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Książka W. Kuhna jest popularnonaukową obszerną syntezą dziejów osadnictwa 
niemieckiego na Górnym Śląsku, opartą na dotychczasowym dorobku literatury i ba
daniach własnych uzupełniających luki aktualnego stanu wiedzy. Autor nadał jej cha
rakter Heimatbuchu Niemców górnośląskich, pielęgnującego wspomnienia o „utraconej 
ojczyźnie" i karmiącego nadzieją powrotu. Te cele propagandowe pragnie On osiągnąć, 
podając czytelnikowi potężny ładunek materiału faktograficznego, wyłożonego zwięźle, 
a bogato ilustrowanego fotografiami, mapami i planami. Przy ich pomocy pragnie 
zaimponować czytelnikowi ogromem swej wiedzy i wzbudzić jego zaufanie pozorną 
rzeczowością i sumiennością spokojnego wykładu naukowego.

Faktycznie Kuhn zademonstrował szczególnego rodzaju „sumienność” uczonego, 
przemawiającego do czytelników z pozycji nieomylnego autorytetu, nie uznającego 
możliwości różnych interpretacji i dyskusji naukowych. Stojąc na takich pozycjach, 
Kuhn ukrywa starannie tak pospolity w nauce historii fakt współistnienia różnych po
glądów i teorii, nie przedstawia nigdzie nawet sporów toczonych między uczonymi 
niemieckimi. Nie ma w Jego książce najmniejszej choćby wzmianki o osiągnięciach 
nauki polskiej lub czeskiej, nigdzie nie pojawiają się nazwiska czołowych uczonych 
polskich: K. Potkańskiego, F. Bujaka, O. Balzera, K. Tymienieckiego. Wzmianki w przy
pisach uzyskało zaledwie kilkanaście książek autorów słowiańskich (A. Turka, R. Hec- 
ka, V. Praska, J. Latosińskiego, W. Waśkowskiego, M. Kantor-Mirskiego, T. Laden- 
bergera, R. Rybarskiego i kilku innych), których tezy przynajmniej częściowo mógł 
Kuhn wyzyskać dla potrzeb własnej narracji. Lęk przed ujawnieniem istnienia innych 
poglądów, przed dyskusją naukową, pobudzającą czytelnika do samodzielnego myślenia, 
posunięty niewątpliwie dalej, niż to usprawiedliwiałby typ przeznaczonego dla szero
kich kręgów wydawnictwa, w wysokim stopniu obniżył walory naukowe i dydak
tyczne recenzowanej książki.

Przedmiotem jej wykładu jest obszerny zarys historyczny osadnictwa niemieckie
go, rozwijającego się na obszarze trzynastowiecznego księstwa opolskiego i tych ziem 
sąsiednich, które kiedykolwiek pozostawały w jakichś związkach politycznych, ekono
micznych i narodowych z Opolszczyzną. Tak zakreślone terytorium obejmuje na za
chodzie Namysłowskie oraz księstwa nysko-grodkowskie i opawsko-kamiowskie, na 
południu całe byłe księstwo cieszyńskie z okręgiem Czacy, a na wschodzie dawny po
wiat śląski (oświęcimsko-zatorski) i księstwo siewierskie z Zagłębiem Dąbrowskim 
i południową częścią okolic Częstochowy. Wschodnie granice tego terytorium — sięga
jące niemal po bramy Krakowa — w wysokim stopniu przypominają Polakom zasięg 
terenów inkorporowanych do III Rzeszy. Autor stara się jednak uzasadnić zasięg pracy 
potrzebami nauki. Jego zdaniem tylko na tak szerokiej podstawie geograficznej można 
przedstawić pełny obraz górnośląskiego osadnictwa niemieckiego.



Praca obejmuje historyczny proces tworzenia nowych osad oraz rozszerzania 
i przekształcania starych, opis ' kształtów osad ludzkich i struktury społecznej ich 
mieszkańców, stosunków narodowościowych, wreszcie zarys rozwoju demograficznego. 
Całość dziejowej ewolucji osadnictwa niemieckiego przedstawiono na tle opisu wa
runków naturalnych środowiska geograficznego oraz rozwoju życia gospodarczego 
i ważniejszych wypadków politycznych.

Najpoważniejsze zastrzeżenia merytoryczne budzą rozdziały poświęcone kolonizacji 
na prawie niemieckim, poprzedzone krótkim zarysem osadnictwa staropolskiego. Zda
niem Autora małe osiedla wczesnohistoryczne liczyły zaledwie po 2 — 10 domów. 
Poza osadami służebnymi Polacy nie znali podziału pracy, brakowało im miast i ludno
ści miejskiej. Dominowała „dzika gospodarka polno-pastwiskowa" (Feldgraswirtschaft), 
przy której co parę lat ziemia odpoczywała jako pastwisko. Często jednak nawet pry
mitywne rolnictwo ustępowało hodowli, rybołówstwu i bartnictwu. Dopiero masowy 
napływ kolonistów niemieckich gruntownie przeobraził oblicze Górnego Śląska i stwo
rzył całkiem nowy krajobraz. Miarą przełomu jest nadzwyczajny, bo 5 — 10-krotny 
wzrost gęstości zaludnienia, która w połowie XIV w. wynosiła już średnio 8,5 osoby 
na km2. Kraj pokrył się gęstą siecią miast (ogółem 43) i dużych wsi niemieckich 
uprawiających systemem trójpolowym po 50—100 łanów ziemi. Ludność miast była 
prawie czysto niemiecka, podobnie niemieckie były w połowie XIV w. wsie sudeckie 
i nyskie, a silnej germanizacji uległy ziemie położone na zachód od Odry i na południe 
od linii Racibórz — Pszczyna — Zator. Ogółem samo księstwo opolskie miało blisko 
tylu Niemców co Polaków, na całym zaś terytorium Niemcy posiadali wyraźną więk
szość. Dopiero kryzys agrarny z przełomu XIV i XV w. oraz wojny husyckie zahamo
wały rozwój niemczyzny i zapoczątkowały jej stopniowe cofanie się.

Autor pokrywa milczeniem wyniki prac wykopaliskowych w Opolu i te dzieła 
uczonych polskich, które określiły rozmiary typowych wsi przedkolonizacyjnych w wy
sokości 10-15 osadników, wykazały wysoki poziom słowiańskiego gospodarstwa rolne
go, stwierdziły obecność przedkolonizacyjnych zawiązków osiedli miejskich rozwija
jących się w formach podgrodzi, targów i miast założonych na prawie polskim (na 
Górnym Śląsku Otmuchów). Nie dostrzega również cennego materiału źródłowego 
pozwalającego w sposób nie budzący wątpliwości obliczyć gęstość zaludnienia ujazdu 
trzebnickiego wynoszącego już w r. 1204 co najmniej 15 osób na km2, a z ludnością 
targu trzebnickiego 20 osób na km2. Dodajmy, że np. gęstość zaludnienia biskupiej 
włości skoroszowskiej, położonej w silnie zalesionej wschodniej części pow. na
mysłowskiego, wynosiła w r. 1271 około 8—9 osób na km2. 1

Prawda, że część wsi niemieckich i polskich przeniesionych na prawo niemieckie 
miała imponujące rozmiary. Nie były to jednak wsie typowe. Nawet w najgęściej 
zaludnionej ziemi nyskiej według danych znanego rejestru z t . 1315 wsi o powierzchni 
większej niż 50 łanów było ogółem 27, czyli 23% osad prawa niemieckiego. Średnio 
na wieś prawa niemieckiego wypadało 26 łanów, a na wieś polską kasztelanii otmu- 
chowskiej 10 łanów. Nie było więc aż tak wielkiej różnicy między obu rodzajami wsi, 
jak tendencyjnie przedstawia Kuhn. Ponadto trzeba tu podkreślić, że tworzenie się 
większych wsi prawa niemieckiego nie zawsze oznacza zwiększenie gęstości zaludnie
nia, bo wsie nowe powstawały nieraz przez komasację 2 — 3 mniejszych osad star
szych, a nadział ziemi we wsiach prawa niemieckiego nie był mniejszy, ale często 
większy od nadziałów dawnych chłopów polskich. Akt lokacyjny stanowił nadto często 
jedynie program nie zawsze później zrealizowanego osadnictwa.

Twierdzenie o 5 — 10-krotnym wzroście gęstości zaludnienia Górnego Śląska 
w okresie kolonizacji na prawie niemieckim opiera Autor na danych o suponowanym 
wzroście łanów osiadłych kilkunastu wsi trzynastowiecznych (8 leżało pod Gliwicami,



4 pod Sycowem, a 2 na południu). Dane te są jednak wątpliwe, a z wyjątkiem jednej 
wsi pexi Zatorem dotyczą obszarów silnie zalesionych i właśnie intensywnie kolonizo
wanych. Trzeba przyjąć, że na terenach starego osadnictwa sytuacja była zgoła od
mienna.

Autor nie dostrzega absurdalnych konsekwencji wynikających z Jego liczb i tez. 
Jeżeli średnia gęstość zaludnienia Śląska Górnego w połowie XIV w. wynosiła 8,5 na 
km2, a wzrost ludności razem z miastami w latach 1200-1340 był 5 — lO^krotny, to 
średnia gęstość zaludnienia Śląska Górnego około r. 1200 wynosiłaby zaledwie 0,8 do 
1,7 osoby na km2. Kraj zamieszkany przez tak znikomo małą liczbę ludzi nie miałby 
sił zbrojnych zdolnych do odparcia wielu silnych najazdów jego sąsiadów, w tej 
liczbie także groźnych armii Cesarstwa Niemieckiego i nie mógłby rozwinąć nawet 
prymitywnego rolnictwa (chyba, że Kuhn uzna dawnych Polaków za „nadludzi", a ry
cerstwo niemieckie oskarży o tchórzostwo lub niedołęstwo). Przejdźmy do dalszych 
wniosków z niektórych twierdzeń pracy Kuhna. Studia demograficzne wskazują, że 
przyrost naturalny mógł w okresie kolonizacji niemieckiej przynieść maksymalnie 
podwojenie się ludności. W myśl tez Autora co najmniej 3/5 do 4/5 ludności Górnego 
Śląska z r. 1340 to niemieccy imigranci lub ich potomkowie. Gdyby imigracja niemiecka 
była rzeczywiście aż tak olbrzymia, to w obliczonej przez Kuhna ludności Opolszczy
zny i ziemi nyskiej, wynoszącej w r. 1340 około 120 000 mieszkańców, mielibyśmy 
72 000 — 96 000 Niemców, a na całym Śląsku łącznie z Opawszczyzną 300 000 — 400 000, 
w krajach zaś Europy środkowej (na Połabszczyźnie, w Polsce, Prusach, Inflantach, 
Czechach i na Węgrzech) trzynasto- i czternastowieczna imigracja niemiecka liczyłaby 
aż 3 — 4 miliony ludzi. Tymczasem cała ludność krajów rdzennie niemieckich (na 
obszarze dawnego państwa wschodniofrankońskiego, wynoszącym około 350 000 km2) 
mogła liczyć w połowie XIV w. 5—6 milionów osób. Średniowieczna Rzesza Niemiecka 
nie była więc krajem przeludnionym, a możliwości emigracyjne jej populacji ograni
czone, w świetle demografii historycznej niewątpliwie kilka razy mniejsze od tych, 
jakie chcieliby mieć Kuhn i podobni mu zwolennicy teorii o olbrzymim, masowym na
pływie kolonistów niemieckich na ziemie Słowian, Bałtów i Węgrów.

Kolonialna teoria genezy miast znalazła w Kuhnie jednego z gorących zwolenni
ków. Jego zdaniem średniowieczna górnośląska sieć miejska jest tworem miejscowych 
książąt, którzy najpierw ibardzo rozsądnie i zgodnie z potrzebami osadnictwa wiejskie
go ustalali miejsca lokacji, a lokowanym miastom wyznaczali ich przyszłą rolę, okre
ślając ściśle mniejsze lub większe liczby siedlisk. Liczby te w wielu wypadkach prze
trwały nawet do XVI w. w ilościach domów śródmiejskich lub piwnych. W rzeczy
wistości lokacje miejskie na prawie niemieckim w większości wypadków przyjęły się 
tak pomyślnie nie dlatego, że książęta śląscy byli znakomitymi planistami, ale z tej 
prostej przyczyny, że z reguły nawiązywały do już istniejących i rozwijających się 
podgrodzi, targów i miast polskich.

