
R E C E N z J E 

E. W e r n e r, DER KIRCHENBEGRIFF BEI JAN HUS, JAKOUBEK VIN
MIES, JAN ZELIVSKY UND DEN LINKEN TABORITEN (Sitzungsberichte de:c 
deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1967, nr 10), Berlin 1967. 

Bogaty w literatur� przedmiotu problem husycki zyskuje jeszcze jednq po
zycj�, tym razem pi6ra znanego historyka niemieckiego E. Wernera. W przeko
naniu Autora w powojennych badaniach nad husytyzmem, w dctzeniu do oswietle
nia jego spolecznej rangi (ostatnio szlo gl6wnie o sprecyzowanie udzialu czeskich 
magistr6w w reformacji i rewolucji), oddalono si� znacznie od osoby samego 
Husa. Chociaz biografia Husa jest dobrze znana, nie ma jednak dokladnej analizy 
jego systemu ideologicznego. Niejednokrotnie zdarza si� przypisywac Husowi 
gloszenie zasad i poglqdow, kt6re uksztaltowaly si� dopiero po jego smierci. 
Dlatego w zalozeniu pracy Wernera lezalo skonfrontowanie dotychczasowych 
opinii naukowych o ideologii Husa z bezposrednict wypowiedzict samego Husa, 
a nast�pnie przedstawienie dalszej ewolucji tychze poglctd6w. I tutaj uwaga 
Autora koncentruje si� gl6wnie na osobach Jakubka ze Stfibra, Jana z Zeliva 
i lewym skrzydle taboryt6w. We Wst�pie Autor daje czytelnikowi przeglqd i oce
n� najnowszej literatury lctcznie z ostatnict pracq amerykanskiego husytologa, 
kt6rct Autor otrzymal zbyt p6zno, aby wlctczyc jq do swych rozwazan, niemniej 
dal na koncu pracy jej charakterystyk� 1• Werner pr6buje odpowiedziec na py
tanie, co wlasciwie Hus reprezentowal w swej ideologii. W literaturze bowiem 
panuje duza r6znorodnosc ocen, poczqwszy od dctzen do uznania Husa za rewo
lucjonist�, a sk;onczywszy na probie rehabilitacji z zarzutu kacerstwa 2• 

Podstaw� zrodlowq pracy Wernera stanowi korespondencja i dokumenty 
Husa, jego mowy wygloszone w Betlejem w latach 1410-1411, a wreszcie traktat 
Husa o kosciele i zwictzana z nim polemika (ostatnie w nowym wydaniu 
z 1966 r.). Slowami Husa Autor stara si� okreslic jego poglqdy na wladz� pa
pieza, uprawnienia i obowictzki, zadania kosciola katolickiego w sredniowieczu 
i szereg kwestii z tym zwictzanych, jak naµka o predestynacji, k munia pod 
dwiema postaciami, r6znica mi�dzy prawdq gloszonq wedlug Ewangelii a rzeczy
wistosciq itp. 

W ostatecznej konkluzji Autor dochodzi do wniosku, ze Hus nigdy nie _byl 

1 H. Ka m i n s  k y, A History of the Hussite Revolution, Berkley and Los 
Angeles 1967, s. 580. Z zalctczonej przez Wernera charakterystyki ksictzki wynika, 
ze poglqdy obu Autorow w kwestiach omawianych w pozycji Wernera Set bardzo 
zbiezne. 

2 W tym wypadku chodzi o poglqdy de Voogtha. Wykaz jego prac (wydanych 
w latach 1960-1964) Werner podal czytelnikowi w spisie literatury. 
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rewolucjonistq, lecz jedynie i wylqcznie reformatorem. Na dwa lata przed swojq 
smierciq stworzyl zwarty program reformy kosciola. katolickiego, program o wiele 
bardziej umiarkowany od programu angielskiego reformatora Wiklefa. Autor 
podkresla, ze celem Husa byla pokojowa reforma, nigdy nie myslal o uzyciu 

. sily zbrojnej w realizacji reformy, ze przeprowadzenia jej oczekiwal nie ze strony 
m�, ale wladzy swieckiej, i ze wreszcie caly jego plan reformy byl bardzo 
daleki od naruszenia podstaw systemu feuqalnego. 

Jakubek ze Stfibfa ukazany jest w ksiqzce Wernera jako radykalniejszy 
i konsekwentniejs_zy od Husa ideolog reformacji. Wypowiedzi Jakubka na temat 
kosciola i kwestii z nim zwiqzanych, a przede wszystkim stosunku do papieza, 
upowazniajq do wniosku, iz byl bardziej od Husa zblizony do Wiklefa i tak jak 
ten ostatni liczyl na przeprowadzenie reformy w oparciu o warstwy posiadajqce 
(w tym wypadku sredniozamozne mieszczanstwo i utrakwistycznq szlacht�). 
Reformatorzy czescy od Husa do Jakubka ze Stfibfa nie byli nosicielami ideologii 
rewolucyjnej. Dopiero Jan Zelivsky za.poczqtkuje zmian� kierunku i dlatego mimo 
sympatii do Jakubka nie b�dzie kontynuatorem jego hasel (jedynie Rokycana). 
Autor udowadnia, ze znajomosc pism Husa u Zelivskiego jest ledwo dostrzegalna, 
a to, co zdolal uchwycic od Husa, jest juz przyj�te tylko za posrednictwem Ja
kubka, w postaci zmienionej. Zelivsky podni6sl do zasady to, co Jakubek zalecal 
jako koniecznosc w ostatecznym wypadku. Propagowal wi�c reformacj� ludowq, 
ale zatrzymal si� w p6l drogi do rewolucji i w konkluzji nigdy nie doszedl do 
takich spolecznych konsekwencji jak taboryci. Potrafil tez trzymac si� z dala 
od chiliastycznych spekulacji taboryckich. Rewolucj� w Czechach przeprowadzilo 
dopiero lewe skrzydlo taboryt6w i dlatego Autor analizuje blizej ich poglqdy 
na kwestie pierwotnego kosciola, kt6re okresla mianem „maksymalizmu wikle
fowskiego". W analizie tego zagadnienia sporo miejsca zajmuje sprawa .poglqd6w 
waldens6w na Tabor, w szczeg61nosci interesujq Autora poglqdy Marcina Huska. 
Jakkolwiek taboryci uwazali zawsze Husa za swego ukochanego nauczyciela i przy
w6dc� ideologkznego, w rezultacie r6znili si� wielce od niego w najistotniejszych 
kwestiach, co poznac mozna z wypowiedzi seniora grupy taboryckiej Mikolaja 
z Pelhfimova. 0 ile jednak Hus, a potem Jakubek ze Stfibfa stworzyli model 
koscielnej reformacji, o tyle taboryci wysun�li juz idee, kt6re podkopywaly za
sady 6wczesnego ustroju. 

Z kolei Autor poruszyl w swej ksiqzce dekawy, a nie znany jeszcze dokladnie 
problem „czeskiego papalizmu". W przekonaniu Wernera w otoczeniu Stefana 
Paleca i Stanislawa ze Znoima sformulowala si� nauka o papieskim absolutyzmie, 
papieskiej wladzy i nieomylnosci, roli soboru w tym ukladzie, i to w duchu 
duzego przeciwienstwa do poglqd6w Gersona. Analiza pisma Paleca De ecclesia

i jego zwolennika Jana z Holesov w pismie An credi possit in papam wskazuje, 
ze trydencki papalizm zarysowal si� w Pradze juz w poczqtkach XV w. 

Poruszane przez. Autora problemy juz nieraz przewijaly si� na kartach lite
ratury. Mimo to Autor potrafil dac w sumie interesujqce przedstawienie szeregu 
kwestii, ostatnimi czasy cz�sciowo pomijanych lub nieraz wr�cz wypaczanych. 
W interpretacji starych i znanych nam fakt6w wydobyl wiele nowych element6w, 
niekt6re podal w wqtpliwosc, a jeszcze inne wr�cz zakwestionowal. Tak jak 
w kazdej pracy b�dqcej zarazem analizq i syntezq, przy tym posiadajqcej rozleglcl 
literatur� niekt6re sformulowania i wnioski Autora majq charakter dyskusyjny. 
Og61nie biorqc, ksiqzka Wernera jako ciekawy i pozyteczny przyczynek w proble
matyce husyckiej zasluguje na blizszq uwag�. 

L. Matusik
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F. L a u, MARCIN LUTER (tytul oryginalu: Luther, tlum. ks. J. Narzynski);
0. B a r t e  1, ks. J. N a  r z y n s k i, MARCIN LUTER W POLSCE, Warszawa
1966, Wydawnictwo Zwiastun, s. 235.

Cicho, niespostrzezenie niemal przeszlo w Polsee ukazanie si� waznej pozycji 
poswü;conej dziejom reformacji zar6wno w naszym kraju, jak tez i w skali 
europejskiej. Tytul umieszczony na okladce i karcie tytulowej ksic1zki Marein Luter

obiecuje mniej, niz daje. Faktycznie bowiem ksüizka rozpada si� na dwie odr�bne, 
choc dosc szczuple rozmiarami monografie. Pierwsza z nich, pi6ra Franza Laua, 
omawia postac i dzialalnosc reformatora z Wittenbergi, a druga, napisana wsp61-
nie przez 0. Bartla i ks. J. Narzynskiego, charakteryzuje wplywy Lutra i lutera
nizmu na terenie Polski. 

