
R E C E N z J E 

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV 1378 
DEC. - 1419 AUG. 1, Tomus I. Fantes Archivi Metropol. Eccl. Pragensae (sie), 
fase. 1, 1378 dec. - 1382, edidit Vera Jensovska, Pragae 1967, s. 292. 

Nowy tom Regest6w kr6lestwa czeskiego, obejmujqcy w fase. 1 pierwszy 
okres rzqd6w Waclawa IV, odbiega swymi zalozeniami i metodq od poprzednich. 
Jesli Regesta czeskie do smierci Karola IV obejmujq calosc dorobku dyploma
tycznego Czech i wszystkie dokumenty czeskich wystawc6w i odbiorc6w, to 
obecnie uklad recenzowanego tomu jest zasadniczo odmienny. Plan, przedstawiony 
jeszcze swego czasu przez V. Hrubego, modyfikowany kolejno przez V. Vojtiska 
i H.. Sebanka, opiera si� obecnie na zasadniczo odmiennej podstawie i zaloze
niach. 

Wobec ogromu narastajqcego w XIV i w XV w. materialu dyplomatycznego 
wydawcy postanowili publikowac poszczeg6lne tomy Regest6w w formie wyko
rzystywania dla nich poszczeg6lnych zasob6w archiwalnych. Tak tedy na pierw
szy plan poszlo Archiwum Metropolitalne praskie, kt6rego zasoby w oryginalach 
i kopiach zestawia sumiennie obecny fase. 1 tomu I Regest6w epoki Waclawowej. 

Niewqtpliwie takie zalozenie ulatwia ogromnie Wydawcy wyczerpanie mate
rialu i szybkie jego ogloszenie. Niemniej wydaje S'i� rzec2c1 wskazamt po wy
czerpaniu opublikowanej w taki spos6b podstawy archiwalnej wszystkich archi
w6w czeskich dla pewnego okresu czy calosci (do konca wiek6w srednich?), 
wydanie raz jeszcze tych samych dokument6w w porzqdku scisle chronologicznym 
bez wzgl�du na ich przynaleznosc archiwalmi, a to dla ulatwienia korzystajqcemu 
z nich lub zajmujqcemu si� dziejami Czech XV w. wyczerpujqcego obj�cia calego 
materialu dokumentarnego czeskiego omawianego okresu. 

Przy takich jak obecnie zalozeniach opublikowany tom I fase. 1 Regest6w 

jest raczej dokladnym inwentarzem czy nawet katalogiem dokument6w zachowa
nych w Archiwum Metropolitalnym praskim. 

Za,sady publikowania zostaly we wst�pie jasno wylozone. Regest sporzqdzony 
jest w j�zyku przekazu, lacinskiego w lacinskim, niemieckiego w niemieckim, 
czeskiego po czesku (dodac wypadnie, i:i; w recenzowanym fascykule nie spotka
lem ani jednego dokumentu czeskiego). Kazdy regest (o ile zredagowany po 
lacinie - w przeci�tnej sredniowiecznej lacinie) poprzedza rok, miesiqc, -dzien 
i miejsce wystawienia aktu, poni:i;ej regestu podany jest zawsze przekaz r�ko
pismienny dokumentu i ewentualnie tytul publikacji drukiem. Szkoda tylko, ze 
nie podano oryginalnego brzmienia daty dziennej i miesi�cznej. 

Na 1247 pozycji, kt6re wypelniajq pierwszy zeszyt tomu, silesiak6w jest 
bardzo malo. Wynika to oczywiscie z proweniencji archiwalnej. Poza okolo 
200 pozycjami, kt6re stanowiq wyroki i postanowienia wikariusza katedralnego 
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in spiritualibus Jemczkona, proboszcza Sw. Krzyza wroclawskiego, spoty!G).my 
jedynie bull� papieza Urbana VI z 8 I 1379 r. dla biskupa wroclawskiego (i dzie

kana praskiego oraz kosciola Sw. Piotra w Moguncji) zabraniajc1cc1 stawiania 
przeszk6d chcc1cym studiowac na uniwersytecie w Pradze (nr 32), dalej pod 
25 X 1380 r. wspomniany jest bezimienny kantor glogowski jako ten, kt6ry sub
stytuowal swych proktlfator6w dla nominacji niejakiego Wojciecha na kanonika 
kosciola praskiego (nr 894), wreszcie pod 3 III 1381 r. wymieniony jest Konrad 
biskup lubuski, a pod 10 XII 1382 r. Nicolaus dictus Albus ze Swidnicy (nr 1262) 
jako swiadek. 

1 

1 Karoi Maieczynski 1 

J. R a d  z i s z e w s k a, DZIALALNOSC DYPLOMATYCZNA RUDOLFA VON 
RÜDESHEIM (Zeszyty Naukowe Wyi.,szej Szkoly Pedagogicznej w Katowicach, 
Prace Hrstoryczne, nr 1, 1964, s. 7-13). 

Legat Rudolf, bardzo zwic1zany z naszc1 historic1, nie doczekal si� polskiego 
opracowania. Dlatego dobrze si� stalo, i.e Autorka podj�la ten ciekawy temat. 
Praca sklada si� z pi�ciu rozdzial6w uloi.onych chronologicznie: 1. Mlodosc 
i pierwsze misje dyplomatyczne z ramienia soboru w Bazylei; 2. Dzialalnosc 
dyplomatyczna Rudolfa za pontyfikatu Piusa II; 3. Dzialalnosc Rudolfa jako le
gata papieskiego; 4. Legat Rudolf na Sic1sku; 5. Dzialalnosc dyplomatyczna Ru
dolfa w latach 1468-1482. Najbardziej obchodzc1 nas dwa ostatnie rozdzialy. 
Wnoszc1 one pewne novum do dotychczasowych niemieckich prac, omawiajc1cych 
w pierwszym rz�dzie dzialalnosc Rudolfa na gruncie niemieckim. 

Konstrukcja pracy, dosyc przejrzysta, zaskakuje brakiem rozdzialu o dzialal
nosci legata w Polsee. Doszlo wi�c do powai.nego pz:zeoczenia. Staje si� to tei. 
istotnym bl�dem, jesli dodac, i.e wszystkie dyplomatyczne poczynania Rudolfa 
w Polsee zostaly umieszczone w rozdziale czwartym (Legat Rudolf na Sic1sku). 

Wprawdzie legacje w Polsee byly przemieszane z dzialalnoscic1 na Slc1sku, ale 
i to nie moi.e usprawiedliwic Autorki, gdyi. nalei.alo albo zatytulowac rozdzial: 
,,Dzialalnosc na Sic1sku i w Polsee", albo - eo byloby dla pracy na pewno ko
rzystniejsze - om6wic obie sprawy osobno. · 

Wydaj'e mi si�, i.e zbyt malo miejsca poswi�cono ·sprawie pokoju torunskiego 
z 1466 r., a byl on chyba punktem centralnym calej dzialalnosci Rudolfa. Autorka 
zamiescila jc1 na przeszlo dwoch stronicach, a o innej - na pewno ciekawej, ale 
przeciei. znacznie mniej wai.nej - o kontaktach legata z Pilznem, pisze ai. na 
czterech stronicach. To prawda, i.e zagadnienie pokoju torunskiego doczekalo si� 
jui. wielu wnikliwych opracowan; ale moi.na bylo popatrzec na t� spraw� z innej 
strony i przeanalizowac nast�pujc1ce problemy: Czy Rudolf w rokowaniach byl 
naprawd� bezstronny? 1 Dlaczego strona krzyi.acka bez zastrzei.en przyj�la jego 
posrednictwo? 2 Jakie postulaty ukladajc1cych si� stron ulegly modyfikacjom na 
skutek jego dzialalnosci? Bl�dne jest twierdzenie Autorki, i.e Rudolf przygotowal 

1 M. B i s  k u p, Trzynastoietnia wojna z zakonem krzyzackim 1454-1466, 
Warszawa 1967, s. 703-704, twierdzi, wbrew · dotychczasowym tezom historyk6w, 
i.e legat sprzyjal stronie krzyzackiej. 

2 J. D l u g o s s  i Historiae Poionicae Hbri XII, t. XII, Cracoviae 1878, s. 455, 
zaznacza, i.e Krzyi.acy ufali mu jako Niemcowi i legatowi Stolicy Apostolskiej. 
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wstE:lpne warunki ukladu 3
• Warto bowiem wykorzystac wyjqtkowe bogactwo mate

rialu zr6dlowego, by odslonic arkana dyplomatycznych poczynan legata. 
Daje siEl takze odczuc brak rozdzialu konkludujqcego pracEl, Tu byloby 

miejsce na bardziej calosciowe spojrzenie na takle np. kwestie: Czy Rudolf swoj;;i 
pracq zadowolil StoliCEl Apostolskq? Czy pomyslnie wypelnil wszystkie swoje 
misje? Czy jego dzialalnosc byla dla Polski pozyteczna? 

Autorka nie ustrzegla siEl r6wniez pewnych uchybien. Zbyt pobieznie po
traktowala, wazne dla tych spraw, a moze nawet fundamentalne, zr6dlo Peter 
Eschenloers Geschichten der Stadt Bresiau (lacinskie dzielo E�chenloera Historia

Wratisiaviensis, z kt6rego CZElsciej korzystala, jest niekiedy zbyt lakoniczne, by 
moglo zastqpic wersjEl niemieckq). Z tego powodu, omawiajqc pewne zdarzenia, 
zamiast powolac siEl na to zr6dlo, poprzestala tylko na opracowaniach 4. Piszqc 
o Mikolaju Tempelfeldzie 5 nalezalo wymienic podstawowq o nim monografiEl 6, 

a nie cytowac prac dla tej tematyki drugorzEldnych 7. Wspominajqc zas jego traktat 
wzywajqcy do nieuznawania Jerzego za kr6la, nalezalo podac, gdzie siEl ten trak
tat znajduje, tym bardziej ze byl juz publikowany 8

• Nawiasem m6wiqc, kodeks 
Mikolaja Tempelfelda, na kt6ry powoluje siEl Autorka, zawiera tylko mowy oko
licznosciowe 9, 

Nie mogEl siEl r6wniez zgodzic z niekt6rymi poglqdami Autorki. Jej zdanie: 
„walka miasta z Jerzym z Podiebradu, kt6rej przyczyny najCZE:lSCiej doszukuje 
siEl w r6znicach religijnych, miala jednak swe podloze w pierwszym rzE:ldzie 
we wzglEldach gospodarczych" 10 - jest zbyt ryzykowne. A rozprawa Bazylowa 11

, 

na kt6rq siEl powoluje, nie potwierdza tej tezy. Uwazam za sluszne przypomniec. 
jego twierdz'enia: ,,Nielatwo jest osqdzic, j�kie bylo wlasciwe tlo zacieklej walki 
Wroclawia z Jerzym". Po dalszych wywodach Bazylow pisze: ,,Pieniqdz byl dla 
wroclawian w_azniejszy niz walka z Jerzym, niz religia, niz narodowosc" 12• Nawet 
i to zdanie wyraza odmiennq tresc. Zresztc1 po pracy Bazylowa (z 1947 r.) ukazalo 
siEl wiele nowszych opracowan, kt6re dochodzc1 do innych wniosk6w 1'. M6wic1c 

3 B i s  k u p, op. cit., s. 703, przyp. 33: - ,,Poglc1d J. Radziszewskiej, jakoby 
Rudolf przygot9wal wstElpne warunki ukladu, jest nieprawdopodobny" (dzielo 
Biskupa ukazalo siEl po pracy Radziszewskiej). 

