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DZIEJE SLĄSKA, pod redakcją E. Maleczyńskiej i K. Maleczyńskiego, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1955, s. 368.

Przy czytaniu omawianej książki popularnonaukowej nasuwają się pewne re
fleksje natury ogólnej. Wiadomo, że niedawno ukazały się opracowane przez ze
spół historyków ośrodka wrocławskiego Szkice z dziejów Śląska doprowadzone do 
końca XVIII w. (już w dwu wydaniach). W najbliższym czasie oczekujemy publika
cji drugiego tomu Szkiców. Podejmując tę inicjatywę wydawniczą zespół wrocław
ski przyjmował z góry, że chodzi o zaspokojenie najpilniejszych potrzeb czytelni
ków polskich w zakresie poznania dziejów Śląska i dostarczenie im na razie wybo
ru najważniejszych zagadnień z historii Śląska, dającego pewien ogólny pogląd na 
całość tejże historii. Przy wyborze zagadnień odegrał zresztą niemałą rolę i ten mo
ment, że czytelnikowi można było przedstawić te zagadnienia, które zostały już wła
ściwie naświetlone w oparciu o naukowe podstawy metodologiczne i wyzyskany 
materiał źródłowy. W rezultacie już pierwszy tom Szkiców, mimo jego niezaprze
czalnych walorów, wykazywał poważne braki w zakresie naszych badań nad dzie
jami Śląska. Znacznie poważniejsze braki w tej dziedzinie ujawnił ogłoszony na 
łamach „Sobótki“ Konspekt historii Śląska (zaplanowanej jako dzieło kilkutomowe).

W tych warunkach nasuwa się pytanie, czy już obecnie było wskazane wyda
nie syntezy Dziejów Śląska, wprawdzie popularnonaukowej, która jednak w tejże 
wersji winną odzwierciedlać stan badań naukowych nad całością dziejów Śląska? 
Czy nie jest to przedsięwzięcie zbyt pochopne? Można by tutaj wysunąć szereg za
strzeżeń. Wydaje się jednak przy rozważeniu wszystkich momentów, że inicjatywa 
redakcji, zespołu autorskiego i wydawnictwa była w tym wypadku słuszna. Wy
starczy zwrócić uwagę tylko na dwa momenty. Po pierwsze, książka ukazuje się 
w dziesiątą rocznicę wyzwolenia Śląska, a więc w chwili, kiedy przypomnienie sze
rokim kołom czytelników polskich przeszłości ziemi integralnie związanej z całością 
ziem polskich było niewątpliwie aktualne. Po drugie, „dziś zniekształcenie prze
szłości tej krainy stało się orężem odwetowców z Bonn. W tej sytuacji zarówno lud
ność ziemi śląskiej, jak i masy ludowe całej Polski powinny znać prawdę o Śląsku, 
którą wydobywa ze źródeł nowa, oparta na marksistowskiej metodologii, służąca 
prawdzie i ludowi nauka polska“. W istocie taka książka stanowi aktualną potrze
bę chwili.

W związku z tym należy zachować pewien umiar w krytycznej ocenie książ
ki. Granice owej „pobłażliwości“ winny być zresztą wyraźnie ustalone. Tak więc nie 
można żywić pretensyj do redakcji ani do zespołu autorskiego, że istnieje pewna 
nierównomierność w opracowaniu okresu feudalizmu w stosunku do doby kapita
lizmu czy imperializmu, że następnie również i w dobie feudalizmu okres do XV w. 
włącznie jest stosunkowo dokładniej opracowany niż okres późniejszy. Nie chodzi