Dzielo Laua nie stanowi bynajmniej biografii Lutra w tradycyjnym rozumieniu 
tego slowa, lecz raczej pr6b� ukazania osobowosci reformatora z punktu widzenia 
teologii protestanckiej i psychologii religii oraz przesledzenia jego wplywu na 
dalszy rozw6j protestantyzmu. Ksic1zka przesic1kni�ta jest oczywiscie atmosferq 
ideologii ewangelickiej. Dlatego praca Laua stanowi nie zamierzonq, ale istotnq 
polemik� z takim sposobem potraktowania sylwetki Lutra, jaki niedawno zapre
zentowal szerszemu og6lowi w Polsee Stanislaw Grzybowski. Przyznac jednak 
trzeba, ze ksic1zka Laua napisana zostala z · duzc1 dozc1 ostroznosci i bezstronnosci. 
Autor zdaje sobie spraw� ze wzgl�dnosci dotychczasowych wizerunk6w Lutra 
nakreslonych w historiografii zar6wno przez przeciwnik6w, jak tez i zwolennik6w 
reformacji. R6wnoczesnie jednak nie odmawia wartosci pracom. katolickim o Lu
trze, nawet tak tendencyjnym i wrogim protestantyzmowi, jak komentarze Coch
laeusa, a z wyraznq sympatiq i aprobatq ocenia dzielo katolickiego historyka 
J 6zefa Lortza. 

Monografia Laua jest najbardziej interesujqca w swoich poczqtkowych par
tiach, omawiajqcych tlo historyczne dzialalnosci Lutra oraz pierwsze etapy du-· 
chowego rozwoju reformatora z Wittenbergi. Ciekawie nakreslony zostal obraz 
stosunk6w politycznych w okresie, w kt6rym zyl Luter. Lau slusznie zwraca 
uwag� na znaczenie zagrozenia tureckiego dla zrozumienia szeregu istotnych 
moment6w w dzialalnosci Lutra, a zwlaszcza wyst�pujqcych u niego nastroj6w 
katastroficznych, sklonnosci do oczekiwania na szybki koniec swiata itd. (nastroje 
takie wyst�powaly rowniez i u innych wsp6lczesnych). Na uwag� zasluguje r6w
niez spokojna i rzeczowa ocena przez Autora sytuacji kosciola katolickiego za
r6wno w Europie, jak tez i w Rzeszy w poczc1tkach XVI w. Wreszcie dokonal 
Lau ciekawej analizy stosunku Lutra do humanizmu renesansowego, stwierdzajqc 
slusznie, ze humanizm jako zjawisko og6lnoeuropejskie nie wywarl na Lutra 
i jego reformacj� prawie zadnego wplywu, natomiast istnialy liczne (przynajmniej 
posrednie) zwiqzki mi�dzy Lutrem i luteranizmem a humanizmem niemieckim. 

W parze z trafnym na og6l traktowaniem problematyki politycznej i kultu
ralnej nie idzie niestety u Laua nalezyte zrozumienie zagadnien spoleczno-gospo
darczych. 0 stosunkach gospodarczych prawie nie spotykamy w tej pracy wzmia
nek, a stosunki spoleczne potraktowane zostaly stanowczo zbyt og6lnikowo. Jak 
zwykle w pracach pisanych o Lutrze przez ideolog6w i historyk6w ewangelickich 
szczeg6lnie blado i nieprzekonywajqco wypadlo u Laua om6wienie stosunku 
Lutra do reformacji ludowej Tomasza Müntzera, nowochrzczenc6w i do wojny 
chlopskiej. Ocenianie ruchu, kt6remu przewodzil Tomasz Müntzer, jako ruchu 
gl6wnie biblistycznego stanowi typowy przyklad pomieszania tresci ideologii re
woluc jnej .z formq, pod kt6rc1 musiala ona wystc1pic ze wzgl�du na kultur� 
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i atmosferP, epoki. ·Mozna jeszcze zgodzic si� z poglcidem Laua, ie Luter odma
wiajqc zwü4zania si� z rewolucyjnym chlopstwem wykazal przenikliwosc poli
tyczrni, natomiast twierdzenie, ie gdyby Luter wystcipil po stronie chlop6w, zdra
dzilby Ewangeli� i spraw� Bozci, brzmi wr�cz naiwnie, jesli juz nie humorystycz
nie. Natomiast Lau przyznaje, ie Luter wystcipil przeciw chlopom w takiej formie, 
iz trzeba zadac sobie pytanie, gdzie si� podzialo u niego uczucie milosierdzia 
chrzescijanskiego. 

W og6le przyznac trzeba, ze Autor opisuje sylwetk� Lutra, a zwlaszcza jego 
zycie osobiste, z duzci szczeroscic4 i obiektywizmem. Slusznie wyst�pujcic prze
ciwko wulgaryzowaniu tego zagadnienia (charakter pokus, kt6re przesladowaly 
Lutra w klasztorze, przezycie w wiezy, rzekoma sklonnosc reformatora do pijan
stwa) r6wnoczesnie zaznacza, ze Lutrowi daleko bylo do swi�tosci, pi�tnuje jego 
lekkomyslnosc w sprawach finansowych, a zwlaszcza sklonnosc do brni�cia w dlugi 
oraz grubianski ton wypowiedzi w wielu pismach polemicznych. R6wniez ocena 
post�powania Lutra w slynnej sprawie podw6jnego malzenstwa landgrafa Filipa 
Heskiego jest wprawdzie bardzo ostrozna, lecz krytyczna. Wcitpliwosci budzi na
tomiast poglcid Autora, ze Luter nie mial zadnego wplywu na bieg wypadk6w 
poli tycznych. 

Lektura Laua stanowi jak gdyby obszerne wprowadzenie do pracy Bartla 
i Narzynskiego pt. Luter w Polsee. Ta druga monografia budzi zastrzezenia •przede 
wszystkim z powodu swej konstrukcji. Jesli w pracy Laua uklad problemowy 
zupelnie dobrze posluzyl do przedstawienia tematu, to w monografii Luter w Pol

see (zwlaszcza wobec faktu, ze inne jej rozdzialy opracowal Barte!, a inne Na
rzynski) stalo si� inaczej. Przyj�cie ukladu rzeczowego, a nie chronologicznego 
spowodowalo szereg powt6rzen. Ze powt6rzenia przy takiej konstrukcji pracy 
byly niemal nieuniknione, swiadczy juz sam wykaz tytul6w rozdzial6w (,,Prze
nikanie nauki Lutra · do Polski", ,,Luter a Polska", ,,Pisma Lutra w Polsee", ,,Wi
zerunek Lutra w polskim pismiennictwie ... ", ,,Polemika antyluterska"). W istocie 
dwukrotnie omawia si� w ksicizce stosunek Hozjusza i innych szermierzy kontr
reformacji polskiej do luteranizmu. Niewcitpliwq zaletq pracy Bartla i Narzyn
skiego jest przytoczenie calego szeregu malo znanych, a bardzo ciekawych wy
powiedzi myslicieli · i uczonych polskich XVIII w. na temat Lutra i ukazanie 
charakterystycznej ewolucji w ujmowaniu problemu luteranizmu przez polskq 
mysl katolickc4. Trafne tez jest wskazanie na Hozjusza i Orzechowskiego jako 
tych pisarzy, w kt6rych dzielach dopatrzyc si� mozna zalciik6w poj�cia Polaka
katolika. Barte! i Narzynski om6wili dosc dokladnie rol� srodowiska kr6lewiecko
-mazurskiego dla rozwoju protestantyzmu polskiego w XVI w. Nieco mniej miejsca 
poswi�cono om6wieniu dziej6w luteranizmu na Slcisku Cieszynskim. 

Ograniczone ramy recenzji nie pozwalajci na podj�cie szerszej polemiki z wielu 
twierdzeniami, kt6rych slusznosc wydaje si� wqtpliwa. Niemniej kilka zagadnien 
trzeba poruszyc. To eo Autorzy piszci o jednolitym na og6l charakterze reformacji 
w Prusach (s. 120), nie bardzo zgadza si� z informacjami na temat rozwoju 
osiandryzmu (s. 129). Pomini�to tez calkowitym milczeniem zmagania mi�dzy 
luteranizmem a kalwinizmem w Ksi�stwie Pruskim �w XVI w. Zdanie: ,,Mimo 
calkowitej dezorganizacji wewn�trznej w Prusiech w latach osiemdziesicitych 
XVI w. polityka polska dopuscila do przejscia Prus w r�ce Hohenzollern6w 
brandenburskich, a nast�pnie do zerwania zaleznosci lennej Prus od Korony" 
(s. 129), zawiera oczywisty blcid. 0 dezorganizacij wewn�trznej w Prusach mozna 
bowiem m6wic na przelomie lat szescdziesiqtych i siedemdziesicitych XVI w., pod 
koniec zycia Albrechta I i w pierwszych latach panowania choreg.? umyslowo
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Albrechta Fryderyka; natomiast lata osiemdziesiqte tego stulecia przyniosly wy
razne wzmocnienie wladzy ksiqz�cej dokonane przez Jerzego Fryderyka. Po
wa±ne zastrzezenia nasuwa poslugiwanie si� przez Autorow pracy Luter w Polsee 

nazwq „Pomorze Mazowieckie'' dla oznaczenia Mazur (s. 124). 
Budzi tez wqtpliwosci slusznosc twierdzenia, ze „poprawila si� sytuacja 

protestantow polskich, a wi�c i luteran, za tolerancyjnego Wladyslawa IV" (s. 115). 
Sam krol Wladyslaw sklanial si� wprawdzie ku tolerancji, ale nie byl w stanie 
przeszkodzic temu, ze w okresie jego rzqdow kontrreformacja w Po1sce nabrala 
jeszcze wi�kszego nat�zenia niz za panowania zwüizanego z jezuitami Zygmun
ta III. Bl�dne jest tez wia.zanie zmian w polozeniu roznowiercow glownie z oso
bowoscia. i okresami panowan poszczegolnych monarchow. W sumie otrzymalismy 
jednak ksia,zk�, ktora mimo posiadania pewnych wad i brakow ulatwia zrozu
mienie dziejow i problemow . luteranizmu, zwlaszcza na terenie naszego kraju. 
Wartosc ksia,zki zwi�ksza fakt zala,czenia obszernej bibliografii. 

