
Pragniemy jeszcze wysunąć kilka zarzutów pod adresem wydawnictwa. Praca 
W. Urbana jest wydana niedbale. Roi się w niej od błędów zawinionych przez 
korektę, jak brak liter w wyrazach lub ich przestawienie. Zbyt częste są również 
błędy stylistyczne. Przy uważnym redagowaniu pracy były one całkowicie do 
uniknięcia.

Na zakończenie należy stwierdzić, że mimo pewnych usterek i niedociągnięć 
monografia W. Urbana jest bardzo cennym przyczynkiem do dziejów Śląska w XV w. 
Zawiera ona ogromne bogactwo materiału faktograficznego, w dużym stopniu dotąd 
nie znanego, i stanowi poważną pozycję w dorobku historiografii polskiej, zajmującej 
się dziejami ziemi śląskiej.

Barbara Leszczyńska

J. K o l á r ,  ČESKÁ ZÁBAVNÁ PRÓZA 16. STOLETÍ A TZV. KNÍŽKY LIDO
VÉHO ČTENI (Rozpravy Československé Akademie Věd, Ročník 70, Sešit 11, Praha 
1960).

Studium J. Kolára składa się z dwu części analitycznych i z ogólnego wstępu 
podejmującego analizę terminologii w zakresie dawnej literatury ludowej. Idzie tu
0 analizę terminu knížky lidového čtení. Termin ten wniósł do literaturoznawstwa 
czeskiego J. Machał (termin niemiecki Volksbuch). Za wzorem niemieckim termin 
przeszedł do literatury czeskiej z dwoistą semantyką; oznacza w sferze węższej 
ludową literaturę piękną, w sferze zaś szerszej księgarską produkcję popularną 
przeznaczoną dla ludu. Autor podejmuje próbę dokładniejszej analizy socjologicznej 
odbiorców tej produkcji. Jest to oczywiście rozumowanie hipotetyczne, informacje 
źródłowe w tym zakresie są w Czechach i u nas skąpe.

W części pierwszej omówiono czeską prozę popularną w. XVI i repertuar po
pularnych książeczek po klęsce białogórskiej. W części drugiej opisano historię 
czterech tekstów na przestrzeni od XV/XVI wieku do XIX w. Jest to nie tylko 
interesujący szkic bibliograficzny i historycznoliteracki, jest to równie ciekawa 
„ankieta“, opisująca rozwój i socjologię czytelnictwa.

Opisane zostały cztery romanse: 1. Kroniky o Štilfridu a Bruncvíkovi (4 przekazy 
rękopiśmienne z drugiej połowy XV w., 14 wydań datowych od r. 1691 do r. 1878
1 26 wydań nie datowanych, ale pochodzących z okresu od końca XVII do końca 
XIX w.); 2. Kronika o císaři Jovianovi (2 przekazy rękopiśmienne z XV w., 4 wy
dania datowane z lat 1773—1795, wreszcie 5 wydań nie datowanych, a pochodzących 
z różnych czasów: od przełomu XVI/XVII w. do początków XIX w.); 3. Kronika 
o Meluzině (15 wydań od r. 1555 do r. 1892, 12 wydań nie datowanych lub znanych 
tylko z fragmentów. Według przypuszczeń autora ukazywały się one na przestrzeni 
jednego wieku: od końca XVIII do końca XIX w.); 4. Kronika o Peritonovi a Dioni- 
dovi (Zachowało się 8 wydań datowanych z lat 1592—1874, istnieje ponadto 5 wydań 
z okresu XVII—XIX w.).

Powyższe dane są oczywiście niepełne. Nie ze wszystkich wydań pozostał do 
dziś ślad w postaci egzemplarza, a i rzeczywistość biblioteczna zawsze przynosi 
niespodzianki. Wystarczy jednak przyjrzeć się powyższej statystyce, aby odczytać 
z niej społeczny sens owej produkcji i jej funkcję w edukacji narodowej. Rzecz 
znamienna, że teksty pochodzące najczęściej z średniowiecza w dobie czeskiego 
odrodzenia, tj. w XVIII wieku i jeszcze przez wiek XIX, są popularnym towarem 
straganowym. Dla przykładu podamy Kroniky o Štilfridu a Bruncvíkovi (wydania 
datowane): wiek XVII — jedno wydanie z r. 1691; wiek XVIII — trzy wydania 
z 1. 1738, 1760, 1763; wiek XIX — dziesięć wydań gromadzących się szczególnie



wokół połowy wieku. Jedno wydanie w r. 1806, pozostałe z lat 1844—1878. Podobnie 
przedstawia się datowanie hipotetyczne wydań nie datowanych. Tkwi w tych ze
stawieniach interesujący a nie podjęty temat: analiza źródeł owej poczytności sta
rych „romansów“ w w. XIX. To równocześnie problem historycznoliteracki i kulturo- 
znawczy.

