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Śląskie studia historyczno-teologiczne 46,2 (2013), s. 498-502 

zdzisław gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej, Wydawnic-
two uniwersytetu Śląskiego, katowice 2012, 534 s. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach 2923).

Problem bibliotek jako kulturotwórczego zjawiska w okresie międzywojennym nie 
doczekał się zbyt wielu opracowań. W dotychczasowej literaturze bibliologicznej poja-
wiło się kilka prac, które poruszają sprawy kulturalno-oświatowe najczęściej w ujęciu 
wąskim i specjalistycznym. Praca zdzisława gębołysia Biblioteki mniejszości niemieckiej 
w II Rzeczypospolitej stanowi częściowe uzupełnienie tego zagadnienia. Podjęty przez 
autora temat jest złożony nie tylko z powodu obszernego zasięgu terytorialnego i zakresu 
badanej kwestii, ale również ze względu na niełatwą możliwość dotarcia do wielu rozpro-
szonych materiałów źródłowych. gębołyś za cel postawił sobie „odtworzenie standardów 
funkcjonowania biblioteki mniejszości niemieckiej (wielkość, struktura księgozbioru, na-
bytki, personel, finanse, podstawy prawne) – zatem rekonstrukcję «wnętrza» biblioteki” 1. 
równolegle do tak postawionego zadania autor zamierzał też zadbać o ustalenie efektów 
działalności bibliotek, w tym o dokonanie sumarycznego – obejmującego wszystkie bi-
blioteki oraz poszczególne typy bibliotek – zestawienia / sprawozdania, zawierającego 
informacje o liczbie wypożyczeń, o liczbie czytelników, o preferencjach czytelniczych, 
co wymagało znajomości zagadnień historycznych, bibliologicznych, politycznych i go-
spodarczych badanego obszaru.

1 z. gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo uniwer-
sytetu Śląskiego, katowice 2012, s. 52 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
2923).
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Pracę otwiera obszerne omówienie zatytułowane Zagadnienia wstępne, na które skła-
da się prezentacja przedmiotu badań oraz szczegółowy stan badań, z uwzględnieniem 
historiografii polskiej i niemieckiej. Bazę źródłową rozprawy tworzą materiały archiwal-
ne z archiwów polskich i niemieckich. Ponadto poszukiwania źródłowe objęły archiwa 
za wschodnią i południową granicą Polski. W podobnym kierunku szły poszukiwania  
w bibliotekach, w których dokonywano głównie analizy dokumentów drukowanych, do-
pełniając przedmiot badań o najnowsze opracowania. znakomitym uzupełnieniem źródeł 
rękopiśmiennych i drukowanych była prasa dawna i współczesna, a także bogate zbiory 
norm.

Merytoryczną część pracy otwiera analiza znaczenia bibliotek w życiu mniejszości 
niemieckiej na ziemiach polskich do 1918 roku. granice terytorialne wyznaczały skupiska 
ludności niemieckiej na górnym Śląsku, Pomorzu i w Wielkopolsce, a także mniej licznie 
w galicji, na kresach rzeczypospolitej i w królestwie kongresowym (głównie ziemia 
łódzka). szczególnego znaczenia w zakresie polityki bibliotecznej i w rozpowszechnia-
niu książki nabiera zorganizowana działalność państwowa, stowarzyszeniowa i kościelna, 
która obejmowała wszystkie obszary niemieckojęzyczne. Warto podkreślić specyficzną 
rolę słowa drukowanego w życiu wspólnoty kościoła ewangelickiego, którego wyznaw-
cami byli głównie niemcy zamieszkujący ziemie polskie. nie należy również zapominać 
o misji szkoły niemieckiej w upowszechnianiu czytelnictwa.