Franciszek Mincer 

L. B a  z y 1 o w, SIEDMIOGRÖD 'A POLSKA 1576-1613, Warszawa 1967, s. 252,
4 nlb. 

Stosunki polsko-w�gierskie i zwia.zane z nimi polsko-siedmiogrodzkie naleiq 
d� stosunkowo najslabiej opracowanych w historiografii polskiej. Na ten stan 
rzeczy wplyn�la glownie nieznajomosc j�zyka w�gierskiego wsrod szerszych kr�
gow historykow. Sta,d tez z duzym uznaniem nalezy przyjmowac kazda. prac�, 
ktora dotyczy tak zaniedbanej u nas problematyki. Odnosi si� to rowniez do 
recenzowanej monografii L. Bazylowa, wypelniajqcej powazna. luk� w naszej 
znajomosci stosunkow polsko-siedmiogrodzkich w latach 1576-1613. 

L. Bazylow w swej pracy skoncentrowal si� glownie na polityce Siedmiogrodu
wobec Rzeczypospolitej w interesujqcych Go latach. Wprawdzie w tym okresie 
Slqsk nie wchodzil w sklad panstwa polskiego, ale w recenzowanej monografii 
znajduje si� sporo silesiakow. Szczegolnie przy poruszaniu stosunkow siedmio
grodzko-habsburskich Autor nie mogl pominqc zwiqzanych z nimi spraw sla.skich, 
ograniczajqc si� najcz�sciej do ich zaznaczania, a nie dokladnego omawiania. 
Widac to chocby na przykladzie kwestii oddania przez Habsburgow ksi�stwa 
opolsko-raciborskiego Zygmuntowi Batoremu w 1598 r. Autor nie zatrzymal si� 
dluzej nad tym faktem, znanym zresztq historiografii polskiej 1 i niemieckiej 2, 
choc n'ie tak dokladnie, jak w�gierskiej 3. Potwierdzil przy tym postawiona. przez 
historyka w�gierskiego Veressa tez�, ,,ze dwor cesarski swiadomie poslugiwal si� 
tymi dobrami jako pewnego rodzaju narz�dziem, przy pomocy ktorego starano si� 
pozbawic tronu siedmiogrodzkiego i Jana Zygmunta Zapoly�, i Zygmunta Bato
rego, i Gabriela Bethlena" (s. 18). Wspomnial rowniez o konfiskacie dobr Bocskaya 
w 1600 r. m. in. za to, ze pomogl Zygmuntowi Batoremu w ucieczce z Opola (s. 134), 

1 Historia Slqska, IH PAN, t. I, pod red. K. Maleczynskiego, cz. 3, Wroclaw
-Warszawa-Krakow 1963, s. 307-308. 

2 Por. np. F. I d z i k o w s k i, Geschichte der Stadt Oppeln, Opole 1863, s. 136: 
A. W e 1 t z e 1, Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, Raciborz 1881,
s. 168-171.

3 E. V e r  e s  s, Bcithory Zsigmond viszonya az oppeln-ratibori hercegsegekhes
(Erdelyi Muzeum, t. XIV, Kolozsvar 1897, s. 152-170). 
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ora� o rezygnacji Batorego w 1602 r. z ksi�stwa opolsko-raciborskiego w zamian 
za wydzielenie mu przez cesarza Rudolfa II cz�sci Siedmiogrodu (s. 146-147). 

Z innych ciekawszych silesiak6w wymienic nalezy podanq przez Bazylowa 
wiadomosc (s. 62), ze agentem niefortunnego elekta cz�sci szlachty polskiej 
w 1587 r., arcyksi�cia l\/Iaksymiliana, przybylym pod koniec wrzesnia 1593 r. 
do Moskwy z wiesciq, ze Jan Zamoyski chce wprowadzic na tron polski Zygmunta 
Batorego, byl Slqzak Mikolaj Warkocz. Autor . om6wil: r6wniez intryg� przepro
wadzonq w 1604 r. przez Giorgia Bast�, kondotiera wloskiego w sluzbie cesarskiej. 
W okresie sukces6w powstania Bocskaya Basta wyslal !ist do starosty przemy
skiego Jana Tomasza Drohojowskiego z przestrogq, ze powstancy po odniesieniu 
zwyci�stwa na W�grzech zamierzajq uderzyc na Krakow, opanowac go i stam
tqd ruszyc na Slqsk i Czechy (s. 163). Po dokladnej analizie tego listu Autor 
stwierdza, ze zawarta w nim wiadomosc jest malo wiarogodna. Bascie chodzilo 
jedynie o wytworzenie zlej opinii o powstancach w szlacheckich kolach Rzeczy
pospolitej. 

Wzmianki o .Slqsku i Slqzakach w recenzowanej rozprawie oparte zostaly 
przede wszystkim na w�gierskiej literaturze przedmiotu 4 üraz na zr6dlach druko
wanych 5• Wydaje mi si�, ze si�gni�cie do zr6del r�kopismiennych polskich, zwlasz
cza slqskich 6, oraz czechoslowackich 7 powaznie wzbogaciloby wywody Autora,. 
szczeg6lnie przy omawianiu rzctd6w Zygmunta Batorego na G6rnym Slctsku, sto
sunku miejscowego spoleczenstwa do niego. Trudno jednak miec do Autora pre
tensje o pomini�cie tych zr6del, nie zajmowal si� bowiem pierwszoplanowo za
gadnieniem stosunk6w siedmiogrodzko-slqskich. Mimo to wzbogacil naszct znajo
mosc tych stosunk6w o nowe fakty. 

J6zef Leszczynski 

W. N. M e d 1 i c o t t, BISMARCK AND THE MODERN GERMANY, London 
1965, s. 200. 

0 Bismarcku napisano juz tyle, ze ciekawe byloby pelne studium poglqd6w 
na t� postac 1, a stale pojawiajq si� nowe prace, wracajqce do roli odgrywanej 
przez „zelaznego kanclerza". Tym razem mamy do czynienia z niewielkct ksiqzkct, 
wydanq w serii Teach Yourself History, zawierajqcej wybrane zagadnienia histo
ryczne, a przeznaczonej dla szerszego grona czytelnik6w. Zar6wno rozmiary, jak 
i charakter pracy powodujq, ze trudno doszukiwac si� w niej rzeczy nowych. 

4 Tamze. 
s Gl6wnie österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526-1690) 

(Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, t. IX, 
edidit R. Gooss, Wien 1911); CarriUo Alfonz jezsuita-arya levelezese es iratai 
1591-1618, edidit E. Veress (Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, vcl. 
XXXII, Budapest 1906); Basta György hadvezer levelezese es iratai, t. II, edidit 
E. Veress (tamze, t. XXXIV, Budapest 1913). 

s Chodzi mi gl6wnie o materialy z Archiwum Panstwowego we Wroclawiu,
zwlaszcza zesp6l ksi�stwa opolsko-raciborskiego (Rep. 35). 

7 Najwazniejsze z nich znajdujq si� w Statni ustredni archiv Praha, zespoly 
CDK i CDKM. 

1 Piszemy pelne, gdyz sct juz podobne prace, ale nie ogarniajq one calego 
materialu (por. np. W. B u s  s m a n, Bismarck im Urteil der Zeitgenossen und 
der Nachwelt, Stuttgart b.d.; L. Frei s e l, Das Bismarck bild der Alldeut
schen, Opladen 1964). 
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Niemniej Autor pr6buje dac w pewnym stopniu uj�cie postaci Bismarcka odmien
ne niz dotychczasowi biografowi�. Wsr6d tych ostatnich przewazali chwalcy 
zjednoczyciela Niemiec, a choc ostatnio szeregi ich przerzedzily si�, to jednak 
nalezq do nich jeszcze A. 0. Meyer, kt6rego monografia Bismarck. Der Mensch

und der Staatsmann, napisana zostala jeszcze w 1943 r., ale wydana dopiero 

w 1949 r., i L. Reimers (Bismarck, 1956-1957). Nawet krytycy Bismarcka, wsrod 
kt6rych najbardziej znany jest E. Eyck ze swojq trzytomowq biografiq Bismarck. 

Leben und Werk (1941-1944), wychodzili z zalozenia uznawania wielkosci jego 
dziela. Natomiast Medlicott stosunkowo najblizszy jest A. J. Taylorowi (Bismarck. 

The Man and the Statesman, 1955), eo nie oznacza, aby nie bylo mi�dzy nimi 
powaznych r6znic. 

Medlicott stara si� wykazac, ze rola Bismarcka nie byla tak wielka, jak 
utrzymuje kilkudziesi�cioletnia legenda o tw6rcy zjednoczonych Niemiec. Przez 
dlugi czas byl on wedlug Autora wyrazicielem prqdow i tendencji, a gdy nastqpila 
pod tym wzgl�dem .zmiana, ,,Niemcy, a nie tylko mlody cesarz, byly gotowe do 
odrzucenia pilota" (s. 176), on sam zas umieral „samotny, raczej lekcewazony 
przez rodzin�, piel�gnuj�c wszystkie swoje animozje i resentymenty" (s. 177). 

