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B. B a  1 c e r, Z BADAŃ NAD KRZEMIENIARSTWEM NEOLITYCZNYM 
W DORZECZU GÓRNEJ ODRY (Przegląd Archeologiczny, t. X.XV, 1977, s. 5-51). 

W pracy przedstawione zostały wyniki badań nad materiałem krzemiennym 
pochodzącym z kilku ważniejszych stanowisk osadniczych w dorzeczu górnej Odry. 
Wypełniają one lukę oraz wzbogacają ogólną problematykę o zagadnienia możliwe 
do prześledzenia tylko na podstawie materiałów krzemiennych, traktowanych do
tychczas marginesowo. 

W pierwszej kolejności Autor przeprowadza klasyfikację surowcową i typolo
giczną całego materiału oraz wstępne fazy jego klasyfikacji produkcyjnej. Następnie 
dokonuje klasyfikacji kulturowo-przemysłowej. Na tej podstawie zdołał wykazać 
zbieżność w zakresie podstawowych tendencji w krzemieniarstwie i występowania 
przewodnich form narzędzi kultury pucharów lejowatych w dorzeczu górnej Odry 
i w Małopolsce. Zwraca także uwagę na różnice i ich przyczyny. 

W wyniku opracowania materiałów krzemiennych możliwe stało się przedsta
wienie szeregu zjawisk związanych z eksploatacją surowca, produkcją wyrobów 
krzemiennych i ich dystrybucją. Wyniki potwierdzają fakt, że we wszystkich sku
piskach współwystępowały ze sobą materiały kultur naddunajskich i kultury pucha
rów lejowatych. Autor zwraca uwagę na świadectwa kontaktów wymiennych, któ
rymi są znaleziska wyrobów z krzemieni wschodniolysogórskich. Z uwagi na małą 
liczbę importy te nie odgrywały istotnego znaczenia gospodarczego, a stanowiły 
jedynie uzupełnienie zasobów miejscowych oraz dowód na istnienie kontaktów 
i związków kulturowych. 

Materiały kultury pucharów lejowatych omawianego rejonu pozwalają także 
prześledzić zróżnicowanie charakteru osad, które narastało wraz z przemianami 
gospodarczo-społecznymi w zakresie krzemieniarstwa. Obok osad, których miesz
kańcy zajęli się wyrobem krzemieni, występują osady użytkowników tychże krze
mieni. Jest to przejaw rozwoju specjalizacji w eksploatowaniu i 'Przetwórstwie 
krzemienia, jednocześnie dowód na pogłębiający się podział pracy w zakresie wy
twórczości krzemieniarskiej. Autor stwierdza, że materiały krzemienne zasadniczo 
potwierdzają wnioski oparte uprzednio na innych materiałach archeologicznych na 
temat wielokierunkowych wpływów, kontaktów i zagadnienia ujawniania się w re
jonie Bramy Morawskiej starszego substratu kulturowego. 

Pracę niniejszą można traktować jako szkic do szerszych badań krzemieniar
stwa kultur neolitycznych w dorzeczu górnej Odry. Na jej końcu umieszczona zo
stała bibliografia oraz streszczenie w języku niemieckim, ponadto całość uzupełniona 
jest bogatym materiałem rysunkowym i wykazami znalezisk. 

Dorota Gach 

9 - Sobótka 1180 
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,,HISTORICKA GEOGRAFIE", nr 17, Pi-ispevky k dejinam osidleni pi'edhusit
skych Cech, Praha 1978, ss. 513, 19 map. 

Publikacja poświęcona jest w całości rozwojowi osadnictwa w Czechach w okre
sie od VIII do XV w. Skomplikowany ten problem naświetlony został kompleksowo, 
w powiązaniu z wieloma dziedzinami życia gospodarczego i ze środowiskiem natu
ralnym. Rekonstruując obraz osadnictwa, Autorzy powołują się nie tylko na in
formacje w źródłach pisanych, ale korzystają również szeroko z badań archeolo
gicznych, toponomastycznych, danych bonitacyjnych i innych. 

J. Żemlićka, który pisze o osadnictwie nad rzeką Ohrzą, wskazuje, że czynnikiem
stymulującym jego rozwój były żyzne gleby. Dużą rolę odegrał tu również zamek 
w Litomel"icach jako ośrodek lokalnej administracji. Jak wynika z kolei z prac 
J. Lukasa i T. Kaliny, rozwój osadnictwa w okolicy Słany i Melnika oraz w kotli-.
nie praskiej związany był z urozmaiconą siecią rzeczną. Bliskość wody pitnej oraz
urodzajne nadrzeczne gleby zdecydowały, że proces kolonizacji tych obszarów do
konał się bardzo szybko.

