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K. J a s i ń s k i ,  ILUSTRACJE KALENDARZOWE W RĘKOPISIE WROCŁAW
SKIM Z OKOŁO 1300 R. (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. VII, nr 2, 
Warszawa 1959, s. 203—228, z 24 tablicami).

Przedmiotem rozważań Autora jest najstarszy, znany dotąd i w całości docho
wany zabytek polskiej ikonografii kalendarzowej. Wychodząc od wstępnego omówie
nia ogólnego stanu badań w zakresie ikonografii kalendarzowej polskiej i obcej, 
rozważania swoje ujmuje Autor w dwóch zasadniczych częściach poświęconych 
ustaleniu czasu i miejsca powstania rękopisu oraz analizie materiału ilustracyjnego. 
Omawiane ilustracje kalendarzowe stanowią część składową bogato iluminowanego 
psałterza, przechowywanego w zbiorach Eiblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
Choć autorstwo rękopisu jest anonimowe, jego śląska proweniencja znalazła zgodne 
uznanie w dotychczasowej literaturze. Należy jednak stwierdzić, iż nie wszystkie 
przesłanki, przyjęte przez Autora jako argumentacja śląskiego pochodzenia ręko
pisu, są słuszne. Przemawia za tym fakt pozostawania rękopisu w klasztorze wro
cławskich klarysek do momentu sekularyzacji w r. 1810, natomiast nie wskazuje na 
to obecność orła na pierwszej miniaturze rękopisu z postacią św. Franciszka. Nie 
jest to bowiem — jak przyjmuje Autor za Podlachą — orzeł heraldyczny, iden
tyczny z używanym przez Piastów (s. 209, 210). Orzeł Piastów śląskich, fundatorów 
opactwa Św. Klary we Wrocławiu, uformował się w swojej postaci heraldycznej już 
od czasów Henryka Pobożnego, przyjmując na piersi księżycową przepaskę. Doku
mentują to dostatecznie znane pieczęcie Henryków wrocławskich i głogowskich 
z drugiej połowy X III w. Orzeł na miniaturze św. Franciszka, nie ujęty w ramy 
heraldyczne, tj. na tarczy, bez znaku półksiężyca, posiada raczej charakter symbolu 
dewocyjnego (orła ewangelicznego), który w takiej postaci występuje współcześnie 
w godłach napieczętnych książąt Karyntii czy Meranu 1 i jako motyw przemawiający 
za śląskim pochodzeniem nie może być brany pod uwagę.

Przeprowadzona sumiennie analiza paleograficzna i stylistyczna rękopisu dała 
podstawę do określenia miejsca i czasu jego powstania. Sam kalendarz, w treści 
swojej ubogi, bo wyznaczający tylko 127 dni określonych imionami świętych pa
tronów, nie pozwala na ściślejszą lokalizację i datowanie. Ponieważ stanowi on 
część składową rękopisu wrocławskiego, przyjmuje Autor jego powstanie na lata 
około 1300 r. w klasztorze wrocławskich klarysek.

Omówienie samych ilustracji kalendarzowych, dotąd tylko ubocznie wzmianko
wanych przez A. Klossa, należy uważać za najcenniejszą część opracowania. Ich opis 
dany przez Autora uziĄjełniają reprodukcje poszczególnych kart kalendarza wro
cławskiego. Przedstawione w treści ilustracji tzw. zajęcia miesięczne, na które skła
dają się sezonowe zajęcia rolnicze oraz czynności higieniczno-medyczne, symboli-

1 S. M i k u c k i, H eraldyka P iastów  śląskich  (Historia Śląska, t. III, Kraków 
1936, s. 485—486).



żują jako całość pracę i zajęcia rolnika w ciągu roku. Sceny higieniczno-Iekarskie, 
należące do rzadziej występujących przedstawień w ikonografii kalendarzowej, 
znalazły w opracowaniu bardzo staranną interpretację w świetle dochowanych 
wierszy medycznych. W analizie materiału ilustracyjnego główna uwaga zwrócona 
została nie tyle na stronę opisową zabytku ikonograficznego, co na ustalenie typu 
reprezentowanego przez ilustracje oraz wzorów, na których je oparto. W świetle 
wywodów Autora, popartych materiałem porównawczym, wydaje się niewątpliwe, 
iż cykl zajęć miesięcznych ilustrowany w kalendarzu wrocławskim wykazuje silne 
powinowactwo z cyklem ilustracji Psałterza magdeburskiego z r. 1276 i wskazuje na 
związek ilustracji śląskich z grupą turyngsko-saską.

Na marginesie ilustracji kart kalendarzowych rękopisu monachijskiego, dołączo
nych do artykułu dla podkreślenia związku ilustracji śląskich z grupą cyklu saskiego, 
nasuwa się uwaga, że Autor nie określił bliżej ich chronologii. Haseloff zalicza 
rękopis monachijski do szkoły malarskiej XIII w., choć jest on niewątpliwie póź
niejszy od rękopisu wrocławskiego. Występująca w wykazie świąt niedziela wiel
kanocna pod datą 27 marca (R esurrectio) pozwala na bliższe datowanie tego ka
lendarza. W granicach bowiem jego przybliżonej chronologii data święta Wielka
nocy w dniu 27 marca przypadać mogła tylko w latach 1250, 1323, 1334 i 1345. 
Można zatem z dużym prawdopodobieństwem, w oparciu o analizę paleograficzną, 
przyjąć datowanie reprodukowanych kart kalendarza monachijskiego na r. 1323 lub 
1334.

Wysunięte wyżej uwagi charakteru raczej marginesowego bynajmniej nie ob
niżają wartości studium, które wzbogaca naszą literaturę fachową omówieniem i udo
stępnieniem w reprodukcji nie znanych dotąd bliżej ilustracji kalendarzowych 
pochodzenia polskiego, związanych ze Śląskiem. Nowa tą pozycja jest tym cen
niejsza, iż stanowi w swojej treści źródło do dziejów kultury materialnej, godne 
uwagi archeologa, etnografa i historyka sztuki.

M arian Haisig

A. Mi k a ,  DIE WIRTSCHAFTLICHEN UND SOZIALEN FOLGEN DER 
HUSSITENBEWEGUNG IN DEN LÄNDLICHEN GEBIETEN BÖHMENS (Zeit
schrift für Geschichtswissenschaft, 1959, z. 4, s. 820—841).

Artykuł znanego już badacza stosunków wiejskich w Czechach w okresie feu
dalizmu, pracownika naukowego Instytutu Historii Czechosłowackiej Akademii Nauk 
w Pradze, jest próbą ogólnej syntezy sytuacji gospodarczo-społecznej na wsi cze
skiej w XV w., w pierwszych 50 latach po zakończeniu wojen husyckich. Artykuł 
powstał w związku z przygotowywaną przez Autora większą pracą na temat pro
blematyki wiejskiej XVI w. Tego rodzaju syntetyczne ujęcie czyni artykuł intere
sującym dla historyków innych krajów oraz dostarcza materiału do dyskusji i po
równań.

Na wstępie artykułu Autor zastanawia się nad zniszczeniami wojennymi spo
wodowanymi przez walki husyckie w Czechach i dochodzi do wniosku, że były one 
w dotychczasowej literaturze poważnie wyolbrzymiane. Według Niego występujące 
po tych walkach na wsi czeskiej pustki nie muszą świadczyć o zniszczeniach wojen
nych, lecz mogły powstawać również z innych przyczyn, jak to miało miejsce 
w szeregu krajów nie zniszczonych przez wojny. Chociaż daleki jestem od nego
wania roli różnorodnych przyczyn wpływających na powstawanie pustek w XV w., 
to jednak w krajach Korony Czeskiej w XV w. według mego zdania wpływ wojen



był najważniejszy i decydujący. Jaskrawych przykładów tego dostarcza Śląsk 1. 
Wydaje się wątpliwe, czy w Czechach, pogrążonych przez kilkanaście lat w chaosie 
wojny domowej i najeżdżanych przez obcych, sytuacja mogła przedstawiać się 
lepiej, prawdopodobnie była znacznie gorsza.

Przechodząc do krótkiej charakterystyki rozwoju miast, stwierdza A. Mika ich 
rozkwit gospodarczy i wzrost ludnościowy w XV w. Rozkwit ten dotyczył zarówno 
miast królewskich, jak i miast podległych innym feudałom, tzw. miast poddanych. 
Nasuwa się jednak pytanie, czy był to rozkwit polegający na odbudowie po znisz
czeniach, dążący do przywrócenia stosunków przedwojennych, czy też rozkwit, 
w którym przewyższono w sposób wyraźny poziom produkcji i poziom życia miast 
czeskich XIV w. Na pytanie to nie znajdujemy w artykule żadnej odpowiedzi. Wraz 
z rozwojem miast wzrastał też obrót towarowy. Dziwne jednak wydaje się twier
dzenie Autora, że obrót towarowy między miastem a wsią miał charakter jedno
stronny i nastawiony był na przywóz produktów rolnych do miast. Jest chyba mało 
prawdopodobne, by chłopi sprzedawali miastu żywność, sami w mieście nic nie 
kupując, tym bardziej że w okresie odbudowy po zniszczeniach zapotrzebowanie ich 
na odzież, sprzęty domowe i narzędzia było bez wątpienia większe niż w czasach 
normalnych, a położenie ekonomiczne, jak twierdzi Autor w dalszym ciągu arty
kułu, nie najgorsze. Na czymże wreszcie miał się opierać rozkwit ekonomiczny miast, 
jak nie na produkcji, którą trzeba było sprzedawać.