Krytycyzm wobec polityki Bismarcka przewija si� przez caht ksiqzk�. Od 

czas6w artykulu R. H. Lorda (1924) wiadomo, ze ocena konwencji Alvenslebena 
jako bezwzgl�dnego sukcesu Bismarcka jest nie do utrzymania, ale Medlicott 
formuluje to krancowo, ze · przyjazn rosyjsko-pruska utrzymala si� raczej wbrew 

niz dzi�ki interwencji Bismarcka (s. 36). Znak zapytania zostal postawiony nawet 
nad wartosciq pokoju praskiego dla ulagodzenia Austrii (s. 61-62), ocena, kt6ra 

odbiega nawet od stanowiska krytyk6w Bismarcka. Opisujqc genez� wojny 1870 r. 

Autor wyraznie podkreslil forsowanie przez Bismarcka kandydatury hiszpanskiej 
i liczenie na wojn� (s. 81-82), eo w najnowszej literaturze jest niekiedy kwestio
nowane lub przynajmniej lagodzone. Wbrew pierwotnym zamierzeniom kanclerza 
Kulturkampf przybral postac i charakter zgola nieoczekiwany (s. 111), a jest to 
stwierdzenie typowe dla podkreslania przez Autora faktu, ze wiele pocü\gni�c 
Bismarcka konczylo si� w gruncie rzeczy niepowodzeniami (por. np. s. 81). Kry
tycznie oceniona zostala dyplomacja niemiecka w latach osiemdziesiqtych (np. 
o 1887 r., por. s. 167), a ostateczny werdykt okresla jq jako „niepowodzenie
utworzenia systemu sojusz6w, kt6ry m6glby odizolowac zawzi�tq Francj�"
(s. 172-173).

W stwierdzeniach tych jest wiele racji, ale Sq tez fragmenty dyskusyjne. Nie 
chodzi oczywiscie o powr6t do przebrzmialych sqd6w, implikujqcych Bismarckowi 

zdolnosc dalekosi�znego przewidywania. Chyba nikt nie podtrzyma juz mitu, ze 
w 1863 r. umial on przewidziec 1870 r., a konwencja Alvenslebena miala mu 
zapewnic w kilka lat p6zniej zyczliwq neutralnosc. Do niepowrotnej przeszlosci 

nalezy takze przekonanie o nieomylnosci premiera Prus i kanclerza Rzeszy oraz 
o stalym powodzeniu, kt6re mialo towarzyszyc kazdemu jego pociqgni�ciu, szcze
g6lnie w polityce zagranicznej. Niemniej pozostaje „wspanialy oportunizm"
Bismarcka, na kt6ry Medlicott zwr6cil - naszym zdaniem - zbyt male uwagi.

Dobrze trzeba by si� zastanowic, kiedy naginal on okolicznosci do swoich plan6w,
a kiedy przeciwnie (i czy przypadkiem nie cz�sciej) - spos6b przeprowadzenia
zamierzen dostosowywaf do sytuacji. Wszak to wlasnie Bismarck nazwal polityk�
,,Kunst des Möglichen".

Nad ksi&zkct Medlicotta zacicizylo tak:ze to, ze Autor zajmowal si� dotqd 
gl6wnie sprawami dyplomatycznymi (jest on autorem monografii Bismarck, Glad

stone and the Concert of Europe, 1957). Stqd tez w stosunkach mi�dzynarodowych 

•
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doszukuje si� genezy Kulturkampfu (s. 110 n.), a pow6d zakonczenia walki 
z kosciolem widzi w kryzysie Krieg-in-Sicht z 1875 r. (s. 116). W pierwszyi:n 
rz�dzie ze stosunk6w mi�dzynarodowych wyprowadzil zmian� polityki · celnej 
w 1879 r. (s. 137-138), a moze i ze wzgl�du na widoczny „prymat polityki zagra
nicznej" szczytem roli Bismarcka okresla przelom lat siedemdziesicitych i osiem
dziesi&tych (rozdz. V). 

W sumie praca Medlicotta, napisana zresztq przyjemnie, nie przynosi przelo
mowych wynik6w. 

Adam Galos 

Z. G r o t, PRUSKA POLITYKA NARODOWOSCIOWA W POLNOCNYM
SZLEZWIKU 1864-1920, Poznan 1967, s. 403. 

Kazdy badacz stosunk6w polsko-niemieckich w drugiej polowie XIX i na 
pocz&tku XX w. zetknc1l si� takze z antydunsk& politykq rz&du pruskiego. Prze
glqdajqc sprawozdania z posiedzen parlament6w niemieckich natknc1c si� mozna 
latwo na wsp6lne wystqpienia posl6w polskich i dunskich, a w nacjonalistycznej 
publicystyce niemieckiej tego czasu zestawiano nieraz obie narodowosci jako prze
ciwnik6w Rzeszy Niemieckiej. Mimo tego jednak temat opracowany przez Grota 
jest dla czytelnika polskiego niemal egzotyczny, dzis moze nawet bardziej niz 
kilkadziesi&t lat temu dla mieszkanca zaboru pruskiego. Tak si� sklada, ze nie
dawno ukazala si� pierwsza w j�zyku polskim historia Danii (W. Czaplinski, 
K. G6rski, Historia Danii, Wroclaw 1965), a teraz po raz drugi otrzymujemy prac�
zwic1zanq w cz�sci z histori& tego kraju.

1Ksic1zka Grota pomyslana jest jako pierwsza z serii prac, kt6re maj& · na
swietlic polityk� wladz pruskich wobec poszczeg6lnych grup narodowych zamiesz
kujqcych panstwo pruskie. Wszystkie razem pozwol& dac odpowiedz na pytanie, 
czy polityka ar;itypolska byla specyficzna, i jednoczesnie, jak na tym · tle mozna 
ocenic obron� ludnosci polskiej (s. 11). 

Podstaw� do napisania pracy daly przede wszystkim zr6dla niemieckie. · Nie 
tylko bowiem w Merseburgu, ale takze w dunskim archiwum w Aabenraa Autor 
:wykorzystal wlasciwie wylqcznie akta wladz, i to bardziej lokalnych niz central
nych. Trudnosci j�zykowe spowodowaly, ze w spisie literatury widniejq tylko te 
pozycje dunskie, kt6re wydano w j�zykacp niemieckim i francuskim. Zresztq 
nawet pod tym wzgl�dem Sq pomini�cia 1• Wyzyskane zostaly sprawozdania parla
mentarne, ale z prasy w spisie widnieje tylko „Dziennik Poznanski". Ponadto 
w przedmowie Autor wspomina o „Kurierze Poznanskim" (s. 14)2• Oczywiscie
trzeba pami�tac, ze ksi&zka Grota jest w polskiej literaturze historycznej pionier
ska, ale wspomniany brak zr6del dunskich, chocby prasy, budzi pewne Wqtpli
wosci, kt6rych nie potrafimy konkretnie uzasadnic z braku znajomosci tych zr6del. 
Zdajemy sobie zreszt& spraw� takze z trudnosci dotarcia do wielu material6w 3•

1 Autor pomin&l np. nie tylko trzy pami�tniki (w 8 tomach) H. P. Hanssena,
ale i angielski skr6t jednego z nich (H. P. H a  n s s e n, Diary of a Dying Empire,
Bloomington 1955). 

2 Takze i literatura niemiecka nie zostala wyzyskana kompletnie. 
3 Gdy par� lat temu szukalismy wydawnictw Deutscher Verein, antydunskiej 

organizacji, analogiczne-j do Hakaty, a zwlaszcza -jej czasopisma „Die Nordmark", 
zakonczylo si� to niepowodzeniem i trzeba si� bylo zadowolic kilkoma opraco
waniami z cic1gle posiadajc1cym wartosc Mackeprangiem na czele (M. M a c k e
P r a n g, Nord-Schleswig von 1864-1911, Jena 1912). 
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Przy tym wszystkim pozostaje jednak Wqtpliwosc, czy opracowanie Grota nie 
byloby dla historyka dunskiego podobne np. do niekt6rych prac amerykanskich, 
kt6re omawiajqc stosunki polsko-niemieckie opierajq si� na paru polskich ksiqz
kach, jak np. W. Feldmana Geschichte der politischen Ideen.

Juz sam cel pracy, inicjujqcej wspomniany cykl, jej tytul, wreszcie wyzy
skane zr6dla powodujq, ze nalezalo spodziewac si� potraktowania zagadnienia 
bardziej od strony niemieckiej, to znaczy skupie1'ia si� na mozliwie wszechstron
nym przedstawieniu antydunskiej polityki Prus, przy odsuni�ciu na dalszy plan 
om6wienia stosunk6w wsr6d ludnosci dunskiej, form jej oporu, systemu organi
zacyjnego itd. Autor widocznie wyszedl jednak z zalozenia, ze polskiemu czytel
nikowi trzeba powiedziec cos wi�cej o tych wszystkich sprawach, nizby to 
sugerowaly potrzeby pracy. W rezultacie, choc zastrzega si�, ze „absolutnie nie 
zamierzal przedstawic pelnej historii polnocnego Szlezwiku pod rzqdami pruskimi" 
(s. 15), przekracza znacznie ramy nakreslone tytulem. Prawie w kazdym rozdziale, 
obejmujqcym kolejny odcinek chronologiczny, mowa jest o sytuacji gospodarczej, 
ruchu dunskim i jego przywodcach, prasie i zwicizkach, o wyborach i wystqpie
niach posl6w dunskich w parlamentach itd.4 Choc i przy tych kwestiach Autor 
wielokrotnie si�gal do zr6del dotqd nie wyzyskanych, np. charakterystyka stosun
k6w gospodarczych przedstawiona zostala w cz�sci na podstawie sprawozdan 
prezydent6w rejencji, tzw. Zeitungsberichte, a raporty wladz posluzyly takze 
w pewnej mierze do podawania informacji o ruchu dunskim, wydaje nam si.::, ze 
.te fragmenty pracy majq charakter bardziej wt6rny. Swoje wi�c uwagi skoncen
trujemy na sprawie polityki wladz. 

