
ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE 

JESZCZE O FUNDACJI OPACTWA BENEDYKTYNOW W LUBINIU 

(w związku z pracą Z. Perzanowskiego, Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu.

Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu, Wrocław 1978, 
ss. 154 + 1 nlb + mapa) 

W literaturze przedmiotu istnieją dwie hipotezy dotyczące czasu fundacji 
klasztoru w Lubiniu. Jedna, powołująca się na tekst Jana Długosza, przyjmuje 
rok 1113 jako datę założenia opactwa 1, druga zaś przenosi to wydarzenie w cza
sy Bolesława $miałego 2• To drugie stanowisko zajmuje też Z. Perzanowski w swej 
monografii opactwa 8• 

Perzanowski już wcześniej wykazał, że podana przez Długosza data 1113 r. 
w rzeczywistości odnosi się do założenia opactwa w La Ferte, a n ie w Lubiniu '· 
Warto jednak zastanowić się bliżej nad przyczynami pomyłki Długosza, jak uz
nał bowiem A. Semkowicz, źródłem kronikarza była najprawdopodobniej klasztor
na zapiska 5. Warto zwrócić uwagę, że w rękopisach lubińskich litera „L" jest 
nader podobna do litery „I" &. Jest więc możliwe, że pierwotną zapiskę o śmierci 
Michała fundatora klasztoru lubińskiego umieszczono pod rokiem „MCXIII" w wy
niku błędnego odczytania figurującej w zapisce daty „MCXLII". Błędny odczyt 
doprowadził zapewne z kolei do skojarzenia tradycji o założeniu opactwa lubiń
skiego z datą i fundacją klasztoru w La Ferte. Datowanie śmierci Michała (pro
blemem osoby fundatora zajmę się niżej) na 1142 r. łączy się w moim przeko
naniu z następującymi faktami, które należy brać pod uwagę w rozważaniach 
nad początkami klasztoru w Lubiniu: a) prowadzenie rocznika klasztornego od 
1143 r. 7 i b) konsekracja ołtarza w klasztornym kościele w 1145 r. s Jeśli idzie 
o pierwszy z wymienionych faktów, to sformułowano w literaturze pogląd, jako
by rocznik zawierał pierwotnie także i starsze informacje umieszczone na zagi
nionych dziś kartach�. Hipoteza ta nie poddaje się weryfikacji i dlatego trudno

1 W. K ę t r z y ński, Nekrolog lubiński (MPH, t. V, s. 596 nn•). 
2 W. Semk o wicz, Ród Awdańców, Poznań 1920, s. 8, 19; Z. Pe r z a n o w

ski, Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu (MPH, n. s., 
t. IX, cz. 2, Warszawa 1976, s. Il, XLIV).

3 P e r  z a n o w s  ki, Opactwo ... , s. 27. Z. Morawski w zapisce krytycznej
z książki Perzanowskiego w „Przeglądzie Historycznym", t. 70: 1979, z. 3, s. 575, 
nazywa hipotezę tego autora „oryginalną, choć trochę niesprawdzalną". 

4 P e r  z a n ow sk i, Honorarium autorskie Gaiła-Anonima (Nasza Przeszłość, 
t. 9: 1959, s. 26); t e  n ż e, Opactwo ... , s. 58.

6 A. S emk o w i cz, Krytyczny rozbiór Dziejów polskich Jana Długosza (do
r. 1384), Kraków 1887, s. 156, jednak, jak trafnie wykazał· Per z a n o ws ki,
Opactwo ... , s. 18, be.'. wskazania konkretnego źródła.

a MPH, n.s., t. IX, cz. 2, ilustr. po s. 10. 
7 Tekst w MPH, n.s., t. VI, Roczniki wielkopolskie, wyd. B. Kurbis przy 

współudziale G. Labudy, J. Lucińskiego, R. Walczaka, Warszawa 1967, s. 113. 
Starsze wydanie w MPH, t. V, Annales Lubinenses, wyd. W. Kętrzyński, s. 869. 

s MPH, n.s., t. VI, s. 113. 
9 MPH, t. V, s. 867; MPH, n.s., t. VI, s. XL, gdzie o wątpliwościach co do 

pierwotnego wyglądu rocznika. 
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z nią polemiz ować. Jest ona bardziej aktem wiary niż sądem opartym na źród
łach. Wiadomość drug ą, tj. wzmianka o dokonanej w 1145 r. przez biskupa Kon
rada, najprawdo podobniej zwie rzchnika Kościoła wrocławskiego 10, konsekracji 
ołtarza nie jest przez Perzanowskiego łączona z czasem fundacji 11• Wy daje się 
jednak, że skoro wiadomość tę umieszczono w roczniku klasztornym, fo dotyczy 
ona poświęcenia głównego ołtarza, byłoby bowiem dziwne, gdyby konsekracji 

dokonano dopiero w kilkadziesiąt lat po domniemanej fundacji tt. Przypus zczać 
raczej należy, że od podjęcia d ecyzji o założeniu opactwa minęło dopiero kilka 
lat 18• Wydaje się zatem, że w świetle źródeł całkowicie możliwy jest pogląd da
tujący decyzję o założeniu opactwa na czas przed 1142 r., tj. przed śmiercią Mi
chała, uznawanego przez klasztorną tradycję za fundatora, oraz uznanie 1143 r. 
za czas rozpo częcia spisywania rocznik a przez przybyłych już do Lubinia mnichó w, 
jak też upatrywanie w 1145 r. daty zakończenia pi erwszego, organizacyjnego eta
pu ukoronowanego konsekracją ołtarza. Powyższą hipotezę z daje się też - moim 
zdaniem - potwierdzać księga bracka opactwa zawierająca według z godnej opi
nii badaczy imiona pierwszych dobrodziejów klasztoru 14• 

W postaci znanej b adaczom Liber fraternitatis pochodziła ona z XII w. i ko
lejne wpisy aż do imienia „Nesda" spisane były jedną ręką 15• Panuje przeko
nanie, że księga powstała z pierwotnych luźnych i po zbawionych elementów 
chronologicznych za pisek zawierający ch imiona dobrodziejów klasztoru 1e. Pogląd 
taki kłóci się z równie powszechnym przekonaniem, że wyróżniony przez pisarza 
księgi brackiej podkreśleniem czerwonym kolorem spis imion od „Boleslaus" do 
„Hodolanus" rzeczywiście oparty jest na najstarszej zapisce sporządzonej „być 
może ... bezpośrednio po oficjalnej uroczystości fundacji opactw a" 11. Jeśli pier· 
wotne zapiski pozbawione były chronologii, to skąd gwarancja, że właśnie ta 
jest najstarsza? Również sp rawa wyróżnienia przez podkreślenie czerwonym atra
mentem jest bardziej skomplikowana, niż to się przyjmuje, w ten bowiem właś
nie sposób zaznaczono nie tylko pierwsze kilkanaście, ale też szereg innych imion 

10MPH, t- V, s. 613-614; Katalogi biskupów wrocławskich, wyd. W. Kętrzyń
ski (MPH, t. VI, s. 549); Per z a n owski, MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 37-38, do
konuje przeglądu stanowisk i s kutecznie broni tezy Kętrzyńskiego. 

11 P e r z a n o w ski, MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. XXXI-XXXII, 37-38; t e n
ż e, Opactwo ... , s. 16-17. 

12 Te n że, Opactwo ... , s. 27, fundację datuje na okres przed 25 XII 1076 r.
11 Tak jak to miało miejsce w wypadku fundacji klasztoru cystersów w Hen

rykowie, kiedy notariusz Mikołaj decy zję podjął w 1222 r. i wtedy też uzyskał 
zgodę księcia, jednak mimo energicznych starań o szybkie przybyci e konwentu 
z Lubiąża mnisi przybyli do Henrykowa dopiero 28 V 1227 r., sam Mikołaj zmarł 
30 XI 1227 r., a dopiero 6 VI 1228 r. dokonano uroczystej fundacji' w obecności 
trzech bisku pów i poświęcono dwa ołtarze w drewnianym kośc iele - Księga hen
rykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań 1949, s. 246, 249. Między decyzją Mikołaja 
a poświęceniem ołtarzy min ęło 6 lat, w Lubiniu zaś wyd arzenia te dzieliłoby, 
według mo jej propozycji, lat 9, natomiast od decyzji do sprowadzenia konwentu 
minęłoby 5 la t. Analogię między Henrykowem a Lubinem pogłębia fakt, że w obu 
tych klasztorach okoliczności fundacji postanowiono (w różny zresztą sposób) 
opisać w kilkadziesiąt lat po założeniu, w Henrykowie w latach 1269-1273 
(Gro dec ki, -Księga ... , s. 21), a w Lubiniu zapewne w okresie 1192-1193 (Pe
rzanowski, MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. VI-X, gdzie też domysł, że księgę bracką 
sporządził „starszy człowiek", co również miałoby analogię w stosunkach henry
kowskich, gdyż autorem Księgi henrykowskiej był Piotr, członek pierwszego kon
wentu). 

H Perz a nowski, Opactwo ... , s. 19. 
16 Tenże, MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 9.
a Te n że, Opactwo ... , s. 19-20. 
11 Tamże, s. 19. 
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i słów 18
• W podkreśleniach tych nie widać żadnej logiki, gdyż wyrozniono w ten 

sposób nie tylko imiona książąt czy dostojników kościelnych, ale też wyraz 
,,per" 19. Wydaje się wobec powyższego, że poszukiwania jakiegokolwiek kryte
rium są w tym wypadku bezskuteczne i nie pozostaje nic innego, jak potrakto
wać partię Księgi spisaną jedną n;ką jako pewną całość, i to aż do słów „Fratres 
de Gezou" zamykających jednolity tematycznie fragment. �odnie z sugestią Pe
rzanowskiego wydaje się, że chronologię pierwotnej postaci Liber fraternitatis,

mniejsza czy w postaci rozproszonych zapisek czy zwartej notatki, można usta
lić tylko poprzez identyfikację wymienionych w spisie osób 20• 

Spis dobrodziejów otwierają ,,Boleslaus dux cum uxore" i ,,dux Wladizlaus 
cum uxore" 21. Semkowicz, a w ślad za nim Perzanowski, uważają, i:i.: mowa tu 
o Bolesławie śmiałym i Włodzisławie Hermanie 22• Identyfikacje te prowadzą do
dalszych trudności, które rozwiązuje się w sposób wysoce dyskusyjny. I tak na
leży wyjaśnić, dlaczego śmiały tytułowany jest księciem, a nie królem. Ma temu
zaradzić datowanie fundacji na czas przed 1076 r., tj. przed koronacją Bolesła
wa 28_ Chronologia ta wywołuje z kolei konieczność wytłumaczenia, znowu wyso
ce dyskusyjnego, kim była żona domniemanego Hermana, wiadomo bowiem, że
brat śmiałego nie miał w tym czasie legalnej małżonki. Perzanowski sądzi, że
źródło mówi tu o matce Zbigniewa 24. Jednak Anonim tzw. Gall wyraźnie nazy
wa Zbigniewa synem nieślubnym 25• Jest więc wątpliwe, aby klasztorne źródło
uznało matkę Zbigniewa za legalną żonę Włodzisława Hermana. Trudno też od
rzucać wiarygodność Galla, pisał on bowiem dla ludzi świetnie orientujących się
w prawnym statusie Zbigniewa. Za poglądami Semkowicza i Perzanowskiego nie
może też przemawiać przekonanie, że Bolesław Smiały był nader czynny w od
budowie polskiego Kościoła, z tej bowiem ogólnej przesłanki nie wynika, by
i Lubiń był koniecznie fundacją tego właśnie monarchy. Również tytułowanie
opatów lubińskich książęcymi kapelanami w XIII w. 28 nie musi koniecznie do-

'" MPH, n.s., t. IX, cz.. 2, s, 3, cz.crwonym atrumentem napisano; ,,Pro :;1,1:;ci
pienda fraternitates primo dicantur isti psalmi", ,,Alio oratio", ,,preces", ,,Per", 
„alia", a podkreślono czerwonym atramentem; ,,Qui cum Deo patre", ,,Deus qui 
dilectionem", ,,Adesto quesumus Domine", ,,Per Dominum nostrum I[hesum] 
Ch[ristum]". Dalej na s. 4-5 podkreślono na czerwono: ,,Hec sunt nomina fratrum 
huius ecclesie quorum elemosinis utimur: Dux Bolezlauus cum uxore. Dux Wla
dizlaus cum uxore. Scarbimirus. Jascotel. Scarbimirus. Preduoy. Henricus. 
Caderic. Michael. Pocozlau. Voyzlauus cum uxore. Degno. Iacobus. Ho
dolanus". Tamże, s. 6: ,,Episcopus" (przed Radostem), ,,Boleslauus fi
lius Wladizlay", ,,Pianus cancellarius", ,,domina Elisabeth ducissa, uxor Mesico
nis, que dedit villam Zlub in via Poznanensi cum hominibus decimis, his videlicet 
quorum nomina scribere curavimus, quorum primus vocatur Ninach cum filiis 
suis quorum nomina hec sunt", na s. 7 zaś „Fratres de Gezou", na s. 8 natomiast 
„Episcopus Paulus", s. 9 „Dux Boleslaus. Dux Mesico. Dux Odo cum uxore et 
filiis", ,,Semianus Diuisouic cum uxore et filiis. Barbara-", ,,Radosta abbas. Paulus 

prior", ,,presbyter", ,,diaconi", ,,subdiaconi", ,,Pribizlau filius Cromole cum uxo
re", ,,Boguzlaus de Papen", ,,Godislaus cum uxore Pantizlaua et filia". Również 
w partii spisanej ręką późniejszą podkreślono na s. 10 „Wsebori comitis camera
rii Kazimiri. Pribizlaue femine. Strezizlaue femine. Vbieisti femine. Pribizlaui 
sacerdotis". Możliwe, że podkreśleń dokonano znacznie później, niż spisano księgę 
bracką. 

1� Tamże, s. 3.
to Per z a n owski, Opactwo ... , s. 20.
11 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 4.
22 Se mko w i c z, op. cit., s. 8; Per z a n owski, MPH, n.s., t. IX, cz. 2,

s. XLIV, s. 4, przyp. 1-4; t e n ż e, Opactwo ... , s. 26-28.
u Per z a n o wski, Opactwo ... , s. 34.
it Tamże, s. 34-36.
25 Gall II 3, 4. 
!G Per z a n o w ski, Opactwo ... , s. 30-31, zdaje się do tego przywiązywać

7 - Sobótka 3ml 
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wodzić, że Lubiń był książęcą fundacją, a już tym bardziej, aby właśnie ko
niecznie śmiałego uznać za fundatora. Tradycja klasztorna upatrywała fundatora 
w Michale i nie ma powodów, aby tradycję tę kwestionować. Natomiast z umiesz
czenia na początku spisu dobrodziejów opactwa książąt Bolesława i Władysława 
może jedynie wynikać, że pierwszy z nich był starszy od drugiego, a w takim 
razie wchodzą w grę osoby nie tylko $miałego i Hermana, ale też Krzywoustego 
i jego syna, zwanego później Wygnańcem. Osoby nie zidentyfikowanych na razie 
książąt nie mogą zatem być podstawą datacji pierwotnego spisu dobroczyńców 
opactwa. Spośród 150 osób wymienionych w partii zakończonej nagłówkiem „Fra
tres de Gezou" ścisłą identyfikację możemy przeprowadzić w pięciu wypadkach. 
Są to: 1. biskup krakowski Radost sprawujący swą godność w latach 1118-29 I 
1142 21, 2. arcybiskup gnieźnieński Jakub (1136-1'149) 2e, 3. Pean pełniący przed 
1146 r. funkcję kanclerza 29, 4. Bolesław syn Władysława, zwany Wysokim, który 
w źródle wymieniony jest najpewniej jako kawaler, tj. przed latem 1142 r. 80,
5. Elżbieta, od 1137 r. (najwcześniej) żona Mieszka Starego, a zmarła może już
przed 1151 r. s1 Jako żywe osoby te do pierwotnego spisu dobroczyńców opactwa
trafić razem mogły tylko w okresie od 1137 r. (najwcześniejsza data ślubu Elż
biety i Mieszka) do 19 I 1142 r. (data śmierci biskupa Radosta). Data końcowa po
krywa się zatem .z proponowaną przeze mnie poprawką w określeniu czasu śmier
ci fundatora klasztoru Michała właśnie na 1142 r. W tej sytuacji uważam, że ot
wierający listę książęta to najpewniej Bolesław Krzywousty i jego syn Włady
sław. Można więc przyjąć, że decyzja o fundacji opactwa' zapadła w ostatnich
miesiącach życia Bolesława Krzywoustego, już po ślubie Elżbiety i Mieszka,
a przed 28 X 1138 r., kiedy to władca ten zmarł 112• Na ten też okres przypadły
zapewne pierwsze darowizny na rzecz klasztoru dokonane przez feudałów wymie
nionych w księdze brackiej.

Za powyższą chronologią przemawiają w jakimś stopniu ·również dalsze iden� 
tyfikacje osób wymienionych w Księdze, a żyjących właśnie w połowie XII w. 
Identyfikacjom tym sprzeciwił się Perzanowski tworząc hipotetycznych XI-wie
cznych imienników feudałów dowodnie żyjących w XII stuleciu 88. Wśród imion 
podkreślonych czerwonym atramentem, a więc podobno najstarszych, wymienio
no Przedwoja, Pakosława, Degnę i Hodolana 14- Przedwoj znany jest z dokumen
tu Zbyluta dla Łekna z 1153 r. �6

.._ 
Pakosław świadczy na dokumencie legata Hum-

dużą wagę, ale należy stwierdzić, że do XIII w. mogły od chwili fundacji zaistnieć 
jakieś nie znane nam powody, dla których opaci lubińscy uzyskali tytuły kapela-
nów książąt wielkopolskich. 

27 Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szymański (MPH, n.s., t. X, cz. 2,
Warszawa 1974, s. 24, 32, 46, 56, 110, 152---153, 287, 304). 

28 MPH, n.s., t. IX. cz. 2, s. 6, przyp. 19. 
29 Tamże, s. 6, przyp. 21; Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Za

krzewski, Poznań 1887 (dalej KDW), t. I, nr 11, 12; K. Ma 1 e c z y i1 ski, Zarys
dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951, s. 97. 

80 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 6, przyp. 20.
3' K. Ja siński, Uzu.ccłnienia do genenlogii Piastów (Studia Żródloznaw

cze, t. 5: 1960, s. 91, przyp. 14, gdzie małżeństwo to datowane na lata 1137-1140 
ze wskazaniem raczej na 1140 r., oraz s. 93, przyp. 33, gdzie o dacie śmierci Elż
biety). 

Bi K. M a  1 e c z y  i'l s ki, Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975, s. 340.
33 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 4, przyp. 7, o Przedwoju, ,,niewątpliwie błędnie"

identyfikov,;anym przez Sc m ko w i cz a, Ród .... s. 27, ze świadkiem dokumentu 
z 1153 r., Perzanowski uważa, że „był to tylko imiennik tu [tj. w księdze brackiej 
M. C.] wspomnianego (o około 80 lat później żyjący)", przyp. 9, o Pakosławie,
nazwanym tylko imiennikiem rycerza z XI w. (Pakosław występuje w 1153 r.),
podobnie postępuje Perzanowski w wypadku Degny (s. 5, przyp. 11) i Hodolana
(s. 5, przyp. 12).

81 MPH, n.s., t. IX, cz. 2. s. 4-5. 
85 KDW, t. I, nr 18, gdzie wymieniony jako nadawca wsi Łoskuń; S e mko

w i c z, Ród ... , s. 27. 
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balda dla Trzemeszna z 1146 r. i razem z Przedwojem w 1153 r. na dokumencie 
Zbyluta, tenże najpewniej Pakosław przed 1149 r. ofiarował wieś klasztorowi 
Sw. Wincentego na Ołbinie 80• Wspomniany przez Księgę Degno występuje na do
kumencie księżnej Salomei dla Mogilna, datowanym na okres od p�ździernika 1138 
do lipca 1144 r. 87 Natomiast Hodolan występuje na dokumentach trzemeszeńskich 
z 1145 i 1146 r. 88 Mając do wyboru hipotetycznych tylko feudałów z czasów 
śmiałego i rzeczywiste osoby ze źródeł XII-wiecznych, należy raczej sądzić, że 
w Liber fraternitatis wymieniono ludzi współczesnych Bolesławowi Krzywouste
mu i jego nast ępcom. 

