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Leonard S m ó ł k a ,  Prasa polska na Śląsku Opolskim 1922—1939, W arsza
wa—Wrocław 1976, ss. 197, ilustr.

Niewielka jeszcze stosunkowo litera tu ra  naukowa poświęcona dzie
jom  prasy polskiej na Opolszczyźnie1 wzbogaciła się ostatnio o studium  
m ające ambicje syntezy. Jest nim  praca L. Smółki stanowiąca książko
wą wersję rozpraw y doktorskiej Studia z dziejów prasy polskiej na Ś lą 
sku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem oblicza ideowo-politycz- 
nego lat 1922— 1939, którą A utor przygotował pod kierunkiem  prof. dr 
M ariana Orzechowskiego i obronił w 1972 r. na W ydziale Filozoficzno- 
-H istorycznym  U niw ersytetu W rocławskiego. Pod względem tem atycz
nym  recenzowaną książkę uznać można za kontynuację badań W ładysła
wa Zielińskiego przedstaw ionych w pracy o propagandzie plebiscyto
wej na Górnym  Śląsku, gdzie m.in. obszernie zostały omówione dzieje 
prasy polskiej na Opolszczyźnie w latach 1919— 1921?.

L. Smółka zajął się w swojej pracy tem atem  ze wszech m iar god
nym  opracowania naukowego. W działalności polskiego ruchu narodo
wego na należącej w okresie m iędzywojennym  do Niemiec części Śląska 
prasa spełniała bardzo ważne funkcje w kształtow aniu postaw i opinii 
miejscowej ludności polskiej, żyjącej w w arunkach silnego nacisku ger- 
m anizacyjnego. Tak samo, jak w czasach wcześniejszych •—• przełomu 
XIX  i XX w. — kręgi działaczy skupione wokół w ydaw nictw  polskich 
były ośrodkami inicjatyw nym i politycznych form  organizacyjnych tego 
ruchu. Opierając się na dotychczasowej litera tu rze  przedm iotu i częścio
wo już publikow anych wynikach w łasnych badań źródłowych3. A utor

1 M. in. W. W a w r z y n e k ,  ,,Słowo Polskie” (Opole 1936), „Nadodrze”, 1963,
nr 8; F. F i g o w a ,  Na lamach „Proletariusza” i „Głosu Ludu”. Kartka z dziejów  
prasy socjalistycznej na Opolszczyźnie 1923—1928, „Sprawozdania Opolskiego To
warzystwa Przyjaciół Nauk”, Seria A, 1964, nr 2; B. W o ł o w i k, Walka o język  
polski w „Nowinach Codziennych” (lata 1929—1933), „Kwartalnik Opolski”, 1971, 
nr 4; J. G l e n s k ,  Patriotyczne tradycje prasy polskiej na Śląsku Opolskim w  
okresie międzywojennym, [w:] Popularnonaukowa sesja prasoznawcza z okazji 
20-lecia „Trybuny Opolskiej”. Referaty, Opole 1972, s. 5—20; prace J. R a t  a j e w- 
s k i e g o :  Opolskie „Nowiny” w latach 1911—1939. Krótki zarys historii, Opole
1967; Zarys dziejów dodatków do „Gazety Opolskiej”, Opole 1968; Ostatnie lata 
istnienia wydawnictwa „Katolik” w Bytomiu (1923—1932), „Rocznik Historii Cza
sopiśmiennictwa Polskiego”, 1970, t. 9, z. 3; Wydawnictwo i czasopismo „Katolik 
Trzyrazowy” na Śląsku Opolskim w latach 1932—1939, tamże, 1971, t. 10, z. 3; W y
dawnictwo i czasopismo „Nowiny” w  Opolu w latach 1911—1921, Warszawa 1972; 
wymienić też warto literaturę pamiętnikarską: I. Ł a n g o w s k i ,  Moja droga do 
Opola, [w:] Pamiętniki Opolan, K rakó^ 1954, s. 147—178; K. M a l c z e w s k i ,  Ze 
wspomnień śląskich, Warszawa 1958; R. H a j d u k ,  Od „Nowin” do „Trybuny”. 
Z notatnika opolskiego redaktora, Katowice 1970.