Pierwsze trzy rozdzialy obejmujq okres do 1870 r., gdy sprawa Szlezwiku 
miala jeszcze ciqgle w jakims stopniu aspekt mi�dzynarodowy. Okres ten posiada 
najbogatszq literatur� i na jej cz�sci oparl si� przede wszystkim Autor, przedsta
wiajqc w spos6b uproszczony skomplikowane pod wzgl�dem prawnym i politycz
nym kwestie 5. Dla okresu nast�pnego rzadkie sq wzmianki, kt6re wskazywalyby, 
czy i w jakim stopniu sprawa Szlezwiku wiqzala si� ze stosunkami dunsko-nie
mieckimi. Z g6ry mozna stwierdzic, ze zbyt wielka byla dysproporcja sil, aby 
mozna m6wic o jakiejkolwiek aktywniejszej polityce Danii w tej kwestii, ale 
„obciqzenie" polityki niemieckiej istnieniem pa:n.stwa dunskiego pewne znaczenie 
posiadalo, o czym Autor wspomnial zresztq w zakonczeniu. Nie bez powodu sekre
tarz stanu do spraw zagranicznych Rzeszy, Schön, mial wykrzyknqc: ,,Sprzcitnijciez 
tego dra Hahna!", przewodniczqcego zwiqzku antydu:n.skiego. 

Tak wi�c sprawa Szlezwiku zostala potraktowana w wi�kszej cz�sci pracy 
jako zagadnienie wewn�trznoniemieckie lub nawet wewn�trznopruskie. Stosownie 
do tego przeprowadzona jest periodyzacja okresu. Za daty graniczne Autor przyjql 
lata 1870, 1879, 1890, 1897/98, 1906/07 i 1914, dobrane celowo, gdyz znajdujq one 
uzasadnienie albo w og6lnej sytuacji w Niemczech, posiadajqcej wplyw na poli� 
tyk� wobec Szlezwiku, albo w sytuacji obszar6w dunskich. Mniej nam natomiast 
odpowiadajq okreslenia poszczeg6lnych okres6w. !Kulturkampf (rodz. IV) mial dla 
protestanckiego Szlezwiku niewielk�e znaczenie, bismarkowskie ustawy wyjqtkowe 

4 Uklad ten jest nieco nuzqcy i powoduje wracanie do podobnych zagadnien 
po par� razy, np. w kilku miejscach czytelnik dowiaduje si�, ze w Szlezwiku nie 
bylo wielkich miast. Wiele z tych zagadnien mozna bylo potraktowac bardziej 
sumarycznie, niekt6re w postaci tabel, np. przydaloby si� zestawienie wynik6w 
wybor6w w ciqgu calego okresu. 

5 Przypomnimy tu znany zart Palmerstona, ze spraw� Szlezwiku-Holsztynu 
rozumialo tylko trzech ludzi, z kt6rych jeden umarl, drugi zwariowal, a trzeci, 
on sam, juz wszystko zapomnial. 
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(rozdz. V) wzi�te sc1 bardziej z dziej6w zaboru pruskiego, gdyz rzecz biorqc scisle 
nie bylo ich w tym czasie w Szlezwiku, a okreslenie lat 1898-1906 tytulem „Pod 
rzc1dami wszechniemc6w" (rozdz. VII) jest przesadnym podkresleniem znaczenia 
Zwictzku Wszechniemieckiego 6• 

W sumie gruntowna i sumiennie napisana praca zawiera ogromnq liczb� 
fakt6w odnoszc1cych si� do polityki pruskiej wobec ludnosci dunskiej, a nowych 
chyba nie tylko w historiogra1ii polskiej. Mimo jednak calego uznania dla 
wartosciowej pracy niekt6re jej cz�sci nasuwajq nam uwagi krytyczne. Wobec 
braku dostatecznej znajomosci calego problemu ograniczamy si� do paru tylko 
kwestii. 

Nie zadowala nas spos6b przedstawienia analogii mi�dzy politykq antydunskq 
i antypolskq. Trafiajq si� na ten temat tu i 6wdzie wzmianki w pracy, a koncowy 
kr6tki rozdzial jest pr6bct przedstawienia og6lnych uwag o kwestii mniejszosci 
narodowych w Prusach. Wspomniane wzmianki nie dajq jednak jakiegos jedno
litego obrazu, a rozdzial koncowy jest zbyt og6lny, male ,gruntownie por6wnuje 
obie kwestie i nie jest wolny od usterek. Np. pod ziemiami polskimi Autor 
rozumie chyba tylko Poznanskie, skoro pisze, ze „polski proletariat fabryczny 
prawie nie istnial", a „kosci6l katolicki byl przewaznie opanowany przez Polak6w" 
(s. 352). Tak wi�c zagadnienie to czeka jeszcze na om6wienie. 1 

Przedstawienie polityki antydunskiej, a zwlaszcza jej podloza, wydaje nam 
si� niepelne i n:eco schematyczne. Z g6ry mozna stwierdzic, ze prawica spoleczna 
byla nastawiona antydunsko, a lewica niech�tnie lub wrogo do walki przeciw 
ludnosci dunskiej. Ale stopien zainteresowania problemem w Niemczech byl 
w gruncie rzeczy nikly. Skctdinctd wiadomo, ze Deutscher Verein posiadal bardzo 
niewielu czlonk6w poza grapicami prowincji. Gdy chodzi o gl6wne zasady polityki 
wobec Dunczyk6w, inspiracja plyn�la bardziej od k6l rzqdowych niz od ugrupo
wan skrajnie nacjonalistycznych. Wydaje nam si� potrzebna blizsza analiza przy
najmniej niekt6rych moment6w. I tak np. w 1907 r. w okresie montowania Bloku 
Bülowa, kt6rego jednct z podstaw byl nacjonalizm, co wkr6tce odbilo si� na 
ludnosci polskiej, doszlo ze wzgl�du na polityk� zagranicznc1 do zawarcia konwencji 
w sprawie optant6w. Albo inny szczeg6l. Autor niestety bardzo niewiele napisal 
o polityce kolonizacyjnej. Dobrze byloby przedstawic, w jaki spos6b w ustawie
o Bodenbefestigung z 1912 r. wymieniony zostal po raz pierwszy Szlezwik 7• Nie
zbyt dokladnie zostala tez przedstawiona rola poszczeg6lnych srodk6w w walce
z ludnoscict dunskq. I tak np. wydaje nam si�, ze walka ta przechodzila ewolucj�
przez wlc1czanie do niej walki z j�zykiem, wreszcie walki na polu gospodarczym,
tej ostatniej dosyc p6zno 8• Walka gospodarcza wyst�powala zwlaszcza w postaci
walki o ziemi�, chyba w stosunkowo niewielkich rozmiarach i w pohtczeniu ze 
sprawq wewn�trznej kolonizacji. Nie wiemy nie o walce ekonomicznej w miastach,
np. w postaci zapewniania kredytu mieszczanstwu niemieckiemu. Moze nie byla
potrzebna. Sct to jednak tylko supozycje oparte na czc1stkowej znajomosci zr6del,
wylc1cznie niemieckich. Podobnych zagadnien podac mozna wi�cej.

Dodajmy, ze w urywkach o stosunkach wewn�trznych w Niemczech znajdu-

s Z uwag wst�pnych w tym rozdziale wynika, ze Autorowi chodzi nie o ugru
powania nacjonalistyczne, ale konkretnie o ADV, natomiast niekt6re nast�pr.e 
sformulowania zdajc1 si� swiadczyc o czyms innym. Spore razy pojawiajq si� 
okreslenia wszechniemiec, zblizony do wszechniemc6w, nawet przy osobach, kt6re 
do ADV nie nalezaly. 

7 Brak jest blizszych danych o przeprowadzonej kolonizacji i nie ma wzmianki 
o kwestii dunskiej przy uchwalaniu Grundteilungsgesetz z 1914 r.