4 R a  d z i s z e w s k a, op. cit., chodzi o przyp. 70 i 100. 
s Tamze, s. 24. 
6 J. L o s e r  t h, Die Denkschrift des Bresiauer Domherrn Nikotaus TempeL

feLd von Brieg über die Wahi Georgs von Podiebrad zum König von Böhmen. 
(Archiv für österreichische Geschichte, t. LXI, Wien 1880, s. 89-133). 

7 R a d  z i s z e w s k a, op. cit., przyp. 92, cytuje pracEl G. B a u c h  a, Schtesien
und die Utniversität Krakau im XV. und XVI. Jahrhundert, Wroclaw 1907, ora:z; 
Z. B u d k o w c!, Kodeks Mikolaja TempeLfeLda (Sprawozdanie z Czynnosci i Po
siedzen PAU, t. LIII, 1952, s. 466-469).

8 Traktat Tempelfelda, rps Bibl. UWr. I. Q 90, przedrukowany, ale nie 
w calosci - L o s e r  t h, op. cit., Beilage, 1s. 133-187. Warto wspomniec':, ze Tem
pelfeld napisal jeszcze dwa inne traktaty o prawie tej samej tematyce - rps 
Bibl. UWr., I Q 155, wydrukowany w calosci - M. J o r d a n, Däs Königtum
Georgs von Podiebrad, Leipzig 186'1, s. 372-388. Najkr6tszy z nich, Bibl. UJ, 
nr 423, nie zostal wydrukowany. 

9 Chodzi o Kodeks z rps Bibl. UWr., I Q 381, om6wiony przez B u d k o w c!, 
op. cit.

10 Ra d z i s z e w s k a, op. cit., s. 20. 
11 L. B a  z y 1 o w, Stqsk a Czechy w II pol. XV wieku (Sob6tka, II, 1947, 

s. 110-140). 
12 Oba cytaty tamze, s. 112, 114-115. 
13 K. M a 1 e c z y n s k i, Dzieje Wroclawia, cz. I, Katowice-Wroclaw 1948. 

s. 263 nn.; E. M a 1 e c z y n s k a, Niekt6re zagadnienia z dziej6w Sl.qska na prze
lomie XV wieku (Szkice z dziej6w Slqska, wyd. 2, Warszawa 1955, s. 252 nn.); 
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o roli, jakq odegral Rudolf we Wroclawiu, Autorka podkresla, ze byl gl6wnym
organizatorem walki z Jerzym. Nie dostrzegla jednak, ze napotkal tu powazne
trudnosci. Byl zbyt cz�sto bezsilny wobec wrogich poczynan biskupa Jodoka.
Radykalnych kaznodziej6w nie umial zmusic do milczenia. Niekiedy pod presjq
ludu musial isc na pewne ust�pstwa.

Niekt6re informacje,.. Autorki wymagajq uzupelnien, a nawet sprostowan: bi
skup olomuniecki nazywal si� Protazy, a nie Tas. Mikolaj Tempelfeld nie byl 
tylko profesorem Uniwersytetu Krakowskiego, ale i rektorem. Przy nazwisku 
Düster nie wystarczy podac, ze byl proboszczem 14

• Trzeba koniecznie zaznaczyc':, 
ze byl proboszczem katedralnym, a wi�c i pierwszym pralatem w kapitule wro
clawskiej. Nalezalo takze wyjasnic, jakiego rodzaju legatem byl Rudolf - a latere, 
missus czy natus 15

• Sctdz�. ze byloby celowe napisac cos wi�cej o poprzednim 
legacie Hieronimie Lando. W swych lakonicznych informacjach 16, dotyczqcych 
jego osoby, Autorka nie wspomniala nawet, ze ostatecznie przybyl on do Polski 
i wszczctl - nieudane zresztct - rokowania polsko-krzyzackie. Moze byloby pozy
teczne kilka przynajmniej sl6w poswi�cic nast�pcy Rudolfa na stanowisku legata 
w Polsee - Aleksandrowi z Forli. Na ich tle latwiej ocenic wielki talent dyplo
matyczny Rudolfa. 

Jan Drabina 

H. S c  h a 11 e n b e r g e  r, UNTERSUCHUNGEN ZUM GESCHICHTSBILD DER
WILHELMINISCHEN AERA UND DER WEIMARER ZEIT. EINE VERGLEICHEN
DE SCHULBUCHANALYSE DEUTSCHER SCHULGESCHICHTSBÜCHER AUS 
DER ZEIT VON 1888 BIS 1933, Ratingen bei Düsseldorf 1964, s. 262. 

Kilkaset podr�cznik6w szk6l ludowych i srednich posluzylo Autorowi do 
przedstawienia tego obrazu historii, kt6ry wpajany byl mlodemu pokoleniu 
w Niemczech od wstctpienia na tron Wilhelma II do hitlerowskiego Machter
greifung. Nie trzeba tlumaczyc, ze tworzone w ten spos6b stereotypy mialy szerszy 
zakres oddzialywania niz prace naukowe, a nawet publicystyka, tak wi�c zna
czenie pracy nie ulega wcttpliwosci. 

Wyniki analizy nie sct zresztct zaskakujqce, w wi�kszosci wypadk6w potwier
dzajq, zwlaszcza dla _okresu do 1918 r., to, eo bylo wiadome o ksztaltowaniu przez 
szkol� pruskiego i cesarskiego „poddanego". Niemniej udowodnienie tego obfitym 

W. D l u g o b  o r s k i, • J. G i e r  o w s k i, K. M a I e c z y n s k i, Dzieje Wroclawia 
do 1807 r., Warszawa 1958, s. 285 n.; J. Zu l a w i ns k i, Wypadki wroclawskie
1459 r. w reLacji Dlugosza (Sob6tka, XIII, 1958, s. 1, przyp. 1): ,,wydaje si�. ze
dotychczasowa literatura nie wyjasnila tego problemu, ze przyczyny . . .  sct bardzo 
zlozone". 

H R a d z i s z e w s k a, op. cit., s. 19. 
15 Przeglctdni�cie korespondencji mi�dzy legatem Rudolfem a papiezem po

zwala okreslic rodzaj jego legatury. Jednak sprawa nie jest taka latwa. W pa
pieskim liscie z 15 V 1467 r. czytamy o nadaniu Rudolfowi wladzy wyst�powania 
,,cum potestate legati a latere" - Politische Correspon:denz Bresiaus in Zeitaiter
Georgs von Podiebrad, wyd. H. Markgraf (Sript. rer. Siles., t. IX, Wroclaw 
1873-1874, nr 365). Z drugiej jednak strony wiadomo, ze legatem a latere zosta
wali zazwyczaj tylko kardynalowie (do Polski przyb�dzie w lipcu 1472 r. legat 
a latere kardynal Marek Barbo). Sprawa wi�c jest godna gl�bszej analizy, tym. 
bardziej ze wyzsza ranga legata dowodzi nie tylko jego wysokiej pozycji w dyplo
macji papieskiej, lecz podkresla wag� spraw, kt6re mial zalatwiac. 

1s R a d  z i s z e w s k a, op. cit., s. 20-21, przyp. 77. 
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materialem zr6dlowym posiada swojc1 wartosc. Tresc nauczania w tym okresie 
byla bardziej .monolityczna, a wyrazala si� w kilku punktach: postawa prusko
-konserwatywna (Prusy jako ukoronowanie historii Niemiec i prymat Prus, od
rzucenie rewolucji i identyfikacja paii.stwa i narodu), heroiczne ujmowanie hi
storii, podkreslenie dziej6w dynastii, tradycjonalizm chrzescijaii.ski, przedstawianie 
cesarza i Rzeszy jako gl6wnych sil oraz nacjonalizm (negatywna ocena innych 
narod6w i paii.stw, mesjanizm, myslenie imperialne, niemczyzna zagraniczna). 

Bardziej zlozony byl charakter podr�cznik6w szkolnych w czasach republiki 
weimarskiej. Znikn�ly lub oslably niekt6re ich cechy z lat poprzednich (historia 
dynastii, tradycjonalizm chrzescijaii.ski, postawa prusko-konserwatywna), ale inne 
pozostaly lub nabraly nawet nowego znaczenia (przy szukaniu bohater6w miejsce 
cesarza zajmowal nieraz Bismarck, pojawili si� ,,kapitanowie przemyslu", a zwla
szcza duzc1 rol� odgrywala t�sknota za wodzem; w nacjonalizmie wybil si� na 
pierwszy plan rewizjonizm, a pojawiac si� zaczc1l takze rasizm). Pr6by Autora 
podkreslenia takze demokratyczno-republikaii.skich aspekt6w (sprawa spoleczna, 
budzenie przekonania demokratyczno-republikaii.skiego, historia partii, ocena re
publiki, dc1zenie do pojednania narod6w) nie tworzc1 dostatecznie silnej przeciw
wagi dla tamtych cech. 