Przechodząc do stosunków wiejskich, stwierdza A. Míká pomyślną koniunkturę 
i źapotrzebowanie na produkty rolne z Czech w XV  w. w krajach sąsiednich, 
a zwłaszcza w miastach południowoniemieckich. Zapotrzebowanie to niewątpliwie 
istniało, świadczy o tym eksport bydła czeskiego przez Cheb do Niemiec w XV w. 1 2 
czy występowanie w XVI w. serów czeskich na rynku śląskim3. Zapotrzebowaniu 
temu jednak wieś czeska nie mogła podołać, do czego przyczyniały się dalsze wojny 
i walki domowe w Czechach. Moim zdaniem Autor chyba umniejsza rozmiary tych 
walk i wojen, twierdząc, iż poważniej cierpiały od nich jedynie południowe Czechy. 
Starczy przecież wspomnieć o walkach Jerzego z Podiebradu z Oldrzychem z Hradca, 
Bedrzychem ze Strażnicy i Janem Koldą w połowie XV  w., nie mówiąc już o kam
panii wojennej 1438 r. czy długotrwałych wojnach Jerzego i Władysława Jagielloń
czyka z Maciejem Korwinem. Być może, iż pomimo zatargów wewnętrznych i wojen 
okres ten był czasami „prosperity“ dla wsi, jak chce Autor. Jednak co najmniej 
ryzykowne wydaje się twierdzenie oparte na analizie ksiąg sądowych wiejskich 
z XVI w., że w w. XV nastąpiła znaczna intensyfikacja rolnictwa4. Źródła XVI w. 
mogą mówić tylko o stanie im współczesnym, a najwyżej mogą rzucić nieco światła 
na schyłek XV  w., czasy pewnej stabilizacji po zakończeniu wojny z Maciejem 
Korwinem; wnioskowanie z nich o czasach wcześniejszych jest nieuzasadnione. Przy 
puszczam, że intensyfikacja ta rozpoczęła się chyba właśnie wtedy. Oznaką inten
syfikacji był m. in. rozwój winnic, sadów, produkcji lnu, a przede wszystkim hodowli 
ryb. Feudałowie czescy jednak opierali jeszcze swe dochody głównie na czynszach 
od poddanych wiejskich i miejskich, a ich gospodarka własna poza hodowlą ryb 
nastawiona była w zasadzie nie na rynek, ale na cele konsumpcji.

1 Zob. R. H e c k ,  Studia nad położen iem  ekon om iczn ym  ludności w ie jsk ie j na 
Śląsku  w XVI 'w., Wrocław 1959, s. 38—41. Instruktywne pod tym względem są 
zwłaszcza dane dotyczące pustek w księstwie wrocławskim w r. 1443.

2 Dane o eksporcie bydła czeskiego przez Cheb w drugiej połowie XV w. zna
lazłem w odpisach z archiwum w Chebie, przechowywanych w Pradze: Statní 
ústřední archiv , S bírka  přepisů, Cheb.

a W. O t t e ,  Die L ebensm ittelversorgung Breslaus im  XVI. Jahrhu n dert  (Beiträge 
z. Geschichte d. Stadt Breslau, 1938, s. 120).

4 Omawiana praca A. Miki, s. 826, nn.



Następnie omawia Autor strukturę społeczną ludności wiejskiej i różnice ma
jątkowe w obrębie chłopstwa. Na uwagę zasługuje istnienie w Czechach pewnej 
ilości nie spotykanych w Polsce wolnych kmieci-właścicieli gruntu (odróżnionych od 
wolnych bez prawa własności), jednak miałbym zastrzeżenia przed zaliczaniem ich 
bez wahania do „klasy panującej“, jak uczynił to A. Mika. Rzecz ta wymagałaby 
bardzo wnikliwego rozpatrzenia. Najliczniejszą warstwą wśród ludności wiejskiej 
Czech byli średniozamożni wieśniacy, mający wtedy możliwe warunki względnie 
„przyzwoitego życia“ 5. Słuszną wydaje się teza Autora, że wojny husyckie 
zahamowały proces dyferencjacji społecznej wsi, dość intensywny w czasach 
przedhusyckich, co wykazał niedawno F. Graus6. Dopiero w latach osiemdzie
siątych i dziewięćdziesiątych XV w. wzrasta na wsi ilość bezdomnych włóczęgów 
i żebraków, co przypomina wyraźnie stosunki śląskie.

Charakteryzując rozporządzenia przeciwko zbiegostwu chłopów, wydane w Cze
chach w latach 1437, 1453, 1479, 1487, A. Mika uważa, że nie oznaczają one jeszcze 
„wtórnego poddaństwa“, lecz odnawiają jedynie stare zasady feudalizmu, według 
których chłop nie mógł odejść od pana bez jego zgody i uregulowania swych obo
wiązków. Rozporządzenia te zostały w artykule ostro przeciwstawione ustawom 
sejmów polskich w sprawach kmieci. Przeciwstawienie to jest chyba zbyt ostre, bo 
i te ustawy zawierały sporo elementów realizacji starej, podstawowej zasady feu
dalizmu — poddaństwa osobistego chłopów.

Z rodzajów feudalnej renty gruntowej na czoło wysuwała się w Czechach we
dług A. Miki renta pieniężna, mniejsze już znaczenie miała renta naturalna, 
a pańszczyźniane prace rolne nie były wysokie i wynosiły najczęściej 2—6 dni 
w roku. Wzrastały natomiast prace przy gospodarce rybnej oraz budowach dwor
skich. Według Autora te robocizny okolicznościowe nie podwyższały przeciętnych 
rozmiarów pańszczyzny w skali krajowej. Nasuwa się tu pytanie, czy istotnie te 
prace nie miały większego znaczenia. Na Dolnym Śląsku właśnie tego typu prace 
stawały się wtedy większym ciężarem niż robocizny rolne na gruntach pańskich. 
Nasuwa się też pytanie, czy w miarę wzrostu cen nie wzrastał udział wartości 
renty naturalnej w całości świadczeń, na co w artykule nie zwrócono uwagi.

Podsumowując swe wywody, A. Mika stwierdza, że pierwsze 50 lat po wojnach 
husyckich było dla ludności poddanej Czech na ogół pomyślne. Główną zasługę 
w tym przypisuje „rewolucyjnemu ruchowi husyckiemu“, który wprawdzie po
konano, ale nie zniszczono w pełni jego sił. W przeciwieństwie do Węgier, gdzie 
po stłumieniu powstania Dozsy w r. 1514 nastąpiły prześladowania jego uczestników 
i wydano zarządzenia, które pogrzebały ducha oporu chłopów oraz otworzyły drogę 
„wtórnemu poddaństwu“, w Czechach czegoś podobnego nie było. Zjawisko to 
przypisane zostało w artykule wpływowi „rewolucyjnego ruchu husyckiego“, który 
w ziemiach Korony Czeskiej „wstrząsnął od podstaw porządkiem feudalnym“ 7 
Autor podkreśla dalej, że po wojnach husyckich zaznacza się na wsi czeskiej odpływ 
fali walki klasowej i można mówić o panowaniu względnego spokoju, a występu
jącymi formami oporu przeciwko eksploatacji feudalnej były tylko zbiegostwo lub 
odmowa świadczeń na rzecz pana. Według A. Miki niesłusznie niektórzy historycy 
burżuazyjni uważali, że spokój ten wynikał ze znużenia mas po wielkim wysiłku 
lub ze szczególnie ostrego traktowania ludu przez zwycięzców, gdy zadecydował 
o tym „rewolucyjny ruch husycki“, który zmniejszył rozmiary ucisku i rozluźnił

5 Ibid., s. 828, nn.
Zob. F. G r a u s ,  D ějiny v en kov skéh o  lidu v Č echách v době předhusitské, 

t. II, Praha 1957, i recenzja tej pracy przez R. H e c k a ,  „Sobótka“, 1959, s. 111—117.
7 Artykuł A. Miki, s. 840.



czasowo więzy poddaństwa, przez co wywołał w swych skutkach polepszenie sy
tuacji ludności wiejskiej w ziemiach Korony Czeskiej.

Powyższa teza zasadnicza Autora jest według mego zdania dyskusyjna. Po 
pierwsze, budzi zastrzeżenie dość jednoznaczne i generalne traktowanie husytyzmu 
jako ruchu rewolucyjnego o antyfeudalnym charakterze ludowym. Lecz nie tu 
miejsce na dyskutowanie tej sprawy. Zastrzeżenie wywołuje również generalne 
potraktowanie „ziem Korony Czeskiej“. Osobiście wątpię na przykład w wyraźną 
poprawę położenia chłopa śląskiego w XV w. w stosunku do jego sytuacji w w. XIV. 
Wreszcie przechodząc do zasadniczej kwestii wpływu ruchu husyckiego w Czechach 
na położenie tamtejszego chłopstwa, wydaje mi się, że prawda leży chyba pośrodku, 
między ujęciem A. Miki a atakowanych przez niego historyków burżuazyjnych. 
Wpływ ruchu husyckiego i wojen husyckich na rozluźnienie poddaństwa był 
niewątpliwy. Z drugiej strony jednak niewątpliwe było również znużenie i wyczerpa
nie mas kilkunastoletnimi wojnami i rozruchami, które nie przyniosły w efekcie 
obalenia feudalizmu ani radykalnej poprawy sytuacji ekonomicznej najniższych 
warstw ludu. Objawy tego znużenia są już widoczne przed Lipanami i występują 
wyraźnie w latach późniejszych. Przypuszczam, że właśnie ono wraz ze wspomnie
niami o wojnach husyckich i ich wyniku hamowało w dużym stopniu chłopów przed 
otwartymi powstaniami zbrojnymi.

R om an H eck

J. L e s z c z y ń s k i ,  MAClZNY K STAWIZNAM BURSKICH ZBÉŽKOW 
W HORN J E J  LUŽICY W DRUHEJ POŁOJCY XVII. STOLÉCA (Letopis Instituta 
za Serbski Ludospyt, Rjad B, Historiski Letopis, Zwjazk III, 1, cyłeho rjada ć. 5).

