
R E C E N Z J E

W. K ü c h l e r ,  DAS BANNMEILENRECHT. EIN BEITRAG DER MITTEL
ALTERLICHEN OSTSIEDLUNG ZUR WIRTSCHAFTLICHEN UND RECHTLICHEN 
VERSCHRÄNKUNG VON STADT UND LAND (Marburger Ostforschungen, 
t. XXIV), Würzburg 1964, s. VIII, 194.

W polskiej literaturze naukowej prawo milowe nie było dotąd przedmiotem 
szczególniejszej uwagi. Z tym większym więc zainteresowaniem bierzemy do ręki 
monografię W. Küchlera na ten temat, której wywody w lwiej części dotyczą sto
sunków śląskich w X III i XIV w. Praca ta jest skrótem dysertacji doktorskiej 
napisanej pod kierunkiem Hermana Aubina i przyjętej przed kilku laty przez 
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu we Freiburgu. Je j powstaniu patronował znany 
w Polsce Instytut Herdera w Marburgu, który też ją opublikował jako tom XXIV 
„Marburger Ostforschungen”.

Autor podzielił swoją pracę na trzy części, z których dwie początkowe zakoń
czył ogólnymi wnioskami. Dla czytelnika niewątpliwie najciekawsza jest część 
pierwsza, poświęcona dziejom prawa milowego na Śląsku i na Morawach. W części 
drugiej Autor zastanawia się nad genezą interesującej go instytucji. Trzecia część 
obejmuje mechaniczne raczej zestawienie wiadomości o prawie milowym w środ
kowej Europie. Całość nie zawiera zakończenia w sensie ogólnych spostrzeżeń, 
prawdopodobnie dlatego, iż każda z dwu początkowych części posiada osobno 
wyodrębnione wnioski. Nie jest to jednak wyjście najbardziej szczęśliwe.

Można mieć poważne zastrzeżenia do takiej konstrukcji. Dla treści części dru
giej nie są konieczne wywody zamieszczone w pierwszej części. Naturalniejsze zaś 
i bardziej logiczne byłoby wcześniejsze omówienie genezy określonej instytucji, 
następnie zaś dopiero je j dziejów i kolejnych przekształceń.

Do pracy dołączony jest ekskurs na temat przestrzennego zasięgu mili sądowej 
w Europie zachodniej oraz skorowidz nazw geograficznych.

Zasadniczym punktem wyjścia wywodów Autora jest stwierdzenie, że prawo 
mili pojawiło się najpierw na Śląsku i Morawach i że w X II i X III w. nie po
siadało swego odpowiednika w stosunkach zachodnioeuropejskich. Ponieważ w naj
wcześniejszej swojej formie sprowadzało się ono do zakazu karczem, W. Küchler 
skoncentrował uwagę najpierw na tym szczegółowym zagadnieniu. Na podstawie 
nieco późniejszego materiału dotyczącego Pomorza i Prus stwierdził on — zresztą 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nauki polskiej w tym zakresie — iż karczmy 
były stałymi ośrodkami wymiany i z tego względu mogły stanowić konkurencję 
dla powstających miast. Okoliczność ta uzasadniała konieczność wydania zakazu 
prowadzenia karczem w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Takie uregulowanie 
sprawy musiało kolidować z prawami właścicieli ziemskich, na co Autor przytoczył



bardzo interesujący przykład. Oto gdy pewien rycerz nie chciał się podporządko
wać prawu mili lokowanego właśnie miasta Brzegu i odmawiał zlikwidowania 
posiadanej przez siebie karczmy, książę musiał uciec się aż do zamiany wsi. Do
piero wówczas odnośna karczma mogła zostać zlikwidowana.

Początkowo zatem prawo mili — gdy o treść jego idzie — było stosunkowo 
wąskie i ograniczało się do zakazu prowadzenia i zakładania karczem. Autor 
stwierdzał (znów na podstawie materiału z ziem znajdujących się pod władzą 
Zakonu), że tak pojęty zakaz nie obejmował jedynie czynności wymiany skoncen
trowanych w karczmach, lecz również prowadzonej w nich lub w ich sąsiedztwie 
produkcji rzemieślniczej. Wynikało to też z kierunku dalszej ewolucji prawa mili, 
które stopniowo objęło również zakaz rzemiosł. Rezultatem tej przemiany było 
rozszerzenie treści tego prawa o ogólny zakaz wykonywania rzemiosł w zasięgu 
mili miejskiej, co stwierdzić już można u schyłku X III w.

Choć W. Küchler pojmował karczmę jako ośrodek handlu i rzemiosła, nie 
utożsamiał je j jednak z targami. Zakazy prawa mili w jego pierwotnej postaci 
nie dotyczyły targów. Wymiana prowadzona w karczmach wiązała się — według 
niego — tylko z handlem zagranicznym i tranzytowym i nie miała nic wspólnego 
z rynkiem wewnętrznym i wewnętrzną wymianą, której służyły loca forensia1. 
Zmianę przyniósł dopiero wiek XIV, gdy prawem milowym objęto również przy
mus targowy (Marktzwang), to znaczy wykluczono wszystkie targi z zasięgu 
miejskiej mili. Odtąd ludność odnośnego terytorium zobowiązana była zbywać 
w mieście swe produkty.

Nie tylko jednak samo prawo mili jest przedmiotem zainteresowania Autora. 
Sięgnął on dalej, do innej dziedziny oddziaływania miasta na otaczające je teryto
rium, mianowicie do sądownictwa. Tutaj stwierdził stopniowe rozciąganie się 
jurysdykcji miasta na wsie prawa niemieckiego położone w jego sąsiedztwie. 
Proces ten, który swoisty szczyt osiągnął w postaci iudicium sanguinis wójta 
miejskiego we wsiach położonych w zasięgu prawa mili, przyniósł w końcu X III w. 
powstanie wokół miast specyficznych okręgów sądowych i administracyjnych, 
mianowicie Weichbildów. Zjawisko to nie było następstwem przysługującego 
miastom prawa mili. Stanowiło ono proces odrębny, choć w zasadzie równoległy, 
który jako całość konkurował z dotychczasowym podziałem terytorium na kaszte
lanie. Krąg mili i Weichbild nie pokrywały się przestrzennie. Istniejące tu odchy
lenia, czasem bardzo znączne, szły w obu kierunkach i były częstokroć wykorzy
stywane zarówno przez miasta, jak i przez właścicieli ziemskich. Mianowicie tam 
gdzie Weichbild był znacznie większy niż zasięg mili, miasta dążyły do utożsamiania 
obu instytucji, przez co faktycznie znacznie mógł wzrosnąć zasięg ich „milowych" 
uprawnień i płynące stąd dochody. Z drugiej strony tam wszędzie, gdzie Weichbild 
był mniejszy niż krąg milowy, właściciele wsi położonych w obrębie mili, lecz 
poza granicami Weichbildu, przez utożsamianie obu instytucji starali się wsie 
swe uwolnić od ograniczeń płynących z prawa milowego.

W pracy swej Küchler omawia również dalsze dzieje prawa milowego. Sta
nowiąc zakaz utrzymywania karczem i targów oraz działalności rzemieślniczej, 
zbyt silnie wkraczało ono w dziedzinę gospodarczego interesu właścicieli ziemskich, 
aby nie miało być kwestionowane i łamane. W szczególności zakaz prowadzenia 
karczem był już nagminnie łamany u schyłku XIII w. i to stało się przyczyną 
jego specyficznej metamorfozy. Mianowicie w XIV w. został on zwężony jedynie

1 Tak jaskrawe przeciwstawienie jest obce nauce polskiej; Autor idzie tu nie
wątpliwie za daleko, por. J. B a r d a c h ,  Historia Państwa i prawa Polski, t. I, 
Warszawa 1964, s. 143—144.



do zakazu produkcji piwa, z którym następnie (XIV—XV w.) połączono przymus 
nabywania w mieście piwa przez ludność wsi położonych w zasięgu miejskiej 
mili. Powstały w ten sposób miejski przywilej browarniczy (Brauurbar) był 
źródłem poważnych dochodów dla miast, przez dłuższy czas przez szlachtę nie 
kwestionowanym. Walka w tym zakresie wystąpiła dopiero u schyłku XV w. 
Mimo pełnego poparcia władzy państwowej2 miasta po długotrwałym oporze 
musiały ustąpić i w pierwszej połowie XVII w. miejski monopol browarniczy 
przestał istnieć.

Podobnie jak zakaz prowadzenia karczem również i zakaz wykonywania rze
miosł w obrębie miejskiej mili nie mógł utrzymać się przez czas dłuższy w swej 
początkowej postaci. Już bowiem w XIV w. dopuszczono działalność rzemieślniczą 
służącą do zaspokojenia potrzeb lokalnej ludności (Lohnwerk), zakazując tylko 
produkcji rzemieślniczej na zbyt (Preiswerk). W tej formie „Gewerbebann” utrzy
mał się przez czas dłuższy, stanowiąc w swej istocie jedynie określone uprzywile
jowanie miejskiego rzemiosła. Nowe w tym względzie problemy przyniosło tkactwo, 
od XVI w. gwałtownie rozwijające się na Śląsku. Dotychczas było ono objęte 
prawem mili tylko w sensie obowiązku przynależności tkaczy -wiejskich do cechu, 
obecnie miasta poczęły dążyć do rociągnięcia zakazu wykonywania rzemiosła 
w obrębie mili również na tę dziedzinę produkcji. Odnośna akcja spełzła jednak 
na niczym. Miasta skoncentrowały się na handlu płótnem, co w zakresie prawa 
milowego wyraziło się zakazem obrotu płótnem poza miastami.

Druga część recenzowanej pracy poświęcona jest genezie prawa milowego. 
Autor swe rozważania rozpoczął tu od gołosłownego odrzucenia „słowiańskiej” 
nauki o genezie miast. Jedyne, co z tej teorii wydało mu się godne przyjęcia, to 
fakt przetrwania w miastach niemałych pozostałości słowiańskich obyczajów 
i prawa. W dalszych szczegółowych wywodach tej części W. Kiichlęr rozważył 
najpierw (zresztą pobieżnie) możliwość związków między dawnymi kasztelaniami 
i prawem milowym i dał odpowiedź negatywną. Można się z nią zgodzić, lecz 
nie na podstawie przytoczonej przez Autora argumentacji sprowadzającej się do 
porównania liczby źródłowo stwierdzonych kasztelanii3 i Weichbildów oraz ich 
prawdopodobnych rozmiarów. Następnie Autor zaczął poszukiwać odpowiedzi na 
postawione sobie pytanie w pouczeniach prawnych udzielanych nowo lokowanym 
miastom. Stwierdził tu najpierw brak prawa milowego w prawach miejskich 
Magdeburga, Halle i Wiednia, z których to miast pierwsze pouczenia przekazano 
na interesujące go terytorium. Następnie obserwował stopniowe „wrastanie” odno
śnej instytucji z przywilejów książęcych do późniejszych pouczeń prawnych po
chodzących zarówno ze Środy Śląskiej, jak z Głubczyc i Brna. Fakt ten nasunął 
mu spostrzeżenie o malejącym wpływie panującego w procesie kształtowania się 
prawa mili.

Odrzuciwszy poprzednio możliwość słowiańskiej genezy prawa milowego i skon
statowawszy brak odpowiedniej instytucji również w ośrodkach, które miastom 
śląsko-morawskim udzieliły pierwszych pouczeń prawnych, W. Küchler starał się 
ustalić pochodzenie osadników w Środzie, Głubczycach i Brnie. Konkretną wia
domość posiadał on tu tylko o Środzie, która przed prawem saskim rządziła się

2 Panujący mieli poważne dochody z miejskiego przywileju browarniczego 
w postaci podatku od piwa (Biersteuer). Dochody te musiały odpaść zupełnie lub 
co najmniej poważnie się zmniejszyć w wypadku uznania prawa warzenia piwa 
za przysługujące właścicielom ziemskim jus dominicale.

3 Tu nb. błędnej, ponieważ liczbę kasztelanii podał Küchler dwukrotnie mniej
szą, niż stwierdzono to w literaturze.



prawem flamandzkim. Siady tego prawa w postaci majątkowej wspólności mał
żonków stwierdził następnie w Głubczycach i Brnie. Fakty te doprowadziły go 
w poszukiwaniach do stosunków w północnej Francji, Flandrii i Holandii. Materiał 
pochodzący z tamtych terenów przyniósł mu wreszcie rozwiązanie problemu. Zna
lazł tam bowiem obwody sądowe oparte na zasadzie kręgu milowego, zakazy 
odbywania targów i warzenia piwa w zasięgu mili od uprzywilejowanego miasta, 
a także pewne analogie do śląsko-morawskich zakazów utrzymywania karczem 
na takim terenie. Inaczej już miała się rzecz z zakazem wykonywania rzemiosła, 
jego bowiem odpowiednika Autor nie odnalazł na badanych przez siebie teryto
riach. Wszystko to umożliwiło mu sformułowanie poglądu, iż powstałe na Śląsku 
i Morawach prawo milowe stanowiło późniejszą metamorfozę szczegółowych insty
tucji zachodnioeuropejskich, treściowo znacznie wzbogaconą. Ich odmienność została 
zdeterminowana przez gospodarcze i prawne stosunki Śląska i Moraw.

Trzecia część rozprawy W. Küchlera zajmuje się rozprzestrzenieniem prawa 
milowego w Czechach, Polsce, Prusach i na Pomorzu oraz w tzw. Niemczech środ
kowych. Dany tam przegląd jest z natury rzeczy dość pobieżny, wprost zaś zaska
kująco powierzchowny (niecałe dwie strony), gdy idzie o ziemie polskie poza 
Śląskiem. Nic więc dziwnego, że nawet samemu Autorowi część ta nie dała okazji 
do żadnych ujęć szerszych ani uogólnień. Jak bowiem wspomniano już na wstępie 
do niniejszych uwag, tylko część trzecia pracy pozbawiona jest jakichkolwiek 
końcowych wniosków.

Praca W. Küchlera jest niewątpliwie ciekawa, posiada jednak usterki, które 
znacznie obniżają je j wartość. Autor, chociaż zajmował się przede wszystkim zie
miami polskimi, jednak pominął zupełnie polską literaturę przedmiotu (z wyjąt
kiem pracy K. Maleczyńskiego o najstarszych targach i T. Tyca o początkach 
kolonizacji, znanych mu z tłumaczeń Instytutu Europy Wschodniej). Współczesne 
i wcześniejsze osiągnięcia nauki polskiej w dziedzinie genezy miast zna on tylko 
za pośrednictwem Ludata (sic!). Mimo wszystkich osiągnięć współczesnej archeologii 
Küchler nadal twierdzi, że dopiero kolonizacja wsi na prawie niemieckim przy
niosła na Śląsk trójpolówkę i żelazny pług. Zupełna nieznajomość polskiej litera
tury nie przeszkadza mu oceniać je j jako „zdeterminowanej względami nacjonali
stycznymi, ostatnio zaś również ideologicznymi” (s. 8). W tej sytuacji nie dziwi 
szereg nieścisłości w jego wywodach, gdy np. opacznie rozumie „iura ducalia” 
i monopole książęce w średniowiecznej Polsce. Szczególnie w pracy tej razi oder
wanie je j wywodów od problematyki immunitetu, który był bezwzględnie naj
ważniejszym zjawiskiem owych czasów. Küchler nie widzi, że prawo mili mogło 
powstać w postaci szczególnych przwilejów tylko w warunkach stopniowego 
rozpadu książęcych monopoli. Stwierdza wprawdzie, że n&ruszało ono prawa 
właścicieli ziemskich, lecz zapomina prży tym, iż prawa te w interesującym go 
aspekcie właśnie na immunitecie się opierały. Wręcz też dziwaczna jest jego 
koncepcja, jakoby uprawnienia jurysdykcyjne feudalnych właścicieli zostały przez 
nich przejęte od miast, a nie we własności feudalnej i wiążącym się z nią immu
nitecie miały swój początek. Tego rodzaju błędów można by przytoczyć więcej.

Na koniec należy jeszcze podkreślić niestaranną korektę wydawnictwa.

Kazimierz Orzechowski



B. S o b o t i k ,  OPAVSKÝ REJSTŘÍK MOSTNÉHO Z ROKU 1349 (Časopis 
Slezského muzea, nauki historyczne, XII, 1963, s. 30—38, 79—90, tamże osobna 
odbitka).