analiza uwarunkowań historycznych poprzedzających okres międzywojenny pozwo-
liła na wyciągnięcie wniosków zawartych w kolejnym rozdziale, dotyczącym liczebno-
ści i rozmieszczenia mniejszości niemieckiej w ii rzeczypospolitej. dane statystyczne  
i demograficzne z lat międzywojennych wskazują, że mniejszość ta plasowała się na pią-
tym miejscu – po ukraińcach, Żydach, rusinach i Białorusinach zamieszkujących obszar 
ii rzeczypospolitej. zauważa się również, że mimo wspólnych interesów narodowych 
mniejszość niemiecka w Polsce była zbiorowością niejednorodną tak pod względem po-
chodzenia (na przykład: niemcy z czech, niemcy z Palatynatu, szwabi, Ślązacy), jak 
i wyznania (katolicy, protestanci). nie da się ukryć, że mimo wielu różnic mniejszość 
niemiecka była najprężniejszą i najmocniejszą grupą narodowościową pod względem eko-
nomicznym, gospodarczym i kulturotwórczym, co w znacznym stopniu pomagało rozwo-
jowi życia oświatowego i społeczno-kulturalnego.

kolejnym omawianym zagadnieniem jest Ogólna charakterystyka bibliotek mniejszo-
ści niemieckiej, poczynając od przedstawienia struktury organizacyjnej tych placówek, 
poprzez ich zasięg terytorialny i zaproponowaną typologię. Wyodrębniono miejsca naj-
bardziej reprezentatywne – między innymi biblioteki oświatowe, szkolne i naukowe. ty-
pologia ta została przyjęta ze względu na znaczną liczbę użytkowników odwiedzających 
biblioteki i profil zgromadzonego księgozbioru. Podstawowym zadaniem bibliotek mniej-
szości niemieckich, zwłaszcza oświatowych i szkolnych, rzadziej bibliotek naukowych 
było zaspokojenie potrzeb czytelniczych i rozwój działalności kulturalnej wśród ludności 
niemieckiej. Placówki te wspierane były przez stowarzyszenia wyznaniowe, młodzieżo-
we, związkowe i zawodowe.

zagadnienie organizacji bibliotekarstwa niemieckiego zilustrowano w rozdziale 
przedstawiającym Politykę kulturalną i biblioteczną mniejszości niemieckiej. społeczność 
ta otrzymywała pomoc finansową z niemiec na szeroko rozbudowaną działalność organi-
zacyjną, oświatową, kulturalną, religijną, gospodarczą i polityczną. dzięki tym dotacjom 
zakładano nowe biblioteki, wspierano biblioteki już istniejące, w których księgozbiory 
rozrastały się i przybywało wykształconej kadry bibliotecznej.

Podstawy prawne normujące relacje kościoła i Państwa oraz akty normatywne doty-
czące szkolnictwa niemieckiego przeanalizowano w rozdziale Aspekty prawne i finansowe 
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funkcjonowania bibliotek. W nim przedstawiono również zasady finansowania bibliotek  
i sposoby rozdziału środków finansowych na krzewienie kultury niemieckiej w Polsce. 
dla prawidłowego funkcjonowania budżetu opracowano strukturę wydatków bibliotecz-
nych, przeznaczając środki na zakup dokumentów i wyposażenia do bibliotek, utrzyma-
nie tych placówek oraz fundusz osobowy i płace pracowników. 

W dalszej części pracy zaprezentowano Organizację, budowę i strukturę księgozbio-
rów w poszczególnych typach bibliotek, poczynając od oświatowych, poprzez naukowe 
i szkolne. zwrócono uwagę na strukturę organizacyjną bibliotek, przeanalizowano wiel-
kość księgozbiorów, a także zajęto się strukturą treściową zasobów. Penetracja dokumen-
tacji bibliotecznej, zwłaszcza ksiąg akcesyjnych, inwentarzowych i katalogów bibliotecz-
nych, przybliżyły zawartość księgozbiorów i pozwoliły wnioskować o typologii literatury 
i wybranych autorach. 

Prześledzono ponadto Udostępnianie zbiorów. W rozdziale tym wyniki badań staty-
stycznych odzwierciedlają stan czytelnictwa zbiorów i sposób, w jaki kształtowały się zain-
teresowania czytelnicze w poszczególnych typach bibliotek. niemały wpływ na promocję 
czytelnictwa mieli działacze polityczni, publicyści, przedstawiciele stowarzyszeń oświato-
wych i kulturalnych oraz organizatorzy imprez propagujących książki i czasopisma.

