
Żadna wroga siła nie była jednak w stanie wstrzymać procesu odbudowy, 
a następnie szerokiej rozbudowy życia gospodarczego, kulturalnego i politycz
nego na Śląsku. Całkowita odbudowa zniszczonych zakładów produkcyjnych, 
budowa nowych, nie znanych tu poprzednio przemysłów, olbrzymia rozbu
dowa kopalnictwa, hutnictwa, metalurgii, energetyki, chemii, a równoczes
ne utworzenie kilkunastu wyższych uczelni, m. in. w miastach, które takich 
placówek w ogóle nie miały, ogromne poszerzenie szkolnictwa średniego i pod
stawowego, gęstej sieci bibliotek, placówek kulturalnych — domów kultury, 
świetlic, teatrów, chórów, orkiestr — olbrzymie rozszerzenie i podniesienie 
poziomu służby zdrowia itd. itd. — to wszystko zestawione w jednej pracy 
daje pogląd na wielkość przebytej drogi przez masy pracujące Śląska.

Całość pracy podzielił Osmańczyk na cztery zasadnicze części: wstęp, lata 
1945—1946 — okres gojenia ran wojennych, okres Planu Trzyletniego i okres 
Planu Sześcioletniego. W ostatniej zajął się awansem społecznym i narodowym 
Śląska. Ale awans ten widać nie tylko w tej części; przewija się on przez całą 
pracę, wynika z wielkich przemian jako coś naturalnego, organicznie wyros
łego z nowych warunków ustrojowych. Widać go w każdej dziedzinie. W prze
myśle i kulturze, w rolnictwie i w nauce, w życiu społecznym i politycznym. 
Mówią o nim fakty. Setki i tysiące faktów.

Dorobek śląskiego dziewięciolecia zobrazowany przez Osmańczyka nie jest 
jednak jakąś zamkniętą całością. Przeciwnie — jest fragmentem toczącej się 
przez dzieje nowej epoki, dynamicznej, pełnej kłód wyrastających wewnątrz 
i rzucanych z zewnątrz, zaciętej walki, przejściowych porażek i wielkich zwy
cięstw, epoki budującego się socjalizmu.

Można oczywiście mieć do Osmańczyka takie czy inne pretensje; że pracy 
swej nie wyszlifował pisarsko do końca, że pewne dziedziny mógł przedstawić 
obszerniej, przytoczyć jeszcze bardziej cenne dowody niż te, które przytoczył; 
można nie zgodzić się z konstrukcją pracy, jej periodyzacją (cały okres jest bo
wiem ciągłym procesem rozwojowym i pewne dziedziny życia śląskiego chcia
łoby się przeczytać jednym tchem, a nie w rozbiciu na rozdziały w różnych 
okresach). Ale nie to jest rzeczą najważniejszą. Ważne jest zobrazowanie do
robku dziesięciolecia, ogromu wysiłku i walki, podsumowanie tego wysiłku 
i osiągnięć z niego płynących, jak i przedstawienie kolosalnych przemian 
i wielkiej roli Śląska w Polsce Ludowej budującej socjalizm.

Stanisław Ziemba
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Wymieniany w tytule wybór źródeł przeznaczony jest dla najszerszych 
kół nauczycieli, studentów i miłośników historii. Wydawcy (a obok redaktora 
książki pracowali nad nią akad. V. Vojtiśek, dr J. Vaclavkowa, dr P. Ratkoś 
i doc dr J. Poliśensky) stanęli na stanowisku, że warunkiem prawdziwej kul
tury historycznej i zrozumienia narodowej tradycji jest bezpośrednie zetknię
cie się z tekstem źródła, z. szeregiem podstawowych pomników przeszłości. Nie
łatwe zadanie wyboru rozwiązano zdaniem naszym bardzo szczęśliwie. Uwzglę



dniono o ile możności równomiernie teksty naświetlające rozwój sił wytwór
czych i stosunków produkcji, podstawowe pomniki prawne, źródła naświetla
jące rozwój ideologii i kultuiry. Książka dzieli się na dwie podstawowe części: 
źródła do historii Czech i osobno źródła do historii Słowacji. W obrębie każ
dej części przyjęto układ chronologiczny, wychodząc ze słusznego założenia, 
że jeden i ten sam tekst naświetla niejednokrotnie rozmaite dziedziny życia. 
W obrębie obu części przyjęto podziały odpowiadające na ogół przyjętej ostat
nio przez historyków czechosłowackich periodyzacji, z tym jednym wyjątkiem, 
że okres husycki rozpoczęto już w końcu XIV w., a nie dopiero od 
r. 1419. Jest to moim zdaniem korektura słuszna, pozwalająca lepiej zrozu
mieć genezę ruchu tkwiącą głęboko w kształtujących się co najmniej od koń
ca XIV w. stosunkach społecznych i we wzmagającym się natężeniu walki kla
sowej. Natomiast może budzić pewne zastrzeżenia, czy rzeczywiście patenty 
józefińskie o zniesieniu poddaństwa są najszczęśliwiej wybraną datą końcową 
tomu i czy nie sugeruje się przez to zbyt wielkiego ich znaczenia.

Każdy z tekstów opatrzono nagłówkiem trafnie wskazującym zasadniczą 
jego treść i znaczenie oraz krótkim z zasady kilkuwierszowym wstępem, po
dającym najważniejsze wyjaśnienia historyczne niezbędne dla zrozumienia 
tekstu. Teksty podano w przekładach czeskich ewentualnie słowackich, a sta- 
roczeskie i sta/rosłowackie w sposób zmodernizowany. Przy każdym tekście po
dano dokładnie, z jakiego wydawnictwa został zaczerpnięty.

Książka służąca w Czechach przede wszystkim popularyzacji, ewentualnie 
dydaktyce uniwersyteckiej w ręku badacza polskiego, zwłaszcza badacza dzie
jów Śląska, staje się cenną pomocą w docieraniu bodaj poprzez wyjątki i przy
kłady do wielu całkowicie niedostępnych w kraju tekstów i wydawnictw. Do
tyczy to zwłaszcza dziejów późniejszego feudalizmu a w ich obrębie stosun
ków gospodarczych ii społecznych, przy obrazowaniu których sięgnięto nie
kiedy w braku drukowanego materiału również i do rękopisów. Tak samo 
cenny jest szereg urywków przedrukowanych ze starodruków. Książkę uzu
pełnia 15 tablic reprodukujących najcenniejsze zabytki.

Ewa Maleczyńska
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Przechodzenie nauki historycznej w krajach demokracji ludowej na nowe 
pozycje naukowe, przejęcie przez nią za punkt wyjścia materializmu histo
rycznego pociąga za sobą konieczność wprowadzenia tych zmian także w dzie
dzinę nauk pomocniczych historii, m. in. dyplomatyki i paleografii, ale wnie- 
mniejszym stopniu i innych tzw. nauk pomocniczych, a przynajmniej zdania 
sobie sprawy, że dotychczas stosowane przez naukę burżuazyjną metody i cele 
były błędne. Na braki metodyczne i niedostateczność kryteriów formalnych 
zwracała niekiedy uwagę już nauka burżuazyjna, zwłaszcza niemiecka, szu
kająca mniej lub więcej szczęśliwie1, zawsze jednak w niedostatecznym stop-

1 Zwrócić należy uwagę na prace omawiające ustrój poszczególnych urzę
dów rozsiane w ostatnich przedwojennych tomach „Archiv f. Urkundenfor- 
schung“.