Przedmiotem obszernej rozprawy B. Sobotika jest opawski rejestr mostowego 
z 1349 r. — ważne źródło do historii Śląska. Zostało ono poddane przede wszystkim 
ogólnej analizie, ocenie, a także wyzyskane do syntetycznych uogólnień. Fakt, 
że rejestr jest częścią kapitalnego, dla nas dziś niedostępnego źródła — opawskiej 
księgi miejskiej (Chronicon Oppaviense), zwiększa zarówno nasze nim zaintereso
wanie, jak i pretensje do analizy.

Autor bardzo rzetelnie zabrał się do wykonania postawionego sobie zadania. 
Zna dobrze problematykę politycznych dziejów Śląska w okresie pełnego rozwoju 
feudalizmu, co umożliwia mu swobodną orientację w kwestiach historyczno- 
-topograficznych, lokalizację pojedynczych osad, a równocześnie orientację w za- 
wikłanych poglądach dotychczasowych badaczy. Opłata mostowa jest zjawiskiem 
towarzyszącym rozwiniętym stosunkom handlowym i silnie rozwiniętym stosunkom 
wzajemnej symbiozy miasta i wsi. Źródło daje bardzo bogaty obraz opłat w różno
rodnej wysokości, które gminy wiejskie niewątpliwie uiszczały miastu, w tym 
wypadku Opawie. Z metodycznego punktu widzenia Sobotik postępuje bardzo 
słusznie, gdyż przy ocenie stosunków między miastem a przyległymi osadami 
uwzględnia -moment położenia geograficznego i wyróżnia dwa podstawowe rejony. 
Poglądowa mapka, która jest częścią studium, będzie także i w późniejszych 
badaniach punktem oparcia przy rozwiązywaniu kartograficznym opracowywania 
zagadnienia powstania i rozwoju sieci miejsc targowych w opawskiej części Śląska. 
Sobotik uzupełnił i w znacznym stopniu ustalił historyczno-topograficzny obraz 
północnej części Śląska opawskiego przez uporządkowanie gmin według czasu 
ich istnienia, ustalonego na podstawie dokumentów. Studium stanowi przyczynek 
nie ograniczający się oczywiście tylko do dzisiejszego Śląska czechosłowackiego, 
ale przynosi wiele nowego dla ustalenia licznych szczegółów topograficznych 
w polskim rejonie Głubczyc i Raciborza.

Metodyczną zaletą studium Sobotika jest m. in. właściwy i elastyczny sposób 
konfrontacji poglądów poszczególnych badaczy, ocena topograficznych ustaleń co do 
lokacji, datowania, a głównie poprawności nazw poszczególnych osiedli Śląska 
opawskiego w porównaniu z bezpośrednimi danymi zawartymi w dokumentach. 
Ten sposób analizy badań różnych badaczy przy równoczesnej konfrontacji z ma
teriałem źródłowym gwarantuje efektywność porównawczej metody Autora. W spo
sób klasyczny metoda ta została zastosowana przy lokalizacji miejscowości Seifers- 
dorf — Darkowiczki.

Nasuwa się pytanie, czy nie dało się osiągnąć jeszcze więcej? Byłoby — jak 
sądzę — pożądane połączenie badania topograficznego z gruntowniejszą analizą 
materiału źródłowego zawartego w księgach ziemskich (jeśli oczywiście księgi te 
istnieją) dotyczących poszczególnych osiedli, chociażby i w późniejszym okresie, 
podobnie jak to w udany sposób przedstawia Autor na przykładzie Kobierzyc. 
Wysokość opłaty mostowej określona była przede wszystkim liczbą łanów zagospo
darowanej części ziemi wiejskiej. Ten ważny fakt umożliwia pewną, jakkolwiek 
ograniczoną, rekonstrukcję wielkości i liczby wiejskich gospodarstw w wymienio
nych miejscowościach, ewentualnie także wielkość tych miejscowości i ich typy.

Tego rodzaju szczegółowe badania przyniosą zapewne znacznie ważniejsze 
wyniki w zakresie poznania agrarnych dziejów Śląska Opawskiego, a także historii 
miasta Opawy, przeżywającego w XIV w. okres bujnego rozwoju, którego orga



niczną częścią była stabilizująca się sieć targów, a w związku z tym i opłat mo
stowych. Praca Autora przyniosła wiele danych umożliwiających porównania 
między poszczególnymi rejonami księstwa opawskiego a sąsiednimi rejonami 
w dzisiejszej Polsce. Studium zawiera także nowe dane dotyczące zagadnienia 
zmiany nazw istniejących osiedli słowiańskich i zastępowania ich nazwami nie
mieckimi. W ten sposób Autor poruszył szerszą dziedzinę problematyki śląskiej, 
dalekiej jeszcze od wyczerpującego omówienia.

Szkoda, że uszło uwagi Sobotika ważne zagadnienie: w jaki sposób zmiany 
w rozwoju gospodarczym miasta i okolic w późniejszym okresie, tj. w XV i XVI w., 
odbiły się na sumach opłat mostowych. Wprawdzie zagadnienie to wykracza poza 
ramy określonego tematu, jednakże jego wyjaśnienie pozwoliłoby przedstawić, 
w jakim kierunku rozwijały się dochody z opłat mostowych, które — jak to już 
wykazała wcześniejsza literatura o mieście średniowiecznym — są ważnym 
momentem w analizie stosunków ekonomicznych między miastem a wsią, a także 
rozwoju dróg handlowych.

Studium Sobotika o opawskim rejestrze mostowego z XIV w. jest poważnym 
i potrzebnym przyczynkiem do studiów nad problematyką feudalną Śląska.

Vlastimila Čechová

G. S z é k e l y ,  EGY NÉMET HUMANISTA ÉS AZ 1514 ÉVI MÁGYAROR- 
SZAGI MEGTORLÁS (Századok, Budapest 1964, nr 3, s. 377—382).

Powyższa praca zajmuje się zbiorem korespondencji znanego humanisty nie
mieckiego Willibalda Pirckheimera, żyjącego w XVI w. Bliskim przyjacielem wy
mienionego był kanonik bamborski dr Lorenz Beheim, który studiował w Rzymie. 
Pozostawał w kontaktach z Reuchlinem, znał także Huttena.

Dr Beheim w liście napisanym 31 VII 1514 r. do Willibalda Pirckheimera 
zamieścił zdanie, które jest przedmiotem zainteresowania Autora omawianego 
artykułu. Zdanie to brzmi następująco: „Utinam sint rostiti et inspidati, sicuti 
fratres in Ungaria” (Niech będą smażeni, zasadzeni na rożna i ćwiartowani, tak 
jak bracia na Węgrzech).

Wydawca korespondencji Willibalda Pirckheimera1 przypuszcza, że to nie
zwykle ciekawe zdanie dotyczy okrucieństw, jakie popełniali Turcy wobec mni
chów chrześcijańskich na Węgrzech. Autor artykułu jednak rozpatruje 3 ewen
tualności, które mogłyby wyjaśnić ten zwrot zawarty w liśeie L. Beheima. Po 
pierwsze, zastanawia się, czy rzeczywiście w omawianym czasie Turcy mogli 
doprowadzić do rzezi na Węgrzech. Po drugie, czy rzezi nie spowodowały inne 
czynniki. Wreszcie zajmuje się znaczeniem — w tym kontekście — słowa „frater”. 
Analizując te możliwości Autor studium odrzuca całkowicie hipotezę, według któ
rej rzeź mieliby wywołać Turcy. Argumentuje to tym, że siły ottomańskie zajęte 
były wówczas poza Europą. Mianowicie od kwietnia 1514 r. armia turecka roz
poczęła wojnę przeciwko Iranowi. Węgrzy natomiast doznali innych okrucieństw. 
Zostało bowiem krwawo zdławione powstanie chłopskie, które wybuchło w 1514 r. 
w Cegléd1 2 pod dowództwem György’a Dózsjr. A zatem należy wnioskować, że to 
powstańców „smażono i ćwiartowano”. Zdanie znajdujące się w liście Beheima 
poprzedzają wiadomości o rozruchach, co stanowi bardzo ważny moment. Są to

1 W illibald Pirckheim er Briefwechsel, t. II, wyd. E. Reicke, München 1956.
2 G. S z é k e l y ,  A. Dózsa — parasztháJboru ideológiajához (Századok, Budapest 

1961, nr 4—5, s. 477).



bowiem pierwsze wiadomości podane przez Niemców o wstrząsających wypadkach 
rozgrywających się w owym czasie na Węgrzech. Świadczy to, że odbiły się one 
szerokim echem za granicą.

Autor poddaje analizie trzecią sporną kwestię, dowodząc, że określenie „fra
tres” odnosi się do powstańców Dózsy, ponieważ zwrot ten może być tłumaczeniem 
wyrazu niemieckiego „Kreuzbürger”. Nie jest wykluczone, że jest również aluzją 
do utożsamiania powstańców z resztkami husytów. Można także sądzić, że autor 
listu z 1514 r. użył słowa „fratres” w znaczeniu starożytnym: towarzysz, sojusznik. 
Z całą pewnością można stwierdzić, że Beheim nie myślał o rycerzach-rozbójni
kách, którzy ograbiali kupców. Wcześniejsza jego bowiem korespondencja (listy 
z 1508 r. i 10 V 1513 r.) świadczy, jak ostro potrafi on reagować na rabunki 
popełniane na kupcach. Domaga się surowego ukarania rozbójników. Wypadki 
rozboju — tak częste w owych czasach — spowodowały, że sam chwycił za pióro 
i za jego pomocą wyrażał swój bunt przeciw rycerstwu i szlachcie, stojąc 
w obronie cierpiących i poszkodowanych mieszczan. „Czyż nie potrafimy się przed 
nimi bronić?” — pisze w jednym z listów.

List Beheima do przyjaciela, zawierający tylko 11 słów dotyczących dziejów 
Węgier, jest — zdaniem Autora — bardzo cennym i niedwuznacznym dokumentem 
dla tej epoki. Świadczy również o postępowych stosunkach węgiersko-niemieckich.

Janina Pasławska

J. J a n  c zak ,  ROZMIESZCZENIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ 
NA ŚLĄSKU NA PRZEŁOMIE XVIII I X IX  WIEKU, Wrocław 1964, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 196+ 
3 tabl.

Problem rozmieszczenia produkcji rolnej należy do ważniejszych, a równo
cześnie bardziej skomplikowanych zagadnień z dziejów Śląska. Budzi on zaintere
sowanie nie tylko wśród historyków czy przedstawicieli geografii historycznej, ale 
także wśród ekonomistów i zwłaszcza osób zajmujących się współczesną rejonizacją 
rolnictwa. Badania tego typu napotykają jednak poważne trudności zarówno 
z powodu braku odpowiednich danych źródłowych, jak i właściwych metod badaw
czych. Z tym większym uznaniem należy powitać próbę J. Janczaka zmierzającą 
do wytyczenia okręgów produkcji roślinnej i zwierzęcej na Śląsku w latach 
1770—1828, ponieważ jest ona pierwszą w tej skali i stwarza właściwą podstawę 
do podjęcia dalszych badań nad rejonizacją Śląska.

Autor we wstępie określa założenia metodologiczne i charakter pracy. Wy
chodząc od leninowskiej koncepcji regionu zastrzega się, iż podjęty temat jest 
jedynie krokiem na drodze naukowego wytyczenia rejonów gospodarczych. Część 
pierwszą monografii poświęca rozmieszczeniu produkcji roślinnej. W czterech ko
lejno następujących rozdziałach omawia uprawę zbóż i ziemniaków, rozmieszczenie 
zbiorów siana, ogrodnictwo, rośliny przemysłowe. W części drugiej zajmuje się 
rozmieszczeniem produkcji zwierzęcej. Autor omawia kolejno chów bydła rogatego, 
zwierząt pociągowych, owiec, kóz, trzody chlewnej oraz pszczelarstwo, rybołów
stwo, gospodarkę stawową i zwierzynę łowną. W części trzeciej próbuje wreszcie 
wytyczyć zbiorcze okręgi produkcji roślinnej i zwierzęcej. Praca jest zaopatrzona 
w liczne mapki tekstowe. W załączeniu znajduje się dokumentacja statystyczna 
w postaci tabel. Tekst jest czytelny i na ogół pozbawiony zbędnych szczegółów.



Przygotowanie edytorskie książki — jak zwykle w Wydawnictwie im. Ossoliń
skich — bardzo staranne.

Recenzowana rozprawa jest oparta na różnorodnym i dość bogatym materiale 
źródłowym. Autor skrupulatnie wykorzystał wszystko, co miało jakikolwiek związek 
z produkcją roślinną czy zwierzęcą; nie cofnął się przed sięgnięciem do materia
łów archiwalnych. Akta podworskie w znacznym stopniu ułatwiły wytyczenie 
okręgów produkcji zbożowej. Piętrzyły się tu szczególnie duże trudności. Z jednej 
strony fragmentaryczność podstawy źródłowej ograniczała możliwości badawcze, 
z drugiej — charakter danych statystycznych często uniemożliwiał stosowanie 
obecnie przyjętych wskaźników, jak np. podawanie poszczególnych upraw na 100 ha 
powierzchni lub w przeliczeniu na mieszkańca. W tym wypadku nie było to jednak 
możliwe. Operowanie danymi opartymi na wielkości wysiewu ogranicza wszakże 
wartość pracy dla współczesnego czytelnika, czyniąc ją mniej czytelną. W tej 
sytuacji szczególnie kuszące musiało być wyrażenie wysiewów w miarach po
wierzchniowych i podanie odpowiednich wskaźników. Zniekształciłoby to jednak 
rzeczywisty obraz. Dobrze się więc stało, że Autor nie skorzystał z tych możliwości. 
Wprawdzie wskutek tego w pracy wszędzie mamy do czynienia z wzajemną relacją 
wysiewów, obliczoną z miar objętościowych, ale relacją rzeczywistą. Szkoda tylko, 
że J. Janczak nie rozważył szerzej konsekwencji wypływających ze stosowania 
takich, a nie innych metod badawczych. Wskutek tego czytelnik nie zawsze będzie 
zdawał sobie sprawę, że uzyskane w pracy odsetki mają tylko wartość orienta
cyjną. Operując relacjami wagowymi wysiewu zamiast stosowanych objętościowych 
otrzymano by wartości nieco odmienne. W wypadku pszenicy i jęczmienia byłyby 
one przypuszczalnie wyższe, odnośnie do żyta i owsa — niższe. Podanie kilku 
tego rodzaju przeliczeń uczyniłoby pracę bardziej czytelną i porównywalną 
w odniesieniu do współczesnych wyników w tym zakresie.

Charakter materiału źródłowego zmuszał Autora do stosowania różnych me
tod badawczych. Przy uprawach zbożowych za punkt wyjścia służył wysiew, przy 
gospodarce łąkowej — wysokość zbiorów siana, przy sadownictwie i różnych 
działach chowu — ilość drzew i stan pogłowia. Niejednokrotnie też wytyczaho 
okręgi produkcji roślinnej i zwierzęcej na podstawie materiału opisowego. — Dla
tego wartość poszczególnych ustaleń nie zawsze jest jednakowo wysoka. Czasem 
też powstają pewne wątpliwości. Mówiąc o sadownictwie Autor przytacza kilka 
liczb przekrojowych i dochodzi do wniosku, że w omawianym okresie nastąpił 
poważny jego rozwój. Czytamy dosłownie: „Pod koniec XV III i na początku 
X IX  wieku obserwuje się na Śląsku ciągły wzrost liczbowy drzew owocowych. 
Jeżeli w roku 1770 liczono tu ich zaledwie 1 420 000, to w 1797 było już 3 210 000, 
a w 1804 — 3 678 000 sztuk” (s. 49). Na innym miejscu znajdujemy jednak stwier
dzenie, że „według Zimmermanna w osiemdziesiątych latach XVIII wieku w 39 po
wiatach Śląska znajdowało się 3 348 000 drzew owocowych” (s. 51). Jeżeli przyjąć, 
że obliczenia Zimmermanna są wiarogodne, a za takie chyba wypadnie je uznać, 
wówczas wzrost ten trzeba będzie cofnąć do lat siedemdziesiątych i początku 
osiemdziesiątych, o ile oczywiście liczby z 1770 r. nie są zaniżone, a nie umiejsca
wiać na przełomie XVIII i X IX  w. Naszym zdaniem do takiego wniosku nie upo
ważniają przytoczone w pracy dane ani ich analiza, zwłaszcza jeżeli zwróci się 
uwagę, że materiał Zimmermanna nie obejmuje całego Śląska (39 spośród 48 po
wiatów).

