
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



dukcji miejskiej i górniczej na Śląsku w omawianym okresie i przyjmuje, że roz
wój tej produkcji nosi cechy rodzącego się kryzysu feudalnego sposobu wytwarza
nia. Szczególną uwagę zwraca on na rozrost warsztatów pozacechowych. Podkreśla, 
że wyraźnym hamulcem trwałego ich rozwoju była oblięzona na doraźny zysk dzia
łalność obcego kapitału handlowego. Wreszcie omawia wspólne wystąpienia pol
skiego i niemieckiego chłopstwa- oraz biedoty miejskiej.

Główna teza referatu brzmi: między Śląskiem a innymi ziemiami polskimi 
istniała w omawianym okresie bardzo silna więź gospodarcza. Autor podkreśla, że 
granica polityczna nie zdołała przerwać bardzo żywej wymiany towarowej zaspo
kajającej codzienne potrzeby szerokich mas zarówno w dziedzinie spożycia, jak i su
rowca dla warsztatów rzemieślniczych. Nie zdołały jej również przerwać „wojny 
handlowe“ prowadzone przez nastawiony na handel eksportowy i tranzytowy pa
tryc jat. W świetle wywodów autora granica polityczna nie odegrała decydującej 
roli w rozwoju gospodarczym Śląska, ale zaciążyły na nim zmiany zachodzące 
w ekonomice polskiej, zwłaszcza skierowanie eksportu polskiej produkcji zbożowej 
na północ. Ujemnie zaś odbiło się na rozwoju gospodarczym Polski odłączenie Ślą
ska od całości ziem ojczystych. Zerwanie więzi politycznej z dzielnicą posiadającą 
najsilniejsze mieszczaństwo, jaką był Śląsk, ułatwiło zapanowanie w Polsce regre
su, który z kolei utrudnił powrót Śląska do Rzeczypospolitej.

Referat spotkał się w zasadzie z pozytywną oceną uczestników sesji. Podkreślo
no dużą zasługę autora, który po raz pierwszy w historiografii polskiej uwypuklił 
tak silne więzy gospodarcze ziem nadodrzańskich z resztą kraju w XV i XVI w. 
Z drugiej strony wysunięto pewne zastrzeżenia odnośnie do niektórych tez zarzuca
jąc referentowi zbytnią ostrożność w ocenie narastania na Śląsku elementów wcze- 
snokapitalistycznych oraz podkreślając, że znaczenie granicy politycznej było mimo 
wszystko większe, niż to autor przyjmuje. Dyskusja poszerzyła nadto problematykę 
referatu. I tak S. Arnold w swej wypowiedzi zajął się rolą dialektów wielkopolskich 
w powstawaniu polskiego języka literackiego zwracając równocześnie uwagę na sil- 
njr w tej dziedzinie związek Wielkopolski i Śląska. J. Gierowski wysunął jeszcze 
silniej, niż to uczynił referent, rolę polskich najemników na Śląsku. R. Heck zesta
wił dane świadczące o dużej ilości silnych gospodarstw kmiecych na Śląsku wysu
wając równocześnie własne hipotezy o ich powstawaniu. J. Tazbir podkreślił zbież
ności w napięciu walki klasowej na Śląsku i w innych ziemiach polskich. K. Piwar- 
ski zajął się sprawą stosunków narodowościowych i wpływem, jaki na nie wywarły 
reformacja i kontrreformacja. E. Maleczyńska omówiła zagadnienie oddziaływania 
husytyzmu na rozwój języka polskiego i udziału w tym Śląska oraz problem prze
chodzenia radykalnych agitatorów chłopskich ze Śląska na tereny Rzeczypospolitej.

Szereg wzmianek o Śląsku zostało wypowiedzianych również w dyskusjach nad 
innymi referatami. Ogólnie biorąc były to wzmianki raczej marginesowe. Wyjątek 
stanowiła ‘jedynie wypowiedź R. Hecka w dyskusji nad referatem S. Arnolda, do
tycząca przebiegu i etapów walk chłopstwa śląskiego w dobie odrodzenia.

Wypada żałować, że opóźnienie publikacji narad sesji sprawiło, iż wydawni
ctwo dostaje się w ręce czytelnika w chwili, gdy liczne elementy jego treści zostały 
już zdystansowane przez dalsze badania tychże autorów.

Leokadia Matusik

M. S z y r o c k i ,  DER JUNGE OPITZ, Sinn und Form, 1955, z. 6 s. '875—904).

Artykuł Szyreckiego opublikowany w czołowym literacko-krytycznym czaso
piśmie NRD stanowi pierwszą część opracowywanej przez autora rozprawy o pisa