Czytelnosc pracy obniza podawanie przez Schallenbergera calego warsztatu 
naukowego, a ponadto tylko w niewielkiej mierze zastanowil si� on nad sku
tecznoscic1 oddzialywania omawianych podr�cznik6w, sprawc1 oczywiscie znacznie 
trudniejszc1 do uchwycenia, ale bardzo waznc1. Niemniej osic1gni�te wyniki sc1 
i tak nie do pogardzenia. 

Adam Galos 

L. F r  e i ,s e l, DAS BISMARCKBILD DER ALLDEUTSCHEN. BISMARCK 
IM BEWUSSTSEIN UND IN DER POLITIK DES ALLDEUTSCHEN VERBANDES 
VON 1890 BIS 1933; EIN BEITRAG ZUM BISMARCKVERSTÄNDNIS DES DEUT
SCHEN NATIONALISMUS, dys. dokt., Würzburg 1964, s. 134. 

Autor wykorzystal publicystyk�. Zwic1zku Wszechniemieckiego (nieliczne prze
kazy archiwalne cytowane w pracy posiadajc1 drugorz�dne znaczenie), a zwlaszcza 
gl6wny organ prasowy, ,,Alldeutsche Blätter", oraz ksic1zki kilku przyw6dc6w 
ADV (Hasse, Class). Na tej podstawie opisal kolejno tworzenie kultu Bismarcka 
oraz zuzytkowywanie jego postaci do cel6w politycznych do 1914 r. i od wybuchu 
pierwszej wojny swiatowej. Zalozeniem pracy jest wykazanie, ze mi�dzy poglc1-
dami „zelaznego kanclerza" a ideologic1 Zwic1zku Wszechniemieckiego zachodzily 
gl�bokie i zasadnicze r6znice, ze dla wlasnych cel6w publicysci wszechniemieccy 
falszowali postac Bismarcka. Proceder ten ulegal zmianom wraz z pojawianiem 
si� nowych okolicznosci i potrzeb, ale stale bylo czynienie z Bismarcka nacjona
listy (,,der Mann des Staates zu einem Fanatiker des Volkes, des Volkstums ver
fälscht wurde", s. 104). Totez Zwic1zek Wszechniemiecki mianowal si� jego prawo
witym nasb�pcc1, kontynuujc1cym lub - jesli nie· dalo si� ukryc r6znic - rozwija
jc1cym hasla zjednoczyciela Rzeszy. Pokazywano bowiem Bismarcka wlasnie z lat 
wojen 1866-1871, odsuwajc1c cz�sto na dalszy plan p6zniejsze poczynania, muiej 
odpowiadajc1ce skrajnym szowinistom. 

Trafiajc1 si� w rozprawie ciekawe fragmenty; nalezy do nich urywek o wyko
rzystywaniu Bismarcka dla uzasadnienia plan6w aneksji w czasie wojny (s. 73 
i n.n.), a w nim zabawne obliczenie, ile to Niemcy powinny anektowac, aby 

•
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procentowym przyrostem ludnosci dor6wnac zdobyczom Prus w latach szesc
dziesiqtych. W sumie praca budzi jednak takze Wqtpliwosci. Zwiqzek Wszechnie
miecki zostal zbytnio wyizolowany z wszystkich ugrupowan nacjonalistycznych 
w Niemczech. Nie on jeden tworzyl kult Bismarcka, a jego publicysci odwolywali 
si� nieraz do Bismarcka dlatego, ze taki kult byl juz rozpowszechniony wsr6d 
niemieckiego mieszczanstwa. Istnienie r6znic mi�dzy Bismarckiem a ADV mozna 
bylo z g6ry przyjqc, ale Autor stara si� podkreslic je jak najsilniej i w pewnym 
stopniu pod tym kqtem widzenia charakteryzuje poglqdy i polityk� kanclerza. 
Samo zagadnienie, czy Bismarck byl nacjonalistq, jest sporne. Na pewno nie byl 
nim w takim sensie, jak rozumieli nacjonalizm wszechniemcy, tym mniej byl 
rasistq, ale gdy zachodzila potrzeba, umial poslugiwac si� haslami nacjonalistycz
nymi. Jak na polityka, a nie publicyst� drugiej polowy XIX w. to i tak bylo 
duzo. 

Niekt6re cz�sd · pracy Sq zbyt dlugie (np. om6wienie ksiqzki Hassego, Deutsche

Politik, s. 33 i nn.), a calosc robi wrazenie, jakby Autorowi nie wystarczalo 
materialu do napisania rozprawy. 

Adam Galos 

M. Dör r, DIE D EUTSCHNATIONALE VOLKSPARTEI, 1925 BIS 1928, rozpr.
dokt., Marburg an der Lahn 1964, s. 604, ro,taprint. 

Kilkanascie lat temu autor innej rozprawy o dziejach Deutschnationale Volks
partei (DNVP) stwierdzal, ze „o zadnej innej partii republiki weimarskiej nie 
panuje w opinii i w badaniach naukowych wi�ksza niejasnosc i brak orien
tacji" 1• Dzis zdanie podobne trudno byloby juz utrzymac. Wok6l dziej6w Niemiec 
okresu mi�dzywojennego wyrosla pot�zna literatura naukowa, a .wsr6d innych 
zagadnien takze stosunki na skrajnej prawicy znane Sq niezle, co nie oznacza 
oczywiscie, aby wszystko zostalo juz napisane. 

Ewolucja ugrupowan prawicowych w latach dwudziestych ujmowana jest 
cz�sto z punktu widzenia ich odpowiedzialnosci za dojscie do wladzy Hitlera 
i trudno si� temu dziwic 2• Nie bez powodu tez autor wspomnianej juz pracy, 
Liebe, konczy jq podkresleniem potrzeby zbadania „drugiej, niemniej waznej epoki 
dziej6w DNVP, okresu kierownictwa Hugenberga, kt6re w konsekwencji przyczy
nilo si� do tego, ze malo dotqd znaczqcy Hitler przejql przyw6dztwo w obozie 
prawicy i m6gl w 1933 r. dojsc do wladzy" ß, 

W omawianej pracy Dörr zajql si� jednak latami poprzednimi. Byl to okres 
najwi�kszej stabilizacji wewn�trznej w dziejach republiki weimarskiej i sukces6w 
dyplomatycznych Stresemanna. W historii samej DNVP lata te pokrywajq siE; 
z latami kierownictwa Westarpa, konserwatysty sprzed 1914 r., kt6ry swojq 
karier� politycznq zaczynal w Poznanskiem. Przed 1924 r. skrajna prawica liczyla 
jeszcze na obalenie silq systemu republikanskiego, po obj�ciu w jesieni 1928 r. 
przyw6dztwa przez Hugenberga ten ostatni dla podkreslenia wrogosci do parla-

1 W. Li e b e, Die Deutschnationale Volkspartei 1918-1924, Düsseldorf 
1956, s. 5. 

2 Niekiedy nawet w pracach dotyczqcych okresu sprzed 1914 r. widac szuka
nie genezy tego, co stalo si� w latach 1928-1933; por. np. H. -J. P u  h 1 e, Agra
rische Interessenpolitik und preussischer · Konservatismus im wilhelminischen 
Reich, Hannover 1967. 

3 Li e b e, op. cit., s. 106. 

8 - ,,Sobötka" nr 3/68 
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mentaryzmu usunql nawet nazwE: ,,partia". Ale miE:dzy tymi dwoma datami DNVP 
najsilniej byla zwiqzana z kolami iospodarczymi i w ich interesie starala siE: 
wejsc do obozu rzqdzqcego. 

Wszystkp to wywiera znaczny wplyw na charakter pracy Dörra. Podstawa 
zr6dlowa w wielu wypadkach jest taka sama jak u Liebego. Na pierwszym 
miejscu wymienic nalei.y papiery kilku czolowych polityk6w DNVP, a wsr6d 
nich najwai.niejsze papiery Westarpa 4• Dörr wykorzystal taki.e akta kancelarii 
Rzeszy, kt6rych nie znal Liebe, a dla okresu 1925-1928 zawierajq one z pewnosciq 
wai.niejszy material ze wzglE:du na udzial partii w rzqdzie. Dlatego tei. chyba 
bardziej dotkliwa luka powstala na skutek niedotarcia do akt z Merseburga 
i Poczdamu. W obu ksiqi.kach bogato repr,ezentowana jest publicystyka, obfitsza 
u Dörra. 

Jak przy charakteryzowaniu zr6del, tak i przy omawianiu tresci pracy z na
tury rzeczy narzuca siE: stale por6wnanie monografii Dörra z wczesniejszq pracq 
Liebego. Podobienstw jest sporo, ale wiele jest taki.e r6i.nic i na nie zwr6cimy 
przede wszystkim uwagE:. 

Choc praca Dörra jest znacznie obszerniejsza od wczesmeJszej (dui.o miejsca 
zajmujq w niej zalqczniki, ale i tak pozostaje okolo 450 stron samego tekstu) 5, 

zaczniemy od wymienienia pewnych brak6w. W przeciwienstwie do Liebego Dörr 
w malym stopniu zwr6cil uwagE: na system organizacyjny· partii, na jej organy 
dzialania, liczbE: czlonk6w, prasE: itd. 6 Tymczasem zamieszczone na ten temat 
urywki, niewielkie objE:tosciowo, przynoszq nieraz wlasnie wai.ne spostrzei.enia 
(np. fragment · na s. 431 i nn., w kt6rym przez wykazanie ewolucji w finansach 
DNVP widac przygotowanie do uzyskania przewagi przez Hugenberga, albo 
kr6tkie urywki o prasie). Choc Autor podkreslil zdecentralizowany charakter 
partii (s. 439), w niewielkiej mierze om6wil sytuacjE: w r6i.nych CZE:sciach Rze
szy 7• Malo jest uwag o ideologii partii, choc w tym wypadku tlumaczy Autora 
jej w gruncie rzeczy bezprogramowosc (por. np. s. 310 i nn.). W niekt6rych 
miejscach czytelnik, aby wyjasnic sobie sytuacjE:, powinien siE:gnqc do pracy 
Liebego, gdyi. Dörr widocznie potraktowal swojq rozprawE: jakby uzupelnienie po
przedniej (tak jest np., gdy chodzi o stosunek DNVP do Deutschvölkischen, 
resztek starych konserwatyst6w, Zwiqzku Wszechniemieckiego czy Stahlhelmu). 
W obu pracach brak jest wyraznego okreslenia tkonta'kt6w miE:dzy· DNVP i Reichs
wehrq 8• 

Za to niebywale obszernie opisane zostaly przez Dörra niekt6re inne zagad
nienia. Moi.na zaryzykowac twierdzenie, i.e dla Autora centralnym problemem 
jest sprawa udzialu DNVP w rzqdach. Przetargi, poprzedzajqce dwukrotne wej
scie DNVP do rzqdu w latach 1925 i 1927, rozgrywki towarzyszqce dzialalnosci 
ministr6w partii, a toczqce siE: zar6wno wewnqtrz samej partii, jak i na zewnqtrz, 

4 Brak jednak papier6w Hugenberga, do kt6rych dotarl Liebe. Wydaje siE:, 
ze powinny one miec dla Dörra nawet wiE:ksze znaczenie, ale trudno to uzasadnic 
bez ich znajomosci. 

s Aneksy i.r6dlowe dolqczone Sq do obu ksiqi.ek; u Liebego pochodzq wyl11cznie 
z publicystyki, u Dörra z ok. 50 prawie 20 z material6w nie drukowanych. 

