqc, podjq! starania o uzyskanie miejsca 

lektora B. Kqsinowski. By! on uczniem profesor6w W. Nehringa, Ryszarda 

Roepella i Jakuba Caro, pod ich kierunkiem ukonczy! w 1884 r. studia 

we Wroclawiu, po czym dla uzupe!nienia wiedzy uda! si� na uczelnie 

Marburga i Krakowa. W 1888 r. rozpoczql prac� w gimnazjum w Monta

bauer, czyni! to jednak niech�tnie, traktujqc sw6j pobyt w Hesji jako cos 
tymczasowego, tak ze nawet jego zona pozostawa!a nadal we Wroc!awiu 3• 

Kqsinowski liczy! na to, :i:e jego podanie wniesione 31 V 1888 r. do prus

kiego ministerstwa oswiaty o mianowanie go lektorem zostanie pozytyw

nie zalatwione i niebawem b�dzie m6g! powr6cic nad Odr�. 0 sprawach 

tych informuje jego !ist pisany do W. Nehringa 7 VI 1888 r., znajdujqcy 

si� obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroclawiu (ms. syg. Aks. 

1949/D 590), kt6ry przytaczamy in extenso: 

Montabaur dnia 7 czerwca 1888 (Hessen Nassau) 

Czcigodny i Drogi Panie Profesorze! 

Przybywszy do Montabaur juZ od kilku dni nosz� si� z mySl,:\ doniesienia Panu 

Profesorowi o sprawie swych starati o lektorat jE:zyka polskiego w Wroclawiu. 

PetycjE: do ministerium o.Swiecenia wyslalem w ostatnim dniu maja. Odwolalem siE: 

1 Archiwum Uniwersytetu Wroclawskiego, Protok61 z 13 X 1887. Facultät Chro

nic 1811/1899, t. I. 
2 R. Er g e t  o w s k i, Zamierzona habititacja i niedoszly lektorat A. Mah:rburga 

(Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1969, nr 3, s. 501-512). 

a S. Sie r o t w iilski, B. Kqsinowski (Polski slownik biograficzny, Wroclaw

Warszawa-Krak6w 1966, z. 53, s. 304-305). 
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w niej na znajomo.SC Pana Profesora, prof. Roepella i prof. Caro, dodaj&c, ie trzej 
wyrnienieni Panowie bedq mogli ewentualnie o moich kwalifikacjach i rodzaju 
mych studi6w podaC blii.sze szczegöly. Kiedy ta sprawa si� rozstrzygnie, to pewnie 
tymczasem oznaczyC nie moZna nawet w przybliieniu - w w kaidym razie czulem 
si� zobowiqzany list ten wystosowaC do Czcigodnego Pana Profesora, aby Pan Pro
fesor mial pewnoSC, Ze p e t y c j E: j u i w y s l a l e m. 

Montabaur jest miejscowoSciq liczqcc1 okolo 4000 mieszkaii.c6w - okolica pi�na, 
ozdabia jq przede wszystkim stroma göra, tak zwany „mons Tabor" z zamkiem, 
kt6ry dawniej byl posiadloSciq arcybiskupa trewirskiego, a dziS zamieniony na 
landrature i kase powiatow9. Do Ems st9d mileczka, Selters taki:e niedaleko; da 
Koblencji 2.e slawnc\ z uroczego polo.i.enia fortecq Ekrenbeitensteir1 21;2 milL Gim
nazjum tutejsze wyr6i:nia siE: wyborem pilnych i spokojnych uczni, mimo to 
wymagania, jakie sif; tu do ucznia stawia, Sc\ mniejsze nii: na wschodzie; sekun
dariusz niiszy tutejszy nie wif;cej bf;dzie mial wiadomoSci od dobrego tercjusza 
wyZszego naszych stron. Gdybym mOgi urzeczywistniC myS1 moj9, o jakiej Panu 
Profesorowi wspomnialem, tj. mySl zalozenia pensjonatu dla syn6w obywatelstwa 
ziemskiego narodowoSci polskiej, m6glbym liczyC na utrzymanie dlui.sze przy tutej
szym gimnazjum; bez pensjonatu liczyC na to nie mogf;. Totei: uszcz�Sliwiloby mnie 
to bardzo, gdybym lektorat w Wroclawiu pozyskal; pozostalbym w swoim Z.ywiole 
i po.SwiE:cilbym sif; z calym zapalem wy!c1cznie tylko studium literatur slowiall
skich, do kt6rego czujE: w sobie wielkie zamilowanie. Obok tego naturalnie ksztal
cilbym si� dalej z cal& energic1 w j€:zyku rosyjskim, aby z czasem byC w moi:li
wo.Sci wykladania i uczenia go. 