Na rozwój osadnictwa wpływało także bardzo często bliskie sąsiedztwo grodów, 
kościołów i klasztorów. Osiedlano się w ich pobliżu chętnie, ponieważ z jednej stro
ny zapewniały one bezpieczeństwo ludności, a z drugiej stwarzały dobre warunki 
do działalności gospodarczej. Problemem tym między innymi zajmują się w swoich 
artykułach Z. Draugoun i V. Lastovkova. Nieco odmienną zaś tematykę podejmuje 
I. Vavra. Analiza sieci osadniczej, zwłaszcza położenia grodów, wsi, komór celnych
itp., jest dla niego punktem wyjścia przy wyjaśnianiu zagadki przebiegu tzw. drogi
serbskiej, ważnego szlaku handlowego łączącego w średniowieczu Czechy z Łuży
cami.

Ze względu na ciekawe ujęcie metodyczne uwag<, l'.Wr.:icają pn,ce z. Bohaca 
i L. Jiraska. Poprzez konfrontację wzmianek kronikarskich z badaniami archeolo
gicznymi, onomastycznymi i danymi bonitacyjnymi starają się oni uchwycić prze
miany osadnicze nad środkową Wełtawą i w okolicy Nove Bystrice. Szczególnie 
interesująca wydaje się tu praca Z. Bohafa, który tłumaczy ukształtowanie się obra
zu sieci osadniczej w centralnej części Czech. Godny uwagi jest także artykuł 
R. Turka, podejmującego raz jeszcze problem lokalizacji i nazwy średniowiecznego
grodu Canburg.

Cennym fragmentem książki są opracowania kartograficzne i liczne recenzje. 
Wśród tych ostatnich trzeba wyróżnić omówienia wrocławskich publikacji, miano
wicie Atlasu historycznego Sląska w końcu XVIII wieku oraz wydawnictwa Ziemia 

i ludzie dawnej Polski. 

Janusz Kościk 

J. V a n i s, HOSPODARENI KRALOVSK:E:HO Ml!:STA LOUN V DRUHE
POLOVIN:E: 15. STOLETI, Praha 1979, ss. 239. 

Ustav ćeskoslovenskych a svetovych dejin wydal kolejną pozycję opartą na 
badaniach podstawowych, obrazującą gospodarcze oblicze wybranych czeskich miast 
w różnych okresach historycznych. Praca J. Vanisa obejmuje chronologicznie okres 
najwcześniejszy - dobę pohusycką, ciekawą ze względu na przeobrażenia ideowo
-polityczne, które znalazły swoje gospodarcze reperkusje, oraz stwarzającą równie 
trudną co kapitalną możliwość opracowania szczupłych dla tej epoki zasobów archi-
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walnych. Autor we wstępie pracy zaznacza jej przyczynkową rolę, zauwazaJąc, nie 

bez słuszności, że powstawanie wielkich syntez tematycznych powinno być po

przedzone wycinkowymi monografiami; niemniej założenie to zostało przez Vanisa 
w realizacji mocno uproszczone. Można przypuszczać, że na takiej właśnie formie 

zaważyły długoletnie zainteresowania Autora gospodarką miejską w drugiej poło
wie XV w.; w zestawie bibliograficznym obejmującym kilkadziesięt pozycji Vanrn 

zamieszcza aż sześć swoich prac, wśród których Majetek kr<ilovskeho mesta Loun do 

pozemkove revize v letech 1453-1454 ukazał się już w 1965 r. W rezultacie obszerna 
publikacja jest jedynie prezentacją Liber rationum regalis civitatis Lunae ad annos 

1450-1472 et 1490-1491 pertinens, czyli miejskich ksiąg rachunkowych, nie wy

korzystywanych do tej pory w sposób należyty. 
Badany okres ograniczył J. Vanis do lat 1450-1464, przyjmując jednocześnie 

metodę retrospektywną dla późniejszego materiału źródłowego (1465-1472; 1490-

1491). Za najmniejszą jednostkę czasową przyjął rok rachunkowy - różny od ka
lendarzowego - który zamykał się bezpośrednio przed . przyjazdem królewskiego 

podkomorzego do Loun. 
Siedząc gospodarkę miejską we wspomnianym okresie Autor za pośrednictwem 

65 tekstowych tabel statystycznych prezentuje tamtejsze wpływy i wydatki, kon
centrując uwagę prawie wyłącznie na ich źródłach i celach przy pobieżnym jedy
nie bilansowaniu, tak ważnym dla określenia stanu tej gospodarki i jego oddziały
wania na bardziej przecież złożone oblicze ekonomiczne miasta. Rozpatrując wpływy 
finansowe Loun Autor dzieli je na zwyczajne i nadzwyczajne i uznaje ten zabieg 
za bardziej uproszczony· w stosunku do propozycji Nechtavala i Kavki, którzy do
konali podziału owych dochodów biorąc pod uwagę produkcję i strukturę ekono
miczną gospodarki miejskiej. J. Vanis nie 'Próbuje polemizować w tej materii 
a szkoda, bo wydaje się, że praca zyskałaby na wartości jako ewentualna propo
zycja metodologiczna. Przez wpływy nadzwyczajne Autor rozumie zyski płynące 
z królewskich przywilejów i w tym względzie Louny miały szerokie, zgodne jednak 
z duchem owych czasów, możliwości - pieniądze płynęły z młyna, dowozu wody, 
myta, cła, królewskiego oprocentowania, renty feudalnej, pogłównego od żydów, 