J. Janczak na podstawie własnych badań wyróżnił na Śląsku 6 okręgów pro
dukcji roślinnej oraz 6 okręgów produkcji zwierzęcej. Wprowadził też pojęcie 
ośrodków produkcji. Badaną problematykę Autor traktuje dynamicznie. Zachodzące



procesy pokazuje bądź na przykładzie odpowiednich, różnych czasowo przekrojów, 
bądź w formie opisowej. Nie zacieśnia się też do samego śląska, a wielokrotnie 
sięga po przykłady z innych prowincji państwa pruskiego czý z Królestwa Kon
gresowego. Niekiedy dokonuje porównań z okresem historii najnowszej, jakkolwiek 
nie czyni tego konsekwentnie. Wskutek tego pozycja Śląska zarysowuje się 
szczególnie wyraziście. Ze studiów J. Janczaka wynika niezbicie, że omawiana 
prowincja pod wieloma względami zajmowała przodującą pozycję w państwie 
pruskim, w niejednym zaś upodabniała się do pozostałych ziem Rzeczypospolitej. 
Zróżnicowanie się Śląska pod względem produkcji roślinnej i zwierzęcej narzuca 
się ze szczególną siłą. Autor ostatecznie obala mit o dwóch Śląskach: zacofanym — 
Górnym i rozwiniętym — Dolnym. W świetle przytoczonych w pracy materiałów 
najbardziej zaawansowaną w rozwoju rolnictwa częścią Śląska jest jego część 
środkowa. Śląsk północny natomiast, podobnie jak Śląsk Górny lub Pogórze 
Sudeckie, ustępuje jej pod wieloma względami. Wydaje się, że przyczyn tego stanu 
rzeczy należy doszukiwać się nie tylko w warunkach glebowo-klimatycznych, ale 
także w słabszym powiązaniu tych terenów z rynkiem. Większe możliwości zbytu 
na Śląsku środkowym niż gdzie indziej niewątpliwie były jednym z poważnych 
czynników tworzenia się na tym terenie nie tylko rozwiniętego okręgu zbożowo- 
-zwierzęcego, ale uprawy roślin przemysłowych i chowu owiec, które w prze
obrażeniu gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej w kapitalistyczną odegrały bar
dzo istotną rolę. Zbadanie tego problemu wychodzi już poza ramy omawianej 
pracy, podobnie jak cały szereg innych zagadnień nasuwających się przy czytaniu 
monografii. Interesujące byłoby np. stwierdzenie, w jakim stopniu wytyczonym 
okręgom odpowiada podział J. Ziekurscha na 4 strefy.

Stanisław M ichalkiewicz

M. M u s i a t ,  ZUR LEBENSWEISE DES LANDWIRTSCHAFTLICHEN GE
SINDES IN DER OBERLAUSITZ (Schriftenreihe des Instituts für sorbische Volks
forschung in Bautzen bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften, t. XXII), 
Bautzen 1964, VEB Domowina-Verlag, s. 180+4 nlb.

Recenzowana monografia S. Musiata stanowi niejako podsumowanie dotych
czasowych badań Autora nad problemem służby dworskiej i chłopskiej w Górnych 
Łużycach w epoce kapitalizmu przedmonopolistycznego i monopolistycznego. Po
przedziły ją bowiem wcale bogate studia materiałowe z tego zakresu, zawężone 
jednak znacznie pod względem chronologicznym, terytorialnym i tematycznym. 
Część z nich została już opublikowana, niektóre natomiast pozostają jeszcze 
w maszynopisiei.

Omawianą pracę Autor podzielił na 8 rozdziałów, nie licząc wstępu oraz uwag 
końcowych, naszym zdaniem zbyt lakonicznych. Całość zamyka wykaz źródeł 
i literatury. Poważnym niedociągnięciem jest brak indeksów, zwłaszcza nazw miej

1 S. M u s i a t ,  Die Beköstigung des landwirtschaftlichen Gesindes durch bäuer
liche Agrarkapitalisten und Großbauern im Kamenzer Südosten und Bautzener 
Nordosten (etwa 1900—1914) (Letopis Instituta za serbski ludospyt, rjad C, 1959/1960, 
nr 4; t e n ż e ,  Zur sozialen Struktur der obersorbischen Spinnstube (Zeit
schrift für Slawistik, t. VIII, z. 2); t e n ż e ,  Dothe kožane cholowy. Přinosk 
k stawiznam serbskeje m uskeje drasty (Letopis..., rjad C, 1958, nr 3) t e n ż e ,  
Veränderungen der obersorbischen Fastnacht im 18. und 19. Jahrhundert (Letopis..., 
rjad C, nr 7/8, w druku). W maszynopisie pozostaje dotąd praca dyplomowa 
S. Musiata obroniona w Uniwersytecie Lińskim im. K. Marksa w 1955 r. pt. 
Wuwiće formow shromadneho žiwjenja w K rakecach w poślednich 50 lětach.



scowych i osób, bardzo przecież pomocnych przy korzystaniu ze szczegółowej 
monografii. Brak indeksu rzeczowego rekompensuje częściowo bardzo szczegółowy 
spis treści. Dwa pierwsze rozdziały posiadają charakter ogólniejszy. Autor zajął 
się w nich zagadnieniem rozwoju kapitalizmu w rolnictwie na interesującym go 
terenie i związaną z nim koniecznością zatrudnienia przez junkrów i zamożniejszych 
chłopów służby, je j ilością, sytuacją społeczno-ekonomiczną, formami ucisku 
i wyzysku czeladzi oraz je j walki klasowej. Sześć pozostałych rozdziałów Autor 
poświęcił bardziej szczegółowym problemom związanym z omawianą grupą lud
ności wiejskiej, jak zdrowotność i higiena, wyżywienie, odzież, mieszkanie, zwy
czaje, oświata i kultura.

Przechodząc obecnie do uwag krytycznych, pragniemy zaznaczyć, że największe 
zastrzeżenia budzi tytuł pracy, ponieważ jest on zbyt szeroko sformułowany i nie 
odzwierciedla zawartości książki. Sugeruje bowiem, że Autor traktuje interesujące 
go zagadnienie na przestrzeni całej historii Górnych Łużyc od chwili pojawienia 
się problemu czeladzi w źródłach. Tak jednak nie jest, gdyż przedmiotem zaintere
sowań Autora jest jedynie okres kapitalizmu i wczesnej fazy imperializmu (1835— 
1918). Stanowi on zresztą słusznie wybraną zwartą całość. Po 1832 r. zniesiono 
w całej Saksonii, w tym też i w saskiej części Górnych Łużyc, najem przy
musowy, a w 1835 r. wprowadzono dostosowaną do nowych kapitalistycznych 
warunków na wsi ustawę o czeladzi. Jeśli chodzi o terminus ad quem, to został 
on również szczęśliwie dobrany, gdyż w toku rewolucji listopadowej 1918 r. 
anulowano wszystkie obowiązujące dotąd ustawy o czeladzi i inne akty prawne 
na jej temat. Najem czeladzi oparł się na nowych podstawach prawnych, dostoso
wanych do zmienionych po wojnie warunków ekonomicznych, społecznych i poli
tycznych.

Tytuł recenzowanej pracy sugeruje również, że S. Musiat zajmuje się pro
blemem czeladzi w całych Górnych Łużycach, a przynajmniej w ich saskiej części. 
Nic podobnego! Terytorialnie bowiem Autor ograniczył się jedynie do ziemi budzi- 
szyńskiej (Bautzener Land), ale nie w historycznym tego słowa znaczeniu, lecz 
w późniejszym, związanym ze zmianami podziału administracyjnego saskich Gór
nych Łużyc w ciągu X IX  i początków XX  w. Przez ziemię budziszyńską rozumie 
On terytorium obejmujące dzisiejszy powiat budziszyński oraz skrawki innych 
sąsiadujących z nim powiatów. Problem ten przedstawia jednak bardzo niejasno 
we wstępie do pracy (s. 5). W związku z powyższym nasuwa się uwaga, że dobrze 
by było zamieścić w tekście mapkę, która poinformowałaby dokładnie o zasięgu 
terytorialnym omawianej monografii czytelnika, szczególnie zagranicznego, z natury 
rzeczy słabiej zorientowanego w podziałach administracyjnych i politycznych tego 
i tak już niedużego kraju, jakim były Górne Łużyce. Praca zyskałaby przez to na 
przejrzystości. A teren wybrany przez Autora jest naprawdę ze wszech miar 
interesujący, bo bardzo zróżnicowany pod względem ekonomicznym, społecznym, 
narodowościowym i wyznaniowym.

Monografia S. Musiata — jak Autor sam z całym naciskiem podkreśla (s. 5) — 
jest pracą etnograficzną. W czasie je j lektury widać jednak wyraźnie, że Autor 
korzystał pełną garścią z bogatych doświadczeń warsztatu naukowego historyków, 
łącząc umiejętnie metody badawcze etnograficzne z historycznymi. Trudno zresztą 
było postąpić inaczej, skoro podstawową bazę źródłową recenzowanej monografii 
stanowiły bogate źródła historyczne zarówno drukowane, jak i rękopiśmienne. 
Wydaje się jednak, że Autor nie wykorzystał wszystkich możliwości w tej dzie
dzinie. Szczególnie duże zdziwienie budzi fakt pominięcia zasobów archiwów po
dworskich, zawierających kopalnię materiałów do położenia ekonomicznego i spo
łecznego czeladzi dworskiej.



Pewne zastrzeżenia budzi również stosowana często przez Autora metoda za
stępowania analizy danego problemu egzemplifikacją oraz wyciągania szerszych 
wniosków na podstawie jednostkowych faktów. Jest to szczególnie widoczne przy 
omawianiu zagadnienia płac czeladzi. Autor miał dość danych, by poprzeć swoje 
wywody zestawieniami płac służby dworskiej i chłopskiej z całego interesującego 
go terenu i w różnych odcinkach czasowych całego okresu lat 1835—1918. Nie 
zrobił tego jednak, ograniczając się do przytoczenia kilku przykładów. Nie powiązał 
także szerzej problemu płac z kwestią cen na podstawowe artykuły konsumpcyjne. 
Skłonność do egzemplifikacji widoczna jest również przy przedstawieniu innych 
zagadnień.

Pragniemy wreszcie zwrócić uwagę na jeszcze jedno niedociągnięcie omawianej 
pracy. Autor nie stosuje prawie zupełnie metody porównawczej, nie pokazuje, 
co w omawianym zagadnieniu było specyficzne dla ziemi budziszyńskiej, a co 
zjawiskiem ogólniejszym, spotykanym na innych terenach o zbliżonej strukturze 
społeczno-ekonomicznej, narodowościowej i religijnej.

Kończąc pragniemy z całym naciskiem podkreślić, że wytknięte braki i nie
dociągnięcia nie umniejszają w niczym dużej wartości naukowej recenzowanej 
pracy, stanowiącej poważną pozycję w dotychczasowym dorobku serbołużyckiego 
środowiska naukowego. Można śmiało powiedzieć, że seria monografii Serbo
łużyckiego Instytutu Badawczego w Budziszynie, posiadająca tak dobrą markę 
w kołach krajowych i zagranicznych, wzbogaciła się o jeszcze jedną cenną pozycję.

Józef Leszczyński

STARE I NOWE SIOŁKOWICE, cz. I. Praca zbiorowa pod kierunkiem M. Gła
dysza (Biblioteka Etnografii Polskiej, pod redakcją W. Dynowskiego, nr 8), Wro
cław 1963, ss. 534+15 tablic+1 mapa.

Pierwsza część monografii etnograficznej wsi Siołkowice w pow. Opole za
początkowuje publikowanie przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN serii 
studiów i materiałów do historii kultury wsi śląskiej w X IX  i X X  w. W tomie 
tym przedstawione są wyniki badań prowadzonych przez Zakład Etnografii Insty
tutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, w którego działalności nauko
wo-badawczej najważniejszą pozycję stanowi przygotowanie etnograficznej mono
grafii Śląska. Tom zawiera następujące prace: M. Gładysz, W stęp ; M. Gładysz, 
Kultura ludowa północno-zachodniej Opolszczyzny; S. Bronicz, Rolnictwo; Z. Szrom- 
ba, Konsumpcja spożywcza; I. Nizińska, A. Zambrzycka-Kunachowicz, Rzemiosło; 
M. Gładyszowa, Budownictwo. Do wszystkich prac dołączono streszczenia w języku 
francuskim.

Należy nadmienić, że wyniki badań prowadzonych w Starych i Nowych Sioł- 
kowicach w latach 1945—1955 zostały ogłoszone w „Etnografii Polskiej”, t. I, 1958. 
Oprócz tematów, które w formie ostatecznego opracowania weszły do omawia
nego pierwszego tomu monografii Siołkowic, znajdują się tam następujące artykuły: 
M. Gładysz, Prace nad etnograficzną monografią Górnego Śląska; J. Szydłowski, 
Uwagi o pierwotnym osadnictwie Siołkowic Starych; A. Zaręba, Z badań diałekto- 
logicznych w Siołkowicach Starych; D. Dobrowolska i D. Myrcik-Markowska, Zróż
nicowanie klasow e i zawodowe wsi Siołkowice Stare i Nowe od połowy XIX w. 
do 1955 r.; B. Bazielichówna, Transport i kom unikacja w Siołkowicach Starych; 
M. Misińska, Z badań nad flisem i łodziarstwem północno-wschodniej Opolszczyzny; 
L. Dubiel, Wnętrze domu chłopskiego w Siołkowicach Starych; S. Bronicz, Siołko-



w ieki strój ludowy, J. K l i m a s z e w s k a ,  Siołkow ickie obrzędy doroczne; J.  L i 
gęza ,  O pracach nad folklorem  muzycznym pow. opolskiego.

Dalsze tomy monografii Siołkowic mają również zawierać omówienie hodowli, 
zajęć ubocznych ludności, współdziałania i organizacji pracy, wiedzy, wierzeń, 
zwyczajów, obrzędów i in.

Ze wstępu do omawianego tomu dowiadujemy się, że rozpoczęte w 1939 r. 
badania etnograficzne na części Śląska należącej wówczas do Polski zostały 
w 1946 r. rozszerzone na S'ląsk Opolski, Katowicki i Cieszyński. Do 1955 r. w róż
nych regionach Śląska przebadano wstępnie 57 miejscowości, spośród których 
„wytypowano 18 tzw. wsi reprezentatywnych, przeznaczonych do badań dokład
nych, długotrwałych, zmierzających do systematycznego ujmowania całości kul
tury”. Wybrane wsie reprezentują różne regiony określone warunkami geograficz- 
no-gospodarczymi i historyczno-administracyjnymi.

Stare i Nowe Siołkowice są pierwszym punktem, w którym w latach 1954—1958 
przeprowadzono badania stacjonarne, a w latach 1959—1962 wykonano „indywi
dualne uzupełnienia i weryfikowanie materiałów”. W badaniach terenowych 
w Siołkowicach brało udział 15 pracowników naukowych, 5 pracowników technicz
nych oraz kilkunastu studentów. Autorami prac zamieszczonych w pierwszym 
tomie są pracownicy Zakładu Etnografii IHKM PAN w Krakowie. Pomoc finan
sową oraz w zakresie czynności administracyjno-technicznych okazały: Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, Komitet Badań Naukowych Opolszczyzny 
oraz Okręgowe Muzeum w Bytomiu i Opolu.

Monografia etnograficzna opracowywana jest przy współudziale archeologów, 
historyków, językoznawców, socjologów i muzykologów. Uwzględnione zostały 
dotychczasowe opracowania językoznawcze, historyczno-geograficzne oraz sprawo
zdania naukowe i opracowania popularne. Wykorzystano źródła kartograficzne, 
toponomastyczne i dokumenty archiwalne znajdujące się w Wojewódzkim Archi
wum Państwowym w Opolu, w prezydiach rad narodowych (wojewódzkiej, powia
towej i gminnej), w urzędzie parafialnym oraz pozostające w posiadaniu osób 
prywatnych. Główną podstawę opracowań stanowią jednak obserwacje badaczy 
terenowych i wypowiedzi mieszkańców Siołkowic oraz okolicznych wsi. Przebadano 
ponad 100 osób spośród różnych kategorii wieku i płci, różnych warstw i zawo
dów, posiadających znajomość poszczególnych dziedzin życia wiejskiego.