Skoro — jak sądzi Autor — miasta powstały nagle, jakby za dotknięciem czaro
dziejskiej różdżki książęcej, i później już nie rozwijały się ani nie zmieniały w prze
strzeni zamkniętej můrami miejskimi (wyjąwszy tylko niektóre starsze i większe), to 
znane nam z urbarzy XVI w. liczby domów śródmiejskich lub piwnych określają roz
miary miast w chwili ich lokacji. Tu znów budzą się wątpliwości. Przede wszystkim 
liczby domów śródmiejskich i domów piwnych — to liczby odnoszące się do dwu 
odmiennych kategorii budynków. Dane spisu z r. 1787 wskazują, że w większości 
wypadków przywilej warzenia piwa przysługiwał tylko części (czasem bardzo małej) 
domów śródmiejskich, w niektórych zaś miastach cieszyły się nim nawet przedmieścia. 
Hojniej nadawano zwykle przywilej piwny mieszczaństwu miast mniejszych, w więk
szych natomiast ograniczano go do warstw zamożniejszych. Zatem przywilej ten chyba



tylko w niektórych miastach może wskazywać zasięg pierwotnej zabudowy. Natomiast 
liczba domów śródmiejskich stabilizowała się w ciągu dłuższego czasu chyba tylko 
wyjątkowo; w większości bowiem miast musiała się zmieniać, zwłaszcza po pożarach 
i w burzliwym okresie wojen husyckich. W miarę zaś rozwoju miast wewnątrz murów 
zabudowywano pustki, wolne miejsca przy murach, zacieśniano zabudowę, wznosząc 
na podwórzach oficyny.

Doniosłe znaczenie w propagandowych wywodach Kuhna posiada przyjęta przez 
Niego teza o wczesnej germanizacji Górnego Śląska, która miała dokonać się ju£ 
w XII w. na skutek masowego napływu osadników niemieckich i dobrowolnej germa
nizacji ludności polskiej, przyjmującej chętnie niemieckie sposoby gospodarowania, 
niemieckie prawo i niemiecką kulturę. Dowodów szuka tu Autor — podobnie jak wielu 
innych uczonych niemieckich — w masowym pojawianiu się prawa niemieckiego na 
wsi, dziesięciny małdratowej i pieniężnej, łańcuchówek i owalnie, pomiaru łanowego 
ziemi, niemieckich nazw miejscowości i niemieckich imion osób. Kuhn wprawdzie za
strzega się kilkakrotnie, że recepcja prawa niemieckiego nie jest jednoznaczna z przy
byciem osadników niemieckich, bo wiele wsi polskich przeniesiono na prawo nie
mieckie, jednak masowe jego upowszechnianie się wskazuje zdaniem Autora na po
stępującą dobrowolną germanizację. Z podobnymi twierdzeniami nauki niemieckiej już: 
wiele raźy polemizowali uczeni polscy, nie ma więc potrzeby rozpatrywać ich po
nownie w tym miejscu. Trzeba jednak stwierdzić, że Kuhn uważa niekiedy za nie
mieckie nazwy niewątpliwie słowiańskie lub tylko tłumaczone na język niemiecki 
w kancelarii; należą do nich np. Stinava, Maceyskirch, Neukirch, Schreibersdorf, Lange 
Gasse, Twarkgasse (ulica Twarkowska od podraciborskiej wsi Tworków). Zresztą pod. 
naciskiem faktów nawet Kuhn musi przyznać, że niekiedy nazwy polskie lub niemiec
kie nie miały żadnego związku z narodowością mieszkańców osad; dokumenty stwier
dzają istnienie wsi niewątpliwie polskich (posiadających polskie prawo i płacących 
polską dziesięcinę snopową) o nazwach niemieckich i, odwrotnie, wsi niemieckich
0 nazwach polskich (jak Borowniki Theutonicale, Kopienica Germanica). Autor przy
znaje także, że choć niemieckie imiona panują wszechwładnie w górnej warstwie pa
tryc jatu, ale już np. spis rzeźników raciborskich z r. 1386 ujawnia sporą ilość imion
1 nazwisk polskich.

Cenne dla nauki są rozdziały poświęcone osadnictwu wieków XVI-XVIII, które 
Autor omówił krytycznie i bez przesadnych upiększeń „niemieckiego wkładu" w kultu
ralny i gospodarczy rozwój krajów „niemieckiego wschodu". Do pozytywnych osiąlgnięć 
osadnictwa czasów .austriaoko-habsburskich trzeba zaliczyć rozwój górnictwa i ponowną 
kolonizację chłopską na pustkach w Jesionikach.

Górnictwo przeżywające w XVI w. okres gorączkowych poszukiwań powołało do 
życia lub odnowiło szereg osad obdarzonych specjalnymi przywilejami (Złoty Stok, 
Frywałdów, Engelsberg, Hor. Miesto, Vrbno, Hor. Beneszów, Miasteczko), wśród któ
rych liczbą zaludnienia wyróżniają się Tarnowskie Góry (założone w r. 1528). Pomyślny 
chociaż krótkotrwały rozwój ekonomiczny miast górniczych przyciągnął pewną liczbę 
osadników niemieckich, którzy np. w Tarnowskich Górach ulegli dość szybko poloni- 
zacji.

Ujemnie ocenił Kuhn kolonizacyjną działalność ówczesnych właścicieli ziemskich 
zabiegających o rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Troska o dostatek 
taniej siły roboczej pobudzała szlachtę do zakładania specjalnych wsi proletariatu 
wiejskiego, zamieszkanych przez samych zagrodników lub zagrodników i chałupników 
albo też samych chałupników, oraz do odpowiedniej rozbudowy starych wsi kmiecych, 
które na peryferiach lub częściej we wnętrzu na obszarze nawsia (Anger) otrzymywały 
dodatkowo zabudowę zagrodniczo-chałupniczą. Te osady „małych ludzi" zamieszkane



na terenie Opolszczyzny wyłącznie przez Polaków nazywano w XVII w. pagelli dla 
odróżnienia od kmiecych pagi. Proletaryzacja wsi — zdaniem Kuhna — hamowała ich 
rozwój gospodarczy i kulturalny, a przyśpieszała reslawizację.

Pierwotnie prawie wszystkie miasta górnośląskie były własnością księcia, z czasem 
jednak przez zakupy i zastawy przechodziły w ręce magnatów. Tylko stołeczne Opole 
pozostało w bezpośrednim władaniu monarchy. Taka zmiana właściciela nie była ko
rzystna, bo panowie ograniczali samorząd miejski, nawet narzucali mieszczanom przy
musowe prace rolne. Z ich woli na gruntach folwarcznych lub wewnątrz starych wsi 
chłopskich powstał szereg drobnych rolniczych miasteczek lub targów, jak Sośnico
wice (1506), Prószków (1560), Karłowice (1512), Modrzejów (1706). Kilka miast wyrosło 
przy klasztorach i miejscach odpustowych (Kalwaria Zebrzydowska, Alwernia, Bila 
Voda). Obok górniczych Tarnowskich Gór wyjątkowe miejsce zdobyła przemysłowa 
Biała (prawo miejskie otrzymała w r. 1723), która wraz ze starszym od niej Bielskiem 
rozrosła się do rozmiarów poważnego ośrodka sukiennictwa.

Na uwagę czytelnika polskiego zasługuje stanowisko Kuhna wobec tzw. koloni
zacji fryderycjańskiej. Chooiaż Autor nie polemizuje z twórcami legendy frydery- 
cjańskiej, a ogranicza się do przedstawienia własnego sądu, podkreśla jednak słabe 
wyniki kolonizacji w zakresie germanizacji kraju i rozwoju jego życia gospodarczego. 
Wprawdzie do r. 1806 w królewszczyznach i prywatnych dobrach magnatów pruskiej 
części Górnego Śląska założono ogółem 294 kolonii, jednak w ogromnej większości 
były to drobne osady, liczące w r. 1817 w sumie około 5000 dymów; ich udział w za
ludnieniu kraju wynosił niecałe 5%. Kolonie zamieszkiwali obok Niemców liczni imi
granci czescy i polscy oraz miejscowi Ślązacy. Trudne warunki bytu na małych dział
kach (4 — 7,5 ha) nieurodzajnej ziemi opolskiej powodowały płynność migrującego 
elementu niemieckiego, opuszczone zaś siedliska zajmowali Ślązacy. Skład narodo
wościowy kolonii fryderycjańskich nie ma nic wspólnego z ich niemieckimi nazwami, 
urabianymi od imienia króla Prus, nazwisk lub imion jego oficerów d urzędników lub 
miejscowych panów feudalnych i ich żon. Nazewnictwo to jest produktem rozpowszech
nionej wtedy mody, która nakazywała nadawać niemieckie nazwy także wsiom czeskim 
zakładanym wewnątrz Kotliny Czeskiej.

Zdaniem Autora Fryderyk II nie był także ani inicjatorem, ani organizatorem za
wiązków tworzącego się przemysłu hutniczego. Pierwsze „wysokie piece" powstawały 
w dobrach magnatów (wśród nich wyróżnił się minister saski Flemming), a podbój 
pruski zastał na Górnym Śląsku 12 „wysokich pieców" i 28 świeżarek. Burzliwy zaś 
rozwój hutnictwa i górnictwa zaczyna się dopiero po śmierci Fryderyka II, od mo
mentu założenia huty w Strzybnicy w r. 1786. Jego organizatorem był hr. Reden, który 
w lasach Opolszczyzny i obok kopalń węglowych stworzył poważną zbrojownię pruską, 
odgrywającą doniosłą rolę w końcowej fazie walk z Napoleonem.

Wielkie przemiany XIX i XX w., a zwłaszcza osadnicze skutki uwłaszczenia chło
pów i tworzenie się nowoczesnych okręgów przemysłowych (Górnośląskiego i Ostraw- 
sko-Karwińskiego), które spowodowały masowe przemieszczanie się ludności i powsta
wanie dużych osiedli przemysłowych z charakterystyczną zabudową, nie znalazły 
należnego im miejsca w pracy W. Kuhna. Całemu okresowi kapitalizmu i imperializmu 
Autor poświęcił tylko 15°/o objętości swej książki, przy czym w centrum Jego uwagi 
pozostają jedynie zagadnienia narodowościowe.

Według Jego oceny XIX i początek XX w. przyniosły tylko nieznaczne zmiany 
biegu polsko-niemieckiej granicy językowej w Głubczyckiem (w okolicach Baborowa 
i Dziećmarowów), na terenie małego pow. niemodlińskiego i w klinie polskim między 
Odrą a Widawą. Daleko większe znaczenie miały szybkie postępy germanizacji, wi
doczne niemal we wszystkich miastach i powstających osadach przemysłowych. Ten



proces powołał do życia na polskim obszarze etnograficznym duże i żywotne wyspy 
niemieckie — podstawy dalszej germanizacji. Jej szybkie postępy przypadają na okres 
załamania się ruchu polskiego po plebiscycie. Postępy te widoczne są przede wszyst
kim w miastach i wśród ewangelików pow. kluczborskiego.