6 Nie ma tutaj takich zestawien liczby czlonk6w jak u Liebego (op. cit., ;:;. 135 
i nn.). Innym przykladem moi.e byc fakt, i.e o akcji przedwyborczej mowa jest 
w przypisie (s. 381, ·przyp. 47). 

7 Inaczej jest u Liebego, aby wymienic z pracy tego ostatniego chocby ury
wek o Bayerische Mittelpartei (oczywiscie po 1924 r. odrE:bnosc Bawarii posiadala 
mniejsze znac'zenie, ale nie tylko o niq chodzi). 

8 Kr6tkie uwagi na ten temat sq u K e h r  a, Zur Soziologie der Reichswehr,
[w:] Der Primat der ITl!n-enpolitik, Berlin 1965, s. 235. 



Recenzje 463 

opisane Sq nfezwykle szczeg6lowo i przy pomocy nieraz zbyt dlugich fragment6w 
zr6del. 0 ile Liebe dosc zwi�zle przedstawil stanowisko DNVP wobec planu 
Dawesa, o tyle Dörr wr6cil do tego, a ponadto rozwinql, jak tylko m6gl, polityk� 
partii wobec dalszych poczynan Stresemanna. Prawda, ze Locarno czy wejscie 
do Ligi Narod6w stan1>wily fakty istotnie wazne takze dla wewn�trznej sytuacji 
w Niemczech, ale polityka DNVP wobec calej koncepcji Stresemanna byla dosc 
jednolita. 

Znacznie kr6tsze i wnoszqce malo nowego materialu fragmenty poswi�cone 
zostaly postawie DNVP wobec r6znych zagadnien wewn�trznych, zwlaszcza go
spodarczych i spolecznych (por. np. s. 320 i nn.). 

Skrajna prawicowa partia niemiecka w pracy Dörra zostala wyizolowana 
z caloksztaltu stosunk6w wewn�trznych Rzeszy. W wyborach z maja 1924 r. 
uzyskala ona ogromny sukces (twierdzenie, ze byla w6wczas najsilniejszq partiq 
Reichstagu, jest sluszne tylko przy doliczaniu posl6w Landbundu), w 1928 r. 
nastqpila jej degrengolada. Autor wytlumaczenia tego procesu szuka, praktycznie 
rzecz biorqc, wylqcznie w ewolucji samej partii, a na tej drodze nie wydaje nam 
si� mozliwe uzyskartie rzeczywistego wyjasnienia problemu. Nikt nie moze do
magac si� lqczenia dziej6w DNVP z calq historiq Niemiec, ale konieczne bylo 
wybranie pewnych kwestii z zakresu podloza spolecznego 9. Bez niego odpowiedz 
na zasadnicze pytanie, eo spowodowalo ewolucj� DNVP, nie jest pelna. Jakby 
wyrazem tego jest fakt, ze w zakonczeniu Autor zajql si� tylko postaciq Westarpa 
i nieuniknionym riiepowodzeniem jego polityki 10. 

Adam Galos 

ZRÖDLA DO HISTORII RUCHU ROBOTNICZEGO NA SL.I\SKU OPOLSKIM, 
t. I, 1921-1933, pod red. Tadeusza Minczakiewicza, Katowke 1967, s. 331.

T. Minczakiewicz podjql si� na zlecenie Instytutu $lqskiego w Opolu trudnego
zadania w postaci zredagowania wyboru zr6del do dziej6w ruchu • robotniczego na 
$lqsku Opolskim w okresie republiki weimarskiej. Rzecz to niezwykle potrzebna, 
gdyz w tej dziedzinie niewiele dotqd zrobiono, a powaznq luk� w tych badaniach 
stopniowo starajq si� wypelniac „Zeszyty Naukowe - Ruch robotniczy na $lqsku 
Opolskim", wydawane od 1966 r. wsp6lnie przez Wydzial Propagandy i Agitacji 
KW PZPR w Opolu oraz Instytut $lqski w Opolu. 

Kazdy wyb6r zr6del stanowi pozycj� dyskusyjnq, kazdy bowiem recenzent 
posiada sw6j wlasny pnnkt widzenia na kwesti� doboru zr6del do antologii. 

9 Zapowiedziq pomijania tego przez Dörra jest juz pierwsze zdanie pracy, 
w kt6rym czytamy, ze „przez wprowadzenie powszechnego, r6wn go i tajnego 
prawa wyborczego i przez uchwal� Reichstagu z 28 X 1918, przynoszqCq przejscie 
do parlamentarnego systemu rzqdzenia, zlikwidowana zostala pot�ga konserwa- · 
tyst6w" (s. 46). Pomijajqc pomylk� w okresleniu reformy ordynacji wyborczej, 
stwierdzenie to jest falszywe z wielu powod6w, a wynika ze zw�zenia poj�cia 
podstawy partii. 

10 W naszych uwagach pomin�lismy drobniejsze usterki. Czasami zawodzi 
konstrukcja: wybory prezydenckie z 1925 r. tak bardzo nie miescily si� Autorowi 
w om6wieniu zagadnien pol-ityki zagranicznej, ze urywek o nich nazwal ekskur
sem. Niekiedy trafiajq si� pomylki (np. na s. 82 w wynikach wybor6w winno by(: 
45 nie 47 posl6w komunistycznych), a nawiasowo dodamy, ze nie ma nie w pracy 
o stosunku DNVP do spraw polskich, nawet gdy posiadaly one znaczenie (np. 
stanowisko wobec stosunk6w handlowych z Polskq zostalo zepchni�te do przy
pisu, s. 350, przyp. 233).
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I w tym wypadku nad kwestic1 doboru materialu moi:na by szeroko dyskutowac. 
Zrezygnujmy jednak z tej akademickiej bc1dz co bc1dz dyskusji - wszakze ksic1i:ka 
juz wyszla - a zastan6wmy si� nad niekt6rymi problemami metodologicznymi. 
Rodzi si� zwlaszcza pytanie, czy zbi6r w rodzaju omawianego moze spelnic po
dw6jny cel: z jednej strony stanowic „wydawnictwo pomocnicze przede wszyst
kim dla historyk6w specjalizujc1cych si� w dziejach najnowszych Slc1ska", z dru
giej zas „stac si� bardzo pomocny dla cel6w popularyzatorskich" - jak pisze 
Wydawca (s. 11). Trudno pogodzic ogien z wodc1. Gdyby istnial jakis popularny 
zarys nowszej historii S1c1ska Opolskiego (nie m6wic1c juz o zarysie dziej6w 
ruchu robotniczego w tym regionie), to koncepcja taka bylaby mozliwa do przy
j�cia. Jesli natomiast nie dysponujemy elementl;!rnym wykladem dziej6w tej zie
mi w okresie mi�dzywojennym, to trudno wymagac od nie przygotowai:iego czy
telnika, aby wnikal w zbi6r zr6dlowy, kt6ry z r6znych wzgl�d6w (obj�tosc, trud
nosci dotarcia do najbardziej istotnych zr6del, brak archiwum partyjnego, nie 
zachowana prasa partyjna itp.) musi nosic charakter przypadkowy. Przypisy 
merytoryczne ograniczone zostaly do minimum, co powoduje duze trudnosci w sle
dzeniu toku wypadk6w oraz w wyjasnianiu niezb�dnych szczeg6l6w i reali6w. 
Naklad ksic1zki (1281 egz.) tez nie swiadczy raczej o ambicjach popularyzatorskich 
Wydawcy. Z drugiej strony dla historyka ksic1zka istotnie b�dzie pozytecznym 
kompendium wiedzy, aczkolwiek nie spelnia ona stricte warunk6w przewidzianych 
w projektach inistrukcji wydawniczych dla publikacji zr6del historycznych z za
kresu najnowszych dziej6w 1• Z problematu: naukowy czy popularny wyb6r zr6del, 
istnialo wszak wyjscie, zeby nie powiedziec - furtka. Wydawca m6gl byl we 
wst�pie przedstawic mniej lub wi�cej obszerny zarys dziej6w ruchu robotniczego 
przy wykorzystaniu ubogiej, jednak juz istniejc1cej literatury przedmiotu. W ten 
spos6b ulatwilby lektur� tego jakby nie bylo cennego wydawnictwa. Niestety, 
T. Minczakiewicz uchylil si� od tego obowic1zku. We wst�pie :z;.amiescil kilka ele
mentarnych informacji o periodyzacji okresu, o wladzach prowincji g6rnoslc1skiej,
o ukladzie partyjnym, a reszt� miejsca poswi�cil om6wieniu r6znych moi:liwych
podzial6w zebranych dokument6w na pewne grupy, co wydaje si� jalowym za
j�ciem, gdyz dokument6w jest tylko 83. W tym miejscu czytelnik jest zawie
dziony, gdyz mial prawo spodziewac si� zarysu zagadnienia. Ten brak Autor
widocznie dostrzegal, gdyz na s. 21-24 umiescil „Kronik� wazniejszych wydarzen
na Opolszczyznie", kt6ra jednak ze wzgl�du na swc1 fragmentarycznosc nie moze
zastc1pic porzc1dnego opisu wydarzen.