znaczny udział w promowaniu literatury niemieckiej mieli bibliotekarze i ich pra-
cy poświęcono rozdział pod tytułem Aktywność zawodowa bibliotekarzy. W większości 
przypadków byli to aktywni społecznicy (na przykład nauczyciele, pastorzy, urzędnicy), 
bez przygotowania zawodowego, którzy umiejętności bibliotekarskie zdobywali w trakcie 
pracy, na kursach i szkoleniach oraz wykładach organizowanych w Polsce i w niemczech. 
Pierwszoplanowymi postaciami niemieckiego bibliotekarstwa byli bibliotekarze kierują-
cy związkami bibliotek niemieckich, którzy odpowiadali za organizację, rozwój, środki 
finansowe przeznaczone na płace, zakup książek, utrzymanie lokali i wyposażenie. za-
danie to powierzano najczęściej osobom z odpowiednimi predyspozycjami osobowymi  
i kwalifikacjami bibliotekarskimi. Profesjonalni bibliotekarze publikowali swoje teksty na 
łamach czasopism fachowych i kulturalno-oświatowych.

kolejny rozdział ilustruje Aktywność biblioteczną niebibliotecznych instytucji mniej-
szości niemieckiej, do których należały kościoły, szkoły, spółdzielnie, instytucje finanso-
we. największy udział w życiu kulturalno-oświatowym w ii rzeczypospolitej przypisuje 
się kościołowi – tak ewangelickiemu, jak i katolickiemu. istotny wkład w życie kulturalne 
wyznawców kościoła ewangelickiego miały głównie domy parafialne, ochronki, stowa-
rzyszenia, organizacje charytatywne. natomiast katolicy niemieccy byli stosunkowo nie-
liczną grupą, znacznie rozproszoną terytorialnie. ich działalność kulturalno-oświatowa 
koncentrowała się wokół parafii, przy których zakładano biblioteki, i w nielicznych sto-
warzyszeniach. 

kościół i rodzina były tymi miejscami, w których kształtowało się silne poczucie toż-
samości narodowej mniejszość niemieckiej. Podobny wpływ miało szkolnictwo niemiec-
kojęzyczne, mające uprzywilejowaną pozycję, gdyż stanowiło część państwowego syste-
mu oświaty, tworzonego przez szkoły powszechne, średnie, seminaria nauczycielskie oraz 
szkoły zawodowe, a także ochronki i przedszkola. starano się objąć opieką szkolną jak 
największą liczbę dzieci i młodzieży, dlatego wprowadzono system nauczania wędrow-
nego, w myśl którego nauczyciele wędrowni nie tylko nauczali, ale również rozprowadza-
li książki i czasopisma niemieckie, kalendarze, a często zakładali biblioteki wędrowne. 
Wszystkie te przedsięwzięcia były wspierane przez niemieckich ziemian, przez instytucje 
finansowe (jak na przykład banki), przez przemysł i handel oraz przez niemiecki ruch 
spółdzielczy. 
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uzupełnieniem działalności instytucji niebibliotecznych na rzecz mniejszości niemiec-
kiej był ruch prasowy, wydawniczy i księgarski. niemiecka prasa stanowiła ważny instru-
ment pracy kulturalno-oświatowej, była narzędziem doskonalenia zawodowego, orężem 
w walce o zachowanie języka ojczystego, a także kanałem promocji książki i biblioteki 
niemieckiej. Biblioteki zaopatrywano w książki z niemieckich firm wydawniczych oraz  
z instytucji państwowych i prywatnych, wykorzystując sieć handlu księgarskiego.

dalsze badania ukierunkowano na Aktywność kulturalno-oświatową i biblioteczną 
organizacji pozabibliotecznych. na pierwszy plan wysuwają się organizacje polityczne  
o zasięgu ogólnopolskim, następnie regionalne organizacje konsolidacyjne oraz partie po-
lityczne i częściowo podporządkowane im związki zawodowe, a także ruch młodzieżowy.
ugrupowania te zazwyczaj pośrednio zajmowały się sprawami kultury i oświaty. Ważne
miejsce w życiu mniejszości niemieckiej stanowiły także organizacje kulturalno-oświa-
towe i naukowe – zarówno te o zasięgu ogólnopolskim, jak i stowarzyszenia regionalne.
istotną rolę w upowszechnianiu języka niemieckiego i niemieckiej kultury odegrały ruchy:
ruch śpiewaczy i muzyczny, teatralny, sportowy i gimnastyczny oraz zawodowy. niemcy
tworzyli przy organizacjach, stowarzyszeniach i związkach samodzielne biblioteki, po-
mimo istnienia dobrze funkcjonujących bibliotek oświatowych, szkolnych i naukowych.