Próby porównania sytuacji czeskiej i polskiej w tym zakresie podjąć niestety 
nie można. U nas bowiem nie zajęto się dotąd poważniej analizą dziewiętnasto
wiecznych książeczek dla ludu. Poważne miejsce w tym repertuarze wydawniczym 
zajmowały historie staropolskie. Produkcję romansową oficyn szesnasto wiecznych 
znamy dobrze dzięki studiom J. Krzyżanowskiego. Wiek XVII wymaga u nas zba
dania. W przeciwieństwie do literatury czeskiej jest to u nas okres płodny w nowości 
powieściowe. W badaniach nad powieścią wieku XVIII i XIX w Polsce kładziono 
główny nacisk na dzieła nowe, a raczej tylko anegdotycznie wspomina się o wzno
wieniach starzyzny. Tymczasem jest to istotny problem kulturalny i socjologiczny. 
Do końca w. XIX owa średniowieczna i renesansowa literatura jest żywym czyn
nikiem kształtującym w jakimś stopniu pojęcia, normy etyczne, gusty czytelnika 
ludowego na całym obszarze etnicznie polskim. Jest ona wzorem żywo oddziałującym 
na ustną tradycję. Zapewne dlatego działacze oświatowi w XIX w. (nie tylko 
przedsiębiorcy liczący na zysk) wydają owe stare książeczki. Meluzynę kupują na 
straganie odpustowym chłopi kujawscy, dla czytelnika śląskiego wydaje Lompa 
Historię o szlachetnej Meluzynie (Oleśno 1847). Tego typu pozycji jest więcej w bi
bliografii Lompy. Dodajmy, że na Śląsku pełniły one dodatkową rolę: utrwalenia 
starej, a żywej jeszcze tradycji polskiej lektury rozrywkowej.

Czesław Hernas

K. K e r  s t e n ,  PLANY I ORGANIZACJA MIGRACJI LUDNOŚCI ROLNICZEJ 
NA ZIEMIE ZACHODNIE w 1945 r. (Kwartalnik Historyczny, I960, nr 3, s. 682—696).

Procesy migracji ludności dokonywające się na polskich Ziemiach Zachodnich 
i Północnych od zakończenia drugiej wojny światowej są przedmiotem badań za
równo historyków polskich, jak i zagranicznych. Badania nad migracją i zagadnie
niem współżycia różnych grup ludności prowadził w ubiegłych latach Instytut Śląski 
w Opolu oraz Zakład Socjologii i Historii Kultury PAN. Masowa repatriacja i osad
nictwo na Ziemiach Zachodnich oraz zetknięcie się tych mas z rodzimą, etnicznie 
polską ludnością było m. in. bodźcem do opracowania ciekawego tematu współżycia 
różnych grup ludnościowychi. Podjęte zostały także inne tematy, jednakże właściwie 
zaniedbany był dotąd problem organizacji i planowej akcji migracji ludności na 
Ziemie Zachodnie. Trzeba zwrócić uwagę, że osadnictwo polskie na tych obszarach 
jest również przedmiotem starannych studiów prowadzonych w ośrodkach emigracji 
polskiej w Stanach Zjednoczonych A. P. (np. Z. Kruszewski w Chicago, J. Wytrwał 
w Detroit). Zrozumiałe duże zainteresowanie wynikami polskiego osadnictwa wy
kazują także ośrodki naukowe w Niemczech Zachodnich.

Krystyna Kersten ogłosiła w „Kwartalniku Historycznym“ wynik bardzo wni
kliwych studiów nad planami i organizacją migracji ludności rolniczej na Ziemie

1 Szczegółowe omówienie całego dotychczasowego dorobku naukowego na temat 
migracji na Ziemie Zachodnie wykracza poza ramy niniejszej recenzji. Warto jednak 
zwrócić uwagę na wyniki prac prowadzonych w ramach Śląskiego Instytutu Nauko
wego w Katowicach (por. np. Komunikaty) oraz w Instytucie Śląskim w Opolu. 
Wnikliwe studium ogłosił np. w II tomie „Studiów Śląskich“ K. Z y g u 1 s k i pt. 
Małżeństwa mieszane w Opolu w latach 1945—1957.