tutaj nawet o formalne proporcje, gdyż te na ogół redakcja starała się zachować. 
Chodzi jednakże o nasycenie poszczególnych rozdziałów pełną treścią. Chodzi także
0 to, że w pewnych okresach opieramy się na erudycyjnie w sposób bezsporny usta
lonym gruncie faktów, których właściwe naświetlenie nie budzi poważniejszych za
strzeżeń, w innych natomiast okresach, przy poważnych niedostatkach w dziedzi
nie faktografii, zachodzi obawa nie dość umotywowahych uogólnień, a nawet jedno
stronności naświetlenia. Związane z tym niedomagania były chyba nieuchronne, 
niemniej należy na nie wskazać celem lepszego przygotowania drugiej edycji książ
ki. Natomiast owa „pobłażliwość“ ustępuje z chwilą, gdy napotykamy wyraźne po
minięcia lub wprost błędy. Znajdzie się ich niemało, ale nie w tej liczbie, aby okre
ślały ogólny charakter książki tego typu. Przejdziemy do nich w dalszych uwagach. 
Jeden chyba jest niewybaczalny, a mianowicie zagubienie zupełnie kwestii Śląska 
Cieszyńskiego począwszy od końca doby feudalizmu. Jeszcze dla okresu XVII w. spo
tykamy wzmiankę o polskiej szkole protestanckiej w Cieszynie (s. 139). Niebawem 
jednak ku niemałemu zdumieniu nie dowiadujemy się nawet o tym, że po zaborze 
większości Śląska przez Prusy (w połowie XVIII w.) Śląsk Cieszyński pozostał przy 
Austrii. Dalej o nim zupełnie głucho. Można mówić o specyfice kwestii Śląska Cie
szyńskiego. Ze względu na tę specyfikę (i to dopiero właściwie w XIX i XX w.) i nie
dostatki w zakresie nowszych badań — przy czym niezbędna jest współpraca histo
ryków polskich z postępową nauką historyczną czeską — zrozumiałe są trudności po
głębienia tego zagadnienia. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego nie zostało ono nawet 
krótko zarysowane. Jest to w szczególności najzupełniej niezrozumiałe przy oma
wianiu dziejów Śląska w połowie XVIII w. (s, 147).

Zanim przejdziemy do uwag szczegółowych, powiemy jeszcze kilka słów o po
zytywnych stronach książki. Intencją redakcji i zespołu autorskiego było wykaza
nie roli polskich mas ludowych w kształtowaniu całego procesu dziejowego Śląska
1 wykazanie zarazem ścisłych przez wieki trwających związków gospodarczych Ślą
ska z innymi ziemiami polskimi oraz powiązań kulturalnych i politycznych, choć 
w tych dziedzinach uderzają nas raczej pewne braki. Prof. K. Maleczyński zapo
wiada we wstępie, że czytelnik zobaczy „obraz nieustępliwej walki mas ludowych 
o narodowe i społeczne wyzwolenie, toczonej od czasów głębokiego średniowiecza 
po niedawne lata. W walce tej u boku polskich mas ludowych stawali niejedno
krotni^ niemieccy chłopi i robotnicy ściągnięci na Śląsk przez »swych« panów, wy
zyskiwani przez nich na równi z polskimi chłopami i robotnikami“. Nadto zaś czy
telnik znajdzie „dowody także i na to, że postępowi myśliciele i rewolucjoniści nie
mieccy stwierdzali polskość Śląska i gorąco protestowali przeciwko uciskowi jego 
ludu“. Zapowiedzi te nie są na ogół bez pokrycia i to stanowi poważny walor książ
ki. Można by tutaj wysunąć jedno zastrzeżenie. Otóż w niektórych partiach książki 
zagadnienia walki klasowej zostały wysunięte tak silnie na plan pierwszy, że prze
słoniły w pewnej mierze kwestie walki narodowościowej, a przecież, sięgając głę
boko w czasy feudalizmu, istotą procesu dziejowego Śląska jest stała, przejawiająca 
się w różnych formach, uporczywa walka szerokich mas ludności Śląska, mas pol
skich — walka skierowana tak przeciwko uciskowi społecznemu, iak i narodowe
mu. To jest specyfika dziejów Śląska, gdzie od dawna wytworzyła się dość wyraź
na linia podziału między polskimi w swej masie klasami wyzyskiwanymi a prze
ważnie niemieckimi klasami posiadającymi oraz obcym aparatem państwowym. 
Zbytnie podporządkowanie momentów walki narodowościowej zagadnieniom walki 
klasowej byłoby zaciemnieniem tejże specyfiki. Tymczasem takie właśnie podpo
rządkowanie obserwujemy w niektórych rozdziałach książki. Wynikło to niewątpli
wie z dążenia do przeciwstawienia się tradycyjnej, nacjonalistycznej historiografii