targów, kramów, rzemieślników, od dzierżawców gruntów miejskich. 
Roli ·własności ziemskiej miasta Loun Autor przypisuje pierwszorzędne zna

czenie, konstatując, że zbudowało ono swą silę właśnie na własności gruntowej, 
którą za wszelką cenę chciało utrzymać. Dlatego też w okresie wojen husyckich 
przystało do taborytów, widząc w nich obrońcę i sprzymierzeńca w walce z cesa
rzem. Staje się to zrozumiałe w świetle faktu, że żyzne ziemie otaczające miasto 
należały po większej części do klasztorów. I chociaż po upadku ruchu husyckiego 
polityczne losy miasta potoczyły się inaczej, to jednak w wyniku rewizji grunto
wej przeprowadzonej w latach 1453-1454 podlegało mu już 29 wsi, zabranych mię
dzy innymi duchowieństwu. 

Miasto posiadało dwa folwarki z polami, pastwiskami, łąkami; młyny, sło
downię, browar, wapiennik, szlifiernię, cegielnię, kuźnię, winnicę i plantację chmie
lu. Zyski płynące z produkcji roślinnej (głównie żyta) i zwierzęcej (koni, bydła, 
wyrobu serów) były znaczne, ale równie wysokie były w owym czasie sumy, jakie 
\I\T)'datkowal skarb miejski. 

Przy szkicowaniu sytuacji finansowej miasta dodatni element stanowi próba 
określenia przez Autora wartości ówczesnej waluty (denary, grosze) w odniesieniu 
do silnej waluty europejskiej - złotych węgierskich i złotych reńskich. W zesta
wieniu statystycznym widać wyraźnie, że kurs waluty rodzimej wzrastał na prze

strzeni omawianych lat, a złote monety coraz częściej służyły jako środek płat

niczy. Odrębną uwagą obdarza Autor również ówczesne miary i wagi tak ważne dla 
zagadnień gospodarczych i dla zrozumienia przytaczanych licznie danych liczbo
wych. 
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W krótkim i bardzo ogólnikowym podsumowaniu J. Vanis konstatuje, że gos

podarka finansowa miasta Loun miała w wyznaczonym okresie zdecydowanie aktyw

ny charakter, chociaż w poszczególnych odcinkach czasowych bilans kształtował się 

różnorodnie, wykazując np. w latach 1454-1456 niewielki regres. Tę sytuację przy

pisuje Autor faktowi, że Louny nie posiadały w drugiej połowie XV w. wielkiej 

własności ziemskiej i jedynie tylko szczupła własność miejska musiała zaspokajać 

potrzeby mieszkańców. 

Godne szczególnego odnotowania jest staranne przygotowanie przez Autora bazy 

źródłowej. Aparat naukowy obejmuje ponad 150 przypisów odwołujących się poza 

badanym źródłem do innych cennych archiwaliów, od kronik historycznych poczy

nając. I chociaż może miejscami wskutek zagęszczenia przypisów tekst staje się 

mniej czytelny, nie zmienia to jednak świadomości czytelnik.a, że ma do czynienia 

z solidnym warsztatem badawczym. Zobrazowaniu trudnych gospodarczych za

gadnień służą liczne mapki, tabele, a także reprodukcje fragmentów badanych 

źródeł, które może najbardziej unaoczniają żmudną pracę historyka dziejów gospo

darczych. 

TeTesa Bogacz 

E. H a  r t s t o  c k, P. K u  n z e, DIE BORGERLICH-DEMOKRATISCHE REVO

L UTION VON 1848/49 IN DER LA USITZ. DOKUMENTE ZUM VERLA UF UND 

ZUR WIRKUNG DER REVOLUTION IM DEUTSCH-SORBISCHEN GEBIET. EINE 

QUELLENAUSWAHL, VEB Domowina-Verlag, Bautzen 1979, ss. 274. 

Książka całkowicie spełnia zadanie, jakie postawili sobie Autorzy i Wydawca: 

zebrany w niej wybór źródeł wprawdzie w sposób egzemplifikacyjny, ale plastyczny, 

ilustruje wydarzenia rewolucji 1848/49 r. w Lużycach we wszystkich przekrojach -

społeczno-ekonomicznym, politycznym, ustrojowym, narodowym itp. W tym ujęciu 

stanowi ona wartościowe poznawczo uzupełnienie zarówno monograficznych, jak 

i syntetycznych opracowań tego tematu (najważniejsze z nich ukazały się w ostatnim 

dziesięcioleciu nakładem „Domowiny"). 