Niektóre rozważania Kuhna na tematy narodowościowe żywo przypominają wy
wody skrajnych nacjonalistów niemieckich czy nawet hitlerowców. Tu należy teza, że 
Górnoślązacy mówiący językiem polskim to tylko „grupa pośrednia" (Zwischengruppe), 
związana politycznie, gospodarczo i kulturalnie z narodem niemieckim, która ludowy 
język polski łączy ze znajomością literackiego niemieckiego. Germanizacja zaś „grup 
pośrednich" jest zjawiskiem naturalnym i procesem dobrowolnym. Proces ten częścio
wo hamowała polska agitacja, wykorzystująca błędy polityki niemieckiej: kulturkampf, 
który rozdwoił uczucia katolików górnośląskich, i narastające konflikty socjalne. 
Z drugiej bowiem strony agitatorzy polscy umiejętnie wiązali sprawę narodową 
z bliskimi ludowi sprawami kościelnymi i społecznymi. W książce Kuhna nie ma 
najmniejszej nawet wzmianki ani o miejscowych polskich i czeskich działaczach lu
dowych, ani o oporze, jaki lud stawiał germanizacji przeprowadzanej środkami na
cisku administracyjnego i ekonomicznego, a nierzadko brutalnego terroru. Nie ma też 
jednego słowa ani o terrorze hitlerowskim, ani o potwornych obozach pracy i śmierci 
budowanych w okresie drugiej wojny na badanym przez Kuhna terenie. Mówi się 
natomiast o terrorze polskim w okresie plebiscytowym, o podziale Śląska w r. 1921 
jako o „krzyczącym zaprzeczeniu woli ludności", natomiast o „inkorporacji" z r. 1939 
ciepło i z uznaniem, ponieważ była „rzeczywistym wyzwoleniem" ludzi, którzy po
twierdzali swą niemieckość „w najcięższych warunkach". „Nie jest ich winą — konklu
duje Autor — że stało się to przez wojnę i nową przemoc". Jeśli w tym mieijscu 
przypomnimy, że wschodnia granica historycznego regionu górnośląskiego, zakreślona 
już na pierwszych kartach książki, mniej więcej zgadza się z granicą „inkorporacji" 
hitlerowskiej, to widzimy jasno, jak wiele tu jest cichej aprobaty polityki III Rzeszy>

Tadeusz Ładogórski

URBARZE DÓBR ZAMKOWYCH OPOLSKO-RACIBORSKICH Z LAT 1566 i 1567, 
opracowali i przygotowali do druku R. Heck i J. Leszczyński, Urbarze śląskie, t. L 
pod redakcją J. Gierowskiego, Wrocław 1957, s. XXXII +  276 +  6 planów i map.

Wydawnictwo R. Heoka i J. Leszczyńskiego jest pierwszym tomem zapoczątkowa
nej przez Zakład Historii Śląska, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk edycji 
urbarzy śląskich. Jest poza tym pierwszym polskim wydawnictwem tego typu źródeł 
do dziejów Śląska. Moment ten zwiększa zainteresowanie, z jakim bierzemy do rąk 
estetycznie wydaną książkę, zawierającą przygotowane przez Heoka i Leszczyńskiego 
urbarze, a poza tym pozwala uświadomić sobie, iż odpowiedzialność naukowa opraco
wujących ten pionierski tom była szczególnie duża. Należy sądzić, że Wydawcy ocze
kują dyskusji na temat spełnionego przez nich zadania, więc w ramach tej dyskusji 
chcielibyśmy podać nieco naszych uwag.

Wydawnictwo poprzedzone jest „Wstępem" (według Instrukcji wydawniczej PAU 
taki wstęp powinien nosić nazwę „przedmowa") zawierającym nieco rozważań źródło- 
znawczych oraz charakterystykę treści wydawanych urbarzy. Z uwagi na to, że inte
resujący nas tom Hecka i Leszczyńskiego otwiera zapoczątkowaną serię, sięgamy prze
de wszystkim do źródłoznawczych uwag Wydawców. Znajdujemy następującą definicję: 
„Urbarze hvły to wvkazy dochodów i pożytków majątków feudalnych, sporządzane 
bądź przez właściciela dóbr, bądź przez specjalnie w tym celu powoływane komisje" 
(s. VII). Określenie powyższe mówi bardzo niewiele. Konkretnej treści w nim tyle,



że urbarz to wykaz dochodów feudała, bo jaka jest różnica między „pożytkami" 
a „dochodami", nie wiemy.

Tymczasem dobrze wiadomo historykowi, iż urbarz to coś więcej aniżeli wykaz 
dochodów czy tzw. pożytków pana feudalnego, jakie przynosił jego majątek. Dalej 
Wydawcy wysunęli problem z punktu widzenia źródłoznawczego dość ważny, miano
wicie sprawę różnic i podobieństw między urbarzami z jednej strony a inwenta
rzami dóbr duchownych, szlacheckich i magnackich (uwaga na marginesie: były taikże 
inwentarze dóbr królewskich) oraz lustracjami królewszczyzn z drugiej. Potraktowania 
jednolicie inwentarzy oraz spisywanych z innego punktu widzenia (podatek kwarciany) 
lustracji królewszczyzn pozbawiło wartości podstawowe w tym względzie stwierdzenie 
Wydawców, że urbarze od wspomnianych źródeł z innych ziem polskich różnią się 
większym rozbudowaniem części normatywnej w porównaniu z częścią opisową. 
Tymczasem wystarczy choćby ogólna analiza treści lustracji wykonywanych przecież 
z mocy konstytucji sejmowych, by przekonać się o zdecydowanie dominującej roli 
części normatywnej tego źródła.

Niestety zbyt słabe zwrócenie uwagi na stronę źródłoznawczą „Wstępu" nie po
zwoliło Autorom na szczegółowsze rozważania, które ustrzegłyby Ich od stwierdzeń 
błędnych i ogólnikowych. Tych ogólników jest chyba najwięcej w przypadkach, gdy 
Autorzy próbują określić znaczenie urbarzy jako źródła historycznego. Piszą więc, że 
„urbarze są podstawowym źródłem do historii wsi śląskiej w okresie późnego feuda
lizmu" (s. X), że „należą do najcenniejszych źródeł do poznania wielu zagadnień 
historii Śląska w okresie późnego feudalizmu" (s. VIII), że „mają zasadnicze znaczenie 
dla historii osadnictwa" (s. VIII) iitd. To jest sprawa ogólniejsza i chyba warto po
dyskutować na temat konieczności bardziej rzeczowych sformułowań.

W dalszym ciągu mamy kilka sformułowań będących echem częstego dawniej 
niewłaściwego pojmowania marksizmu. Czytamy więc, że urbarze „są źródłem klaso
wym" (jak wszystkie ówczesne) i dlatego „pomijają opis wyglądu zabudowań wiejskich, 
opis narzędzi na folwarku itp." (s. IX). Abstrahując już od absurdalności poglądu
0 klasowości wszystkich ówczesnych źródeł, ze sformułowania Autorów bezpośrednio 
wynika, że na przykład szersze potraktowanie opisu zabudowań wiejskich „osłabia" 
klasowy charakter danego urbarza. Dalej Autorzy piszą, że „ze względu na klasowy 
charakter urbarzy trzeba do nich często podchodzić krytycznie" (s. IX), a przecież kry
tycznie podchodzić trzeba do źródła bez względu na jego charakter, i to nie często, lecz 
w każdym przypadku korzystania z nich.

W dalszym ciągu wywodów we „Wstępie" Autorzy piszą, że część normatywna 
urbarzy jest mniej wiarygodna od części opisowej, gdyż normuje świadczenia chłopów 
na rzecz pana, a nie podaje tego, jakie te świadczenia były w rzeczywistości. Tymcza
sem część normatywna to właśnie źródło informujące nas o postulatach, normach i jako 
takie jest w pełni wiarygodne, zaś część opisowa, oparta w dużym stopniu na zezna
niach osób, może, szczególnie jeśli chodzi o majątek chłopski i wysokość zbiorów
1 plonów w folwarkach, znacznie odbiegać od stąnu rzeczywistego. Problem wyko
rzystania części normatywnej jako źródła o stanie faktycznym to przecież sprawa ana
lizy naukowej, a nie sprawa wiarygodności części normatywnej. To tak jak gdyby 
ktoś zastanawiał się nad wiarygodnością statutów Kazimierza Wielkiego (pomijając 
analizę formalną tekstu). W ten sposób Wydawcy zupełnie zepchnęli ze swego pola 
widzenia problem dla badacza ważny — wiarygodności elementów opisowych w urba
rz u i nie zajęli się nim ani w stosunku do wydawanych przez siebie urbarzy, ani 
w skali ogólnej. Kilku zdań na s. IX/X nie można bowiem uznać za postawienie, a tym 
bardziej za poruszenie czy rozwiązanie problemu.

W części źródłoznawczej „Wstępu" Wydawcy zastanawiają się nad przyczynami



pojawienia się znacznej liczby urbarzy w okresie od XVI do XVII w. Według 
Autorów „głębszymi powodami", które wywołały potrzebę spisywania urbarzy były: 
1. chęć zwiększenia obciążeń chłopów (sankcja dla nowych norm); 2. chęć poznania 
majątku, by poprzez jego intensyfikację podnieść dochody; 3. sprzedaże lub zastawy; 
4. opór chłopów, którzy chcieli mieć właśnie swe obciążenia ustalone. Jest sprawą 
oczywistą, że przy spisywaniu urbarzy właściciele ziemscy mogli brać pod uwagę wska
zane wyżej okoliczności. Te same jednak okoliczności mogły ich skłaniać do postępo
wania przeciwstawnego. Aby się o tym przekonać, wystarczy choćby porównać punkt 
1 i 4. Autorzy nie wyjaśniają, czy sprzedaże i zastawy były w interesującym Ich okresie 
częstsze aniżeli przedtem, wobec tego ten punkt pozostawimy poza naszymi rozważa
niami. Gdzie więc leży wyjaśnienie? Jak podają sami Autorzy, urbarze spisywano pra
wie wyłącznie w wielkich majątkach, a przecież w małych majątkach także właściciel 
dążył do zwiększenia obciążeń chłopów i chciał wzrostu swych dochodów. Oto po 
prostu większy majątek wymagał bardziej skomplikowanej administracji, zaś do nale
żytego jej prowadzenia potrzebne były odpowiednie spisy. W małym majątku można 
było się oczywiście bez tego obejść. Wyjaśnienie więc wydaje się zupełnie proste 
i oczywiste.

Poważna część „Wstępu" poświęcona jest charakterystyce treści publikowanych 
źródeł. Wydawcy drukują urbarz opolski z r. 1566 oraz raciborski z r. 1567. Z wielu 
istniejących urbarzy księstw opolskiego i raciborskiego, o czym szczegółowo i ze 
znawstwem Wydawcy informują, do naszych czasów zachowało się stosunkowo nie
wiele. Wydaje się, iż decyzja wydania najpierw urbarza opolskiego z 1566 i racibor
skiego z 1567 r. dokonana została słusznie. Obejmują one bowiem stosunkowo duży 
teren i, jak wskazują słusznie Wydawcy, mogą dać podstawę do porównawczego po
traktowania nieco różniących się od siebie rejonów gospodarczych — nizinnej Opolsz
czyzny i podgórskiego Raciborskiego (s. XIV). Są to poza tym najwcześniejsze zacho
wane urbarze dla tego terenu, a przy tym bardzo szczegółowe, wraz ze stosunkowo 
dokładnymi wiadomościami dotyczącymi miast Opola i Raciborza. Dają one jednak 
przede wszystkim bardzo wszechstronny materiał do dziejów wsi, informując o struktu
rze społecznej ludności wiejskiej, jej uposażeniu w ziemię, powinnościach na rzecz 
pana feudalnego i gospodarce folwarcznej.