Wydawca wykorzystal materialy z kilku archiw6w i bibliotek, pominc1l jednak 
calkowicie zbiory WAP w Opolu, gdzie co najmniej zesp6l Nadprezydium Pro
wincji G6rnoslc1skiej m6glby dostarczyc mu kilku interesujc1cych dokument6w (np. 
dok. nr 48 tarn si� r6wniez znajduje) .. Nie wiadomo jednak, dlaczego takiej kwe
rendy w tym zespole nie przeprowadzono. Wbrew tytulowi wydawnictwa zbi6r 
nie ilustruje calego ruchu robotniczego na Slc1sku Opolskim. Jest to ilustracja 
dziej6w KPD; natomiast SPD, PPS i zwic1zki zawodowe potraktowane zostaly 
zgola marginalnie. Zawartosc zbioru nie odpowiada zatem tytulowi. 

Przejdzmy z kolei do uwag szczeg6lowych, kt6re - przyznac to trzeba -
raczej nadajc1 si� do potrzeb recenzji wewn�trznej nii: do publikacji w powai:nym 
periodyku historycznym. 

Przypisy do tekst6w sc1 wi�cej niz skc1pe. W dok. nr 13 nie wyjasniono, co 
zawieral wniosek nr 565 oraz interpelacje nr 135 i 156; nie wyjasniono, ze 

1 Zestawil je ostatnio I. I h n  a t o w i c z, Vademecum do badan nad historiq
XIX i XX wieku, t. I, Warszawa 1967, s. 185. 
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Technische Nothilfe to specjalna organizacja, a nie zwykla „techniczna pomoc" 
(s. 85). Brak wyjasnienia, kim byl Zoergiebel (nr 32). Nie wiadomo, czego dotyczyl 
§ 218 kodeksu karnego (nr 54). Nie objasniono, eo to Vestag, Borsig i Preussag
(nr 71). Niekiedy Wydawca jest bardzo drobiazgowy. Zwraca uwag� na istnienie
niezgodnosci w dw6ch dokumentach (nr 72 i 74) w sprawie wieku matki Piecu
ch6w; nie zwraca natomiast uwagi na niescislq wiadomosc dok. nr 74, jakoby za
mordowano dw6ch braci Piecuch6w. Nalezalo objasnic, eo bylo tresciq zarzqdze
nia wyjqtkowego z 9 VIII 1932 r. (nr 76). Nie wyjasniono, eo oznacza poj�cie
,,Erfüllungspolitik" (nr 81), kt6re tlumacz niezr�cznie oddal przez „polityk� do
trzymywania przyrzeczen".' Nie wiadomo, jaka byla tresc 14 punkt6w bielefeldz
kich (nr 83). ,,Volksentscheid" z 9 VIII 1931 r. tlumacz nazywa „plebiscytem" 
(nr 56, 57), Wydawca zas znacznie poprawniej - ,,referendum" (s. 322), podaje 
jednak zupelnie bl�dnq dat� jego odbycia. Nawet w specjalnej „Kronice ... " Wy
dawca podal falszywq dat� (s. 23). Spraw� t� nalezalo zresztq bli:i:ej objasnic, gdy:i: 
KPD popelnila tu zasadniczy blqd taktyczny, stajqc w jednym szeregu z faszy
stami. 

Wqtpliwosci budzi fakt zastosowania oryginalnej pisowni dokument6w (nr 1, 
22), eo utrudnia czytelnikowi ich lektur�. Notki, wskazujqce pochodzenie zr6dla, 
nie zostaly w jednolity spos6b wydrukowane. Od n

1
ajcz�sciej stosowanego w ksiq:i:

ce sposobu odbiegajq notki pod dokumentarni nr 16, 20, 35, 41, 60 i 78, eo wska
zuje na niedbalosc redaktora technicznego. Przy dok. nr 79 w og6le nie wskazano 
:i:r6dla pochodzenia. Wydawca nie wskazal te:i: :i:r6del w zalqczonych do opraco
wania tabelach, przedstawiajqcych wyniki wybor6w w rejencji opolskiej. 

Krytyka nasza dotyczyc musi nadto kwestii skr6t6w, kt6rych ani Wydawca, 
ani tlumacz z zasady nie rozwiqZUjq. W dok. nr 12 nie rozwiqzano skr6tu WTB; 
nie wiadomo, eo to jest DEV (nr 20). Charakterystycznym dowodem balaganiar
stwa jest sprawa przekladu nazwy „Roter Frontkämpferbund"; tlumacz w tekstach 
przeklada nazw� na „Zwiqzek Czerwonych Frontowc6w", gdy Wydawca we wst�
pie (s. 16) i w nagl6wkach dokument6w (nr 21) u:i:ywa stale mniej trafn�go 
zwrotu „Czerwony Zwiqzek Frontowc6w". A przecie:i: w tekscie dok. nr 31 u:i:yto 
nazwy „Der Rote Frontkämpfer-Bund", eo bylo dostatecznie jasnq wskaz6wkq 
dla prawidlowego przekladu tej nazwy. Dziwacznie brzmi skr6t RGI w polskim 
te�scie (nr 34). Nie wiadomo, eo oznacza skr6t L.K.P.A. (nr 54), nie wyjasniono 
skr6t6w EVBD i IB (nr 67), pr6:i:no ich te:i: szukac w specjalnym „Wykazie nazw 
i skr6t6w". 

Nie wiadomo te:i:, czym kierowal si� Wydawca przy stosowaniu licznych 
opuszczen. Fundamentalna proklamacja z 27 IX 1930 r. (nr 41) powinna byla 
byc zamieszczona w calosci ze wzgl�du na swojq wag� dokumentu programo
wego; poza tym Wydawca nie dopilnowal, by fragment tej proklamacji, cytowany 
nast�pnie przez E. Thaelmanna w jego przem6wieniu wygloszonym w Zabrzu 
17 VII 1932 r. (nr 71), zostal przetlumaczony identycznie z tlumacze .iem prokla
macji (por. s. 169 i 277). Opuszczenia Sq nieraz niekonsekwentne: w dok. nr 44 
przytoczono dlu:i:szy wyw6d, przy czym zupelnie nie wiadomo, kto jest jego auto
rem (s. 174 i n.). W opublikowanym programie stworzenia mo:i:liwosci pracy 
(nr 53) Wydawca opuscil najciekawszy rozdzial IV, dotyczqcy walki o realizacj� 
tego planu 2. W dok. nr 77 nie wyjasniono, dlaczego powstaly w nim opuszczenia; 
przypuszczac jedynie mo:i:na, i:i: na skutek zniszczenia dokumentu. 

Wqtpliwosci budzi kolejnosc umieszczenia tekst6w nr 52 i 53. W tym pierw
szym, zawierajqcym program pomocy chlopom, jest ju:i: mowa o tym drugim -

2 Geschichte der deutsche<n Arbeiterbewegung, t. IV, Berlin 1966, s. 552 i n. 
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o programie stworzenia mozliwosci pracy, eo nasuwalo koniecznosc przestawienia
tekst6w. Wydawca jednak bezkrytycznie poszedl w slady edytora niemieckiego,
od kt6rego zaczerpnql obydwa teksty.

Niekt6re dokumenty pozbawione Sq dokladnej daty wydania, mimo iz bez 
trudu dalyby si� one ustalic (nr 1). Z niezrozumialych powod6w nie podaje si,: 
niekiedy numer6w i dat organ6w prasowych, z kt6rych zaczerpni�to teksty 
(nr 23). Dat� wydania proklamacji z 1930 r. (nr 41) nalezalo ustalic na podstawie 
artykulu M. Orzechowskiego 3, kt6rego stanowisko potwierdza dok. nr 42. Niekiedy 
Wydawca nie podaje nadawcy ani adresata dokumentu, eo moze odgrywac dosc 
istotnq rol� w ustaleniu wiarygodnosci zr6dla (nr 24, 37, 39, 40). Niekt6re nagl6wki 
dokument6w wydajq si� niewlasciwe. Dok. nr 24 opatrzony jest notq stwierdza
jqcq, iz jest to meldunek policyjny, czemu wyraznie przeczy tresc dokumentu. 
Na pewno tez „meldunkiem policyjnym"· nie jest dok. nr 25. Wydawca nie ustrzegl 
si� zb�dnych powt6rzen; umiescil w swym zbiorze dokument niedawno drukiem 
ogloszony (nr 1) 4, i to w poprawniejszej wersji. 

P·rzy lekturze kilku tekst6w czytelnikowi nasuwajq siE) uzasadnione Wqtpli
wosci w sprawie celowosci zamieszczenia ich w omawianym zbiorze. Tu nalezy 
dok. nr 4, sygnalizujqcy grofö� terroru wobec ludnosci zydowskiej; dokumenty 
nr 5, 6, 7 i 9 m6wiq o aktach terroru w stosunku do chlopstwa, a nie dotyczq 
klasy robotniczej; to samo dotyczy dok. nr 11. Bez uzasadnienia znalazl si� 
w zbiorze dok. nr 29, a r6wniez dok. nr 36 wydaje si� nie na miejscu. Nie
potrzebny byl artykul Erhardta (nr 51). Wyraznym nieporozumieniem jest uloko
wanie w zbiorze dok. nr 64. Sposrod dw6ch tekst6w (nr 60 i 65), ilustrujqcych 
to samo zagadnienie, mozna bylo jeden pominqc. Niecelowe bylo umieszczenie 
tek,stu nr 69, gdyz nie zorientowany czytelnik b�dzie sqdzil, iz chodzi tu ·o ofiary 
brunatnego mordu na Slqsku Opolskim, gdy tymczasem podane liczby dotyczq 
terenu og6lnoniemieckiego. Z drugiej strony Wydawca wymienia w dokµmentach 
zwroty, kt6re nalezalo opuscic. W dok. nr 44 powoluje si� trzykrotnie na „zalqcz
niki", kt6rych w ksiqzce nie ma; w dok. nr 33 jest mowa o informacjach, rozpo
rzqdzeniach i zestawieniach, eo nalezalo opuscic, bo i tak nie wiadomo, o eo 
chodzi. Podobnie m6wi siE) o zalqcznikach w dok. nr 67, zalqcznikow jednak nie 
wydrukowano. 