tak niemieckiej, jak i polskiej (celowo przesłaniającej zagadnienia walki klasowej) 
oraz obalenia jej licznych zafałszowań. Możliwie jak najpełniejsze wydobycie tych
że momentów jest najzupełniej słuszne i stanowi poważną, istotną wartość książki. 
Winno się ono jednak łączyć z równie możliwie kompletnym (o ile nd to pozwala 
stan badań) wydobyciem momentów polskości Śląska, jak i jego związków gospodar
czych, kulturalnych itp. z innymi ziemiami polskimi, momentów wiekowej walki 
mas ludowych polskich na ziemi śląskiej o wyzwolenie narodowe. Otóż wydaje się, 
że w niektórych rozdziałach książki nie zawsze zostały zachowane konieczne pro
porcje w potraktowaniu jednej i drugiej problematyki.

We wstępie zaznaczono: „Dzisiejsze badania... ukazują rolę i zasługi mas ludo
wych, rzeczywistych twórców historii“. Główną właśnie zasługą zespołu historyków 
wrocławskich jest przekazanie osiągnięć badawczych w tym zakresie szerokim ko
łom czytelników polskich. Pod tym względem książka spełnia swe zadania. Daje 
ona możliwie wielostronny obraz życia polskich mas ludowych, naświetla właściwie 
ich rolę jako podstawowego czynnika kształtującego proces dziejowy Śląska.

Na całość książki składa się 12 rozdziałów przedstawiających dzieje Śląska od 
czasów kultury pierwotnej do początków budownictwa socjalistycznego w Polsce 
Ludowej. Rozdziały te napisało 11 autorów, którzy wycisnęli na nich piętno swej 
indywidualności. W rezultacie, mimo niewątpliwych wysiłków redakcyjnych w kie
runku ujednolicenia całej książki, poszczególne rozdziały różnią się zarówno spo
sobem ujęcia (czasem zresztą wymagała tego problematyka danego okresu), jak i sza
tą stylistyczną. W tych warunkach chyba nie mogło być inaczej. Przed recenzen
tem, który winien zająć stanowisko wobec rozdziałów obejmujących tak wielką roz
piętość chronologiczną i różnolitość zagadnień, piętrzą się więc szczególne trud
ności. Rzecz chyba zrozumiała, że pewne kwestie szczegółowe poruszy on tylko przy 
omawianiu niektórych rozdziałów książki.

„O życiu mieszkańców ziemi śląskiej przed tysiącami lat“ pisze H. Cehak-Hołu- 
bowiczowa dając interesujący obraz życia ludności na ziemi śląskiej w ciągu wielu 
wieków starej i w początkach nowej ery. Punktem kulminacyjnym tego rozdziału 
jest stwierdzenie (s. 35): „Historycy polscy udowodnili... że plemiona śląskie, potom
kowie plemion kultury łużyckiej, są odwiecznymi gospodarzami tych ziem“. Autorka 
przeciwstawia się notorycznym fałszom nacjonalistycznej historiografii niemieckiej.

„Śląsk w pierwszych wiekach istnienia państwa polskiego“ omawia W. Korta 
dając ogólny przegląd kształtowania się i rozwoju stosunków feudalnych do po
czątków XII w. oraz podkreślając rolę Śląska jako bastionu obronnego całej Pol
ski przeciwko zaborczym zakusom feudałów niemieckich.