Część „Wstępu" poświęcona charakterystyce treści jest naszym zdaniem nazbyt 
rozbudowana i potraktowana za bardzo „streszczeniowo". Autorzy na kilkunastu stro
nicach chcieli zrobić to, co jest zadaniem przyszłego badacza urbarzy. Wydaje się, iż na
leżałoby przyjąć ogólną zasadę, aby „przedmowy" czy „wstępy" do wydawnictw źródło
wych nie starały się przybierać formy małych monografii opartych o wydawane źródło 
(jaskrawo wystąpiło to np. w Rejestrze poborowym wydanym pod red. prof. S. Lnglota).. 
Tablica na s. XVII oraz oparte na jej podstawie wnioski są błędne, bo — jak informują 
sami Autorzy — pojęcie „kmieć" we wsiach opolskich nie było identyczne z tymże 
w dobrach raciborskich. W ogóle wątpliwości nasuwają się zwykle tam, gdzie Autorzy 
od streszczania zawartości urbarzy przechodzą do wyjaśnień. Wyjaśnienia potrzebują, 
rzecz jasna, obszerniejszej analizy, a taka nie jest możliwa w krótkim wstępie do wy
dawnictwa źródłowego. Jednej sprawie merytorycznej chcielibyśmy poświęcić kilka 
zdań. Oto Wydawcy podają, że w publikowanych urbarzach obok zjawisk związanych 
z rozwojem renty pieniężnej występują także fakty „związane z regresem i upo
wszechnianiem się na dużą skalę gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej" (s. XXII). 
O ile w źródle są rzeczywiście fakty świadczące o upowszechnianiu się gospodarki 
folwarczno-pańszczyźnianej (lecz czy „na dużą skalę"?), o tyle danych o regresie 
trudno by w nim znaleźć. Zresztą Autorzy sami informują o intensyfikacji gospodarki 
folwarcznej (s. XXIII) oraz o stosunkowej zamożności chłopów (s. XXI). Wydaje się,



gdyż sprecyzowania stanowiska brak, iż utożsamiają oni rozwój gospodarki folwarcz- 
no-pańszczyźnianej z regresem gospodarczym. Tymczasem są to zupełnie odrębne spra
wy, niekoniecznie idące w parze. Nasuwa się tu uwaga ogólna, że w dotychczasowej 
literaturze (m. /in. w pracach Hecka) sprawa tempa gospodarki pańszczyźnianej na 
Śląsku w drugiej połowie XVI w. i jej regresywnego oddziaływania została przejaskra
wiona. Choćby z ustawy z 1562 r. widać, że na Górnym Śląsku pańszczyzna była 
znacznie mniej rozwinięta aniżeli w tym czasie na Mazowszu, w Wielkopolsce czy 
Małopolsce. Wspomnianą ustawę Wydawcy słusznie publikują, gdyż urbarze często 
powołują się na nią.

Wydawnictwo zaopatrzone zostało także w dokładnie wykonane przez doc. S. Go- 
lachowskiego mapy dóbr opolskich i raciborskich oraz plany miast Opola i Raciborza 
(razem 6 sztuk).

W zakresie ustalenia zasad wydawniczych Wydawcy nie mieli łatwego zadania. 
Spełnili je naszym zdaniem właściwie, opierając się na Instrukcji wydawniczej PAU 
oraz najnowszych niemieckich przepisach dotyczących wydawania tekstów nowożyt
nych. Korzystali także, jak informują, z licznych porad językoznawców. Wątpliwości 
nasuwa tylko zdanie następujące: „Przeprowadziliśmy jedynie pewne ujednolicenie 
pisowni słów pisanych kilkoma sposobami, pozostawiając formy najczęściej występu
jące. Jednakże w wypadkach występowania kilku wariantów pisowni mogących od
zwierciedlać istotne różnice wymowy, warianty te zostały zachowane" (s. XXXI). 
W takim razie trzeba było już się trzymać ogólnie przyjętej zasady w wydawnictwie 
— niemodemizowania pisowni. Wtedy wszystko byłoby jasne.

Wydawnictwo zaopatrzone zostało w liczne przypiski tekstowe i rzeczowe oraz 
w indeksy nazw miejscowych i rzeczowych. Nie jest dla czytelnika wygodna przyjęta 
przez Wydawców numeracja przypisków cyfrowych w obrębie wsi i miast. Ponieważ do
chodzą jeszcze przypiski literowe, zdarza się, iż „przypiskowa" część stronicy jest nie
przejrzysta. Na przykład na s. 42 kolejno następują takie przypiski: a, b, c, 3, 4, 5, 6, 7, 
1,2. Takiego systemu nie spotkaliśmy dotychczas w wydawnictwach źródłowych. 
Wydaje się także niesłuszne zaliczenie do przypisków cyfrowych sprostowań błędów 
w obliczeniach źródłowych. Niedopuszczalna jest chyba praktyka przeliczania w tekście 
źródłowym talarów po 36 gr na talary po 34 gr, czyli zmiana tekstu, i objaśnienie tego 
w przypisku: „Talary po 36 gr. przeliczono na talary po 34 grosze" (s. 91). Drobna 
uwaga: po skrócie gr nie daje się kropki.

W zakresie przypisków rzeczowych Wydawcy bardzo słusznie podają lokalizację 
miejscowości, nie pozostawiając tego tylko do indeksu, natomiast zapomnieli podać, 
na jakiej podstawie owej lokalizacji dokonywali. W przypiski objaśniające treść 
poszczególnych wyrazów czy fragmentów źródła Autorzy nie są zbyt hojni, w związku 
z czym tu i tam przypisek byłby pożądany. Na ogół jednak pod tym względem zadanie 
spełnili. Inna sprawa, że nie ustrzegli się nieraz pewnych błędów. Najsłabszą stro
ną w tym zakresie są objaśnienia dotyczące miar powierzchni i miar objętości. Wy
dawcy nie ustalili, jaki korzec był używany w obliczeniach wydawanego przez nich 
źródła. Informują, że Scheffel (szefel) to „śląska nasypna miara zbożowa" (s. 5). Tym
czasem szefel nie był wcale specyficzną tylko dla Śląska miarą,- używany był także 
na innych ziemiach wchodzących w skład ówczesnej Rzeszy. W zakresie części skła
dowych łanu Wydawcy nie mogą się zdecydować na przyjęcie jednej miary. I tak na 
s. 224, przyp. 2, wyjaśniają, że Rutte (nie podając, że chodzi tu po prostu o pręt) li
czyła V2 łanu, chociaż tekst źródła wyraźnie wskazuje, że tak być nie mogło. Jaki 
bowiem sens miałyby zdania typu: „Witekh Urbanuow heit 3A huben weniger 1 rutte' 
(s. 224). Po cóż miałoby się pisać, że ktoś ma 3A mniej V2 łanu. Powiedziano by, że ma 
po prostu !A łanu, i takie określenia w źródle są. Witkowi Urbana do 3A łanu brakował



po prostu 1 pręt roli, zapewne wszerz. Jaka zaś była to część łanu, zależało od długości 
pola we wsi. W „Wykazie miar i monet" (s. 252) Wydawcy podają już inaczej, także 
błędnie, że łan miał 12 prętów. Nie wyjaśniają natomiast wcale, o jaki to pręt chodzi 
w ustawie z 1562 r. Otóż chodzi tu o pręt jako miarę długości mierzący, co ciekawe, 
tak samo jak w Koronie 7V2 łokcia. Jeszcze sprawa miary miodowej — pokowu. 
Autorzy z notorycznie w historii gospodarczej znanego terminu czynią sprawę przy
puszczeń i konsultacji (s. 78). Pokow był powszechnie używaną na ziemiach polskich 
(w tym także na Śląsku) miarą miodu jako część większej od niego rączki. Przejście 
z „w" na ,,b' jest w językoznawstwie znane. Łączenie przez Wydawców pokobu - -  
pokowu z korobką (wyrazem pochodzenia ruskiego) ńie ma żadnego sensu.

W przypiskach można by jeszcze znaleźć kilka drobniejszych już niedokładności.
Jak już podaliśmy, wydawnictwo zaopatrzone jest w indeks nazw miejscowych 

(raczej powinno być nazw geograficznych) oraz indeks rzeczowy. Indeks nazw geogra
ficznych nie stanowił tu żadnego problemu i nie nasuwa zastrzeżeń, natomiast indeks 
rzeczowy jest obok wstępu źródłoznawczego najsłabszą stroną wydawnicwa. Głównym 
celem indeksu jest, jak wiadomo, ułatwienie korzystania z wydawnictwa. Można zakres 
osób, dla których jest indeks przeznaczony, odpowiednio zawęzić, na przykład zrobić 
indeks głównie dla językoznawcy czy głównie dla historyka. Nie można jednak robić 
indeksu, nie widząc odbiorcy, a tak jest właśnie w danym przypadku. Indeks powinien 
być wykonany po polsku (w nawiasie można by podać terminy niemieckie czy czeskie) 
i nie być indeksem zachodzących w wydawnictwie wyrazów, lecz normalnym indeksem 
rzeczowym. Jak trudno jest z indeksu Hecka i Leszczyńskiego korzystać, niech uwi
doczni następujący przykład: Przypuśćmy, że interesuje kogoś, co źródło mówi na te
mat pręta (mierniczego). Musi on do tego celu wiedzieć, że w staroniemieckim pręt 
posiadał pisownię Rutłe i szukać w indeksie tego hasła (notabene w indeksie Wy
dawców pod tym hasłem znajduje się także pręt jako zwyczajna gałązka). Skąd jednak 
ma wiedzieć, że powinien jeszcze szukać pod hasłem „prüf (czeski pręt).

Brakiem wydawnictwa jest pominięcie indeksu osób. Tylko chyba względy 
oszczędnościowe, niezależne od Wydawców, mogą ich, jednakże nie Wydawnictwo 
(Ossolineum), usprawiedliwić. Pominięcie to jest trudne do zrozumienia. Przecież urba- 
rze wydane to wspaniałe źródło mówiące o polskości Opolszczyzny i Raciborskiego 
w XVI w., o czym zresztą we „Wstępie" Wydawcy szczegółowo informują. Czyż nie 
należało badań nad tym problemem ułatwić i zestawić indeksu osób. Objętość wy
dawnictwa wzrosłaby, rzecz jasna, przez to o kilka arkuszy, lecz to nie pole do czy
nienia oszczędności.

Zebrało się nieco uwag krytycznych, nie znaczy to jednak, by nasza ogólna ocena 
była negatywna. Wydawnictwo Hecka i Leszczyńskiego mimo pewnych braków jest 
książką bardzo pożyteczną i dobrze, że ujrzało światło dzienne. Warto by chyba jed
nak przeprowadzić jakąś ogólniejszą dyskusję na temat wydawnictwa urbarzy śląskich, 
które omawiana książka zapoczątkowuje. Jak widać do dyskusji byłoby sporo spraw.

Jerzy Topolski

J. M a d e j a ,  ELEMENTARZE NA SLĄSKU (Kwartalnik Opolski, 1957, nr 2, 
s. 44-80).

Do żmudnych i (trudnych zadań należało i dalej należy napisanie historii elementa
rzy; są one bowiem drukami, które za dawnych czasów ulegały całkowitemu lub 
prawie całkowitemu zniszczeniu. Nie byle jakiego zadania podjął się tedy Autor, de
cydując się na badanie elementarzy śląskich.

Przystępując do zadania, należało uświadomić sobie zdecydowanie, co to jest 
elementarz. Rzecz w pierwszej chwili wydaje się prosta i zbędna do wyjaśnienia,



gdyby nie zdanie: „W najdawniejszych czasach były na Śląsku rozpowszechnione 
elementarze wydawane, dwujęzyczne (przeważnie łacińsko-polskie), a w XVIII wieku 
niemiecko-polskie, polsko-czeskie, polsko-francuskie, niejednokrotnie drukowano w tym 
okresie nawet elementarze ułożone w czterech językach". Zdania te niestety nie 
zostały przez Autora udowodnione. Musimy przeto zająć się kwestią, co oznaczało 
słowo „elementarz" w dawnych czasach. Dziś pod tym słowem rozumiemy szkolne 
podręczniki do nauczania czytania i pisania w języku ojczystym. Cży w dawnych 
czasach ludzie rozumowali podobnie, czy identycznie jak my rozumieli słowo „ele
mentarz"? W statucie z r. 1713 ewangelickiej szkoły średniej w Jeleniej Górze jest 
mowa o nauce czytania z torgawskiego elementarza. W tym podręczniku występowały 
litery tak gotyckie, jak i łacińskie, sylaby niemieckie i łacińskie, ale do czytania 
tekstów tak niemieckich, jak ii łacińskich nie można było przystąpić tak długo, dopóki 
uczniowie dobrze nie opanowali sylabizowania (G. S t e i n b r e c h e r ,  H h s c h b e i g i s c h e  
S c h u lo rd n u n g . . . ,  Hirscłiberg, 1713, k. A3b, A4a). Natomiast w ewangelickiej szkole 
średniej w Świdnicy nie można było zacząć nauki języka łacińskiego bez umiejętności 
czytania i pisania po niemiecku (statut tej szkoły z r. 1711, zob. S c h l e s i s c h e  K i r c h e n -  
u n d  S c h u lo r d n u n g e n  v o n  d e r  R e f o r m a t io n  b i s  in s  18. J a h r h u n d e r t . . . ,  Görlitz 1938, s. 457). 
Można więc twierdzić, że za dawnych czasów istniały dwa gatunki elementarzy: 
elementarze w języku ojczystym i elementarze w dwu lub ewentualnie więcej języ
kach, ale elementarze dwu- ewentualnie więcejjęzyczne, zdaje się, służyły przede 
wszystkim nauce języka obcego, a w każdym razie jako takie mogły być wykorzysty
wane nawet przez uczniów, którzy umieli już czytać w języku ojczystym. Jeśli taki 
podział przyjęliśmy, to szkoda, że Autor, omawiając te podręczniki, nie przeprowadzał 
go ściśle i nie omówił oddzielnie tych dwóch gatunków; przeciwnie, Madeja wmieszał 
nadto do swojej rozprawy podręczniki języka polskiego dla Niemców (Roter, Dobracki, 
Ernesti, Raphaeli — podręcznik nieśląski — Schlag, Polfuss), dając ilościową przewagę 
tym ostatnim.