2 W. Z i e l i ń s k i ,  Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym  
Śląsku, Wrocław 1972.

3 L. S m ó ł k a ,  Oblicze ideowo-polityczne polskiej prasy socjalistycznej 
w  Niemczech, 1923—1937, „Studia i M ateriały z Dziejów Śląska”, 1973, t. 12, s. 215—

s*
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podjął próbę całościowego ujęcia dziejów prasy polskiej na Opolszczy- 
źnie w okresie od poprzedzonego walką zbrojną i akcją plebiscytową 
ostatecznego podziału Śląska między Polskę i Niemcy do wybuchu dru
giej wojny światowej. Swoje rozważania powiązał z ogólnym obrazem 
życia ludności polskiej na tym  terenie, w skazując jednocześnie na rolę 
m iejscowej prasy  w życiu publicznym  zam ieszkujących tam  Polaków.

Jako cele badawcze swojej pracy A utor obrał: 1) analizę przem ian 
organizacyjnych, jakie przechodziły polskie w ydaw nictw a prasow e na 
Śląsku Opolskim w latach 1922— 1939; 2) prezentację oblicza ideologicz
nego om awianych pism; 3) ukazanie ich funkcji narodowych, politycz
nych i społecznych w życiu miejscowej ludności polskiej; 4) prześledze
nie zależności w zajem nych między powyższymi elem entam i o polityką 
wobec wydaw nictw  polskich na Opolszczyźnie, jaką prow adziły z jednej 
strony niem ieckie władze państwowe, a z drugiej — odpowiednie w ła
dze Rzeczypospolitej Polskiej. Jak  stw ierdza Autor, polityka ta  bezpo
średnio wynikała z ak tualnej postaw y władz niem ieckich i polskich wo
bec ludności śląskiej oraz fak tu  jej udziału w polskim narodow ym  ru 
chu politycznym . We w szystkich swoich rozw ażaniach A utor zmierzał 
do ustalenia powiązań i wpływów wydaw nictw  Opolszczyzny w całym 
polskim ruchu narodow ym  w ówczesnych Niemczech.

Dokonana w pracy analiza szczegółowa koncentruje się na pism ach 
uznanych przez A utora za najbardziej reprezentatyw ne spośród organów 
prasow ych ruchu polskiego na om awianym  terenie. Są to: „Dziennik 
Śląski” i jego kontynuacja „Katolik Codzienny”, w ydaw ane w Bytomiu, 
opolskie „Nowiny Codzienne” i „Katolik Trzyrazow y” oraz ukazujące 
się w Zabrzu czasopisma socjalistyczne „Proletariusz” i „Głos Ludu”. 
Powodując się koniecznością selekcji m ateriału  badawczego, w stosunku 
do pozostałych pism  polskich w ydaw anych na Opolszczyźnie Autor 
ograniczył się do wym ienienia ty tu łów  i przedstaw ienia ich ogólnej cha
rak terystyki. Tak potraktow ane zostały „Gazeta Opolska”, raciborska 
„Strzecha”-, organ Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Śląsku Opol
skim „Zjednoczenie”, prasa młodzieżowa oraz szereg innych pism  stosun
kowo krótko ukazujących się, odgryw ających m niejszą rolę polityczną 
lub m ających charakter specjalistyczny.

Na bazę źródłową książki L. Smółki składają się m ateria ły  arch iw al
ne, sama prasa polska Śląska Opolskiego z la t m iędzyw ojennych oraz 
wym ienione już pam iętniki polskie działaczy narodow ych z tego terenu.