Publikacja obejmuje wstęp, 128 tekstów źródłowych, indeks osób i nazw geo

graficznych oraz 26 ilustracji. Większość dokumentów pochodzi z archiwów NRD 

i Polski (WAP we Wrocławiu) oraz z różnych bibliotek. Przeważają źródła urzędo

we władz administracyjnych saskich i pruskich. Wiele tekstów pochodzi ze współ

czesnych rewolucji czasopism, zwłaszcza serbskich. Te ostatnie charakteryzują przede 

wszystkim nastroje rewolucyjne i polityczne, zwłaszcza przed wyborami do ciał 

przedstawicielskich itp. Wśród źródeł archiwalnych na wyróżnienie zasługują przede 

wszystkim petycje do władz różnych szczebli, pozwalające zorientować się w na

strojach, postawach i żądaniach szerszych kręgów społecznych. 

Dążeniem Autorów była obiektywna i wierna charakterystyka źródłowa po

szczególnych aspektów rewolucji. Nie zawsze było to możliwe już choćby z uwagi 

na antyrewolucyjne nastawienie wielu osób, od których źródła pochodzą. Lektura 

tekstów wymaga więc dużego krytycyzmu ze strony czytelnika, a przede wszystkim 

uprzedniej znajomości problematyki rewolucji na podstawie opracowań. Książka jest 

wartościowa poznawczo. Zawiera źródła dotąd nie publikowane. Na uznanie zasłu

guje opracowanie naukowe źródeł i strona wydawnicza książki. 

Mieczysław PateT 
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MIĘDZY CIESZYNEM A KRAKOWEM. MLODZIE1'1CZA KORESPONDENCJA 
LUDWIKA BROŻKA DO BRATA 1924-1930, przygotował do druku i wstępem 
opatrzył A. Brożek, Opole 1979, ss. 115. 

Bardzo dobrze się stało, że Instytut Śląski w Opolu wydal młodzieńczą kores
pondencję znanego bibliografa i bibliofila Ludwika Brożka (1907-1976) do jego brata 
Karola. Pochodzi ona z lat 1924-1930 i ukazuje trudną i mozolną drogę awansu 
osieroconego górniczego dziecka z Karwiny na śląskiego intelektualistę. W starszym 
bracie Karolu odnalazł on niejako wcześnie utraconych rodziców. 

Wydawca korespondencji prof. dr Andrzej Brożek, bratanek zmarłego, dal in
teresującą charakterystykę w bogato udokumentowanym wstępie. Zwrócił też uwagę 
na poznawcze znaczenie zbioru jako cennego źródła do wieloaspektowego badania 
procesu historycznego na określonym terenie. Ponadto zaopatrzył on tekst w nie
zbędne przypisy. Omawiana korespondencja liczy 12 listów i 83 karty pocztowe. 
Wnioskując na podstawie miejsc datowań, pierwszy człon jej tytułu powinien raczej 
brzmieć: Między Cieszynem, Krakowem a Katowicami. 

Opublikowane źródła ukazują trudną sytuację materialną młodego osieroconego 
wcześnie gimnazjalisty, mieszkającego w bursie Macierzy Szkolnej w Cieszynie. 
Przybity niepowodzeniami szkolnymi zamierzał on zrezygnować z nauki w gimnazjum. 
Na to nie pozwoliła mu jednak ambicja i wprost formalne kochanie się w książ
kach, co było powodem jego częstych kłopotów finansowych. Młodzieńcza korespon
dencja Ludwika Brożka zawiera sporo wyrażeń i zwrotów gwarowych, co nadaje 
tekstowi znacznej jędrności oraz wyrazistości. Wyznania młodego gimnazjalisty 
często są wzruszające: na cieszyńskim cmentarzu nie może on odnaleźć grobu swej 
wcześnie zmarłej matki (1910), snuje rozważania, gdzie spędzić święta, by nie 
być ciężarem dla rodzeństwa, z braku pieniędzy nie może wziąć udziału w zabawie 
maturalnej. Swoje zamiłowania bibliofilskie ujawnił bardz-0 wcześnie. Będąc uczniem 
gimnazjum podjął się zadania uporządkowania i skatalogowania biblioteki J. I. Kra
szewskiego i innych zbiorów będących własnością Macierzy Szkolnej, a później Mu
zeum w Cieszynie. Pracę tę kontynuował w czasie studiów poświęcając na ten cel 
każde wakacje. Omawiana korespondencja zawiera sporo ciekawego materiału do 
dziejów Polaków mieszkających w Czechosłowacji. 

Brożek pomyrn się w wyborze kierunku studiów. W końcu uznał, że najlepiej 
będzie, gdy zostanie nauczycielem szkoły wydziałowej. W 1928 r. zdecydował się na 
2-letnie Państwowe Pedagogium w Krakowie kierowane przez Henryka Rowida.
W korespondencji uderza wprost ojcowska opieka, jaką roztoczył Kar-01 Brożek nad
swoim bratem Ludwikiem, któremu nigdy nie szczędził, nieraz znacznej, pomocy
materialnej, ciągle służył radą i pomocą w załatwianiu rozlicznych spraw, zwłaszcza
w uzyskaniu stypendium, organizował mu też wyjazdy na wakacje letni[e czYJ
zimowe.