s Rzecz charakterystyczna, jak malo o niej napisal Meckeprang w 1911 r.
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jemy sporo uproszczen, sformulowan wa,tpliwych czy wprost omylek. I tak 
np. dyskusyjna jest ocena Kulturkampfu (s. 132). Nie lata grynderskie zrodzily 
kryzy.s 1873 r. (s. 164), bo byl on zjawiskiem nie wyla,cznie niemieckim. Wzmianka 
o wyborach z 1887 r. (s. 176) robi wrazenie, jakby sojusz konserwatystow i naro
dowych liberal6w byl zjawiskiem lokalnym, a chodzi tu o znany Karte! Bismarcka.
Wcttpliwa jest ocena Capriviego, powt6rzona za Golo Mannem, jako najlepszego
kanclerza cesarskich Niemiec (s. 208). Zwictzek Wszechniemiecki powstal nie
W; 1894 r. (s. 238), w6wczas tylko przybral t� nazw�, ale w latach 1890-1891.
Jest zupelnym niepodobienstwem, aby do tego Zwia,zku nalezalo 5,5 tys. profeso
r6w uniwersytetu (s. 238). · Trudno jednym tchem jako uczonych wielkiej miary
wymieniac Lamprechta i Schäfera (s. 238). Zamiast pr6by przedstawienia og6lnie
ideologii Zwictzku (s. 239) lepiej bylo podac konkretne wypowiedzi w sprawie
dunskiej i stosunk6w ze Zwictzkiem Niemieckim. Stosunek ADV do innych orga
nizacji nacjonalistycznych (s. 239) byl r6zny. Dla scislosci Wehrverein, o kt6rym.
tu jest mowa, powstal w p6zniejszych latach. Przy reformie ustroju Rzeszy cho
dzilo o odpowiedzialnosc przed parlamentem, nie narodem (s. 281). Nie jest scisle,
ze statystyki narodowe nie braly pod uwag� przynaleznosci narodowej (s. 282),
bo skctd w takim razie pochodzi liczba Dunczykow podana w innym miejscu
(s. 346, przyp. 1). Co to znaczy, ze „wojna przedluzyla panowanie pruskie"
w Szlezwiku (s. 317)? Scisle m6wictc, Hanssen byl ministrem do spraw nie
Szlezwiku (s. 339), lecz Poludniowej Jutlandii. Niejednokrotnie niedokladnie ·poda
wane Sei nazwy organizacji niemieckich. Winno byc Bund der Landwirte (tak jest
s. 299), a nie Bund der deutschen Landwirte (s. 208 i 211). Powstal on w 1893 r.,
a •nie w 1892 r. Nie bylo Niemieckonarodowej Partii Wolnomyslnej (s. 273). Chyba
lepiej m6wic o niemczeniu niz o germanizowaniu Dunczyk6w. Brakuje wreszcie
w pracy czytelnej mapy, na kt6rej czytelnik moglby bez trudu znalezc miejsco
wosci wspominane przez Autora w tekscie. Mapa na s. 127 nie zawiera wszystkich
miejscowosci, a ponadto pochodzi ze zr6dla niemieckiego i nie ma na niej nazw
dunskich.

Adam Galos 

J. W u 1 f, PRESSE UND FUNK IM DRITTEN REICH. EINE DOKUMENTA
TION, Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh 1964, s. 390, tabl. 

Recenzowana praca zachodnioberlinskiego historyka i publicysty J. Wulfa, 
urodzonego w HH2 r. w Krakowie, wi�znia obozu koncentracyjnego w Oswi�cimiu, 
jest ostatnict cz�scia, pi�ciotomowej serii dokumentacyjnej tegoz autora Kunst 

und Kultur im Dritten Reich 1. Nie licza,c spisu tresci, wst�pu, uwag oraz indeksu 
os6b, sklada si� ona z dw6ch cz�sci poswi�conych prasie i radiu. Ch onologicznie 
obejmuje ona lata 1933-1945. Dokumentacja 1945 r. zostala potraktowana troch� 
po macoszemu w por6wnaniu np. z 1933 r. i nie doprowadzona do momentu 
upadku Trzeciej Rzeszy. 

Praca J. Wulfa przedstawia gl6wne metody i srodki kierowania i ujednostaj
niania (Gleichschaltung) opinii publicznej przez pras� i radio. 0 roli prasy i radia 
w systemie hitlerowskim pisze J. Wulf dosadnie: ,,für Hitler waren Presse und 
Funk etwas, durch d_as er seine ganze Verachtung für Andersdenkende zum 

1 T. I: Die bildenden Künste im Dritten Reich, t. II: ]\1usik im Dritten Reich,
t. III: Literatur und D-ichtung im Dritten Reich (tomy i-III wydano w r. 1963),
t. IV: Theater und Film im Driften Reich, Gütersloh 1964.
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Ausdruck bringen konnte oder allenfalls Trommeln für Propaganda-Unternehmen" 
(s. 9). 

Dokumentaqja J. Wulfa oparta jest na materialach w pierwszym rz�dzie pra
sowych i dysertacjach oraz publikacjach ksiqzkowych, gl6wnie z lat 1933-1945. 
Jej wartosc podnosi fakt wykorzystania przez Wydawc� material6w archiwalnych 
z Document Center in West-Berlin (w wi�kszej cz�sci dotychczas nie publiko
wanych), Archiv des Internationalen Militärgerichtshofes in Nürnberg, Centre de 
Documentation Juive Contemporaine w Paryzu oraz wlasnych 2• 

W sumie na wydawnictwo sklada si� kilkadziesiqt dokument6w. Cytowane 
przez Wydawc� dysertacje i publikacje ksiqzkowe wykazujq pelne zaangazowanie 
si� ludzi ze sfer uniwersyteckich w rozwoj panstwa narodowosocjalistycznego, 
i to na odcinku tak waznym, jak sprawy ksztaltowania opinii publicznej. 

Powazne miejsce w interesujqcym wydawnictwie zajmuje dzialalnosc naro
dowosocjalistycznych instytucji kierowniczych, a przede wszystkim Oddzialu IV 
Ministerstwa Propagandy, ustalajqcego na konferencjach prasowych tzw. ,,Presse
parolen". Ich uwazna analiza pozwala przesledzic w spos6b szczegolnie plastyczny 
metody stosowane przez propagand� hitlerow5kq. Rol� i dzialalnosc oddzialu pra
sowego Ministerstwa Propagandy oraz innych instytucji kierujqcych prasq omawia 
Wydawca podaj,qc og6lne wiadomosci o ich powstaniu i pracownikach oraz prezen
tujqc dokumenty. 

W rozdziale drugim, zatytulowanym „Swiatopoglqd", J. Wulf zobrazowal 
zagadnienia zwiqzane z rolq i zadaniami prasy niemieckiej przed, a szczeg6lnie 
po 1933 r., ze zwalczaniem intelektualizmu i poj�c sprzed 1933 r., wychowaniem 
narodowosocjalistycznym i zawodem dziennikarskim w panstwie hitlerowskim. 
Ponadto podkreslic nalezy dokumentalne przedstawieni.e przez Wydawc� proble
m6w, kt6re w ideologii hitlerowskiej zajmowaly naczelne miejsce (sprawy rasy, 
prasy zydowskiej i Zyd6w oraz .antysemityzmu). 

Druga cz�sc dokumentacji, poswi�cona radiu, pod wzgl�dem obj�tosciowym 
jest o ponad 500/o skromniejsza od pierwszej. Wydawca oparl si� na tych samych 
rodzajach materialow zrodlowych, uzupelniajqc je cennymi manuskryptami pro
gram6w radiowych i protokolami z tzw. ,,Fritzsche-Sitzung". 

Interesujqce wydawnictwo J. Wulfa pozwala czytelnikowi wczuc si� w atmO·· 
sfer� g_waltu i przemocy oraz ucisku jednostki i opinii publicznej w okresie 
hitlerowskim. Dodatniq stronq tej publikacji Sq objasnienia zawierajqce dane 
biograficzne os6b wyst�pujqcych w tekscie (szkoda tylko, ze nie uzupelnione dany
mi z lat po 1945 r.), dalej dotyczqce zdarzen oraz wiadomosci o gazetach, niestety 
nie wszystkich (kiedy zalozona, przez kogo prowadzona itp.). Okazale reprodukcje 
zdj�c czolowych osobistosci prasy i radia Trzeciej Rzeszy oraz fotokopie gazet 
i dokument6w skladajq si� na pi�knq szat� graficznq omawianego wydawnictwa. 

Pokazna liczba przejrzanych przez Wydawc� material6w prasowych pozwala 
Mu przy dokumentowaniu kazdego prawie problemu odsylac czytelnika do innych 
artykul6w, kt6rych ze wzgl�du na obj�tosc wydawnictwa nie cytuje. Wydawca 
nie wyjasnil jednak zasady selekcji opublikowanego materialu. Wyb6r zr6del 
i ich uklad w wydaniu ksiqzkowym jest zawsze sprawq subiektywnq. Wydaje si� 
jednak, ze pomini�cie problematyki prasy mniejszosciowej - szczeg6lnie pol-
5kiej - jest istotnym mankamentem omawianego wydawnictwa. Wydaje si� 
r6wniez, ze niekt6re wyciqgi z gazet i dokumenty powinny znalezc si� na innych 

2 Pojedyncze dokumenty pochodzq z: Bundes Archiv in Koblenz (s. 86-105), 
Institut for Jewish Research w Nowym Yorku (s. 257), Archiv des Instituts für 
Zeitungswissenschaft der Univ. München (s. 210). 



Recenzje 291 

miejscach niz te, kt6re wyznaczyl im Wydawca niemiecki. I tak np. dokumenty 
zatytulowane „Der Reichspressechef der NSDAP sorgt für seinen Amtsleiter" 
(s. 126) i „Gaupresseamtsleiter in Wien" (kt6ry podlegal szefowi prasowemu Rzeszy 
NSDAP, s. 138-140) powinny byc umieszczone raczej w podrozdziale „Der 
Reichspressechef der NSDAP". Pewne Wqtpliwosci .budzi takze sens publikowania 
dokumentu zatytulowanego „Der Präsident der Reichspressekammer ohne Wappen" 
(s. �34). Czytelnika polskiego uderzyc musi brak w wydawnictwie J. Wulfa spraw 
zwiqzanych z prasq polskq w Niemczech w latach 1933-1939 3

• A przeciez i ona 
byla przedmiotem atak6w przyw6dc6w narodowosocjalistycznych, zeby wspomniec 
chociazby o zakazach wydawania takich gazet, jak np. ,,Zjednoczenie" - organ 
Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Niemczech (od 5 IV 1933 do 30 IX 1933), 
,,Glos Ludu" -.organ PPS w Niemczech (od pazdziernika 1934), ,,Katolik Trzy
razowy" (od 20 do 22 V 1935), ,,Dziennik Berlinski" (od 25 II do 12 III 1933 r.)4• 
Przeciez sama ustawa o zawodzie dziennikarskim miala rozbroic ideologicznie 
ludnosc polskq w Niemczech i stwarzala duze mozliwosci pozbawienia praw 
redaktorskich niepozqdanych ludzi, np. A. Pawletty, A. Aulicha czy W. Swierzego 5• 

Sprawa polska w og6lnosci, b�dqca bardzo powaznym elementem polityki 
hitlerowskich Niemiec, zostala przez Wydawc� niemal calkowicie pomini�ta. Bodaj 
tylko trzy razy J. Wulf dotyka tego zagadn�enia (s. 101, 257-258, 350), i to juz 
bezposrednio przed lub po wybuchu wojny. Rola prasy i radia w ksztaltowaniu 
opinii publicznej o Polsee i Polakach nie zostala przez Wydawc� pokazana. 