—283; Problematyka państwa, narodu i społeczeństwa w  polskiej prasie Śląska  
Opolskiego 1922—1939, „Studia Śląskie”, 1973, t. 23; Reglamentacja wolności prasy 
polskiej na Śląsku Opolskim (1922—1939), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobó
tka”, 1973, nr 1; Stosunek prasy polskiej Śląska Opolskiego do niemieckich partii 
politycznych 1922—1933, tamże, 1974, nr 4; W ydawnictwa polskie na Śląsku Opol
skim 1922—1939, „Studia Śląskie”, 1974, t. 25; Likwidacja prasy polskiej w  N iem 

czech w  1939 roku. „Nadodrze”, 1975, nr 8.
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aktyw nie pracujących w miejscowych pismach. M ateriały redakcyjne 
wydaw nictw  polskich z Opolszczyzny nie zachowały się, toteż swoje 
studia archiw alne A utor oparł na spuściźnie pozostałej po służbie zagra
nicznej Drugiej Rzeczypospolitej, Światowym  Związku Polaków z Za
granicy, niem ieckich w ładzach adm inistracyjnych Śląska Opolskiego oraz 
władzach polskich województwa śląskiego. Z m ateriałów  polskiej służ
by  zagranicznej w ykorzystane zostały akta Poselstwa i Am basady RP 
w Berlinie; K onsulatu Generalnego RP Bytom—Opole (stąd najw iększa 
ilość inform acji do tem atu) i K onsulatów G eneralnych RP Kwidzyń, Mo
nachium  i Szczecin oraz akta warszawskiego M inisterstw a Spraw  Za
granicznych (Wydziały P  II Niemcy i P VI Prasowy). M ateriały  te, uzu
pełnione spuścizną po Światowym  Związku Polaków z Zagranicy (prze
chowywane w zasobie Archiw um  A kt Nowych w W arszawie), dają po
gląd na politykę Drugiej Rzeczypospolitej wobec wydaw nictw  polskich 
na Opolszczyźnie. W tę dziedzinę w prow adzają także akta Dyrekcji Po
licji Państw owej w Katowicach, Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego i Na
czelnej Rady Ludowej na Górnym  Śląsku z zasobu Wojewódzkiego 
Archiw um  Państwowego w Katowicach. Polityki władz niem ieckich wo
bec prasy  polskiej na om awianym  terenie dotyczą m ateriały  Rejencji 
Opolskiej i Nadprezydium  Prow incji Górnośląskiej (Wojewódzkie A rchi
wa Państw owe we W rocławiu i Opolu). We w szystkich tych archiw a
liach znajdują się również liczne i wartościowe inform acje o organizacji 
i funkcjonow aniu prasy Śląska Opolskiego.

K onstrukcja pracy oparta j.est na m erytorycznym  podziale problem a
tyki. Rozdział pierwszy przedstaw ia organizację i działalność polskich 
ośrodków wydawniczych na Opolszczyźnie, drugi — politykę władz nie
m ieckich wobec miejscowej prasy polskiej, trzeci — oblicze ideologiczne 
i polityczne om awianych pism, czw arty :— rolę i znaczenie prasy  pol
skiej w życiu społeczeństwa Opolszczyzny.

Rozważania swoje rozpoczyna A utor od zreferow ania stanu prasy 
polskiej Śląska Opolskiego w latach 1922— 1923, do powstania na tym  
teren ie  Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Dalej następuje 
obszerne omówienie s tru k tu ry  organizacyjnej głównych pism w latach 
1923— 1939. Dokładna analiza stosunków własnościowych, układów perso
nalnych  oraz podstaw finansowych i bazy technicznej wydaw nictw  
przeprowadzona została w kontekście sytuacji politycznej w ruchu pol
skim na Opolszczyźnie. Zwrócił także A utor uwagę na istotne zagadnie
n ie źródeł inform acji m iejscowej p rasy  polskiej.