Ludwik Brożek będąc na studiach nawiązał kontakt z rodziną ojca, który wy
wodził się ze Zbydniowie pod Krakowem. W tym czasie r-0zpoczął pisanie swych 
pierwszych artykułów, które zamieszczał w „Gwiazdce Cieszyńskiej", ,,Polsce Za
chodniej" i „Zaraniu Śląskim". Zaangażował się też w pracy społecznej pełniąc 
funkcję sekretarza Stowarzyszenia Akademików Polskich na śląsku „Znicz". Egza
min w Państwowym Pedagogium zdał Brożek z końcem maja 1930 r. Pracę podjął 
w szkolnictwie na terenie Skoczowa. Tu zetknął się z ludźmi, którzy skierowali jego 
zainteresowania naukowe w stronę etnografii. Opublikowana korespondencja mło
dzieńcza Ludwika Brożka stanowi cenne źródło, ukazujące trudną i mozolną drogę 
awansu dziecka górniczego z Karwiny na śląskiego intelektualistę. 

Michał Heller 
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Z. S z r o m b  a - R y s  o w a, POŻYWIENIE LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA ŚLĄSKU,
Wrocław 1978, ss. 133. 

Owocem wieloletnich badań nad kulturą ludową Górnego Śląska, prowadzonych 
przez Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, 
są wydawane przez Ossolineum monografie etnograficzne, do których należy także 
praca Z. Szromba-Rysowej, poświęcona zagadnieniom związanym ze sposobem od
żywiania się ludności wiejskiej na Śląsku. Praca zasługuje na odnotowanie, ponie
waż temat ten był rzadko podejmowany przez etnografów. Szczególnie zaś od
czuwało się brak opracowań z tego zakresu w odniesieniu do obszaru śląska. 

Recenzowana monografia, oparta głównie na badaniach terenowych przeprowa
dzonych przez Autorkę w latach 1963-1970, wypełnia ważną lukę w znajomości kul
tury wsi śląskiej i nie tylko, ponieważ jej założenia metodologiczne prowadzą do 
szerszych wniosków i uogólnień teoretycznych. Autorka bowiem nie ogranicza się do 
opisu i typologii wchodzących w zakres tematu zjawisk, jak to miało miejsce w do
tychczasowych opracowaniach etnograficznych poświęconych pożywieniu w innych 
regionach Polski, lecz podejmuje próbę wielostronnego ich naświetlania. Dąży do 
uchwycenia przyczyn warunkujących poziom i strukturę pożywienia w badanych 
wsiach, do ustalenia jego funkcji w ogólnym systemie kultury ludowej, a także 
do określenia kierunku i tempa zachodzących w tym zakresie przemian. Aby osiąg
nąć ten cel, poszczególne zagadnienia związane z pożywieniem rozpatruje w dwóch 
płaszczyznach - czasowej i przestrzennej. Chronologicznie praca obejmuje okres od 
ostatnich lat XIX w. aż do roku 1970, natomiast terytorialnie obszar śląska Gór
nego (łącznie z Cieszyńskim), charakteryzowany na przykładzie trzech wsi: Dzier
żysławic pod Głogówkiem (Opolszczyzna), Dąbrówki Wielkiej pod Bytomiem (Gór
nośląski Okręg Przemysłowy) i Istebnej w Beskidzie śląskim, reprezentujących róż
ne rejony geograficzno-gospodarcze (rolniczy, przemysłowy i górski) i powiązanych 
w przeszłości z różnymi organizmami państwowymi. Taki dobór badanych miejsco
wości stworzył możliwości zestawień i porównań tradycyjnego pożywienia ora21 
prześledzenia jego zależności od warunków ekologicznych, typu gospodarki, struk
tury społeczno-zawodowej i innych czynników. 

Zgodnie z założeniami badawczymi Z. Szromba-Rysowa najpierw na podstawie 
danych statystycznych i innych dostępnych źródeł charakteryzuje badane miejsco
wości pod względem struktury rolnictwa i hodowli, zróżnicowania społeczno-zawo
dowego mieszkańców, a także utrzymywanych przez nich kontaktów lokalnych 
i pozalokalnych, aby w następnych rozdziałach wykazać wpływ analizowanych 
czynników na kształtowanie się właściwości tradycyjnego pożywienia. 

