
na wsi opolskiej a biedniejszymi warstwami i rodzącą się burżuazją był konflik
tem klasowym przybierającym postać narodowościową. Jak więc w świetle tego 
wszystkiego przedstawia się kwestia charakteru społecznego i politycznego ruchu 
polskiego na wsi, jakie jest jego prawdziwe oblicze? Nowakowski nie daje wyraź
nej odpowiedzi na te pytania. Do całego postawionego tu problemu podszedł bardzo 
jednostronnie, spojrzał na niego tylko przez pryzmat Giełczyna, a raczej giełczyń- 
skiego gbura. Postępowy charakter ruchu polskiego, którego główną siłą społeczną 
była biedota wiejska i miejska, nie został wydobyty. Podkreślana ha każdym kroku 
rola gbura w podtrzymywaniu i krzewieniu polskości przy prawie całkowitym za
poznawaniu roli innych warstw ma — jak się wydaje — swe źródło w charakterze 
wyzyskanego przez Autora materiału. Mimo wszystko, mimo całego dążenia do 
obiektywnego spojrzenia na zachodzące wypadki w największym stopniu wyzyskany 
został materiał pochodzący od gburów, którzy stanowią zaledwie 5% mieszkańców 
Giełczyna. Trzeba tu zresztą zauważyć, że nawet przedstawienie postawy narodowo- 
-polityczńej samych gburów budzi pewne zastrzeżenia. Tak np. Autor stwierdza, 
iż czynnikiem skłaniającym gbura do oddania głosu za Polską w okresie plebiscytu 
„była w mniejszym lub większym stopniu uświadomiona solidarność z narodem pol
skim i chęć uczestniczenia w budowie własnego państwa ... Głosujący za Polską 
gospodarze chcieli swoją prywatną ojczyznę śląską włączyć do wielkiej ideologicz
nej ojczyzny polskiej“ (s. 76). Skąd jednak, w jaki sposób w świadomości społecz
nej gbura pojawiły się tak ważne elementy, jak np. „chęć uczestniczenia w budowie 
własnego państwa“? W związku z tym warto także zauważyć, że proces germanizacji 
części ludności śląskiej, jej włączania się w obręb niemieckiego organizmu społeczno- 
-gospodarczego został prześledzony znacznie dokładniej i pokazany bardziej prze
konująco niż „proces powolnego wiązania się z narodowością i kulturą polską“ 
(s. 143).

Poruszone tu kwestie nie wyczerpują oczywiście problematyki nader ciekawej 
pracy Nowakowskiego. Poza zasięgiem moich uwag pozostały takie kwestie, jak 
np. rola szkoły i kościoła, walka klasowa na wsi, przeobrażenia zachodzące już 
w warunkach Polski Ludowej itd. Włączenie ich jednak do recenzji zwiększyłoby 
nadmiernie jej objętość i nie pozwoliłoby na pełniejsze wydobycie kwestii najbar
dziej istotnych i dyskusyjnych.

• Marian Orzechowski

„KWARTALNIK OPOLSKI“, 1961, nr 2/26 (numer poświęcony III powstaniu 
śląskiemu).

Omawiany zeszyt „Kwartalnika Opolskiego“ obejmuje w sumie 11 artykułów, 
przyczynków i wspomnień, z czego 6 poświęconych jest powstaniom śląskim. Otwiera 
je krótki artykuł K. Popiołka (W rocznicę trzeciego powstania) o charakterze syn
tetycznym, omawiający węzłową problematykę okresu powstań i - plebiscytu.

Jeden z czołowych dowódców wojskowych III powstania, Jan Wyględa, zajął się 
w swym artykule (Powstanie śląskie na Opolszczyźnie) głównie III powstaniem, kon
centrując się na szczegółowym opisie działań wojskowych na terenie Opolszczyzny. 
Autor pragnął uwypuklić silniej, niż to się zazwyczaj czyni w różnych publikacjach, 
odczytach i artykułach, nasilenie ruchu powstańczego na wsi opolskiej. Artykuł po
zbawiony jest podstawy materiałowej w postaci przypisów, wydaje się być opar
ty głównie na wspomnieniach Autora lub innych uczestników powstania na Opol
szczyźnie.