Rozdział „Jak oderwano Śląsk od Polski“ napisała A. Lipska. Ogólny tytuł roz
działu nie wydaje się słuszny, skoro w znacznej jego części omawia się rozbicie dziel
nicowe Polski, które dotknęło tak Śląsk, jak i inne ziemie polskie, przy czym roz
bicie owo przez długie lata bynajmniej jeszcze nie przesądzało oderwania Śląska 
od Polski. Wystarczy zaznaczyć, że w tymże rozdziale pisze autorka „o państwie 
Henryków śląskich“, które miało poważne szanse przywrócenia jedności ziem pol
skich, a dalej zamieszcza podrozdział „Śląsk ośrodkiem walki o zjednoczenie ziem 
polskich“. Wydaje się, że rozdział ten należało raczej rozbić na dwie części. W ogól
ności zgromadzenie zbyt bogatej i różnolitej problematyki w tym rozdziale stawia
ło autorkę przed trudnościami, które nie zawsze potrafiła przezwyciężyć. Tak więc 
zbyt skąpe są informacje o kolonizacji na prawie niemieckim. Należało tutaj wspom
nieć o szerzących się na Śląsku, zwłaszcza w początkach XIV w., „herezjach“ (wal- 
densi) będących wyrazem ideologii antyfeudalnej. Rezygnację Kazimierza W. z ziem 
śląskich na rzecz Luksemburgów niesłusznie związano z r. 1335, gdyż nastąpiła ona



w r. 1339. Omówienie stosunku Kazimierza W. do spraw Śląska sugeruje ponie
kąd czytelnikowi myśl, że końcową granicą planów i starań królewskich o odzyska
nie tej dzielnicy jest r. 1348 (s. 90). Wiadomo, że tak nie było, co zresztą zaznaczo
no w następnym rozdziale (s. 99).

W rozdziale „Śląsk w czasach wielkich ruchów ludowych w Czechach i Niem
czech“ R. Heck nagromadził sporo wiadomości o związkach gospodarczych i kul
turalnych Śląska z innymi ziemiami polskimi w omawianym okresie, o walkach 
klasowych na wsi i w mieście, o powstaniu husyckim na ziemi śląskiej, o utraco
nych możliwościach odzyskania w XV w.. Śląska itd. Szkoda, że autor nie wspom
niał tutaj o wcześniejszych (pocz. XIV w.) przejawach „plebejskiej herezji“ na Ślą
sku, które poprzedzały ruchy husyckie i przygotowywały dla nich podłoże (wal- 
densi, „biczownicy“). W tym rozdziale należało zamieścić choćby krótką wzmian
kę o Mikołaju Opolskim, księciu piastowskim, o którym stwierdzono dowodnie, że 
nie znał języka niemieckiego podobnie jak wymieniony w książce jego brat i na
stępca Jan Opolski. Interesujące są podane przez autora szczegóły o ludowym nur
cie reformacji (ruchu anabaptystów) na terenie Śląska. Natomiast bardzo ogólni- 
nikowo potraktował autor sprawę luteranizmu (o nieco późniejszym kalwinizmie 
brak nawet wzmianki) na skutek czego czytelnik nie ma obrazu zasięgu roli refor
macji na ziemi śląskiej. Przykrym przeoczeniem jest nazwanie Witolda bratem 
Jagiełły (s. 108).

W rozdziale „Śląsk w dobie rządów szlacheckich w Polsce“ J. Gierowski na
świetlił pogorszenie się położenia chłopa na Śląsku w XVI — XVIII w. na skutek 
rozrostu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej i związane z tym zaostrzenie się 
walki klasowej na wsi śląskiej. Następnie przedstawił on sytuację miast śląskich i ich 
bliskie związki z Polską. Niewątpliwie najcenniejszą częścią tego rozdziału są uwa
gi autora o polskiej kulturze mieszczańskiej na Śląsku. Autor-wspominając o wy
darzeniach wojny trzydziestoletniej zaznacza, że wśród różnych wojsk grabiących 
w owym czasie ziemię śląską znajdowały się również oddziały polskie „wspomaga
jące Habsburgów z woli polskich feudałów“ (S. 125). Określenie niezbyt ścisłe, gdyż 
wiadomo, że wysłanie „lisowczyków“ na pomoc Habsburgom pokonało się z inicja
tywy króla Zygmunta III. Warto by może wspomnieć o pobycie króla Jana Kazi
mierza (oraz dość licznej grupy czasowej emigracji polskiej) na Śląsku w dobie 
szwedzkiego potopu. O zastawie oławskim Jakuba Sobieskiego należało powiedzieć 
nieco więcej. Nie bez wpływu na polskość w tych stronach (utrzymuje się ona tutaj 
szczególnie długo) był chyba fakt pobytu dworu królewicza polskiego przez lat kil
kadziesiąt na zamku w Oławie.