O ile chodzi o elementarze wielojęzyczne, Autor naprzód zapowiada łacińsko-pol
skie, niemieckorpolskie, polsko-czeskie, polsko-francuskie, a nawet wydrukowane 
w czterech językach, a faktycznie wylicza tylko polsko-niemieckie: katechizm Glo- 
diusa, obiecadło Felbigera (wydanie z r. 1765 i 1796, choć tych wydań było więcej: 
były nawet jeszcze w pierwszej połowie w. XIX). Sprawę rzekomego elementarza 
polsko-niemieoko-czesko-łacińskiego w Bibliotece Śląskiej w Bytomiu należałoby pod
dać jeszcze zbadaniu. Comeniusa O r b i s  s e n s u a l i u m  p i c tu s ,  choć mógł być używany przy 
nauce czytania, nie był elementarzem, lecz pewnego rodzaju słownikiem, służącym 
przede wszystkim do nauki łaciny, ale może też i innych języków, np. polskiego (cho
dzi tutaj oczywiście o edycję Dobrackiego). Ważny w pedagogicznym piśmiennictwie 
na Śląsku katechizm Pawła Glodiusa, ciekawy też pod względem językowym i muzy
kologicznym, został zdawkowo potraktowany, a nawet tytuł nie został wiernie oddany. 
Zresztą i gdzie indziej Autor odchyla się od ścisłości bibliograficznej, podaje np. D ra ń -  
s k i e g o  M a t t h i a s  G u l t l a te ,  g e d r u c k t  b e y J o h a n  S e y l f e r t e n ,  co tłumaczy: „wydaną przez 
Jana Seyffertena" (s. 55, 79), przy czym chodzi o Macieja Gutthätera Dobrackiego 
i oleśnickiego drukarza Seyfferta. Katechizm Pawła Glodiusa — zanotowany kilka razy 
przez Estreichera — ukazał się w drugim wydaniu we Wrocławiu według moich obliczeń 
w r. 1605. Pierwszego wydania tego podręcznika nie znamy, lecz tylko wrocławskie 
wydanie z r. 1615. Ilość wydań, których było zapewne więcej, świadczy o roli, jaką 
ten podręcznik odegrał w śląskim szkolnictwie. Jest to zresztą wyjątkowy okaz wcze
snego polsko-niemieckiego podręcznika, który służył przy nauczaniu dzieci tak po 
polsku, jak i po niemiecku. Najważniejszą rzeczą jest to, że katechizm Glodiusa jest 
pierwszym znanym nam elementarzem polsko-niemieckim na Śląsku. Katechizm był



jednak przeznaczony przede wszystkim dla Niemców uczących się po polsku, o czym 
świadczy następująca uwaga Glodiusa: ,.Niektóre przykłady jako mają być polskie 
vocales i litery wymawiane. Etliche Exempel wie man die polnische Vocales und 
Buchstaben soll aussprechen". Nadto zauważyć wypada, że właściwy katechizm nie 
jest pracą oryginalną, lecz tłumaczeniem z niemieckiego.

Nie lepiej niż strona bibliograficzna u Madei przedstawia się porównanie przedruku 
urywków z Glodiusa z oryginałem. Na s. 53 spotykamy następujące omyłki: „tej ksią
żeczki", powinno być „ty książecki"; „światłość" zamiast „światłość"; „zasiem" zamiast 
„zasięm"; „drukom" zamiast „drukowi" (w oryginale jest omyłkowo: „drukomi"); „się" 
zamiast „sie"; „w tej polskiej mowie nie dosyć sie stało" zamiast „I iteż polskiej mowie 
nie dosyć się źstało"; „obciążeniem" zamiast „obciążenim"; „bodaj zbył" zamiast „bo
daj zbit"; „z jego wykładami" zamiast „z jego wykładanim"; „z niemieckiego" zamiast 
,,z niemickiego"; „naukę chrześcijańską" zamiast „naukę chiześciańsko". Zupełne 
zniekształcenie tekstu występuje rażąco gdzie indziej (s. 56). Tekst niemiecki (zapiska 
proweniencyjna w książce o sygn. 8 N 2 w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu) 
różni się w treści od tłumaczenia Madei. Tekst niemiecki brzmi: „Anno Christi 1662 
den 15 Novembr. Am Tage Leopoldi, habe ich Adam Wolff, Chorknab zu St. Maria 
Magdalena diess Buch Auff die Kirchen Bibliotaecam Zu St. Maria Magdalena, Zum 
Gutten gedächtnüss verehret und geschenckt".

Tłumaczenie Madei brzmi: „Dnia 15 listopada roku Pańskiego 1662 w dniu św. 
Leopolda książkę tę z biblioteki kościelnej Bibliothecanus św. Marii Magdaleny ofia
rowałem Adamowi Wolffowi, chłopcu chóru".

Nie wspomina też Madeja śląskich elementarzy łacińskich i greckich, co uzupełnię 
przykładowo. We Wrocławiu używano: 1. w w. XVI-XVIII elementarza łacińsko-nie- 
mieckiego pt. P r im a  l e g e n d i  e le m e n ta . . .  i 2. w XV w. elementarza greckiegb Aldusa 
Manutiusa, wydanego we Wrocławiu przez Andrzeja Winklera (por. G. Ba uc h ,  
G e s c h i c h t e  d e s  B r e s la u e r  S c h u l w e s e n s  in d e r  Z e i t  d e r  R e fo r m a t io n ,  Breslau 1911, s. 111, 
207; Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego we 
Wrocławiu, rkps Q 282, 53, s. 139 (r. 1606); rkps Q 282, 55, s. 125 (r. 1608) i in.). Ciekawy, 
a bardzo -rzadki okaz łacińsko-niemieckiego elementarza, nie znany dotąd w literaturze 
przedmiotu, nie znany nawet G. Bauchowi, zachował się w Bibliotece Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu pod sygnaturą 8 B 7760 (nabyła go dawna Biblioteka Miejska we Wroc
ławiu dopiero w r. 1930). Egzemplarz ten (w nowoczesnej oprawie) nosi tytuł: P r im a  
l e g e n d i  e l e m e n ta  e t  p r a e c a t i o n e s  a l i q v o t ,  W r a t i s l a v i a e ,  In Haeredum Baumannianorum 
Typographia exprimebat Johannes Theophilus Straubei, Factor, (ańno MDCCXXIX); 
8 c. k. A—Cg. Jest to 24 kartkowy druk, należący do typu elementarzy o niewielu 
kartkach. 16 kart jest jak w tego rodzaju elementarzach grubokartkowych, reszta na 
cienkich kartkach. Grubość kart pierwszych stworzono przez sklejenie trzech kart 
w jedną. Podobnie tworzono grube karty w innych elementarzach, np. w wymienionych 
przez Madeję: głogowskim Giinthera i wrocławskim Grassa-Bartha (są one zresztą 
tylko niemieckie). P r im a  l e g e n d i  e le m e n ta . . .  zawierają: alfabet łaciński (k. Ab), alfabet, 
gotycki (k. Ag3), samogłoski i spółgłoski w obu alfabetach (k. A2b), zgłoski literami 
łacińskimi (k. Aga—A5a), dziesięcioro przykazań (k. A5b—A7a) w języku łacińskim i nie
mieckim, dalej idzie reszta katechizmu po łacinie i po niemiecku (do k. B7b). Na karcie 
Be mieszczą się cyfry arabskie i rzymskie, a wreszcie od k. C do końca książeczki 
ośmiokartkowy słowniczek łacińsko-niemiecki.

O ile chodzi o elementarze w języku ojczystym, wymienia Madeja ośmiokartkowy 
niemiecki wydany w Brzegu w r. 1662, nie zna natomiast podobnego druku w języku 
polskim wydanego przez jezuitów także w Brzegu, w nie znanym bliżej roku, zapewne 
w XVIII w. Polski ten elementarz również ośmiokartkowy (karty nie liczbowane for



matu 10 na 17 cm) zachował się szczęśliwie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie 
(sygn. 51815 I). Egzemplarz ten jest jedynym dotąd zachowanym w Polsce okazem je
zuickiego elementarza na Śląsku. Książeczka ta nie posiada specjalnego tytułu, a za
czyna się od liter A a a a. Na odwrocie ostatniej kartki mieści się czerwona rycina 
z kogutem, którego podobizna mieściła się jako symbol nauki początkowej jeszcze na 
elementarzach na początku w. XX. W naszym elementarzu widzimy kogucią szkołę: 
w zamkniętym pomieszczeniu widać pulpit, a na nim rozłożoną otwartą księgę na 
karcie, gdzie widnieje napis: Gac G a c  e in  E y .  Nauczyciel-kogut uczy dwa koguciki 
czytania. Koło niego stoi kosz z jajkami, a nadto 3 jaja leżą na posadzce. Przez oknp 
w głębi podglądają scenę dwaj chłopcy. Na samym końcu kolofon opiewa: „+ I. H. S. 
+  w Brzegu drukowano". Drukarza nie zanotowano, ale rzecz wyszła z pewnością 
z oficyny Trampa w Brzegu. Elementarz zawiera małe i wielkie litery tak samogłoski, 
jak i spółgłoski (k. la), sylaby (k. lb—2a), przykłady słowne (k. 2b), modlitwę Pańską 
(k. 3a), P o z d r o w i e n i e  A n i e l s k i e  P a n n y  M a r y e y  (k. 3a_b), W i a r ę  C h r z e ś c ia ń s k ą  (k. 
3b—4a)( dziesięcioro przykazań (k. 4a—b), W i e l e  j e s t  p r z y k a z a ń  k o ś c i e l n y c h ? (k. 4b—5a), 
K t ó r e  g r z e c h y  z o w i ą  s i ę  g r z e c h y  g ł ó w n e ? (k. 5a), W i e l e  j e s t  S a k r a m e n t ó w ? (k. 5a), 
B e n e d i c i t e  i G r a t ia s  (k. 5a—b), modlitwy: poranna i wieczorna (k. 5b—7a), M a g n i f i c a t  
(k. 7a), L ita n ia  l o r e t a ń s k a  (k. 7b—8a).

Zresztą Madeja nie wspomina i innych polskich elementarzy względnie katechiz
mów, np. z XVII w. dwu wydań szkolnego katechizmu Krzystofa Süssenbacha (1622, 
1660 — drugie wydanie poprawione oddał do druku Jan Herbinius), z XVIII w. 
Polnische Tabelle zu Kennung derer Buchstaben, des Buchstabirens und Lesens (1766), 
druk nie znany bibliografii Estreichera i z XIX w. Jana Chucią Książki do sylabizo
wania i czytania dla szkół elementarnych, Brzeg 1803. Praca Madei stanowi część 
większej rozprawy i sięga tylko do r. 1805. Obejmuje ona wspomniane elementarze: 
głogowski (zdaje się z r. 1750, czego Madeja nie podaje), wrocławski (nie z w. XVIII, 
jak podaje Autor, lecz z w. XIX, o czym świadczy adres wydawniczy), nadto elemen
tarze z początku XIX w. Jana Krzysztofa Koschnego, Jerzego Samuela Bandtkiego 
i Książkę do sylabizowania i czytania polszczyzny..., Wrocław 1805.

Mimo poruszonych braków praca Madei może oddać nauce użytek, a to szcze
gólnie jej część końcowa, zaczynająca się od obiecadła Felbigera.