Dr Józef Leszczyński, mimo iż należy do młodszej generacji polskich histo- 
ryków-badaczy, jest dziś niewątpliwie najlepszym znawcą problematyki śląskiego 
sejmu prowincjonalnego i sejmików księstw oraz najlepszym znawcą odnośnych 
zespołów źródłowych. Dlatego też bardzo dobrze się stało, że on właśnie podjął próbę 
przedstawienia klasowej walki górnołużyckich chłopów z uciskiem feudałów w dru
giej połowie XVIII w. Nie ulega bowiem wątpliwości, że akty sejmikowe (na których 
w zasadzie oparty jest szkic J. Leszczyńskiego) są tutaj materiałem szczególnie 
wdzięcznym, ponieważ odzwierciedlają równolegle reakcję szlachty na wystąpienia 
chłopskie i jej żądania wysuwane wobec kurfirsta, pozycję reprezentacji stanowej 
w tym względzie i stanowisko panującego. W wyniku ustroju śląskiego parlamenta
ryzmu poznajemy w ten sposób również stanowisko miast, składających w sejmiku 
swe odrębne votum , i to zarówno w sprawach między chłopami i szlachtą, jak 
między chłopstwem wsi kameralnych a władzami miejskimi.

Autor, wziąwszy pod uwagę wszystkie formy walki klasowej występujące we 
wsi feudalnej, omówił dokładniej dwie z nich, które w wyzyskanych przez Niego 
źródłach najszersze znalazły odbicie, tzn. zbiegostwo chłopów i czynne chłopskie 
wystąpienia. W pierwszej części swoich rozważań, poświęconej zbiegostwu (s. 72—94), 
Autor zgromadził wiele opisowego materiału, który czyta się z dużym zainteresowa
niem. Szczególnie ciekawa jest próba ilościowego ujęcia tego zjawiska (s. 90) — 
oczywiście, parte pro toto. Jest ona bardzo przekonywająca. J. Leszczyński nie ogra
niczył się tylko do faktografii tego zjawiska: nakreślił również szeroko środki 
przeciwdziałania zbiegostwu, stosowane ze strony klasy panującej, pomoc udzielaną 
zbiegłym poddanym przez ludność wiejską, trudności przy rewindykacji zbiegłych (ze 
strony szlachty) itd.

Dalsza część wywodów poświęcona jest przejawom czynnej walki klasowej na



Górnych Łużycach w drugiej połowie XVII w. Wiedząc, jak słabe odzwierciedlenie 
w źródłach tego czasu znajdowała walka klasowa chłopów, łatwo jest ocenić duży 
wysiłek Autora, podjęty dla zgromadzenia wiadomości, którymi dzieli się z czytel
nikiem. W sumie bowiem mówi nam o 87 wypadkach wystąpień, opisując je często 
szczegółowo i szeroko, w miarę posiadanych wiadomości i materiałów. Rzeczą bardzo 
pożyteczną są obszerne cytaty źródłowe, wprowadzane wprost w tekst: uplastycz
niają one narrację i dostarczają wiele ubocznych, lecz nader ciekawych szczegółów. 
Opisując poszczególne chłopskie wystąpienia, J. Leszczyński zawsze wiele uwagi 
poświęca również metodom walki z nimi, stosowanym przez szlachtę, i ich rezulta
tom.

Chociaż Autor na wstępie swej pracy zastrzegł się, że studium Jego będzie miało 
charakter wyłącznie materiałowy (s. 65), niemniej zestawiony materiał zmusił go 
do pewnych, bardzo cennych uogólnień. Mianowicie w zakończeniu stwierdził On 
wystąpienie dwu nasileń w dziejach walki klasowej górnołużyckich chłopów: 
w pierwszych 20 względnie 30 latach po zakończeniu wojny trzydziestoletniej oraz 
w ostatnim dwudziestoleciu XVII w. Drugie z nich objęło również początek XVIII w. 
Cechą charakterystyczną okresu po pokoju westfalskim było duże nasilenie zbie- 
gostwa. Dominantą nasilenia walki klasowej z końca XVII w. były natomiast czynne 
wystąpienia chłopskie. Porównując z kolei walkę chłopską drugiej połowy XVII w. 
z analogicznymi zjawiskami z pierwszej połowy tego stulecia i z w. XVI, Autor 
stwierdził znacznie mniejsze nasilenie ich w interesującym Go okresie. Przyczyny 
tego faktu widział w znacznym gospodarczym wyniszczeniu chłopstwa w wyniku 
wojny trzydziestoletniej i w nadzwyczaj uintensywnionym nacisku ze strony klasy 
panującej. Jako rodzaj „ujemnego katalizatora“ Autor wskazał możność odwołania 
się do kurfirsta od wyroków sądu patrymonialnego i uzyskania przez chłopów 
korzystnego dla siebie orzeczenia (w praktyce zresztą najczęściej nie wykonywanego) 
oraz duże zaufanie chłopstwa do kurfirsta, gruntujące się przede wszystkim na 
dużej tolerancji religijnej, stosowanej na terenie Górnych Łużyc.

Praca J. Leszczyńskiego jest bardzo ciekawa i każdy zajmujący się dziejami 
Śląska i Łużyc w XVII i pierwszej połowie XVIII w. będzie musiał do niej sięgać 
z dużym dla siebie pożytkiem.

K azim ierz O rzechowski

TRANSAKCJE CHŁOPAMI W RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ * (W. 
XVI—XVIII). Wyboru dokonał i do druku przygotował J. Deresiewicz, KiW 1959, 
s. X L VIII+743.

Wewnętrzne stosunki wsi polskiej w epoce feudalnej mimo żywego zaintere
sowania, które kwestiom tym poświęca się od lat kilkunastu, i mimo badań daw
niejszych uczonych ciągle jeszcze mało są znane i wiele mają stron nie wyjaśnio
nych jeszcze i ciągle zagadkowych. Dlatego też ze szczególnym zainteresowaniem 
bierze się do ręki obszerną publikację źródłową prof. J. Deresiewicza. Zawarty tam 
materiał został zaczerpnięty z ksiąg grodzkich dziesięciu powiatów woj. poznań
skiego (od 1768 r. z gnieźnieńskim). Tytuł wybrany przez Wydawcę odpowiada 
ściśle treści publikacji. Pomieszczono w niej bowiem wiadomości nie tylko o nie
wątpliwych faktach kupna — sprzedaży, której przedmiotem był chłop, lecz również 
o wszystkich innych czynnościach prawnych, objętych pojęciem rozporządzania, tzn. 
darowiznę, pożyczkę, oddanie w zastaw, dzierżawę, wygodzenie itd. Szerokie po
traktowanie problemu uczyniło publikację J. Deresiewicza cenną i nieodzowną 
również dla tych wszystkich, którzy zajmują się dziejami wsi oa Ziemiach Zachód-



nich, w szczególności zaś tych ich połaci, które ongi były objęte granicami pań
stwa pruskiego. Umowy dotyczące z b i e g ł y c h  p o d d a n y c h ,  częste w tym 
wydawnictwie, niejednokrotnie bowiem odnoszą się do miejscowości położonych poza 
granicami ówczesnej szlacheckiej Rzeczypospolitej.

W wydawnictwie J. Deresiewicza w sumie znaleźliśmy 20 wzmianek dotyczą
cych Śląska w jego obecnych administracyjnych granicach, z czego 13 przypada na 
dzisiejsze woj. zielonogórskie, 7 zaś na wrocławskie 1. Dotyczące Śląska wpisy ksiąg 
grodzkich w swej treści i stylizacji (formułach) nie odbiegają w zasadzie od po
zostałych tekstów publikowanych przez Wydawcę. Fakt ten pozwala wyzyskiwać — 
wprawdzie cum  grano salis  — całe to wydawnictwo do poznania pewnych stron 
życia feudalnej wsi śląskiej, dotychczas ciągle jeszcze nienależycie wyjaśnionych. 
Wiadomo zresztą dobrze, że nie było jaskrawych różnic między stosunkami wiejskimi 
w Wielkopolsce i w przyległych do niej ziemiach, zamieszkałych w zwartych masach 
przez ludność polską, lecz należących do Brandenburgii, Austrii i późniejszych Prus.

T ran sakcje chłopam i... są wydawnictwem najbardziej chyba interesującym histo
ryka prawa. Daje się z niego wyczytać bogaty materiał dotyczący samej instytucji 
poddaństwa, a także władztwa panów feudalnych i w ogóle feudalnej własności 
w rozumieniu ustrojowym. Szczególnie interesujące są formuły zawarte w aktach 
donacyjnych. Splatają się w nich najściślej określenia dotyczące praw własnościo
wych przysługujących szlachcie z terminami odzwierciedlającymi jej władztwo wobec 
chłopów, o naturze na poły prywatno- i publiczno-prawnej. Formuły te, które 
Wydawca pozostawił właściwie bez komentarza, domagają się bliższego omówienia, 
co pragnęlibyśmy uczynić w przyszłości na innym, sposobniejszym miejscu.

Wydawca Transakcji... pomieścił obok siebie — jak już wspomniano — wiado
mości o najrozmaitszych umowach, mających na celu rozporządzanie poddanymi. 
Wzajemny ilościowy stosunek poszczególnych rodzajów umów (np. kupno — sprzedaż 
sensu stricto, donacja zbiegłego kmiecia, donacja chłopów dokonana przez ojca na 
rzecz syna przy przekazywaniu mu części majątków, sprzedaż dzieci z wyłączeniem 
rodziców lub odwrotnie itp.) mających niewątpliwie różny „ciężar gatunkowy“ w sto
sunkach wsi feudalnej i formach feudalnego ucisku, gdyby się dał ustalić, byłby 
rzeczą niezmiernie interesującą i miałby podstawowe znaczenie dla historyka. Tu 
jednak wydawnictwo przynosi nam pewien zawód. Mianowicie J. Deresiewicz po
informował wprawdzie we wstępie, iż zbiór jego w postaci 746 informacji1 2 został 
wzięty z 2788 analogicznych przekazów, niemniej prócz wiadomości o terytorialnym 
rozkładzie tego materiału (według powiatów) nie powiedział nic o ich treści. Doku
menty opublikowane stanowią tylko 26,7% ogółu posiadanych przez Wydawcę 
przekazów, trudno więc mieć pewność, że ilościowy stosunek poszczególnych rodza
jów transakcji będzie w wyborze podobny jak w całości zachowanego materiału, 
tym bardziej że Wydawca nierównomiernie czerpał z zasobu wzmianek poszczegól
nych powiatów, prócz tego zaś nie dał dokładniejszej informacji o zastosowanych 
przez siebie zasadach doboru materiału.