W rozdziale „Śląsk w drugiej połowie XVIII i na początku XX w.“ S. Michal- 
kiewicz omawia zabór Śląska przez Prusy i jego konsekwencję — wzmożoną wal
kę z polskością. Następnie przedstawia on kształtowanie się stosunków kapitali
stycznych na Śląsku oraz wzmagającą się walkę mas ludowych z ustrojem feudal
nym. Autor obrazuje tutaj dość wyraziście narastanie fali ruchów antyfeudalnych, 
które zasilone wpływem haseł rewolucji francuskiej i powstania kościuszkowskiego 
znalazły w końcu swój wyraz w powstaniach chłopskich u schyłku XVIII i w po
czątkach XIX w. zmuszając wreszcie feudalny rząd pruski do wydania głośnego 
edyktu regulacyjnego z r. 1811. Wspomniano już o dotkliwym braku tego rozdziału, 
mianowicie o pominięciu sprawy podziału Śląska między Prusy a Austrię w po
łowie XVIII w. (s. 147). Kiedy mowa o przyjaciółce Goethego słuchającej pod Wroc
ławiem polskich pieśni (s. 151 — 152), warto by chyba podać jej nazwisko (chodzi 
zapewne o Karolinę v. Stein). Kiedy autor wymienia ówczesnych Niemców, którzy 
potępiali akcję germanizacyjną na Śląsku, należałoby wymienić w każdym razie



profesora wrocławskiego Schummla (s. 154). Mam wątpliwości, czy cyfry pracują
cych w górnictwie węglowym są dokładne (s. 157). W rozdziale tym winno się zna
leźć przynajmniej kilka zdań poświęconych kwestii rozbiorów Rzeczypospolitej — 
wpływ tychże na sprawy śląskie można oceniać pod różnym kątem widzenia, ale 
nie można tego chyba zupełnie pominąć. Niezbyt fortunne jest sformułowanie, że Kon
stytucja 3 maja „likwidowała pewne przeżytki ustroju feudalnego“ (s. 171). O prze
żytkach danego ustroju można mówić chyba tylko w takim wypadku, gdy już za
sadniczy trzon ustroju jest obalony, a tak przecież wówczas nie było. Pod koniec 
rozdziału autor pisze: „W burzliwych czasach wrzenia rewolucyjnego na schyłku
XVIII w. coraz silniej dojrzewała w chłopstwie śląskim świadomość jego polskości, 
kiełkowało późniejsze »odrodzenie narodowe« Śląska“ (s. 185). Konkluzja ta nie jest 
dostatecznie umotywowana podanym uprzednio przez autora materiałem.

„Walka ludu śląskiego w okresie rozwoju kapitalizmu w pierwszej połowie
XIX w.“ zobrazowana została przez W. Długoborskiego żywo,' interesująco, przy 
czym wywody autora nasycone są bogato materiałem faktograficznym. W rozdzia
le tym zostały uwydatnione m. in. takie momenty, jak wzrost oporu mas ludności 
polskiej przeciwko germanizacji oraz związki gospodarcze i polityczne Śląska z in
nymi ziemiami polskimi. Autor w ogólności właściwie uchwycił dramatyczny roz
wój wydarzeń tego okresu znajdujący swój punkt szczytowy w przebiegu Wiosny 
Ludów na Śląsku. Można by tylko żywić doń pretensje, że zbyt mało miejsca po
święcił takiej sprawie, jak powstanie tkaczy śląskich w r. 1844 (s. 200, 204). Księdza 
Szafranka nie zawieszono w prawach poselskich w grudniu 1848 r., gdyż Zgroma
dzenie Narodowe zostało wówczas rozwiązane (s. 220). Natomiast biskup wrocław
ski ukarał proboszcza demokratę czasową suspensą. Szafranek posłuje zresztą i do 
następnego Zgromadzenia Narodowego w r. 1849, gdzie należał do lewicy i bronił 
społecznych i narodowych postulatów Polaków śląskich.