W ksiqzce spotykamy kilka dokument6w zasadniczej wagi, wydanych przez 
KC KPD, eo jest oczywis�ie uzasadnione, gdyz okr�gowy komitet KPD na Slqsku 
Opolskim wykonywal dyrektywy swej centrali. Szkoda, ze Wydawca nie zdecy
dowal si� na zamieszczenie deklaracji programowej KPD w sprawie narodowego 
i spolecznego wyzwolenia narodu niemieckiego 5, kt6ra stanowi doniosly doku
ment w dziejach rozwoju tej partii, jej strategii i taktyki. 

Pod wzglE)dem chronologicznym obsada poszczeg6lnych lat jest bardzo zr6z
nicowana, eo jest trudne do uzasadnienia. Rok 1931 reprezentowany jest przez 
21 dokument6w, 1932 - przez 13, 1922 - przez 10, gdy lata 1923-1926 w sumie 
majq tylko 5 dokument6w (1926-0). Swiadczy to o pewnej przypadkowosci zbioru 

a M. O r z e c h o w s k i, Komunistyczna Partia Niemiec wobec problemow 
narodowosciowych na G. Slqsku w latach 1922-1933 (Slqski Kwartalnik Histo
ryczny Sob6tka, 1961, nr 3, s. 339, przyp. 34). 

4 Organizacje kom1+nistyczne na Gornym Slqsku i w Zagl�biu Dqbrowskim
1918-1922. Materialy zr6dlowe, Zebr. i opr. M. Anton6w, H. Rechowicz i J. So-
chanik, Katowice 1958, nr 77. 

5 S. V i e t  z k e, H. W o  h 1 g e m u t h, Deutschlwrcd und die· deutsche Arbei
terbewegung in der Zeit der Weimarer Republik 1919-1939, Berlin 1966, s. 493 
i nn. 
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i podyktowane zostalo zapewne trudnosciami w dotarciu do odpowiednich mate
rial6w. 

Anonimowy tlumacz dokument6w z j�zyka niemieckiego na polski popelnil 
wiele bl�d6w i niescislosci. Jedne nazwy tlumaczy, inne - z nieznanych powo
d6w - pozostawia w oryginalnym brzmieniu. W dok. nr 6 przetlumaczyl „Die 
Mordkommission", ale tu:i: obok „Die Rausschmeisskommission" pozostawil bez 
tlumaczenia. W dok. nr -7 nie przetlumaczyl „Schutzpolizei", a raczej przetlu
maczyl, ale na „Schupo". W dok. nr 8 „Rollkommission" zostala oddana przez 
,,komisj� palkarzy", natomiast w dok. nr 10 pozostawiono to wyra:i:enie nie
tkni�te. Inaczej postqpiono sobie w dok. nr 13: tu przetlumaczono nazwy na j�zyk 
polski, dodajqc w nawiasach oryginalne nazwy niemieckie. · Jednak nazwy „Selbs
tschutzu" i tu nie przelo:i:ono, wykazujqc zadziwiajqcy brak konsekwencji. Sporo 
te:i: wyst�puje niezr�cznosci stylistycznych w rodzaju: ,,zarzqdzono wzmocnic dzia
lalnosc" (nr 11), ,,strasznie naduzyto zaufanie", ,,wstrzymujqc sztucznie srodki plat
nicze", ,,uniemo:i:liwic robotnikom walk� przeciwko wywieraniu nacisku za pomocq 
poUtyki plac i zwi�kszonemu wyzyskowi", ,,jesli obecny stan rzeczy nie utrzyma 
si� nadal, to kola te bylyby pierwszymi, kt6re by srodkami przemocy usun�ly 
parlament" (eo to w og6le zriaczy?), ,,osiqgni�to sukces, kt6ry z pewnosciq nie 
nale:i:y sprowadzac tylko do argument6w komunist6w, ale do nacisku mas" (wszy
stkie przyklady z dok. nr 13). Niezgrabny jest zwrot „musi byc dolqczony do 
zarzqdu jeden" (nr 38); podobnie niezr�czne jest . tlumaczenie „wir heben hervor" 
jako „podnosimy wi�c" (nr 53). Fatalna jest stylistyka przekladu drugiego zdania 
dok. nr 61. 

Najpowa:i:niejsze zarzuty pod adresem tlumacza dotyczq nieadekwatnosci tlu
maczenia. W dok. nr 11 mowa jest o tym, jakoby mieszkaiicy okolic Mochowa 
,,zwr6cili si� do policji z ustnq prosbq", przy czym ta „ustna" prosba to ju:i: 
czysta fantazja tlumacza; ,,hinauf ... verschieben" to nie znaczy „awan•sowac" 
w danym kontekscie (nr 13). Do opisu haniebnych praktyk Selbstschutzu w tym:i:e 
dokumencie tlumacz dodal w j�zyku polskim wyraz „podobno", czego nie ma 
absolutnie w niemieckim oryginale i eo podaje momentalnie w Wqtpliwosc calq 
wiarygodnosc opisywanego zdarzenia. Dla odmiany w dok. nr 24 tlumacz opuscil 
zwrot „in der Diskussion". ,,Landespolizeistelle" tlumaczy si� niekiedy jako 
,,Komenda Policji" (nr 45), kiedy indziej natomiast jako „Komenda Policji Krajo
wej" (nr 50). ,,Erwerbslosenversammlung" to nie jest „zebranie zapomogowe dla 
bezrobotnych" (nr 47). Czytelnik rad by si� dowiedzial, czy „Schalmeien" to „fu
jarki" (nr 33), czy te:i: ,,szalamajki" (nr 50). ,,Abgefahren" nie mo:i:na tlumaczyc 
przez „obsunqc si�" ani .,,sich nicht im klaren sein" przez „nie wiedziec" (nr 54). 
„Krüppelfürsorge" to nie „opieka inwalidzka" (nr 57). ,,Landjäger" (nr 64) w tym 
samym tekscie translator raz oddal_ przez „posterunkowy", a raz przez „stra:i:nik
krajowy". 

Tlumacz• wykazal si� slabq znajomosciq niemczyzny, eo ujawnia si� niekiedy 
w kompromitujqcy wprost spos6b. W dok. nr 13 przelo:i:yl „Hoersi .g-Regiment" 
na „pulk Hoersinga", chocia:i: z kontekstu wynikalo, :i:e chodzi o rzqdy czy pano
wanie, a nie o :i:aden pulk. Wyra:i:enie „zusammengeschmolzen" (stopnialy) tlumacz 
oddal przez „scisle zespolone" (nr 30). Tlumacz nie wie, :i:e „Seitengewehr" to 
zwyczajny bagnet (nr 32). Roi si� od bl�d6w tekst nr 33: ,,ein Sparkassenbuch 
über 1,00 RM" tlumacz oddal przez „ksiq:i:eczk� oszcz�dnosciowq opiewajqcq na 
ponad 1,00 marek" (!); tlumacz nie slyszal o tym, :i:e istnieje wydawnictwo 
,,Reclam" i przelo:i:yl t� nazw� czcigodnej firmy jako „teksty reklamowe" (sie!); 
,,Koppel" (pas :i:olnierski) to dla niego „smycz" (a bodaj:i:e g0 ... ), a „Kartentasche" 
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(mapnik) tlumaczy jako „torba na karty". Kapitalny jest dziwolqg „Sztandary ... 
sq pijane" (nr 71); pochodzi on stqd, iz przekr�cony zostal tekst oryginalny 
z „Die Fahnen ... sind besudelt" na „beduselt". 

Niekonsekwetnie oddano nazwy miejscowe i terenowe. W zasadzie przelozono 
nazwy niemieckie na obecnie obowiqzujqce; nazwy ulic i plac6w pozostawiono 
jednak w oryginale, co utrudnia, a nawet wprost ·uniemozliwia orientacj� dzisi'ej
szemu czytelnikowi (nr 32). Niekiedy jednak z zupelnie niezrozumialych wzgl�d6w 
tlumaczy si� pewne nazwy specjalistyczne (nr 31). Topografia wypadk6w gliwic
kich nie da si� odtworzy(: na podstawie niemieckich nazw ulic (nr 40). Kiedy 
w dok. nr 46 m6wi si� o „Stadtteil Ellguth" w Gliwicach, to w tlumaczeniu prze
chodzi si� nad tym do porzqdku dziennego (,,w jednej z dzielnic Gliwic"). W dok. 
nr 50 mamy w tlumaczeniu „plac Republiki", ale zaraz obok jest „Wilhelm
strasse". 

Na tym nie wyczerpujq si� pretensje pod adresem tlumacza. ,,Hundertschaft" 
to nie „oddzial" (nr 7 i 11), niemieckie „soll" nie zawsze znaczy „powinno" 
(nr 13), ,,beibringen" to nie to samo co „pokazemy" (tamze), ,,Arbeiterkleidung" 
to nie „ubrania do pracy" (tamze), ,,Spiel" to nie „akompaniament" (nr 14). 
Falszywie w kontekscie oddano „allerdings" jako „oczywiscie" (nr 20). Pozosta
wanie w stanie nielegalnosci nie jest r6wnoznaczne z poj�ciem ukrywania sii; 
(tamze), ,,Öffentlich" nietrafnie przeklada si� na „oficjalny" (nr 21). ,,Lohnsteuer
erhebung" to nie jest „podwyzka podatku zarobkowego" (nr 23). Zle przelozono 
wyraz „üblich" na „znany juz przedtem" (nr 25); bez sensu tlumacz oddal zwrot 
„für die Länder" (nr 26) jako „w sprawie kraj6w", gdyz wyraznie z tekstu 
wynika, iz chodzilo o zwrbt „na rzecz [korzysc] . kraj6w". Zupelnemu znieksztal
ceniu uleglo zdanie o liczbie demonstrujqcych robotnik6w w latach 1918-1923 
(nr 34). Zdanie „ihr Verteidiger riskierte einen grossen Mund" tlumacz oddal 
nieadekwatnie przez „ich obronca ryzykowal dlugie przem6wienie" (nr 35). Skladka 
za „wstqpienie" to oczywiscie wpisowe (nr 38). ,,Ubergeschnalltes Lederzeug" to 
nie „zapinany na sprzqczki pas sk6rzany" (nr 39), ,,auseinander" to nie „luzno" 
(nr 40). Niewygodne dla siebie zwroty tlumacz pomija: w dok. nr 72 pominql: 
zwrot „mit Totschlägern". Tytul dok. nr .74 zostal zle przetlumaczony. ,,In zweimal 
24 Stunden" nie oznacza „dwa razy w ciqgu 24 godzin" (nr 83). 

