
go stwierdzenia i uważać, że zagadnienie granicy na Odrze i Nysie jest w ten spo
sób w świadomości politycznej zainteresowanych narodów, a zwłaszcza narodu 
niemieckiego, definitywnie załatwione. Zdając sobie z tego sprawę Paul Wandel 
podejmuje w swej pracy polemikę z poglądami i wątpliwościami wielu Niemców 
na temat następstw, jakie nowa granica polsko-niemiecka może — zdaniem tych 
Niemców — mieć dla gospodarczego i politycznego rozwoju Niemiec. Poglądy 
te — wyraźny remanent natrętnej propagandy faszystowskiej — dadzą się streścić 
w kilku punktach. Po pierwsze, jest to stara teza, że utrata terenów wschodnich 
przez Niemcy pozbawia je niezbędnego do życia zaplecza agrarnego, dopływu pro
duktów rolnych — słowem sprowadza na naród niemiecki widmo biedy i głodu. 
Kwestia druga — to zagadnienie rzekomej niezdolności i niemożności zagospo
darowania przez Polskę Ziem Zachodnich. I wreszcie sprawa trzecia — jaki los 
czeka Niemców wysiedlonych z tych ziem ■ z chwilą nieodwołalnego przekreślenia 
możliwości ich powrotu do swych dawnych miejsc zamieszkania i pracy. Autor 
daleki jest od próby sloganowego zakrzyczenia tych pytań i wątpliwości. Przyj
muje metodę cierpliwego wyjaśniania i czyni to w sposób przekonywający, choć — 
stwierdzić to trzeba — nie wykorzystuje w pełni ważnych argumentów. Mowa 
tu o argumentacji wypływającej z problematyki procesów demograficznych, go
spodarczych i etnicznych zachodzących na byłych niemieckich ziemiach wschod
nich pod panowaniem junkierstwa i burżuazji pruskiej.

Mowa tu o tak istotnych zagadnieniach, jak sprawa tzw. ucieczki ze wschodu 
(Ostflucht), traktowania ówczesnych Niemiec wschodnich jako swoistej półkolonii 
wewnętrznej i wreszcie nieustępliwej odporności narodowej polskich mas ludo
wych na tych terenach wobec nie przebierających w środkach prób ich wynarodo
wienia. Są to rzeczy stosunkowo szeroko (choć niewątpliwie także jeszcze niewy
starczająco) spopularyzowane i znane w Polsce. Inaczej przedstawia się sprawa 
w Niemczech, nawet w NRD. Autor niniejszej recenzji miał możność osobiście prze
konać się, jak dalece nie znane i wręcz zaskakujące dla wielu nawet wykształconych 
Niemców są wiadomości o faktach i zjawiskach mówiących o pewnego rodzaju na
turalnym obumieraniu byłych ziem wschodnich w ramach republiki weimarskiej, 
a później III Rzeszy hitlerowskiej, pod względem gospodarczym, kulturalnym, demo
graficznym. A faktów tych i zjawisk można by przytoczyć wiele. Wielomilionowe 
zastrzyki z funduszów tzw. Osthilfe niewątpliwie hamowały ten proces lub przy
najmniej maskowały drastyczność jego przebiegu, nie były jednak w możności 
zatrzymać go, a tym bardziej odwrócić. Dokonywał się w ten sposób stopniowo 
i powoli pewnego rodzaju proces oddolnej, historycznej rezygnacji z tych ziem 
przez państwowość niemiecką — na wiele lat przed Poczdamem.

Szkoda, że Autor nad tymi ważnymi sprawami przeszedł właściwie do po
rządku dziennego. Mimo to książka jego jest dla nas niezwykle interesująca — 
nie tyle ze względów naukowo-erudycyjnych (Autor nie rości sobie pretensji do 
czynienia odkryć naukowych), ile jako dokument nowego, w pełni obiektywnego 
ustosunkowania się niemieckich sił postępowych do Polski i historycznej prze
szłości stosunków polsko-niemieckich. Jest ona także wymownym świadectwem 
roli rzetelnej wiedzy historycznej w toczącej się walce politycznej o nową treść 
wzajemnych stosunków między narodem niemieckim a polskim.

Henryk Zieliński

J. O r ł o w s k i ,  OSADNICTWO I BUDOWNICTWO MIESZKALNE NA ŚLĄ
SKU DO XIII WIEKU NA TLE CAŁOŚCI OBSZARÓW POLSKI I TERENÓW 
PRZYLEGŁYCH (Górny Śląsk. Prace i materiały geograficzne, Kraków 1955, 
151—211).