Politykę władz niem ieckich wobec prasy polskiej Śląska Opolskiego 
L. Smółka określa jako działalność w ybitnie negatyw ną, cechującą się 
częstymi i ostrym i represjam i. Zaznacza p rzy  tym , że represje  te 
„w większym stopniu w ynikały z potrzeb tak tyk i władz w polityce wew
nętrznej i zagranicznej niż z niezgodności publikacji polskich gazet 
z obowiązującym  praw em  prasow ym  (s. 79). Podkreśla także A utor duże
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zróżnicowanie m etod zwalczania prasy  polskiej, zwłaszcza po dojściu 
hitlerow ców  do władzy — od konfiskat i procesów podejm owanych 
w oparciu o przepisy praw a (często odpowiednio naginane) aż po szy
kany i b ru ta lny  terro r fizyczny wobec redaktorów , kolporterów  i czy
telników  pism. Przeprow adzone w pracy badania pozw alają stwierdzić, 
że szczególne natężenie represji wobec prasy  polskiej na Opolszczyźnie 
przypadło na lata  1930— 1933, kiedy władze Republiki W eim arskiej sy
stem atycznie uginały się przed ofensyw ą polityczną hitlerowców, okres 
od przew rotu hitlerow skiego do zaw arcia polsko-niem ieckiej deklaracji
0 niestosowaniu przem ocy i porozum ienia prasowego (1933— 1934), lata  
1936— 1937, gdy strona niem iecka w drodze szantażu politycznego chcia
ła wymóc na Polsce możliwie najkorzystniejsze w arunki układu o wza
jem nej ochronie mniejszości narodow ych i wreszcie czasy bezpośrednio 
przed agresją h itlerow ską na Polskę (listopad 1938—w rzesień 1939). 
Przez całe dwudziestolecie m iędzywojenne miejscowe władze niem iec
kie najostrzej zwalczały prasę polską orientacji chrześcijańsko-dem okra- 
tycznej, która w swojej konsekw entnie narodow ej propagandzie stoso
wała bardzo um iejętną taktykę.

Analizę oblicza ideologiczno-politycznego poszczególnych wydaw nictw  
A utor oparł na bardzo słusznym założeniu, że egzegeza ogłaszanych 
przez pisma form alnych deklaracji program owych, nie zawsze dokładnie
1 w yraźnie sprecyzowanych, na pewno nie doprowadzi do tak pełnych 
wniosków, jak  „zbadanie bezpośredniego stosunku prasy śląskiej do kon
kretnych  spraw  obchodzących ludność polską na Śląsku Opolskim w la
tach  1922— 1939” (s. 111). Sposób ujm ow ania owych spraw  konkretnych 
w badanych pism ach przedstaw iony został w form ie wyodrębnienia k il
ku grup zagadnień. Za najw ażniejszą kw estię A utor uznał stosunek po
szczególnych pism Opolszczyzny do m iejscowych organizacji polskiego 
ruchu narodowego. Zreferow ał ponadto postawę badanej prasy  wobec 
społeczeństwa i państw a niemieckiego, Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
problem ów społecznych, gospodarczych i politycznych n a tu ry  ogólnej. 
S krupulatna analiza treści publikacji prasow ych doprowadziła do w ska
zania rozbieżności i podobieństw  między poszczególnymi pismami. 
W oparciu o uzyskane tą  drogą wnioski A utor wyznaczył trzy  o rien ta
cje w prasie polskiej Śląska Opolskiego lat 1922— 1939: 1) radykalno- 
-narodow ą reprezentow aną przez pisma Związku Polaków w Niemczech, 
organizacji podporządkowanej kolejnym  rządom  Drugiej Rzeczypospoli
tej, lansującej poglądy określbne aktualnym i w arunkam i państw a pol
skiego lub ruchu polonijnego działającego w głębi Niemiec; 2) um iarko- 
w anie-narodow ą (chrześcijańsko-dem okratyczną), k tórej eksponentam i 
były pisma tzw. opozycji wobec władz ZPwN, pod względem ideologicz
nym  — zdaniem L. Smółki — badziej dostosowane do narodowościowej
i politycznej specyfiki ówczesnego pogranicza polsko-niemieckiego;
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3) socjaldem okratyczną, będącą odbiciem zasad program ow ych działają
cej w k ra ju  Polskiej P artii Socjalistycznej.