Aleksander Rombowski

PAMIĘTNIKI POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, z przedmową Wilhelma Szewczyka, t. I, 
Wydawnictwo „Śląsk", Katowice 1957, s. 219 +  5 nlb.

Wśród źródeł do historii powstań śląskich 1919, 1920 i 1921 r. obok archiwaliów 
i prasy poważne miejsce zajmują wspomnienia uczestników powstań. Do opublikowa
nych już przed laty wspomnień Grzegorzka, Mielżyńskiego, Korfantego, do wspomnień 
zamieszczonych w wydanym w 1941 r. w Londynie tomiku pt. Walka o Śląsk trwa 
i innych, w tym również licznych artykułów wspomnieniowych porozsiewanych w pra
sie i czasopismach doszedł ostatnio pierwszy tom Pamiętników powstańców śląskich. 
Tom ten to jeszcze jeden dokument patriotyzmu Ślązaków, ich zamanifestowanej 
w trzech zbrojnych powstaniach woli zrzucenia jarzma niemieckiego i zjednoczenia 
się z Polską, która odzyskała w 1918 r. niepodległy byt państwowy po 123 latach nie
woli narodowej. Tę doniosłą prawdę o powstaniach śląskich wspomnienie popularyzo
wać może czasem skuteczniej aniżeli opracowanie historyka. Przede wszystkim to 
— jak się wydaje — decyduje o wartości i celowości tego wydawnictwa.

A jaką wartość mają Pamiętniki powstańców śląskich jako źródło historyczne 
w pracy naukowej nad dziejami powstań? Dostarczają przede wszystkim dodatkowego



materiału, ilustrującego znane i przeważnie akceptowane przez historyków tezy o du
żym nasileniu i ostrości walki polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku, o ofiarności 
powstańców i polskich działaczy plebiscytowych, o okrucieństwach niemieckich wobec 
Polaków. Znajdujemy tu sporo szczegółowych danych, nie podważających zresztą 
głoszonych dotychczas w polskim piśmiennictwie poglądów, o działalności polsko-nie
mieckiej policji plebiscytowej APO (s. 46-49, 55, 112, 154-161), o niektórych sposobach 
zdobywania broni przez POW (s. 37-41, 75-78, 108), o współdziałaniu wojsk włoskich 
z Niemcami (s. 35, 56, 104, 137), o sympatii wojsk francuskich dla powstańców polskich 
(np. s. 132-134), o ochotnikach z Polski (s. 87-91, 123), o pracy kolejarzy powstańców 
(s. 82-84, 162-166). Bardzo słabo reprezentowana jest problematyka społeczna, a miano
wicie robotnicze walki klasowe, działalność partii politycznych, a wśród nich partii 
komunistycznej.

Najwięcej miejsca Pamiętniki poświęcają trzeciemu powstaniu śląskiemu, o wiele 
mniej pierwszemu, a już zupełnie mało drugiemu. Są to głównie opisy epizodów bojo
wych, interesujące — jak się zdaje — szczegóły do wojskowej historii powstań. Jak
kolwiek w obecnej zwłaszcza sytuacji, gdy nie dysponujemy opracowaniem wojskowej 
historii trzeciego powstania, każda najdrobniejsza nawet informacja o przebiegu tego 
powstania zasługuje na uwagę, jednakże szczególnie cenne byłyby materiały wspo
mnieniowe o pierwszym i drugim powstaniu, a to dlatego, że do studiów nad trzecim 
powstaniem posiadamy wartościowy materiał archiwalny w postaoi akt NKWP, nato
miast do pierwszego i drugiego powstania nie dysponujemy poważniejszymi archi
waliami.

Są wśród 32 wspomnień zamieszczonych w zbiorku pozycje dające staranny i rze
czowy opis faktów. One też przedstawiają największą wartość z punktu widzenia 
warsztatu naukowego historyka. Mamy tu na myśli w szczególności wspomnienia Kle
mensa Dubiela (s. 11-20), Augustyna Twardowskiego (s. 37-41), Anieli Wolnikówny 
(s. 68-74), Stanisława Mastalerza (s. 75-81), Romualda Fitery-Ratepi (s. 87-91), Augustyna 
Włóczka (s. 162-166), Stanisława Nogaja (s. 205-219).

Ale jest też parę prac ubogich w konkretny materiał historyczny, przeciążonych 
niekiedy deklaratywnością albo ogólnymi wynurzeniami na tematy, które już w litera
turze powstanioznawczej wielokrotnie przedtem były szeroko omawiane. Oto garść 
przykładów. Go nowego wnoszą ogólne, w stanowczym tonie utrzymane rozważania 
na s. 21 w sprawie okupacji alianckiej? Niemal każde zdanie tych rozważań budzi 
wątpliwości, tym bardziej że Autor zupełnie nie uzasadnia swych poglądów.

O manifestacji 1 Maja 1919 r., o której kilkanaście wierszy i znajduje się na s. 
42-43, pisano już kilka razy i o wiele szerzej. Jaki więc cel ma powtarzanie tego? 
O wiele ciekawsze byłoby — jeśli wolno uczynić taką sugestię — gdyby Autor napisał 
o swoim udziale w tej manifestacji, co wówczas robił, co przeżywał. (Trzeba przyznać 
rację Wilhelmowi Szewczykowi, który pisze w przedmowie, że niektóre wspomnienia 
są mało zindywidualizowane). Po co fragment o strażach gminnych na s. 62? Jest to 
przecież rzecz znana. Opinia wyrażona na s. 141-142, dotycząca ważnego zagadnienia: 
czy celowe było wywołanie powstania zbrojnego wiosną 1919 r., czy też nie, nie posiada 
niestety należytego udokumentowania. Na podstawie jednego powiatu formułuje tu 
Autor uogólnienie dla całego Górnego Śląska. Poza tym myśli Autora w sprawie prowo
kacji są niezupełnie jasne. Jakie uzasadnienie ma powtarzanie na s. 145 znanych 
powszechnie tez o skutkach drugiego powstania albo na s. 148 o sytuacji w łonie 
Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej?

Pewne znane i rozpowszechnione poglądy, np. o przyczynach przegrania plebiscytu 
przez Polskę (s. 197) i o poglądach Korfantego (s. 202), powtarza również w swych 
wspomnieniach Ludwik Ręgorowicz.



Nie mamy oczywiście nic przeciw ogólnym fragmentom wspomnień, gdy stanowią 
one zwięźle zarysowane tło, na którym Autorzy przedstawiają swoją osobistą działal
ność i przeżycia. W podanych wyżej przykładach chodzi jednak o innego rodzaju przy
padki, a mianowicie o zastępowanie indywidualnych wspomnień przez opinie o powsta
niach śląskich, lansowane od lat w historiografii i publicystyce polskiej. Opinie te 
w rozwiniętej formie zawarte są między innymi w pracach Benisza, Smogorzewskiego, 
Szczepańskiego, Popiołka i innych. Wydaje się, że to zastępowanie wynika czasem stąd, 
iż niektórym autorom — nawet przy najlepszej woli z ich strony — stosunkowo trudno 
jest oddzielić ito, co sami podczas powstań przeżyli, od tego, co później na temat 
powstań słyszeli lub czytali. Wszak od powstań dzieli nas dziś blisko 40 lat. Z takiej 
perspektywy czasowej — jak to słusznie podkreśla Roman Horoszkiewicz (s. 172) — nie
łatwo jest spisywać wspomnienia.

Ten dystans lat sprawił, że wspomnień tych poza nielicznymi wyjątkami (np. Aniela 
Wolnikówna) nie cechuje przeważnie bezpośredniość w stosunku do omawianych przez 
nie wydarzeń. Nie oddają one na ogół napiętej atmosfery okresu powstań, której histo
ryk nie może wyczuć ani w urzędowych dokumentach archiwalnych, ani nawet w prasie, 
a którą znakomicie przekazują wspomnienia, opracowane jednak dostatecznie wcześnie. 
Trudno jest oprzeć się wrażeniu, iż zawarty w przedmowie komentarz, że te wspo
mnienia są wprawdzie niedoskonałym, ale przecież „obrazem przeżyć powstańczych", 
że „karmią nas obficie anegdotą", że pragną mówić „o nastrojach, o wojaczce, o boha
terstwie i o lęku", w znacznym stopniu nie odpowiada rzeczywistości.

W uzupełnieniu tych refleksji na marginesie Pamiętników powstańców śląskich 
—; parę słów o przedmowie Wilhelma Szewczyka, ściślej, o tych fragmentach przedmo
wy, gdzie zawarta jest ocena polskiej historiografii powstań śląskich. Z przedmowy tej 
czytelnik dowiaduje się, że historycy polscy są „niezdecydowani i poróżnieni" w ocenie 
powstań (s. 5), że poświęcają powstaniom zbyt mało uwagi, że jedynym świadectwem 
czynu powstańczego będą omawiane Pamiętniki, że od dawna należało opracować so
lidną historię powstań, że przed wojną fałszowano historię powstań, którą pisali „śmie- 
ciarze i fałszerze", że „po roku 1945 fałszowanie historii powstań śląskich trwało nadal" 
(s. 7), że w powstaniach widziano jedynie zdradę, a nie dostrzegano, jak sugeruje autor 
przedmowy, leżącego u ich źródeł bohaterstwa mas (s. 8).

W recenzji niniejszej nie ma możliwości podjęcia szerszej dyskusji z powyższymi 
ocenami. Dyskusja taka byłaby zresztą bardzo trudna, ponieważ oceny te podane są 
niestety bez żadnego uzasadnienia. Uzasadnienia takiego można było oczekiwać choćby 
ze względu na to, że poglądy Autora są bardzo daleko idące. Dla przykładu wystarczy 
zauważyć, że po 1945 r. w żadnej chyba naukowej publikacji historycznej w Polsce nie 
oceniono tak ostro i tak apodyktycznie całości piśmiennictwa przedwojennego o powsta
niach śląskich, jak to zrobił Wilhelm Szewczyk. Mimo to nie chcielibyśmy zrezygnować 
(z uwagi na charakter powyższych ocen) z poczynienia kilku spostrzeżeń w tej sprawie.

1. Historiografia polska o powstaniach śląskich tworzyła się w warunkach, gdy 
wokół ich oceny toczyła się walka między zainteresowanymi w tej sprawie polskimi 
ugrupowaniami i kierunkami politycznymi, głównie między endecją a piłsudczyzną, gdy 
polsko-niemiecki spór o Górny Śląsk nie był bynajmniej ostatecznie zakończony. W toku 
tych walk i w związku z nimi rozwijała się publicystyka i pisane były naukowe prace 
historyczne o powstaniach śląskich takich autorów, jak Dąbrowski, Ludyga-Laskowski, 
Benisz, Smogorzewski, Mielżyński, Grzegorzek, Korfanty, Grażyński, Rwał, Baczyński. 
Dwie prace tego ostatniego nie zostały jeszcze opublikowane, lecz są dostępne dla 
celów naukowych w maszynopisie. Tak więc polityka stała się jednym z zasadniczych 
bodźców do zapoczątkowania badań nad problematyką powstańczą. W historii najnow



szej, i nie tylko w najnowszej, jest to zjawisko niemal powszechne. Dodatnią stroną 
tego zjawiska jest to, że pod wpływem doraźnych potrzeb politycznych gromadzono 
materiały historyczne, roztrząsano różne zagadnienia i formułowano tezy. Wiele z tych 
materiałów, a także niektóre tezy na trwałe weszły do nauki historycznej. Ujemną 
natomiast stroną było preparowanie historii pod kątem potrzeb wewnętrznej i między
narodowej walki politycznej, co prowadziło często do zniekształcania prawdy histo
rycznej, a nawet do fałszerstw. Jednym z jaskrawych przykładów tego było dążenie 
do pomniejszenia roli Korfantego i wyolbrzymienia zasług Grażyńskiego. Oto w skrócie 
i w uproszczonym ujęciu przyczyny, które wpłynęły na ukształtowanie się najważ
niejszych kierunków polskiego piśmiennictwa o powstaniach śląskich: piłsudczykow
skiego i endeckiego, a także o wiele mniej licznego komunistycznego. Każdy z tych 
kierunków usiłował spojrzeć na powstanie śląskie z innego punktu widzenia. W rezul
tacie mamy dziś dość obszerny i różnorodny dorobek historiograficzny (włączamy tu 
i publicystykę), który, aczkolwiek wymaga od historyka najwyższego krytycyzmu, 
ma jednak pewną wartość. Staranna krytyka olbrzymiej większości tego dorobku może 
(i dodajmy: powinna) być podjęta na płaszczyźnie naukowej. Nie zastępuje takiej kry
tyki twierdzenie, że są to fałszerstwa wypuszczone spod piór „śmieciarzy i fałszerzy".