Przepraszam serdecznie Pana Profesora, i.e rozpisalem siE;' dlui.ej nieco -
wSr6d obcych nie majqc sposobnoSci wywn�trzenia siE; literalnie przed nikim (bo 
i i.ona na tymczasem pozost&la we Wroc1awiu) nieskoro czlowiekowi pisaC kr6tko. 
Ko6czqc lc\CZf; Wielmoi.nemu Panu Profesorowi wyrazy wysokiej czci i powai.ania 
jako i serdeczne poSwiE:cenie moje, wdziE;czny i przywiqzany uczen 

Bronislaw Kijsinowski 

Zachowany brulion odpowiedzi W. Nehringa z 11 VI 1888 r. wyjasnia, 
ie nadeszlo z Ber!ina pismo w sprawie jego ucznia i jak zostalo ono z.alat
wione. Odnosz,icy si� do tej sprawy fragment brzmi: ,, ... otrzymalem z mi
nisterstwa zapytanie o Pana; zdalem spraw�. ie Pan do lektoratu polskie
go jestes naukowo nalezycie przysposobiony, chociaz wyrazilem przy tym 
zal, ie Pan j�zyka ruskiego nie masz, kt6ry nam tu potrzebny. R6wnocze
snie, o tym donosz,; poufnie, otrzymali profesorowie Roepell i Caro 
zapytania podobne, jak ja i oni, jak wiem, zdali osobistosci Pana w grun
cie rzeczy korzystn,i oplni�. Sprawa zapewne jeszcze przez pewien czas 
zostanie w zawieszeniu i jaka b�dzie decyzja, tego Panu na teraz powie
dzieC nie mog�" 4. 

Mimo przychylnych opinii wydanych B. K,isinowskiemu przez wroc-

4 Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, ms. syg. Akc. 1949/D 590 brulion 
listu W. Nehringa do B. Kqsinowskiego z 11 VII 1888. 
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lawskich profesor6w kandydatura jego jako lektora .i�zyka polskiego. jak 

przypuszcza T. Mikulski, wskutek braku znajomosci j�zyka rosyjskiego 

upad!a '· Stanowisko to pozostawalo w Uniwersytecie Wroc!awskim przez 

dluzszy czas nie obsadzone 'i dopiero 8 V 1892 r. obj,il je Rudolf Abicht 6. 

s T. Mi k u I s k i, Z papier6w W. Nehringa (Temat Wroclaw, wybral i wstE:pem 

opatrzyl B. Zakrzewski, Wrcclaw 1961, s. 125). 

a Archiwum Uniwersytefu Wroclawskiego, Protok6l (brak daty), semestr letni 

1891/92. Facultät Chronic 1811-1899, t. I. 
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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. 