Praca J. Orłowskiego obejmować ma, sądząc po tytule, osadnictwo i budownic
two na Śląsku od czasów najdawniejszych do wczesnego średniowiecza włącznie. 
W rzeczywistości omówione są dość szczegółowo pewne problemy budownictwa, 
którego liczne przykłady w postaci rysunków i zdjęć ilustrują pracę. Szczególnie 
dużo miejsca zajmuje tu omówienie problemu budownictwa ziemianek i chat. 
Autor próbuje ustalić współzależność rozwoju tych form budownictwa. Stwierdzić 
jednakże trzeba, że wysuwana przez niego (s. 188—189) teza, iż w pierwszym 
okresie wczesnego średniowiecza (według Autora: „kultura prapolska“) ziemian
ki używane były jako mieszkania tylko dorywczo, a właściwie tę rolę spełniały 
chaty, nie wytrzymuje krytyki w obliczu faktów występowania w tym czasie 
na Śląsku dużej ilości dobrze utrzymanych ziemianek* 1.

Zasadniczych zastrzeżeń nie budzi jednak omówiony szeroko' bądź co bądź jak 
na ramy pracy problem budownictwa, lecz problem osadnictwa, któremu Autor 
poświęca zaledwie kilka luźnych uwag. Na próżno szukaliśmy w studium Orłow
skiego odpowiedzi na pytanie, jakie obszary fizjograficzne zajmowało' osadnictwo 
śląskie w poszczególnych okresach swego rozwoju. Autor nie poruszył zależności 
rozwoju osadnictwa od rzek, różnych gatunków gleb, szlaków komunikacyjnych 
oraz hypsometrii terenu. Nie została też omówiona gęstość osadnictwa w różnych 
okresach. Stąd też nie dowiadujemy się z pracy, jak przedstawiało' się osadnictwo 
jednego okresu w porównaniu z okresami poprzednimi; czy stanowiło ono postęp, 
czy regres, a jeśli tak, to dlaczego. A przecież Śląsk posiada już prace na ten 
temat, choćby cytowane przez Autora studium Hellmicha. Tak więc, przynajmniej 
jeśli chodzi o zbadanie rozwoju osadnictwa śląskiego, stwierdzić trzeba, że nie
stety studium J. Orłowskiego nie spełnia stawianych tego rodzaju pracy wymogów.

Nasuwają się jeszcze uwagi natury ogólniejszej.
Zarzucić można studium Orłowskiego zbyt, jakby się można wyrazić, „ekste

rytorialne“ traktowanie omawianego przedmiotu. Mianowicie dla niektórych okre
sów osadnictwa i budownictwa śląskiego Autor posługuje się materiałem wy
łącznie nieśląskiego pochodzenia. Przykładowo — dla kultury łużyckiej materiałem, 
wschodnio-wielkopolskim (s. 175 i n.).

Studium zaopatrzone jest w cały szereg tablic, które synchronizują omawiane 
kultury z odpowiednimi okresami geologicznymi i klimatycznymi określonymi da
tami bezwzględnymi, co ogromnie ułatwia orientowanie się w czasie mniej obznaj- 
mionemu z omawianą problematyką czytelnikowi. Istnieje jednak pewne „ale“. 
Mianowicie Autor używa wycofanych z nauki polskiej terminów „prapolski“ i „pra
słowiański“. Co do terminu pierwszego, wyjaśnia on (s. 187), że chodzi O' okres 
„poprzedzający już historyczne wystąpienie państwa polskiego“, a więc lata 
60Q—950. Gorzej ma się rzecz z terminem „prasłowiański“, którego granic chrono
logicznych nie wyjaśniono, a który nadto — jak wynika z objaśnień do mapki na 
s. 198 — używany jest w dwóch odrębnych znaczeniach. Mamy tu bowiem „roz
mieszczenie grodów prasłowiańskich“, przez które Autor rozumie grody prasło
wiańskie, celtyckie i prapolskie (tj., w myśl terminologii Autora, z lat 600—950). 
Zagadnienie jest niejasne, gdyż Autor raz używa terminu „prasłowiański“ w od
niesieniu do całości budownictwa grodowego do r. 950, innym zaś razem tylko 
w odniesieniu do części tego budownictwa, pochodzącej, jak się domyślamy, z okre

1 Np. koło Wrocławia-Grabiszyna odkryto 150 ziemianek wczesnośredniowiecz
nych, dobrze utrzymanych, nie znaleziono natomiast w tej osadzie chat. Por. F. 
G e s c h w e n d t ,  Breslau in der Urzeit. Ein Beitrag zur Siedlungskunde, Wrocław 
1922, s. 24 (praca nie cytowana przez Autora). Inne ziemianki z tegoż okresu zna
my np. dla Domasławia, por. „Schlesiens Vorzeit im Bild und Schrift“, R. 1899,
1  VII, s. 538.



su kultury łużyckiej (?). Nie trzeba podkreślać, że w pracach o charakterze popu
larno-naukowym podobna dowolność i nieścisłość terminologiczna zupełnie de
zorientuje czytelnika.