2. O powstaniach śląskich po 1945 r. pisali przede wszystkim tacy historycy polscy, 
jak Popiołek, Piwarski, Ryszka i Zieliński. Można rzecz jasna mieć różny sąd o ich 
pracach, ale globalna charakterystyka całego dorobku polskiej historiografii powstań 
śląskich po 1945 r. mianem fałszerstwa nie wydaje się być przekonywająca. Na pewno 
doktrynerstwo doprowadziło i na tym odcinku do wielu opłakanych skutków, mieliśmy 
również wypadki fałszowania historii powstań przede wszystkim poprzez lansowanie 
absurdalnych uogólnień i ocen na użytek źle zresztą pojmowanej propagandy poli
tycznej, ale jednocześnie zrobiono niemało dla zbadania konfliktów klasowych na 
Górnym Śląsku w latach 1918-1921, dla opracowania prawie zupełnie przemilczanej 
dotychczas działalności Komunistycznej Partii Górnego Śląska, a także historii gospo
darczej tego rejonu. Tylko rzetelna krytyka może ustalić, co w powojennym piśmien-- 
nictwie powstanioznawczym jest wartościowe, a co należy odrzucić. Epitety i w tym 
wypadku nie rozwiązują zagadnienia.

3. Z poprzednich uwag wynika, że nie jest tak, ażeby ten, kto zechce w Polsce 
zaznajomić się z problematyką powstań śląskich, miał jedynie do dyspozycji nowo wy
dane Pamiętniki powstańców śląskich. Na ten temat istnieje u nas dość obfita literatura 
różnej — jak podkreślaliśmy — wartości, ale w sumie dająca przefcież pewien obraz 
zbrojnej walki Ślązaków w latach 1918-1921. Nie jest tragedią, że historycy są niekiedy 
poróżnieni w ocenie powstań czy też ich poszczególnych aspektów. Mało jest w dzie
jach doniosłych zdarzeń, w ocenie których panowałaby zupełna jednomyślość. Regułą; 
są raczej różnice w ocenach, i to czasem bardzo zasadnicze. Być może, że w miarę 
rozwoju dyskusji naukowych będzie następowało zbliżenie poglądów na sprawę powstań 
śląskich. W jednym wszakże historycy i publicyści byli zupełnie albo prawie zupełnie 
jednomyślni: w wysokiej ocenie bohaterstwa śląskich powstańców. Tej oceny nie 
kwestionowano, zwłaszcza po 1945 r. Akcentowano też często znaczenie powstań dla 
wyzwolenia narodowego części Śląska. Niezrozumiałe są więc wysunięte w przedmowie 
pretensje w tej kwestii. Można natomiast zgodzić się z sugestią Autora przedmowy,, 
że historycy polscy na ogół zbyt mało uwagi poświęcali powstaniom śląskim i że przy
dałaby się nam syntetyczna historia tych powstań. Wydaje się, że dojrzały już warunki 
do opracowania takiej historii.

Tadeusz Jędruszczak



J. K o l e j k a ,  REVOLUČNÍ DĚLNICKÉ HNUTI NA MORAVĚ A VE SLEZSKU 
1917-1921, SNPL 1957, s. 268.

W ostatnich latach ukazało się w Czechosłowacji szereg prac historycznych po
święconych okresowi pierwszej wojny światowej, powstaniu oraz początkom rozwoju 
iepubliki czechosłowackiej. Prace Z. Solla, J. Křižka i O. Řihy, J. Veselého, K. Gajana, 
V. Krále, D. Barty zajmują się przede wszystkim dziejami Czech, natomiast o Śląsku 
i Morawach wspominają tylko marginesowo. Lukę tę wypełnia w pewnym stopniu 
praca młodego berneńskiego historyka, Józefa Kolejki. Książka jest podsumowaniem 
kilkuletnich badań archiwalnych, których wyniki Autor częściowo ogłosił już wcześniej 
w kilku artykułach (zamieszczonych w „Časopisie Matice Moravské", 1953, nr 1-2 
i „Slezským Sbomiku", 1956, nr 1).

Większość węzłowych problemów ruchu robotniczego' na Morawach i Śląsku przed
stawił jednak J. Kolejka dopiero w dyskusji na powyższy temat, którą zorganizował 
Instytut Historyczny Cżechosłowackiej Akademii Nauk w Bernie w 1954 i 1955 r. Refe
rat przedstawiony tu przez J. Kolejkę, zamieszczony następnie w formie artykułu 
w „Časopisie Matice Moravské", 1956, nr 1-2, jest w zasadzie obszernym konspektem 
książki, która jest przedmiotem mojego omówienia L

W pięciu rozdziałach swej pracy Autor starał się rozwiązać następujące zagadnie
nia: czy istniała możliwość założenia podwalin pod budowę ustroju socjalistycznego 
w okresie powstawania CSR, dlaczego istniały wtedy tylko częściowo subiektywne 
warunki rewolucji, dlaczego partia komunistyczna (KPCz) powstała dopiero w 1921 r.

Przyjmując metodę indukcyjną, Autor starał się, w oparciu o materiał źródłowy 
odnoszący się do Moraw i Śląska, prześledzić te procesy, które były aktualne dla 
całego terytorium współczesnej Czechosłowacji.

Autor wykazuje, iż’ od początku XX stulecia zaistniała w zasadzie możliwość, aby 
klasa robotnicza doprowadziła walkę o prawa polityczne i ekonomiczne aż do osta
tecznej rozprawy z klasami panującymi w Austrii, a w końcu i z, własną burżuazją. 
Walka strajkowa i demonstracje uliczne w latach 1900-1914 w całej monarchii Habs
burgów, w tym także w Czechach, na Morawach i Śląsku, mówiły o rewolucyjnych 
nastrojach proletariatu. Od socjaldemokracji, która była jedyną partią robotniczą, za
leżało, w jakim stopniu wykorzysta te obiektywne warunki i do jakiego celu popro
wadzi robotników. Korzystną okolicznością dla prowadzenia akcji robotników była 
niewątpliwie masowość partii socjaldemokratycznej. W 1909 r. morawsko-śląska orga
nizacja czeskiej socjaldemokracji liczyła 20 tys. członków na z górą 400 tys. robotni
ków rozrzuconych w trzech głównych okręgach gospodarczych: 1. południowo-za
chodnim z centrum w Bemie, 2. środkowomorawskim z ośrodkiem w Ołomuńcu, 
później Prościejowie i Przerowie i 3. w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim.

Jednak dla partii socjaldemokratycznej walka o podwyżkę płac, o ubezpieczenie 
społeczne, o 8-godzinny dzień pracy, o wolność słowa i zgromadzeń, o powszechne 
prawo wyborcze itd. nie była stopniem przygotowawczym do rewolucyjnego obalenia 
istniejącego porządku politycznego. Socjaldemokracja chciała zdobyć władzę poli
tyczną jedynie drogą parlamentarną. Słabą pod względem teoretycznym i politycznym 
partię osłabiło jeszcze silnie w 1910 r. rozbicie szeregów socjaldemokracji na Mora
wach 1 Śląsku na ,,autonomistów,, i „centralistów", które wystąpiło w wyniku sporu 
o formy organizacji zawodowej robotników.

Nowa sytuacja wytworzyła się z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej. 
Już w trzecim roku wojny stosunki wewnętrzne (okropne warunki pracy, głód i in.)

1 Do września 1957 r. ukazały się dwie recenzje pracy J. Kolejki, a mianowicie: 
R. Kwaćka w dzienniku „Nova Svoboda" (z 21 V 1957) oraz J. Muski w centralnym 
organie KPCz. „Rude Prawo" (z 25 VII 1957).



oraz wpływ dwu rewolucji w Rosji, przede wszystkim rewolucji październikowej, do
prowadziły do powstania nastrojów radykalnych wśród robotników, głównie o cha
rakterze antywojennym Zewnętrznym wyrazem tych nastrojów był styczniowy strajk 
powszechny, 1 Maja oraz powszechny strajk 14 października 1918 r. Na fali nastrojów 
rewolucyjnych w dniu tym ogłoszono w wielu miejscowościach Śląska i Moraw re
publikę (miejscami republikę socjalistyczną), a mianowicie w Bernie, Prościejowie, Prze- 
rowie, Frýdku, Ostrawie, Blansku, Trzebieży, Koprzywniczy, Daczycach, zakładając tym 
faktem podstawy niepodległości państwowej (na 14 dni przed oficjalnym ogłoszeniem 
powstania CSR przez partie burżuazyjne). W miarę narastania nastrojów rewolucyjnych 
(od listopada 1917 r. poprzez r. 1918) coraz wyraźniej występował rozdźwięk między 
szeregowymi członkami a przywódcami Socjaldemokracji.

Zwolennicy radykalizmu zapoczątkowali walkę z oportunizmem w partii (J. Hý
beš, wytworzenie się grupy Smerala w szeregach „autonomistów", propagowanie przez 
„centralistów" akcji połączenia się z czeskimi komunistami w Rosji, krytyka „czerwo- 
no-zielonej" koalicji Tusara). Lewa opozycja zaczęła się skupiać, opanowując stopnio
wo takie czasopisma, jak: „Rovnost", „Jiskra", „Dělnický Denik", „Slovácko", „Pravda", 
„Moravský Kras", „Straž lidu".

„Młoda" lewica nie wykorzystała jednak w pełni nastrojów niezadowolenia wśród 
robotników, które po 28 X 1918 r. (dniu proklamowania CSR) przejawiały się głównie 
w przeciwdrożyźnianych demonstracjach. Pasywną postawę wykazała także w okresie 
interwencji czeskiej burżuazji przeciw węgierskiej republice rad.

Fala strajków na jesieni i w zimie z 1919/1920 r. wzmocniła nastroje rewolucyjne 
w socjaldemokracji. Pozycja prawicy osłabła szczególnie po generalnym strajku górni
ków w styczniu 1920 r. W okresie akcji przeciwdrożyźnianych (od zimy 1918/1919 r.) 
i demonstracji za zawarciem pokoju z Rosją Radziecką oraz przeciw dowozowi mate
riałów wojennych do Polski (lato 1920 r.) doszło do zakładania rad robotniczych.

Pierwszy etap powstania lewicy marksistowskiej zakończył się na Morawach 
z chwilą połączenia się „autonomistów" z „centralistami" w marcu 1919 r., a więc 
w okresie, gdy w sąsiednich państwach: Polsce, Niemczech, Austrii i Węgrzech, dzia
łały już partie komunistyczne. Na pierwszej oddzielnej konferencji „lewicy", zwołanej 
w grudniu 1919 r. w Pradze, ukonstytuowała się „lewica" jako „przejściowa samo
dzielna grupa w partii socjaldemokratycznej". Poważnym sukcesem lewicy był XIII 
Zjazd partii we wrześniu 1920 r., który wykazał, iż większość robotników na Morawach 
opowiada się za lewicą.

Potężny generalny strajk w grudniu 1920 r. przyspieszył proces ukształtowania się 
lewicy w odrębną partię. Mimo przełamania grudniowego strajku przez burżua?ję 
rewolucyjny proletariat nie został rozbity, o czym świadczą nowe strajki w Ołomuńcu, 
Blansku, Oslavanach, Ostrawie i Boguminie; liczba członków lewicy wzrastała i na 
początku 1921 r. liczyła na Morawach 70-80 tys. osób. Wyodrębnienie się lewicy 
w osobną partię zostało poprzedzone zwycięstwem rewolucjonistów w proletariackich 
organizacjach sportowych i zawodowych, które opowiedziały się za utworzeniem jedno
litej KPCz, zwłaszcza organizacje w okręgu ostrawskim i berneńskim, gdzie żyły 
jeszcze tradycje wspólnego działania czeskich, polskich i niemieckich robotników.