Na szczególną uwagę zasługuje artykuł A. Mrowca (Peowiacy śląscy przed 
nadzwyczajnym sądem wojskowym w Raciborzu). Autor oparł się na aktach są
dowych niemieckich, związanych z rozprawą w Raciborzu przeciwko schwytanym 
przez władze niemieckie w sierpniu 1919 r. kurierom i innym działaczom POW. 
Materiał przytoczony przez Autora daje dobrą orientację na temat skutków dra
matycznego epizodu sierpniowego — przychwycenia wspomnianych kurierów — 
dla dalszego przebiegu wydarzeń, a w szczególności wyjaśnia, co i ile wiedzieli 
Niemcy o polskich planach i przygotowaniach do I powstania. Co prawda strona 
dokumentacyjna pozostawia sporo do życzenia: Autor rip. nie przytacza, w którym 
mianowicie archiwum znajdują się obecnie wyzyskane przezeń materiały, w przy
pisach pomija nieraz strony powoływanych opracowań itp.

Stefania Mazurek pisze o Udziale kobiet w walce plebiscytowej i powstaniach 
śląskich. Jest to właściwie opis działalności kilkunastu patriotek polskich, oparty 
na wspomnieniach z lat powstań i plebiscytu oraz na cząstkowym materiale praso
wym. Mimo pewnej przypadkowości tak zebranego materiału daje on pogląd na 
stopień ofiarności i gotowości do poświęceń kobiet polskich na Opolszczyźnie w wal
ce o przyłączenie jej do wolnej ojczyzny — rzecz tym cenniejsza, że do tej pory 
bardzo mało wiedzieliśmy i pisaliśmy o roli kobiet w tej walce.

Sprawie postawy Komunistycznej Partii Górnego Śląska w okresie III powstania 
śląskiego poświęcony jest artykuł F. Hawranka. Główną podstawę materiałową ar
tykułu stanowi opracowanie Masłowskiego z r. 1921 (Die Kommunistische Partei 
Oberschlesien und der Mai—Juni Aufstand 1921), ponadto sięga też Autor do nie
których archiwaliów opolskich. Pozwoliło mu to dać trafną analizę postawy KPGSl 
w okresie III powstania oraz umożliwiło wyciągnięcie interesujących wniosków na 
temat przemian w stanowisku partii komunistycznej wobec ruchu powstańczego 
oraz wobec swej dotychczasowej taktyki, zwłaszcza na punkcie rad robotniczych.

Charakter miscellaneum źródłowego ma rzecz F. Szymiczka Stan organizacji 
polskich w Gliwicach w roku 1920. Jest to odtworzenie przypadkowo znalezionego 
przez Autora dokumentu sporządzonego przez Powiatowy Komisariat Plebiscytowy 
w Gliwicach, a zawierającego spis działających w tym mieście w r. 1920 organiza
cji polskich, ich stan liczbowy oraz skład personalny ich zarządów.

W omawianym zeszycie „Kwartalnika Opolskiego“ zamieszczono ponadto kilka 
artykułów i przyczynków nie związanych z problematyką powstań. Są to: J. Sruby 
Polskie organizacje w Bytomiu, T. Minczakiewicza Stosunki ekonomiczne, społecz
ne i narodowościowe na Opolszczyźnie po podziale Śląska, T. Musioła Przyczyny 
upadku polskich szkół mniejszościowych, A. Gorywody O niemieckiej pisowni pol
skich nazwisk na Śląsku oraz S. Owczarka Moja praca oświatowa wśród więźniów 
w  Dachau. Zeszyt zamykają: kronika kulturalna Opolszczyzny, recenzje oraz stresz
czenia w językach obcych.