Wydawnictwo jest1 zaopatrzone w obszerne skorowidze. Szkoda tylko, że są one 
częstokroć niekompletne i sporządzający je mgr J. Ochmański nie powiadomił

1 Objaśnienia miejscowości nie zawsze są ścisłe, np. na s. 142 (dok. 159) mowa 
jest o miejscowościach Swuzen et Tzwertzen in  D u c a t u  G l o g o v i e n s i ,  z któ
rych drugiej Wydawca nie mógł zidentyfikować, przypuszczał jednak, że jest nią 
wieś Cwiercie (Schw ärze) w pow. prudnickim na Górnym Śląsku (?). Tymczasem 
najprawdopodobniej chodzi tu o wieś Tschw irtschen, położoną w pow. górowskim, 
w woj. wrocławskim. Por. J. G. K n i e ,  J.  M. L. M e l c h e r ,  G eographische B e
schreibung von Schlesien..., Breslau 1830, Abt. III, s. 799.

2 W rzeczywistości dokumentów jest 747.
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czytelnika, że skorowidze odsyłają do stronic, nie zaś do kolejnych liczb, którymi 
opatrzono dokumenty. W wydawnictwie przeważają dokumenty krótkie, odesłanie 
do ich numerów byłoby bardziej celowe.

K azim ierz O rzechowski

M. M y š k a ,  OSTRAVSKO NA PRAHU PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE, Ostrava 
1959, s. 51.

Praca Myški, która ukazała się w „Biblioteczce Sekcji Historycznej“ (K nihov
n ička  h istorické sek c e ) Czechosłowackiego Towarzystwa Upowszechnienia Wiado
mości Politycznych i Naukowych (Čs. společnost pro siřeni politických  a  v ědeckých  
znalosti), jest ciekawym przyczynkiem faktograficznym do podjętej swego czasu 
przez historyków radzieckich, polskich, niemieckich, a także czeskich tematyki 
rewolucji przemysłowej. Przedstawia ona — w sposób co prawda popularnonauko
wy — wyniki obszernych badań źródłowych Autora w tej sprawie. Dla polskiej 
wiedzy o Śląsku praca Myški jest jeszcze ciekawa o tyle, że dotyczy ona także 
problematyki rozwoju przemysłu na polsko-czeskim pograniczu etnicznym (Trzy
niec — Karwina). Przypisy zawierają szeroki wachlarz pozycji bibliograficznych 
czeskich, polskich i niemieckich (zarówno o charakterze źródeł, jak i opracowań), 
odsyłają także do materiałów archiwalnych czeskich i polskich. Publikacja zawiera 
10 rycin oraz 2 kartogramy.

Autor rozpatruje kolejno okres przed podjęciem industrializacji kapitalistycznej, 
koncentruje się następnie na początkach rewolucji przemysłowej, opisując dalej 
powstanie oraz rozwój klasy robotniczej i ruchu robotniczego ziemi ostrawsko-cie- 
szyńskiej w tym okresie. Wydaje się, że pełne naświetlenie procesu przemian spo
łecznych i technicznych doby przewrotu przemysłowego wymagałoby uwzględnienia 
także pewnych zjawisk, jakie miały miejsce w południowo-wschodniej części 
Księstwa Cieszyńskiego, a to nie tylko ze względu na polityczno-gospodarczą 
(Komora Cieszyńska) i społeczną (ludność polska) jedność tych ziem w owym czasie 
(moment niezwykle ważny w analizie gospodarki typu schyłkowego, i nie tylko 
schyłkowego, feudalizmu), lecz także z uwagi na fakt, że zjawiska te pozostawały 
w ścisłym związku z początkami np. hutnictwa w Trzyńcu: chodzi o próby podjęcia 
produkcji żelaza w Ustroniu i Brennej. W rozważaniach na temat ruchu robotniczego 
Autor wspomina zresztą także o rozruchach w Ustroniu (1815), dając podświadomie 
wyraz celowości rozciągnięcia zakresu terytorialnego swojego opracowania. Na 
uwagę zasługują w tym fragmencie także informacje o oddźwięku powstania tkaczy 
sudeckich w r. 1844 wśród tkaczy czeskiego Śląska, o czym zresztą pisał już Myška 
przy innej okazji.

Ciekawa byłaby także próba odpowiedzi na pytanie, od jakiego momentu rozpo
czyna się napływ robotników do przemysłu ostrawsko-cieszyńskiego spoza bez
pośredniego sąsiedztwa zakładów przemysłowych (w tym wypadku napływ z Ga
licji, o którym kilkakrotnie wspomina Myška): punkt, w którym miejscowe zasoby 
rąk roboczych okazują się niewystarczające do dalszego rozwoju przemysłu, zna
mionuje niewątpliwie również pewien moment w procesie przewrotu przemysło
wego — czyżby nie moment zakończenia pewnej jego fazy?

A ndrzej B rożek



J.  W ą s i c k i ,  ZIEMIE POLSKIE POD ZABOREM PRUSKIM. PRUSY PO
ŁUDNIOWE 1793—1806. STUDIUM HISTORYCZNOPRAWNE (Studia nad Historią 
Państwa i Prawa, S. II, t. VI, Wrocław 1957, s. 357+ mapa).

„Studia nad Historią Prawa Polskiego“, które ongi założył i redagował Oswald 
Balzer, są dziś kontynuowane pod egidą Komitetu Nauk Prawnych PAN jako 
S. II i pod zmienionym nieco tytułem. Seria ta może się już poszczycić szeregiem 
dzieł o bardzo wysokiej wartości naukowej, jak np. J. Baszkiewicz, Pow stan ie  
zjednoczon ego państw a p o lsk ieg o ; W. Voisé, F rycza M odrzew skiego n au ka o pań 
stw ie i p raw ie ; J . Wąsicki, Z iem ie p o lsk ie  pod zaborem  pruskim . Ostatnia z tych 
prac stanowi przedmiot niniejszej recenzji.

Pierwszą rzeczą, którą można powiedzieć po przeczytaniu tej bardzo interesu
jącej książki, jest, że ustrój i prawo dotychczas w taki sposób nie były jeszcze 
opisywane. Miejsce sztywnego schematu, opartego przede wszystkim na suchych 
wyliczeniach, zajęła tu żywa narracja. Zamiast statycznego przekroju Autor dał 
nam obraz ciągłych zmian i przekształceń. Zastosowany bardzo szczegółowy podział 
na części, rozdziały, podrozdziały i ustępy pozwolił Mu przy tym uniknąć niebez
pieczeństwa, które przy tego rodzaju swobodnej narracji zdawało się nieuchronne: 
zatarcia i zagubienia w opowiadaniu poszczególnych instytucji ustrojowych i praw
nych.

Dzieje ustroju i prawa w zaborze pruskim przed r. 1806 nie były dotychczas 
w nauce polskiej opracowane. Lukę tę wypełnił Autor recenzowanej pracy, gdy 
idzie o część zaboru zwaną Prusami Południowymi. Jak dochodzą słuchy, Autor 
pracuje obecnie nad dziejami ustroju pozostałych ziem drugiego i trzeciego zaboru 
pruskiego, które w organizacji zaborczego państwa nosiły nazwę Prus Nowowschod- 
nich. Gdyby zechciał On jeszcze zdobyć się na wysiłek opracowania w analogiczny 
sposób również ziem pierwszego zaboru (Prus tzw. Zachodnich), dokonałby imponu
jącej pracy, indywidualnym wysiłkiem wypełniając poważną lukę w naszym dotych
czasowym piśmiennictwie.

Prusy Południowe, tak samo jak Nowowschodnie, były efemerydami w państwie 
pruskim. Cały czas ich istnienia wypełniły starania o włączenie ich w ramy ustroju 
i organizacji absolutnej monarchii. W ten sposób dzieje ich jako odrębnych pro
wincji stanowią w samej rzeczy tylko swoisty status nascendi i dlatego przyjęta 
przez J. Wąsickiego narracyjna forma opracowania jest tu ze wszystkich najodpo
wiedniejsza.

Praca o Prusach Południowych rozpada się na trzy części, chronologicznie na
stępujące po sobie. Pierwsza obejmuje krótki okres od drugiego rozbioru do wybuchu 
powstania 1794 r., druga — czas insurekcji aż do trzeciego rozbioru, trzecia — okres 
od 1795 r. do klęsk poniesionych przez państwo pruskie pod Jeną i Auerstedt. Pro
blematyka tam przedstawiona jest bardzo szeroka i dlatego trudno tu jest szczegółowo 
ją omawiać. Dla śląskiego czytelnika stosunkowo najciekawszy jest problem wciele
nia Wielkopolski do Prus i dlatego omówimy go nieco dokładniej. Tutaj w znacznej 
mierze Śląsk był dla pruskich władz przykładem. Prócz tego zaś najpierw obaj 
śląscy ministrowie (Hoym i Danckelmann), następnie zaś tylko pierwszy z nich, 
byli „organizatorami“ nowo tworzonej prowincji, związki ze Śląskiem były tu 
więc bardzo bliskie.

Aby należycie ocenić fakty, które tu zaszły, i móc wskazać ich przyczyny, Autor 
potraktował zagadnienie wcielenia Wielkopolski na szerokiej porównawczej podsta
wie. Przede wszystkim zajął się sprawą wcielenia Śląska w 1741 r. Idąc częściowo za 
literaturą, częściowo zaś opierając się na swych własnych spostrzeżeniach, Autor 
stwierdził, że wcielając Śląsk, Fryderyk II zabiegał przede wszystkim o poparcie



wielkich świeckich feudałów i całej szlachty, równocześnie zaś doprowadził do zu
pełnego uzależnienia miast i ograniczył znacznie rolę duchowieństwa. Mimo bardzo 
wyraźnych centralistycznych dążeń w monarchii pruskiej, Śląsk jeszcze przez długi 
czas utrzymał swą prowincjonalną odrębność jako „suwerenne księstwo“, przy czym 
suwerenność ta była w pełni iluzoryczna. Autor wskazał dwie przyczyny, które 
zmusiły Prusy do takiej polityki: potężne stanowisko magnatów śląskich oraz 
względy o znaczeniu międzynarodowym.