378 Recenzje 

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 



Recenzje 389 

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 
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E d w a r d  J�d r z e j e w s k i  

DYSKUSJA NAD KSii\ZKi\ J. KRASUSKIEGO „HISTORIA RZESZY NIEMIECKIEJ 
1871-i945" 

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Wroclawskiego i Zarzqd Oddzialu 
Polskiego Towar.zystwa Nauk Politycznych we Wroclawiu zorganizowaly 22 I 1971 r. 
spotkanie ze znanym historykiem specjalizujc:}cym siE: w problematyce niemcoznaw� 
czej J. Krasuskim. Spotkanie mialo charakter dyskusji nad ksiqZkq Historia Rzeszy 

Niemieckiej 1871-1945 (Poznaii. 1969). Po wystqpieniu dyrektora Instytutu Nauk 
Politycznych M. Orzechowskiego oraz B. Olszewskiego zabral glos Autor, kt6ry w za
gajeniu stwierdzil, Ze pisal ksi&i:k� z zamiarem spelnienia przez niq roli „furtki 
w my.Slenie Niemcöw". Dlatego iei: nie akc�ntuje specjalnie kwestii, ktöre iywo 
obchodzq czytelnika polskiego. Sprawy w niej opisane mogq zainteresowaC ka:idego 
czytelnika europejskiego w r6wnym stopniu. Historia Niemiec - zdaniem Autora -
nie jest wyjqtkowym rozdzialem w historii powszechnej. Trudno to zrozumieC nie 
tylko Niemcom, ale tak:ie nam, kt6rych SwiadomoSC ska:iona jest niemieck& obec
noSciq w odwiecznym konflikcie. A przecie:i konflikt ten nie byl najwh:kszy w Euro
pie i nie mo:ie stanowiC przeszkody w poznaniu dziej6w sqsiedniego narodu. Troskq 
Autora byla dqZnoSC do syntezy. M6wca uwaZa, Ze to mu siE: udalo. Przy pisaniu 
ksiqzki korzystal z wielu Zr6del, przede wszystkim z opracowari zagranicznych. 
Jego praca nie polegala jednak na Zbieraniu obcych poglqd6w czy pomysl6w. Staral 
siE: bowiem na podstawie dotychczäsowej historiografii przedmiotu zawrzeC wiele 
wlasnych wniosk6w i sqd6w refleksyjnych. Niemniej jednak trzeba zauwa?.yC -· 
stwierdzil J. Krasuski -· Ze du:io problem6w, mimo olbrzymiej literatury, nie jest 
dostatecznie wyjaSnionych. Przykladem takiego zagadnienia, nie najwaZniejszego 
zresztq, sq sk�we opracowania struktury klasowej r6:inych formacji ruchu hitlerow
skiego. Te braki historiograficzne odbily siE: tak:ie w jego ksiq:ice. 

W dyskusji zabrali glos w kolejnoSci nastE:pujqcy pracownicy Instytutu Nauk 
Politycznych i Instytutu Historycznego: E. JE:drzejewski, F. Bialy, L. Smolka, S. Dc1-
browski, J. Wendt, M. Czapliiiski i B. Olszewski. 

Prawie wszyscy uczestnicy dyskusji podkreSlili polrzebE: tego rodzaju opracowali.. 
M. Czapliriski akcentowal komunikatywny

. 
i utylitarny charakter ksiq:iki. ·wedlug 

niego ksic1Zka oszczE:dza czytelnikowi polskiemu trudu „przekopania literatury zagra
nicznej". S.  Dqbrowski zwr6cil uwag� na fakt, iZ w piSmiennictwie polskim dawal siE: 
odczuwaC brak syntetycznego opracowania dziej6w Niemiec od 1871 r., lqczqcego 
w sobie cechy dziela naukowego z popularnq formq narracji. Edycja omawianej 
ksiqi.ki nastqpila w czasie, kiedy zainteresowanie ich przeszloSciij wzmoglo siE: w spo

