
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.



Zachodnie w 1945 r. Dodajmy od razu, że artykuł o charakterze ogólnym oparty 
jest głównie na bogatych zespołach nie publikowanych dotąd akt centralnych władz 
administracji państwowej, a częściowo także w zespołach przechowywanych w ar
chiwach prowincjonalnych. Nie trzeba dłużej uzasadniać, że publikacja nieznanych 
zespołów centralnych ma duże znaczenie dla historyków zajmujących się zagadnie
niami migracji, założywszy, że materiał zostanie podany umiejętnie. Temat opraco
wany przez K. Kersten z dużą erudycją wskazuje na dobry warsztat naukowy. Jest 
to tym bardziej istotne, że Autorka musiała bez pomocy naukowych, literatury, 
statystyki itp. rozwiązywać wiele problemów stycznych z tematem, korzystając 
w dodatku tylko z nie uporządkowanych i zdekompletowanych zespołów archiwalnych.

Koncepcje migracji zorganizowanej pojawiły się w okresie, gdy oddziały Czer
wonej Armii i Wojska Polskiego rozpoczęły dopiero bój o wyzwolenie Ziem Za
chodnich i Północnych. Cechą charakterystyczną było oparcie planów migracji na 
zasadach naukowych. Plany Rady Naukowej z czerwca 1945 r. zakładały połączenie 
koncepcji racjonalnego zaludnienia Ziem Zachodnich z uzdrowieniem struktury 
społecznej i gospodarczej Polski Centralnej. Należało przy tym uwzględnić nie tylko 
problem naprawy struktury rolnej i problem terenów przeludnionych na ziemiach 
starych, ale ponadto szczególnie ważną sprawę przeniesienia na Ziemie Odzyskane 
ogromnych mas repatriantów z zachodnich obszarów ZSRR. Zdaniem K. Kersten 
zadanie migracji zorganizowanej nie było możliwe do zrealizowania ze względu 
na wyniszczenie kraju przez wojnę i okupację, ze względu na potrzebę uruchomienia 
przemysłu i transportu itp. czynników. Możliwość planowej migracji, opartej na 
założeniach naukowych, przekreśla, zdaniem Autorki, masowość migracji. Widzi 
również Autorka „skomplikowany i biurokratyczny tryb przesiedlenia“ PUR-u oraz 
błędy ówczesnego Ministerstwa Administracji Publicznej. Wydaje się jednak, że 
w tym miejscu, obwiniając zwłaszcza PUR, Autorka przytoczyła zbyt słabe argu
menty na poparcie swej tezy. Prawdą jest, że warunek przekazania dotychczasowego 
gospodarstwa do dyspozycji państwa stawiany osadnikom z Polski centralnej mógł 
hamować osadnictwo. Na szczęście został on przez PUR uchylony po kilku dniach, 
nie mógł zatem odgrywać żadnej większej roli, a że błąd dostrzeżono szybko, może 
to tylko dodatnio świadczyć o systemie działania PUR.

Słusznie oddzieliła Autorka ruch repatriacyjny od ruchu przesiedleńczego. Ruch 
repatriacyjny kierowany był przez państwo w myśl koncepcji organizacyjnej. Nie 
udało się jednak zdaniem K. Kersten zrealizować koncepcji o społecznym, ogólno
narodowym charakterze ruchu przesiedleńczego. Przyczyną był tu brak środków 
organizacji i sił. Zdaniem K. Kersten organizacja osadnictwa była domeną władz 
administracyjnych. Taki pogląd podany bez zastrzeżeń nie wydaje się przekonywa
jący, przynajmniej nie w odniesieniu do całości Ziem Odzyskanych. Na wysunięcie 
takich wniosków można by sobie pozwolić po dokładnym zbadaniu całego problemu 
migracji. E. Osmańczyk zwrócił już uwagę na Konferencji Śląskiej IH PAN we 
Wrocławiu (1953) na rolę PPR w organizowaniu akcji osadniczej. Uchwałą Plenum 
KC PPR w czerwcu 1945 r. wszystkie komitety wojewódzkie, powiatowe i miejskie 
na starych ziemiach miały w terminie do 1 sierpnia „przerzucić na Ziemie Za
chodnie nie mniej niż 25 000 sprawdzonych członków partii“. Poważnie wzmocniony 
tą akcją aktyw partyjny na Śląsku był w stanie wówczas zorganizować gigantyczną 
akcję osadniczą 2.