Zagadnienie „Jak masy ludowe Śląska szukały drogi do wolności w drugiej 
połowie XIX w.“ omówił Z. Surman. Jednym z punktów centralnych tego rozdzia
łu jest naświetlenie kulturkampfu i roli Centrum wobec sprawy polskiej. Autor 
sam pracuje nad tą problematyką i niewątpliwie z miesiąca na miesiąc wzbogaca 
swą podstawę materiałową. W napisanym przed wielu miesiącami rozdziale nie 
mógł jeszcze zużytkować wyników swych badań. Opierając się na dawniejszych 
pracach nie mógł jeszcze dostatecznie pogłębić oceny roli Miarki i „Katolika“. Wy
daje się natomiast, że choćby w oparciu o dotychczas znany materiał można było 
naświetlić silniej politykę Centrum jako partii dążącej do wynarodowienia Pola
ków „łagodnymi środkami“. Drugim ważnym momentem owego okresu jest roz
wój ruchu robotniczego w dobie pełnego rozwoju kapitalizmu, w szczególności po
czątki ruchu socjalistycznego na Śląsku. Kwestia ta dotąd jest jeszcze mało zba
dana z wyjątkiem ostatniego dziesięciolecia XIX w., które jednak (wbrew zbyt sze
rokiemu sformułowaniu w tytule: „w drugiej połowie XIX w.“) zostało przesunię
te do rozdziału następnego. W rezultacie Z. Surman, operując dla Śląska materia
łem fragmentarycznym, pisze więcej o ruchu robotniczym w Niemczech niż na 
Śląsku. Nie wiem, czy są dostateczne dane do tego, aby strajk górników w Kró
lewskiej Hucie (w maju 1871 r.) wiązać bezpośrednio z wpływem Komuny Paryskiej 
(s. 235). Wspomniany socjalista poznański nazywał się Józef Konstanty Janiszewski, 
a nie K. Janieszewski, jak podaje autor (s. 247).

A. Galos, omawiając „Walkę ludu śląskiego w okresie imperializmu“, miał 
wdzięczniejsze od swego poprzednika zadanie — opierał się na materiale lepiej 
zbadanym i naświetlonym (do czego przyczyniły się zresztą również jego własne, 
już publikowane prace). W sposób trafny zobrazował autor upośledzenie Śląska



w imperialistycznych Niemczech oraz związki gospodarcze Śląska z innymi ziemia
mi polskimi. Kilka natomiast zastrzeżeń budzi przedstawienie walki narodowowy
zwoleńczej w powiązaniu z rozwojem ruchu robotniczego. Tak np. chyba nie jest 
słuszne twierdzenie, że „kapitaliści zaczęli organizować specjalne związki, rzeko
mo robotnicze“ (s. 266), natomiast jest faktem, że posługiwali się w celu dywersji 
w ruchu robotniczym powstającymi związkami wyznaniowymi, tzw. „żółtymi związ
kami“. Podobne związki tworzył kler katolicki już przed powstaniem Związku 
Wzajemnej Pomocy (s. 270). Autor pisze (s. 271) o pierwszym klasowym związku 
zawodowym górników. Chodzi tutaj zapewne o zorganizowany przez Prukopa 
i Kawczyka związek górników w Zabrzu w 1. 1893 — 1894, rozwiązany następnie 
na skutek sprowokowanych przez policję krwawych zajść w Bielszowicach (o czym 
autor nie pisze). Autor podaje (s. 271), że jeszcze przed utworzeniem przez Napie- 
ralskiego ZWP powstawały w okręgu przemysłowym Śląska związki „o '■ narakte- 
rze zdecydowanie radykalnym“, lecz nie wyjaśnia, o jakie związki chodzi w tym wy
padku. Znacznie szerzej należałoby napisać o rozwoju prasy polskiej na Śląsku 
u schyłku XIX w. i o pewnym jej wachlarzu politycznym (m. in. „Nowiny Racibor
skie“). Jeśli chodzi o wybór W. Korfantego na posła w r. 1903, to jego kandydaturę 
w powtórnych wyborach poparła PPS przy aprobacie tego stanowiska ze strony SPD 
(s. 273).