Omówiwszy Śląsk, J. Wąsicki skupił swą uwagę na wcieleniu do Prus w 1772 r. 
ziem pierwszego zaboru, czyli tzw. Prus Zachodnich, i stwierdził tu duże rozbież
ności w zestawieniu z polityką stosowaną ongi wobec Śląska. Gdy tam głównym 
rysem było szerokie uwzględnienie interesów szlachty i wciąganie jej do admi
nistracji prowincji, w Prusach Zachodnich szlachta polska została potraktowana z ca
łą bezwzględnością. Jako przyczyny odmiennego postępowania władz Autor słusznie 
wskazał „słabość i wewnętrzne rozprzężenie szlacheckiej Rzeczypospolitej i siłę 
ówczesnej militarno-biurokratycznej monarchii pruskiej, działającej w porozumie
niu z pozostałymi absolutnymi monarchiami rozbiorowymi“.

Sytuacja polityczna, która istniała w momencie wcielania Wielkopolski, nie dała 
się porównać z żadną z obu poprzednich. Reakcyjne monarchie zaborcze prówadziły 
wówczas walkę z rewolucyjną Francją, „francuska zaraza“ zaś szerzyła się niepoko
jąco wśród ich ludności. Zaborca musiał się liczyć z nastrojami panującymi wśród 
mieszkańców zabranych ziem i nie mógł czynić tak radykalnych posunięć, jak po 
pierwszym rozbiorze. Konsekwencją tego był ostentacyjnie przyjazny stosunek wobec 
szlachty, wyrażony przede wszystkim w utwierdzeniu jej dotychczasowych praw. 
Mimo to jednak prośby szlachty wielkopolskiej, przedłożone przy okazji hom agium, 
W których zabiegano o pozostawienie ziemiom drugiego zaboru pewnych odrębności 
ustrojowych, nie zostały przez króla uwzględnione. Organizatorom nowej prowincji, 
którymi byli Voss oraz śląscy ministrowie Hoym i Danskelmann, wskazano wpraw
dzie jako przykład urządzenia śląskie, nie przewidywano jednak dla Wielkopolski 
żadnych odrębności prowincjonalnych. Ustrój Prus Południowych nie miał w niczym 
odbiegać od pozostałych prowincji. Równocześnie — w przeciwstawieniu do dotych
czasowej praktyki — Prusy Południowe zostały bezpośrednio podporządkowane Ge
neralnemu Dyrektorium. Tego rodzaju polityka — jak słusznie wskazuje Autor — 
miała przez szybkie wprowadzenie zajętych ziem w ramy ścisłej organizacji zapo
biec ewentualnym rozruchom.

Insurekcja kościuszkowska, która szerokie kręgi zatoczyła również na terenie 
Prus Południowych, oraz rozruchy chłopskie na terenie całego państwa (szczególnie 
na Śląsku) zmusiły absolutnego monarchę do zmiany swej dotychczasowej polityki 
wobec Wielkopolski. Minister Voss został usunięty, a władzę skupiono w ręku 
Hoyma, zwolennika łagodniejszych i bardziej „ojcowskich“ metod. Linia polityki, 
którą minister ów reprezentował, miała na celu unikanie represji po stłumieniu 
insurekcji, aby „pozyskać przychylność [ludności] i uczynić z nich wiernych podda
nych królewskich“.

Ponowny zwrot w polityce państwa pruskiego wobec Wielkopolski wiązał się 
z akcją skierowaną przeciw działalności tajnych stowarzyszeń polskich. Polityka 
Hoyma poniosła bowiem porażkę, nie zdoławszy przyciągnąć Polaków. Jego rządom 
W prowincji zarzucano, że wprowadził anarchię organizacyjną. Kryła się w tym 
niewątpliwa aluzja do dotychczasowej polityki śląskiego ministra, uniemożliwiającej 
Generalnemu Dyrektorium ściślejszy wgląd W sprawy Prus Południowych. W kon
sekwencji Hoym został odsunięty, na jego miejsce zaś wszedł ponownie minister Voss 
(1798). Bezpośrednio potem podporządkowano Prusy z powrotem władzy Generalnego



[Dyrektorium. I tak — mówiąc słowami Autora — „z chwilą, gdy wyjaśniła się 
maprężona sytuacja między trzema mocarstwami rozbiorowymi i po upewnieniu się, 
/że nie grozi niebezpieczeństwo rozruchów wewnętrznych w prowincji, zniesiono ostat
nią, formalną już tylko podstawę, stwarzającą pozory pewnego odmiennego sta
nowiska Prus Południowych w państwie Hohenzollernów. Nie było więc już naj
mniejszej nawet mowy o pozostawieniu jakichkolwiek prowincjonalnych odrębności, 
o których wspominał jeszcze w trakcie insurekcji min. Hoym“.

.Ze względu na wąskie ramy recenzji pragniemy zwrócić jeszcze tylko uwagę 
na pewien szczególny walor pracy J. Wąsickiego, który wynika z bardzo szerokiego 
potraktowania tematu i starannego opisu poszczególnych instytucji ustrojowych, 
władz, ich organizacji i kompetencji. Mianowicie w pracy nad historią Śląska ostat
nich kilku stuleci bardzo dotkliwie daje się odczuć brak szczegółowego, źródłowego, 
opracowania ustroju władz na Śląsku i obowiązującego na nim prawa. Ponieważ 
w Prusach Południowych wprowadzano ustrój i władze ogólnopruskie, podobnie jak 
ongi uczyniono to na Śląsku, zatem recenzowana praca aż do czasu napisania 
analogicznego studium na temat ustroju Śląska może tu być nieocenioną pomocą.

W zakończeniu kilka drobnych uwag. Mówiąc o przepisach, mających zapobiec 
„włóczeniu się“ czeladzi (s. 97), Autor niepotrzebnie zawęził ten problem do terenu 
Wielkopolski. Analogiczne przepisy od dawna już obowiązywały w całych Prusach. 
Szkoda też, że urząd komisarza (S teuerrat, com issarius loci) oddano w pracy przez 
„radca podatkowy“. Jest to bowiem termin mało mówiący i może wprowadzić 
w błąd. Brak też naszym zdaniem bliższego wyjaśnienia pojęcia policji, które 
w XVIII w. i w państwie pruskim było zupełnie inne niż obecnie (s. 127; nieco 
dokładniej o tej instytucji Autor mówi na s. 199).

W sumie wziąwszy, książka J. Wąsickiego o Prusach Południowych jest bardzo 
poważnym osiągnięciem w naszej literaturze naukowej. Należy sobie tylko życzyć, 
aby możliwie najrychlej ukazały się również analogiczne opracowania dotyczące 
Prus Nowowschodnich, Zachodnich i Śląska.

K azim ierz O rzechow ski

Z. K o n e č n ý ,  HORNICKÉ ODBORY NA OSTRAVSKU 1893—1914, Krajské 
nakladatelství v Ostravě 1959, Publikace Slezského ústavu ČSAV, svazek 31, s. 196.

Z. K o n e č n ý ,  MATERIÁLY K HOSPODÁŘSKÝM A SOCIÁLNÍM POMÉRÚM 
VE SLEZSKU V LETECH 1870—1914, Opava 1959, Slezský ústav ČSAV, s. 168, 7 map, 
Rotaprintovy tisk, svazek 1.

Staraniem Instytutu Śląskiego w Opawie wydane zostały ostatnio dwie intere
sujące publikacje Z. Konečného, poświęcone ekonomiczno-społecznej problematyce 
Śląska austriackiego oraz Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego na przełomie 
X IX —X X  W.

Pierwsza z nich dotyczy — co należałoby z naciskiem podkreślić — mało opra
cowanego i raczej dotąd zaniedbanego odcinka dziejów klasy robotniczej, a mia
nowicie historii ruchu zawodowego. Pomimo iż zakres przestrzenny monografii 
Z. Konečného obejmuje jedno tylko zagłębie węglowe, znaczenie poruszonych przez 
Autora zagadnień wykracza poza ramy określonego regionu. Składa się na to szereg 
czynników. Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie należało w omawianym okresie do 
najważniejszych okręgów przemysłowych całej monarchii, było tym samym jednym 
z głównych proletariackich środowisk na jej obszarze. Podobną, o ile jeszcze nie 
większą rolę odgrywał ostrawsko-karwiński ruch robotniczy w szeregach zorgani
zowanego proletariatu habsburskiej Austrii. Wystarczy przytoczyć, że w r. 1902



interesujący nas rewir węglowy dostarczył 54% (około 5,9 mil. t) łącznego wydoby
cia węgla kamiennego monarchii; pracowało w nim wówczas 59% (około 40 tys.) 
ogółu zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego w przekroju całego państwa. 
W r. 1906, w szczytowym okresie organizacyjnego rozwoju ruchu zawodowego wśród 
ostrawsko-karwińskiego proletariatu górniczego, miejscowa Unia Górników zrzesza 
64% ogólnej liczby członków Unii na terenie monarchii.