Rolę i znaczenie prasy  polskiej wśród społeczeństwa Opolszczyzny 
A utor rozpatruje, określiwszy w poprzednich rozdziałach system  polity- 
cznoprawny, w którym  działały w ydaw nictwa, kręgi czytelnicze i dy
sponentów. W śród społecznych funkcji badanej prasy  L. Smółka szcze
gólnie podkreśla jej rolę w upowszechnianiu lokalnych i ogólnopolskich 
tradycji narodowych. Zdaniem  Autora, specjalne miejsce zajm owały 
w tej dziedzinie działy literackie pism (w pracy został przedstaw iony 
przegląd zawartości tych działów). Poruszając problem  poczytności p ra 
sy polskiej Śląska Opolskiego stw ierdza Autor, że krąg odbiorców pism 
był znacznie szerszy od liczby abonentów, bowiem rozpowszechnione 
było czytelnictwo zbiorowe. Choć miejscowa prasa z różnych powodów 
nie docierała do wszystkich grup ludności polskiej, to Opolszczyzna pod 
względem rozwoju organizacyjnego czasopiśmiennictwa polskiego i za
sięgu jego oddziaływania społecznego wyraźnie przewyższała inne sku
piska Polaków w ówczesnych Niemczech. Zdaniem  A utora było to spo
wodowane faktem , iż Śląsk Opolski stanowił najw iększy w państw ie 
niem ieckim  obszar zamieszkały przez autochtoniczną ludność polską.

W pracy swojej L. Smółka wyraźnie skoncentrował się na politycz
nych problem ach funkcjonaw ania badanej prasy. Potraktow ał je przy 
tym  jako organiczną część działalności polskiego ruchu narodowego na 
Śląsku Opolskim. Stw ierdzając, że zasadnicze znaczenie m iały pisma 
orientacji ZPwN i w ydaw nictw a orientacji chrześcijańsko-dem okratycz- 
nej, tej drugiej A utor przypisuje o wiele bardziej konstruktyw ną rolę 
niż pismom ZPwN. G eneralny wniosek swoich badań form ułuje n as tę 
pująco: „uzasadniony jest pogląd, iż brak  pokrycia dla radykalizm u na
rodowego w ekonomicznej rzeczywistości ludności polskiej na Śląsku 
Opolskim, tzn. w istnieniu silnych gospodarczo grup  tej ludności, po
wodował, że najbardziej dopasowany do sytuacji ludności polskiej Ślą
ska Opolskiego był program  narodow o-um iarkow any” (s. 189). K rytycz
nie oceniając koncepcję pracy narodowej związanego z władzam i P ań 
stw a Polskiego ZPwN L. Smółka zwraca uwagę, że polityka Drugiej 
Rzeczypospolitej, uw zględniająca in teresy  zwróconych na Wschód „róż
nego rodzaju ruchów prom etejskich”, nie liczyła się „z postulatam i 
organicznej części narodu, jaką była ludność polska Śląska Opolskiego
i innych terenów  wschodnich byłego państw a niem ieckiego” (s. 190). 
W dużej m ierze ułatw iało to władzom niem ieckim  walkę z polskim ru 
chem narodowym, uderzanie przede wszystkim  w ośrodki organizacyjne
i propagandow e tego ruchu.