Okres objęty opracowaniem wyznaczony został charakterem źródeł. Dla wielu 
zagadnień początek tego okresu określił zasięg pamięci informatorów, obejmującej 
ostatnie dziesięciolecia X IX  w., początek okresu przesuwany bywał jednak w prze
szłość, jeżeli rozmówca podawał informacje pochodzące od jego przodków. Źródła 
dla niektórych dziedzin kultury (budownictwo, rolnictwo) pozwalają odtworzyć 
okres od połowy X IX  w. począwszy.

Celem badań według sformułowania kierującego całością prac M. Gładysza 
jest „najpełniejsze ujęcie współczesnego obrazu kultury wsi śląskiej . . .  określenie 
funkcji, zajmowanego miejsca, ilościowego występowania poszczególnych elementów 
w aktualnej rzeczywistości oraz wykrycie czynników wywołujących zachodzące 
zmiany w strukturze badanej kultury. W ten sposób dążymy zarówno do wy
jaśnienia jej historycznej drogi, jak też uzyskania perspektyw dalszego je j roz
woju” (s. 8, 9). Zakres i sposób ujęcia poszczególnych dziedzin objętych badaniami 
M. Gładysz charakteryzuje w następujący sposób: „Zgodnie też ze współczesnymi 
potrzebami i kierunkami, a także wymaganiami stawianymi etnografii przy badaniu 
kultury ludowej zaniechano wyłącznego badania reliktów. Ten wąski punkt wi
dzenia, który na ogół został już porzucony po II wojnie światowej, poszerzono 
o cały współczesny inwentarz kultury wsi, kierowany żywo funkcjonującym, choć



jeszcze niekiedy tradycyjnym, mechanizmem, który poddano analizie czynników 
wywołujących kolejne przemiany” (s. 15).

W artykule wprowadzającym M. Gładysz charakteryzuje kulturę ludową pół
nocno-zachodniej Opolszczyzny. Dokumentacja omawianych przez Autora zjawisk 
kulturowych zawarta jest w dalszych artykułach tego tomu i w pracach, które 
wejdą do następnych tomów monografii. Autor stwierdza, że na tym terenie 
istnieją ślady feudalnego rozwarstwienia wsi, objawiającego się w rozróżnianiu 
wśród ludności wiejskiej gburów, zagrodników, chałupników i komorników. 
Następnie przedstawione zostały charakterystyczne cechy poszczególnych dziedzin 
kultury tego regionu: rolnictwa, hodowli, zbieractwa, rzemiosła, ubioru, obrzędów 
i in. Dowiadujemy się również m. in., że w kulturze wsi śląskiej utrzymuje się 
wiele wytworów będących pozostałością epok wcześniejszych (obrzędy doroczne, 
wierzenia, magia). Widoczna jest różnica między młodzieżą i starszym pokoleniem 
w zakresie stosunku do tych tradycyjnych elementów kultury. Swoistą cechą 
współczesnej kultury ludowej na Śląsku jest zmieszanie wątków i zgodne współ
istnienie elementów dawnych i całkiem współczesnych.

Zmiany zachodzące w kulturze wsi pod wpływem zmian w strukturze gospo
darczej i społecznej po uwłaszczeniu Autor ujmuje w cztery etapy rozwojowe. 
W pierwszym okresie od uwłaszczenia do lat dziewięćdziesiątych X IX  w. następuje 
przejście od systemu trójpolowego do uprawy indywidualnej, z rzemiosłem jako 
zajęciem dodatkowym przy rolnictwie. Drugi okres trwa do zakończenia I wojny 
światowej, i charakteryzuje się wzmożonym postępem kapitalizmu, powodującym 
zasadnicze przeobrażenia w strukturze zawodowej wsi. Etap trzeci to okres między
wojenny, okres czwarty zaś przypada na lata po II wojnie światowej. Autor 
omawia zmiany w kulturze wiejskiej kolejno w poszczególnych okresach. W okre
sie ostatnim zmiany te wyrażają się w postępującym wyrównywaniu się różnic 
między miastem a wsią i przyśpieszonym zanikaniu elementów kultury tradycyjnej.

W dalszych pracach przedstawione są poszczególne dziedziny kultury wiejskiej. 
S. Bronicz szczegółowo omówił rolnictwo. Po scharakteryzowaniu warunków geo
graficznych, wielkości gospodarstw w przeszłości i obecnie przedstawił mechaniczną 
uprawę roli, kierunki produkcji rolnej i zmianowanie, uprawę zbóż (pszenicy, 
owsa, jęczmienia, gryki, prosa), ziemniaków, warzyw, roślin przemysłowych (olei
stych, włóknistych i in.), omówił także ogrodnictwo i sadownictwo. Autor na 
udokumentowanie formułowanych przez siebie twierdzeń przytacza liczne wypo
wiedzi informatorów. Sporo miejsca poświęca omówieniu narzędzi rolniczych. 
Ważny problem występowania w przeszłości radeł o konstrukcji czworobocznej 
i radeł rylcowych także tutaj znalazł swój wyraz. Autor stwierdza, że „występo
wanie samorodnych radeł rylcowych jest na Śląsku stwierdzone co najmniej 
w 7 punktach”. Jeśli zaś chodzi o używany współcześnie w Siołkowicach drew
niany „h o k do wyorywania ziemniaków” o konstrukcji czworobocznej (występu
jący powszechnie na Śląsku), to słusznie Autor zauważył, że jego budowa zgodna 
jest z opisem radła w pracy M. Grossera z XVI w .1 Z tego stwierdzenia wynikają 
ważne wnioski i problemy. Ale oprócz podobieństwa konstrukcji narzędzia wy
stępuje tu również problem nazwy. W omawianej pracy Autor wymienił za Gros
serem nazwę „Rhurhocken”. Dla ścisłości należy stwierdzić, że Grosser używa

1 Problem związku współcześnie używanego na Śląsku radła koleśnego z opi
sem radła znajdującym się u Grossera i cała problematyka związana z tym narzę
dziem zostały szczegółowo przedstawione w pracy B. G a r y g i  Radło śląskie 
w technice mechanicznej uprawy roli (Prace i Materiały Etnograficzne, XXIII, 
1963). Autor artykułu o rolnictwie czytał tę pracę w maszynopisie w 1961 r.



dwóch nazw: „Rhurhocken oder Radlitz”. Współcześnie zaś na Śląsku spotykamy 
zarówno nazwę „hok”, jak i nazwę „radło” 2. Co najmniej dyskusyjne wydaje się 
w artykule wprowadzającym stwierdzenie: „do spulchniania i usuwania chwastów 
posługiwano się radiem r y l c o w y m  [podkr. — B. G.], którym radlono w poprzek 
zorane uprzednio skiby” (s. 36—38). Wiele wskazuje na to, że charakterystycznym 
narzędziem dla Śląska (w szczególności dla Opolszczyzny) jest radło o konstrukcji 
czworobocznej (ramowate), wiążące te tereny z sąsiednimi ziemiami polskimi.

W pracy Pożywienie ludności w iejskiej w Starych Siołkowicach z końcem XIX  
i w XX wieku  (w spisie treści: Konsumpcja spożywcza) Z. Szromba omawia pro
dukty _ rolno-hodowlane, zbieractwo, rybołówstwo, łowiectwo, sposoby nabywania 
produktów (rozwój sklepikarstwa), przemiał ziarna, wypiek chleba, przetwórstwo 
mięsne, wyrób masła i sera, konserwację i przechowywanie produktów w komo
rach, piwnicach i na strychu, dalej Autorka omawia potrawy gotowane (polewki, 
kluski), prażone, duszone i pieczone. Przedstawia również zróżnicowanie pożywie
nia na codzienne, niedzielne, pożywienie robotników przy pracach rolnych, po
żywienie dzieci oraz pożywienie świąteczne i obrzędowe, przygotowywane z okazji 
Wigilii, świąt Bożego Narodzenia, odpustu, kiermaszu, wesela, chrzcin i pogrzebu. 
Ponadto opisuje urządzenia kuchenne. Artykuł kończy się omówieniem stosunku 
ludności do kwestii wyżywienia. Chodzi tu o zmiany, jakie zachodziły w zakresie 
pożywienia mieszkańców wsi począwszy od końca X IX  w. Zdaniem Autorki 
szczególnie szybkie zmiany w ostatnim okresie spowodowane są wzrostem liczby 
robotników przemysłowych mieszkających na wsi i zaopatrywaniem się ludności 
w artykuły żywnościowe w sklepach spożywczych.

W artykule dotyczącym rzemiosła, opracowanym przez I. Nizińską i A. Zam- 
brzycką-Kunachowicz, na ponad 160 stronach przedstawione są dzieje rzemiosła 
w X IX  i XX w., przegląd poszczególnych rzemiosł i zakładów przemysłowych oraz 
organizacja i formy zbytu wytwórczości wiejskiej. W historii rzemiosła siołkowic- 
kiego wyróżnione zostały następujące okresy: 1. do połowy X IX  w., 2. od połowy 
X IX  w. do końca pierwszej wojny światowej, 3. okres międzywojenny i 4. okres 
powojenny. W części historycznej interesujące są tabele statystyczne zawierające 
liczby zatrudnionych w poszczególnych rzemiosłach i liczby warsztatów przemysło
wych w różnych latach (począwszy od 1743 r.), opracowane na podstawie materia
łów archiwalnych i danych Izby Rzemieślniczej w Opolu, dla Starych i Nowych 
Siołkowic oraz dla sąsiednich wsi: Chróścice i Popielów. W tab. VI (dane GUS) 
do rzemieślników niesłusznie zaliczeni zostali kwalifikowani robotnicy pracujący 
w przedsiębiorstwach państwowych. W części drugiej rozdziału najpierw omówione 
zostały rzemiosła: stolarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo, ciesielstwo, miotlarstwo, 
wyrób tabakierek, szewstwo, powroźnictwo, dekarstwo, blacharstwo, kowalstwo, 
koszykarstwo, krawiectwo, murarstwo, ceglarstwo, zduństwo, malarstwo pokojowe, 
fryzjerstwo i zakład fotograficzny. W związku z poszczególnymi rzemiosłami omó
wiono materiał, pracownie (pomieszczenia), narzędzia, sposoby wytwarzania i pro
dukowane przedmioty. Ta część zawiera również przegląd miejscowych zakładów 
przemysłowych (tartak, cegielnia, betoniarnia, młyn, pończoszarnia).

W ostatniej pracy tego tomu, traktującej o budownictwie, M. Gładyszowa oma
wia ogólny obraz zasiedlenia wsi, rozbudowę wsi w X IX  i XX  w., zanik bu
downictwa drewnianego i rozwój murowanego, rozplanowanie zagrody i wnętrza 
budynków, formy architektoniczne oraz konstrukcję i materiał budowlany. Do
łączony jest tu (poza tekstem) bogaty materiał ilustracyjny. O wysiłku badawczym,

2 S. R e c z e k, Ze studiów nad śląskim  słownictwem rolniczym  (Prace i Ma
teriały Etnograficzne, X X III, 1963, s. 557—558).



który poprzedził opracowanie, świadczy liczba 208 przebadanych budynków. Sta
ranne i szczegółowe opracowanie poszczególnych zagadnień zainteresuje na pewno 
architektów i etnografów zajmujących się bliżej tym zagadnieniem. Dla przed
stawicieli innych dyscyplin interesujący jest problem związku typów budownictwa 
ze zróżnicowaniem społecznym oraz pojawienie się we wsi budynków mieszkalnych 
typu miejskiego.

Ogólnie charakteryzując wszystkie prace stwierdzić trzeba, że są napisane 
przez osoby specjalizujące się w poszczególnych działach etnografii i stanowią 
właściwie samodzielne rozprawy. Ogniwami łączącymi je w całość są: ta sama 
wieś jako wspólny teren badań i pewne wspólne założenia metodyczne. Prace 
zawierają bogaty materiał dokumentacyjny zgodnie z założeniem, że „monografia 
etnograficzna oparta na świeżych materiałach uzyskiwanych stopniowo z rozwija
jącej się akcji badawczej. . .  powinna przecież zawierać jak najpełniejszą doku
mentację . . .  Wprowadzenie wyników badań porównawczych czy nawet nasuwa
jących się nieraz efektownych ujęć syntetycznych odłożono do prac końcowych” 
(s. 24). Chociaż materiały będące' wynikiem obserwacji i wywiadów stanowią 
główną podstawę opracowań, to jednak ważną rolę odgrywają tu także źródła 
archiwalne i inne, z czym wiążą się techniki badań wypracowane przez przedstawi
cieli innych nauk. Monografia Siołkowic jest interesującą próbą całościowego ujmo
wania zjawisk kultury wiejskiej, obejmującą zarówno reliktowe elementy tradycji, 
jak i zjawiska współczesne i nowe. Współczesność to okres po drugiej wojnie 
światowej. W artykule o rzemiośle charakteryzuje go m. in. ciekawa tab. VI, 
przedstawiająca stan zatrudnienia pozarolniczego według danych GUS z 1950 r. 
Otóż w pracy ukazującej się w 1963 r. chętnie by się widziało te same informacje 
ze spisu powszechnego z 1960 r. dla pokazania zmian, jakie dokonały się w ciągu 
dziesięciolecia w tym ważnym aspekcie szerszych procesów społecznych. Przykład 
ten nie jest jednak typowy dla całości opracowania, ponieważ podstawowy ma
teriał terenowy dotyczący współczesności charakteryzuje okres, w którym były 
prowadzone badania.

Ogólnie można stwierdzić, że procesy uprzemysłowienia kraju, zacieranie się 
różnic między miastem i wsią, wkraczanie na wieś kultury masowej, zaspokajanie 
.potrzeb ludności wiejskiej w coraz większym stopniu za pośrednictwem rynku 
znajduje swoje odbicie również w omawianej monografii. Kończąc swe uwagi 
pragnę stwierdzić, że I tom monografii Siołkowic w poważnym stopniu wzbogaca 
nasz obraz wsi śląskiej i jest ważnym wydarzeniem w etnografii polskiej.

B. Garyga

PROBLEM POLSKO-NIEMIECKI W TRAKTACIE WERSALSKIM, praca 
zbiorowa pod redakcją J. Pajewskiego przy współudziale J. Krasuskiego, G. La
budy, K. Piwarskiego, Poznań 1963, Instytut Zachodni, s. 652.

Na treść publikacji składają się opracowania kilkunastu specjalistów z dzie
dziny historii, prawa, ekonomii i geografii. Dzieli się ona na trzy części: I. Sprawa 
polska w czasie I wojny światowej (s. 43—216), II. Postanowienia traktatowe 
(s. 219—452), III. Następstwa traktatu wersalskiego (s. 455—630). Rozdział I pt. 
Traktat wersalski i system wersalski w poglądach historiografii i publicystyki, 
mający charakter wstępny, napisał K. Lapter (s. 13—40).

W skład poszczególnych części pracy weszły następujące rozdziały: część pierw
szą — A. Garlicki i J. Myśliński, Orientacje polityczne w Polsce w czasie I wojny



światowej; J. Marczewski, Polityka mocarstw centralnych w sprawie polskiej 
w latach I wojny światowej; I. Spustek, Sprawa polska w polityce rosyjskiej 
w czasie I wojny światowej oraz Stosunek rosyjskiej opinii publicznej do sprawy 
polskiej; J . Krasuski, Zagadnienie polskie w polityce W ielkiej Brytanii, Francji 
i Stanów Zjednoczonych w czasie I wojny światowej; H. Zieliński, Poglądy pol
skich ugrupowań politycznych na sprawę ziem zachodnich i granicy polsko-nie
m ieckiej (1914—1919); część druga — Z. Wroniak, Rola delegacji polskiej na kon
ferencję paryską w ustaleniu polskiej granicy zachodniej; W. Petsch, Narodowo
ściowe problemy granicy polsko-niem ieckiej; S. Zajchowska, Sprawa dem arkacji 
granicy w ersalskiej (Studium geograf iczno-historyczne); K. Skubiszewski, Aspekt 
prawny zagadnień polsko-niem ieckich w traktacie wersalskim ; J. Krasuski, Geneza 
i treść traktatu między Polską a pięciu głównymi mocarstwami sprzymierzonymi 
i stowarzyszonymi z punktu widzenia stosunków polsko-niem ieckich; H. Batowski, 
Wersal i Saint Germain. Zagadnienia środkow oeuropejskie w związku z traktatem  
wersalskim ; część trzecia — J. Zajda, Konsekw encje ekonomiczne traktatu w er
salskiego; J. Krasuski, Rola Ligi Narodów w kształtowaniu stosunków polsko- 
niem ieckich 1919—1939.