Za proponowanym wyżej czasem fundacji przemawiają też d alsze identyfika
cje osób wymienionych w Księdze brackiej. Są to: Jaskotel, tożsamy zapewne 
z dobroczyńcą biskupstwa wrocławskiego, któremu przed 1155 r. ofiarował wieś 89, 

Sulisław, ofiarodawca wsi dla klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu �o. Mikora, 
żyjący dowodnie około połowy XII w.••, Andrzej, najpewniej tożsamy z ofiaroda
wcą Wawrzeńczyc dla wrocławskiego klasztoru sprzed 1149 r. 42, Azo, znany jako 
kusztosz płocki w 1148 r. 49, Witosław, tożsamy zapewne z występującym 
przed 1149 r. ofiarodawcą wsi dla klasztoru olbińskiego 44, Stoisław, najpew
niej identyczny z ofiarodawcą wsi dla klasztoru w Trzemesznie z 1145 . r. 45, 
Marcin, tożsamy może z synem Sulisława, a więc ze świadkiem z dokumentu lega
ta Idziego z 1125 r.u, Ubisław, dający się zidentyfikować z feudałem tego imienia 

se KDW, t. I, nr 12, 18; Kodeks dyplomatyczny Sląska, t. I, wyd. K. Male
czyński (dalej KDS), Wrocław 1951, nr 25. 

31 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 5; KDW, t. I, nr 9, 1'1, 36; F. Pap ee, MPH, t. V, 
s. 572, przyp. 4; A. Małecki, Studia heraldyczne, Lwów 1890, t. II, s. 34--35,
gdzie o pieczęci niejakiego Degnona (I) lub Degnona (II), wpisanego z żoną
i dziećmi do Liber fraternitatis w początkach XIII w. (MPH, n.s., t. IX, cz. 2, 
s. 10); F. Pie kos iński, Rycerstwo polskie wieków średnich, t. II, Kraków
'1896, s. 251, gdzie o Szymonie synu Degny z 1176 r. i picczGci Degny. 

as MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 4; Papee, MPH, t. V, s. 572, przyp. 1; KDW, t. I,
nr 11, 12. 

39 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 4; KDS, t. I, nr 35, gdzie o wsi najpewniej od 
imienia tego feudała nazwanej. 

«o MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 5; KDS, t. I, nr 25. 
41 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 5, przyp. 14; KDS, t. I, nr 25; KDW, t. I, nr 11, 

jako offarodawca Jeżowa koło Waśniowa na rzecz klasztoru w Trzemesznie; Ko
deks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886 (dalej KDM), 
t. II, nr 375, gdzie o darowiznach tego feudała na rzecz Miechowa; zapis nekro
logiczny pod 11 VIII w nekrologu lubińskim zdaje się świadczyć, że ten sam czło
wiek wstąpił do klasztoru i przekazał mu wieś Mi korzyn w Wielkopolsce, ale
Ma 1 e czyń s k !i, Nekrolog opactwa św. Wincentego we Wrocławiu (MPH, n.s.,
t. IX, cz. 1, s. 81, przyp. 725) sprzeciwia się, raczej niesłusznie, takiej identyfikacji.

42 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 5; KDS, t. I, nr 25, jako ofiarodawca wsi Waw
rzeńczyce nad Wisłą. Identyczny może ze świadkiem z dokumentu legata Idziego, 
Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka, 
Kraków 1875, nr 1, i synem biskupa z dokumentu Salomei z 1144 r. (KDW, t. I, 
nr 9). Biskupem tym mógł, z uwagi na chronologię, być poznański Paweł. Nie 
wykluczone, że właśnie na prośbę jego syna Andrzeja wpisano Pawła do lubiń
skiej księgi brackiej. Drugi z zapisanych w niej biskupów, Franko, mógł nato
miast zostać wpisany na prośbę Krzywoustego jako :inicjator poselstwa wysłane
go w 1085 r. przez Włodzisława Hermana do St. Gilles. 4s MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 5, przyp. 13, gdzie też literatura.

44 Tamże, s. 5; KDS, t. I, nr 25, jako ofiarodawca wsi „Zaseph" identyfiko
fanej z Kępinem kolo Strzelina. 

u MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 5; KDW, t. I, nr 11, jako ofiarodawca wsi Stoisla
wie; MPH, n.s., t. IX, cz. l, s. 76, notuje zgon rycerza tego imienia pod 7 X. 

48 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 6; Kozłowska - Budko w a, Repertorium pol
skich dokumentów doby piastowskiej, Kraków 1937, s. 29; KOM, t. II, nr 372, 
373.
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z 1175 r. 47, Jarach, znany z 1175 r. 48, Janusz, syn zapewne Wojsława, występ\'.jący
w 1145 r. 49, Sasin, występujący w 1161 r. so, Marcin, znany z dokumentu dla
Brzeźnicy w 1153 r., dla Czerwińska z 1161 r. i z 1173 r. 51, Strzesz, wymieniony 
w dokumencie Zbyluta dla Łekna z 1153 r. i z dokumentu wystawionego w 1175 r.�2

Być może, figurujący wśród dobrodziejów Lubinia Walter jest tożsamy z urzę
dującym �d 1146 't. biskupem wrocławskim ss, Stoigniew zaś to może syn Dzirży
kraja znany z 1177 r. s4 Nie jest też nieprawdopodobieństwem upatrywanie w imie
niu „Petric" zapisu Piotra tzw. Własta ss. Natomiast „Michael" to najpewniej fun
dator klasztoru lubińskiego zmarły według mojego przypuszczenia w 1142 r. 50 
Jeden z dwóch Skarbimirów umieszczonych w Księdze to może świadek z doku
mentu legata Idziego z 1125 r. 57 W sumie 30 osób wymienionych w źródle, czyli 
1/5 z całego spisu umieszczonego w części zakończonej nagłówkiem „Fratres de 
Gezou", da się z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem związać z pro
ponowanym przeze mnie czasem fundacji lubińskiej, tj. z latami 1137-1145. 

Przeciw takiej datacji nie muszą też świadczyć zapisy Skarbimira, tożsamego 
może z oślepionym w 1118 r. palatynem ss, Niemo ja, identycznego może z Wer
szowcem występującym w $winach w 1109 r. 59, czy Wojsława, najpewniej tożsa
mego z cześnikiem Krzywoustego i zarządcą grodu głogowskiego z lat dwudzie
stych XII W· 60 Daty śmierci wymienionych osób nie są bowiem znane i nie jest 
wykluczone, że feudałowie ci żyli jeszcze w okresie podejmowania decyzji o fun
dacji opactwa w Lubiniu. 

Nie żyli już natomiast w okresie fundacji lubińskiej Żelisław, który może 
być znanym z kroniki Galla komesem tego imienia walczącym w 1103 r. na Mo
rawach a1, biskupi Paweł i Franko a2 oraz Hektor, którego śmierć Rocznik §więto
krzyski dawny datuje na 1121 r. a� Zapisy te można tłumaczyć motywami dewo
cyjnymi uczynionymi już po śmierci wspomnianych osób, podobnie jak miało to 

n MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 6; KDS, t. I, nr 55, 59, gdzie Objęsław, co może 
być inną formą tego imienia. 

48 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 6; KDS, t. I, nr 55, gdzie występuje „Hieroz1aus", 
który jednak może być tożsamy z Jarachem żyjącym na śląsku w pocz. XIII w. 

49 MPH, n.s., t. IX, cz, 2, s. 6; KDW, t. I, nr 12; M a ł e c k i, op. cit., t. I, 
s. 282, t· II, s. 47, daje rodowód Janusza.

58 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 6; M a ł e  ck i, op. cit., t. I, s. 282, t. II, s. 47,
daje rodowód Sasina; KDM, t. II, nr 373. 

61 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 6, może to jednak do niego odnoszą się uwagi 
w przyp. 46. 

si MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 6; KDW, t. I, nr 18; KDS, t. I, nr 55. 
53 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 6. 
54 Tamże, s. 5; KDS, t. I, nr 59. 
55 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 5. 
56 Tamże, s. 4; Se m k o w i c z, Ród ... , s. 16 nn., gdzie jednak tradycyjna data 

śmierci. 
•7 -MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 4, gdzie też literatura w przyp. 6.
58 Tamże, s. 4, przyp. 5; MPH, t. II, s. 774.
09 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 6; Kosmas III 23.
60 MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 4--5 i przyp. 10 na s. 5; Kosmas III 56.
Gt MPH, n.s., t. IX, cz. 2, s. 8, przyp, 29, oraz J. P ło c h  a, Sertum aureu.m

ofiarowane klasztorowi lubińskiemu przez komesa Żelisława (Polska w swiecie. 
Szkice z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1972, s. 125-136), gdzie mocno dys
kusyjny życiorys tego feudała. Przypuszczam, że Żelisław zmarł po ll37 r. i wte
dy sam ofiarowałby złotą koronę kościołowi klasztornemu (niekoniecznie przeto
pioną ze złotej dłoni darowanej mu wcześniej przez Krzywoustego), albo też dar 
ten na intencję zmarłego już Żelisława uczynił jego spadkobierca. Do hipotezy 
Płochy łączącej Żelisława z Siewierzem, Pomorze itp. należy odnieść się sceptycz
nie, gdyż zbyt wiele w niej niepopartych źródłami domysłów. 

62 MPH, n. s., t. IX, CZ, 2, s. 7, przyp. 26, i s. 8, przyp. 30. 
68 Tamże, s. 6, gdzie „Hector" wśród zmarłych członków bractwa, oraz MPH,

t. II, s. 774, gdzie pod 1121 r. zanotowana śmierć rycerza tego imienia.
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miejsce w wypadku \vciągnięcia na listę dobroczyl'iców klasztoru miechowskiego 
Elżbiety, żony Mieszka Starego, zmarłej dowodnie przed s prowadzeniem bożo
grobców u. Zatem i ta grupa zapisek nie przeczy datowaniu lubińskiej fundacji 
na lata 1137-1145. 

Proponowany okres powstania opactwa N::-lIPanny w Lubiniu pozwala łączyć 
tę fundację z okresem silnego ożywienia życia reli gijnego w Polsce. Ożywienia 
objawiającego się założeniem w tym okresie klasztoru NMPanny i św. Wincentego 
we Wrocławiu 65, sprowadzeniem cystersów do Jc;drzejowa oe, wcześniej�zym nie
co osadzeni em norbertanC?k w Strzelnie 67, ufundowaniem przez Zbyluta klasz
toru w Łeknie 68 oraz licznymi darowiznami dla Trzemeszna 69 czy wrocławskiego 
biskupstwa 10, jak też planami misyjnymi sformułowanymi w liście napisanym 
przez. Piotra tzw. Własta i biskupa krakowskiego Mateusza do św. Bernarda 71• 
Ożywienie to pozostawało zapewne w jakimś związku z drugą krucjatą i wywo
łanymi p rzez nią nastrojami. 

Wydaje się, że nieza leżnie od uznania Michała za fundatora lubi11skiego opac
twa znaczne zasługi w powstaniu klasztoru naleiy przypisać książętom, a zwłasz
cza Władysławowi Wygnańcowi. Wnosić tak można choćby ze szczególnego zain
teresowania losami jego syna Bolesława Wysokiego, jakie przejawia Rocznik lu

biński 72• Zainteresowanie osobą śląskiego księcia nie jest jedynym przykładem 
dość bli skich związków łączących ten wielkopolski klasztor ze Śląskiem. Wska
zują na nie dodatkowo wiadomość o poświęceniu lubińskiego ołtarza przez Kon
rada, prawdopodobnie biskupa wrocławskiego, jak też fakt, iż wśród dobrodzie
jów opactwa wymieniono wiele feudałów znanych z n.:id,1ń dla wrocławskiego 
biskupstwa i ołbińskiego klasztoru. 

Osobny problem stanowi datowanie rządów lubińskiego opata Radosty, któ
rego Liber fraternitatis wymie nia wraz z całym współczesnym mu konwentem 7s. 
Zdaniem Perzanowskiego, zapiska ta sporządzona została przed 20 IV 1194 r. 
i mniej więcej właśnie na ten . okres przypada urzędowanie Radosty jako opa
ta 7'· Czas powstania zapiski nie ma jednak, jak sądzę, wpływu na określenie dat 

64 Jasiński, Uzupełnienia ... , s. 93, przyp. 33. 
85 KDS, t. I, nr 16 z 1139 r. 
ee KDM, t. II, nr 372 z 1153 r.
e1 KDS, t. I, nr 12 z 1133 r.
es KDW, t. I, nr 18.
eo KDW, t. I, nr 11, 12. 
70 KDS, t. I, nr 35. , 
71 M. P 1 ez ja, List biskupa Mateusza do św. Bernarda (Prace z dziejów Pol

ski feudalnej ofiarowane Roma nowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, Warsza
wa 1960, s. 123-140). 

12 MPH, n. s., t. VI, s. 11;3, Warto zwrócić mvagc;. że rocznik ten zaczyna się
wzmianką o przen�esieniu biskupa Roberta z Wrocławia do Krakowa, notatka 
następna dotyczy biskupa krakowskiego Mateusza i jego sukcesji po Robercie, pod 
1175 r. zanotowano śmierć Mateusza, pod rokiem nash;pnym sukcesję Gedki, 
w 1173 r. odnotowano śmierć Bolesława Kędzierzawego jako księcia Krakowa. Ro
cznik wykazuje też zainteresowanie losami Henryk,1 Sandomierskiego, notując jego 
podróż do Jerozolimy w 1153 r. i śmierć w krucjacie pruskiej w 1167 r. Niezależnie 
zatem od zainteresowania Sląskiem rocznik lubiński notuje szereg wiadomości 
dotyczących Małopolski. Wydawcy roczników wielkopolskich (MPH, n. s., t. VI, 
s. XL) wymieniają aż 12 wiadomości wspólnych dla rocznika lubi11skiego i dawnego
rocznika kapituły krakowskiej. Wydaje się, że jest to argument za przybyciem
lubińskiego konwentu z Małopolski, np. z Tyńca. Małopolska geneza konwentu
zgadza się z poglądem przypisującym szczególną rolę w lubińskiej fundacji Wła
dysławowi Wygnańcowi, który do 1145 r. jako senior rządził w Krakowie, a równo
cześnie władał Sląs_kiem, skąd prawdopodobnie przybył biskup Konrad konsekru
jący w 1145 r. ołtarz w Lubiniu. 

73 MPH, n. s., t. IX, cz. 2, s. 9. 
1, Tamże, s. VI-X; Perz a n o ws k i, Opa.ctwo ... , s. 18-23. 
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działalności Radosty i jego konwentu. Ponieważ spis członków konwentu jest 
w Księdze brackiej wypadkiem wyjątkowym 1s, to i powód jego sporządzenia mu
siał być wyjątkowy, a za taki należy uznać nie tyle polecenie spisania Księgi 1•, 

co przybycie pierwszych mnichów. Spisanie imion pierwszych zakonników ma 
analogię w Księdze henrykowskiej, która - ·mimo ie powstała w jakiś czas po 
fundacji Henrykowa - podała imiona pierwszych . osiadłych tam cystersów 11. 
Uznanie Radosty za pierwszego opata Lubinia ma pewne znaczenie dla wyświet
lenia problemu pochodzenia konwentu. Na 34 imiona pierwszych zakonników lu
bińskich aż 17 stanowią imiona słowiańskie 1s. Należy dodać, że imiona obce też 
nie muszą świadczyć o cudzoziemskim pochodzeniu ich nosicieli 1s. Z uwagi zatem 
na prawdopodobny czas fundacji, jak i na skład etniczny konwentu, nie ma po
trzeby poszukiwania zachodnioeuropejskiej macierzy Lubinia, najprawdopodob
niej bowiem pierwsi zakonnicy przybyli z któregoś z istniejących już polskich 
klasztorów. Ponieważ najstarsza część Rocznika iubińskiego zawiera aż 12 wia
domości wspólnych z dawnym rocznikiem kapituły krakowskiej 80, najbardziej 
prawd�podobne wydaje się, że mnisi lubińscy przybyli z podkrakowskiego Tyńca. 
W tym świetle wyniki analizy zawartości ksiąg lubińskich i kommemoracje opa
tów z leodyjskiej diecezji nie przesądzają ani daty fundacji, ani pochodzenia 
konwentu, gdyż zgodnie z przypuszczeniem T. Wojciechowskiego przedostały się 
one do Lubinia z Krakowa lub Tyńca si. 

Wydaje się, że uwagi powyższe upoważniają do sformułowania hipotezy da
tującej powstanie klasztoru benedyktów w Lubiniu na lata 1137-1145, tj. na 
okres widocznego ożywienia życia religijnego w Polsce. Hipoteza powyższa opie
ra się na następujących ustaleniach: 1. za Bolesławem Smialym. jako fundatorem 
klasztoru brak źródłowych argumentów, a przeczy temu lubińska tradycja upa� 
trująca fundatora w Michale, 2. możliwa jest paleograficznie prawdopodobna po
prawka daty śmierci Michała na 1142 r., 3. w Liber fraternitatis wyróżniono przez 
podkreślenie czerwonym atramentem nie tylko pierwszych 11 osób, ale też sze
reg innych imion i wyrazów, wobec czego brak podstaw, aby przypuszczać, iż 
pisarz Księgi brackiej chciał w ten właśnie sposób zaznaczyć grono pierwszych 
dobrodziejów, 4. nie identyfikacja książąt jest podstawą określenia czasu wystę
powania pozostałych osób, ale odwrotnie, identyfikacja 28 spośród postaci umies,
czonych w Księdze pozwala upatrywać w otwierających listę książętach Bolesła
wa Krzywoustego i jego najstarszego syna Władysława, 5. wymienienie w źródle 
opata Radosty i jego towarzyszy spowodowane było, jak wskazywałaby na to 
analogia henrykowska, chęcią umieszczenia imion zakonników stanowiących pier-

15 P e r  z a n o w sk i, Opactwo ... , s. 21: ,,Pojawienie się pod koniec partii imion 
wpisanych pierwszą ręką ... 34 członków konwentu lubińskiego (co jest wyjątko
wym wypadkiem w księdze brackiej), może sugerować, że sporządzenie księgi bra
ckiej zostało wykonane na zlecenie opata Radosty za czasów jego rządów". Zga
dzając się, że księga sporządzona została w latach 1192-1193, nie widzę jednak 
powodu, aby inicjatywę przypisać właśnie Radoście, a rządy opackie tegoż Radosty 
datować na schyłek XII w. 

7e Tamże, s. 21. 
77 Księga henrykowska, s. 309, gdzie wymieniony pierwszy opat Henryk i za

konnicy Bodo, Piotr, Arnold, Burchard, Adelmann, Bertold, Juda, Wit-igo i Henryk. 
Ta część Księgi henrykowskiej powstała już po 1310 r. 1 1a MPH, n. s., t. IX, cz. 2, s. 9. Imiona rodzime nosili: opat Radosta, mnisi 
Radowan, Bogumił, Bogusław, Milost, Prosimir, Lubcost, konwersi Wiestek Bra
trech, Blizbor, Bratron, Subach, Częstowój, Borys, Bilech, Niemoj, Przebor. 

19 Obszerniej kryteriami przynależności etnicznej zajmuję się w pracy Rycer
stwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie-gospodarka-poiityka, Wrocław 1979, 
zwłaszcza w rozdz. I. 