Kwietniowy zjazd w 1921 r. wszedł do historii jako zjazd konstytucyjny Czeskiej 
Partii Komunistycznej. Na zjeździie zjednoczeniowym w październiku 1921 r. połą
czyły się organizacje komunistyczne różnych narodowości na terenie republiki w jedno
litą partię KPCz.

W aneksach zamieszcza Autor 19 różnych odezw, rezolucji, artykułów i ulotek 
ilustrujących nastroje rewolucyjne wśród morawskiego i śląskiego proletariatu w la 
tach 1917-1921.



Przedstawiony na szerokim tle sytuacji w ruchu robotniczym proces radykalizacji 
proletariatu i proces kształtowania się lewicy socjalistycznej na Morawach i Śląsku 
nie jest jednak pełny, jak też niezupełnie można się zgodzić z wszystkimi tezami 
wysuniętymi przez Autora. Omawiając wpływy partii socjaldemokratycznej w poszcze
gólnych okręgach przemysłowych, Autor zbyt lakonicznie rozprawił się z wyjaśnie
niem słabości lewicy w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (s. 145). Ogólnikowe stwier
dzenie, iż tutaj przewaga wpływów prawicy była uwarunkowana sporem narodowościo
wym o Cieszyńskie, nie tłumaczy jeszcze problemu. Niewiele więcej wyjaśniają i „do
datkowe" argumenty w tej sprawie (zamieszczone w przypisie 22 na s. 145), jak 
podeszły wiek lewicowego centralisty działającego w okręgu ostrawskim, Piotra Cingra, 
oraz stwierdzenie, iż ostrawscy górnicy i hutnicy pozostali w czasie wojny w więk
szości przy warsztacie pracy, co uniemożliwiło im zetknięcie się z bolszewikami w Rosji.

Podane argumenty i wyjaśnienia nie wydają się być przekonywające. Np. w gór
niczym Zagłębiu Rosicko-Oslavanskim (w okręgu berneńskim) górnicy także pozostali 
w czasie wojny w większości w kopalniach, a jednak nie wpłynęło to na opanowanie 
przeważających wpływów przez prawicę partii socjaldemokratycznej. Co do osoby 
Piotra Cingra wypada stwierdzić, iż przecież nie on sam tutaj działał. Wraz z nim 
pracowali: Chałupnik, Heller, Koukal, Pergi i inni. Ponadto okręg berneński na przy
kład nie stał się obiektem wpływów prawicy w takim stopniu, jak miało to miejsce 

• w wielonarodowym okręgu ostrawsko-karwińskim, mimo iż i tutaj koncentrowały się 
skupiska wielonarodowe (Niemcy, Czesi) i w pewnym stopniu stanowił on także sporna 
terytorium graniczne (żądania Niemców austriackich).

Stad wniosek, że spory narodowościowe nawet na terenie tego samego kraju 
(tylko w różnych jego okręgach) nie prowadziły automatycznie do wzrostu wpływów 
prawicy. W takim razie należało pokazać specyfikę warunków, w jakich-, wypadło 
działać lewicy w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (do której zaliczyłbym plebiscyt oraz 
działalność Komisji Międzynarodowej), czego Autor1 jednak nie uczynił. O Komisji 
Międzynarodowej Autor wspomina tylko bardzo ogólnikowo w trzech wierszach na 
s. 124.

Swoją rolę odegrała także na wielką skalę zakrojona akcja przeciw rewolycjo- 
nistom na pograniczu śląsko-morawskim podjęta przez Rząd Krajowy w Opawie 
w czerwcu 1919 r .2 Niezupełnie można zgodzić się z tezą, jakoby słabą stroną czeskiej 
socjaldemokracji była jej prasa, szczególnie jej niski nakład (s. 30). Prawda, że nakład 
jej był istotnie stosunkowo niewielki (wahał się od 2-10 tys. egzemplarzy na tytuł), 
lecz niski .nakład rekompensowała ilość tytułów. W latach 1917-1921 wychodziło prze
cież na Morawach 20 czasopism socjaldemokratycznych!

Są braki innego rodzaju. Autor nic w zasadzie nie mówi o charakterze-obchodów 
1-majowych w 1919 r. (pierwszym obchodzie w niepodległym państwie); nic nie mówi 
o wypadkach w Karwinie w czasie pamiętnych demonstracji głodowych w lipcu 1917 r., 
które pociągnęły za sobą wiele ofiar w zabitych i rannych. O radach robotniczych 
dowiadujemy się niewiele więcej niż to, w jakich miejscowościach powstały. Głucho 
natomiast o ich liczebności oraz zakresie działania. Żadnym argumentem nie jest uza
sadniona hipoteza, jakoby żywszy nurt do organizowania rad robotniczych wystąpił 
w szeregach polskich górników w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (s. 109). Tezę tę 
uważam za słuszną, a źródła tego zjawiska dopatruję się w strukturze organizacyjnej 
polskiej partii socjaldemokratycznej. Mianowicie Krajowy Zjazd PPSD Śląska i Moraw 
już w lipcu 1918 r. podjął uchwałę, w myśl której miejsce dotychczasowych partyjnych 
komitetów powiatowych zajęły powiatowe rady robotnicze. W takich okolicznościach

2 WAP Katowice, OT w Cieszynie, Rada Narodowa Ks. Cieszyńskiego, P. IX, t. 59, 
3509.



powstały rady robotnicze m. in. w Morawskiej Ostrawie, Boguminie, Frysztacie, Karwi
nie, Trzyńcu 3.

Zaznaczyć jednak trzeba, że rady robotnicze wśród polskich robotników posiadały 
nie tylko charakter organizacji zawodowych (jak mówi o tym przypis na s. 124). 
Wiadomo np., że w Niemieckiej Lutyni na Śląsku (gdzie w latach trzydziestych utwo
rzyła się silna grupa komunistów) działała od grudnia 1918 r. rada robotnicza o cha
rakterze wybitnie politycznym. Przejęła ona władzę w gminie, nie podporządkowując 
się oficjalnej władzy politycznej, jaką na tym terenie sprawowała wówczas Rada Na
rodowa Ks. Cieszyńskiego 4.

Innym brakiem książki natury ogólniejszej jest bardzo powierzchowne przedsta
wienie sytuacji politycznej w szeregach kilkudziesięciotysięcznej armii niemieckiego 
i polskiego proletariatu; niemieckiego skupionego w okręgach: Berno, Szumperk. M. 
Ostrawa, Kamiów, Frywałd, Bruntál, i polskiego skupionego w Zagłębiu Ostrawsko- 
-Karwińskim.

O radykalizacji polskich i niemieckich robotników dowiadujemy się z niewielu 
wzmianek i w dodatku, że tak powiem, anonimowo, tzn. nie wymieniono ani jednego 
nazwiska spośród opozycji czy też lewicy niemieckiej i polskiej socjaldemokracji. 
Tymczasem wiadomo, że np. w polskiej socjaldemokracji na Śląsku wyłoniła się od 
początku 1919 r. opozycja wobec kierownictwa partii. W ciągu 1919 r. opozycja w sze
regach PPSD (od kwietnia PPS) na pograniczu śląsko-morawskim przejawiała się 
przede wszystkim w agitacji przeciw rozpalaniu antagonizmów narodowościowych 
wśród robotników. W związku z tym zostali nawet zawieszeni w działalności partyjnej 
Ludwik Lizak, F. Goetze i J. Papuga ,,z powodu działalności sprzecznej z polityką 
PPSD 5 ‘7

Dziwi także brak jakiejkolwiek wzmianki o powstaniu w marcu 1920 r. „PPSD 
w Republice Czechosłowackiej" z siedzibą w Morawskiej Ostrawie, którą założyli 
polscy robotnicy na Morawach (z Emanuelem Chobotem na czele), zrywając stosunki 
z Komitetem Obwodowym PPS w Cieszynie.

Fakt, iż za główny swój cel wzięła ona sobie zbliżenie do czeskiej i niemieckiej, 
socjaldemokracji na Morawach dla wspólnej walki przeciw burżuazji, spotkał się z du
żym uznaniem ze strony lewicy niemieckiej i czeskiej partii socjaldemokratycznej, 
czemu dały one wyraz na łamach „Dělnického Denika" i „Ostrauer Volksblatt".

Przedstawienie tych i wielu innych faktów ułatwiłoby czytelnikowi zrozumienie 
tezy Autora przedstawionej na s. 125, która mówi, iż „wypadki pomyślnej współpracy 
czeskich, polskich (a także niemieckich) robotników w Zagłębiu Óstrawsko-Karwińskim 
na wiosnę 1919 r. były zasługą powstającej lewity marksistowskiej, której podstawę 
w Ostrawskiem stanowili głównie centraliści". Bowiem, aby współpraca mogła za
istnieć, nie wystarczy inicjatywa jednej strony (w tym wypadku czeskiej socjaldemo
kracji), musi istnieć przynajmniej minimum dobrej woli i strony przeciwnej, której 
Autor jednak nie ilustruje.

Prawda, że w przypadku polskiej socjaldemokracji kształtowanie się lewicowego 
nurtu dokonywało się bardzo powoli i z wieloma załamaniami (przykład L. Lizak), 
niemniej doszło jednak w 1921 r. do wykrystalizowania się grupy rewolucjonistów 
propagujących idee III Międzynarodówki i czerwonej międzynarodówki związków za
wodowych.

Niepełny obraz rewolucyjnego ruchu robotniczego na Morawach i Śląsku jest

3 „Robotnik Śląski", 1918, nr 72.
4 WAP Katowice, OT w Cieszynie, Rada Narodowa Ks. Cieszyńskiego, P. XXVII, 

t. 26, I 9; księga protokołów Rady Narodowej w Cieszynie, prot. z 3 I 1919 r.
5 „Naprzód", 1919,,nr 72.



zrozumiały o tyle, że Autor korzystał wyłącznie z czeskiej literatury i prasy oraz 
czeskich archiwów, jak Archiwum Państwowe w Bemie i Opawie, Centralne Archiwum 
Państwowe w Pradze-Karlinie.

Istniejącą lukę może wypełnić praca oparta na niemieckiej i polskiej literaturze, 
prasie i archiwach, które pozwolą na pełniejsze prześledzenie rozwoju rewolucyjnego 
ruchu robotników polskich i niemieckich w powiązaniu z ruchem robotników czeskich 
na Śląsku i Morawach 6.

W załączonym wykazie literatury brak kilku pozycji cennych dla tematu pracy. 
Do nich należą F. Š l a c h t a ,  D ě j i n y  h o r n i c k é h o  m ě s t a  K a r v i n n e ,  Karwina 1937. Ze 
względu na niedostępne (spalone w 1945 r.) archiwum Národního Výboru pro Slezsko 
ważna jest praca o charakterze pamiętnikarskim członka tegoż Urzędu F. P e l c a ,  
O T e š in s k o  V s p o m i n k ý  a u v a h ý ,  Š1. Ostrawa 1928. Z czasopism nie wykorzystany 
został „Na zdar", centralny organ górników i hutników w Austrii w języku czeskim. 
Z obcej literatury pamiętnikarskiej na uwagę zasługuje praca członka Komisji Między
narodowej w Cieszynie, A. Ro y a ,  P o le  a n d  C z e c h  in  S i le s ia ,  London 1921.

Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że w przeciwieństwie do szeregu prac innych 
autorów o podobnej tematyce z treści książki J. Kolejki nie przebija schematyzm. 
Autor uniknął także niesłusznej (moim zdaniem) metody szeregu innych prac poświę
conych dziejom ruchu robotniczego, w którym historia przedstawiona jest jako nauka 
„o tym, co miało być", a nie ,,o tym, co było". Książka napisana jest interesująco, 
tak że zbliża czytelnika nie tylko pod względem merytorycznym, lecz także i uczucio
wym do rewolucyjnych tradycji części swego narodu, klasy robotniczej.

A n d r z e j  P ilch

0 Omówienie tych zagadnień w stosunku do polskiej klasy robotniczej przygoto 
wuję w osobnej rozprawie.