We wspomnianym rozdziale wstępnym K. Lapter podzielił historiografię po
święconą zagadnieniom traktatu wersalskiego na cztery „szkoły historyczne”, po
sługujące się czterema „uproszczonymi schematami”: 1. „nacjonalistyczno-niemiec- 
kim”, poetfcrzymującym tezę, że traktat wersalski stworzył sytuację, której w żad
nym wypadku nie mógł tolerować 70-milionowy naród niemiecki, stłoczony na 
terytorium absolutnie nie zaspokajającym jego potrzeb i aspiracji; 2. schematem 
popularnym „na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych”, głoszącym, że 
„niesprawiedliwe potraktowanie Niemców w traktacie wersalskim umożliwiło 
nacjonalistom występowanie w roli obrońcy narodu niemieckiego, jak również 
opanowanie mas, a następnie i rządów Rzeszy” (s. 19); 3. schematem „popularnym 
w Polsce”, głoszącym, że „Niemcy, chociaż pokonane, miały możnych protektorów, 
szczególnie w Anglii, której premier Lloyd George odegrał główną rolę w narzu
ceniu Polsce krzywdzących ją postanowień na paryskiej konferencji pokojowej 
w 1919 roku” (s. 20); 4. schematem „marksistowskim, w którym akcentuje się 
głównie stronę społeczną zagadnienia”. „Mocarstwa zachodnie nie chciały dopro
wadzić do zupełnego rozbicia niemieckiego imperializmu, ponieważ chciały mieć 
w Niemczech bazę do walki z ruchem rewolucyjnym w ogóle, a z rewolucyjną 
Rosją Radziecką w szczególności” (s. 21) — głoszą historycy tej szkoły.

Podział ten jest rzeczywiście mocno uproszczony. Wątpliwości budzi też 
określenie wyżej wymienionych kierunków historiograficznych mianem szkół histo
rycznych. Nie są to szkoły historyczne, lecz kierunki dominujące w historiografii 
poszczególnych krajów.

Wątpliwości budzą wnioski Laptera co dp motywów, które kierowały postępo
waniem uczestników konferencji przy ustalaniu granicy polsko-niemieckiej. Zda
niem Laptera „na Zachodzie obawiano się . . .  porozumienia polsko-niemieckiego, 
traktując taką możliwość jako realną i groźną w ówczesnych warunkach dla 
Europy zachodniej” (s. 31—32). Polska miała być przegrodą między Niemcami 
a Rosją. „Jedynie pod warunkiem śmiertelnego skłócenia Polski z Niemcami mo
gła Polska” pozostać taką przegrodą. Teza ta jest bardzo trudna do udokumento
wania. Przebieg obrad konferencji paryskiej wskazuje, że decydującą rolę przy 
ustalaniu granicy polsko-niemieckiej odgrywała obawa Anglii przed zbytnim 
wzmocnieniem się Francji. W ówczesnych warunkach zawarcie trwałego porozu
mienia pomiędzy Polską i Niemcami było mało prawdopodobne. Również dysku



syjnie brzmi przypisywana Piłsudskiemu motywacja jego biernego stosunku do 
walki dyplomacji polskiej o granice zachodnie. Autor nie udokumentował wy
suwanej przez siebie tezy, że „Piłsudski zdawał sobie . . .  sprawę z trudności 
utrzymania ówczesnej granicy polsko-niemieckiej, oddzielającej pomorskim koryta
rzem Prusy Wschodnie od pozostałego terytorium Rzeszy, wówczas gdy Niemcy 
wrócą do roli mocarstwowej”, i że dlatego wyrażał gotowość wymiany Pomorza 
na Litwę (s. 32—33).

Na s. 30 czytamy, że jesienią 1919 r. Paderewski proponował Zachodowi wy
słanie 600-tysięcznej armii polskiej na Moskwę. Jest to nieścisłe. Paderewski 
mówił o 500-tysięcznej armii. Ponadto Paderewski jeszcze tego samego dnia sta
wiał pewien warunek: domagał się sprecyzowania polityki koalicji wobec Rosji, 
co w tym czasie dla polskiej polityki wschodniej miało duże znaczenie 1.

W przedmowie poprzedzającej omawianą pracę redakcja podkreśla, że intere
sować ją będzie „wyłącznie wpływ traktatu wersalskiego na stosunki polsko- 
-niemieckie” (s. 9). Nieco niżej z przedmowy dowiadujemy się, jakie ponadto 
zagadnienia będą omawiane w poszczególnych rozdziałach i co zadecydowało o ich 
wyborze (s. 10). Po przeczytaniu książki nasuwają się pewne wątpliwości co do 
tego, czy wyboru dokonano trafnie, czy wszystkie z rozdziałów powinny były 
znaleźć się w zbiorze oraz czy niektórych zagadnień opuszczonych nie należało 
jednak uwzględnić 1 2.

Szczególnie dużo wątpliwości budzą rozdziały części I. W rozdziałach tych 
omówiona została postawa polskich ugrupowań politycznych oraz polityka mo
carstw zaborczych i państw koalicji zachodniej wobec sprawy polskiej podczas 
I wojny światowej. Zagadnienia te mają swoją bogatą literaturę zarówno jeszcze 
z okresu międzywojennego, jak i z ostatnich lat. Ponowne omówienie tych zagad
nień aż w pięciu rozdziałach przez pięciu różnych autorów byłoby uzasadnione 
wtedy, gdyby wnosiło do dotychczasowego stanu wiedzy coś nowego. Tymczasem 
mówi się przeważnie o rzeczach dość powszechnie znanych, o zagadnieniach, które 
często mają luźny związek z zasadniczym tematem. Tak np. I. Spustek przedstawia 
politykę Rosji i stosunek rosyjskiej opinii publicznej do sprawy polskiej w latach 
I wojny światowej3. Na domiar zainteresowania Autorki skupiają się głównie 
wokół pierwszego okresu wojny. Stosunkowo mało miejsca poświęca ona natomiast 
polityce rosyjskiej po rewolucji. Tymczasem najbardziej interesujący dla spraw 
związanych z traktatem wersalskm jest stosunek do sprawy polskiej Rosji po- 
rewolucyjnej, zarówno „białej”, jak i „czerwonej”. Szczególnie ciekawe byłoby 
przedstawienie polityki Rosji kontrrewolucyjnej, zabiegającej na forum między
narodowym o dopuszczenie jej do obrad konferencji wersalskiej. Odpowiedź na 
pytanie, w jakim stopniu liczenie się Rady Najwyższej Konferencji Pokojowej 
z możliwością odbudowy Rosji „białej” odbijało się na sprawach polskich, mogłaby 
rzucić nowe światło na perypetie sprawy polskiej na konferencji pokojowej.

J. Marczewski w rozdziale III poświęcił swe rozważania polityce mocarstw 
centralnych wobec sprawy polskiej w okresie I wojny światowej. Po ukazaniu się

1 Por.: Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, 
t. II, Warszawa 1962, s. 343, oraz J. Lewandowski, Federalizm, Litwa i Białoruś 
w polityce obozu belwederskiego (XI 1918—IV 1920), Warszawa 1962, s. 138.

a W książce pominięte zostały sprawy: Gdańska, powstania wielkopolskiego, 
powstań śląskich, plebiscytów na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach.

3 Por.: podobny do rozdziału IV artykuł I. S p u s t e k ,  Sprawa polska w poli
tyce Rosji w roku 1916 (Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 
1914—1939, Warszawa 1959, z. 2).



źródłowych prac L. Grosfelda, J . Knebla, I. Geissa4 trudno na ten temat napisać 
coś nowego. Dlatego też Autor z konieczności powtarza rzeczy znane.

Wiele ciekawego materiału dotyczącego polityki koalicji zachodniej wobec 
sprawy polskiej przynosi rozdział VI napisany przez J. Krasuskiego. Bardzo do
kładnie zapoznał się on z literaturą zachodnią. Cytuje szereg interesujących wy
powiedzi zachodnich mężów stanu w sprawie polskiej. Nie ze wszystkimi jednak 
wysuniętymi przez niego tezami można się zgodzić. Odnosi się wrażenie, że Autor 
w wielu wypadkach bezkrytycznie przyjął poglądy historiografii zachodniej. Wy
daje się, że przecenia on wpływ Paderewskiego na polityków i opinię amery
kańską (s. 167—169). Niekiedy polityce amerykańskiej wobec sprawy polskiej 
przypisuje intencje, których ona nie miała. Użycie przez Wilsona w orędziu do 
senatu z 22 I 1917 r. zwrotu „zjednoczona Polska” wcale nie oznaczało — jak przy
puszcza Krasuski — „że Wilson miał na myśli ziemie polskie wszystkich trzech 
zaborów” (s. 167). Zaniepokojonym wystąpieniem Wilsona politykom niemieckim — 
zauważa w rozdziale VII omawianej książki H. Zieliński (s. 187) — ambasador 
amerykański w Berlinie Gerard wyjaśniał 31 I 1917 r., że „prezydent mówiąc 
o zjednoczonej i niepodległej Polsce nie myślał o kraju, jakim on się przedstawiał 
w dawniejszym, historycznym okresie, lecz o Polsce, jaka stworzona została przez 
Niemcy i Austrię” mocą aktu z 5 listopada5. Nie wiadomo też, skąd pochodzi 
wątpliwość Krasuskiego co do tego, czy pominięcie w 13 punkcie Wilsona okre
ślenia „Polska zjednoczona” (zawartego w orędziu ze stycznia 1917 r.) było celowe, 
czy też nie (s. 174)6.

Na s. 174 Krasuski pisząc o wystąpieniu Lloyda George’a w sprawie polskiej 
z dnia 5 I 1918 r. oraz o 14 punktach Wilsona dochodzi do wniosku, że „jeśli 
sprawa polska została w tych deklaracjach szczególnie wyróżniona”, stało się to 
dlatego, „że w rezultacie aktu państw centralnych z 5-go listopada 1916 r. sama 
zasada odrodzenia państwowości polskiej w tej czy innej formie przestała być 
kwestionowana, co więcej zaś w interesie koalicji leżało przelicytowanie Niemiec 
w tej dziedzinie”. Z tezą tą nie sposób się zgodzić.- Obydwa wystąpienia mężów 
zachodnich pochodzą z 1918 r., od ukazania się aktu z 5 listopada upłynął rok, 
który przyniósł ze sobą szereg wydarzeń stawiających sprawę polską na nowej 
płaszczyźnie. W 1917 r. zwycięża w Rosji rewolucja, mająca dla sprawy polskiej 
pierwszorzędne znaczenie7. Interpretowanie wystąpień zachodnich mężów stanu 
w sprawie polskiej ze stycznia 1918 r. jako aktów mających na celu przelicyto
wanie aktu z 5 listopada jest nieuzasadnione. Ponadto należy zwrócić uwagę na 
pewne nieścisłości: deklaracja rosyjskiego Rządu Tymczasowego przyznawała Pol

4 L. G r o s f  e 1 d, Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w la
tach 1914—1918, Warszawa 1962; J . K n e b e l ,  Rząd pruski w obec sprawy polskiej 
w latach 1914—1918, Poznań 1963; I. G e i s s ,  Tzw. polski pas graniczny 1914—1918, 
Warszawa 1964.

5 Por.: H. J a b ł o ń s k i ,  Powstanie drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 
roku na tle dziejów Europy (Kwartalnik Historyczny, LXV, 1958, nr 4, s. 1041), 
oraz R. B i e r z a n e k ,  Państwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw  
zachodnich 1917—1919, Warszawa 1964, s. 27 i n.

e Por. znaną relację Dmowskiego z rozmów przeprowadzonych przez niego 
z politykami amerykańskimi: R. D m o w s k i ,  Polityka polska i odbudowanie 
państwa, Warszawa 1926, wyd. 2, s. 332—334.

7 Na s. 169 Krasuski pisze: „całkowity przewrót w ustosunkowaniu się mo
carstw zachodnich wobec Polski został spowodowany upadkiem caratu w marcu 
1917 r.” To zdanie pozostaje w kolizji z wyżej przytoczonym poglądem Autora 
na akt z 5 listopada. Ponadto po przeczytaniu tego rozdziału odnosi się wrażenie, 
że Autor nie docenia znaczenia Rewolucji Październikowej dla sprawy polskiej. 
Por. na ten temat B i e r z a n e k ,  op. cit., s. 30—34.



sce prawo do niepodległości (s. 169), ale „w militarnym związku z Rosją”, Stany 
Zjednoczone przystąpiły do wojny nie w maju 1917 r. (s. 164), lecz 6 kwietnia 
tegoż roku.

Rozdział VII, napisany przez H. Zielińskiego, omawia poglądy polskich ugru
powań politycznych na sprawy ziem zachodnich i granicy polsko-niemieckiej 
(1914—1919). Ułatwia on zrozumienie postępowania polityki polskiej wobec zachod
nich granic Polski w pierwszych latach II niepodległości. Wiele miejsca poświęca 
Autor losom sprawy polskiej na konferencji paryskiej. Wskazuje na rozbieżności 
interesów mocarstw wielkiej trójki (Francji, Anglii i Stanów Zjednoczonych) oraz 
na wpływ tych rozbieżności na ostateczne ukształtowanie się granicy polsko- 
-niemieckiej.

Część drugą rozpoczyna rozdział Z. Wroniaka pt. Rola delegacji polskiej na 
konferencję paryską przy ustalaniu polskiej granicy zachodniej. Temat podjęty 
przez Autora jak najbardziej mieści się w ramach zakrojonych tytułem pracy. 
Nasuwają się jedynie pewne wątpliwości, czy rozdział ten winien być aż tak 
obszerny, czy nie można by go było połączyć z rozdziałem napisanym przez H. Zie
lińskiego, który też mówi o działalności delegacji polskiej na konferencji pary
skiej, omawiając przy tym stanowisko polityki polskiej wobec ustalanej w Paryżu 
zachodniej granicy polskiej. Ale nawet jego obecną postać można byłoby zaakcep
tować, gdyby nie to, że podrozdział I szkicu Wroniaka jest dosłownym prze
drukiem VI rozdziału pracy tego samego Autora wydanej w 1963 r. przez Wy
dawnictwo Poznańskie pt. Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918—1919. 
Podrozdział II natomiast o tytule Działalność delegacji polskiej na konferencji 
pokojow ej jest skróconym przedrukiem rozdziału VII wspomnianej pracy, noszą
cego tytuł Sprawa granicy polsko-niem ieckiej na konferencji paryskiej a społe
czeństwo polskie (s. 96—139). Skrót polega na tym, że Autor pominął te fragmenty 
VII rozdziału książki, które mówiły o stosunku społeczeństwa polskiego do zapada
jących w Paryżu rozstrzygnięć w sprawie polskiej.

Pozostałe rozdziały części drugiej nie budzą tak krytycznych uwag. W. Petsch 
bardzo ciekawie omawia zagadnienia narodowościowe granicy polsko-niemieckiej 
(s. 271—299). Przedstawia je w konfrontacji z podobnymi problemami innych państw 
europejskich, o granicach których decydowała konferencja paryska. Dokładnie 
analizuje „zasady”, jakimi kierowała się konferencja przy rozstrzyganiu trudnych 
spraw narodowościowych.

S. Zajchowska omawiając sprawę demarkacji granicy wersalskiej wykazuje, 
że granica zachodnia Polski wytyczona traktatem wersalskim „z punktu widzenia 
naturalności środowiska geograficznego może być oceniona w większości jako 
sztuczna” (s. 307). Granica z Prusami Wschodnimi odgradzała Polskę od wy
brzeża morskiego (s. 310), natomiast granica na Górnym Śląsku przecięła „naj
bardziej zwarty górni czo-przemysłowy kompleks gospodarczy o wyjątkowym 
zagęszczeniu osad miejskich i miast, powiązanych całym splotem komunikacyjnym 
w jedną całość” (s. 315).

Rozdział XI pt. Aspekt prawny zagadnień polsko-niem ieckich w traktacie wer
salskim, napisany przez K. Skubiszewskiego, jest — jak słusznie zaznacza sam 
Autor (s. 324) — katalogiem ważniejszych zagadnień prawnych wynikających 
z traktatu wersalskiego. Należy jednak podkreślić, że jest to „katalog” opracowany 
z dużą sumiennością, starający się objąć wszystkie aspekty prawne stosunków 
polsko-niemieckich wynikające z traktatu wersalskiego. Skubiszewski zajął się 
również sprawą Gdańska (s. 347—356), która w pracy tej została pominięta, 
a bez jej uwzględnienia trudno omawiać problem polsko-niemiecki w traktacie



wersalskim. Zagadnienie traktatu mniejszościowego, którym w oddzielnym roz
dziale zajął się J . Krasuski, można było również omówić w rozdziale Skubiszew
skiego, zastanawiając się jedynie nad stroną prawną tego traktatu, tym bardziej 
że Krasuski pisał już o nim bardzo obszernie w swej wydanej niedawno mono
grafii o stosunkach polsko-niemieckich 8.