Układ sił i stosunki panujące na przełomie wieku w Zagłębiu nie są pozba
wione i innych aspektów, które zainteresują badacza ruchu robotniczego w skali 
znacznie szerszej. Dalszym bowiem znamiennym rysem basenu węglowego, będącego 
przedmiotem studium Z. Konečného, jest jego złożona problematyka narodowościowa. 
Rzutuje ona, rzecz jasna, również i na strukturę narodowościową wspomnianej wyżej 
Unii Górników, skupiającej w 1906 r. 52% robotników i górników Polaków, 47% 
Czechów i 1% Niemców. Bardzo charakterystyczne są wreszcie same losy ruchu 
zawodowego, przebywającego w Zagłębiu dwa wręcz odmienne etapy rozwojowe. 
Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku stoją pod znakiem spontanicznie wybuchają
cych gwałtownych i masowych walk strajkowych, prowadzonych w warunkach sto
sunkowo słabych pozycji, niewielkiego zasięgu i skromnych możliwości zorganizowa
nego ruchu zawodowego (Stowarzyszenie „Prokop“). W pierwszych latach b. w. po 
okresie stagnacji i chwilowego rozbicia organizacyjnego dochodzi do powstania i ma- 

'  sowego rozwoju jednolitej Unii Górników. Unia przejmuje odtąd kierownictwo 
w walce proletariatu górniczego o lepsze warunki egzystencji. Przybiera ona jed
nakże inne formy: rozbudowy robotniczych instytucji samopomocowych i presji na 
przedsiębiorców o nowe koncesje w zakresie płac, ustawodawstwa fabrycznego etc. 
bez uciekania się do walki strajkowej, którą uważa się za możliwe do uniknięcia 
zło ostateczne. Założenie w r. 1910 Związku Czeskich Górników w Austrii poważnie 
osłabia Unię, szczególnie jej pozycje w ostrawskiej części Zagłębia. Mimo to Unia 
nie wypuszcza w przededniu wybuchu pierwszej wojny ze swych rąk kierownictwa 
ruchem zawodowym ostraw&KO-karwińskiego proletariatu górniczego.

Autor oparł się w swej pracy na dosyć szerokiej bazie źródłowej: na archiwaliach 
policyjnego komisariatu w M. Ostrawie, aktach prezydialnych miejscowych władz 
administracyjnych, a z materiałów drukowanych przede wszystkim na prasie, litera
turze memuarowej i polemicznej. Uderza całkowite pominięcie polskiej prasy 
robotniczej („Równości“, „Robotnika Śląskiego“, „Górnika“), broszur Regera, Bonczka 
i innych współczesnych okolicznościowych publikacji wydanych w języku polskim. 
Wiąże się to z innym rysem recenzowanej monografii — nadmiernym wyeksponowa
niem, szczególnie jeśli chodzi o początek X X  w., rewiru ostrawskiego kosztem ośrodka 
karwińsko-orłowskiego. Tego rodzaju akcent, usprawiedliwiony dla lat dziewięćdzie
siątych X IX  w., w okresie następnym, kiedy punkt ciężkości ruchu robotniczego 
i działalności Unii przesuwa się zdecydowanie na teren śląskiej części Zagłębia, 
prowadzi do zniekształcenia obrazu faktycznego stanu rzeczy.

Poważnym mankamentem studium Konečného jest całkowite pominięcie tak 
istotnego właśnie dla historii ruchu zawodowego problemu ekonomicznego położenia 
proletariatu. Analiza warunków pracy i bytu winna stać się przecież punktem wyjś
cia każdego opracowania z dziejów ruchu zawodowego, jedną z nieodzownych prze
słanek oceny taktyki kierownictwa związkowego, celowości i szans konkretnej akcji 
strajkowej czy innych form walki. Rezygnując z omówienia np. sytuacji w dzie
dzinie płac, Autor staje bezradny wobec postulatów Unii, jak i ustępstw praco
dawców w okresie tzw. ruchu zarobkowego w r. 1906; przytacza masę liczb (s. 
101—102), których nie sposób skomentować w kontekście Jego wywodów. W rezul
tacie zadowala się ogólnikowymi, nie wypływającymi z tekstu stwierdzeniami w ro



dzaju „wydawało się, że ustępstwa były tym razem dosyć znaczne“ (s. 102). Skompli
kowane zagadnienie dzikich strajków w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia 
b. w., wymagające każdorazowo dokładnego zbadania, jak dalece inicjatywa straj
kujących była słuszna z punktu widzenia interesów całej organizacji, a w jakim 
stopniu postawa kierownictwa związkowego wynikała ze stopniowego narastania 
elementów oportunizmu i reformizmu w ostrawsko-karwińskim ruchu robotniczym, 
kwituje Autor ryczałtową uwagą: „Nic by se bylo nestalo, kdyby se tu i tam uchopila 
ústřední organizace vedení stávky až po jejím roznícení místními členy Unie“ (s. 104).

Całą swoją uwagę koncentruje Konečný w pierwszym rzędzie na faktograficz
nym przedstawieniu przejawów organizacyjnej działalności kierownictwa i komórek 
terenowych „Prokopa“ i Unii, przebiegu różnych konferencji oraz akcji związko
wych; przechodzi natomiast właściwie do dziennego porządku nad tak ważną dla 
poruszanej przez Niego problematyki sprawą, jaką były realne osiągnięcia ruchu 
zawodowego. Czytelnik recenzowanej pracy nie dostrzeże doniosłych zasług ruchu 
zawodowego w dziedzinie poprawy położenia miejscowego proletariatu górniczego. 
Na przestrzeni omawianych przez Autora dwu dziesięcioleci (1893—1914) dochodzi 
w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim do głębokich przeobrażeń w zakresie stosunków 
w zakładach pracy, długości dnia roboczego, ubezpieczeń, wysokości wynagrodzenia. 
W ich wyniku warunki egzystencji proletariatu górniczego ulegają wybitnemu po
lepszeniu, i to nie tylko w porównaniu ze stanem z przełomu lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych X IX  w., lecz również i w odniesieniu do sytuacji pozostałych 
grup proletariackich, nie dysponujących tak masową i sprężystą organizacją zawo
dową. Prześladowany nie tak dawno jeszcze przy pomocy środków administracyjnych 
i policyjnych ruch zawodowy uzyskuje pełnię praw obywatelskich, otrzymuje 
przedstawicielstwo parlamentarne. Kierownictwo Unii awansuje do roli partnera, 
z którym potężne dyrekcje gwarectw muszą się volens nolens coraz to bardziej 
liczyć. Doniosłości tych sukcesów nie można, rzecz jasna, przeceniać. Tu tkwi jedna 
z przyczyn ekonomizmu w ruchu robotniczym, tak charakterystycznego właśnie dla 
kierownictwa i działaczy Unii. Błędem byłoby jednakże niedocenienie owych prze
obrażeń w pozycji proletariatu górniczego i zasług, jakie posiada w tym względzie 
ruch zawodowy. Autor pominął milczeniem ten aspekt badanej przez Niego proble
matyki; znalazło to wyraz w samej kompozycji pracy, we wspomnianym już wyżej 
nieuwzględnieniu ekonomicznego położenia górników, w braku porównawczej ana
lizy sytuacji w innych gałęziach miejscowego przemysłu (hutniczego, włókien
nictwo, przemysł drobny).

Trudno się zgodzić ze sposobem potraktowania przez Autora kwestii narodowoś
ciowej. 32% ogółu zatrudnionych w r. 1900 w Zagłębiu pochodziło z Galicji. 
W ostrawskiej części Zagłębia, której poświęcono w pracy szczególną uwagę, od
setek ten był jeszcze wyższy z uwagi na to, że fala imigrantów galicyjskich skierowy
wała się przede wszystkim w te strony. W książce brak na ten temat jakiejkolwiek 
wzmianki, tymczasem problem imigranta galicyjskiego z uwagi na jego analfabe
tyzm i niski stopień świadomości klasowej należał do najtrudniejszych spraw, z któ
rymi miał do czynienia nie tylko polityczny, ale i zawodowy ruch robotniczy Za
głębia. Trudno z wywodów Autora wnioskować o roli, jaką odegrali w ruchu zawo
dowym Zagłębia robotnicy i działacze polscy. Okazyjnie tylko dowiaduje się czy
telnik, że w r. 1911 Czech P. Cingr wybrany został do Rady Państwa „do značné 
miry“ głosami polskich robotników (s. 153). O działalności T. Regera wspomina 
Konečný raczej tylko marginesowo, innych działaczy, jak np. A. Bonczka (sekretarza 
karwińskiego okręgu Unii), pomija zupełnie. Nie chodzi tu oczywiście o licytowanie 
wzajemnych zasług obu stron. Pełne uwzględnienie narodowościowego aspektu



problematyki ostrawsko-karwińskiego ruchu robotniczego jest jednakże konieczne. 
Umożliwia ono nie tylko uwypuklenie pięknych tradycji internacjonalistycznej 
postawy, zajętej przez robotników wszystkich trzech narodowości w warunkach 
szalejących podówczas antagonizmów narodowościowych, lecz jest również nie
zbędne dla obiektywnej analizy szeregu istotnych problemów czeskiego ruchu ro
botniczego, jak np. zagadnienia zasięgu wpływów i oceny postawy ostrawskich 
centralistów.

Są w recenzowanej książce oceny, z którymi nie można się w żaden sposób 
zgodzić. Należy do nich jednostronne ujęcie narodowościowej polityki „Prokopa“, 
która w poważnym stopniu przyczyniła się do utraty jego wpływów w rewirze 
karwińskim. Niesłuszne i jednostronne są zarzuty co do polskiego nacjonalizmu 
w 1. 1898—1899 (s. 53, 85—86), który rzekomo utrudniał działalność „Prokopa“. Cał
kowicie bezpodstawne jest sugerowanie, jakoby wydelegowanie T. Regera na Śląsk 
Cieszyński miało na celu szerzenie separatyzmu w ruchu robotniczym Zagłębia 
(s. 53). Powstania latem 1900 polskiego stowarzyszenia górniczego „Siła“, pomimo że 
nastąpiło ono już po znanym zjeździe partyjnym austriackiej socjaldemokracji 
w Bernie w r. 1899, nie można w żadnym wypadku traktować jako przejawu sepa
ratyzmu narodowego. „Założenie stowarzyszenia »Siła« nie jest owocem »walki
0 polską organizację« — pisze »Równość« w numerze z 17 VIII 1900 — bo »Siła« nie 
jest organizacją polską, lecz czysto zawodowym, a zatem także międzynarodowym 
stowarzyszeniem, do którego będą należeli bez różnicy Polacy, Czesi, Rusini, a nawet 
Żydzi, którzy pracują jako górnicy“. Powołanie do życia „Siły“ uwarunkowane 
zostało zresztą zastrzeżeniem: „Gdyby powstał centralny związek austriackich górni
ków, w takim razie »Siła« się natychmiast rozwiąże, a członkowie jej przystąpią 
do związku“. Rezolucja przewidująca utworzenie „Siły“ wzywała dalej do założe
nia rewirowego jednolitego związku zawodowego („Równość“ z 27 VII 1900). Założenie 
„Siły“ dokonane przy czynnym współudziale i pomocy nie kogo innego jak właśnie 
P. Cingra, wybranego z kolei jej przewodniczącym (sekretarzem został T. Reger), 
umożliwia zlikwidowanie mnożących się wypadków niedoceniania i lekceważenia 
przez ośrodek kierowniczy „Prokopa“ potrzeb polskiego proletariatu Zagłębia, hamu
jących rozwój klasowego ruchu robotniczego wśród robotników polskich zarówno 
miejscowych, jak i napływowych.