Dla interesujących się kulturą ludową śląska najciekawsze są rozdziały III i IV. 
W rozdz. III omawia Autorka takie ogólne cechy tradycyjnego pożywienia ludo
wego, jak wysoki stopień samowystarczalności żywnościowej gospodarstw wiejskich, 
w której zakres wchodziło także. przetwórstwo i konserwacja produktów spożyw
czych, minimalizm konsumpcyjny ograniczający spożycie do produktów najbardziej 
koniecznych do wyżywienia rodziny i wyłączający z konsumpcji artykuły łatwe do 
zbytu, roślinny charakter i sezonowość pożywienia, co wszystko prowadziło do dosyć 
jednostajnego i ujednoliconego jadłospisu w obrębie wsi. Zwraca uwagę ,na duży 
konserwatyzm pożywienia ludowego na Śląsku, przejawiający się nie tylko w utrzy
mywaniu się wzmian,kowych cech, ale i w sakralnym stosunku ludności wiejskiej 
do pożywienia, w przestrzeganych zakazach i nakazach konsumpcyjnych, obowiązu
jących normach obdarowywania się żywnością w różnych okolicznościach, powszech
nie przyjętych formach gościnności czy zwyczajowych wymaganiach powściągliwego 
zachowania się przy stole. 

Rozdz. IV poświęcony jest charakterystyce występujących w badanych wsiach 
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tradycyjnych potraw i zestawom posiłków codziennych, świątecznych i obrzędowych 

(weselnych i wigilijnych), którą uzupełnia zamieszczony na końcu książki krótki 
aneks zawierający sposób przyrządzania najbardziej typowych potraw regionalnych. 

Przeprowadzona klasyfikacja potraw według technologii ich sporządzania, wyko

rzystanych surowców i miejsca w jadłospisie pozwoliła uchwycić różnice istniejące 

w nawykach kulinarnych mieszkańców, które wynikały z odmiennej struktury i nie
jednakowego rozwoju gospodarczego badanych wsi. Natomiast analiza zgromadzo

nych materiałów na szerszym tle porównawczym wykazała pewną specyfikę regio

nalną Śląska, zaznaczającą się nie tylko w sposobach przygotowywania potraw 

i składzie posiłków, ale i w różnych zwyczajowych formach obdarowywania po

żywieniem, wyrażających m. in. pomoc, życzliwość, podziękowanie czy rewanż. Po

twierdziła więc, że nawyki kulinarne i preferowanie własnego stylu odżywiania 

ukształtowanego w procesie historycznym m. in. przez środowisko geograficzne są 

stosunkowo trwałym zjawiskiem, które może być rozpatrywane jako jeden z istotnych 

elementów określających specyfikę kultury ludowej danego regionu. 

Ogólny poziom tradycyjnego odżywiania się ludności badanych wsi według oceny 

Autorki był niski. Stan ten warunkowały m. in. takie czynniki, jak oszczędność 

produktów i czasu na przygotowywanie posiłków, duża liczebność tradycyjnych ro

dzin wiejskich, nieumiejętność prawidłowego wykorzystania artykułów spożywczych. 

Odczuwa się jednak w tej ocenie brak bardziej wnikliwej analizy poziomu spożycia. 

Wprawdzie Autorka podkreśla, że zależał on od rodzaju wykonywanej pracy i za

możności, ale ogranicza się do ogólnych stwierdzeń na ten temat, rezygnując z po

dania np. w formie aneksu przykładów określających ilość i jakość spożywanych 

produktów w skali roku czy ilustrujących zestawy posiłków w różnego typu ro

dzinach w poszczególnych miejscowościach. 

Pracę zamyka rozdz. V poświęcony zagadnieniom trwałości i zmienności poży

wienia. Autorka sumując zawarte w całej pracy uwagi na temat przemian w tej 
dziedzinie kultury wskazuje na czynniki, które powodują zanikanie dawnych i przyj

mowanie nowych wzorów konsumpcyjnych, oraz uzasadnia utrzymywanie się wielu 

tradycyjnych nawyków żywieniowych. 

W sumie należy stwierdzić, że Autorka z dużą konsekwencją zrealizowała pod
jęte zamierzenia badawcze. Omówiona książka nie tylko dokumentuje małe znane 

zjawiska śląskiej kultury ludowej wzbogacając naszą wiedzę o tym regionie, lecz 
także stanowi udaną próbę ukazania analizowanych form konsumpcji w szerokim 
kontekście wielostronnych uwarunkowań. 

Henryka Wesołowska 

ARCHIWA W SLUŻBIE GOSPODARKI NARODOWEJ. II KRAJOWA KONFE

RENCJA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH ARCHIWÓW PAŃSTWO

WYCH, KATOWICE 17 IV 1978 R., pod red. T. Walichnowskiego, Warszawa 1979, 

s. 132.

Staraniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Zakładu Naukowo
Badawczego Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ukazała się 

publikacja poświęcona zagadnieniom partycypowania archiwów w bieżących zada
niach gospodarki narodowej. Zawiera ona cztery referaty przedstawiające główne 

problemy wykorzystania zasobów archiwalnych na potrzeby gospodarki narodowej, 

metod ich wyzyskania oraz dyskusję. 
Referat o znaczeniu archiwów dla gospodarki narodowej opracował Tadeusz 

Walichnowski. Autor, nawiązując do założeń planu gospodarczego na lata 1976-1980, 
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do wstępnego projektu planu przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 1990, 

zwrócił uwagę na potrzebę zbadania użyteczności zasobów archiwalnych pod kątem 

ich wykorzystania w realizacji planów gospodarczych PRL. T. Walichnowski, wska

zując na fakt przechoWYwania w archiwach państwoWYch podległych Naczelnej 

Dyrekcji Archiwów ponad 12 milionów jednostek archiwalnych, przypomniał, że 

tak zawrotna ich liczba stawia zarówno przed archiwistami, jak i przed korzysta

jącymi z archiwów nowe, coraz trudniejsze problemy. Aktywna rola archiwów 

według referenta sprowadza się do WYjścia naprzeciw potencjalnym użytkownikom 

przez rozpoznanie potrzeb instytucji odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój gospo

darki narodowej, a przede wszystkim przez udostępnianie im odpowiednich archi

waliów. Następnie Autor przeszedł do eksplikacji, wskazując m. in. na istnienie 

w WAP w Gdańsku dokumentacji technicznej dotyczącej żuław czy dokumentacji 

technicznej regulacji Odry w WAP we Wrocławiu. 

Metody wykorzystania zasobu archiwalnego na potrzeby gospodarki narodowej 

stały się przedmiotem rozważań Jerzego Pabisza, który omawia znaczenie typowania 

tematów badawczych związanych z najaktualniejszymi potrzebami gospodarki na

rodowej, zaprowadzenia do archiwów nowoczesnej informacji, opracowania kart 

dokumentacyjnych, odzwierciedlających treść dokumentu, gromadzenia ich kopii 

w Naczelnej Dyrekcji Archiwów. Powodzenie tego przedsięwzięcia J. Pabisz widzi 

w nawiązaniu współpracy archiwów z odbiorcami reprezentującymi gospodarkę na

rodową. Warto zaznaczyć, co zresztą w tych rozważaniach zostało wyeksponowane, 

że ci prócz grona historyków, którzy powinni korzystać ze zgromadzonych w archi

wach materiałów, nie mają żadnego w tym kierunku przygotowania, że wyzyskanie 

archiwaliów przez przedstawicieli nauk technicznych jest niewystarczające. 

Dwa następne referaty poruszają sprawę konkretnego WYkorzystania materiału 

archiwalnego w gospodarce narodowej. Pierwszy, Adama Kałuży, pozwala się zo
rientować w możliwościach, jakie istnieją przed potencjalnym użytkownikiem ma

teriałów aktowych odnoszących się np. do gospodarki wodnej, a w szczególności 

do transportu drogami wodnymi. Stanisław Kłys zajął się natomiast możliwościami 

wyzyskania materiałów projektowo-technicznych i kartograficznych, które znajdują 

się w WAP w Poznaniu. Autor przedstawił przykłady użyteczności tych materiałów 

przy wznoszeniu obiektów komunalnych, przy opracowywaniu planów przestrzenne

go zagospodarowania Gniezna, środy Wielkopolskiej i Dolska. 

Sporo miejsca w publikacji zajmują glosy w dyskusji, w której wzięło udział 

30 osób. Dyskusja potwierdziła zasadność kierunków działania archiwów, wniosła 

też do przedstawionych przez referentów problemów wiele interesujących spostrze

żeń. Należy podkreślić, że II Krajowa Konferencja Pracowników Naukowo-Badaw• 

czych Archiwów Państwowych, podobnie jak poprzednia 1, miała charakter inter

dyscyplinarny. Zabierali w niej głos historycy, geografowie, geolodzy, specjaliści 

od gospodarki wodnej itp. Wskazywali bowiem na ogromne możliwości badawcze 

stojące przed przedstawicielami wielu gałęzi gospodarki narodowej, a także na fakt, 

że w środowisku wrocławskim współpraca archiwistów z Wojewódzkiego Archiwum 

Państwowego we Wrocławiu z instytucjami gospodarczymi, z placówkami nauko. 

wymi przynosi konkretne WYniki - np. sprawa zagospodarowania i regulacji Odry 

(konferencja naukowa w dniach 13-15 VI 1977 r. we Wrocławiu) z czy konferencja 

1 Por. omówienie przez A. Huczka książki zawierającej materiały z obrad I Kra
jowej Konferencji Pracowników Naukowo-Badawczych Archiwów Państwowych od
bytej w Poznaniu 28 IV 1977 r. (Działalność naukowa archiwów polskich, Warszawa 
1978) w: ,,Śląskim Kwartalniku Historycznym Sobótka", XXXIV, 1979, nr 1, s. 152-
153. 