Do bardzo ciekawych należy rozdział X III (H. Batowskiego), traktujący o za
gadnieniach środkowoeuropejskich na konferencji pokojowej. Wątpliwa jest jednak 
decyzja zamieszczenia go w omawianej książce.

W skład części trzeciej weszły tylko dwa rozdziały. J. Zajda omówił kon
sekwencje ekonomiczne traktatu wersalskiego. Następstwa gospodarcze traktatu 
w dotychczasowej historiografii polskiej nie były omawiane. Do najciekawszych 
fragmentów rozdziału napisanego przez Zajdę należy podrozdział II zatytułowany: 
Traktat w ersalski a zmiany terytorialne i odszkodowania (s. 484—523). Pracę koń
czy obszerny, ciekawy rozdział J . Krasuskiego Rola Ligi Narodów w kształ
towaniu stosunków polsko-niem ieckich 1919—1939 r.

Z przytoczonych wyżej uwag nasuwają się następujące wnioski: wydana przez 
Instytut Zachodni praca nie została dokładnie przemyślana. W je j skład weszło 
szereg rozdziałów, których pominięcie nie tylko nie odbiłoby się ujemnie na książ
ce, lecz wręcz przeciwnie, spowodowałoby, że stałaby się bardziej przystępna 
i czytelna. W obecnej postaci nie jest ona ani w całym tego słowa znaczeniu 
pracą naukową, ani też popularnonaukową. Cechą książki naukowej jest odkryw
czość, tymczasem wiele rozdziałów tej pracy nie wnosi nic nowego do dotychcza
sowego stanu wiedzy o omawianych zagadnieniach. Niektóre rozdziały są dosłow
nym albo tylko nieznacznie zmienionym przedrukiem prac już publikowanych. 
Problem  polsko-niemiecki... nie jest także książką popularnonaukową. Nadanie 
takiego charakteru książce nie było intencją ani je j Autorów, ani Wydawców. 
Tytuł nie stanowi wystarczającego spoidła, łączącego poszczególne rozdziały. 
Odnosi się wrażenie, że jest to zbiór dość luźno ze sobą związanych, zróżnicowa
nych pod względem poziomu naukowego artykułów»

Adolf Juzwenko

J . K o z e ń s k i ,  CZECHOSŁOWACJA W POLSKIEJ POLITYCE ZAGRA
NICZNEJ W LATACH 1932—38, Poznań 1964, Instytut Zachodni, ss. 317.

Sprawy stosunków polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym za
czynają się powoli na tle dorobku ostatnich lat rysować w wyraźniejszych kształ
tach. Przede wszystkim pozytywnym zjawiskiem jest to, że po okresie publiko
wania przeważnie monograficznych artykułów i drobnych wydawnictw materiało
wych, które niewątpliwie wzbogaciły poważnie nasz warsztat, pojawiają się też 
próby ujęcia tematu w obszerniejszych monograficznych opracowaniach, obejmują
cych dłuższy okres i wyjaśniających sprawę w szerszych ramach historii po
wszechnej 1. Ostatnio pojawiła się po cennej pracy S. Stanisławskiej* 1 2 dość duża

ö J. K r a s u s k i ,  Stosunki polsko-niem ieckie, Poznań 1962, s. 282—343.
1 Przegląd dorobku do połowy 1963 r. podał J. Chlebowczyk w: „Slezský 

sborník”, LXII, 1964, nr 1; trzeba to uzupełnić artykułem S. Stanisławskiej o te
matyce monachijskiej (tamże, LXI, 1963, nr 3) oraz A. Szklarskiej-Lohmannowej 
o stosunkach polsko-słowackich 1919—1922 w: Studia z najnowszej historii po
wszechnej, t. V, Warszawa 1963.

2 S. S t a n i s ł a w s k a ,  W ielka i mała polityka Józefa  Becka, Warszawa 1962;



praca młodego badacza poznańskiego, dra J. Kozeńskiego * 3, próbującego opracować 
zagadnienie przynajmniej w skali drugiej połowy międzywojennego dwudziesto
lecia. Jest to pierwsza tego rodzaju i tak obszerna próba zarówno w polskiej, 
jak i czechosłowackiej literaturze historycznej, zasługuje przeto na baczną uwagę.

Opracowanie takiego tematu jest zadaniem niewątpliwie trudnym, z czego 
recenzent zdaje sobie w pełni sprawę, będąc obarczony podobnym zadaniem. 
Autor świadom ogromu zadania i materiału do opracowania, zawęził pierwotny 
plan pracy, realizując ją już nie jako pracę o stosunkach polsko-czechosłowackich, 
ale tylko jako studium „polskiej polityki zagranicznej wobec Czechosłowacji” 4 
w okresie grudzień 1931 — jesień 1938 r. Świadomie więc zdecydował się na 
pewną programową jednostronność pracy, przy czym lektura książki dobitnie 
świadczy, że nie było to posunięcie — moim zdaniem — najszczęśliwsze. Nie 
można bowiem zmienić treści pracy, którą stanowią oraz muszą stanowić stosunki 
czechosłowacko-polskie. Może wdzięczniejsze byłoby ujęcie całokształtu problema
tyki w węższych ramach chronologicznych. Trudno zgodzić się z argumentem 
przedstawionym przez Autora w przedmowie, że został on zmuszony do zawęże
nia tematu dlatego, iż „zwłaszcza brakowało materiałów czechosłowackich do 
odtworzenia dziejów polityki czechosłowackiej wobec Polski”. Stwierdzenie to 
m ija się — moim zdaniem — ze stanem faktycznym. W dochowanych z okresu 
międzywojennego materiałach praskiego Archiwum Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych jest szereg zespołów umożliwiających nawet drobiazgowe odtworzenie 
stosunku Czechosłowacji wobec Polski. Wymienię choćby bardzo bogaty zespół 
gabinetu ministra i teki polskie zespołu wydziału politycznego (Wydz. II). Akta 
gabinetu są zespołem wyjątkowo obszernym, lecz pewną ich namiastkę, ze względu 
na oszczędność czasu, ważną przecież dla zagranicznego badacza, stanowią sto
sunkowo zwięzłe akta K. Krofty, zwłaszcza teksty jego poufnych przemówień 
na regularnych spotkaniach dyrektorów departamentów, zwane potocznie „Krof- 
tovy zapisy”. Dla okresu interesującego Autora zachowane są w komplecie 
w kilku wiązkach i liczą zaledwie kilkaset stron maszynopisu. Układ poszczegól
nych referatów umożliwia nadto szybkie wertowanie zespołu. Ze względu na kie
rownicze stanowisko Krofty w przedwojennym MSZ praskim, gdzie piastował 
godność najpierw dyrektora politycznego, a potem ministra, szczególnie bliskiego 
Beneszowi, referaty te mają wartość pierwszorzędną, bo odzwierciedlają punkt 
widzenia nie tylko pojedynczego posła na placówce, wyrażającego w raportach 
często własne urazy osobiste lub polityczne, których w centrali nie brano pod 
uwagę, lecz także punkt widzenia kierowników polityki zagranicznej. Zespół ten 
umożliwia również powiązanie spraw polskich z całokształtem polityki czechosło
wackiej. Podobną zastępczą rolę (w wypadku ewentualnego braku czasu na wy
korzystanie akt gabinetu) może mieć zbiór szyfrów. Z tych źródeł Autor nie 
korzystał. Zgadzam się zresztą z opinią, że naświetlenie polityki czechosłowackiej 
wobec Polski wyłącznie na podstawie raportów poselstwa w Warszawie, będących 
jedynym źródłem archiwalnym czechosłowackiej proweniencji, z którego Autor 
korzystał, stwarzałoby poważne kłopoty5.

Pierwszy rozdział zapoznaje czytelnika z tematem pracy i obejmuje pierwsze 
niemal piętnastolecie stosunków polsko-czechosłowackich, tj. lata 1918—1932 bądź
por. rec. pióra R. Kvačka, wybitnego znawcy okresu, w: „Slezský sborník”, LXI, 
1963, nr 3.

3 J . K o z e ń s k i ,  Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 
1932—1938, Poznań 1964.

4 Tamże, przedmowa, s. 9.
5 Z polskich źródeł Autor oparł się na aktach poselstwa w Pradze i Wydziału 

Wschodniego za lata 1930—1938.



1933. Stanowi próbę ich charakterystyki na tle rozwoju sytuacji europejskiej. Jest 
w pełni zrozumiałe, że taki rozdział nie może dawać wykładu w ścisłym sensie 
monograficznego i powinien być pewną syntezą. Właśnie pod tym kątem widzenia 
pragnę poświęcić mu więcej uwagi. ,

Rozdział ów nie został — moim zdaniem — odpowiednio skonstruowany. 
Zamiast próby syntetycznego ujęcia Autor przedstawia 13 mniejszych podrozdzia
łów, raczej ze sobą nie powiązanych, które traktują szereg kwestii w sposób 
zbliżony do ujęcia monograficznego, zresztą na bardzo wąskiej bazie źródłowej, 
obejmującej w praktyce tylko literaturę, i to z pominięciem niektórych ważnych 
pozycji. Rozdział mówi o szeregu motywów i czynników, które w omawianych 
latach wpływały na ukształtowanie stosunków polsko-czechosłowackich. Nie po
rusza jednak spraw zasadniczych, mianowicie, w czym kondensował się wzajemny 
stosunek obu państw, jakie czynniki kształtowały wzajemne stosunki czy przy
najmniej stosunek Polski do Czechosłowacji, jaka była ich hierarchia, co było mo
mentem pierwszoplanowym, a co dalszym, jakie miejsce zajmowała Czechosłowacja 
(lub np. jakie chciano, aby zajmowała) w polskiej polityce zagranicznej lat dwu
dziestych, jakie miejsce w wyobrażeniach polskich mężów stanu należało się 
Czechosłowacji w istniejącym układzie w Europie środkowej6. Niewątpliwie, 
Autor poruszył w pracy cały szereg spraw z tym związanych, czytelnik jednak 
jest zmuszony sam wyciągnąć wnioski z poszczególnych podrozdziałów, żeby 
w ogóle uzyskać obraz całości. Autor nie zawsze uwzględnia w odpowiednim 
stopniu hierarchię faktów i wydarzeń; sprawie ogólnoeuropejskiego znaczenia, jaką 
było Locarno, poświęca tyle samo miejsca co sztucznie rozdmuchiwanemu szumowi 
dziennikarskiemu wokół wywiadu T. G. Masaryka w 1930 r. w sprawie m. in. tzw. 
korytarza 7.

Po naszkicowaniu w pierwszych czterech podrozdziałach8 niektórych ważniej
szych wewnętrznych i zagranicznych problemów Polski w okresie pomajowym 
zajmuje się Autor już ściślej sprawami polsko-czechosłowackimi, przedstawiając 
na wstępie krótko konflikt cieszyński. Oczywiście, że w takim skrócie nie można 
uwzględnić wszystkich szczegółów, zadziwiają jednak poważne uproszczenia do
tyczące kwestii nie tylko ważnych, ale nawet w dość wystarczającej mierze już 
wyjaśnionych w literaturze przedmiotu, jak np. sprawa treści znanej ugody 
z 5 X I 1918 r .9 lub kwestia wyraźnej charakterystyki pozycji obu stron jako

0 Autor pominął, niestety, w ogóle tak ważny moment, jakim był fakt rywali
zacji obu państw o czołowe miejsce w grupie mniejszych i średnich państw w na
szej części Europy, co — wydaje się —  trzeba będzie uważać za decydujący 
moment we wzajemnych stosunkach od ich zarania w 1918 r. Niebawem Czecho
słowacja uzyskała dzięki Małej Entencie szersze zaplecze polityczne, Polska nato
miast, z ambicjami mocarstwowymi, starająca się montować różne bloki, była 
niemal izolowana.

7 K o z e ń s k i ,  op. cit., s. 27—28 i 32—33.
8 Aluzja Autora do spraw litewskich i jakiejś „życzliwości Pragi dla Kowna 

i wspierania litewskiej samodzielnej polityki” (s. 17) opiera się na znanej nazistow
skiej pracy K. Witta o Śląsku Cieszyńskim, gdzie Witt tylko bardzo mętnie 
wzmiankuje, iż „man läßt, soweit es die europäische Wohlanständigkeit gestattet, 
sein [tzn. praskiego MSZ — J . V.] Interesse an der Rolle Litauens durchblicken” 
(Autor cytuje mylnie s. 284 zamiast 254, podobny błąd powtarza się w przyp. 13 
na s. 19). Zgadzam się z tym, iż przy ul. Wierzbowej nawet w tak błahym akcie 
kurtuazji dyplomatycznej, jaką było złożenie wieńca na grobie Nieznanego Żoł
nierza i dekorowanie kilku oficerów przez czechosłowackiego charge ďaffaires 
(nie było tam nawet posła!), węszono jakieś „knowania” i snuto daleko idące 
wnioski. Nie miało to jednak nic wspólnego z faktycznymi posunięciami politycz
nymi Pragi.

9 Nie jest jasne, na czym opiera (s. 20) Autor niesłuszne twierdzenie, iż 5 XI



konfliktu zasady etnograficznej z historyczną10. Poważne wątpliwości budzą 
również wywody o wpływie „czeskiej burżuazji” na ostatnią decyzję mocarstwa11.

Jest oczywiste, że stosunki polsko-czechosłowackie wiązały się z szerszą 
problematyką europejską. W rozdziale wstępnym Autor przedstawił pokrótce sto
sunki polsko-niemieckie, polsko-radzieckie i polsko-francuskie. Wydaje mi się, 
że chociażby w skróconej formie powinien był podać czytelnikowi również zwięzłą 
charakterystykę tych samych spraw w zagranicznej polityce Czechosłowacji. Wiąże 
się to bardzo ściśle z ogólnymi sformułowaniami Autora na temat stosunku Cze
chosłowacji do Polski w pierwszym dziesięcioleciu międzywojennym. Sądy te for
mułuje Autor w kilku miejscach, mniej więcej w sensie całkowitej obojętności 
Czechosłowacji w stosunku do Polski i je j problemów12, przyjmując za motyw 
postępowania czeskiego „obawy przed angażowaniem się w przewidywany konflikt 
polsko-niemiecki czy polsko-radziecki” 13. Posuwa się nawet do stwierdzenia, że 
Czechosłowacja traktowała sprawę granic Polski nieżyczliwie i granicę polsko- 
-radziecką i polsko-niemiecką kwestionowała „w duchu Polsce nieprzyjaznym” 14. 
To są zarzuty naprawdę poważne, zadziwia przeto nieco stwierdzenie, że nawet 
w okresie przed Beckiem Polska zabiegała „o pozyskanie Czechosłowacji jako 
sojusznika” 15. Spójrzmy więc, jak sprawy wyglądają w szerszym świetle źródeł.

W związku z powyższą oceną zamieścił Autor — niestety dopiero w zakoń
czeniu swoich rozumowań — wzmiankę, iż od początku dzielił Polskę i Czecho
słowację „brak wspólnych celów w polityce zagranicznej” 16. Zgadzam się w pew
nym stopniu z sądem, że na. wzajemnym stosunku obu państw zaważył przede 
wszystkim ich odmienny pogląd na całokształt systemu wersalskiego, którego były 
członkami i w pewnym sensie nawet tworami. Czechosłowacja ze zrozumiałych 
względów zdecydowanie stała na zasadzie „pacta sunt servanda” wobec serii trak
tatów podparyskich. Polska natomiast, choć bezpośrednio i otwarcie zagrożona 
przez roszczenia imperializmu niemieckiego, z uparciem godnym lepszej sprawy 
popierała rewizjonizm węgierski, wymierzony przeciwko traktatowi w Trianon, 
stanowiącemu część składową systemu wersalskiego. I to nie tylko chyba plato- 
nicznie czy przez tolerowanie propagandy, lecz nawet demonstracyjnie, oficjalnym 
aktem państwowym, jakim było odmówienie tyle spóźnionej ratyfikacji wspo
mnianego traktatu w 1927 r .17

1918 r. zawarto „ugodę rozgraniczającą sporny obszar”, ponieważ przeczy temu 
wyraźnie tekst dokumentu, specjalnie podkreślający, że ma na celu tylko tym
czasowy podział stref administracyjnych, co jest rzeczą zasadniczo odmienną!