G eneralnym  zastrzeżeniem , jakie wysunąć można wobec recenzowa
nej pracy, jest chyba zbyt ogólnikowe potraktow anie przez A utora isto
ty  konfliktów w ew nątrz ruchu polskiego na Opolszczyźnie; konfliktów 
bezpośrednio przecież rzu tu jących  na organizację i linię polityczną ba



136 R E C E N Z JE
J

danej prasy. Rozbieżności te zarysowały się zwłaszcza po 1926 r. W y
daje się, że L. Smółka nie zaznaczył w sposób dostatecznie jasny, iż owe 
konflikty w ynikały z ryw alizacji politycznej chrześcijańsko-dem okra- 
tycznego n u rtu  polskiego ruchu narodowego na Śląsku Opolskim z pił- 
sudczykami, którzy po przejęciu władzy w Polsce nadaw ali ton w kie
row nictw ie ZPwN, sterując działalnością Związku za pośrednictw em  
agend dyplom atycznych i wywiadowczych Rzeczypospolitej w Niem
czech. Obrazu tych rozbieżności nie są w stanie ukazać podawane przez 
A utora bez szerszego m erytorycznego rozwinięcia sform ułowania, np.
o kontynuow aniu przez tzw. opozycję wobec władz ZPwN „myśli K aro
la M iarki i N apieralskiego zm odyfikowanych sytuacją lat m iędzyw ojen
nych” (s. 20), o sprzeciwie opozycji wobec pozbawionej dem okratyzm u 
centralizacji w działalności ZPwN, czy o braku znajomości przez kiero
wnictwo ZPwN istotnych problem ów narodowościowych i potrzeb m iej
scowych Śląska Opolskiego. Pew nym  brakiem  pracy, być może spowodo
w anym  względami źródłowymi, jest pominięcie bardziej dokładnego roz
bioru kontaktów  badanej prasy z polskim i instytucjam i finansowo-gospo
darczym i działającym i na Opolszczyźnie, stanowiącym i przecież ważne 
ogniwo ruchu narodowego. Wskazać również należy na całkowicie n ie
fortunne sform ułowanie Autora, że „po 1925 r. w redakcji »Katolika« 
w ystąpiły tendencje indyferentne religijnie, jeśli nie m asońskie” (s. 112). 
Jest to bezkrytyczne powtórzenie (bez znaczenia, że to cytat!) fragm entu 
przytaczanego na s. 29—30 pisma redaktora politycznego „K atolika” do 
prezesa Rady Nadzorczej wydawnictwa.

W sumie jednak książka L. Smółki stanowi poważne podsumowanie 
dotychczasowego stanu wiedzy na tem at prasy  polskiej na Opolszczyźnie, 
a jednocześnie dzięki sięgnięciu A utora do szerokiej bazy źródłowej wnosi 
dużo nowego, zarówno do problem atyki dziejów czasopiśmiennictwa pol
skiego lat m iędzywojennych, jak  i zagadnień działalności polskiego ru 
chu narodowego w Niemczech. Praca przedstaw ia wiele istotnych wnio
sków syntetycznych, a przede wszystkim  ogromną ilość źródłowych in
form acji szczegółowych, najczęściej dotąd jeszcze nie publikowanych, 
a m ających duże znaczenie dla dalszych badań nad prasą polską 
w ówczesnym państw ie niemieckim. Podkreślić należy, że niektóre n a j
ważniejsze inform acje — dane o udziałowcach „K atolika” , obsadzie re 
dakcyjnej wydaw nictw  i nakładach pism — Autor przedstaw ił w formie 
przeglądowych tablic. N ajważniejszym  w alorem  pracy L. Smółki w y
daje się być um iejętne i wyważone połączenie omówienia okoliczności 
powstawania wytw orów  prasow ych i analizy treści badanych pism. 
Dodać warto, że do książki załączona jest wkładka ilustracyjna przed
staw iająca fotokopie egzemplarzy pism, co orientuje w ich szacie, g ra
ficznej.

A ndrzej Notkow ski