Nie popisala si� i korektorka ksiqzki, dopuszczajqc si� licznych uchybien. 
Szczeg6lnie liczne bl�dy drukarskie wyst�pujq w dok. nr 5, 13, 40, 68, 71, 89. 
Fatalna zupelnie jest interpunkcja w polskich przekladach, a raczej jej kom'

pletny brak (np. dok. nr 13). Dlaczego w dok. nr 69 w notce poprzedzajqcej jest 
,,Die Rote Fahne", a w notce koncowej juz tylko „Rote Fahne"? 

W swietle powyzszych uwag - na pewno nie wyczerpujqcych - trudno 
zgodzic si� z rekomendacjq ksiqzki przedstawionq w prasie codziennej 6

• Z po
wodu kilku krytycznych recenzji, zamieszczonych ostatnio w prasie naukowej, 
w Opolu rozdziera si� szaty. Zamiast rozdzierac szaty, lepiej b�dzie wzmocnic 
wewn�trznq kontrol� jakosci prac Instytutu Slqskiego w Opolu. Czego zyczyf:::. 
nalezy przede wszystkim dalszym tomom omawianego wydawnictwa. 

Franciszek Hawranek 

s S. P o p i  o l e k, Dokumenty zywe (Trybuna Opolska, nr 38 z 8 II 1968). 
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„ARCHIV FÜR SCHLESISCHE KIRCHENGESCHICHTE", Bd. XXV, im 
Auftrage d. Instituts f. ostdeutsche Kirchen- u.Kulturgeschichte, hrgb. v. Kurt 
Engelbert, Hildesheim 1967, s. VIII + 320. 

Kolejny tom „Archiv" otwiera kr6tka wzmianka o swie:i:o zmarlym redaktorze 
pisma K. Engelbercie. WiE:cej niz polow� rocznika, bo przeszlo 200 stron, zajmuj.:i 
prace bezposrednio lub posrednio obchodz.:ice historyka sredniowiecza. Rocznik 
rozpoczyna artykul pi6ra nie zyj.:icego od 1945 r. Adolfa Möpperta, b�dqcy jedynie 
przedrukiem artykulu opublikowanego juz w VI t. ,,Archiv" z 1945 r., Die ältesten 

Urkuden u. Besitzungen d. vince<n'Zstiftes in Breslau. Nast�pna pozycja to roz
wazania T. Gottschalka na temat St. Hedvig u.d. Zisterzienserorden. Autor stara 
si� raz jeszcze udowodnic znany zreszt.:i w literaturze fakt, ze Jadwiga nie zostala 
mniszkq cysterskc\, lecz tylko przemieszkiwala w klasztorze. Nadto autor dorzuca 
nieco szczeg616w do kultu Jadwigi, wsr6d cysters6w. Dwie nast�pne prace po
swi�cone s.:i klasztorowi w Kamiencu. H. Grüger koryguje na podstawie szcze
g6lowych badan zr6del drukowanych znan.:i z dawniejszych opracowan i publi
kacji list� opat6w kamienieckich. Tematem drugiego artykulu tegoz autora, Die 

Bauentwicklung d. Klosterkirche zu Kamenz, s.:i rozwazania nad stosunkiem ko
sciola klasztornego do pewnych wzor6w architektury cysterskiej. 

Z kolei E. Walter zajmuje si� tzw. ch6rem kr6lewskm (Kaiser oder König

schor) w katedrze wroclawskiej. Szczeg6lowa ocena wywod6w autora nalezec 
musi do historyka sztuki. Niemniej wydaje si�, ze Autor, podobnie jak i cytowana 
przez niego literatura niemiecka, przecenia sam fakt istnienia owego elementu 
architektonicznego w katedrze jako dowodu gl�bokiej wi�zi sredniowiecznego Wro
clawia z panstwem niemieckim. 

Dalsza praca to opublikowana przez G. Stellera Urkundliche Beiträge z. Ge
schichte d. Güter d. Saganer Augustiner. Chodzi tu o odszukane przez Autora 
w archiwum drezdenskim i nie publikowane dot.:id dwa wykazy swiadczen z d6br 
klasztornych z 1506 i 1543 r., z kt6rych zwlaszcza pierwszy jest wazny r6wniez 
dla badan nad sredniowiecznym uposazeniem klasztoru za,ganskiego. Ze wzgl�du 
na podstaw� zr6dlow.:i artykul wyr6znia si� w stosunku do om6wionych poprzed
nio si�gni�ciem do rzeczywiscie nowego materialu zr6dlowego. Trzeba obiektyw
nie podkreslic, ze wszystkie z wyzej wymienionych artykul6w staraj.:i si� przy
najmniej wykorzystac literatur� polskcj. Nie mozna tego powiedziec o pozycji 
nast�pnej, publikowanej w tym roczniku cz�sci pracy K. Engelberta Das Bistum 

im dreissigjähringen Kriege, kt6ry nawet omawiajqc Karola Waz� na biskupstwie 
wroclawskim literatur� polskq dotyczcjCc\ epok calkowicie pomija. 

To samo pomijanie badan polskich cechuje kr6tki zreszt.:i artykul H. Jedina 
Die Uin'iversität und d. Gegenreformation in Schlesien. Przyczynkarski raczej 
charakter, mimo podstawy archiwalnej, nosi arykul B. Rödela Briefe Freidrich. 

d. Grassen nach dem Ordenarchiv auf Malta. Nast�pna pozycja to szkic B. Panz
rama Fr. X. Seppelt Leben und Werk. Autor zajmuje si� gl6wnie zestawieniem
niew.:itpliwie licznego dorobku naukowego Seppelta, zaledwie potrqcajcjc o jego 
,,Kulturarbeit" na Slcjsku. Postac Seppelta- potrzebowalaby polskiej kontroceny. 
Tu poprzestajemy tylko na podkresleniu pewnego rysu charakterystycznego nie 
tylko zresztcj dla tego, ale i dla innych artykul6w w tomach „Archiv". Chodzi
o wyrazne i chyba celowe uwypuklanie pewnych szczeg616w biograficznych 
i przezyc na Sl.:isku z pierwszego powojennego okresu, nabrzmialego jeszcze
napi�ciem wojennym, kt6re to szczeg6ly traktowane w oderwaniu od warunk6w
moglyby rzucic cien na stron� polskq. Artykulowi Manzrama trzeba w tym 
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wypadku przeciwstawic spokojny i objektywny szkic Gottschalka Breslauer Dio
cesianpriester im Konzein:trationslager Dachau, ·b�dqcy zresztq tylko uzupelnieniem 
wydanej w Rzymie w „Sacrum Poloniae Millenium", II, 1965, pracy Szoldrskiego 
Martyrologium duchowienstwa polskiego pod okupacjq niemieckq 1939-1945. 

Kr6tka autobiografia F. Görlichego, zmarlego w 1881 r., zaopatrzona wykazem 
jego prac, konczy cz�sc artykulowq rocznika, kt6ry uzupelniony jest kilkoma kr6t
kimi recenzjami o charakterze raczej sprawozdawczym. 

M. 

,,KWARTALNIK OPOLSKI" R. 13:1967, nr 3, s·s. 103. 

Przypadajqca w ubieglym roku 50 rocznica Rewolucji Pazdziernikowej stiüa 
si� powodem oglaszania dla jej uczczenia przez poszczeg6lne osrodki historyczne 
w kraju szeregu rozpraw naukowych bqdz w postaci zbior6w artykul6w wyda
wanych w formie samoistnej, bqdz tez przez poswi�cenie im w calosci kolejnych 
zeszyt6w swoich regionalnych periodyk6w 1• Takze opolskie srodowisko historyk6w 
poswi�cilo w calosci jeden z numer6w „Kwartalnika Opolskiego" problematyce 
reperkusji wydarzen rewolucyjnych 1917 r. w Rosji na G6rnym Slqsku. 

Zeszyt otwiera referat S. Kosickieg6 W 50 roc�n:ici: Rewoiucji Pazdziernikowej, 
b�dqcy niejako slowem wst�pnym (s. 5-10). Kolejno w dziale rozpraw zamiesz
czone zostaly artykuly: S. Migdala Polozenie mas pracujqcych rejencji opolskiej 
w latach 1914-1918 (s. 11-29); F. Hawranka Echa Rewolucji Pazdziernikowej na 
Slqsku Opolskim w latach 1917-1919 (s. 30-51); E. Mendla Echa Rewolucji Paz
dziernikowej w g6rnoslqskiej prasie mieszczanskiej (s. 52-61). Tresc dzialu mate
rial6w wypelniajq: F. Figowa, Wystgwa poswii:cona tradycjom rewolucyjnego 
ruchu robot!n'iczego na Slqsku Opolskim w latach 1918-1945 (s. 62-67); s. Popio
lek i K. R6zanowski, Materialy archiwalne do zagadnienia pt. ,,Wplyw Rewolucji 
Pazdziernikowej na sytuacji: politycznq na G6rnym Slqsku w latach 1917-1921"

(s. 68-73); K. Plutowa, Bibliografia prac pracownik6w Wyzszej Szkoly Pedago
gicznej w Opolu o tematyce zwiqzanej ze Zwiqzkiem Radzieckim (s. 74-86). Ko
lejnq parti� zeszytu stanowiq wybrane dokumenty swiadczqce o nasileniu fali 
rewolucyjnej na G6rnym Slqsku z okresu powstan slqskich (1917-1921) 
(s. 87-103). 

Podstaw� materialowq artykulu S. Migdala stanowiq materialy archiwalne, 
statystyczne i prasowe. Uwag� swq koncentruje Autor na takich zagadnieniach, 
jak: rynek pracy, stopa zyciowa oraz wzrost proresu aktywizacji spoleczno
-narodowosciowej mas pracujqcych rejencji opolskiej w iatach I wojny swiatowej. 
Co prawda, bezrobocie .spowodowane wybuchem wojny zostalo w stosunkowo 
kr6tkim czasie zlikwidowane, ale fakt ten nie wplynql na popraw� polozenia 
mas proletariatu tego regionu. Rosnqce szybko ceny artykul6w pierwszej potrzeby, 
a co gorsza - dotkliwy ich brak na rynku skazywal ludnosc na glodowc1 egzy
stencj�. 