Należy z uznaniem podnieść inicjatywę Redakcji „Kwartalnika Opolskiego“ wy
dania w związku z 40 rocznicą trzeciego powstania Śląskiego numeru poświęconego 
temu ważnemu wydarzeniu w najnowszych dziejach Śląska. Skupienie się autorów 
głównie na problematyce Opolszczyzny w okresie powstań pozwoli lepiej niż dotąd 
dostrzec, że i teń region wziął żywy i ofiarny udział w walce ludu śląskiego o wy
zwolenie społeczne i narodowe., Temu uznaniu towarzyszy jednakże również akcent 
krytyczny: na omawianym numerze ciąży wyraźnie piętno rocznicowego pośpiechu. 
Materiał zawarty w zeszycie jest często raczej surowcem materiałowym, nie jest 
należycie dopracowany, zarówno autorsko, jak i redakcyjnie (brak lub poważne luki 
w  aparacie naukowym, niedokładności w cytowaniu, duża nierównomierność i nie
określoność charakteru niektórych z zamieszczonych materiałów, tytuły przeważnie



znacznie więcej obiecujące, niż daje tekst odpowiednich artykułów, tu i ówdzie ba- 
łamuctwa faktograficzni lub wątpliwe oceny, wąska na ogół podstawa materia
łowa poszczególnych przyczynków, ich strona j ęzy ko wo-sty li styczna budzi nieraz 
dużo wątpliwości). Trzeba tu mimo wszystko przypomnieć stary truizm, że jakość 
często traci przez ilość, że „szturmowsz'czyzna“ jest zjawiskiem niepożądanym, szcze
gólnie w nauce.

H.

J. G o l d b e r g ,  STOSUNKI AGRARNE W MIASTACH ZIEMI WIELUŃSKIEJ 
W DRUGIEJ POŁOWIE XVII I W XVIII WIEKU, Łódź 1960, s. 231.

Celem powyższej pracy jest „przedstawienie stosunków rolnych, jakie istniały 
w miastach Wieluńszczyzny w drugiej połowie XVII i XVIII w. Sprawy wsi miej
skich uwzględnione zostały tylko w tych wypadkach, kiedy bezpośrednio wiązały 
się z zagadnieniami dotyczącymi mieszczan-rolników. Struktura ekonomiczna i agra- 
ryzacja miast omówione zostały jedynie w zarysie, jako elementy niezbędne do 
szerszego wyjaśnienia głównej problematyki rozprawy“ (s. 12). Problematyka ta 
nie znalazła dotychczas pełniejszego omówienia w naszej historiografii. Wykorzy
stanie licznych materiałów źródłowych, rękopiśmiennych i drukowanych pozwoliło 
Autorowi na ustalenie pewnych typowych cech rozwoju miast ziemi wieluńskiej. 
W pracy poruszono też szereg zagadnień dotyczących bezpośrednio historii Śląska. 
Sąsiedztwo omawianego terenti ze Śląskiem pozwoliło Autorowi na poczynienie 
spostrzeżeń, opartych niekiedy na nowych materiałach archiwalnych, dotyczących 
wzajemnego oddziaływania obu jednostek terytorialnych. Odnosi się to zwłaszcza 
do stosunków gospodarczych. Dla bardziej rozwiniętego pod względem gospodar
czym Śląska stała się Wieluńszczyzna terenem, z którego m. in. sprowadzano pro
dukty żywnościowe (s. 23—24, 114) oraz surowce, jak np. rudę żelaza (s. 63—64). 
Również ludność jej znajdowała niekiedy zatrudnienie w śląskich zakładach prze
mysłowych (s. 64, 67). W pracy znajdujemy też dane odnośnie do wpływu Śląska na 
rozwój miast ziemi wieluńskiej (s. 83, 92), rzemiosła (s. 109), materiały świadczące 
o sprowadzaniu ze Śląska narzędzi rolniczych (s. 147), dane o zbiegostwie chłopów 
(s. 38, 118) i szereg innych.

Przytaczając niektóre dane dotyczące rozwoju przemysłu na Śląsku w drugiej 
połowie XVIII w., Autor mylnie zaznaczył, powołując się na Generalne tabele sta
tystyczne Śląska 1787 roku, że czynnych było wtedy na Śląsku 59 różnych manufak
tur (s. 64), gdyż powyższa liczba odnosi się jedynie do części manufaktur śląskich.

Z. K. *
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