Należy także zwrócić uwagę na akcję osadniczą chłopów małopolskich osiedlo
nych przez zespół prof. dra W. Stysia we wioskach pudwrocławskich. Aczkolwiek

2 E. O s m a ń c z y k ,  Śląsk w Polsce Ludowej (Konferencja Śląska IH PAN, 
t. II, Wrocław 1954, s. 206).



akcja prof. Stysia wywołała wiele sporów, nie można jej przecież odmówić cha
rakteru planowego i naukowego.

Wydaje się również, że niesłuszne jest pominięcie w pracy planowej i zorgani
zowanej akcji osadnictwa wojskowego na Pomorzu i na Śląsku. Nie brak tu przecież 
materiałów źródłowych.

Czytelnik odnosi wrażenie, że na pracy przelicznych instytucji zajmujących się 
akcją osadniczą na Ziemiach Zachodnich zaciążyły w decydującym stopniu błędy 
i niedomagania. W akcji osadniczej popełniono na pewno wiele istotnych błędów, 
nie brano np. pod uwagę zagadnień rejonizacji, ludność wiejską osiedlono w mia
stach itd. Trzeba jednak zwrócić uwagę na pewne fazy działania instytucji zajmują
cych się osadnictwem. W akcji osadniczej z 1945 r. nie widziałbym tylko błędów 
i niedomagań. Wydaje mi się, że instytucje zajmujące się osadnictwem działały coraz 
lepiej w miarę krzepnięcia władzy ludowej i w miarę rozwoju aparatu państwowego. 
Likwidacja wydziałów i referatów osiedleńczych we wrześniu 1945 r., miała przecież 
wpływ na akcję osiedleńczą. Usprawniło ją szczególnie powołanie Ministerstwa 
Ziem Odzyskanych. Niesłuszne byłoby również pominięcie wpływu pewnych mo
mentów polityki międzynarodowej na akcję osiedleńczą. Mam tu m. in. na myśli 
przebieg osadnictwa po Konferencji Poczdamskiej.

Bardzo ciekawy artykuł K. Kersten pobudza do wypowiedzi polemicznych, co 
świadczy niewątpliwie o jego wartości. Jest to temat aktualny i tym bardziej po
trzebny, że stan wiedzy o osadnictwie na Ziemiach Zachodnich jest wciąż mały. 
Stąd też inicjatywę K. Kersten podjęcia badań archiwalnych nad osadnictwem na 
omawianym terenie należy szczególnie gorąco powitać.

Karol Jońca

A. D y g a c z ,  PIEŚNI GÓRNICZE. STUDIUM I MATERIAŁY, Katowice 1960, 
„Śląsk“, 8°, s. 158, 2 nlb., mapka, nuty. Wojewódzki Ośrodek Kulturalno-Oświatowy 
w Katowicach. Cena zł 20,—.

Wzmianki o pracach naukowych naszych folklorystów rzadko kiedy pojawiają 
się na łamach czasopism par excellence historycznych. Dlatego więc dobrze będzie 
zapoznać się z jedną z takich prac, tym bardziej że jej Autor, A. Dygacz, znany 
folklorysta i muzykolog śląski, ma za sobą spory dorobek w tej dyscyplinie wiedzy. 
Dość wymienić takie pozycje, jak Pieśni opolskie, Pieśni powstańcze, Śpiewnik pieśni 
górniczych (to ten pierwszy z r. 1956), by się przekonać, że Autor zasługuje na 
wzmiankę w naszym „Kwartalniku“. Poza tym Autor słusznie ostatnio został jednym 
z trzech laureatów nagród artystycznych miasta Katowic za rok 1960, przy czym 
w głównej mierze o nagrodzie zadecydowała właśnie omawiana praca, za którą 
jeszcze w dniu święta górniczego Minister GiE, inż. J. Mitręga, wręczył mu osobną 
nagrodę pieniężną.

Ostatnio wydany zbiór pieśni górniczych A. Dygacza zasługuje na naszą wzmian
kę również i dlatego, gdyż Autor porusza w nim — a ściślej mówiąc w studium 
do materiałów — szereg problemów żywo mogących interesować historyków śląskich. 
Takie sprawy, jak zakazy i ograniczenia muzykowania w dawnych czasach, auten
tyzm i falsyfikaty niemieckiej pieśni górniczej na Śląsku oraz związane z tym 
tendencje do zacierania konfliktów klasowych (m. in. Autor demaskuje takich 
„przyjaciół“ górników śląskich, jak np. A. Perlička lub L. Chroboka), dalej rola 
polskiej, rodzimej i samorodnej pieśni górniczej, jej oddziaływanie i funkcja spo
łeczna, i wreszcie stan badań oraz ich zasięg chronologiczny i terytorialny — nie
wątpliwie mogą i powinny zainteresować historyków kultury i oświaty ludowej