80 MPH, n. s., t. VI, s. XL. 
s1 T. w o j c i e  c h o w s k i, Kościół katedralny w Krakowie, Kraków ,1900, 

s. 183.
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wotną obsadę klasztoru. Podobnie jak w wypadku Henrykowa od decyzji zało
żenia klasztoru do czasu jego normalnego funkcjonowania minęło kilka lat. Wy
padki związane z fundacją lubińską wyglądały w świetle zachowanych źródeł 
następująco: 1. w okresie między ślubem Mieszka z Elżbietą (zapewne w 1137 r.), 
a przed śmiercią Krzywoustego (28 X 1138 r.), komes Michał powziął zamiar. fun
dacji i pozyskał dlań księcia, jego najstarszego syna i grono feudałów, 2. w 1142 r. 
Michał zmarł, prace były jednak na tyle zaawansowane, ie 3. w 1143 r. w Lubi
niu przebywała już grupa mnichów i rozpoczęto prowadzenie rocznika, 4. zawar
tość owego rocznika przemawia za przybyciem konwentu z Małopolski, 5. w 1145 r. 
bisk�p Konrad konsekrował ołtarz w klasztornym kościele i tym samym zakoi1-
czył się etap organizacyjny, a rozpoczęło się normalne funkcjonowanie klasztoru. 
Po pewnym czasie możliwe było już założenie prepozytury w Jeżowie 82• 

Marek Cetwiński 

J. L od o w s k i, DOLNY $LĄSK NA POCZĄTKU $REDNI0WIECZA (VI

X W.). PODSTAWY OSADNICZE I GOSPODARCZE, Wrocław 1980, ss. 280, ryc. 
90 + 2 mapy. 

Praca J. Lodowskiego stanowi próbę rekonstrukcji osadnictwa i głównych 
gałęzi gospodarki plemion dolnośląskich w drugiej P.olowie I tysiąclecia na pod
stawie pochodzących z tego terenu źródeł archeologicznych. Praca dzieli się na 
pięć rozdziałów, z których dwa pierwsze poświęca Autor zagadnieniom wprowa
dzającym. Omawia w nich cel i ·zakres pr.acy, stan badań nad realizowanym w niej 
tematem, charakteryzuje źródła stanowiące podstawę do wyciągniętych wniosków 
oraz omawia podstawy datowania tychże źródeł. 

Wśród stanowisk, które wraz z zabytkami z nich pochodzącymi stały się pod
stawą dalszych rozważań, Autor wydziela 251 osad, 89 grodzisk, 4 pewne cmenta
rzyska {w tym 3 kurhanowe z pochówkami ciałopalnymi), 1 gr6b :szkieletowy, 
11 stanowisk bliżej nie oznaczonych i 16 znalezisk luźnych. 

Wstępną część rozdz.· HI dotyczącego osadnictwa poświęca Autor opisowi 
środowiska geograficznego Dolnego Sląska i próbie rekonstrukcji tegoż środowiska 
w okresie wczesnego średniowiecza. Dokonuje odtworzenia szaty leśnej z tego 
okresu, posiłkując się przy tym mapami osadnictwa zarówo ze średniowiecza, jak 
i z okresów wcześniejszych oraz późniejszych. 

W dalszej części rozdziału Autor wydziela i omawia znaczniejsze skupiska 
osadnicze ze starszych faz wczesnego średniowiecza na Dolnym $iąsku. Do terenów 
gęsto zasiedlonych w tym okresie zalicza się między innymi okolice Głogowa, 
dorzecze Baryczy, dorzecze środkowej Kaczawy, rejon między Bystrzycą a Oławą, 

81 Pe r  z a n o w s k i, Honorarirtm ... , s. 19-37; te n że, MPH, n. s., t. IX, 
cz. 2, s. XLVI; te n że, Opactwo ... , s. 57-61, gdzie pogląd, że lubińskich zakonni
ków na Mazowsze mógł sprowadzić tylJco książc; władający zarówno Mazowszem, 
jak i Wielkopolską, czyli iż w grę wchodzi wyłącznie Krzywousty, i to w czasie 
pokuty po śmierci Zbigniewa, tj. w latach ,1112-1113. Należy zgodzić się z Perza
nowskim, że to właśnie Krzywousty darował opactwu lubińskiemu Jeżów i inne 
posiadłości na: Mazowszu, można też uznać, że z książęcego nadania pochodzi część 
pierwotnego uposażenia Lubinia, tj. m. in. Kuszków z osadami zamieszkałymi 
przez niewolnych zorganizowanych w setkę. Jednak w tym ostatnim wypadku 
ofiarodawcą nie musiał być Bolesław śmiały, lec:z mógł nim być Krz:,nvousty lub 
jego syn Władysław. Z faktu, że w Jeżowie odbył się w latach 1166-1185 synod, 
nie wynika jeszcze, aby prepozytura jeżowska istniała już kilkadziesiąt lat, jak 
przyjmuje to P e r  z a n ow s ki, Honorarium ... , s. 27, równie dobrze mogla ona 
powstać dopiero po 1145 r. tj. po konsekracji ołtarza w Lubiniu. 
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wyróżnia także mniejsze zagęszczenia osad i grodów, jak zgrupowanie w Kotlinie 
Kargowskiej, w rejonie ujścia Bobru do Odry, nad środkowym Bobrem, w obniże
niu żytawsko-zgorzeleckim oraz między dolnym biegiem Nysy Łużyckiej a Lubszą. 

Żródla do odtworzenia wielkości, rozplanowania i typu zabudowy osad z oma
wianego okresu na terenie Dolnego Śląska są stosunkowo nieliczne. Wynika to 
w głównej mierze z faktu, że zaledwie pojedyncze stanowiska zostały przebadane 
szerokoplaszczyznowo. Niemniej, zdaniem Autora, dotychczasowe wyniki badań 
pozwalają przypuszczać, że wśród osad wielodworczych przeważały osady o bez
planowym układzie zabudowań (Czeladź Wielka, Stary Zamek, stan. 2). Istnieją 
także ślady zabudowy szeregowej (Zawonia, stan· 3), ulicówki (Żukowice, stan. 9), 
a także osady z centralnym placem o zabudowie rozproszonej (Wszemirów). Układ 
zabudowań typowy dla okolic znany jest natomiast ze stanowiska w Popęszycach. 
Na przebadanych stanowiskach stwierdzono ślady zarówno budownictwa naziemne
go, jak i wziemnego. 

Na przełomie VII i VIII w. pojawiają się liczniej osiedla obronne, istniejące 
także i we wcześniejszym okresie (Połupin). Autor klasyfikuje grody ze względu 
na wielkość ich powierzchni, wyróżniając 3 grupy: a) grody małe - od 0,05 do 
O,l ha, b) grody średnie - od 0,2 do 0,5 ha i c) grody duże - 1 i więcej ha. 

Wśród najstarszych, VI i_ VII-wiecznych grodów możemy wyróżnić jedynie 
grody małe i średnie. Występują one głównie w nizinnej części Dolnego Śląska. 
Gródki te, charakterystyczne na wspomnianym terenie dla VI-IX w., są - zda
niem Autora - pozostałościami ośrodków okręgów grodowych, najmniejszych 
komórek organizacji terytorialnej. 

Istnieją znaczne różnice w budownictw-ie grodowym na północnym zachodzie 
i południowym wschodzie Dolnego Śląska. Odzwierciedlają się one zarówno w wiel
koiici grodów (muły gródclt wy.5tępujc nn pDłudniu jedynie :,pon:idy<.:znie), jak -i w 
ich usytuowaniu w stosunku do osadnictwa otwartego. Na południowym wschodzie 
nie stwierdzono osadnictwa wokół nielctórych grodów w promieniu od kilku do 
kilkunastu kilometrów. Grody z tego obszaru, o powieszchni najcz<;ściej od 1 do 5 
ha, były - jak przypuszcza Autor - zamieszkiwane przez 1!:alc wspólnoty tery
torialne i stanowiły główne punkty zbrojnego oporu opola. 

Znaczną część skupisk osadniczych wyróżnionych dzięki źródłom archeologi
cznym można identyfikować ze znanymi ze źródeł historycznych plemionami 
dolnośląskimi. Autor utożsamia niewielkie plemię Bieżuńczan ze skupiskiem s�a
nowisk u źródeł Nysy Łużyckiej, plemię Nice lokalizuje natomiast nad dolnym 
biegiem tejże rzeki. Bobrzanie zajmowali obszar w środkowym biegu Bobru, na
tomiast małe terytorium Zara można identyfikować z niewielkim skupiskiem osa
dniczym w lasach nad górną Lubszą. Tereny nadodrzańskie przy ujściu Baryczy 
zajmowali Dziadoszanie. Plemię Trzebowian, znane z dokumentu praskiego, umie
szcza Autor u ujścia Kaczawy, nie wykluc7.ając, że zajmowało ono także prawy 
brzeg Odry. Natomiast żyzne tereny między Ślęzą, Oławą i Bystrzycą, a także 
obszar między Odrą a dolną Widawą, zajmowali Ślężanie. Sąsiadujące z nimi od 
północy dwa skupiska osadnicze w dolinie Baryczy są najprawdopodobniej pozo
stałością po dwóch nieznanych z nazwy grupach plemiennych. 

W IV rozdziale pracy Autor przechodzi do 'zagadnień gospodarczych. Podsta
wową rolę w gospodarce plemion dolnośląskich odgrywało rolnictwo oraz hodowla. 
Na podstawie dostępnych danych można przyjąć, że przeważała w tym okresie 
uprawa pszenicy i żyła przy znikomym udziale prosa. Stosowano wówczas, jak 
można przypuszczać, różne odmiany odłogowo-ugorowych systemów uprawy. Ho
dowla, druga pod wzgli:dem ważności gałąź gospodarki, cechowała si<: przewagą 
ilości hodowanego bydła nad trzodą. 

Wśród innych gałęzi gospodarki szczególnie wyraźnie zaznacza się .rozwój 
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hutnictwa -i kowalstwa. Hutnictwo ówczesne bazowało głównie na surowcach lo
kalnych i początkowo było nierozdzielne od przeróbki żelaz.i. tj. kowalstwa. Urzą
dzenia związane z produkcją hutniczo-kowalsk<1 odkryto jedynie w Żukowicach 
pod Głogowem i na jednej z osad w okolicy S<1dowla. Jak wynika ze znalezisk, 
kowale dolnośląscy tego okresu posługiwali się zarówno prostymi (odkuwanie 
i hartowanie), jak i skomplikowanymi technikami (zgrzewanie żelaza ze stalą). 

Innym z rękodzieł było garncarstwo, stojące w tym okresie na znacznym sto
pniu rozwoju. Tempo jego rozwoju było różne w poszczególnych dzielnicach Dolne
go Sląska .• W jego północnej i północno-zachodniej czę$ci przetrwała tradycja 
garncarstwa późnorzymskiego i stąd już w najstarszej fazie wczesnego średniowie
cza (VI-VII w.) występuje tam ceramika zarówno lepiona r�cznie, jak i wykonana 
na kole. W VIII-X w. rozpowszechnia się ceramika o wyższym standardzie tech
nicznym. Dominują wśród niej różne formy naczyi1 dwustożkowatych. 

Wyraźnie z tą ceramiką kontrastuje ceramika południowej czdci Dolnego 
śląska, wykorzystanie bowiem koła w tym rejonie ograniczało si<; jedynie do 
słabo formującego obtaczania przykrawędnego. Brak tu tak popularnych na pól· 
nocy naczyń dwustożkowatych. Natomiast dominują jajowate garnki o esowatym 
profilu. 

Omówienie poszczególnych dziedzin produkcji kończy Autor wzmianką o ka
mieniarstwie, którego pozostałością materialną są wybierzyska granitu w rejonie 
Slęży. W ich pobliżu produkowano z wydobytego surowca kamienie żarnowe 
(Chwałków). Wszelkie inne dziedziny produkcji należy w tym okresie, zdaniem 
Autora, zaliczyć do grupy tzw. przemysłów domowych. 

Szereg znalezisk potwierdza szerokie kontakty handlowe plemion dolnoślą
skich. Już w początkach wczesnego średniowiecza zarysowują się ślady kon
taktów z zachodem Europy w postaci znalezisk broni i przedmiotów luksusowych 
produkowanych w kręgu kultury merowińskiej i karolińskiej. Na VII-VIII w· 
datują się początki kontaktów handlowych z terenami naddunajskimi, skąd po
chodzą toporki, czekany oraz wyroby z kręgu kultury awarskiej. O powiązaniach 
z obszarami bezpośrednio sąsiadującymi świadczy szereg znalezisk :.i.elaznych mi
sek typu śląskiego. 

Słabo rysują się - zdaniem Autora - w świetle źródeł archeologicznych 
związki Sląska z terena.mi Czech i Moraw. Prócz kilku form broni i ozdób związ
ków takich można - jak się wydaje - dopatrywać się ,v budownictwie obron
nym. Chodzi tu o częste stosowanie w grodach południowej strefy Dolnego Ślą
ska kamiennych licowa11 wałów. Autor zastrzega przy tym, że użycie elementów 
kamiennych w wałach znane jest ze znacznych obszarów, a na Dolnym śląsku 
pojawia się już bardzo wcześnie, bo w VII w. (Połupin). 

Do tych sugestii Autora można byłoby jedynie dorzucić wyJasmenie, że na 
związki z Czechami i Morawami zdaje się wskazywać jedynie pewna szczególna 
forma licowania kamiennego umocnień, a mianowicie zewnętrzne lico kamienne 
walu w postaci muru zbudowanego bez użycia zaprawy. Ten element umocnień 
występuje na terenie Dolnego Śląska i być może Małopolski w IX i X w. Licz
niej reprezentowany jest na terenach Czech, Moraw, a także na obszarze między 
południową Łabą a Soławą. 

Rozdział V zawiera omówienie najważniejszych wyników pracy w kontekście 
ziem sąsiadujących z Dolnym Sląskiem. Autor stwierdza, że Dolny Sląsk znalazł się 
w początkach średniowiecza na pograniczu dwóch stref kulturowych: południo

wej - charakteryzującej się występowaniem ceramiki typu praskiego czworo
bocznymi domostwami pólziemiankowymi i popielnicowym obrządkiem pogrzebo
wym, oraz północno-zachodniej - nawiązującej w ceramice i budownictwie do 
tradycji późnorzymskich. 
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Pracę zamyka katalog stanowisk archeologicznych ze starszego okresu wczes
nego średniowiecza oraz bibliografia. 

Praca J. Lodowskiego ma duże znaczenie jako podsumowanie wyników ba
dań archeologicznych na terenie Dolnego śląska dotyczących okresu od VI do 
X w. Pozwala ona ujrzeć całościowy obraz osadnictwa i gospodarki plemion dol
nośląskich w okresie przedpaństwowym· Dotychczasowe próby opracowania tego 
tematu miały z reguły ogólny charakter, obecnie otrzymaliśmy gruntowną mo
nografię, uprzystępniającą wiele nie znanych dotychczas źródeł i prezentującą 
próbę ich interpretacji z ogólnohistorycznego punktu ,vidzenia. Praca ta wypełnia 
istniejącą dotychczas lukę w opracowaniu powyższej tematyki. 

Sławomir Moździoch 

CHRZEśCIJ ANSTWO W POLSCE. ZARYS PRZEMIAN 966-1945, praca ze
społowa pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1980, ss. 327 + 17 map. 

Książkę wydało Towarzystwo Naukowe KUL. Inaug_uruje ona nową serię: 
,,Biblioteka Historii Społeczno-Religijnej". Odbito ją w liczbie 1500 egzemplarzy. 
Z uwagi jednak na szeroki krąg odbiorców - duchownych i świeckich, rzecz 
chyba nie będzie zbyt długo gościła na półkach księgarskich. Do zarysu dołączo
no 17 jednobarwnych mapek. Skromny ten „atlasik" jest dziełem Adama Chrusz
czewskiego (redakcja) i Teresy Bednary (opracowanie kartograficzne). 

Publikacja powstała jako owoc zbiorowego wysiłku kilkunastu pracowników 
i współpracowników Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce na KUL. 
Duszą i inspiratorem niemal wszystkich poczynai'l tego Instytutu jest jego dyrek
tor, J. Kłoczowski, redaktor omawianego zarysu. Książkę podzielono na 13 roz
działów chronologicznych. Nadano jej popularnonaukowy charakter, stąd też: Au
torzy nie posługują się przypisami, a prezentację jakże bogatej literatury o prze
szłości Kościoła na ziemiach· polskich zastępują zwięzłe „informacje bibliograficz
ne" redaktora (s. 7-9). Umiejętna, stojąca na wysokim poziomie popularyzacja 
udała się zespołowi autorskiemu doskonale i zasługuje na szczególne· podkreślenie, 
chociaż pracę swą potraktował on jedynie jako pewnego rodzaju „makietę", prze
znaczoną do szerszej dyskusji, mapy zaś jako wstępne propozycje. Ale chyba kry
je się za tym zbyt daleko posunięta skromność twórców zarysu. Rzecz napisana 
jest prosto i na ogół przystępnie, nawet jak na możliwości odbioru czytelnika 
�Wieckiego, aczkolwiek gdzieniegdzie trafiają się - mimo modnych obecnie w Koś
ciele katolickim języków narodowych - trudniejsze nieco terminy i zwroty la-, 
cińskie, których bardzo łatwo można było uniknąć (np. w rozdziale napisanym 
przez A. Witkowską). 

Cennym uzupełnieniem tekstu są - bliższe memu sercu - mapki. Szkoda 
tylko, że na czterech z nich (nr 8-11), przedstawiających rozmieszczenie zako
nów, zastosowano takie rozwiązanie graficzne,. które poza bardzo mglistym wra
żeniem ogólnym nie ma żadnej praktycznej wartości. Moim zdaniem, metodycz
nych nowinek w kartografii nie należy stosować na siłę, gdyż nie zawsze się to 
opłaca. Nie wszystko bowiem, co nowe, musi być dobre, lepsze od starego. Wspom
niane cztery mapki są tego dobitnym przykładem. Niezrozumiale jest także, dla
czego mapkę nr 12 wykonano w innej skali niż wszystkie pozostałe, przez co 
niepotrzebnie został zburzony jednolity, konsekwentny ciąg skal, bardzo istotny 
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ze względu na porównywalność 1. Ponadto przedstawiony na meJ problem pow
tórzono na mapce nr 1'3, tylko trochę mniej precyzyjnie i rinną metodą graficzną. 
Na obu mapkach idzie zaś o ,,średnią odległość od kościoła" parafialnego w 1772 r. 
w poszczególnych diecezjach. Domyślamy się, że jest to przeciętna odległość od 
pojedynczych miejscowości do siedziby parafii, chociaż niezwykle lakoniczne ob
jaśnienia do map wyraźnie tego .nie mówią. Sądzę również, że jedno z tych opra
cowań jest zupełnie zbędne, nawet jeśli ich twórcom chodziło o wywołanie dys
kusji nad rozmaitymi możliwościami kartograficznego rozwiązania tego zagad
nienia. Nie jest to przecież aż tak istotna sprawa, zwłaszcza wobec dyskusyjności 
wielu merytorycznych problemów zawartych w prezentowanym zarysie. 

Na osobną pochwalę zasługuje mała liczba drobnych literówek i złośliwych 
chochlików, co jest rezultatem sumiennej pracy drukarzy i korektorów. Jednak 
i u nas można drukować całkiem porządnie. Ale żona wielkiego księcia Konstan
tego nazywała się Joanna Grudzińska, a nie Gruchińska (s. 213). 

W omawianej książce sporo miejsca poświęcono ziemi śląskiej, jej roli w re
ligijnym i kościelnym życiu naszego narodu. Jest to zresztą zupełnie zrozumiale, 
gdyż przez długie stulecia - nawet mimo pozostawania poza granicami państwa 
polskiego - połączona ona była wieloma więzami z polską strukturą administra
cyjną Kościoła katolickiego. 