·1eczeI1stwie polskim pod wplywem nowych zjawisk w stosunkach wewnE:trznych 
oraz w polityce zagranicznej NRF. Zasadniczy nurt tych przemian wyplywa z doko
nujqcej siE: reorientacji postawy coraz szerszych krE:g6w spolecznych w NRF w od-
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niesieniu do kwestii ostatecznego uregulowania prob1em6w politycznych Europy 
b�dijcych nast�pstwem przegranej przez Niemcy wojny. Autor Historii Rzeszy Nie

mieckiej zdaj9c sobie spraw� z niezwyk1ej wagi, jak9 w ci9gu ostatniego stulecia 
posiadala opinia spoleczna Niemiec dla realizowania przez pailstwa niemieckie ich 
polityki zagranicznej, poloZyl gl6wny akcent na procesach spolecznych i zwiq_zanych 
z nimi tendencjach politycznych Niemiec w latach 1871-1945. Krötka ze wzgl�du na 
ograniczone rozmiary dziela, ale precyzyjna charakterystyka nastroj6w spolecznych, 
mentalnoSci politycznej Niemc6w na przestrzeni wyr6Zniaj9cych sitc: trzech okres6w 
historycznych (cesarstwo, republika weimarska, Rzesza hitlerowska), dokonana na 
podstawie wlaSciwego doboru i przekOiiywajijcej interpretacji !aktöw, pozwala czy
telnikowi na zrozumienie proces6w nurtujc1cych histori� Rzeszy, dopatrzenie si<: 
ir6de1 tragicznych wstrzq_söw, jakie przeZyla Europa i Swiat z przyczyn polityki nie
mieckiej w k1Jilcu XIX i w pierwszej polowie XX w. Pewr!e zastrzezenia budzi zbyt 
daleko - jak si� wydaje - posuni�ty „obiektywizm" Autora w ocenie faktöw i zja
wisk Zywo obchodzijcych czytelnika polskiego, kt6ry jest szczeg6lnie wraZliwy na 
wszystko, eo stanowilo kwesti� polsk9 w polityce niemieckiej. Wiadomo, iZ Autor nie 
opisywal historii stosunköw polsko-niemieckich, niemniej polityka ekspansji nie
mieckiej na wschöd, stanowi9cc4 zasadniC'Zc\ tendencjE: Niemiec cesarskich, weimarskich 
i hitlerowskich, wiqi.e si� w spos6b OC'ZJ'Wisty z kwestic1 stosunku Rzeszy przez caly 
okres jej istnienia do Polak6w i ziem polskich. Na tym gruncie wyrösl w XIX w. 
i wzmagal si� w r6Znych warunkach historycznych antypolski nacjonalizm nierniecki, 
stanowüicy szczegölny rys zbiorowoScl spolecznej Niemc6w od 1848 r. Wydaje si� 
uzasadniona potrzeba mocniejszego zaakcentowania tego zjawiska dla zrozumienia 
mentalnoSci politycznej narodu niemieckiego od 1945 r. oraz znaC"Zenia, jakie posiada
j9 wydarzenia wspölczesne w sytuacji wewn�trznej i polityce zagranicznej NRF, 
nade wszystko dla uSwiadomienia sobie istoty i znaczenia politycznego dla Polsl{i 
istnienia i rozwoju NRD. Z ostatnim sqdem solidaryzowat si�. L. S�olka podkreSlajqc 
niedostateczne przedstawienie problemu mniejszoSci narodowfch w Niemczech. Z po
wyZszymi uwagami korespondowal glos F. Bialego, ktöry stwierdzil, Ze p;zy lJogac
twie poruszonej problematyki selekcja material6w nie zostala przeprowadzona prze
konywaj9co. Nie zgadza si� on z Autorem w przcdstawieniu stosunku Freikorpsu 
i Reichswehry oraz w ocenie niemieckiej literatury politycznej w latach trzydzie
stych. Nie moZe tald:e podzieliC sqdu Autora, jakoby przez caly okres 1919-1932 
nie bylo w pailstwie republikan6w. We wspomnianej kwestii, .zdaniem Dyskutanta, 
naleZy bardziej wyr6ZniaC etapy rozwoju (raczej: upadku) republiki we'imarskiej. 