temat bibliotek mniejszości niemieckiej w ii rzeczypospolitej zamyka omówienie 
Stosunku władz polskich i niemieckich do bibliotek mniejszości niemieckiej w Polsce. 
Mniejszość niemiecka w ii rzeczypospolitej w świetle postanowień tak zwanego trak-
tatu mniejszościowego posiadała pełnię praw obywatelskich oraz swobodę w działalno-
ści kulturalno-oświatowej. Przeszkodą w sprawnym realizowaniu tych postanowień były 
uwarunkowania historyczne, polityczne, a nawet psychologiczne, które nie ułatwiały 
wzajemnych relacji i odniesień. stosunek polskiego społeczeństwa do niemieckich biblio-
tek cechowała obojętność. Podobnie rzecz miała się ze stosunkiem społeczności niemiec-
kiej do bibliotek polskich. nie dochodziło również do integracji między bibliotekarzami 
polskimi i niemieckimi. Polacy postrzegali bibliotekarstwo niemieckie jako mechanizm 
germanizacji, natomiast niemcy oceniali działalność bibliotek polskich w kategoriach re-
polonizacyjnych. 

ostatni rozdział pracy poświęcony jest Bibliotekom pozostałych mniejszości narodo-
wych w Polsce międzywojennej. zaprezentowano w nim strukturę społeczną poszczegól-
nych narodowości i na tym tle przedstawiono działalność bibliotek mniejszości: ukraiń-
skiej, żydowskiej, białoruskiej, litewskiej, czeskiej, rosyjskiej oraz bibliotek w Wolnym 
Mieście gdańsku. należy nadmienić, że ludność mniejszości narodowych zamieszkują-
ca tereny ii rzeczypospolitej posiadała pełną swobodę co do zachowania i rozwijania 
swojej tożsamości narodowej, uczestnicząc aktywnie w życiu politycznym, związkowym  
i kulturalno-oświatowym. Biblioteki były tymi placówkami, które oprócz funkcji kultu-
rotwórczej pełniły rolę integracyjną i były miejscem spotkań dla twórców, pisarzy, czytel-
ników i grup lokalnej mniejszości narodowej. Poprzez udostępnianie książek i czasopism 
swoim rodakom, pielęgnowały mowę ojczystą i pamięć o swoim narodzie.

Warte podkreślenia jest to, że spośród wszystkich mniejszości przebywających na 
ziemiach ii rzeczypospolitej mniejszość niemiecka miała najzasobniej wyposażone bi-
blioteki i najlepiej opracowaną ich strukturę organizacyjną i funkcjonalną. autor pracy 
zaznaczył w Zakończeniu, że mniejszość niemiecka stworzyła zbiór organizacji i instytu-
cji podtrzymujących tożsamość narodową niemców. 

uzupełnieniem pracy jest aneks z gruntownie opracowanymi tabelami, do których 
materiał został pozyskany ze źródeł archiwalnych, oraz dwa indeksy: osobowy i nazw 
miejscowości. W rozbudowanej i szczegółowej bibliografii dominuje literatura w języku 
niemieckim, zwłaszcza w tej części, która dotyczy wykorzystanych katalogów bibliotecz-
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nych, bibliografii, pamiętników, wspomnień, korespondencji oraz spisów książek i wyka-
zów prasy.

Praca zdzisława gębołysia jest obszernym, liczącym 534 strony kompendium, które 
opracowane na archiwalnym materiale i dokumentach źródłach może służyć do dalszych 
pogłębionych badań źródłoznawczych, statystycznych, historycznych i bibliologicznych. 
zebrany i wnikliwie opracowany materiał będzie wykorzystany przez pracowników na-
ukowych i studentów podczas zajęć w zakresie bibliotekarstwa historycznego, jak rów-
nież spożytkowany przez badaczy do analizy porównawczej bibliotekarstwa polskiego  
i niemieckiego, a zwłaszcza mniejszości niemieckiej oraz innych mniejszości z terenu  
ii rzeczypospolitej.

bogumiła warząchowska

 