Julian Janczak 

L. Ra t a j  c z y  k, HISTORIA WOJSKOWO.Ser, W�rszawa 1980, SS. 614.

Praca L. Ratajcz�ka jest podręcznikiem historii wojskowości, przeznaczonym 
dla wyższych szkół oficerskich. W układzie treści musi więc uwzględniać potrze
by szkolnego nauczania tej dyscypliny. Nie może to być więc systematyczny wy
kład historii wojskowości, lecz ściśle ukierunkowany jej zarys, co warto było 
zaznaczyć w tytule lub podtytule, a nie dopiero we wstępie, gdzie te;i:. nadmie
niono, że obecne wydanie jest uściśloną, wzbogaconą i rozszerzoną wersją tego 
podręcznika dla wyższych szkól oficerskich z 1975 r· 

Praca składa się z krótkiego wstępu, trzech obszerniejszych części, zakończe
nia, selektywnego wykazu bibliograficznego, kilkudziesięciu szkiców i map, kilku
nastu schematów oraz kilkudziesięciu zdjęć i reprodukcji. 

Część pierwsza pracy, sięgająca do 1939 r., stanowi nieco ponad jedną trze
cią jej objętości. Można mieć poważne wątpliwości, czy są to właściwe proporcje 
w nauczaniu historii wojskowości przyszłych oficerów, którzy przy bogatym pro
gramie zajęć w czasie pobytu w szkole, a następnie poważnych obowiązkach 
w jednostkach i instytucjach, nie mają możliwości pogłębiania swej wiedzy w tym 
zakresie. Należy liczyć się taki:c z faktem, że historia wojskowości cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dlatego nie mogą się nią nie -inte
resować nauczyciele historii. Młodzież bardziej interesuje się historią wojen, ale 
należyte jej zrozumienie bez znajomości historii wojskowości jest niemożliwe. 
Dlatego przy kolejnym wydaniu pracy należy wziąć pod uwagę jej duże zapo
trzebowanie społeczne, i to nie tylko jako podręcznika dla wyższych szkół ofi
cerskich. Wydaje się, że zakres chronologiczny części pierwszej winiez.:i. sięgać tyl
ko do przełomu XIV i XV w., to jest do czasu zastosowania w armiach europej-

1 Opracował ją wyjątkowo sam redaktor map A. Chruszczewski, znany w krę
gu naszych kartografów historycznych jako dobry fachowiec! 
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skich broni palnej. Utrzymując jednocześnie dawne rozmiary objętości części 
pierwszej, to jest około 300/o objętości, mógł Autor uzyskać większą możliwość 
pełniejszego ukazania uwarunkowań społeczno-gospodarczych i politycznych wpły 
wających nie tylko na formowanie wojska, ale przesądzających o jego charakte
rze, liczebności, szkoleniu, myśli i sztuce wojennej. Wydaje się, że problematykę 
tę można było ukazać na przykładzie chociażby upadku pa11stwa rzymskiego, szyb
kiego rozwoju państwa polskiego za czasów Mieszka I i Kazimierza Wielkiego, 
państwa mongolsko-tatarskiego w pierwszej połowie XIII w. oraz Wielkiego Księ
stwa Litewskiego i państwa krzyżackiego w XIV w. 

Część druga, licząca około 300/o objętości pracy, traktuje o węzłowych proble
mach II wojny światowej i udziale w niej Polaków. Okresowi najkrótszemu, cho
ciaż dla dziejów wojskowości bardzo ważnemu, poświęcono w pracy niemal tyle 
miejsca, co okresowi około czterech tysięcy lat, przedstawionemu w części pierw
szej. Właściwie można powiedzieć, ż.e w części drugiej zdradził Autor historię woj
skowości na rzecz historH wojen. Swiadczy o tym tytuł nie tylk0 tej części, nle 
także i poszczególnych rozdziałów. Jest to właściwie historia II wojny świato
wej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej Polaków i Armii Radzieckiej
Ujęto ją niewątpliwie bardzo ciekawie, ale opowiadam się za jej chronologicz
nym i objętościowym rozszerzeniem przy bardziej rygorystycznym utrzymaniu 
w jej treści historii wojskowości, a nie historii wojen. Zakres chronologiczny 
części drugiej winien obejmować okres panowania w armhich broni palnej, któ
ra narzucała określone wymagania w zakresie organizacji wojska, jego uzbroje
nia, wyszkolenia, myśli i sztuki wojennej. Potrzeba należytego potraktow,inia 
dziejów wojskowości polskiej, europejskiej i światowej wymaga, aby część druga 
była najobszerniejsza i stanowiła około 50°/o objętości pracy. Dlatego też poważ
nemu skróceniu uległaby czc;:ść trzecia pracy truktującu o dziejach wojskowości 
ery rakictow9-atomowej. W obecnym układzie w części trzeciej pracy przedsta
wiono problemy militarne świata po 1975 r. 

Na część tą składa się 7 rozdziałów, w których przedstawiono ogólną charak
terystykę sytuacji polityczno-militarnej w świecie po II wojnie światowej, wę
złowe problemy wojen lokalnych, powstanie i charakterystykę bloków i układów 
wojskowych oraz etapy rozwoju polskiej wojskowości po II wojnic światowej, 
a także udział żołnierzy polskich w międzynarodowych misjach pokojowych. Po
stulując potrzebę zmniejszenia o jedną trzecią objętości trzeciej części pracy, na
leży stwierdzić, że dotychczasowy układ treści jest konieczny. Przez bardziej syn
tetyczne przedstf wienic problematyki poszczególnych rozdziałów i ewentualne zre
zygnowanie z indeksu nazwisk można jednak uzyskać około dwu arkuszy dla 
rozszerzenia objętości części poprzedniej. 

Uwagi Autora wypowiedziane w zakończeniu ze względu na swój metodycz
no-warsztatowy charakter należało raczej przesunąć do \\'słępu. Natomiast w za
ko11czeniu mógł Autor zwrócić uwagę na stały wzrost wydatków na wojsko, jego 
wyposażenie, rozwój sztuki i nauki wojennej, tym bardziej, że tempo wzrostu 
wydatków na te cele szczególnie w ostatnim stuleciu i przede wszystkim w kra
jach europejskich znacznie już przerasta tempo rozwoju gospodarczego tych kra
jów. Jest to zjawisko wysoce niepokojące, gdyż prowadzi do narastania poważ

nych napięć społecznych, nie mówiąc już o zagrożeniu życia na Ziemi przez for
sowany wyścig zbrojeń oraz nagromadzenie ogromnych zapasów sprzętu, broni 
i amunicji. 

Aleksander Nyrek 
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M. K o s y  k, LISTY 1880-1939, zgromaźil, zestajał, pśedspomnjeśa a komen
tujuce registry napisał F. Metsk, Budysyn 1980, ss. 226. 

Uczeni i wydawcy serbołużyccy mają za sobą wiele wartościowych dokonań 
w rodzaju edycji dzieł zebranych Jakuba Barta-Cisinskiego, Handrija Zejlera, 
dwutomowych dziejów literatury łużyckiej Rudolfa Jenca, studiów monograficznych 
o Mikławfo Andrickim, H. Zejlerze itd. Przytłaczająca większość tych publikacji
odnosi się do osób, języka, kultury i literatury Górnych Łużyc. Dotkliwe zaniedba
nia Dolnych Łużyc stara się nadrabiać kierownik Łużyckiego Archiwum Kultury
w Budziszynie, dr hab. Frido Metsk, Dolnołużyczanin z pochodzenia, znany rów
nież z kilku erudycyjnych publikacji ogłoszonych w „Sobótce". Ułożona przez
niego Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa, opracowanie edytorskie dwu to
mów poezji i prozy Jura Surowina, liczne studia i artykuły, których przedmiotem
są Łużyce Dolne, łagodzą nieco owe dysproporcje. Najnowsze dokonanie F. Me
tska - wydanie tomu listów Mata Kosyka - świadczy, że projekt przygotowania
do druku pism zebranych tego klasyka poezji dolnołużyckiej zaczyna się już spel
Tliać.

Większość długiego życia (1853-1940) spędził Kosyk w Stanach Zjednoczonych, 
wyjechał tam bowiem w 1883 r., a z ojczyzną utrzymywał kontakt korespondencyj-
ny. Zdaje się to zapowiadać obfitość listów, tymczasem wydawca zdołał ich zebrać 
zaiedwie 115. Jak to zwykle bywa w podobnych sytuacjach, zapewne zostanie je
szcze ujawnionych kilka czy kilkanaście listów Kosyka, nie należy jednak spodzie
wać się większych znalezisk. Papiery Kosyka zostały po jego śmierci zatracone 
w USA, nie da się więc odtworzyć listowego dialogu, jaki prowadził Kosyk ze 
swymi korespondentami. Zbiór listów - jak zawsze w edycjach przygotowywanych 
przez Metska - opatrzony został aparatem pomocniczym, ułatwiającym korzysta-
nie z tomu. Wydawca sporządził listę miejsc, w których przechowywane są ory
ginały listów Kosyka, ułożył indeksy: osobowy, rzeczowy, nazw geograficznych, 
chronologiczny, wykaz adresatów, spis miejscowości, z których Kosyk pisał swoje 
listy, wreszcie słownik amerykanizmów oraz innych wyrazów obcych, znajdujących 
się w listach. Dziwi tylko, że przy tak wielkiej staranności ważną informację 
o tym, które z listów zostały· w oryginale napisane po niemiecku, czytelnik znaj
duje dopiero w tzw. stopce wydawniczej na końcu książki. W omawianym wydaniu
tych pcięć listów przetłumaczono na język dolnołużycki i w bloku korespondencji
niczym ich nie wyróżniono. Słuszniejsza wydaje się praktyka przyjęta w polskich
wydaniach naukowych oraz naukowo-popularnych, gdzie oprócz przekładu dru- ,
kuje się listy w tym języku, w jakim zostały napisane. Przykładem niech będzie 
Korespondencja Ignacego Krasickiego czy tomy listów w zbiorowych wydaniach 
pism Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego itd. Wszak tłumaczenie jest zara
zem interpretacją oryginału (świadczy o ,tym sama etymologia wyrazu interpreta
cja) i czytelnika nie powinno się pozbawiać możliwości interpretacji własnej. Nie
mieckie listy Kosyka w ogóle można było pozostawić bez tłumaczenia, ponieważ 
czytelnicy łużyccy, do których przede wszystkim ów zbiór jest adresowany, to 
ludność dwujęzyczna, swobodnie czytająca teksty niemieckie. Zainteresowani pu
blikacją slawiści spoza Łużyc też poradziliby sobie z oryginałami owych pięciu 
listów, które przetłumaczono nie wiedzieć dla kogo. Zatrzymałem się nad tą kwe
stią, ponieważ Serbołużyczanie chcą nadal wydawać korespondencję swoich wy
bitnych osobistości (na ten cel udziela już sporo miejsca Letopis Instituta za ser
bski ludospyt) i dobrze by było, gdyby zechcieli wziąć pod uwagę polskie doświad
czenia w tej dziedzinie. 

Korespondencja Mata Kosyka snuła się dwoma odmiennymi pasmami. Treści 
z pierwszego z rzadka tylko przenikały do listów z sąsiedniego pasma W jednym 
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znajdują się listy do rodziców oraz krewnych, poświęcone wydarzeniom z źycia 
domowego, sprawom finansowym, trosce o zdrowie bliskich itd. Trzon drugiego 
tworzą listy do dwu filologów i zarazem działaczy narodowych - Arnosta Muki 
(16) i Bogumiła Swjeli (43), a uzupełnia mniej liczna czy też g orzej zachowana
korespondencja kierowana do Michała Hórnika, Hajndricha Jordana, Bjarnata
Kruswicy i Oty Wićaza. Pełno tu informacji o własnej twórczości, o zmaganiach
ze słowami, gdy pisał serbskie wiersze podczas długotrwałej izolacji od żywej
mowy ojczystej: Wyrażał poglądy na przyszłość swojego narodu i opinie o twórczo
:ki innych. Bardzo tr afnie np. ocenił wiersze Jura Surowina, poprzednika w ukła
daniu dolnołużyckich wierszy (s. 32). Ta część korespondencji jest znacznie ciekaw
sza i ważniejsza. Wynurzenia z dziedzi ny poetyki stanowią cenny komentarz
pomocny przy in terpretacji literackiej spuścizny autora. Wydawca ułożył listy
według czasu ich napisania, mieszają się zatem między sobą te należące do pierw
szego i drugiego kręgu tematycznego, przez co kontrast między nimi został nieco
zatarty. Gdyby zostały ułożone blokami według adresatów, różnice stałyby się
wyraźniejsze.

Czytelnika zapewne zainteresują polonica w tej korespondencji. Parokrotnie 
wspominał Kosyk dolnołużycką parafrazę Mazurka Dąbrowskiego - Hysci serb

stwo njezgubjo11e. Ze faamj w oczach śpiewał ją w Springfield (III.) z przypadkowo 
spotkanym rodakiem, popisywał się nią na zebraniu duchowieństwa protestanckie
go w Satton (Neb.) Cytował fragmenty własnego wiersza Serbstwo za Atlantom,

naśladującego rytm i frazeologię naszego hymnu narodowego. Do Arnośta Muki 
pisał z Chicago o mieszkających tam Polakach, którzy wydają „Gazetę Polską". 
Może nawet próbował ją czytać zamiast pism łużyckich, których na miejscu nie 
wydawano. Wszak nieco wcześniej napisał wiersz pt. Jan III Sobieski, §ćit kśesći

janow i podobnie jak większość jego rodaków okazywał zainteresowanie kulturą 
polską. Przez pierwsze półtora roku pobytu w USA żył w miejscowościach licznie 
zamieszkałych przez polskich emigrantów i prawdopodobnie miał z nimi pewne 
kontakty. Odnalezienie ich śladów byłoby wdzięcznym zadaniem dla amerykań
skich slawistów. 

Publikacja listów Kosyka w pełnym brzmieniu pozwala na obalenie bałamut
nej opinii związanej z polskim rzekomo pochodzeniem jeg o pierwszej żony. Frag
ment listu do Bogumiła Swjeli z 21 III 1928 r. ogłosił już Metśk w drugim tomie 
(s. 144) wspomnianej na początku Chrestomatiji i nadał mu od siebie tytuł: Ko
sykowa zona njebe§o Serbam dobra. Z kilkuwierszowego urywka dowiadujemy 
się, że owa małżonka nie jest dobra dla Słowian i uśmiecha się z politowaniem, 
gdy Kosyk pisze po dolnołużycku, a pochodzi ona z majątku w Polsce. Wyrwane 
z kontekstu zdania stały się przedmiotem spekulacji polskiego - niestety -
slawisty, iż „może właśnie pod wpływem tego nieudanego związku ochłodły ser
deczne początkowo uczucia Kosyka do Poiski i do Polaków" 1. Jeśli nie wykorzy-

' stano później owego fragmentu do zilustrowania tezy, że Polacy s ą  odrodkami 
Słowiańszczyzny, tezy głoszonej przez pewne kręgi tzw. słowianofilów od stu 
przeszło lat, to stało się tak, ponieważ dwaj slawiści z Oxfordu wykazali, że An
na Kosykowa była Niemką z Poznańskiego 2, W omawianym zbiorze listów znaj
dujemy i taki, z którego dowiadujemy się, że żona Kosyka po kądzieli pochodziła 
ze szwedzkiej rodziny szlacheckiej o nazwisku Dahlstroem, po mieczu zaś z nie
mieckiej, a ściślej: z pruskiej rodziny Wehr. Teść Kosyka posiadał folwark Duszno 

1 J. $1 i z iński, Mato Kosyk w Polsce (Letopis lnstituta za serbski ludo
spyt, Rjad A, R. 20: 1973, z. 2, s. 228). 

' R. Dal i t z, G. St o n e, Mato Kosyk in America (L�topis Instituta za serb
ski ludospyt, Rjad A, R. 24: 1977, z. 1, s. 57).
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k. Trzemeszna, a córka jego znała język polski i nawet do maleńkiego synka,
jakiego miała z poetą, mówiła pieszczotliwymi słowami polskimi (s. 58). Możliwe,
iż znajomość polszczyzny była czynnikiem pociągającym serce Kosyka ku meJ,
spotkał go jednak zawód. Żona nie nauczyła dziecka po polsku, on sam nie nau
czył po serbsku, dorosły więc syn znał tylko język angielski i niemiecki, a żona
nie umiała uszanować uczuć narodowych męża. Dzięki zbiorowej edycji listów
wiemy na szczęście, że nie była ona Polką.

Rafał Leszczyński 

E. Me n d e  I. POLACY W OPOLU 1933-1939, Wrocław 1980, s. 91, tabl.

Chociaż $ląsk Opolski był najbardziej polskim terenem w Niemczech w okre
sie międzywojennym, brak dotąd monografii tamtejszego narodowego ruchu lud
ności polskiej. Nie zastąpią jej nawet istniejące opracowania książkowe poświęco
ne różnym aspektom historii Polaków na tym terenie, chociaż niektóre z nich 
poruszają węzłowe problemy ludności polskiej. Wydana ostatnio przez Ossoli
neum w ramach Prac Opolskiego Tow. Przyj.· Nauk (Wydział Nauk Hist.-Spol.) 
książeczka E. Mendla zasługuje niewątpliwie na uwagę. Zasadnicza treść wy
dawnictwa zgrupowana została w pięciu rozdziałach, z których pierwszy i ostat
ni dotyczą położenia Polaków w pierwszym i ostatnim roku rządów hitlerowskich 
w Opolu w okresie pokoju. Natomiast w rozdziale drugim scharakteryzowano sy
tuację ruchu polskiego w okresie między deklaracjami rządu polskiego i niemiec
kiego z lat 1934 i 1937 (o niestosowaniu przemocy i mniejszościowe). Inny charak
ter mają rozdziały trzeci i czwarty, które poświęcono kolejno „ruchowi społecz
nemu i politycznemu" oraz „życiu kulturalnemu" ludności polskiej. Chociaż po
wyższy układ treści może budzić zastrzeżenia, całość jest przejrzysta i czytelna. 
We wstępie brakuje jednak · charakterystyki źródeł i literatury, które w sposób 
mało kompletny wymieniono w bibliografii (s. 79-81). z drugiej strony zasługą 
Autora jest niewątpliwie wykorzystanie niektórych nowych materiałów źródło
wych i uporządkowanie faktów znanych w istniejącej dotąd literaturze przed
miotu. Ta ostatnia dostarcza ich jednak więcej. W związku z tym i rzeczywiście 
dużą liczbą opracowań poświęconych Polakom na Sląsku Opolskim w całym okre
sie międzywojennym istnieje możliwość i potrzeba monograficznego opracowania 
tych dziejów na podstawie literatury już istniejącej. Monografia taka ujawniła
by ewentualne braki i ukierunkowała dalsze poszukiwania archiwalne. 

Opracowanie E. Mendla zdaje się torować drogę powyższej koncepcji mo
nografii ruchu polskiego w dzielnicy śląskiej ZPwN. Jest ono zawężone w tytule 
pod względem geograficznym do Opola, chronologicznym - do Trzeciej Rzeszy, 
a tematycznie nie wyczerpuje całości problematyki. Z drugiej jednak strony Au
tor wychodzi poza granice miasta, a niektóre problemy mają wymiar ogólnonie
mieckiego ruchu polskiego. Inaczej zresztą być nie mogło - Opole stało się 
wprawdzie centrum organizacyjnym ruchu polskiego, ale z punktu widzenia lud
nościowe·go było miastem mało polskim. Podstawą ruchu polskiego była nato
miast wieś, chociaż inne miasta na $ląsku Opolskim zamieszkiwała większa niż 
w Opolu liczba ludności polskiej. W związku z tym tytuł pracy jest trochę nie
szczęśliwie dobrany, choć nie jest to w tym wypadku rzecz najważniejsza. Uwagę 
czytelnika zwraca ciekawa, niestety fragmentaryczna, analiza działaczy polskich 
we wstępie (s. 8). Dodatkowe walory opracowania związane są z faktem wykorzy
stania niektórych ocen prasy niemieckiej, sięgnięcia do nowych archiwaliów 
i opracowań zachodnioniemieckich. Podobnie ma się rzecz z dążnością do ujmo
wania dziejów ruchu polskiego na tle stosunków polsko-niemieckich. Większy 
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jednak nacisk należało położyć na związki tego ruchu z państwem polskim, szcze
gólnie na wzajemne powiązania między sytuacją na Sląsku Opolskim i w wo
jewództwie śląskim. Chodzi tu nie tylko o kwestie natury politycznej, ale również 
organizacyjnej w poszczególnych dziedzinach życia, np. gospodarczej i kulturalno
-oświatowej. 