Niedopatrzeniem Wydawcy jest tez chyba brak chociazby wzmianki o takich 
wydawnictwac_h, jak np.: H. K a 11 e n b a c h, Die Kulturpolitik der deutschen

Tageszeitung im Krieg ... , Dresden 1941, obejmujqcym lata 1939-1940, czy Presse

handbuch, Gesetze, Anordnungen, Erlasse, Bekanntmachungen ... , Berlin 1938. Nie 
znalazl tez miejsca w dokumentacji J. Wulfa 23 punkt programu NSDAP z dnia 
24 II 1920 r., kt6ry glosil m. in.: ,,.Zqdamy prawnej walki przeciw swiadomemu 
klamstwu politycznemu i jego rozpowszechnianiu przez pras�" 6. Na pr6zno szukac 
tez slynnych radiowych tzw. ,,Führerrede". Jezeli juz jestesmy przy przem6wie
niach radiowych Hitlera, warto zwrpcic uwag� na drobny szczeg6l. Ot6z Wydawca 
podaje na s. 311 (,,Keine Woche ohne Führerrede") dat� 2 II 1933 r. jako dzien, 
w kt6rym Hitler po raz pierwszy przem6wil do narodu niemieckiego przez radio. 
Informacja ta pochodzi z pracy G. Ec k e r  t a, Der Rundfunk als Führungsmittel

in Studien zum Weltrundfunk und Fernsehrundfunk, t. I, Heidelberg 1941, s. 242-
-243. Natomiast w ksiqzce H. A. �Münstera - r6wniez wydanej w 1941 r. -
podana jest data 1 II 1933 r .7 

W cz�sci poswi�conej prasie wyznaniowej pisze J. Wulf, ze nie porusz:a pro
blemu walki Trzeciej Rzeszy z kosciolem, gdyz zagadnieniu temu poswi�cona jest 
bogata literatura. Jest to jawny unik, zwlaszcza ze Autor nie wymienia ani 
jednej pqzycji. Szkoda, i:e Wydawca cytujqc dokumenty (np. s. 186), w kt6rych 
mowa jest o zam6wieniu artykulu dla jakiejs gazety, nie publikuje go ani nawet 

3 W. W r z e s i n s k i, Ze studi6w nad historiq czasopismiennictwa polskiego
w Niemczech w latach 1922-1939 (Sob6tka, XXII, 1967, nr 1-2, s. 137-169); 
t e n z e, Oblicze ideowo-polityczne „Gazety Olsztynskiej" w latach 1920-1939 (Ko
munikaty Mazursko-Warminskie, Olsztyn 1960, nr 2, s. 167-212). 

4 Wojew6dzkie Archiwum Panstwowe w Opolu, Nadprezydium Rejencji Opol
skiej, sygn. 215, k. 332, 268, 225, 108. 

5 M. 0 r z e c h o w s k i, Z dziej6w ruchu akademickiego i walki o wytworzenie
inteligencji polskiej na Slqsku Opolskim w latach 1922-1939, Wroclaw 1962, s. 359. 

6 E. F i e d 1 e r, Trzecia Rzesza. Zarys ustroju politycznego, gospodarczego
i kulturalnego, Warszawa 1937, s. 16. 

7 H. A. M ü n s t � r, Geschichte der deutschen Presse, Leipzig 1941, s. 149. 
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nie wyJasma, czy w og6le zostal napisany. Niekiedy zwraca uwag� bezkrytyczne 
podejsde do niekt6rych liczb i fakt6w zawartych w publils:acji. Tak np. liczba 
13 500 dziennik6w narodowosocjalistycznych w swiecie w 1933 r., w tym 3500 
w Niemczech (s. 188), wydaje si� mocno przesadzona i zapisac jq trzeba raczej 
n� konto goebbelsowskiej propagandy. 

Na s. 350 cytuje Wydawca fragment Dziennika Hansa Franka dotyczqcy roli 
radia w Generalnej Guberni. Por6wnanie tekstu tego cytatu z odpowiednim frag
mentem dziennika w wydaniu S. Piotrowskiego z 1957 r. (s. 254) nasuwa pewne 
uwagi krytyczne. Pierwsze zdanie zostalo przez Wydawc� niemieckiego skr6cone, 
przy czym przerwa nie zostala zaznaczona 8• Ponadto cytujqc fragment wspomnia
nego dziennika ze s. 21-22 pominctl J. Wulf dosc istotne zdanie z nast�pnej stro
ny: ,,Proponowane przez burmistrza warszawskiego Otto przej�cie .czlonk6w orkie
stry warszawskiej jest absolutnie niedopuszczalne" 9. 

Bra� jest w recenzowanym zbiorze objasnien okreslajqcych scislct dat� opi
sywanych wydarzen. I tak np. na s. 36 pisze Autor: ,,Am Mittwoch abend", na 
s. 92: ,,Am Sonntag". Nie oznacza tez daty powstania dokumentu „Richtlinien für
Pressezensur im Osten" (s. 257-258), a dokument zatytulowany „Lebens- und
Heilreformbewegung'' (s. 210-211) z Archiv d. Inst. f. Zeitungswissenschaft d.
Univ. München pozbawiony jest sygnatury. W indeksie brak w og6le nazwiska
Wydawcy omawianej dokumentacji, gdy natomiast w tekscie nazwisko J. Wulf
wyst�puje bardzo cz�sto (np. s. 136). Z drugiej strony indeks zawiera na s. 248
haslo Charles de Gaulle, tymczasem na stronie tej znajduje si� fotokopia strony
tytulowej tygodnika „Stürmer" bez wymienienia nazwiska generala.

Szkoda, ze Wydawca nie udokumentowal dzialalnosci „Reichsrundfunkgesell
schaft'' w latach 1933-1937, kiedy to - jak pisze - ,,ist sie von dem Propa
gandaministerium »betreut« worden" (s. 301). O jego „Gleichschaltung" nie bylo 
wedlug J. Wulfa w tych latach mowy. 

Om6wione wydawnictwo byloby bardziej przejrzyste, gdyby zawieralo indeks 
rzeczowy (nawet' szczeg6lowy spis tresci nie rozwictzuje sprawy), wykaz cytowa
nych gazet z podaniem ich przynaleznosci politycznej oraz zestaw wykorzystanej 
literatury. 

Uwagi te nie pomniejszajq znaczenia recenzowanego zbioru. Jest on, mimo 
uplywu kilku lat od ukazania si� jednym z najpowazniejszych wydawnictw trak
tujqcych o prasie i radiu w Trzeciej Rzeszy. 

Leonard Smolka 

K. P i e  t r z a k - P a  w l o w s k i, SPÖLDZIELCZOSC POLSKA NA ZIEMIACH
ZACHODNICH I PÖLNOCNYCH, Warszawa 1967, s. 327. 

Ruch sp6ldzielczy polskiej mniejszosci narodowej, jaki przed 1939 r. ·rozwinc;!l 
si� na terenie ziem wchodzctcych w sklad panstwa niemieckiego, charakteryzuje 
si� ciekawct i zlozonct problematykct, kt6ra jak dotctd nie znalazla pelnego od
zwierciedlenia w historii sp6ldzielczosci, a takze w pracach traktujqcych o sytuacji 
tej mniejszosci w og6le. Problem ten pomijano cz�sto bctdz poruszano go margine
sowo. Problematyce tej poswi�cona jest monografia K. Pietrzaka-Pawlowskiego, 

8 Wydawca niemiecki cytuje tylko tyle: ,,Przybyl minister propagandy Rzeszy
dr Goebbels", tekst zas Dziennika Hansa Franka w wydaniu S. Piotrowskiego 
poszerzony jest o infotmacj�: ,,w otoczeniu radcy ministerialnego Müllera, Gau
amtsleitera dr Fischera, pierwszego adiutanta Heusingera von Waldeck. Ponadto 
byli obecni minister Rzeszy Seyss-Inquart i Reichsamtsleiter dr du Prel". 

9 Dziennik Hansa Franka, wyd. S. Piotrowski, s. 255. 
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kt6ra uzyskala juz pozytywmt ocen� prof. S. Zurawickj'2go. Z opm1c:i tc:i zgadzamy 
si� w pelni. S. Zurawicki w recenzji swej podkreslil donioslc:i rol� i znaczenie 
pracy dla przyszlych badan w zakresie historii sp6ldzielczosci 1• Ukazanie si� re
cenzowanej pracy zbiega si� istotnie z podj�tymi na dosc szerokc:i skal� badaniami 
nad rozwojem sp6ldzielczosci polskiej na ziemiach zachodnich i p6lnocnych, co 
niewc:itpliwie ulatwi dalsze ich prowadzenie. K. Pietrzak-Pawlowski podjc:il si� 
opracowania bardzo szerokiego tematu. Zajc:il si� problematykq sp6ldzielczosci 
przed drugc:i wojnc:i swiatowc:i na terenie obecnych naszych ziem zachodnich i p61-
nocnych. Ograniczajc:ic rozwazania do tych teren6w, poruszyl niekiedy r6wniez 
niekt6re zagadnienia dotyczc:ice rozwoju spoldzielczosci polskiej w skupiskach 
polskiego wychodzstwa w Berlinie i Westfalii (np. s. 225, 242-253). Przedstawienie 
w spos6b syntetyczny podj�tego tematu wymagalo pokonania szeregu powaznych 
trudnosci. Wynikaly one gl6wnie z braku obszerniejszych opracowan sp6ldziel
czosci polskiej na terenie Niemiec, a tym samym z koniecznosci si�gania do licz
nych i rozproszonych material6w archiwalnych. 