Brak analizy położenia ostrawsko-karwińskiego proletariatu górniczego w re
cenzowanej pracy uderza tym bardziej, że prawie równocześnie pojawiła się opra
cowana przez tegoż Autora publikacja materiałowa, zawierająca szczegółowe dane 
statystyczne, charakteryzujące ekonomiczno-społeczne stosunki na Śląsku Austriackim 
w latach 1870—1914. Część pierwsza starannie na rotaprincie wydanej pracy obej
muje materiały statystyczne do rozwoju produkcji przemysłowej i rolnej, część 
drugą poświęcono kształtowaniu się klasy robotniczej oraz jej położeniu. Pominięto 
natomiast z widoczną szkodą dla całości dział stosunków demograficznych, ruchu
1 struktury ludności, odzwierciedlających w syntetycznym skrócie przebieg, kierunki 
geograficzne i nasilenie istniejących na przełomie wieku na Śląsku Austriackim pro
cesów industrializacji i urbanizacji.

Szkoda, że pożyteczna ta publikacja posiada i inne mankamenty oraz usterki. 
W intencji Autora leżało, i słusznie, dostarczenie zainteresowanym bardzo surowego 
materiału statystycznego. Warto było jednakże w szeregu wypadków (tabi. 1/8, 22, 
II/l, 2, 7) rozbić nic nie mówiące dane dla Moraw i tym samym wyodrębnić całe 
Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie w oparciu o tę samą bazę źródłową. Sporo nieścis
łości zakradło się do tabi. 1/3, traktującej o stosunkach własnościowych w Zagłębiu. 
Niepotrzebnie włączył Autor tabi. 1/5 (wydobycie węgla brunatnego), w zamian za co



można było bardziej rozbudować dane produkcji surówki (terytorialnie) względnie 
cen węgla kamiennego. Bez wątpienia więcej miejsca należało poświęcić statystyce 
śmiertelnych i ciężkich wypadków w Zagłębiu, i to nie tylko w liczbach absolutnych, 
lecz również i w wielkościach względnych (np. na 100 zatrudnionych). Całkiem po
minięto dane dotyczące nasilenia chorób, inwalidztwa oraz w ogóle działalności kas 
brackich. Na konto dodatnie publikacji zaliczyć natomiast wypada szeroko potrak
towany dział statystyki ruchu strajkowego.

Szkoda, że Autor nie wprowadził stosowanych w statystyce znaków umownych: 
a) „—“ — dane zjawisko nie występuje; b) — brak wiarygodnych danych; c) 
„O“ — zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być 
wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi. Z innych usterek natury 
technicznej można by wskazać na niejednolity charakter danych w poszczególnych 
tablicach, np. 1/3 — ct i t., 1/29 — hl i ct, 1/35 — złr., hl, ct. i kor.

J ó z e f  C h lebow czyk

O. S. P o p i o ł e k ,  WYKAZ ORGANIZACJI I INSTYTUCJI POLSKICH NA 
ŚLĄSKU OPOLSKIM W LATACH 1923—1939, Wydawnictwo „Śląsk“, Katowice 
1959, s. 100.

Praca opolskiego historyka jest, wedle słów samego Autora, „pierwszą próbą ... 
objęcia pod względem ilościowym całości ruchu polskiego na Śląsku Opolskim...“ 
(s. 5). Podzielona na 10 problemowych rozdziałów przedstawia stan organizacyjny 
i zasięg terytorialny Związku Polaków w Niemczech, polskich organizacji zawodo
wych (Górnośląskie Zjednoczenie Rolników, zespoły Przysposobienia Rolniczego, 
Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Centralny Związek Polski), młodzieżowych i spor
towych (Związek Harcerstwa Polskiego, koła Przyjaciół Harcerzy, Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół“, Polsko-Katolicki Związek Młodzieży, Polskie Kluby Sportowe, 
Robotnicze Kluby Sportowe), finansowych i gospodarczych („Rolniki“, Banki Rol
ników, Banki Ludowe, poradnie prawne, gospodarcze i podatkowe, Gospody Polskie, 
Polskie Biuro Podróży „Polbis“ w Bytomiu, drogerie polskie), oświatowych (Pol- 
sko-Katolickie Towarzystwo Szkolne, publiczne i prywatne szkolnictwo polskie, 
kursy języka polskiego, Polski Uniwersytet Ludowy, organizacje akademickie) 
i kulturalnych (biblioteki, świetlice, amatorskie koła teatralne, amatorskie orkiestry 
i kapele, koła śpiewacze), prasy polskiej, organizacji kobiecych i religijnych. Ponadto 
zawiera ona spis osób czynnie zaangażowanych w ruchu polskim i wykaz nazw 
miejscowości zniemczonych w latach 1935—1937 4. Ten krótki spis zawartości recen
zowanej pracy świadczy, iż jest ona cennym przyczynkiem do dziejów ruchu pol
skiego na Śląsku Opolskim. Czy znaczy to jednak, że Autor dał nam pełny i wszech
stronny obraz tego ruchu? Czy zawartość pracy rzeczywiście pokazuje faktyczny stan 
ilościowy i zasięg terytorialny ruchu polskiego, jego dynamikę, wzloty i upadki, 
zachodzące w nim zmiany? Odpowiedź na te pytania — zdaniem recenzenta — 
musi być z wielu przyczyn negatywna.

Pierwsze rozczarowanie przynosi przedmowa. Już jej pierwsze zdanie głosi, że 
praca daje obraz ruchu polskiego w przekroju 1937 r., a więc roku wygaśnięcia 
K on w en cji g en ew skie j, stanowiącej przez 15 lat podstawę prawną rozwoju życia 
organizacyjnego, kulturalnego i oświatowego mniejszości narodowych po dwóch 1

1 Ta część W ykazu... (zawierająca prawie 40°/o jego zawartości) jest chyba tylko 
nieporozumieniem. Po pierwsze, wykaz nazw zniemczonych nie ma nic wspólnego 
z wykazem organizacji i instytucji polskich. Po drugie, tego rodzaju spisy były 
publikowane przed wojną przez władze niemieckie.



stronach granicy podzielonego Śląska. Po wygaśnięciu K onw en cji gen ew skie j wa
runki bytowania mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim zaczęły ulegać gwałtownej 
zmianie na gorsze. Walka z polskością przybiera na sile, wzmaga się ucisk narodowy 
i społeczny, gdyż przestają działać — co prawda bardzo ograniczone i formalne — 
hamulce międzynarodowo-prawne. Taki stan rzeczy doprowadził w konsekwencji do 
stopniowego, ale już w 1937 r. bardzo wyraźnego upadku zorganizowanego ruchu 
polskiego, do katastrofalnego zmniejszenia się jego stanu ilościowego i zasięgu tery
torialnego. Czy wobec tego r. 1937 może być miernikiem oceny siły ruchu polskiego 
na przestrzeni całego okresu międzywojennego? Autor recenzowanej pracy daje 
na to narzucające się siłą rzeczy pytanie odpowiedź pozytywną. Wychodzi On 
z założenia, iż w latach dwudziestych struktura organizacyjna organizacji i insty
tucji polskich ulega ciągłym zmianom, że wytwarza się dopiero grupa aktywistów 
polskich, którzy podjęli pracę nad konsolidacją ludności polskiej (s. 6). Dopiero po 
dojściu Hitlera do władzy „polskie organizacje doszły ... do ostatecznego ustalenia 
swych programów i ram organizacyjnych. Przedstawiony wykaz uchwycił właśnie 
ten ostatni, n a j b a r d z i e j  p e ł n y  p o d  w z g l ę d e m  f o r m y  i t r e ś c i  
[podkreślenie moje — M. O.], stan organizacji i instytucji polskich na Śląsku 
Opolskim“ (s. 6). Zdaje się wszakże, iż argumenty Autora nie wytrzymują krytyki 
i konfrontacji z rzeczywistością. W świetle literatury oraz dostępnych źródeł pol
skich i niemieckich można niezbicie ustalić, iż największy rozmach ruchu polskiego 
przypada na ostatnie lata przed przewrotem hitlerowskim. Właśnie w tym okresie 
organizacje i instytucje polskie krystalizują swoje formy organizacyjne i metody 
działania,. a w obozie polskim panuje względna jedność ideowa i organizacyjna. 
Ruch polski posiada jeszcze względnie szerokie możliwości oddziaływania na sze
rokie masy ludności. Po przewrocie hitlerowskim mamy do czynienia jedynie z pew
nymi zmianami taktyki, rozbudowaniem pewnych form działalności organizacji 
polskich (zwłaszcza działalności prawno-interwencyjnej) i przystosowywaniem się 
do gwałtownie zmieniających się warunków społeczno-politycznych. W pierwszych 
latach po przewrocie hitlerowskim organizacje polskie przeprowadzają szereg kam
panii masowych (np. akcja odczytowa w ramach Polskiego Uniwersytetu Ludowego), 
stwarzających pozory — ale bardzo często jedynie pozory — niebywałego rozmachu 
ruchu polskiego, jego większej niż w okresach poprzednich aktywności. Jednakże 
poza tymi zjawiskami należy dostrzegać procesy najistotniejsze, tendencje rozwojowe, 
które określają rzeczywisty stan ruchu polskiego, jego prawdziwą siłę i znaczenie. 
Tendencje te polegają na tym, że po przewrocie hitlerowskim siła rzeczywista 
ruchu polskiego gwałtownie maleje, że jego stan ilościowy i zasięg terytorialny 
kurczy się systematycznie, czasami nawet raptownie. Wpływa na to cały szereg 
/czynników natury politycznej i społecznej. Wymienić tu należy m. in. niebywały 
terror antypolski, udoskonalenie środków zwalczania polskości i przyciągania na 
stronę niemiecką elementów niezdecydowanych narodowo, sytuację wewnętrzną 
w ruchu polskim (uzależnianie polityki Związku Polaków w Niemczech od polityki 
sanacji i powstające na tym tle sprzeczności w obozie polskim, które w konsekwencji 
doprowadziły do rozłamu, bynajmniej nie przezwyciężonego przez połączenie 
w 1937 r. Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech ze Związkiem Polaków na 
Śląsku) itd. Teza o osłabieniu ruchu polskiego na Śląsku Opolskim po 1933 r. znaj
duje potwierdzenie nawet w recenzowanej pracy. W rozdziałach o polskich organi
zacjach finansowych i o szkolnictwie spadek ilościowy członków spółdzielni i szkół 
polskich występuje zupełnie jawnie (s. 21—23, 27—29). Tak więc nawet dane Autora 
podważają poważnie Jego tezę, iż „Wykaz... uchwycił ... najbardziej pełny pod 
względem formy i treści stan organizacji i instytucji polskich na Śląsku Opolskim“.