Wyst9pienie E. J�drzejewskiego dotyczylo przede wszystkim procesu zatracania 
przez niemieck9 form� ,.Pari.stwowq z lat 1919-1932 cech par'i.stwa praworzqdnego, 
nawet przy takich kryteriach praworzq_dnoSci, jakie ustanowila buri.uazyjna konsty
tucja z 11 VIII 1919 r. Autor w swojej ksi9Zce stwierdza (s. 306), Ze jeszcze w latach 
1930-1932 Reichstag byl wladny anuloWaC kaZdy dekret prezydenta Rzeszy wydany 
na podstawie art. 48 konstytucji. Czy tak bylo w rzeczywistoSci? Odpowiedi na to 
pytanie la,czy siE: z tezq_ bardziej generaln9. Mianowicie stwierdziC trzeba, Ze na 
plaszczyinie dzialalnoSci najwyZSzych organöw pallstwa, w pi"aktyce konstytucyjnej 
republiki weimarskiej rodzily si� nowe struktury, nowe uklady sil politycznych 
i nowe zwyczaje ustrojowe, dalekie od ratio Iegis demokratyC'Znej konstytucji z 1919 r. 
Te nowe momenty skladajq siE: na syndrom pailstwa stanu wyj4tkowego, jakie wy
ksztalcilo si� juZ w latach trzydziestych jeszcze przed 11Machtübernahme'' Hitlera. 
Tendencje do ksztaltowania si� takiej formy paii�twowej na plaszczyinie ustrojowej 
trzeba widzieC od pocz9tk6w istnienia republiki weimarskiej. Przy zastosowarilu kry
terium prawor�dno§ci republika weimarska nie byla zupelnym prze<;:iwstawieniem 
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Trzeciej Rzeszy. Konkluzja ksi&i:ki pod tym wzgl�dem nie zawsze jest jednoznaczna. 
Nie chodzi tu oczywiScie o sam art. 48 ust. 2, ale o praktyk� konstytucyjm\ formalnie 
na tym przepisie opartc:l_. Praktyka konstytucyjna przekreSlila prymat Reichstagu 
w wydawaniu aktOw normatywnych na korzySC wzrastaj&cych kompetencji prezy
denta R'zeszy, eo bylo niezgodne z przepisami ustawy zasadniczej. Wymownci ilustra
cjc\ tego s&du byly liczby wydanych rozporzc1:dzell. prezydenckich na podstawie art. 
48 ust. 2. W 1919 r. ukazalo si� 5 takich rozpoizqdzell, w 1920 - 37, w 1921 - 19, 
w 1922 - 7, w 19-23 - 42, w 1924 - 23, w latach 1925-1929 prezydent wydal 10 
rozporzqdzeJi, w tym 9 znosilo poprzednie rozporzqdzenia. Charakterystycz;na jest 
relacja mi�dzy rozpor2c1dzeniami prezydenta a ustawami Reichstagu w latach p6i
niejszych: w 1930 - 5 rozporzqdzeii., 95 ustaw, w 1931 - odpowiednio 42 i 35, 
w 1932 - 59 i 5. Prezydent, faktyC"Znie wolny od kontroli Reichstagu, a takie od 
kontroli sqdowej (w stanowieniu rozporzqdzeii.), wyrastal swymi prerogatywami po
nad parlament. WidaC to zwlaszcza w oficjalnej i naukowej doktrynie lansujqcej 
model paiistwa autorytarnego, gdzie „prezydent jest zwierzchnikiem''. Z pocz�tku 
gloszono, iZ prezydent uosabia jednolitq wol� narodu, a nie politycznie zr6Znicowany 
parlament. Wladza prezydenta oparta jest na •z;asadzie suwerennoSci narodu. W koft
cowej fazie praktyki konstytucyjnej przezydent sam staje si� suwerenem. Tak 
przebiegajqca ewolucja w ksztaltowaniu si� paii.stwa stanu wyjqtkow�go odzwiercie
dlita si� wyraZnie w doktrynie C. Schmitta. Tej ewolucji brakuje w dziele J. Krasu
skiego. Dyskutant nie zgadzal si� z jednostronm1 w ksiqZce ocenq doktryny C. Schmit
ta. Jego zdaniem doktryna ta, krytyczna wobec teorii pozytywistycznej i normatyw
nej, implicite Swiadczyla o ich slaboSci, o tym, Ze ustrojowe gwar3ncje 
praworzqdno.Sci (jak konstytucja z 1919 r.), b�dqce wyrazem tych teorii, w warunkach 
ekonomiczno-spolecznych republiki buri.uazyjnej pozostawaly tylko postulatem. Nie 
odzwierciedlaly one istniej�cego stanu rzeczy i nie mogly dawaC r�kojmi ani stymu
lowaC demokratycznego i praworzqdnego rozwoju paftstwa. 