Zasygnalizowane wyżej i inne jeszcze sprawy poruszone w pracy E. Mendla 
są już stosunkowo dobrze znane w literaturze przedmiotu- Chodzi zatem o to, 
by ją po prostu maksymalnie wykorzystać przy omawianiu poszczególnych proble
móv,1, np. stosunek prasy polskiej do niemieckich partii politycznych, w tym hi
tlerowskiej, sprawa wyborów parlamentarnych, sejmowych i komunalnych, oraz 
inne węzłowe problemy polskiego ruchu narodowego poruszono stosunkowo sze
roko w studiach nad prasą polską Śląska Opolskiego i w innych opracowaniach. 
Wiele miejsca poświęcono w literaturze np. ruchowi akademickiemu czy roli or
ganizacji Bund Deutscher Osten. W wypadku Śląska Opolskiego nie można pisać 
u „powszechnym kryzysie zaufania wyborców do partii »systemu weimai;skiego«" 
(s. 12), ponieważ partia centrowa uzyskała właśnie na tym terenie poważny wzrost 
głosów. Podobnie ma się rzecz z „dotkliwą porażką" obozu polskiego w 1933 r. 
(s. 13), skoro miała ona miejsce znacznie wcześniej, a w 1933 r. zanotowano wzrost, 
wprawdzie nieznaczny, głosów polskich. Listopadowych \vyborów 1933 r. i następ
nych gazety polskie nie „pominęły milczeniem", jak sądzi Autor (s. 20). Czy lub 
o ile deklaracja o niestosowaniu przemocy zachwiała „postawę moralno-politycz
ną chwiejnych i wahających się i była jednym z czynników przyspieszających
proces wynaradawiania" (s. 21), skoro wypowiedzi działaczy młodzieżowych do
strzegają w niej możliwość zaktywizowania sprawy polskiej w Niemczech, w tym
również na Śląsku Opolskim? Dziwić musi pominięcie nazwiska J. Piłsudskiego
na s. ZZ i w przyp. nr 1, kiedy mowa o uroczystośdaeh Polaków w opolskim koś
ciele św. Krzyża i konsulacie z okazji imienin marszałka, i to ty� bardziej że:
1. w indeksie nazwisk wymieniono marszałka i odesłano właśnie do s. 22, 2. na
s. 23 pisano o uroczystościach z okazji imienin I. Mościckiego. Początku rozłamu
w ruchu polskim nie można sprowadzić do wydarze11 1935 r. (s. 25 nn.) i przed
stawiać w oderwaniu od sytuacji w Polsce. Rozłam był logiczną kónsekwencją
wcześniejszych procesów w ruchu polskim, i to sprzed 1933 r. Rozmowy na te
mat jedności tego ruchu prowadzono między przedstawicielami dwóch organizacji
polskich, a nie między ZPwN a J. Wawrzynkiem (s. 27). Sądzę, iż nie należy
rewidować (s. 40) oceny literatury przedmiotu, iż zdecydowanie polska gazeta
A. Pawlety reprezentowała w ruchu polskim orientację umiarkowanie narodową
(chrześcijańsko-demokratyczną). Nie jest prawdą, jakoby prasa polska wystę
powała jedynie „w obronie polskiego drobnomieszczaństwa" i jakoby „nie akcen
towała przemian dokonujących się w ZSRR'' (s. 40). Broniła bowiem ogółu lud
ności polskiej, a o przemianach w Rosji po Rewolucji Październikowej pisała na
wet często, tyle jednak, że ich nie akceptowała, ponieważ była przeciwna rewo
lucji jako metodzie politycznego działania. W tym też sensie była antykomuni
styczna. Trudno zgodzić się z sugestią utożsamiającą klerykalizm z germaniza
torską działalnością części duchowieństwa niemieckiego (s. 43) i tłumaczącą ogra
niczenie działalności politycznej K. Malczewskiego tylko faktem dojścia do wła
dzy hitlerowców (s. 63). Z życia politycznego w ruchu polskim Malczewski wy
cofał się na wiele lat przed 1933 r. i w znanych literaturze przedmiotu okolicz
nościach. Zresztą każdy przejaw działalności polskiej by! w opinii władz nie
mieckich kojarzony z celami politycznymi.

Niezależnie od powyższy�h i drobniejszych uchybień (np. stylistycznych -
s. 67 w. 4-6; s. 69 w. 23-25; rzeczowych - s. 38-39) praca E. Mendla jest po
żyteczna. Porządkuje, choć fragmentarycznie, pewien wycinek stanu wiedzy o Po-
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lakach na Sląsku Opolskim w okresie międzywojennym, a czasem go poszerza. 
Wskazuje też na potrzebę podsumowania dorobku literatury historycznej na te
mat pierwszej Dzielnicy ZPwN. Pracę E. Mendla wyróżnia oszczędność słowa 
i zwięzłość oraz przejrzystość opisu. 

Leonard Smołka 

W. O gr o d z i ń s ki, SILĘ SŁUSZNOSCI MAMY. RZECZ O DOMU POL
SKIM W OLSZTYNIE, Olsztyn 1980, ss. 111. 

Książka poświęcona jest dziejom jednej z najokazalszych budowli olsztyńskich 
z końca XIX w., a szczególnie roli, jaką odgrywała od 1920 r., kiedy w związku 
z plebiscytem została wykupiona przez Polaków z rąk niemieckich. Budowla po
wstała przed 1890 r. jako „Central-Hotel"· Później kilkakrotnie zmieniała oficjal
ną nazwę: ,,Reichshof" (1903), ,,International" (,po I wojnie światowej), ,,Concordia" 
(1928) i „Zum goldenen Stern" (II wojna światowa). Po I wojnie światowej bu
dowla stała się własnością Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego, a właściwie 
Mazurskiego Banku Ludowego, później Banku Ludowego w Olsztynie. Równocześ
nie od momentu przejęcia budowli przez Polaków nazywano ją nieoficjalnie „Do
mem Polskim", choć od 1928 r. nazwa oficjalna była bardziej popularna. Dzier
żawcą posiadłości byli: Paweł Czerlicki, Konstanty Biegała (od 1928 r.), a w latach 
trzydziestych inny działacz spółdzielczy, Józef Nikelowski. W momencie wybuchu 
II wojny światowej gestapo zlikwidowało wszystkie instytucje Domu Polskiego, 
a hotel i restauracja przeszły w ręce kupca niemieckiego, hitlerowca Juliusa Lip
ki. Po wyzwoleniu w budynku zorganizowano stołówkę Urzędu Wojewódzkiego. 
Kolejnymi właścicielami budynku zostały dwie instytucje olsztyńskie: Gminna 
Kasa Spółdzielcza (od 1951 r.) i Bank Ludowy - Spółdzielnia Oszczędnościowo
-Pożyczkowa (od 11963 r.). W czter:,: lata później nieruchomość przeszła na rzecz 
miasta, a w 1960 r. po gruntownej :rekonstrukcji stało. si<:: si„dzibą Ośrodka Ba

dań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie jako Dom Polski - Pomnik 
Bojowników o Polskość Warmii i Mazur. Jest nowoczesną formą pomników kon
kretnie wiążących przeszłość z teraźniejszością. 

Całkowita rekonstrukcja „Domu Polskiego" jest dziełem lokalnych przedsię
biorstw i instytucji. Podobnie jak niezwykle pięknie i starannie wydana książka, 
zbiegła się z 60 rpcznicą plebiscytu i 35 rocznicą zakończenia II wojny światowej 
oraz objęcia Warmii i Mazur przez państwowość polską. Wydawnictwo ma cha
rakter popularny, jego celem jest rozszerzenie „wśród pokoleń wyrosłych w Pol
sce Ludowej wiedzy o tym, co stanowi tradycję bytu narodowego Polaków na 
ziemiach, które najpóźniej wróciły do Macierzy" (s. 6). Spełnienie tego celu 
utrudnia mały nakład (1550 + 50 egz.), a przybliża bardzo niska (mimo papieru 
kredowego i płóciennej oprawy oraz licznych ilustracji) cena (35 zł). Czytelnika 
zachęca też przystępna forma wykładu, w którym zrezygnowano z aparatury 
naukowej. Równocześnie Autor (historyk, publicysta i literat) dość dokładnie omó
wił w posłowiu materiały, jakie wykorzystał przy pisaniu książki. Poza uwagami 
wydawcy, posłowiem, wykazem literatury, spisem ilustracji, streszczeniem nie
mieckim i spisem treści w języku polskim i niemieckim książka składa się z sześ
ciu części: Od „Centralu" do „Concordii" (s. 7-15), Na zwrotnicy dziejów (s. 16--
30), Ostoja nieugiętych (s. 31-53), ,,I nie ustaniem w walce ... " (s. 54-75), Gdy 
słońce zgasło ... (s. 76-82), Jak stał się pomnikiem (s. 83-100). Poświęcono je ko
lejno: dziejom budowli na tle rozwoju miasta i zmagań polsko-niemieckich, głów

nie w okresie międzywojennym, oraz roli w czasach plebiscytu, republiki wei
marskiej, Trzeciej Rzeszy, II wojny światowej i Polski Ludowej. Dzieje Domu 

8 · - Sobótka 3181 
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Polskiego i jego rolę jako bazy organizacyjno-lokalowej ruchu polskiego przed 
1939 r. przedstawiono na tle historii rodzimej ludności Warmii i Mazur oraz dzia
łalności przywódców. Całość napisana jest in.teresująco. 

Na szczególną uwagę zasługują te fragmenty tekstu, w których W. Ogrodziń
ski podniósł problemy związane z formowaniem obrazu przeszłości, np. utrzy
mującej się jeszcze niekiedy i dzisiaj „uporczywej ignorancji dziejów z Warmią 
i Mazurami związanych" (s. 17). Zasygnalizował więc różnice między Warmią 
a Mazurami w kontekście spraw plebiscytowych, problem „słabej znajomości 
realiów warmi11skich i mazurskich" oraz nieporozumień plebiscytowych w obo
zie polskim (s. 19). Uwagę czytelnika zwraca też ocena Kazimierza ,Taroszyka. 
który atakując stronę niemiecką (pismo „Mazur") nie nawiązał w okresie ple
biscytu z „Domem Polskim" i przedstawicielami rządu polskiego jakichś przyjaz
nych stosunków (s. 24). Przypomina to trochę sytuację na Śląsku (A. Napieral
ski) i jest zapowiedzią późniejszych trudności ogólnoniemieckiej koncepcji Związ
ku Polaków w Niemczech na tych terenach. Jako ziemie ludności rodzimej miały 
one inne problemy narodowo-polityczne niż emigracyjne tereny ludności polskiej 
w Niemczech. Autor podniósł ponadto (s. 29-31) zagadnienia sposobu tzw. likwi
dacji plebiscytu przez władze polskie i jakości stosunku paóstwa polskiego do 
działaczy plebiscytowych czy szerzej narodowych, które miały negatywne reper
kusje z narodowo-politycznego punktu widzenia. ów „zaprawiony piołunem i żół
cią" temat nie jest jednakże, jak sugeruje Autor, tematem wyłącznie literackim, 
ograniczonym w dodatku tylko do lat międzywojennych. Jest to problem pierw
szorzt;dnej wagi również po 1945 r., tym bardziej że miał (i bodaj ma nadal) 
konsekwencje narodowo-polityczne. Również jeśli chodzi o okres działalności 
ZPwN W. Ogrodziński nie unika różnorakich konfliktów w łonie obozu polskiego, 
choch1ż pisz� o tym mnrginulnic i nic doprowc1dzćl spraw du kuńca (zob. pog'ią
dy na temat J. Baczewskiego, s. 45 nn-). Sygnalizuje niepopularność wśród lud
ności rodzimej centralistycznej polityki personalnej ZPwN i związany z tym 
problem utrwalania podziału ludności polskiej „na miejscowych i przybyszów" 
(s. 59-60). Podniesienie w książce popularnonaukowej problemów o charakterze 
metodycznym, jeśli chodzi o pracę społeczną, i historiozoficznym zasługuje na 
szczególne uznanie. 

Wysoce pozytywna ocena książki W. Ogrodzińskiego nie oznacza, iż jest ona 
pozbawiona drobnych mankamentów. Odnotowałem je dość szczegółowo w na
dziei, iż wydawnictwo zostanie w przyszłości wznowione. Co ma wspólnego 
„kształt architektoniczny" budowli z jej „historyczną rolą" (s. 7) ? Jeżeli Autor 
stwierdza, że „dzieje zmagań plebiscytowych na Warmii i Mazurach czekają 
ciągle na realistyczny opis, wolny od sentymentalnych retuszy", a w następ
nym zdaniu, że „chwila była wówczas wielka i dla Polski, i dla ludzi na zie
miach pojeziernych" (s. 16), to powinien pamiętać, iż w równie wielkim, histo
rycznym momencie znalazło się również państwo niemieckie. Zbyt pochopnie 
przypisał też subiektywny charakter jedynie wspomnieniom niemieckich uczest
ników walki plebiscytowej (s. 28), pomijając polskich. Czy rzeczywiście polityka 
Wielkiej Brytanii na obszarach plebiscytowych „miała się zemścić także na niej 
w niespełna dwadzieścia lat później" (s. 22)? Tłumacząc „Verboten", należało prze
tłumaczyć także „Eingang" (s. 26). Poprawka do tekstu „Gazety Olsztyńskiej" 
o czarno-czerwonych chorągiewkach (s· 27) jest zbyteczna, ponieważ nie tylko
zasieki z drutu kolczastego, ale i owe czarno-czerwone chorągiewki były dziełem 
brytyjskiego pułkownika, Hawkera. Sugerowało to następne zdanie pisma, z któ
rego wynika, że mimo źle dobranych narodowych kolorów polskich Polacy w „Do
mu Polskim" ,,spokojnie pracują, nie troszcząc się wiele o oznaki zewnętrzne",. 
których - dodajmy - nie wywiesili oni, tylko Brytyjczycy. To nie był błąd 
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drukarski. Pisząc o szkolnictwie (s. 36�37) należało wspomnieć o górnośląskiej 
konwencji genewskiej. Natomiast poruszając sprawę mandatu· poselskiego J. Ba
czewskiego (s. 37) trzeba było wyjaśnić, że ten i drugi mandat (ks. J. Wajdy) 
były zasługą nie tyle głosów polskich z całych Niemiec w lutym 1921 r., ile uzu
pełniających wyborów na Śląsku Opolskim w listopadzie 1922 r. ZPwN powstał 
nie 27 grudnia, lecz tegoż dnia sierpnia 1922 r. Organizacja ta nie tyle „rozpada
ła się" na dzielnice, ile centralistycznie zarządzane dzielnice tworzyły związek. 
Działalność aż do 1924 r. utworzonego wcześniej (30 XI 1921) Związku Polaków 
w Prusach Wschodnich była nie tyle wynikiem ,.formalności związanych z lega
lizacją" ZPwN (s. 39), ile skutkiem braku zaufania do ugólnoniemieckiej koncepcji 
organizacji, w której ujcdnol_icano tereny emigracyjne z rodzimymi. Informacje 
o tym, że „w nowych szkołach uzyskano imponującą frekwencję 94°/o zgłoszo
nych dzieci" (s. 46) i że w zlocie hufca olsztyńskiego w lipcu J 939 r. wzięło udział
500/o jego stanu osobowego (s. 56), należy uzupełnić konkretnymi liczbami. Na
trudną sytuację ruchu polskiego po 1933 r. wpływ miał nie tylko terror narodo
wosocjalistyczny (s. 54-55), ale i wcześniejsze niesnaski w obozie polskim (przy
bierająca na sile krytyka kierownictwa ZPwN). Polsko-niemiecka deklaracja
o niestosowaniu przemocy została podpisana nie 28, lecz 26 I 1934 r. (s. 55).
W kontekście deklaracji mniejszościowych rządu polskiego i niemieckiego z 5 XI
1937 r. trudno pisać o ustępstwach Hitlera (s. 58). Spis ludności w 1939 r. był
nie tyle „popisem sprawnościowym aparatu władzy hitlerowskiej" (s. 65), ile jej
bezwzględności. W kontekście wyzwolenia Olsztyna w 1945 r. przesadą jest twier
dzenie, jakoby „całe miasto" było polskie (s. 83)-

Wątpliwości budzą też niektóre wyrażenia i zwroty: ,,zaborca prusko-nie
miecki" (s. 5), ,.sprawozdania magistratu olsztyńskiego chlubią się'' (s. 8), ,,pol
ska Warmia wysunęła" (s. 9), .,mazurski obszar etnograficzny" (s. 17), ,.przed 
przybyciem tych organów na teren plebiscytowy" (s. 20), .,środowiska polonijne" 
(s. 37 i 44), ,,zwolnienie ucisku hitlerowskiego" (s. 56), ,,był przy instalacji i przy 
zwłokach Jerzego Lanca" (s. 61), ,,niehonorowanie postanowień deklaracji" (s. 63), 
,,po elementarnej klt;sce wojny" (s. 84). 

Powyższe mankamenty są w gruncie rzeczy łatwymi do usunięcia przy dru
gim wydaniu książki drobiazgami. Celowe byłoby, o ile jest to możliwe, poszerze
nie tych treści, które dotyczą kulturalno-oświatowej i rozrywkowej roli Domu 
Polskiego w Olsztynie. Różnorakie imprezy organizowane w Domu Polskim były 
częścią składową życia codziennego Polaków olsztyńskich. 

Omówioną książkę wydala „Pojezierze" na zlecenie Zakładu Historii OBN 
im. W. Kętrzyńskiego jako dziewiątą pozycję „Biblioteki Olsztyńskiej". 

Leonard Smołka 

Z PROBLEMÓW INTEGRACJI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ NA GÓRNYM 
ŚLĄSKU PRZED II WO.TNĄ ŚWIATOWĄ, praca zbiorowa pod red. W. Zieliń
skiego, Katowice 1980, ss. 188, 4 nlb. 

Książka porządkuje według przyjętego schematu niektóre problemy zasygna
lizowanego w tytule tematu integracji społeczno-politycznej na Górnym Śląsku 
(a dokładniej w województwie śląskim, bo dotyczy również śląska Cieszyńskie
go) przed 1939 r., chociaż dotyczy równocześnie integracji tego województwa 
z innymi ziemiami polskimi w ramach odrodzonej po I wojnie światowej państwo
wości polskiej. Chociaż ostatnia sprawa dominuje w książce, treść jej dotyczy 
również lat i wieków wcześniejszych. Jest to zgodne z tytułem, w którym nie 
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sprecyzowano daty początkowej rozwazan, choć koliduje z fragmentem wstępu. 
Chodzi o to, że problemu integracji społeczeństwa polskiego nie można, jak są
dzę, odnosić tylko do początku „wielkich sporów ideowych na temat dróg odzy
skania niepodległości i wyzwolenia klasy robotniczej". Trudno też w związku 
z tym widzieć ten problem jedynie w kontekście ;,walki, jaka rysowała się przed 
społeczeństwem polskim, a zwłaszcza jej podstawową częścią - klasą robotniczą" 
(s. 5). Problem ten istniał bowiem również wcześniej, chociaż w innym wymia
rze, nawet wtedy, kiedy trudno byłoby mówić o istnieniu klasy robotniczej 
w Polsce. Zasygnalizowane we wstępie dwie, wzajemnie przenikające się, płasz
czyzny procesów integracyjnych {narodowa i klasowa) zostały zdominowane 
w książce przez inne, tzn. partyjno-polityczne i obyczajowo-kulturowe. W ramach 
płaszczyzny narodowej nie odzwierciedlały one jednakże bezpośrednio struktury 
klasowo-warstwowej społeczeństwa. Poszczególne kierunki polityczne miały swo
ich zwolenników w tych· samych kręgach społecznych, które drogą zbrojną (pow
stania śląskie) dążyły do zjednoczenia w ramach II Rzeczypospolitej. 