2 A. H u c z  e k, Konferencja poświęcona wybranym zagadnieniom Odry (So
bótka, XXXII, 1977, nr 4, s. 557-558). 
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poświęcona problemom górnictwa na Dolnym Sląsku (22 XI 1977 r. w gmachu W AP 
we Wrocławiu) a - co w dużej mierze jest rezultatem dynamicznego działania dy

rektora wrocławskiego WAP dra Jerzego Pabisza. 

Krzysztof Grygajtis 

SZKICE NYSKIE. STUDIA I MATERIALY, t. II, Opole 1979, ss. 315. 

Prezentowana publikacja, wydana z inicjatywy Miłośników Ziemi Nyskiej, przy. 
nosi wiele ciekawych artykułów (9) i opracowań materiałowych (8). Dział artyku

łów w większości dotyczy historii ziemi nyskiej z okresu pierwszych lat po powro
cie tych terenów do Polski. Dziejom najnowszym, z wyjątkiem części opracowania 

W. Dziewulskiego o przeszłości Paczkowa, poświęcone są również materiały.

Zespól autorski tworzą pracownicy Instytutu Sląskiego w Opolu (9), Uniwersy
tetu Wrocławskiego (1), archiwów w Opolu i Nysie (2) oraz działacze społeczno-kul
turalni wspomnianych miejscowości (3). Jak widać, przeważają pracownicy Instytutu 
Sląskiego. Terytorialnie zamieszczona problematyka obejmuje ziemię nyską, w której 
ramy wchodzi dawny powiat wraz z miastem Nysą. 

D. Tomczyk, zajmujący się problematyką wyzwolenia Opolszczyzny, czego do
wodem stała się opublikowana praca na ten temat, w swym artykule przedstawił 
przebieg ciężkich walk o region nyski w 1945 r., które kosztowały życie około 2 tys. 
radzieckich żołnierzy i oficerów. Załączony aneks zawiera, opracowany dużym na
kładem sił, spis poległych. 

Z. Kowalski, głównie na podstawie źródeł z archiwów Nysy, Opola, Katowic
i Warszawy, omówił życie polityczne miast i wsi ziemi nyskiej, w tym zwłaszcza 
działalność PPR, PPS i w mniejszej mierze PSL oraz SL. 

S. Czech scharakteryzował organizację i działalność nyskich rad narodowych,
których rozwój wynikał ze zmian ustrojowych w kraju po zakończeniu wojny. 
Wprawdzie rady w tym czasie bezpośrednio nie stanowiły aparatu administracyj
nego, ale dużą rolę odegrały jako czynnik kontroli społecznej. 

S. Senft, C. Nowiński i S. Pajączkowski podjęli problematykę historii gospo
darczej, zajmując się kolejno: odbudową przemysłu maszynowego w Nysie, znisz
czeniami w rolnictwie i rozwojem poszczególnych pionów spółdzielczości. Zadania 
ostatniej w ówczesnych czasach, wobec trudności w zaopatrywaniu ludności w żyw
ność, były stosunkowo duże. 

H. Głowacki omówił organizację i działalność wykazującego wysoką dynamikę
rozwoju szkolnictwa zawodowego, pełniącego jednocześnie ważną funkcję w przy
gotowaniu kadr dla gospodarki narodowej. 

C. Mykita-Glensk w zwięzłym zarysie przedstawił ponad trzydziestoletni rozwój
nyskiej kultury. Imponujący dorobek w tym zakresie ilustrują zamieszczone tabele. 

S. Michalak, uwzględniając istniejącą szatę roślinną terenu, opracował stan
walorów przyrodniczych pod kątem potrzeb szybko rozwijającej się turystyki i re
kreacji. 

W dziale materiałów znajdują się również interesujące opracowania. Mamy na 
myśli głównie zarys rozwoju sądownictwa powszechnego L. Lewickiego i omówie
nie działalności prasowej przez K. Bobowskiego. Oprócz sprawozdania Nyskiego To

warzystwa Społeczno-Kulturalnego z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych i ma
teriałów archiwalnych do dziejów ziemi nyskiej w trzydziestoleciu PRL oraz wy-

a S. ż y g a, Górnictwo energetyczne, kruszcowe i skalne na Dolnym śląsku -
wczoraj i dzi§ (Sobótka, XXXIII, 1978, nr 3, s. 472-474). 
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kazu prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych, opracowanego przez K. i Z. Za

lewskich, na uwagę zasługuje także zarys dziejów Paczkowa znanego historyka 
W. Dziewulskiego. M. Wacławski przedstawił dorobek jednej z najstarszych nie
tylko na ziemi nyskiej, lecz i w kraju, rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Wila
mowej. Jej osiągnięcia, ze względu na potrzeby gospodarki żywnościowej, wyma
gają dalszych badań i upowszechnienia. Wreszcie R. Poluszyński pisze o pierwszym
staroście w Nysie, Wincentym Karudze. Trzeba jednak w tym miejscu dodać, że
działalność zasłużonego starosty dla ziemi nyskiej powinna być szerzej opracowana
i bardziej spopularyzowana.

Wojciech Pajączkowski 