Wydany ostatnio tom prac poświęcony Górnemu Śląskowi jest ważnym ogni
wem w opracowaniu naukowym tej części Polski — jak słusznie stwierdza na 
wstępie Redaktor — mimo swego ogromnego znaczenia w życiu gospodarczym 
kraju, w nauce raczej zaniedbanej. Nie usprawiedliwia to jednak oddawania do 
druku prac, na których jakości wyraźnie odbił się pośpiech przy przygotowaniu, 
tym bardziej zaś prac, których tematyka znajduje się na peryferiach dwóch nauk: 
historii i geografii, co wymaga zadośćuczynienia wymogom metodycznym obu 
nauk.

Lech Tyszkiewicz
L. S a n t i f a l l e r ,  ÜBER DIE URKUNDE FUR DAS BRESLAUER ST. VIN- 

ZENZSTIFT VOM JAHRE 1139/1149 (Mitteilungen des Österreichischen Staatsar
chivs, t. VI, Wiedeń 1953, s. 9—33).

Wśród najdawniejszych dokumentów polskich osobną pozycję stanowią dwa 
najwcześniejsze dokumenty dla klasztoru św. Wincentego we WTrocławiu. Są to: 
dokument biskupa Roberta z 1139 r. (31 marca — 31 sierpnia)1 zawierający nadanie 
kaplicy św. Michała i określający pewne uprawnienia opatów klasztoru w stosun
ku do biskupów oraz dokument Bolesława Kędzierzawego z 1149 r. (22 czerwca)2, 
w którym książę czyni nadania i potwierdza szereg wcześniejszych darowizn na 
rzecz tegoż klasztoru.

Wspomniane dokumenty były przedmiotem badań wielu prac z zakresu zagad
nień dotyczących wczesnego osadnictwa i początków dyplomatyki polskiej3 4. Budziły one 
zainteresowanie zarówno ze względu na autentyczność, Jak i treść oraz charakter 
prawny, a wreszcie formę przekazu. Szczególną trudność przy opracowywaniu 
tych zagadnień stanowił brak pierwotnego przekazu tychże dokumentów względ
nie brak jakichkolwiek o nim wiadomości w źródłach późniejszych. Znamy je bo
wiem jedynie z kopii. Najstarsze z nich zawarte są w dwóch kopiarzach klaszto
ru św. Wincentego z końca XV i początku XVI w., mianowicie w spisanej w la
tach 1487—1492 Matricula oraz w pochodzącej z okresu 1500—c. 1507 Matrica. Auto
rem obydwu był mnich tego klasztoru Mikołaj Libental1. Na kopiach tych opie
rają się wszystkie późniejsze przekazy.

W kopiarzach Libentala oba dokumenty następują po sobie bezpośrednio (in 
continuo), przy czym początek dokumentu Bolesława jest w pewnym sensie wy
odrębniony przez zaznaczenie go większymi literami. Taka forma przekazu nasu
nęła niektórym badaczom przypuszczenie, że istotnie w pierwotnej swej postaci 
obydwa dokumenty spisane były na jednym ̂ kawałku pergaminu5. Zagadnienie to,

1 Codex diplomaticus Süesiae, wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1951, nr 16.
: Ibid., nr 25.
:: Z ważniejszych pozycji należy wymienić: W. S c h u l t e ,  Die angebliche 

Stiftungsurkunde für das St. Vinzenzkloster auf dem Elbing (Ztschr. f. Geschichte 
Schlesiens, 1903, XXXVl); O. G ó r k a ,  Przyczynki do dyplomatyki polskiej XII 
wieku (Kwart. Hist. 1911, XXV); W. S c h u l t e ,  Die angebliche Urkunde des Her
zogs Bolesław IV vom Jahre 1149 (Ztsch. f. Gesch. Schlesiens, 1914, XLVIII); 
A. M o e p e r t ,  Die ältesten Urkunden des Vinzenzstiftes (Archiv f. schles. Kir
chengeschichte, 1940, VI).

4 WAP Wroclaw, Rep. 135 D 92 i Rep. 135 D 90 I; por. L. S a n t i f a l l e r ,  
Libent als Kopialbücher des Preraonstratenserstift.es zum Hl. Vinzenz in Breslau 
(Mitteilungen des Instituts für .Österreichische Geschichtsforschung, 1947, Ergän
zungsband XV).

5 L. S c h u l t e ,  Die angebliche Stiftungsurkunde: rec. praca.