Drugim zasadniczym momentem wystijpienia E. J�drzejewskiego byla kwestia 
legalnoSci dojScia Hitlera do wladzy. Autor ksiqZki zajql stanowisko jednoznaczne: 
Hitler do wladzy doszedl legalnie. Wedlug dyskutanta ten „legalizm'' jest prowenien
cji z republiki weimarskiej i wcale nie oznacza materialnej praworzqdnoSci. Praktyka 
konstytucyjna zmieniala poj�cie legalizmu, coraz bardziej odchodzqce od materialnej 
praworzqdnoSci. Tak wi�c moZna powiedzieC, Ze wzgl�dny, forinalny legalizm cechuje 
„Machtübernahme" 'Z 30 I 1933 r. Hitler legalnie wedlug kryteri6w stworzonych 
w republice weimarskiej zostal kanclerzem. Ale jako kanclerz w 1933 r. nie posiadal 
jeszcze pelnej wladzy. Do wladzy absolutnej dochodzil nielegalnie, nawet oceniajctc 
to wzgl�dnymi normami legalnoSci z koii.cowego okresu� republiki weimarskiej. 
Marksistowsko ujmujqc, stwierdziC trzeba, Ze nie tylko proces „glajchszaltowania" 
prowadzqcy do zdobycia pelnej wladzy w latach 1933-1934, ale samo „Machtüber
nahme" bylo ewidentnie nielegalne. 

Inny uczestnik dyskusji, J. Wendt, podjql problem przyC"Zyn upadku republiki 
weimarskiej, w szczeg6ln0Sci zagadnienie roli SPD w obronie demokracji parlamen
tarnej w Niemczec·h. Zgodzil si� z tezq Autora o slaboSci burZuazyjnych demokrat6w 
(,,republika bez republikan6w") i zwiqzanej z tym odpowiedzialnoSci ruchu robotni
czego za obronE: republiki. Zgodzil si� 2asadniczo taki:e z krytycznq ocenq polityki 
totalnej opozycji KPD wobec republiki weimarskiej. ZauwaZyl, Ze ksiqi:ka nie wyja
Snia dokladniej przyczyn takiego stanowiska komunist6w i nie ukazuje pozytywnych 
stron ich dzialalnoSci w omawianym okresie. Nast�pnie scharakteryzowal kr6tko 
przyczyny niepowodzeii. SPD w polityce obrony republiki. Wskazal m. in. na sprzecz
noSci cechujijce jej polityk�, a wynikajqce z pr6by realizacji sprzecznych cel6w. 
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Partia ta pragnE:la umacniaC burZuazyjnq republikf;, sluZyC narodowym foteresom 
Niemiec, a r6wnoczeSnie usilowaia uchodziC za reprezentanta interesöw klasy robo
tniczej i zwolennika proletari'ackiego internacjonalizmu. Lata wielkiego kryzysu 
dowiodly, iZ SPD poniosla kl�skE: we wszystlcich dziedzinach. Niepowodzeniem 
(w 1945 r.) zakoti.czyla si� r6wnieZ popierana przez SPD polityka antypolskiego 
rewizjonizmu terytorialnego. 