Poza wstępem i spisem treści książka składa się z sześciu artykułów: J. Chle
bowczyk, Obszary pogranicza językowo-narodowościowego we wschodniej Europie
Srodkowej w XVIII-XX wieku - problemy ich specyfiki rozwojowej (s. 9-34);

W. Zieliński, Z problemów integracji narodowej i klasowej społeczeństwa na Gór
nym Śląsku (do 1922 roku) (s. 35-66); J. Walczak, Formowanie się frontu walki
klasowej na Górnym Sląsku i w Cieszyńskiem w warunkach niepodległości naro
dowej (okres II Rzeczypospolitej) (s. 67-107); M. Wanatowicz, Walka śląskiej
chadecji z sanacją a problemy integracji (s. 108-132); E. Kopeć, Sanacja wobec
narzecza jako składnika śląskiej więzi regionalnej (s. 133-150); M. Fazan, Motyw
Siąska w iiteraturze polskiej jako odbicie procesów integracyjnych (s. 151-189). 

Pierw5zy z wymienionych artykułów został pomyślany jako teoretyczny wstęp 
do tytułowej problematyki wydawnictwa. Jest jednak, jak sądzę, zbyt szczegóło
wy, chociaż daje jakieś wyobrażenie o zjawiskach na pograniczach narodowościo
wych we wschodniej Europie Środkowej na przestrzeni XVIII-XX w. W arty
kule jest jednakże zbyt mało odnośników do sytuacji na pograniczu górnośląskim, 
a jego forma pokrywa się z odpowiednimi fragmentami wcześniejszej ksiązki 
Autora 1, pełniącego równocześnie rolę recenzenta omawianego tu wydawnictwa 
Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Niech mi wolno będzie wyrazić 
pogląd, iż nie są to rozwiązania trafne· Natomiast w związku z wprowadzonym 
przez Autora rozróznieniem między pograniczem przejściowym a pograniczem 
stykowym trudno też zgodzić się z tezą, iż na pierwszym „pokrewieństwo języ
kowo-etniczne powoduje brak występowania jasno określonej granicy demarka

, cyjnej, typowej ,[? - L. S.J dla pogranicza stykowego" (s. 13), np. polsko-niemiec-
kiego, pozbawionego pokrewieństwa językowo-etnicznego ludności. Podany wyją
tek (przypis 6) świadczy tylko o tym, że występowanie wyraźnej linii demarka
cyjnej na pograniczu (według Autora tzw. przejściowym) może być uwarunko
wane np. rzeźbą terenu (rzeka). Praktycznie bowiem na wszystkich terenach mie
szanych pod względem językowo-etnicznym trudno wykreślić ową jasno określo
ną granicę demarkacyjną. W tym tk�ila w przęszłości podstawowa trudność 
w wyznaczaniu granic politycznych na terytoriach zamieszkałych przez różne 
narodowości, np. po I wojnie światowej. Natomiast próba rozwiązania problemu 
drogą masowych przemieszczeń ludności po II wojnie światowej była mimo 
wszystko ograniczona. Trudno też zgodzić się z przyjętym schematem, w którym 

1 J. C h le b o w c z y k, Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Srod
kowej w dobie kapitaZizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Warsza
wa-Kraków 1975, zob. gł. ss.: 21-25, 28, 45-46, 48-49, 199-200, 203-205, 
292-294. 
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.. �acjonalistyczną agresywność, stopniowaną wprost do skrajnego szowinizmu", 
przypisuje Autor mniejszości narodowej (nawet jeśli widzi w niej „kompensację 
kompleksów niższości wobec kręgu kulturalno-cywilizacyjnego" większości), a gru
pie większości narodowej - ,,lekceważenie i negliżowanie dorobku oraz pozycji" 
mniejszości (s. 34). Podniesiony przez Autora problem dotyczy bowiem nie tylko 
narodowościowego charakteru stosunków międzyludzkich,. a agresywne czy lek
ceważące lub pobłażliwe objawy zewnętrzne tych kontaktów są właściwe obydwu 
zainteresowanym stronom i zależne od konkretnej sytuacji. Trudno przypisać je 
mechanicznie jakiejś jednej tylko grupie. Z obowiązku odnotuję już tylko, ze 
sumą procentów poszczególnych grup narodowościowych Wojwodiny (s. 11 przy
pis 3) powinna być liczba 100. 

W artykule W. Zielińskiego skoncentrowano uwagę na kształtowaniu się no-
woczesnych form i przejawów życia narodowego na Górnym Sląsku przed 
1922 r. Były one związane z przemianami ogólnocywilizacyjnymi, a dotyczyły spo
łeczeństwa nieporównywalnie mniej rozwarstwionego niż ludność pozostałych ziem 
polskich. Fakty te miały swoje konsekwencje w zjawiskach, które określamy mia
nem aktywności społecznej i świadomości narodowej. Porównując zatem występo
wanie tych zjawisk na Górnym .Sląsku i na pozostałych ziemiach polskich w kon
tekście procesów integracyjnych całości tych ziem, trzeba mieć przede wszystkim 
na uwadze stopień zaawansowania rozwoju oświaty w odpowiednich (czyli porów
nywalnych) warstwach społecznych. Pozwala to uniknąć wielu nieporozumień 
zawsze wtedy, kiedy operuje się pojęciem niskiej czy niedorozwiniętej świadomo
ści narodowej lub aktywności społecznej. Wątpliwości budzą też niektóre twierdze
nia szczegółowe Autora. Czy „trwanie przy języku rodzimym" rzeczywiście „wywo
dziło się z konserwatyzmu, typowego [tylko - L. S.J dla społeczności przed
i wczesnoindustrialnych, a także swoistej inercji, nakazującej utrzymanie i pielę
gnowanie wartości moralnych odziedziczonych po przodkach" (s. 38)? Czyżby nie 
było tu miejsca na godność ludzką lub narodową właśnie? Teza o ty,m, że program 
jezykowy K. Miarki „nie stwarzał dla ruchu polskiego dalszej perspektywy" (s. 41)

koliduje z tekstem następującym bezpośrednio po niej. Właśnie realizacja tego 
programu była niezbędna dla rozwoju narodowego ludności, a argumentacja Miarki 
odpowiadała etapowi rozwoju. Przechodzenie ludności rolniczej do przemysłu nie 
mogło być „konsekwencją niedostosowania Języka ludności rodzimej do nowych 
stosunków społecznych" (s. 42-43). W upros'zczony sposób potraktowano problem 
solidaryzmu społecznego (s. 53 nn.). Generalnie: bez działalności po stronie polskiej 
owych „sił konserwatywnych" powiązanych „ideowo z kręgami katolicyzmu spo
łecznego" raczej nie do pomyślenia byłby w przyszłości jakikolwiek, nie wyłącza
jąc klasowego, polski ruch robotniczy na Górnym $1ąsku. Samo hasło „zgody na
rodowej" nie jest natomiast obce kierunkom politycznym związanym doktrynalnie 
z ideą walki klasowej. Dziwić musi jednakże uzasadnianie tez dotyczących przeło
mu XIX i XX w. wspomnieniami „pózniejszego działacza komunistycznego" (s. 57), 
i to tym bardziej, że trudno pogodzić je z programem i działalnością ruchu komu
nistycznego w okresie powstań i plebiscytu. 

Artykuł J. Walczaka jest próbą ujęcia tytułowego tematu książki z punktu 
widzenia rozwoju ruchu robotniczego w województwie śląskim. Stopień trudności 
w realizacji zamysłu obrazuje zawarta w nim ocena PPS zaboru pruskiego: ,,usa
modzielnienie się polskiego ruchu socjalistycznego na ziemiach śląskich stanowiło 

krok naprzód w jego rozwoju, lecz zarazem postawiło go niejako na pół drogi 
między orientacją narodową a klasową" (s. 70), jak również charakterystyka sta
nowisk KPRP na II zjeździe partyjnym: ,,zjazd stanął na stanowisku niepodległości 
Polski" i liczył „na bliski wybuch rewolucji socjalistycznej w Niemczech" (s. 86), 
a Górnemu $ląskowi przyznawał „doniosłą rolę pomostu między spodziewanymi 
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rewolucjami w sąsiadujących ze sobą krajach, a szczególnie rewolucją niemiecką 
i polską" (s. 87). Czytelnika dziwi uwaga, iż rola ta „nie sprzyjała wniknięciu 
w sytuację i specyfikę regionu i jego własne potrzeby, ani też należytemu uwzglę
dnieniu stanu ruchu robotniczego i świadomości klasy robotniczej na Śląsku" 
(s. 87). Zupełnie niezrozumiałe jest zdanie, że „KPRP chciała głównie zapobiec 
interwencji polskiej, która by mogla pośrednio lub bezpośrednio wesprzeć rewolu

cję niemiecką" (s. 87). Wszystko to spowodowało, że problem integracji ziemi ślą
skiej z państwem polskim schodzi w artykule raczej na plan dalszy. Sprzyjało też 
temu stosunkowo szerokie uwzględnienie spraw mniejszości niemieckiej. Z drugiej 

strony określenie faktycznych wpływów poszczególnych partii politycznych wśród 
robotników województwa śląskiego, w znacznym stopniu jeszcze rolniczego, spo
wodować musi rewizję wielu tez Autora na temat „emancypacji ideowej klasy 
robotniczej" (s. 71). 

Określenia wpływów ugrupowania W. Korfantego brakuje też wprawdzie 
w artykule M. Wanatowicz, ale problem dróg i bezdroży integracji ziemi śląskiej 
z państwem polskim jest w nim klarowny, choć z założenia niepełny i pobudza
jący czasem do polemik. Wątpliwości budzi np. generalna teza o „miejscowym 
elemencie, nie posiadającym wymaganego cenzusu wykształcenia" (s· 114), i fał
szywa interpretacja stanowiska biskupa katowickiego, S. Adamskiego, w sprawie 
nauki religii w szkole z 1934 r. (s. 120). Znając tekst przemówienia biskupa w tej 
sprawie trudno posądzać go o chęć usposabiania diecezjan przeciwko nauczyciel
stwu napływowemu.�. Trudno też podzielić pogląd, że „walka kleru z ZPNSP 
oznaczała jednocześnie walkę z nauczycielstwem napływowym" (s. 121). Są to 
wszystko interpretacje uproszczone. Nieporozumieniem jest pisanie o personalnej 
polityce sanacyjnej na śląsku przed 1926 r. (s .. 127). Czytelnik odnosi czasem wra
żenie, że krytycy1;m Autorki wobec demagogii ugrupowania rządowego na Sląsku 
jest słabszy niż wobec chadecji. 

W dwóch ostatnich artykułach w kontekście procesów integracyjnych podjęto 
niezmiernie ciekawą, choć nie zawsze docenianą, problematykę z pogranicza histo
rii języka i literatury oraz historii politycznej. Szczególnie ciekawy jest artykuł 
E. Kopcia. Można jednak postulować, by w większym stopniu uwzględniał ówcze
sną sytuację w całej Polsce. Kresy i narzecza to mimo wszystko nie tylko i nie
przede wszystkim województwo śląskie. Cytowane np. wypowiedzi gen. K. Fabry

cego (s. 145) dotyczą właśnie całej Polski. Nie jest przekonywająca argumentacja
o językowych motywach tej części ludności polskiej, która obojętniała wobec
ugrupowania rządowego lub przechodziła na pozycje mu wrogie, jakkolwiek rów
nież w latach 1925-1926 (s. 135), to przede wszystkim bezpośrednio po nich. Właś
nie w ramach obiektywnej teorii narodu jest miejsce na narzecza i gwary. Takie
czy inne zniekształcenia języka ogólnonarodowego, czy raczej literackiego, występu
ją również jeszcze współcześnie, i to nie tylko na terenie byłego województwa
śląskiego. Natomiast artykuł M. Fazana w większości poświęcony jest okresowi
niewoli politycznej ludności śląskiej, a tylko marginalnie okresowi międzywojen
nemu. Z punktu widzenia procesów integracyjnych i zjawisk dezintegracyjnych
ostatni jest bardziej istotny, ponieważ kształtował wyobrażenia o tej części społe

czeństwa i ziemi polskiej, które były niezmiernie ważne dla państwa pod wzglę

dem ekonomicznym. Od opisu literackiego nie można jednakże mimo wszystko
wymagać (s. 183), by zawierał prawdę historyczną. Nie oznacza to oczywiście, że
literatura nie może być wykorzystana właśnie jako źródło historyczne.

Zasadniczy wątek książki występuje w poszczególnych artykułach w różnym 

2 S. Ad a m  s k i, biskup, Nasz stosunek do Państwa. Przyczynki do programu
katolickiego na Siąsku, Katowice 1934, s. 16-21. 
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nasileniu. Czasem zabrakło niektórych opracowa111, przy pomocy których część 
wniosków i tez uległaby przewartościowaniu. Do poruszonego w książce tematu 
historycy będą wracać jeszcze niejednokrotnie. 

Leonard Smolka 

F. K ap u st a, PRZEMIANY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE WSI DOLNO
SLĄSKIEJ W LATACH 1945-1976, Wroclaw 1980, ss. 277. 

Zainteresowanie regionem dolnośląskim, jego przeszłością i teraźniejszością, 
specyfiką powojennych procesów rozwojowych jest charakterystyczną cechą świa
domości jego mieszkańców. Popularyzacja więc wiedzy o Dolnym Śląsku jest 
wdzięcznym zadaniem autorów i wydawców. 

Dynamika i kierunki przemian tego regionu pocz,1wszy od wiosny Hl45 r. po 
współczesność były w głównej mierze wynikiem działalności pai'lstwa. Żywiołowe 
tendencje rozwojowe miały tu bardzo ograniczony zusięg. Było to uzasadnione 
warunkami społecznymi, szczególną rolą i pozycją Dolnego Sląsk,1 w systemie 
gospodarczym kraju oraz znaczeniem politycznym tego regionu. W większym 
stopniu niż w innych regionach polityka pa1'!stwa oddziaływała na wie:l. Srodo
wisko to niejako bezpośrednio reagowało na decyzje ekonomiczne i społeczne, 

co znalazło odbicie w częstych zmianach organizacji produkcji rolnej. Zarówno 
błędy polityki państwowej, jak i jej walory w tym regionie dawały o sobie znać 
najwcześniej i najsilniej. Dolny Śląsk jest i długo jeszcze pozostanie laborato
rium do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych wsi związanych z postępem 
uprzemysłowienia i urbanizacji, tempa i kierunków przemian kulturalnych i oby
czajowych, analizy decyzji .ekonomicznych i społecznych i ich skutków, procesów 
integracyjnych na wsi, niwelowania zróżnicowaii typu narodowościowego, języ
kowego, kulturowego itp. 

Badania w obrebie każdej z wymienionych dziedzin zostały zapoczątkowane, 
a ich dotychczasowe wyniki wykorzystano w synlelycznej pracy popularnonau
kowej F. Kapusty, będącej przedmiotem niniejszej recenzji. Praca składa się 
z 6 rozdziałów, w których Autor omawia w kolejności: powrót Dolnego Śląska do 
Macierzy (rozdz. I); warunki naturalne, organizacyjne i technologiczne rozwoju 
rolnictwa (rozdz. II); przemiany demograficzne wsi (rozdz. III); zmiany struktury 
agrarnej (rozdz. IV). Rozdz. V dotyczy rozwoju produkcji rolnej (struktury zbio
rów i inwentarza hodowlanego). Ostatni (VI) rozdział poświęcony jest sytuacji 
materialnej i kulturalnej dolnośląskiej wsi w ciągu trzydziestolecia. 

Autor skupił uwagę przede wszystkim na przemianach struktury agrarnej 
regionu (roz. IV). Temat ten potraktował względnie �zczegółowo. Omówił więc stan 
w 1945 r., następnie zmiany strukturalne gospodarstw wszystkich typów i form 
własności w okresie trzydziestolecia. 

Książka F. Kapusty w formie syntetycznej ukazuje procesy przeobrażeń agrar
nych na Dolnym Sląsku. Wykorzystując wcześniejszy dorobek naltki polskiej oraz 
uzupełniając go ustaleniami własnymi (w wyniku analizy powojennych staty
styk), Autor przedstawił w zarysie stan gospodarki rolnej reglanu na początku 
powojennego trzydziestolecia i kierunki jej przemian. Zawarte w książce infor
macje tworzą logiczną,· i tematyczną strukturę, dajq całościowy obraz historycz-

1 Np.: M. Cz ap l i  ń s ki, Adam Napieralski 1861--1928. Biografia polityczna,
Wrocław 1974; Dzieło literackie jako źródło historyc:ZnC!, pod red. Z. Stefanowskiej 
i J. Sławińskiego, Warszawa 1978; Materiały Konfrirencji „Ksztaltownnie :..t.creo
typu Polaka w Niemczech i Niemca w Polsce w XIX i XX wieku", Trzebieszowi
ce 10-11 IX 1976 r. (Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka", R. 33, 1978, nr 2). 
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nego procesu społeczno-ekonomicznego. Na tym polega główny walor omawianej 
publikacji. 

Funkcjom poznawczym pracy (eksponowanym przez Autora) podporządkowa
na została forma narracji. Autor w sposób właściwy posłużył się materiałem sta
tystycznym (wyłącznie dla egzemplifikacji określonych tez), jak rówmez mnymi 
danymi zaczerpniętymi z wcześniej publikowanych prac. Czytelnik uwolniony zo
stał od obciążającego uwagę balastu liczbowego. W sposób konsekwentny, reali
zując określoną konwencję redakcyjną, Autor całkowicie zrezygnował z przypi
sów. Nie przyniosło to wydawnictwu szkody, gdyż zawarty w nim materiał w prze
ważającej mierze nie jest oryginalny. Krytyczną refleksję w związku z tym bu
dzi jedynie sposób powoływania się (w kilku wypadkach, zob. np. s. 20, 63, 103 
i in.,) na ustalenia niektórych autorów bez podawania w tekście tytułów ich prac. 

Konstrukcja omawianej publikacji jest funkcją szeregu czynników, z których 
najważniejszymi °'są: rozległość tematu - niewspółmierna do objętości pracy, 
znaczny (jak już wspomniano) dorobek nauki polskiej w z�kresie omawianej 
problematyki, wymóg społeczno-wychowawczy i dydaktyczny - potrzeba popu
laryzacji (poprzez syntetyczną publikację) wiedzy o problemach .i procesach prze
obrażeń społeczno-gospodarczych na wsi. Autor niejako nakłoniony tymi czynni
kami zastosował wzorzec popularnonaukowy - jak wiadomo - najtrudniejszy 
do realizacji. Tym bardziej więc należy podkreślić, iż spełnił oczekiwania czytel
nika, dając klarowny zarys procesów społeczno-ekonomicznych na wsi dolno
śląskiej. Nie ustrzegł się jednak błędów i mankamentów, które ogólnie można 
podzielić na dwa rodzaje, aczkolwiek wszystkie one dotyczą strony redakcyjnej 
i konstrukcyjnej. 

Grupa pierwsza, to mankamenty i uchybienia, o których można powiedzieć, 
iż nie zostały przez Autora zawinione, wynikły bowiem z określonych rygorów 
wydawniczych. Nie był on w stanie uwzględnić wszystkich kwestii związanych 
z procesami przemian społecznych i gospodarczych dolnośląskiej wsi. Skoncentro
wał się z konieczności. na ewolucji stntktury gospodarki rolnej, ale nie wyjaśnił 
motywów tego rodzaju selekcji. Można było to uczynić we wstępie, w którym 
należało również omówić wykorzystaną przez Autora literaturę przedmiotu. Nie
stety, praca pozbawiona jest wstępu. Klarowność wykładu daje złudzenie kom
pletności omawianych problemów i (co jest paradoksem) powoduje, iż czytelnik 
traci z pola widzenia wiele kwestii związanych z procesami przemian społeczno� 
-ekonomicznych.