10 Teza ta jest niewątpliwie przejęta ze starszej literatury; bardzo poważną 
wagę, jaką przywiązywano w memoriałach czechosłowackich do argumentacji 
ekonomicznej, ujawnia nawet pobieżne przejrzenie tych materiałów, które Autor 
pominął.

11 Autor nie precyzuje, czy rozumie pod tym terminem przynależność narodową 
czy terytorialną, pomija zupełnie rolę kapitału niemieckiego i francuskiego, który 
miał poważny wpływ na ostateczną decyzję. O staraniach polskich o pozyskanie 
ich względów informuje ciekawie np. pamiętnik Latinika, obszernie traktuję te 
sprawy w pracy Ceskopolské vztahy v letech 1918—1920 a Těšínské Slezsko, Ostra
wa 1961.

12 K o z e ń s k i ,  op. cit., s. 288.
13 Tamże, s. 33; podobne opinie również na s. 32.
14 Tamże, s. 288, podobnie s. 17.
15 Tamże, s. 288, podobnie s. 30.
10 Tamże, s. 288, nie próbuje jednak dociec, dlaczego.
17 Tamże, s. 29, 19; ocena tego tylko przytoczeniem słów, iż „nie chciano psuć 

harmonii” między Warszawą i. Budapesztem, jest dziwnie łagodna, chodzi przecież 
o cios skierowany w system wersalski (racja, na razie bez skutków prawnych lub 
.faktycznych) i jak najformalniejsze oficjalne solidaryzowanie się z rewizjonizmem



Omówmy sprawę granicy polsko-radzieckiej. Jest rzeczą w literaturze dość 
znaną, iż niemal nikt poza Polską nie pragnął wykreślenia tak daleko na wschód 
granicy polskiej, jaka została ustalona przez traktat ryski. Polityka czechosłowacka 
uważała za właściwą wschodnią granicę Polski rzekę Bug, co wyraźnie zaznaczył 
np. Svehla w grudniu 1918 r. członkowi polskiej misji rządowej w Pradze* 18. 
Wychodzono z założenia, iż w Rosji dojdzie do restauracji jeżeli nie monarchii, 
to republiki burżuazyjnej i że próba realizacji programu aneksji na wschodzie 
uwikła Polskę — z wynikiem przesądzonym — w trwały spór z Rosją. Choć 
z różnych względów i platform politycznych, wszystkie odłamy społeczeństwa 
czechosłowackiego jednomyślnie odrzucały w jakiejkolwiek byłoby to postaci 
„polską misję na wschodzie”, sądzę zresztą, iż pogląd ten był realistyczniejszy od 
ówczesnego punktu widzenia większości społeczeństwa polskiego. Owszem, wskutek 
wyjątkowego splotu wydarzeń udało się legiony czechosłowackie wciągnąć w inter
wencję antyradziecką, jednocześnie jednak w kraju niemożliwe było zmontowanie 
jakiegoś korpusu interwencyjnego. Nawet jeśli później w ustroniu gabinetów 
dyplomatycznych można było zmontować takie czy inne posunięcie z ostrzem 
antyradzieckim, to jednak żaden trzeźwo myślący polityk czechosłowacki nie mógł 
w 1924 r. myśleć o otwartym zawarciu konwencji wojskowej z Polską, jeżeli 
warunkiem miało być wymierzenie je j nie tylko przeciw Niemcom, lecz również 
przeciw ZSRR, jak sformułowane to zostało przez Polskę 19. Krytyczne nastawienie 
najszerszych warstw Czechów i Słowaków do podstaw polskiej polityki wobec 
Rosji oraz przede wszystkim tradycyjny rusofilizm wykluczały takie posunięcie. 
Zawarcie konwencji wojskowej jest — myślę — tego rodzaju aktem, że wymaga 
prawdziwego zbliżenia dwu państw. Taka sytuacja jednak w 1924 r. nie istniała20. 
Zresztą pomimo tego sztab czechosłowacki liczył w wypadku wojny z Niemcami 
na współpracę z Polską21.

Wypada jeszcze zaznaczyć, iż w interesie możliwości rzeczywiście wzajemnie 
lojalnej współpracy polsko-czechosłowackiej polityka praska nawet w sprawie 
traktatu ryskiego nie była w takim stopniu nieugięta, jak stara się to przedstawić 
Autor, cytując — za pośrednictwem Studnickiego — jakąś wypowiedź Kramářa22. 
Mianowicie w protokole dodatkowym umowy z 6 X I 1921 r. Czechosłowacja przy
jęła pewne zobowiązania w tym kierunku23 24. Jeżeli chodzi o sprawę granicy ryskiej 
na terenie Galicji Wschodniej, to chociaż problemy ukraińskie odczuwano w Cze
chosłowacji bardzo żywo i śledzono je przeważnie z sympatią, rząd czechosłowacki 
przyjął dość daleko idące zobowiązania popierania starań polskich o uznanie 
przynależności tej dzielnicy do państwa polskiegoM, nie ograniczając się tylko

węgierskim, wymierzonym nie tylko przeciw Czechosłowacji, lecz również Rumunii 
i Jueosławii.

18 Por. V a l e n t a ,  op. cit., s. 17.
19 K o z e ń s k i ,  op. cit., s. 30.
20 Wystarczy wspomnieć tylko o kampaniach prasowych związanych ze sprawą 

Jaworzyny, jątrzących nie tyle sentyment, ile szowinizm.
21 Por. ostatnio V. O l i v o v á ,  R. K v a č e k ,  referat w pracy zbiorowej 

Z dějin československo-polských vztahů, Praha 1964, s. 20.
22 Mam poważne wątpliwości, czy można uważać właśnie Kramářa za wła

ściwego rzecznika czechosłowackiej polityki zagranicznej; Autor nie wykorzystał, 
niestety, żadnego z obu zbiorów przemówień Benesza z lat 1919—1934.

23 „Le Gouvernement Tchécoslovaque s’engage ä ne rien entreprendre qui prise 
porter atteinte au traite de Riga et au réglement de la question des frontiěres. 
orientales de la Pologne, établies par ce Traité”. AMZV, ASS, L 100, oryginał.

24 Mianowicie „a préter son entier concours politique, dans la mesure du 
possible, pour soutenir les droits de la Pologne en Galicie Orientale”. Tamże.



do désintéressement, jak sądzi — widocznie na podstawie znajomości tylko litera
tury ■— Kozeński ^

Co do drugiego zarzutu, mianowicie stanowiska Pragi wobec granicy polsko- 
-niemieckiej, Autor nie zamieszcza żadnej wzmianki o poparciu czechosłowackim, 
wyświadczonym Polsce w sprawie Górnego Śląska, choć w 1921 r. oceniano tę po
moc w MSZ bardzo pozytywnie25 26. Czechosłowacja trzymała się stanowczo zasady 
utrzymania granic wersalskich Niemiec wobec wszystkich ich sąsiadów. Była to 
jedna z niezmiennych myśli przewodnich polityki Czechosłowacji w całym dwu
dziestoleciu. Jeżeli chodzi o stanowisko w sprawie korytarza, najwięcej chyba 
atakowanego punktu granic polsko-niemieckich, można wskazać na opinię wy
rażoną w okresie lokarneńskim przez organ prasowy praskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych27, jak również na bardzo wyraźne sformułowania odpowiedzialnych 
kierowników czechosłowackiej polityki zagranicznej28.

Jest zadziwiające, jak mało miejsca poświęcił Autor recenzowanej pracy sto
sunkom polsko-czeskim w okresie Locarna oraz umowom polsko-czechosłowackim 
w kwietniu 1925 r. 29f nie przytaczając szeregu istotnych momentów i opierając 
swe sądy przeważnie na literaturze nie znającej źródłowego materiału praskiego 30. 
Bezpośrednio z Pragi wyszła zaraz po przedstawieniu pierwszej propozycji Strese- 
manna zawarcia paktu gwarancyjnego inicjatywa podjęcia rokowań z Warszawą. 
Całą przedlokarneńską politykę Czechosłowacji wobec Polski — z wyjątkiem for
malnego wyliczenia umów podpisanych w kwietniu w Warszawie, lecz bez ich 
oceny — potrafił Autor streścić w zdaniu, iż Benesz „zachowywał jedynie pozory 
solidarności z Polską”, czego dowód widzi w fakcie, iż „był skłonny do nawiązania 
lepszych kontaktów z Niemcami, o co zabiegał Stresemann i co musiało nastąpić 
kosztem Polski” 31, nie precyzując owego „kosztem”.

W najnowszej czechosłowackiej literaturze przedmiotu, której niestety Autor 
nie zna32, dowiedziono właśnie, iż seria umów z Polską sprowokowała na Zacho
dzie szereg bardzo nieprzychylnych wobec Czechosłowacji opinii i nawet pogróżek 
ze strony inicjatorów i protektorów paktu gwarancyjnego. Umowami z kwietnia 
1925 r. Czechosłowacja niewątpliwie dyplomatycznie wsparła pozycję Polski, która 
znajdowała się w pełnym ogniu ataków niemieckiego rewizjonizmu, powszechnie 
bowiem podejrzewano — częściowo pod wpływem prasy polskiej, która wyniki

25 K o z e ń s k i ,  op. cit., s. 26.
26 Dzięki łaskawemu zaproszeniu redakcji „Sobótki” miałem zaszczyt opubliko

wać na ten temat artykuł w tym piśmie (XVII, 1963, nr 1).
27 A. H [a j n], Otázka tzv. polského koridoru  (Zahraniční politika, 1925, s. 1469— 

1472), można przytoczyć dalsze głosy prasy przyjazne Polsce.
28 Krofta wyraźnie stwierdził np. na jednej z poufnych odpraw, iż „jest ewi

dentnym interesem naszym, żeby sprawy nie ruszać, oraz interesem Francji, aby 
nie rozbijano wspólnego frontu antyniemieckiego. W tym sensie trzeba wpływać 
na Francję”. AMZV, Kroftovy zápisy, 3 X I 1932, wzmianka o Francji jest reakcją 
na informację, iż niemiecka propaganda w sprawie korytarza zyskuje coraz więcej 
posłuchu w politycznych sferach Paryża.

29 K o z e ń s k i ,  op. cit., s. 27—28, w praktyce jedyna strona!
36 Powołuje się na pracę W a n d y c z a ,  France and her Eastern Allies, arty

kuły Gąsiorowskiego oraz pracę J. Krasuskiego o stosunkach polsko-niemieckich. 
Por. referat V. Olivovej o pracy Krasuskiego, wskazujący na luki właśnie w trak
towaniu spraw czechosłowackich (Československý časopis historický, XII, 1964, 
nr 1, s. 134—135, dalej skrót: CSCH).

31 K o z e ń s k i ,  op. cit., s. 28; podobnie s. 23 ze sformułowaniem jeszcze ostrzej
szym.

32 R. B ř a c h ,  Locarno a československá diplomacie (CSCH, VIII, 1960, nr 5). 
Osobiście nie zgadzam się w pełni z wszystkimi konkluzjami R. Břacha, co mar
ginesowo zaznaczam.



pobytu Benesza w Warszawie znacznie wyolbrzymiła — zawarcie jakichś tajnych 
umów antynierńieckich. Umowa handlowa z kwietnia 1925 r. zapewniła ponadto 
Polsce w czasie wojny możliwość tranzytu materiałów wojskowych przez teryto
rium Czechosłowacji, a następnie przyznano Polsce nawet uprzywilejowane sta
nowisko na wypadek wojny lub tylko napięcia politycznego: Czechosłowacja zobo
wiązała się traktować wtedy Polskę na równi ze swymi bliskimi sojusznikami, 
członkami Małej Ententy33 34 35 *. Racja, iż po tej wykazanej pomocy Czechosłowacja 
nie pragnęła identyfikować swego stanowiska pod żadnym absolutnie względem 
z pozycją Polski i miała ochotę zawrzeć umowę arbitrażową z Niemcami, otwiera
jącą możliwości uregulowania stosunków z mniejszością niemiecką w Czecho
słowacji, co się rzeczywiście też spełniło. Sądzę więc, iż można sprawiedliwie skry
tykować ówczesną czechosłowacką politykę za brak przewidywania zagrożenia 
w przyszłości Czechosłowacji przez odradzający się niemiecki imperializm, pomimo 
faktu, iż w 1925 r. rewizjonizm niemiecki Czechosłowację raczej pomijał. Trudno 
jednak formułować wniosek w sposób tak lapidarnie jednostronny, jak to czyni 
Autor omawianej książki. Jeżeli już mowa o kwestii rewizjonizmu, nasuwa się 
pytanie, na podstawie jakich materiałów Autor sformułował tezę o profrancuskim 
i proczechosłowackim nastawieniu Polski wobec koncepcji unii celnej niemiecko- 
-austriackiej, która przeczy dotychczas znanym faktom3i.

Wydaje mi się, iż można konkludować, że stosowana przez Autora metoda 
wysuwania zbyt pochopnych wniosków nie przyczyniła się do narysowania jasnego 
obrazu stosunków polsko-czechosłowackich czy miejsca Czechosłowacji w polityce 
polskiej lat dwúdziestych. Rozdziały II—VI stanowią właściwy trzon książki. 
Uwaga Autora koncentruje się tutaj na trzech zasadniczych kwestiach: sprawy 
polskiej mniejszości na Śląsku Cieszyńskim, polskiej penetracji na Słowację oraz 
sprawy stosunków na szczeblu dyplomatycznym. W zasadzie przyjęta kolejność 
chronologiczna jest kilkakrotnie przerywana w sposób niezrozumiały, tak jest 
z całym rozdziałem V, sprawy stosunków polsko-czechosłowackich w 1937 r. są 
omawiane dopiero po Anschlussie ^

Wspomniany rozdział V jest osobnym problemem. Z trudem mogę zrozumieć, 
dlaczego dotąd sprawy słowackie zostały raczej usunięte na ubocze i dlaczego 
w połowie lat trzydziestych Autor przerywa narrację, żeby wyjaśniać różne 
aspekty dziejów Słowacji, od pierwszej wojny światowej poczynając. Przeprowa
dzona próba zarysu polityki i problematyki słowackiej w ramach CSR nie jest 
jednak najszczęśliwsza, przede wszystkim dlatego, że Autor programowo ogranicza 
się tylko do śledzenia autonomizmu słowackiegox , wskutek czego wypaczenie 
obrazu Słowacji jest nieuniknione. Szczególnie czeskiego lub słowackiego czy

33 Jest zaskakujące, że Autor nie uważał za właściwe przytoczyć ważnego i wy
bitnego faktu, podanego w publikacji, z której zresztą często korzysta i z której 
cytuje w tym miejscu inną informację z tej samej strony! — O Československé 
zahraniční politice v letech 1918—1939, Praha 1956, s. 131.

34 Przez Autora często cytowany K. B a d e r ,  Stosunki polsko-czeskie, War
szawa 1938, s. 29—30, stwierdza wyraźnie, iż „w całej tej sprawie i w namiętnej 
debacie genewskiej nasz minister spraw zagranicznych milczał”. Krofta stwierdził 
wobec dyrektorów departamentów 9 IV 1931 r., iż Warszawa spodziewała się 
widzieć w tym projekcie odwrócenie uwagi Niemiec od korytarza na południowy 
wschód i przez to pierwszoplanowe zagrożenie Czechosłowacji, ostateczny stosunek 
Polski do planu unii celnej charakteryzował jako „opór bardzo wstrzemięźliwy”.

35 Patrz rozdział VI.
30 K o ż e ń s k i ,  op. cit., s. 185; motywacja opierająca się tylko na stwierdzeniu, 

iż „politycy polscy interesowali się tylko tym stronnictwem”, wydaje mi się bardzo 
krucha.



telnika muszą razić pewne cechy narracji, nie można bowiem brakiem źródeł 
tłumaczyć faktu niezajęcia przez Autora stanowiska wobec tak ważnego w jego 
rozważaniach problemu, jakim była tzw. umowa pittsburská37, informowanie 
czytelnika, iż Tuka został uwięziony wskutek jakichś jego „antypaństwowych 
teorii prawnych”, bez słowa o tym, że skazany został z powodu swej działalności 
antypaństwowej, zdrady stanu, którą mu w procesie (choć jeszcze nie w całym 
faktycznym zasięgu) udowodniono i do której się częściowo przed amnestionowa- 
niem po kilku latach więzienia przyznał38. Choć Autor miał już do dyspozycji 
najnowszą pracę słowacką dotyczącą tematu i wyczerpująco omawiającą sprawę39, 
nigdzie nie przeprowadził rzeczywistej analizy korzeni i rozwoju słowackiego 
autonomizmu 40. Również posługiwanie się — nawet parafrazując — terminologią 
p. Papee, nie jest — moim zdaniem — najszczęśliwsze41. Poświęcając tyle miejsca 
sprawom słowackim, Autor nie uwzględnił charakterystycznego faktu, iż przy
gotowywanie autonomistycznej platformy przez Tukę w 1938 r. odbywało się w naj
ściślejszym porozumieniu i przy aktywnym współudziale nie tylko polskich pla
cówek dyplomatycznych w Czechosłowacji, ale nawet MSZ42.