Jako ostatni z dyskutant6w zabral glos B. Olszewski, kt6ry w swojej ob3zernej 
wypowiedzi poruszyt szereg zagadnieti. natury metodologicznej i teoretycznej, zwiqza
nych z problematykq ksic4Zki. PodkreSlajqc walory ksüiZki jako syntezy historii Nie
miec epoki imperializmu zwr6cil r6wno�zeSnie uwagi;; na nielü6re moi.liwoSci szer
szych i zarazem bardziej Scislych ujf;C zawartej w niej problematyki. Gl6wnym 
postulatem dyskutanta bylo podkreSlenie potrzeby ujE:cia historii Niemiec w orga
nicznym zwiclzku z historiq imperializmu jako systemu Swiatowego. Uj�cie takie 
pozwoliC powinno m. in. na pelniejsze i bardziej zobiektywizowane studium genezy 
polityki niemieckiej ery wilhelmitl.skiej. Tak np. ekonomiczne tlo tej polityki uwi
dacznia siE: dopiero po wszechstronnym zobrazowaniu sprzecznoSci pomi�dzy imperia
lizmem niemieckim a innymi imperializmami „narodowymi''

i 
gt6wnie angielskim. 

Dyskutant przedstawil narastanie tych sprzecznoSci, wskazujqc m. in. na zaostrzajqcq 
siE: dysproporcN pomi�ctzY ultranowoczesnym i ultrawydajnym w 6wczesnym Swiecie 
kapitalistycznym potencjalem produkcyjnym Niemiec a ograniczonoSciq wewn�trzne
go rynku niemieckiego. OstroSC tej dysproporcji potE:gowal fakt opanowania przez. 
przemysl angielski powaZnej cz�Sci wewn�trznego rynku niemiecldego. W sytuacji 
,,duszenia siE:" z wlasm4 produkcjq wewnqtrz kraju kapital niemiecki musial rozpo
czqC jak najostrzejs•zq waTh:� konkurencyjnfl o obce rynki zbytu i zaopatrzen1a. Stqd 
szczeg6Inie silne forsowanie programu kolonialnego i antyangielskiego w polityce 
niemieckiej w dekadach poprzedzajqcych I woj n� Swiatowq. Poröwnawczo-ekono
miczna interpretacja polityki niemieckiej ery wilhelmillskiej pozwala na unikni�cie 
swoistego subiektywizmu w ocenie genezy tej polityki, sprowadzajqcej si<: cz�Sto 
w historiografii do rejestracji serii „wyskok6w" czy „bl<:d6w" Wilhelma II i jego 
ekipy doradczej. 

B. Olszewski egzemplifikowal dalej swöj postulat metodologiczny w odniesieniu 
do polityki niemieckiej okresu po I wojnie Swiatowej. Jego zdaniem geneza agresyw
nego programu wschodniego Niemiec po I wojnie wiqZe si<: ze specyficznym imperia
listycznym podzialem Swiata, jaki zarysowal siE: jeszcze w toku wojny. PoraZki 
Niemiec w starciu ze starymi mocarstwami kolonialnymi, gl6wnie z Angli& (wspie
ran<4 przez USA), musialy doprowadziC do szczeg6lnie silnego zainteresowania si<: 
imperializmu niernieckiego ekspansjq na wschöd. Nieprzypadkowo koncepcje typu 
,,Mitteleuropa" pojawily si� w Niemczech jeszcze w toku I wojny. Z tymi koncepcja
mi korespondowaly wyrai:nie p6foiejsze agresywne plany wschodnie Hitlera. Charak
terystyczne, .Ze przy swojej agresywnoSci skierowanej na wsch6d Hitler wyra?.al si� 
w wielu enuncjacjach dosyC ambiwalentnie o imperium brytyjskim, przejawiahic 
swoiste „uznanie" dla niego. Wyrazilo si<: w ten sposöb jego praktyczne wyczucie 
istoty dokonujf}cego si� w toku i po I wojnie nowego imperialistycznego poclzialu 
Swiata. Podzial ten sprowadzal siE: do utrzymania status qua posiadania Anglii, 
Francji i USA w powiqzaniu z ukierunkowaniem agresywnoSci Niemiec na kraje 
Europy Srodkowo-wschodniej. Podobnq polityk<: regionalnego podzialu Swiata upra
wiano w Azji Wschodniej, gdzie pr6bowano SkierowaC agresjr: japollskq na Kore� 
i Chiny, chroniqc w ten spos6b posiadloSci imperialne i strefy wplywöw starych mo
carstw kolonialnych i USA. Zdaniem Dyskutanta powszechnie przyjmowana teza 