Dla uchwycenia takiego stanu należało pokazać obraz z pierwszych miesięcy po 
podziale Górnego Śląska (do powstania Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech), 
następnie z okresu przed przewrotem hitlerowskim i w ostatnich latach przed wy
buchem wojny światowej. Tylko w tym wypadku praca spełnić mogła swą rolę, 
tylko wtedy zawarte w niej dane mogłyby służyć jako prawdziwy miernik stanu 
ilościowego i zasięgu terytorialnego ruchu polskiego na Śląsku Opolskim. Autor 
recenzowanej pracy nie uczynił tego lub uczynił w minimalnym tylko stopniu. 
W rezultacie otrzymaliśmy obraz cząstkowy i daleko odbiegający od tego, co 
zostało zapowiedziane w wiele obiecującym tytule pracy.

Ten najpoważniejszy naszym zdaniem mankament recenzowanej pracy ma 
swe źródło m. in. w ograniczonej podstawie źródłowej, na której oparł się jej Autor. 
Praca O. S. Popiołka oparta jest na jednym jedynym dokumencie urzędowym, 
a mianowicie na wykazie nadprezydenta prowincji górnośląskiej (Ü bersicht ü ber  d ie  
Einrichtungen der poln ischen  M inderheit in d er Provinz O berschlesien) z 1937 r. 
Autor pisze, iż wykaz ten został przez niego przebudowany i uzupełniony na pod
stawie innych źródeł archiwalnych2, literatury przedmiotu 3 i wywiadów u działaczy 
ruchu polskiego. Ale charakter tych zmian i uzupełnień jest całkowicie anonimowy. 
Czytelnik nie dowiaduje się, jak, na jakich zasadach i w jakich częściach przebu
dowano wykaz nadprezydenta, które wiadomości i dane pochodzą z innych źródeł 
czy literatury. Wszystko to w sumie wywołuje pewne wątpliwości, zwłaszcza że 
praca, nawet w obecnej postaci, posiada pewne luki i braki, wynikające chyba nie 
tylko stąd, że — jak twierdzi Autor — „pamięć ludzka po kilkudziesięciu latach po 
fakcie dość często zawodzi“ (s. 5).

Ograniczymy się do kilku jedynie przykładów. W podrozdziale „Polsko-Kato- 
licka Partia Ludowa“ (s. 11), którą, nawiasem mówiąc, Autor nazywa „listą wy
borczą“, gdy w rzeczywistości była ona „ugrupowaniem wyborczym“ (a przecież nie 
są to pojęcia identyczne), znajdujemy jedynie dane o ilości uzyskanych przez nią 
głosów w wyborach do parlamentu Rzeszy, Sejmu Pruskiego i Sejmu Prowincjonal
nego Górnego Śląska. Brak jest więc ilości głosów uzyskanych w wyborach do sej
mików powiatowych i rad miejskich, ilości uzyskanych mandatów i nazwisk posłów. 
Brakuje także wykazu organizacji terenowych partii i nazwisk kierowników. W roz
dziale „Organizacje finansowe i gospodarcze“ zawarte są dane o roku założenia 
poszczególnych instytucji, ilość członków i nazwiska kierowników. Są to dane bez 
wątpienia konieczne, ale niewystarczające. Tak np. dla określenia rzeczywistej 
siły polskich organizacji spółdzielczych konieczne są dane finansowe (bilansy, wy
sokość dochodów i strat, podział dywidend itd.), dane dotyczące składu społecznego 
i narodowościowego członków (tak np. w niektórych okresach członkami „Rolników“ 
byli również Niemcy). W rozdziale „Oświata“, podrozdział „Polsko-Katolickie Towa
rzystwo Szkolne na Śląsk Opolski“, brak jest dat założenia organizacji terenowych.

2 Wykaz tych źródeł podaje Autor na s. 89—92. Ma on ułatwić według Autora 
„organizację pracy badawczej nad opracowaniem obszerniejszym, monograficznym 
poszczególnych organizacji i instytucji polskich“. Jeżeli tak, to wykaz w żadnym 
wypadku nie spełnia swej roli, gdyż jest bardzo niekompletny i nie uwzględnia m. in. 
niektórych materiałów Archiwum Państwowego we Wrocławiu, przeważającej części 
materiałów Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach (Autor podaje 
sygnatury tylko 4 teczek z zespołu Biura Prezydialnego Urzędu Wojewódzkiego 
Śląskiego, gdy w rzeczywistości jest ich tam około 100, nie licząc teczek z innych 
zespołów tegoż Urzędu Wojewódzkiego. Wreszcie Autor nic nie wspomina o materia
łach Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie i archiwów za
granicznych (niemieckich).

3 Spis tej literatury — Autor nazywa go „bibliografią“ — obejmuje zaledwie 13 
pozycji (przeważnie artykułowych). Nie uwzględniono w nim szeregu podstawowych 
prac, przedwojennych i powojennych, polskich i niemieckich.



Poważne luki posiada podrozdział „Związki akademickie“. Brak jest daty założenia 
Akademickiego Koła Wakacyjnego im. dr. J. Rostka w Raciborzu (a nie, jak podaje 
Autor, „Akademickiego Związku Wakacyjnego“), a także danych o ilości jego człon
ków, składzie władz itd. Zupełnie ogólnikowe dane znajdziemy przy Związku 
Akademików Polaków w Niemczech. Brak jest danych o składzie kierownictwa 
z 1937 r. (a wchodzili do niego z wyjątkiem jednego członka sami studenci ze 
Śląska Opolskiego), wykazu ośrodków Związku, przede wszystkim wrocławskiego 
i królewieckiego, gdzie studenci Ślązacy stanowili znakomitą większość członków. 
W ogóle warto było się pokusić o sporządzenie pełnego wykazu (chociażby tylko dla
r. 1937) studentów ze Śląska Opolskiego. Przecież młodzież studencka odgrywała 
w ruchu polskim na Śląsku bardzo istotną rolę i z tej racji należało ją zaliczyć do 
grupy ludzi czynnie zaangażowanych w ruchu polskim. Pominięto w W ykazie... 
kilka organizacji terenowych, czynnych jeszcze w 1937 r., np. grupy Przysposobie
nia Rolniczego w Wolęcinie i Wielkich Borkach, świetlicę w Toszku, Koło Oszczęd
nościowe „Społem“ w Opolu, Towarzystwo „Opieka nad Dzieckiem i Matką“ 
w Bytomiu, rady rodzicielskie przy szkołach polskich. Przykładów tego rodzaju 
można by przytoczyć znacznie więcej.

Przytoczone tu przykładowo luki „Wykazu...“ wynikają w dużej mierze z niedo
statecznego wyzyskania źródeł i nawet przytoczonej przez Autora literatury oraz 
z całkowitego pominięcia prasy polskiej na Śląsku i w Niemczech. Zwłaszcza to 
ostatnie źródło jest wprost nieocenioną kopalnią materiału faktycznego, prawdziwą 
i na bieżąco prowadzoną kroniką ruchu polskiego na Śląsku Opolskim. Na podstawie 
materiału prasowego można było bez większego trudu istotnie wzbogacić recenzo
waną pracę, uniknąć zawartych w niej luk i braków, ustalić szereg danych, których 
nie znajdziemy w innych źródłach. W rezultacie zapoznania wartości niektórych 
źródeł, niepełnego wyzyskania literatury i archiwaliów oraz przyjęcia przez Autora 
tezy, że r. 1937 daje obraz najpełniejszego pod względem formy i treści stanu ruchu 
polskiego na Śląsku Opolskim, otrzymaliśmy pracę, której w żadnej mierze nie 
można nazwać W ykazem  organizacji i instytucji polskich  na Ś ląsku  O polskim  w la
tach  1923—1939. Praca nie pokazuje dynamiki tego ruchu, jego rzeczywistego 
w przekroju czasowym i terytorialnym stanu. Autor dał nam obraz ruchu polskiego 
w r. 1937, obraz niepełny, w dużym stopniu zawieszony w próżni, bo nie umiejsco
wiony na tle stanu z lat poprzednich i następnych. W sumie można więc stwierdzić, 
że zadanie nie zostało wykonane lub też wykonane w minimalnym tylko stopniu.

M arian O rzechow ski