Dla pelniejszego okreslenia miejsca sp6ldzielczosci polskiej na terenach obec
nych ziem zachodnich i p6lnocnych, warto przyto.czyc pewne dane z referatu 
Holiodora Sztarka, konsula polskiego w Pile, kt6re odnoszc:i si� do sp6ldzielczosci 
polskiej w calych Niemczech 2• W 1927 r. na terenie panstwa niemieckiego dzia
lalo 27 sp6ldzielni polskich i instytucji bezposrednio z nimi zwic:izanych, a w 1934 r. 
bylo ich juz 32. Zamierzano rozbudowywac w dalszym cic1gu s_iec plac6wek sp6l
dzielczych. Dla aktywizacji terenu serboluzyckiego powstac miala w Zlokomo
rowie filia Banku Robotniczego w Bochum. Kolejnc:i fili� tego banku miano po
wolac w Neubrandenburg (miala ona prowadzic punkt wymiany dewizowej dla 
robotnik6w rolnych z Polski) oraz w Zabrzu i Elblc:igu. Bank Ludowy w Olsztynie 
planowal zorganizowanie oddzial6w w Ostr6dzie, Welawie i Szczytnie. Projekt6w 
tych nie zrealizowano wprawdzie ze wzgl�du na sytuacj�, w jakiej znalazly si� 
organizacje polskiej mniejszosci narodowej w Niemczech, swiadczc:i one jednak 
o tendencjach nurtujc1cych ruch sp6ldzielczy w Niemczech.

Na tle og6lnego rozwoju sp6ldzielczosci polskiej w Niemczech wybija si�
szczeg6lnie korzystnie, eo warto wyraznie podkreslic, rozw6j sp6ldzielczosci pol
skiej na terenie Slc:iska Opolskiego. 

Przewaga Slc1ska Opolskiego jest wyrazna. Wedlug danych wspomnianego juz 
konsula Sztarka dotyczc:icych rozmieszczenia polskich plac6wek sp6ldzielczych Slqsk 
Opolski posiadal w 1934 r. 32 plac6wki spöldzielcze, to jest lepiej rozwini�tc:i ich 
siec niz pozostale tereny razem wziE�te. Pozycja tego regionu w rozwoju spcit
dzielczosci polskiej w Niemczech wystc:ipilaby jeszcze wyrazmeJ, gdybysmy 
uwzgl�dnili liczb� czlonk6w zrzeszonych w sp6ldzielniach lub ich potencjal ma-· 
jqtkowy oraz osic:igane w toku dzialalnosci gospodarczej wyniki finansowe. Swiad
czc:i o tym zresztc:i dane Autora dotyczqce wysokosci obrot6w finansowych wszyst
kich sp6ldzielni „Rolnik" w Niemczech. Na sp6ldzielnie „Rolnik" z terenu Slc:iska 
Opolskiego przypadalo w latacp. 1934/35-1936/37 przeci�tnie 91,l<l/o og6lnych obro
t6w (s. 234). Slc:isk Opolski stanowil wi�c baz� polskiego ruchu sp6ldzielczego 
w Niemczech, i to zar6wno pod wzgl�dem liczby os6b zwic:izanych ze sp6ldziel
czosc1c1 polskq, jak i wartosci majc:itku, jakim dysponowaly sp6ldzielnie. Na 
Slqsku Opolskim juz od 1927 r. dzialala centrala zwictzkowa tego ruchu obej
mujc:ica swym zasi<=;giem cale Niemcy. Byl nic:i Zwic:izek Sp6ldzielni Slc:iskich, prze-

1 „Trybuna Sp6ldzielcza", 1967, nr 6, s. 90-92. 
2 MSZ, Dep. Kons., w. 14, Obecny stan i potrzeby zycia gospodarczego pol

skiego w Niemczech. 
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mianowany w latach trzydziestych na Zwiqzek Spoldzielni Polskich w Niemczech 

z siedzibq w Opolu, a nast�pnie we Wroclawiu. Rol� centrali handlowej w latach 
trzydziestych w stosunku do wszystkich „Rolnikow" sprawowal „Rolnik" w Opolu, 
kt6ry zaopatrywal je w maszyny i nawozy sztuczne. 

Stosunkowo slabe odbicie w pracy znalazla dzialalnosc polskich instytucji 
gospodarczych na Slqsku Opolskim w latach 1918-1922. W okresie kiedy wazyly 

si� losy tych ziem, sp6ldzielczosc nie pozostaje na uboczu, lecz aktywnie pracuje 
na rzecz przylqczenia ich do Polski. Znalazlo to wyraz w zaopatrzeniu terenu 
plebiscytowego w niezb�dne artykuly zywnosciowe i przemyslowe, a rolnik6w 

zwlaszcza w ziarno siewne. Niemcy systematycznie ogalacali ten teren ze wszyst
kiego i nie dbali o najbardziej elementarne potrzeby ludnosci. Powstale w 1920 r. 
sp6ldzielnie „Rolnik" wsp61nie z k6lkami rolniczymi sprowadzaly dla tej ludnosci 
cale transporty kolejowe zaopatrzenia z Wielkopolski, a nast�pnie rozprowadzaly 
je. Akcja ta lqczyla si� scisle z dzialalnosciq Polskiego Komitetu Plebiscytowego, 

kt6rego Wydzial Rolny z Niegolewskim na czele sprawowal nad niq og6lny nadz6r. 

Sp6ldzielczosc polska na G6rnym Slqsku byla wi�c cz�sciq systemu gospodarczego, 
jaki wytworzyl si� podczas plebiscytu. To wlasnie oraz bezposredni udzial w po
wstaniu szeregu sp6ldzielc6w sprowadzilo na „Rolniki" represje ze strony niemiec
kiej i przerwanie ich dzialalnosci do 1923 r., tj. do czasu, kiedy dzialacze sp6l-
dzielcy przystqpili do odbudowy polskiego zycia organizacyjnego na tym terenie. 

Przy przedstawieniu roli i znaczeni:1 Stanu .Zywicieli Rzeszy (Reichsnährstand) 
w zyciu gospodarczym wsi niemieckiej i instytucji z niq zwiqzanych warto bylo 
wyjasnic spraw� czlonkostwa polskich sp6ldzielni rolniczo-handlowych w tej fa
szystowskiej organizacji rolnictwa (s. 205-206 i 121-215). 

Cz�sc polskich dzialaczy sp6ldzielczych, skupionych w Zwiqzku Sp6ldzielni 
Polskich w Niemczech, byla zdania, podobnie zresztq jak czynniki oficjalne repre
zentujqce wladze polskie w Niemczech, ze polskie sp6ldzielnie rolniczo-handlowe 

nalezalo wlqczyc do Stanu .Zywicieli, by nie znalazly si� one poza nawiasem 

zycia, gospodarczego. Dlatego „Rolniki" w Olsztynie, Raciborzu, Strzelcach Opol
skich i Zlotowie zglosily sw6j akces do Stanu .Zywicieli, a „Rolnik" opolski uczynil 

to dopiero na wyrazne polecenie Konsulatu Generalnego RP w Opolu 3. 
Przedstawiajqc likwidack sp6ldzielni polskich w Trzeciej Rzeszy (s. 254-262) 

warto bylo powolac si� na rozporzqdzenie Rady Ministerialnej do Spraw Obrony 

Rzeszy z 27 II 1940 r. o organizacjach polskiej grupy narodowosciowej w Niem
czech 4• Aktem tym ex post stworzono „podstawy prawne" likwidacji organizacji 
polskich w Niemczech. Stwierdzono w nim wyraznie, ze dzialalnosc wszelkich 
polskich organizacji na terenie Niemiec jest zakazana, a majqtek ich ulega kon
fiskacie. W akcie tym dopuszczano mozliwosc odst�powania od og6lnych zasad 
obowiqzujqcych przy postE:powaniu likwidacyjnym, co w praktyce interpretowano 

na n1ekorzysc polskich sp6ldzielni, ich czlonk6w i klienteli. Stosunek organ6w 
panstwowych wobec czlonk6w i klienteli polskich spoldzielni znalazl wyraz w wy

powiedzi prezydenta rejencji opolskiej z 1 VI 1940 r. 
W raporcie do Ministerstwa Spraw Wewn�trznych Rzeszy stwierdzil on do

sadnie: ,,Ten, kto gospodarczo wspolpracowal z polskimi sp6ldzielniami, tym 
samym wspieral polskosc, ten nie zasluguje na .zaden wzglqd" 5• 

E. Kobzdaj 

3 AMSZ, 2-50-4, uw. 305/XI-10, Tajny raport Konsula Gen. w Opolu 
z 1 X 1934 r. 

4 Verordnung über die Organisationen der polnischen Volksgruppe im Deut
schen Reich (Reichsgesetzblatt, 1940, cz. I, nr 39, s. 444). 

5 Por. AP Wroclaw, ROI, 2168, s. 15/16. 