· o antykomunistycznych pobudkach polityki typu „monachijskiego" w odniesieniu do 
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Niemiec interpretowana jest zbyt schematycznie. Przyczynia si� to da zaciemnienia 
innego podstawowego faktu, Ze II wojna Swiatowa wynikla bezpoSrednio z wewnE:
trzriych sprzecznoSci systemu Swiatowego imperializrnu. Tylko w takim uj�ciu widaC 
wyraZnie prawdziwy charakter nie tylko niemieckiego, ale i Swiatowego imperiali'Z
mu, kt6ry w swoich strategicznych koncepcjach globalnych godzil si�, a nawet po
tencjalnie sankcjonowal hitlerowski program lud_ob6jstwa w Europie Srodkowo
-wschodniej. Dopiero p6Zniejszy irracjonalizm polityczno-strategiczny Hitlera, 
prowadzqcy Niemcy do walki z calym Swiatem, przyczynil siE: do spowodowania 
zasadniczych zmian w wieloletnich gabinetowych koncepcjach Swiatowego imperia
Jizmu. Decydujqce zaS znaczenie w pokrzyi:owaniu tych koncepcji odegraly polityczne 
i militarne sukcesy Zwiqzku Radzieckiego. 

Drugi zasadniczy postulat B. Olszewskiego akcentowal problem rewolucji niemie
ckiej jako decydujqcego pola odniesienia dla ocen historii Niemiec okresu I wojny 
Swiatowej i republiki weimarskiej. Studium historii. Nemiec tego okresu powinno 
wszechstronnie przeSledziC syndrom pozytywnych i negatywnych ekonomiczno-spo
lecznych i politycznych determinant tej rewolucji. Kapitalnym problemem ·w tej 
dziedzinie jest m. in. sprawa· postaw szeroko rozumianego drobnomieszczailstwa 
(wlqcznie z chlopstwem) wobec rewolucji socjalistycznej. Jakie przyczyny decydowaly 
o tak odmiennej roli mas drobnom.ieszczallskich, a zwlaszczä. chlopskich, w rewolucji 
rosyjskiej i w nieudanej rewolucji niemieckiej? Zdaniem Dyskutanta decydowaly 
tu nie tylko r6Zne obiektywne determinanty struktury elrnnomiczno-spolecznej, ale 
·i r6.Znice w konCepcjach strategicino-politycznych. Komunisci niemieccy nie zdolali, 
niestety, zrozumieC roli tych warstw w rewolucji ani w 1919 r., ani p6Zniej, zwla
szcza w okresie 1929-1933. P6Zniejsze niedocenianie roli drobnomiesiczallstwa 
w ruchu antykapitalistycznym Dyskutant wiqzal z wplywem sekciarskich koncepcji 
6wczesnego kierownict.wa III Mi�dzynarod6wki w niemieckiej partii komunistycznej. 
Brak dynamicznego komunistycznego programu w odniesieniu do drobnomieszczaß.
stwa pozwolil znanemu z giE:tkoSci taktyczncj i propa'gandowej Hitlerowi odpo
wiednio wygraC calq seriE: demagogicznych chwyt6w z repertuaru jego „socjalizmu 
klasy Sredniej". 

W koilcowcj cz�Sci spotkania ponownie zabral glos Autor ksit:1Zki
1 

nawit:1·zujt:1c 
do niekt6rych - jego zdaniem - kontrowersyjnych tez sygnalizowanych przez 
uczestnik6w dy:;;kusji. 

Edward Jt:drzejewski 
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