Rozdział „Śląsk w dobie I wojny światowej i wzniesienia fali rewolucyjnej“
H. Zielińskiego jest napisany żywo, sugestywnie, czyta się go z niesłabnącym zain
teresowaniem, szczególnie podrozdziały dotyczące powstań śląskich. Przy końcu tej 
lektury doznaje się jednakże wrażenia pewnego rozczarowania. Autor całkowicie 
słusznie stara się obalić nacjonalistyczne legendy i zafałszowania, wysnuwa z po
siadanego materiału szereg wniosków niewątpliwie słusznych, obok których po
pełnia jednak sporo uproszczeń i wyraźnych uogólnień. Praca, odnośnie do tego 
okresu , w pełni tego słowa pionierska, oparta w zasadzie na stanie badań z r. 1953 
(Konferencja Śląska we Wrocławiu), przesycona jest duchem polemiki z historio
grafią burżuazyjną. Rozprawa z ową historiografią była niezbędna, po czym jed
nak przychodzi pora na trzeźwe, ściśle naukowe opracowanie odnośnych zagad
nień. Nie mógł jeszcze tego dokonać autor, który napisał swój rozdział szereg mie
sięcy temu. Wiadomo, że w naszej nauce historycznej podniesiono już szereg za
strzeżeń przeciw podobnemu, uproszczonemu obrazowi powstań śląskich. Zwalnia 
to w znacznym stopniu recenzenta od wchodzenia w szczegóły. Należy wyrazić 
tylko życzenie, aby przy drugim wydaniu książki autor wziął pod uwagę opubliko
wane już na łamach naszego centralnego organu historycznego zastrzeżenia i za
jął wobec nich stanowisko1.

W rozdziale „Śląsk pod rządami burżuazji polskiej i niemieckiej“ H. Zieliński 
stara się zobrazować stosunki w należącym podówczas do państwa polskiego wo
jewództwie śląskim i na terenach Śląska pozostających nadal pod rządami ka
pitalistycznych Niemiec. Ogólnie biorąc wydaje się, że większość wniosków autora 
jest słusznych. Nasuwa się tylko jedna uwaga. Nie zostały tutaj w ogólności po
kazane zagadnienia kultury tego okresu, piśmiennictwa, muzyki, w szczególności 
kultury ludowej. Dotyczy , to tak województwa śląskiego, jak i Opolszczyzny. Jeśli

1 K. P o p i o ł e k ,  Na marginesie artykułu K. Laptera i H. Zielińskiego pt. 
„Powstania śląskie“ (Kwartalnik Historyczny, 1955, nr 1, s. 162 i n.). Autor tego 
artykułu tak formułuje swój końcowy postulat: „Przystąpienie do' opracowania 
pełnej historii tych czasów i zdarzeń uznać trzeba za rzecz nieodzowną i pilną 
zarówno w interesie historycznej prawdy, jak i dla oddania należnego hołdu pa
triotyzmowi i bohaterstwu śląskich mas ludowych“ (s. 183).



chodzi o teren Opolszczyzny, to brak wzmianki o działających tamże .stowarzysze
niach polskich, o polskim gimnazjum w Bytomiu itd.