Tytuł pracy sugeruje znacznie szerszy zakres tematyczny. Ewidentnym bra
kiem jest nieuwzględnienie roli i funkcji głównych podmiotów procesów prze
mian - admin1stracji, partii i stronnictw politycznych, organizacji i instytucji 
samorządowych, ich działalności organizatorskiej i kontrolnej. Zbędna wydaje 
się natomiast szczegółowa interpretacja znanych dokumentów partyjnych i pań
stwowych dotyczących wsi i rolnictwa (wspólna deklaracja władz centralnych 
PZPR, ZSL, ustawy sejmowe i inne dokumenty), tym bardziej iż Autor nie pod
jął trudu wyknzania ich bezpośredniego wpływu na gospodarkę rolną Dolnego 
Sląska, omówił jedynie w ogólnym zarysie ic9 skutki w skali ogólnokrajowej. 

Zbyt pobieżnie potraktowane zostały „osiągnięcia kulturalne" wsi dolnoślą
skiej. Poświęcony im rozdział mieści się w innej konwencji tematycznej. Skoro 
jednak Autor zdecydował się połączyć go z problematyką przemian gospodar
czych, należało zaanonsowane w nim problemy omówić szerzej. Uderzający jest 
np. brak wzmianki o zróżnicowaniach etniczno-kulturalnych ludności wiejskiej 
i procesach ·  ich niwelowania. Mankamentów o podobnym charakterze można wy-
mienić więcej. 

Do drugiej grupy zaliczyć należy liczne drobne uchybienia redakcyjne utrud-
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maJące percepcję zawartego w pracy materiału. Tak więc niejasna jest formuła 
tytułów, s. 12 (,,Charakterystyka Dolnego śląska z punktu widzenia produkcji 
rolniczej", ,,Podział administracyjny Dolnego śląska, ukształtowanie jego po
wierzchni"). Krytyczne uwagi budzą niektóre stwierdzenia, uogólnienia, przy
taczanie oczywistych, nie wymagających interpretacji danych. Przykładem ba
nalnych stwierdzeń są następujące: ,,ziemia w rolnictwie jest w zasadzie nieza
stąpionym środkiem produkcji" (s. 26); ,,Bez budynków inwentarskich nie jest 
możliwa produkcja zwierzęca" (s. 40); ,,Same maszyny i narzędzia rolnicze nie 
wytwarzają produkcji, lecz są »narzędziem« służącym do tego celu" (s. 45). Zauwa
żalna jest również niekiedy przesadna ogólnikowość w interpretowaniu ważnych 
tematów (np. problem zaopatrzenia wsi w materiał siewny, sadzeniaki, pasze 
przemysłowe „omówiony" został w dwu zdaniach, s. 56). 

Wymienione przykładowo zalety i wady omawianej publikacji pozwalają na 
sformułowanie ogólnego wniosku wartościującego. Książka jest ważnym źródłem 
informacji o procesach przeobrażeń społeczno-ekonomicznych na wsi dolnoślą
skiej, skłania do refleksji historycznej, inspiruje zainteresowania niedawną prze
szłością regionu. Pomimo sporej ilości mankamentów (głównie redakcyjnych i kon
strukcyjnych) spełnia zadania stawiane te�o typu publikacjom. 

Stanisław Dqbrowski 

A. Ba r c i  k, ZAINTERESOWANIA HUMANISTYCZNE STUDENTÓW
UCZELNI TECHNICZNYCH, Katowice 1980, ss. 237. 

I, 

Problematyka miejsca i roli humanistyki, kształcenia humanistycznego w cy
wilizacji technicznej, w warunkach szybkiego rozwoju narzędzi pracy, organiza
cji i funkcjonowania nie tylko sposobu wytwarzania, lecz także pozostałych sfer 
życia społecznego w najszerszym tego słowa znaczeniu, nie jest bynajmniej 
w naukach społecznych, jak sądzą niektórzy, czymś nowym, co pojawiło się 
w ostatnich latach. Już w latach dwudziestych bieżącego stulecia niektórzy teo
retycy zwracali uwagę na zagrożenia, jakie rodzi dla człowieka rozwój narzędzi 
pracy, postęp techniczny i związane z nim przemiany organizacji pracy, podpo
rządkowanie człowieka maszynie. Znalazło to m. in. wyraz w ostrej krytyce sy
stemu Taylora i w zapoczątkowaniu ruchu wyrosłego na gruncie nauk społecz
nych, określonego jako humanizacja pracy. Znacznie wcześniej, w połowie XIX w.,

Marks i Engels ukazali antyhumanistyczny charakter produkcji i organizacji 
w warunkach kapitalistycznego sposobu produkcji. 

Gwałtowny, na nie spotykaną dotychczas skalę postęp w rozwoju nauk i jego 
praktyczne skutki, określane często jako rewolucja naukowo-techniczna, zinten
syfikowały zainteresowania, nie tylko teoretyków, humanistyką i wykorzystania 
jej zdobyczy dla dobra człowieka, dla zapobiegania wielu niebezpieczeństwom 
i deformacjom, jakie niesie rozwój cywilizacji technicznej. Przekonanie, że w pro
cesie pracy o jego rezultatach, że o poziomie życia człowieka decyduje przede 
wszystkim postęp techniczny, stało się już dawno wyrazem zacofania intelektual
nego. W miarę upływu lat coraz bardziej istotna okazała się rola człowieka, jego 
wiedza i umiejętności, jego ·kultura. To one w istocie rzeczy stanowią podstawowy 
warunek postępu i rozwoju. Co więcej. niektórz:,' teoretycy. np. Denis de Rou
gemont, uznają, że wszelka produkcja gospodarcza jest przede wszystkim wytwa
rzaniem kultury. Stąd przyjęcie określonego systemu gospodarczego z reguły wie
dzie do przyjęcia odpowiadającej mu kultury. 

Wzajemny związek kultury i produkcji ukazywano od dziesiątków lat, jed-
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nak współcześnie jest to jeden z podstawowych problemów, którego rozpozna
niem zajmują się zarówno teoretycy, jak i praktycy, humaniści i technicy. W re
zultacie podjętych na szeroką skalę bada11 powstała obszerna i wieloraka litera

tura, której bibliografia objęłaby dziesi,1tki tomów. Literaturę tę m. in. charakte
ryzuje nie tylko bogactwo problemów, lecz także rozmaity sposób ich ujęcia oraz 
różna teoretycznie i metodologicznie perspektywa. 

W Polsce problem roli i miejsca humanistyki, kształcenia zainteresowań hu
manistycznych, jest przedmiotem zainteresowań wielu socjologów, pedagogów 
i psychologów, a także przedstawicieli innych nauk, w tym medycznych i tech

nicznych. Rezultatem tych zainteresowań jest wiele publikacji, których sporo 
powstało w oparciu o badania empiryczne. 

Jednym z takich opracowań jest książka A. Barcik. Tematyka pracy, jak pi
sze we wstępie autorka, wyrosła z kręgu zainteresowat'l Zakładu Badań Socjo
logicznych Śląskiego Instytutu Naukowego ethosem kulturowym młodzieży w oś
rodkach wielkoprzemysłowych. 

W pracy wyróżnić mo;i;na dwie warstwy. Jedną stanowią rozważania teore
tyczne, którym w całości poświęcono część pierwszą (A) i ostatnią (F) pracy, 
a także pojawiają się one w pozostałych, stanowiąc niejako wprowadzenie. Dru

ga warstwa pracy to prezentacja wyników badań empirycznych przeprowadzo

nych wśród studentów niektórych wydziałów Politechniki Śląskiej, Częstochow
skiej i filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. 

Lektura warst\\'Y teoretycznej skłania do wielu uwag zarówno o charakterze 
ogólnym, jak i szczegółowym. Autorka sięgnęła d o  obszernej i wielorakiej lite
ratury i to należy docenić, jednak w wykorzystaniu jej wykazała w wielu miej
scach nieporadność, a nawet nonszalancję. Nie zawsze dostrzegła, że ujęcie tych 
samych problemów w pedagogice, socjologii czy psychologii jest różne, stąd jeśli 
nawet pisze się tak samo, to nie zawsze oznacza to samo. Tak np. podkreślając 
rolę takich nauk o człowieku, jak psychologia, socjologia, pedagogika, biologia, 
medycyna, estetyka, polityka, literatura (czyżby dwie ostatnie też były nauką?), 
higiena, prawo czy historia, w programie przystosowania człowieka do nowej rze
czywistości, powołuje się na D. Huma, że nauki te pozostają w pełnym stosunku, 
bardziej lub mniej wyraźnym, do natury ludzkiej (s. 15). Dla Huma natura ludz
ka oznaczała nie to samo co człowiek i jego istota w ujęciu współczesnych, wy
mienionych przez Autorkę, nauk. 

W licznych wypadkach miejsce analizy poglądów teoretycznych zajmuje ich 
prezentacja. Autorka bowiem ogranicza się do ukazania podobieństw i różnic 

w poglądach różnych autorów, lecz nie wyjaśnia źródeł owych zjawisk. Wtedy 

miejsce oderwanych od szerokiego kontekstu fragmentów winna zająć w miarę 
ogólna, lecz oddająca istotę analiza podstaw teoretycznych, w oparciu o które 
autorzy formułowali s,voje jednostkowe stwierdzenia. 

Rozważaniom psychospołecznych skutków cywilizacji i rewolucji naukowo
-technicznej towarzyszą uwagi Marksa o egzystencji ludzkiej i alienacji. I w tyrr, 

wypadku brak zasadniczego porządkowania, które warunkuje poprawność wywo, 
du naukowego. Marks bynajmniej nie przestrzegał przed skutkami rewolucji nau

kowo-technicznej, bo była wówczas nieobecna, ile wskazał na nieuchronność alie· 

nacji w określonych warunkach historycznego wyt\varzania. Warto dodać na 
marginesie, że alienacja oznaczała dla Marksa nie to samo co dla wielu współ
czesnych teoretyków, na których także powołuje się Autorka. 

Spotkać także można bezrefleksyjne, ahistoryczne ujęcie problematyki. Tak 
np. Autorka pisze, że „egzystencja proletariusza i jego rodziny, jak dowodził En
gels, sprowadza się do utrzymania przy życiu", i nieco dalej stwierdza, iż „pustka 
kulturalna wśród mas proletariackich, czyli absencja kulturalna, jest stopniowo 
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usuwana w ustroju socjalistycznym" (s. 42). Zapomina przy tym co najmniej 
o dwóch istotnych sprawach: po pierwsze, że Engels pisał to w XIX w. w warun
kach rzeczywiście bardzo ciężkiego położenia materialnego, a zatem i niskiej kul
tury mas pro1etariackich, co dawno należy do przeszłości. Po wtóre, usuwanie
absencji kulturalnej nie jest domeną ustroju socjalistycznego, współczesna bo
wiem produkcja, także kapitalistyczna, wymaga robotnika wykształconego, o du
żej kulturze, którego potrzeby zarówno materialne, jak i duchowe. są zaspokaja
ne. Podkreśla to zresztą w innym miejscu Autorka pisząc, iż „rewolucja· nau
kowo-techniczna ... " także niesie zmiany w zakresie kwalifikacji, organizacji pra
cy, systemów zarządzania, stosunków międzyludzkich, sposobów spędzania wol
nego czasu, uczestnictwa w kulturze" (s. 8).

Niedostatek dokumentacji, powierzchowna argumentacja stwierdzeń i spo
strzeżeń ma miejsce w wielu wypadkach. Tak np. przyjęcie z wielu definicji 
zainteresowań propozycji S. Jedynaka jako najwłaściwszej, zdaniem Autorki, dla 
przeprowadzonych badań pozostaje bez uzasadnienia, za takie bowiem nie moż
na uznać deklaracji Autorki, iż jest ona zgodna z marksistowskimi poglądami 
na rozwój człowieka. Nie stanowią także uzasadnienia wyboru nie wiadomo w ja
kim celu przytoczone ogólniki, aby nie rzec frazesy, o roli człowieka w zakresie 
przekształcania świata w imiG postępu, zasad wolności, równości i demokracji 
(s. 191). W innym miejscu Autorka przytacza· opinie R. Dyoniziaka o przyczynach 
niechęci młodzieży do naukowego myślenia, a następnie powołując się na J. Cha
łasińskiego w kwestii stosunku do nauki studentów uczelni amerykańskich su
geruje, iż nie ma między tymi grupami żadnej różnicy. Zapomina przy tym, że 
obaj autorzy badali nic tylko różną populację, lecz istotnie odmienne społeczeń
stwo, także a może przede wszystkim, pod względem kultury. Takie powierzchow
ne uproszczone porównanie nieuchronnie prowadzi do nieporozumienia. 

Szczególnie bezkrytycznie formułuje · Autorka stwierdzenia dotyczące niektó
rych zjawisk i procesów, jakie wystąpiły w Polsce, a szerzej w państwach socja
listycznych. Stqd też możliwość pojawia się jako rzeczywistość, a dcklnratywnc 

upiększanie tej ostatniej jest prawie zasadą. Pisze np., że „w rozwiniGtym społe
czeństwie socjalistycznym [nie wyjaśnia, co ten termin oznacza - przyp. C. B.] 

wszechstronny rozwój osobowości ludzkiej jest najwyższym celem. Nauka i tech
nika wykorzystywane są w procesach cywilizacji przemysłowej społeczeństwa 
socjalistycznego do stworzenia warunków pełnego rozwoju człowieka, aktywnie 
realizującego swe możliwości we wszystkich dziedzinach egzystencji, tzw. homo 
creatora dalekiego od technokratycznego homo faber, czy też człowieka rozryw
ki" (s. 13). Jak zatem wytłumaczyć źródła poprzednich i obecnego kryzysu, a tak
że konkluzję Autorki o rozpowszechnieniu wśród badanej młodzieży mieszczań
skiego ideału dobrobytu (s. 214)? Kontynuując dalej swe rozważania Autorka pi
sze, iż „tylko rozwinięty socjalizm może spełnić marzenia wielkich uczonych, 
filozofów i pisarzy o życiu szczęśliwym w ogólnym dobrobycie, w atmosferze 
życzliwości, prawdy i piękna, które będzie przenikać humanistyczna wrażliwość. 
Jedynie w państwach o ideologii socjalistycznej technika, nauka i sztuka speł
niać mogą funkcje integracyjne, jednocząc do działania we wspólnym dziele bu
dowy społeczeństwa przyszłości" (s. 22-23). Takie ujęcie problemu, bez próby 
rzetelnego wyjaśnienia, w opracowaniu naukowym, nie tylko nie mają wartości 
poznawczej, lecz wręcz odwrotnie, wyjaśniają rzeczywistość opacznie. 

Deklaracji i uproszczeń tego typu można znaleźć w pracy wiele. Np. problem 
humanizacji cywilizacji technicznej, niezmiernie skomplikowany i kontrowersyjny 
w naukach społecznych (także w obrębie marksizmu), sprowadza Autorka do 
stwierdzenia, że w społeczeństwie socjalistycznym dzięki ukształtowaniu się no
wego typu stosunków społecznych, nowego systemu wartości i nowych moty-
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wów postępowania oraz działalności ludzkiej możliwe będzie stworzenie wyższej 
formy cywilizacji przyszłości (s. 17). 

Podsumowując, w swej warstwie teoretycznej recenzowana praca wykazuje 
wiele uproszczeń i niedostatków, co rodzi wrażenie, iż jest ona w pewnym sen
sie więcej ozdobnikiem niż wprowadzeniem i uzupełnieniem warstwy empirycz
nej. Nie oznacza to jednak, że nie ma w niej elementów pozytywnych w postaci 
dokumentowanych stwierdzei1 i spostrzeżeń. 

Warstwa empiryczna pracy jest także zróżhicowana, poprawności analizy ze
branych informacji towarzyszą uproszczenia, brak dokumentacji, a czasem na
wet sprzeczności. 

W badaniach empirycznych, jak stwierdza Autorka, chodziło o stwierdzenie, 
czy współczesne pokolenie młodzieży ma cechy wyróżniające je z pośród innych 
grup społecznych. Czy jest to społeczność o wyraźnym charakterze kulturowym 
i czy jej odrębność jest czymś zmiennym, wynikającym z aktualnej sytuacji, 
bądź są to cechy o określonej trwałości w zachowaniach i obyczajowości? Cho
dziło także o ustalenie, jakie wartości duchowe i materialne mają znaczenie dla 
aktualnych roczników, jakie kształtują wśród nich ideały, zainteresowania, ja
kie mają badani plany życiowe, wreszcie jakie przyczyny powodują naruszenie 
wspólnych zapatrywań, przeżyć i ustosunkowań się do życia. Autorka wymienia
jąc cele i zadania badań stwierdza m. in., że chodziło także o uzyskanie odpo
wiedzi na pytanie, w jakim stopniu uczelnia techniczna stwarza warunki do roz
szerzania horyzontów humanistycznych i zapobiega groźbie ograniczenia się przy
szłego inżyniera tylko do wąskiej specjalizacji technicznej. Zamierzała także uch
wycić podstawowe determinanty ekonomiczne, psychiczne i społeczno-kulturowe 
aktywności badanych studentów. 

To skrótowe wyliczenie problematyki badań ukazuje konieczność zgroi:na
dzenia wielorakich obszernych i starannie zweryfikowanych informacji, jak rów
nież stosowanych narzędzi i procedur. Tymczasem podstawowymi narzędziami, 
jakie zastosowano w badaniach, były: ankieta i test wiadomości. Autorka wy
mienia też, co prawda, inne, np. obserwację, wywiad itp., nie miały one jednak 
większego znaczenia, przynajmniej taki wniosek wynika z lektury pracy. W kon
sekwencji zgromadzone informacje okazały się nie wystarczające do udzielenia 
wiarygodnych odpowiedzi na niektóre problemy badawcze, -jak również spowo
dowały powierzchowne ujęcie innych. Warto także przypomnieć, że Autorka -
co znalazło potwierdzenie w tytule pracy - zmierzała do poznania zaintereso
wań humanistycznych studentów, a za pośrednictwem ankiety zgromadziła in
formacje o poglądach, wyrażonych werbalnie, na zainteresowania. Nie można 
zainteresowań i poglądów na nie oczywiście utożsamiać. Tymczasem lektura pra
cy nasuwa stwierdzenie, że Autorka owej zasadniczej różnicy nie dostrzegła. Wąt
pliwości także budzi nie tyle konstrukcja testu wiadomości, co interpretacja ich 
wyników. Oto wiadomości badanych np. z zakresu kinematografii, muzyki okre
ślono na podstawie właściwego połączenia tytułów filmów z nazwiskami ich au
torów, nazwisk kompozytorów i tytułów ich dzieł, nazwisk piosenkarzy i tytułów 
piosenek, które wykonują. Powstaje zasadnicza wątpliwość, czy właściwe rozwią
zanie wspomnianych testów określa poziom wiadomości jako wyznacznika zain
teresowań w tak złożonych dziedzinach, jak kinematografia i muzyka. Czasem 
nawet sposób wiedzy teoretycznej - np. z zakresu teatru muzycznego - określa 
Autorka poprzez właściwe połączenie nazwisk kompozytorów oper z tytułami 
ich dziel (s. 97). Czyżby to była wiedza teoretyczna? 

Podobnie istotne wątpliwości budzi przyjęte założenie, że „badania prowa
dzono wśród studentów I i IV roku studiów na wybranych kierunkach w celu 
uchwycenia ewentualnych różnic w zakresie kultury humanistycznej osób ko11czą
cych zdobywanie wiedzy w stosunku do początkujących" (s. 46). Badano prze-
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cież różne populacje, stąd porównanie nie ma wartości poznawczej. Należało zba
dać poziom wiedzy humanistycznej tych samych studentów, kiedy byli na rok� 
pierwszym i kiedy kończyli studia. 

Prezentację czytelnictwa prasy i czasopism trudno nazwać analizą, dowiadu
jemy się bowiem, jakie gazety i czasopisma są preferowane przez badanych, jak 
często do nich zaglądają. Niestety, nie ma wyjaśnienia, jakie są źródła owych 
preferencji, co i dlaczego w czasopismach i gazetach szczególnie interesuje bada
nych. Warto przypomnieć, że stwierdzenia Autorki opierają się na wywiadach 
i odpowiedziach na pytania ankiety (s. 72). Minimalizację szczęścia rodzinnego 
i osobistego, występującą prawie w jednakowych proporcjach we wszystkich 
kategoriach badanych, tłumaczy Autorka kryzysem, w jakim znalazła się obec
nie rodzina (s. 205). Wielokrotnie jednak przy różnych okazjach ukazuje wpływ 
rodziny na wiele zainteresowań, dążeń życiowych badanych (np. s. 211), co 
świadczy o czymś wręcz odwrotnym. Tej sprzeczności Autorka nie zauważa i na
wet nie próbuje wyjaśnić owych rozbieżnych stwierdzeń. 