Bardzo delikatnie wspomina Autor znaną podróż Hlinki et consortes do 
Paryża w 1919 r., nie przytaczając je j faktycznej treści, która chyba byłaby jak 
najmniej w zgodzie z tezą Autora o „raczej emocjonalnym” traktowaniu spraw 
słowackich w pierwszym dziesięcioleciu43. Bardzo liberalnie potraktował też Autor 
realizację polskiego désintéressement w sprawach słowackich, wyrażonego w ukła
dzie z 1921 r. Zadziwiające jest, że próbuje On stawiać znak równania między 
„demonstracjami młodzieżowymi” i znaną oficjalną demonstracją z okazji przy
bycia do Gdyni delegacji słowackich autonomistów z USA w 1938 r., choć w litera
turze przedmiotu podano nie tak dawno o wiele przenikliwszą analizę całej 
afery44 45. Pod znakiem zapytania należy — sądzę — postawić podrozdział dotyczący 
polskich publikacji w kwestii słowackiej, skoro Autor traktuje je na równi z inną 
literaturą, czy to naukową, czy to solidną publicystyczną, nie zwracając w ogóle 
uwagi czytelnika na ich brukowy, szkalujący i nawet dosłownie brudny charakter. 
Przytoczony ustęp pióra sławetnego Janowi cza działa — zamiast charakteryzo
wać — raczej dezorientacyjnie na czytelnika4,4

Wiele uwagi poświęcił Autor, zwłaszcza w rozdz. III, mniejszości polskiej 
w Czechosłowacji w latach trzydziestych. Z przyjemnością stwierdzam, iż ten tzw. 
„drażliwy” aspekt omawia spokojnie i rzeczowo, opierając się na materiałach

37 Tamże, s. 182.
38 Cytowana przez Autora w innych miejscach rozdziału literatura zawiera 

sporo informacji w tej sprawie, dość przecież poważnej dla kształtowania opinii 
czytelnika, nie będącego specjalistą — slovakistą. Tylko raz wspomina delikatnie, 
iż Węgrom udało się „podporządkować sobie jedynie dwóch wybitniejszych poli
tyków: V. Dvorcsaka oraz V. Tukę” (s. 183), co nie jest równoznaczne z faktyczną 
dosłownie agenturalną czynnością Tuki. Co do formatu politycznego Dvorcsaka 
można mieć poważne wątpliwości.

39 J. K r a m e r ,  Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1918—1929, Brati
slava 1962, zresztą cytowana w pracy.

4U Absolutnie pomija np. podłoże klasowe ruchu lub tak ważną sprawę, jak 
proces wewnętrznej faszyzacji partii Hlinki.

41 K o z e ń s k i ,  op. cit., s. 217, mowa o tzw. „czechizacji” Słowacji; w rzeczy
wistości nie idzie o jakieś wynaradawianie, jak można by z tego wnioskować, lecz 
o zbliżenie społeczeństw czeskiego i słowackiego.

42 Zwróciła na to uwagę S t a n i s ł a w s k a ,  op. cit., s. 77—78, przyp. 52.
43 K o z e ń s k i ,  op. cit., s. 289.
44 Tamże, s. 220, 221; S t a n i s ł a w s k a ,  op. cit., s. 80—83.
45 K o z e ń s k i ,  op. cit., s. 207—208.



przeważnie dotąd nie wykorzystanych46. Szkoda, iż nie skorzystał znów z naj
nowszej literatury przedmiotu47 dotyczącej obrazu działalności polskich komuni
stów w Czechosłowacji. Do pełnego zorientowania czytelnika przyczyniłoby się — 
moim zdaniem — jeszcze przynajmniej szkicowe zafiksowanie publicznego, kultu
ralnego i gospodarczego życia mniejszości polskiej, nie zaś ograniczanie się wy
łącznie do dziedziny polityki. Dyskusyjne — myślę — są dedukcje Autora odnośnie 
do liczebności mniejszości, co zresztą wspomina tylko marginesowo48.

Nie można na tym miejscu zajmować się szczegółami kilkudziesięciu pod
rozdziałów o stosunkach dyplomatycznych i w detalach stwierdzać faktograficzne 
novum lub luki heurystyczne pracy. Wymagałoby to nadmiernego zwiększenia 
objętości moich rozważań. Obawiam się, iż nie w tych sprawach leży dorobek 
pracy. Zresztą również tu drogi snucia wniosków przez Autora są zadziwiające 
i niezwykłe. Przecież celem monografii jest nie tylko ustalenie treści takiej czy 
innej rozmowy czy noty, lecz użycie tych ustaleń do budowy pewnej konstrukcji 
czy rekonstrukcji dziejowej, do osiągnięcia pewnej syntezy, odzwierciedlającej 
podstawowe momenty rozwoju historycznego.

Na jakich fundamentach więc opiera Autor swój — logicznie biorąc główny — 
końcowy wniosek, iż Beck (tak samo jak jego poprzednicy) „zabiegał o pozyskanie 
Czechosłowacji jako sojusznika w ewentualnym konflikcie z Niemcami, co się 
jednakże nie udało” 49. W jaki sposób pasuje to do punktu wyjściowego jego roz
ważań, tzn. do znanej rozmowy Piłsudskiego z Beckiem w grudniu 1931 r. Prze
cież od tego czasu polityka Polski orientowała się w zasadzie na perspektywę 
niezbyt odległego rozpadu lub rozbicia Czechosłowacji, łącząc z tym realizację 
swych pretensji do Śląska Cieszyńskiego, planów „Trzeciej Europy” itd. Przy 
istnieniu takiej premisy nie można przecież poważnie utrzymywać, zakładać lub 
dedukować lojalnych, szczerych i normalnych stosunków sojuszniczych. Z żywym 
trupem nie omawia się przecież spraw matrymonialnych. Zresztą Autor sam 
stwierdza, iż „przychylność Warszawy wobec Pragi ujawniała się jedynie w mo
mentach wzajemnego napięcia we wzajemnych relacjach Polski i Niemiec hitle
rowskich, a zwłaszcza w chwilach gdy ze strony Niemiec zagrażało Polsce realne 
niebezpieczeństwo” 50. Takie krótkotrwałe manewry, kolidujące z kursem zasadni
czym, mogą, jeżeli próbuje się z nich wysnuwać daleko idące wnioski, prowa
dzić — moim zdaniem — najwyżej do aluzji do roli „murzyna”, który po zro
bieniu swego może bez pretensji odejść.

Ogólne spojrzenie na recenzowaną książkę prowadzi mnie do oceny, iż nie 
spełniła ona oczekiwań, z którymi będzie ją historyk lub miłośnik historii otwie
rać. Osobiście tego żałuję. Zasady metodologii nie są konsekwentnie realizowane, 
w zbyt wielu sytuacjach, w których oczekiwaliśmy od Autora zajęcia pewnego 
stanowiska, sformułowanie tezy lub hipotezy ogranicza się do skrajnie obiektywi- 
stycznego kolejnego przytoczenia często bardzo różniących się punktów widzenia 
lub odsyłania czytelnika do literatury reprezentującej znów skrajnie przeciwstawne 
pozycje. Gdzie indziej, i to nawet w sprawach zasadniczej wagi, wyciąga Autor

40 Miałem możność przejrzeć w 1963 r. akta poselstwa praskiego oraz P III 
W  AMSZ.

47 O. K á ň a, KSC na Ostravsku v bojích na obranu republiky proti nebezpečí 
fašismu a války, Ostrava 1962, s. 282.

48 K o z e ń s k i, op. cit., s. 81—82; powołanie się na Poboga-Malinowskiego 
nie ma pokrycia na wskazanym miejscu; przypis nie przytacza — w sensie tekstu — 
żadnego wydawnictwa krajowego.

49 Tamże, s. 288.
5U Tamże, s. 129.



znów przedwczesne wnioski, nie uwzględniając całego wachlarza dzisiejszego zasobu 
dostępnych informacji.

Trzeba ocenić pozytywnie, iż praca wprowadziła do obiegu naukowego pewną 
ilość dotychczas szerzej nie znanego materiału archiwalnego. Sądzę jednak, iż 
w ręce czytelnika dostaje się ten materiał raczej w postaci półfabrykatu, który 
wymaga jeszcze wielkiego wkładu pracy autorskiej w trakcie dojrzewania. Obraz 
stosunków polsko-czechosłowackich, utworzony tylko na podstawie recenzowanej 
pracy, byłby niepełny i nieadekwatny. Sądzę, iż historycy tak polscy, jak czecho
słowaccy będą musieli obraz ten znów narysować.

Jaroslav  Valenta

DOLNY &LĄSK, pod redakcją W. Biełowicza, Wrocław 1963, Zakład Narodo
wy im. Ossolińskich — Wydawnictwo.

Przygotowane już od kilku lat wydawnictwo to trafiło do rąk czytelnika 
u progu jubileuszowego roku Polski Ludowej. Zarówno ten fakt, jak i bilansująca 
nasze sukcesy na ziemi dolnośląskiej treść książki sprawiają, iż znalazła ona swe 
poczesne miejsce wśród licznych pozycji literatury dorobkowej.

Do zbiorowej pracy nad ukazaniem osiągnięć milionów Polaków, dzięki którym 
zniszczone przez wojnę tereny województwa wrocławskiego i jego stolicy — Wro
cławia szybko wyłoniły się z chaosu powojennej godziny zerowej i zdobyły jedną 
z czołowych pozycji w ekonomicznym i kulturalnym pejzażu Polski, zaprzęgnięto 
przednie pióra wrocławskiej publicystyki. To też zaważyło na charakterze oma
wianej publikacji: autorzy poszczególnych je j części, korzystając bądź z publiko
wanych już przekazów, bądź z materiałów urzędowych, a także z kilku prac przy- 
czynkarskich wrocławskiej nauki, uporządkowali stan wiedzy o różnych dziedzi
nach życia gospodarczego i kulturalnego na Dolnym Śląsku, by na tej podstawie 
móc wzbogacić nasze wiadomości o szereg interesujących syntez.

Znany popularyzator W. Walczak nakreślił w swym szkicu Miasta i krainy 
Dolnego Śląska  barwną panoramę naszych ziem. Przeplatają się w niej elementy 
geograficzne, historyczne, etnograficzne, architektoniczne i literackie. Autor szcze
gólną uwagę zwrócił na zachowane na Dolnym Śląsku ślady polskości, świadczące 
niezbicie o naszym historycznym tytule do ziem nadodrzańskich. Interesujące są 
jego informacje o poszczególnych miastach, które często robią wrażenie swoistego 
dykcjonariusza. Zasługa to Autora, czy też nieodpowiednie założenie szkicu — 
problem do dyskusji. Osobiście sądzę, że zbyt wielokierunkowa jest owa panorama; 
sąd — jak się wydaje — tym bardziej uzasadniony, gdyż w kolejnych szkicach inni 
Autorzy znacznie szerzej referują poszczególne elementy.

Najbardziej ambitnie podszedł do swego zadania K. Krzyżagórski, omawia
jący problematykę przemysłu naszego regionu. Znany ze swego barwnego stylu, 
wielkiego temperamentu publicystycznego i talentu do prześwietnych kalamburów. 
Autor tego opracowania narzucił sobie godne uznania rygory rzeczowości i komu
nikatywności. Zebrał rozległy materiał współczesny, sięgnął do dawnych publika
cji niemieckich i wprowadzając własne kryteria oceny przedmiotu dokonał kon
frontacji naszego dorobku (do 1960 r.) ze stanem gospodarki niemieckiej z 1938 r. 
Wnioski Krzyżagórskiego podbudowane są solidnym materiałem statystycznym. 
Z jego wywodów wyłania się bardzo konkretny kształt wytwórczości przemysło
wej Dolnego Śląska, i to we wszystkich branych w naszym życiu ekonomicznym 
pod uwagę wskaźnikach: produkcji globalnej, udziału w produkcji eksportowej,



zatrudnienia, proporcji między poszczególnymi gałęziami, wielkości absolutnych 
różnych rodzajów przemysłu na tle Polski itd. Daje nam też Autor usystematyzo
wany przegląd różnych dziedzin wytwarzania — od przemysłu wydobywczego aż 
po rzemiosło. W sumie bardzo solidne, przejrzyste studium o przemysłowym awan
sie tych ziem w Polsce Ludowej. Warte ono jest oddzielnego, poszerzonego o naj
nowsze materiały wydania.

Warunki glebowe rolnictwa dolnośląskiego, zarys jego rejonizacji w oparciu
0 naturalne warunki, rozwój produkcji rolniczej, w ciągu naszego gospodarowania 
na tych ziemiach oraz charakterystyka produkcji wedle sektorów (prywatne, pań
stwowe, spółdzielcze, kółka rolnicze itd.) — oto problemy składające się na pracę 
Z. Paprotnego. Czerpiąc z oficjalnej statystyki i literatury naukowej (z wrocław
skiej WSR) oraz z materiałów resortowych narad wojewódzkich władz państwo
wych i partyjnych przedstawił Paprotny zwartą syntezę stanu, naszego rolnictwa. 
Również u niego znajdzie czytelnik korzystną dla nas konfrontację naszego do
robku ze szczytowymi osiągnięciami Niemców.

W dziale Oświata, nauka, kultura I. Rutkiewicz zebrał i uporządkował mo
żliwie wszystkie dane charakteryzujące omawiane dziedziny naszego życia. Jest to 
dobry przewodnik po naszych szkołach, uczelniach, teatrach, pracowniach nauko
wych i związkach twórczych.

Trudne zadanie do spełnienia miał R. Karpiński. Mimo istnienia pewnych 
dalekosiężnych założeń planowych pisanie o perspektywach rozwojowych Dolnego 
Śląska jest zawsze ryzykowne. Karpiński starał się przeto o ukazanie nie szcze
gółów, lecz prawidłowości, tendencji i potrzeb rozwoju. Swój rachunek prawdo
podobieństwa oparł na statystyce, na bilansie możliwości i potrzeb. Nakreślił więc 
publicystyczny szkic naszych szans na przyszłość — do roku 1980. Uwzględnił w tym 
szkicu takie elementy widzenia przyszłości, jak: zasoby surowcowe, dynamikę de
mograficzną, prognozę zatrudnienia, możliwości przemysłu, rolnictwa, rozwój miast
1 szereg innych dziedzin. Dorobek lat ubiegłych — jak to zdaje się wynikać 
z wywodów innych Autorów — stanowi dobrą rękojmię, że przedstawione przez 
Karpińskiego szanse urealnią się poprzez nowe dokonania ludzi Dolnego Śląska.

Drugą część książki Dolny Śląsk stanowią zdjęcia. Jest ich łącznie 304. Archi
tektura, przemysł, rolnictwo, wydarzenia kulturalne, polityczne i sportowe, wczasy 
i turystyka, praca w najszerszym pojęciu tego słowa i wreszcie ludzie różnych 
zawodów — oto treść fotogramów wybitnych wrocławskich fotografików i foto
reporterów: S. Arczyńskiego, A. Czelnego, T. Drankowskiego i wielu innych. 
Fotogramy tracą jednak bardzo na niezbyt dobrym papierze książki. Zwłaszcza 
w tej drugiej, ilustracyjnej części książki odbija się owe rozkojarzenie koncepcji 
tej dobrej i potrzebnej publikacji. Jeśli to miał być album — za dużo tekstu i nie
odpowiedni papier. Stąd wniosek: szkice wspomnianych Autorów z jednej strony 
oraz przebogaty materiał zdjęciowy z drugiej to dwie autonomiczne części pracy. 
Połączenie ich w całość, mimo dobrej grafiki K. Wójcik, nie spełniło nadziei czy
telników i — jak się wydaje — także Wydawców.

Julian Bartosz