Co do rozdziału E. Maleczyńskiej „Śląsk w Polsce Ludowej“ mamy tylko jedną 
uwagę, a mianowicie, że nawet przy skrupulatnym i wnikliwym opracowaniu sto
jących do dyspozycji danych materiałowych (co w tym wypadku miało miejsce) 
odnośnie do historii współczesnej —  wobec szybkiego tempa rozwoju wszystkich 
dziedzin naszego życia w Polsce Ludowej — książka „starzeje się“ dosłownie z dnia 
na dzień i dalsze jej wydania tylko z trudem będą mogły zilustrować aktualny 
stan naszych osiągnięć na ziemi śląskiej.

Jak  zaznaczył K. Maleczyński w uwagach wstępnych, wyniki Konferencji Ślą
skiej we Wrocławiu w r. 1953 „posłużyły autorom Dziejów Śląska za podstawę 
opracowania niniejszej książki“ (s. 8). Wniosek stąd, że książka opracowana zo
stała prawie dwa lata temu. Wprawdzie w zamieszczonym na końcu książki „Wy
borze opracowań o dziejach Śląska“ wstawiono niektóre pozycje opublikowane po 
r. 1953 (zapewne celem poinformowania czytelnika o najświeższych publikacjach), 
ale jest widoczne, że autorzy nie mogli już uwzględnić wyników tychże prac. 
W rezultacie Dzieje Śląska częściowo nie nadążają już za postępem naszych badań 
w tej dziedzinie.

W książce załączono kilka mapek. Tekst ożywiają liczne ilustracje, na ogół 
dobrze dobrane (szkoda, że nie załączono spisu ilustracji). Przy ilustracjach często 
nie podano, skąd są czerpane. Przykrym nieporozumieniem jest pomieszczenie fan
tazyjnego portretu Krystiana Minkusa (s. 212). Wskazano na niektóre usterki książ
ki nie zagłębiając się zresztą zbytnio w szczegóły. Sądzić należy, że usterki te zo
staną usunięte w następnych wydaniach. Wspomniano także i o walorach książki. 
W każdym razie jest to jedyna w danej chwili oparta na osiągnięciach polskiej 
nauki marksistowskiej (jakkolwiek nieraz jeszcze metodologicznie i materiałowo nie- 
dość ugruntowanych), ujęta w formie popularnonaukowej historia Śląska, dostępna 
dla szerokich kół czytelników. W interesie popularyzacji wiedzy o Śląsku w naszym 
kraju winna doczekać się rychło nowego, ulepszonego wydania.

Kazimierz Piwarski

ODRODZENIE W POLSCE. Materiały sesji naukowej PAN 25—30 X 1953, pod re
dakcją S. Arnolda, t. I „Historia“, Warszawa 1955.

Historiografia polska doczekała się po dwu latach wydania drukiem osiągnięć se
sji odrodzeniowej, jednej z najpoważniejszych dyskusji zorganizowanych dotąd 
przez PAN w zakresie nauk społecznych.

W niniejszym sprawozdaniu pragniemy jedynie zwrócić uwagę na zawarty 
w omawianej publikacji materiał dotyczący Śląska. Stanowią go przede wszystkim 
obrady piątego dnia sesji, które rozpoczął prof. K. Maleczyński referatem Rozwój 
ziemi śląskiej w dobie odrodzenia (s. 383 — 414). Autor podkreśla, że Śląsk pod 
względem rozwoju gospodarczego wyprzedza inne ziemie Polski. Omawia także sy
tuację na wsi śląskiej w XV i pierwszej połowie XVI w., zmiany wywołane maso
wym przechodzeniem na rentę pieniężną, zarysowujący się wyraźnie problem bra
ku rąk do pracy na roli i związany z tym napływ na roboty sezonowe ludności z in
nych dzielnic Polski. Obserwowana na Śląsku z początkiem XVI w. dążność do 
wznowienia renty odrobkowej nie jest tak silna, jak na innych terenach Polski. 
Regres nastąpił tu później i słabiej pociągając za sobą ostrzejszą niż gdzie indziej 
walkę klasową. W dalszej części referatu autor przechodzi do zobrazowania pro