Mimo widocznych staran Autora o przedstawienie w spos6b mozliwie wszech
stronny zagadnienia tytulowego, wydaje si�, ze nie ustrzegl si� on pewnych 
uproszczen. Wynikajc1 one chyba z nieuwzgl�dnienia w dostatecznym stopniu og61-

1 Wymienic tµ mozna przykladowo: Ksii:ga Polak6w uczestnik6w Rewolucii 
Pazdziernikowej 1917-1920. Biografie. Warsza,wa 1967, ss. 991; Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellonskiego, 172. Prace Historyczne, 'z. 20: 50-lecie Rewolucji 
Pazdziernikowej - zeszyt specjalny, 1967; Z badan nad wplywem i znaczeniern 
rewolucji rosyjskich 1917 roku dla ziem polskich, pod red. H. Zielinskiego, Wro
claw 1968, s. 22. 
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nopanstwowego tla (np. nie ma w rozprawie ani slowa o ustawie z 4 VIII 1914 r., 
kt6ra wprowadzala stan wyjqtkowy w panstwie, czy tez o tzw. programie Hin
denburga z grudnia 1916 r., oznaczaj1:1cym totalm.i mobilizacj� gospodarki i sily 
roboczej kraju na potrzeby wojny) oraz z malo wyraznego uwypuklenia r6znic 
pomi�dzy okr�giem przemyslowym G6rnego Sl1:1ska a jego zachodni1:1 cz�sci1:1 -
Sl1:1skiem Opolskim. Konsekwencje tej odmiennosci byly bowiem bardzo po
wazne. 

W kolejnym artykule F. Hawranek zaprezentowal zagadnienie, kt6re jak dot1:1d 
nie znalazlo szerszego odbicia w literaturze historycznej, zaznaczaj1:1c, iz stanowi 
ono tylko „szkic zagadnienia sformulowanego w tytule". Podstaw� zr6dlow1:1 roz
prawy stanowi1:1 przede wszystkim archiwalia krajowe, prasa oraz literatura 
pami�tnikarska. Po nakresleniu w spos6b lapidarny polozenia ludnosci Sl1:1ska 
Opolskiego w latach I wojny swiatowej Autor omawia kolejno drogi, kt6rymi 
docieraly wiesci o wydarzeniach rewolucyjnych 1917 r. w Rosji do mieszkanc6w 
tej ziemi, a wi�c: pras�. informacje uzyskiwane z ust rosyjskich jenc6w wojen
nych oraz przekazywane przez powracaj1:1cych z frontu wschodniego zdemobili
zowanych S11:1zak6w. Ciekawie ukazana jest ewolucja w podawaniu informacji 
przez pras�, od wiadomosci, kt6re byly „cz�sto dosc balamutne, niepewne i nie
kompletne, oddawaly tylko cz�sciowo istotny stan rzeczy", do zupelnej zmiany, 
kiedy to „w drugiej polowie 1918 r. pozorny obiektywizm prysn1:1l jak banka 
mydlana .. . Wybuch rewolucji listopadowej w Niemczech, bezposrednie zagrozenie 
panowania burzuazji na G6rnym Sl1:1sku postawily gazety opolskie w obozie prze
ciwnik6w Rewolucji Pazdziernikowej. Prasa ta przeszla do zdecydowanej kam
panii antybolszewickiej" (s. 35). Slusznie podkresla Autor oddzialywanie na wzrost 
radykalizacji nastroj6w ludnosci Opolszczyzny nierozerwalnie zwi1:1zanego ze· so·bq 
splotu czynnik6w: zm�czenia wojn1:1, katastrofalnej sytuacji bytowej, wplywu wy
padk6w rewolucyjnych w Rosji i w Niemczech oraz przyklad6w plyn1:1cych z S1:\".' 
siedniego g6rnosl1:1skiego zagl�bia przemyslowego. 

Dalsze partie rozprawy poswi�cone s1:1 om6wieniu powstawania i funkcjono
wania rad robotniczych i zolnierskich z podkresleniem faktu zywiolowosci z tym 
zwi1:1zanym i mocno st�pionego ich ostrza rewolucyjnego, co wynikalo w gl6wnej 
mierze z ich skladu spolecznego i politycznego. Przewazali bowiem w radach 
przedstawiciele prawicowej SPD i zwi1:1zk6w zawodowych. 'Ale „najpowazniej 
wszakze odczuc si� dawal brak · rewolucyjnej partii robotniczej, kt6ra stan�laby 
na czele rad i nadala im jednolity program dzialania rewolucyjnego" (s. 47). 

Szkoda tylko, ze w tej pracy pomini�ta zostala postawa kleru - tak zawsze 
aktywnego 'na Sl1:1sku Opolskim - w czasie tych wydarzen. Ciekawe byloby tez 
pokazanie stosunku zradykalizowanego spoleczenstwa do duchowienstwa 2•

Artykul E. Mendla jest kolejnym owocem badan Autora w zakresie ksztalto
wania si� swiadomosci spoleczenstwa G6rnego Sl1:1ska w czasie I wojny swiato
wej J. Punktem wyjscia rozwazan Autora jest stwierdzenie faktu zr6znicowania 
prasy. Proniemieck1:1 lini� reprezentowaly pisma koncernu A. Napier.ilskiego (,,Ka
tolik", ,,Glos S11:1ski", ,,Polak", ,,Nowiny Raciborskie", ,,Dziennik Sl1:1ski", ,,G6rno
sl1:1zak", ,,Kurier SI1:1ski"). Przeciwne stanowisko, prorosyjskie, zajmowal organ 
endecki „Gazeta Ludowa". E. Mendel sledzi stosunek rep_rezentuj1:1cych odmienne 

2 H. z i e 1 i n s k i, Polozenie i walka g6�n·oslqskiego prolet,ariatu w latach 
1918-1921, Warszawa 1957, s. 103. 

J Np. Stosunek g6rnoslqskiej prasy polskiej do sprawy niepodleglosci Polski 
(1914-1918), Opole 1966; Odzwierciedlenie gl6wnych hasel rosyjskiej rewolucji 
w polskiej prasie g6rnoslqskiej 1917 r., Opole 1967, i inne. 
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postawy gazet do takich spraw, jak dekret o pokoju z 8 XI 1917 r., haslo likwi
dacji wyzysku spolecznego oraz proklamowanie przez partiE: Lenina hasla narod6'w 
do samookreslenia. Gazety Napieralskiego niezaleznie od intencji wytwarzaly 
w spoleczenstwie przekonanie, ,,ze klasie robotniczej Rosji, jej partii i przyw6dcy 
nalezy zawdziE:czac podjE:cie pokojowych rokowan, kt6re mialy polozyc kres krwa
wej wojnie" (s. 55). Odmienne bylo oddzialywanie „Gazety Ludowej", kt6ra po
wielala doniesienia prasy panstw zachodnich, ze wystE:pUjqc z pokojowymi postu-
latami „Lenin dziala w interesie Rzeszy". Po podpisaniu traktat6w pokojowych 
(3 III 1918 r.) wszystkie pisma zgodnie, z r6znych jednakze powod6w, ,,rozwinE:lY 
na swych lamach kampaniE: antybolszewickq i antyradzieckq" (s. 57). 

W dziale material6w znajdujemy relaciE: pi6ra F. Figowej o otwartej w Opolu 
w listopadzie 1966 r. wystawy Rewolucyjny ruch spoleczny na Slqsku Opolskim

w latach 1918-1945. Recenzentka podkresla fakt duzego wysilku organizator6w, 
kt6rym udalo siE: zgromadzic bogaty zbi6r material6w (oryginaly i fotokopie 
dokument6w, gazet itp.), niekiedy niedostE:pnych na terenie kraju. 

Kolejno S. Popiolek i K. R6zanowski dzielq siE: uwagami w sprawie material6w 
archiwalnych dotyczqcych wplyw6w Rewolucji Pazdziernikowej na G6rny Slqsk. 
Poszukiwania Autor6w obiE:lY archiwalia polskie i niemieckie. 

50 rocznica Rewolucji stala siE: tez powodem zestawienia bibliografii (K. Plu
towa), ilustrujqcej, ,,w . jakim stopniu w planach naukowo-badawczych Wyzszej 
Szkoly Pedagogicznej w Opolu znalazla swe odbicie tematyka zwiqzana ze Zwiqz
kiem Radzieckim" (s. 74). Bibliografia obejmuje prace opublikowane w latach 
1'947-1967. Z formalnego punktu rzecz ujmujqc, nie odpowiada to prawdzie, g,9-yi 
swq egzystenciE: rozpoczE:la opolska uczelnia dopiero w 1954 r. po przeniesieniu. 
z Wroclawia i od tego roku datowac mozna planowany dorobek opolskich pra
cownik6w WSP. Ponadto przejrzenie tego sumiennego zestawienia sklania do 
pytania: jaka jest praktyczna przydatnosc tego przedsiE:WZiE:cia? 

Zeszyt zamykajq wybrane dokumenty z lat 1917-1921, z okresu wzrostu fali. 
rewolucyjnej na G6rnym Slqsku i powstan slqskich (w znakomitej wiE:kszosci 
juz publikowane). 

Dodac wypada, ze tresc pisma wzbogacona jest kilkudziesiE:cioma fotokopiami 
(dokumenty, prasa), niestety, niekiedy z zupelnie nieczytelnym tekstem (np. po
miE:dzy stronicami 22-23, 58-59, 70-71, 96-97, 100-101). 

W sumie stwierdzic mozna, ze mimo podniesionych tu i 6wdzie zastrzezefr 
omawiany' numer „Kwartalnika Opolskiego" prezentuje dosc ciekawq tresc i na 
pewno lqcznie z publikacjami innych osrodk6w Polski przyczynil siE: do godnego 
uczczenia 50 rocznicy Rewolucji Pazdziernikowej przez nauk� historycznq naszeg<> 
kraju. 

Romuald Gelles 