Powierzchowność analizy, uleganie stereotypom pojawia się w wielu miejscach 
pracy. Np. ubolewając nad mieszczańskim ideałem dobrobytu i dążeniom do szyb0 

kiego awansu, które owładnęły młodzieżą, zamiast podjąć próbę ukazania obiek
tywnych i subiektywnych źródeł tego zjawiska, a następnie środków i sposobów 
minimalizujących owe tendencje, ogranicza się Autorka do nawoływania, aby 
system ideowo-wychowawczy - nie wyjaśnia także tego terminu - skierował 
zainteresowania studentów (jak?} ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecz
nym (s. 214).

Tytuły niektórych zestawień statystycznych nie mają związku z ich treścią. 
Np. tab. 22 zatytułowano „odbiór muzyki poważnej przez badanych studentów I 
i IV r. w %", tymczasem przedstawia ona częstotliwość uczęszczania na koncer
ty i słuchania radia. Podobnie tab. 23 nosi tytuł „stosunek studentów do różnych 
rodzajów muzyki", przedstawia natomiast opinie studentów I i IV r. w kwestii 
-słuchania poszczególnych rodzajów muzyki (s. 126). Podobne rozbieżności mają
miejsce w tab. 24 {s. 134) i w tab. 39 (s, 180), Tę ostatnią z;atytulowano „ksz;tał
towanie się zainteresowań intelektualnych studentów poszczególnych wydziałów
w zależności od typu ukończonej szkoły średniej". Tymczasem przedstawiono
w niej zainteresowania (zresztą w kategoriach bardzo ogólnych) badanych według
ukończonej szkoły średniej.

Tak więc recenzowana praca także w warstwie empirycznej posiada wiele 
różnych niedostatków. Tylko niektóre z nich zostały przedstawione w recenŻji. 
Z lektury nasuwa się generalny wniosek, iż raczej należy ograniczać rozmiary 
podejmowanej problematyki badawczej na rzecz pogłębionej jej analizy. Także 
rozważania teoretyczne winny stanowić integralną część pracy, stanowić podsta
wę i narzędzie analizy materiałów empirycznych. Niestety, recenzowana książka 
w małym stopniu trzyma się owych zasad. 

Czesław Buczek 

STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE. INTEGRACJA 1 ROZWÓJ ZIEM ZA
CHODNICH I PÓŁNOCNYCH, praca zbiorowa pod red. B. Jałowieckiego i J. Prze
włockiego, Katowice 1980, ss. 293.

Prezentowany tom zawiera 18 referatów, które w znakomitej większości wy
głoszone były w czasie konferencji pod takim samym tytułem zorganizowanej 
w październiku 1979 r. w Katowicach przez Wydział I Nauk Społecznych PAN, 
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Uniwersytet Sląski i Instytut Sląski w Katowicach. Szerokie ramy tematyczne 
i chronologiczne tytułowej problematyki spowodowały, iż wydawcy całość ma
teriału uszeregowali w trzech działach tematycznych, a mianowicie: I. Historycz
na perspektywa stosunków polsko-niemieckich; Il. Stosunki Polska - Republika 
Federalna Niemiec; III. Procesy integracji i rozwoju ziem zachodnich i północ-
nych. •

Charakter i ciężar gatunkowy prac jest bardzo zróżnicowany, od ujęć syn
tetycznych do prezentowania dość szczegółowych zagadnień. Opublikowane ar
tykuły różnią się także objętością oraz tym, że część zaopatrzona jest w aparat 
naukowy, część zaś nie. W sumie każdy interesujący się problematyką niemco
znawczą oraz ziem zachodnich i północnych znajdzie w tomie coś interesującego. 
Zresztą adresowany on jest nie tylko do specjalistów, lecz również do nauczy
cieli, studentów, działaczy społecznych itp. 

W zespole autorskim znajdują się reprezentanci wszystkich liczących się w ba
daniach niemcoznawczych ośrodków w kraju, a mianowicie Gdańska,· Katowic, 
Koszalina, Olsztyn·a, Opola, Poznania, Szczecina, Warszawy, Zielonej Góry oraz 
Wrocławia. Udział Wrocławian w omawianym tomie jest znaczny. W dziale 
pierwszym znajduje się referat W. Wrzesińskiego pt. Tradycje pogranicza polsko

-niemieckiego i ich znaczenie dla kształtowania się stosunków polsko-niemieckich

(był to jeden z plenarnych referatów) oraz R. Gellesa Funkcja szkoły w kształ

towaniu postaw wobec Polski i Polaków w III Rzeszy - obydwaj autorzy z In
stytutu Historii UWr. W tym samym dziale pierwszym znajduje się praca K. Fie
dora Formy antyhitlerowskiej opozycji w Niemczech 1933-1939 oraz w dziale 
drugim B. Pasierba Funkcje problemu niemieckiego w pierwszym okresie Polski

Ludowej - obydwaj referenci z Instytutu Nauk Politycznych UWr. 

Janusz M. Kupczak 

M. Kor ne c ki, ZŁOTY STOK. SREBRNA GÓRA, Wrocław 1980, ss. 160.

Jest to kolejna pozycja z ossolińskiej serii ,,$ląsk w Zabytkach Sztuki". Se
ria ta, wobec dużego zapotrzebowania na dobrą literaturę regionalną typu po
pularnonaukowego, cieszy się zasłużonym uznaniem wśród miłośników Sląska. 
Jest przy tym nieco gorzką prawdą, że prezentowane w tej serii opracowania, 
nawet jeżeli nie są najwyższej jakości, to i tak są najlepsze w swoim gatunku 
na rynku wydawniczym. 

Podobnie ma się rzecz i w tym wypadku. Praca M. Korneckiego posiada bez
sprzecznie walory popularyzatorskie i przynosi wiele interesującego materiału. 
Zawiera jednak także wiele usterek i błędów rzeczowych, co w sumie poważnie 
obniża jej wartość. 

Błędy te są wynikiem słabej znajomości przez Autora historii opisywanej 
części Sląska. W miarę dokładne przeJledzenie sposobu redagowania rozdziałów 
poświęconych historii obu miasteczek pozwala przy tym stwierdzić, że Autor dość 
bezkrytycznie, zgoła niefrasobliwie, traktuje całe partie materiałów ze skromnie 
wykorzystanej literatury przedmiotu. By nie być gołosłownym, wystarczy porów
nać chociażby tekst zawarty w opisie Złotego Stoku na s. 10-16 z tekstem J. A. 
Kopietza 1 na s. 656-663. Przy tej okazji należy jedynie wyrazić żal, że Autor nie 

1 J. A. Ko p i e  t z, Kirchengeschichte des Fiirstentums Milnsterberg ... , Fran
kenstein 1885. 
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zapoznał się z tak potrzebną Mu pracą T. Dziekońskiego z, która doskonale wpro
wadziłaby Go w klimat i charakter tych miejscowości w przeszłości. 

Przejdźmy jednak do rzeczy. Hołd lenny księcia Bolka II ziębickiego odbył 
się w dniu 29 VIII 1336 r. i od tego czasu księstwo ziębickie uzależnione zostało 
od korony czeskiej, a nie :.____ jak podano - od 1337 r. (s. 5). 

Ze stwierdzenia, że księstwo ziębickie niewiele lat po 1337 r. włączone zo
stało w obszar Ziemi Kłodzkiej, a w XV w. pozostawało pod władzą potomków 
królewskich (do 1548 r.), nic właściwie nie można się dowiedzieć. Jest ono zresztą 
błędne. Księstwo ziębickie nigdy nie stanowiło części Ziemi Kłodzkiej. Sądzić 
chyba należy, że chodzi tutaj o lata 1456-1501, kiedy Podiebradowie zarządzali 
obydwoma terytoriami. Ale w 1501 r. wdowa po Henryku I, Urszula, sprzedała 
Kłodzczyznę Ulrykowi von Hardegg, księstwem ziębickim zaś rządził w tym cza
sie jej syn, Karol I (do 1536 r.), a następnie - do 1569 r. - jego potomkowie. 
Skąd zatem data 1548 (s. 5)? Księstwo ziębickie w latach 1556-1565 nie znajdo
wało się pod rządami Piastów brzeskich, lecz pod rządami Podiebradów (s. 5). 

Rozdział poświęcony historii Złotego Stoku jest bardzo powierzchowny. Sto
sunkowo najpełniej przedstawiono w nim okres średniowiecza, prawie całkowi
cie zaś pominięto niezwykle ważny okres dziejów miasta począwszy od XVIII w. 
W rozdziale tym spotyka się także pokaźną ilość błędów. Zdanie, że Bolko Il zię
bicki krótko przed swoją śmiercią (11 VI 1344 r.) zawarł kontrakt, jest bezsensow
ne, książę bowiem zmarł jeszcze w 1341 r. Po raz ostatni jako żyjący występuje 
on 29 V 1341 r., a 9 VIl 1341 r. władzę w księstwie sprawuje już jego syn, Mi
kołaj. 

Nie jest prawdą, że „Ecclesia parochialis in Reichenstein in honore St. Cor
poris dedicata" występuje w XIV w. (s. 12 i 37). Wiadomość ta pochodzi dopiero 
z 1497 r. Do serii błędów powtórzonych za Kopietzem należy także stwierdzenie, 
że rycerze z Piotrowic kupili posiadłość za 127 czeskich groszy zamiast za 172 
grzywny czeskich groszy (s. 13). Gdy mowa na s. 10 o najstarszym znanym doku
mencie złotostockim, nie podano roku jego wystawienia - 1291, a wątpliwe zdaje 
,ii� być v.rylicz:enie, że w 1560 r· kopt1lnia (która, a może wszystkie?) przyniosła 
dochód sięgający blisko 20 mln złotych, licząc we współczesnej walucie (s. 17). 
Linię kolei wąsk otorowej do Kamie11ca wybudowano w 1900 r. (jej uroczyste 
otwarcie nastąpiło w dniu 3 XI 1900), a nie w 1912 r. (s. 21). 

W rozdziale o zabytkach Złotego Stoku Autor twierdzi, że nowe organy, 14-
-głosowe, sprawiono w tamtejszym kościele poewangelickim w 1733 r., a w 1736 r.
odnawiano je po uszkodzeniu od uderzenia pioruna. I nic więcej (s. 52). Sprawa
wygląda jednak inaczej. Otóż w 1733 r., dokładnie 26 maja, od uderzenia pioruna
zniszczone zostały organy wykonane jeszcze w 1651 r. Wówczas to Daniel Wim
mer - fundator także ołtarza głównego, organista i radny miejski - zamówił
we wrocławskiej firmie Michała Englera nowy instrument (właśnie 14-głosowy),
który zamontowano w kościele w 1734 bądź w 1735 r. W ostatnim kwartale 1913 r.
na bazie tego instrumentu firma „Schlag i Synowie" ze Świdnicy sprawiła nowe
organy (nr 997), i te przetrwały już do końca ostatniej wojny.

Przy opisie kaplicy cmentarnej .pod wezwaniem św. Trójcy pominięto w tek
ście dwie historycznie cenne płyty nagrobne, wmurowane przy zachodnim wejściu: 
Augustyna Metzgera (zm. 3 I 1823), ostatniego przeora klasztoru cysterskiego 
w Kamieńcu oraz Placidusa Hoffmanna (zm. 10 I 1829), prałata tegoż klasztoru. 
Warto też sprostować, że wieżyczkę na tej kaplicy wybudowano w 1869 r., a nie 
w XX w. (s. 74). 

2 T. Dz i e k oń s ki, Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Slqsku 
od polowy XIII do polowy XX wieku, Wrocław 1972. 
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Gdy chodzi o kościół katolicki, Autor przypuszcza, że twórcą ołtarzy bocznych 
był Hettwer z Lądka, gdy tymczasem są one dziełem W. Pohla z Akwizgranu, 
który wykonał tam także stacje drogi krzyżowej. Pierwsza msza w tym kościele 
odbyła się w święto Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marii, a więc w dniu 
8 XII 1877 r. (a nie, jak podano, w dniu 7 grudnia), konsekracja zaś świątyni 
w dniu 20 VII 1883 r. (s. 78). 

Rozdział poświęcony kaplicy odpustowej jest mocno niekompletny. Brak w nim 
przede .wszystkim opisu wielu istotnych poczynań z XX w. (lata: 1901, 1911, 1921-
1924). 

Wiele uwag i zastrzeżeń budzi także historia Srebrnej Góry. Przez Srebrną 
Górę nigdy nie wiódł „ważny szlak komunikacyjny z Wrocławia przez Niemczę 
do Kotliny Kłodzkiej i do pobliskiej czeskiej granicy" (s. 101). Początki osiedla 
w Srebrnej Górze sięgają okresu znacznie wcześniejszego niż XIV w. i szkoda, 
że Autor nie zajął się bliżej tym zagadnieniem (s. 102). Sredniowieczne dzieje tej 
miejscowości potraktowano w opracowaniu wręcz skandalicznie, pomijając w od
niesieniu do XIV-XV w. właściwie wszystkie istotne wzmianki źródłowe z lat: 
1331, 1419, 1454, 1459 i 1493. Opuszczono w tekście także tamtejszą, bardzo istotną 
działalność Karola 1 z Podiebradów. 

Srebrna Góra stała się „wolnym . miastem górniczym" na podstawie doku
mentu wystawionego 25 VI 1536 r. przez synów Karola 1: Joachima, Henryka, 
Jana i Jerzego, a nie tylko Joachima (s. 103). W miasteczku tym nigdy nie było 
żadnej huty, nie można więc było na miejscu nawet częściowo wytapiać srebra 
(s. 104). Błąd ten powtórzono za Broniewskim z folderu: Srebrna Góra na Dol
nym Slqsku. 

W 1591 r. Srebrna Góra nie była własnością Joachima Fryderyka brzeskiego 
(s. 104). Należała ona wówczas jeszcze do rodziny Rosenbergów i Piotrowi Wacko
wi Rosenbergowi, a nie księciu brzeskiemu, zawdzięcza miasteczko potwierdzenie 
przywilejów i uporządkowanie stosunków górniczych. Piotr Wock to występują
cy na s. 18 tego opracowania Piotr Ursyn. Szkoda, że Autor nie skojarzył zbież

ności faktów historycznych obu tych miast w tym czasie. W konsekwencji ina
czej pisze On w wypadku Złotego Stoku, a inaczej w wypadku Srebrnej Góry. 

I jeszcze jedna uwaga. Dlaczego brak w tekście ważniejszych faktów z dzie
jów miasteczka w XVIII-XX w. (np. budowy dróg, linii kolejowej, zakładów 
przemysłowych itp.)? Stwierdzenie, że „nie było tu żadnego większego zakładu 
pracy, nie licząc okresowo czynnej wytwórni zegarów wieżowych (sic!!), założo
nej w 1872 r.", stanowczo nie może zadowalać. 

Kończąc należy mieć nadzieję, że wyrażone tutaj uwagi zostaną uwzględnione 
w przyszłości przy redakcji II wydania tej książeczki. Wydawnictwu zaś propo
nuję, by do tej serii ustanowić praktykę wewnętrznych recenzji historycznych. 
Celowość taką wykazać można nie tylko na tym przykładzie. 

Jan Sakwerda 

INFORMATOR GOSPODARKA STAWOWA NA DOLNYM SLĄSKU W SWIE
TLE MATERIAŁÓW ZACHOWANYCH W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH WE 
WROCŁAWIU I W LEGNICY 1447-1943 r., Wrocław 1980, ss. 100. 

Dzięki inicjatywie Instytutu Melioracji Rolnych i Leśnych Akademii Rolni
czej we Wrocławiu oraz Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Legnicy zainteresowani 
specjaliści, historycy, rolnicy i ichtiologowie otrzymali bardzo cenną i przede 
wszystkim pożyteczną pracę. Jest to nie tylko zasługa wspomnianych instytucji, 
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ale i redaktorów w osobach A. Drabińskiego i M. Janowskiego, dzięki którym 
publikacja uzyskała przystępną i komunikatywną formę. Niemała w tym również 
zasługa autorów poszczególnych rozdziałów, którzy musieli przejrzeć katalogi, 
karty inwentaryzacyjne, a nawet liczne poszyty materiałów źródłowych, aby 
zwięźle, a jednocześnie dosyć wszechstronnie zaprezentować źródła do dziejów 
dolnośląskiej gospodarki stawowej. 

Ze wstępu S. Marcilonka i J. Pabisza dowiadujemy się, że archiwa państwo
we od 1976 r. podjęły cenną inicjatywę szerszego informowania społeczeństwa 
o zasobach naszych archiwów przydatnych zarówno do badań naukowych, jak
i do wyzyskania w rozwoju gospodarczym kraju. Wojewódzkie Archiwum Państ
wowe jako jedno z pierwszych włączyło się do tej cennej inicjatywy, co spotkało
się z zainteresowaniem ze strony Komisji Nauk Górniczych PAN we Wrocławiu,
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddziału we Wrocławiu, Poli
techniki Wrocławskiej, Akademii Rolniczej we Wrociawiu oraz Wojewódzkiego
Zjednoczenia żeglugi Sródlądowej we Wrocławiu. Sprzyjając tym zainteresowa
niom WAP we Wrocławiu zorganizowało kilka konferencji naukowych o zasięgu
krajowym i regionalnym z udziałem pracowników wspomnianych instytucji. Na
konferencjach archiwiści mieli możliwość poinformowania o przydatnych mate
riałach archiwalnych, szczególnie ważnych dla planowania gospodarczego, a także
mogli usłyszeć, czego oczekują od służby archiwalnej producenci. W licznych
wystąpieniach dyskusyjnych domagano się od archiwistów dobrych wydawnictw
informacyjnych o charakterze selektywnym dla poszczególnych działów naszej
gospodarki.

Najpełniejsze informacje o dolnośląskiej gospodarce stawowej zawiera roz
dział opracowany przez J. Domańskiego i C. Kwiatkowską. Przedstawiono w nim 
literaturę traktującą o dawnej śląskiej gospodarce rybnej i zwrócono uwagę na 
dawne mapy ukazujące rozmieszczenie gospodarki rybnej na Śląsku. Zaprezen
towano też bardziej szczegółowe materiały kartograficzne, jak plany stawów 
oraz rysunki wszelkich urządze,'1 hydrotechnicznych. 

Znacznie uboższe są materiały źródłowe dotyczące dolnośląskiej gospod,irki 
stawowej zachowane w Archiwum Państwowym w Legnicy, o czym świadczy ko
lejny rozdział E. Golai1skiego. Zaprezentowane w nim materiały stanowią jedy
nie uzupełnienie, choć cenne, znacznie zasobniejszych archiwaliów wrocławskich. 
Odnoszą się one głównie do dawnego legnicko-lubińskiego ośrodka gospodarki ryb
nej. Na baczną uwagę zasługują materiały dotyczące stosowania gospodarki prze
miennej na gruntach stawowych tego ośrodka w XVII i XVIII w. Z materiałów 
współczesnych najbardziej interesujące są źródła dotyczące zanieczyszczeń w na
turalnych i sztucznych zbiornikach wodnych w okolicach Chojnowa. W zbiorach 
AP w Legnicy znajduje się także szereg szczegółowych map (1 : 25 tys. do 
1 : 300 tys.) Dolnego Śląska, które są doskonałym materiałem ilustrującym roz
mieszczenie stawów na tym obszarze w XIX w. 

Funkcjonowanie największego obecnie w Polsce ośrodka gospodarki 'stawo
wej odzwierciedlają materiały z WAP we Wrocławiu, przedstawione przez K. So
kołowskiego, a dotyczące funkcjonowania gospodarstw stawowych podległych 
Zjednoczeniu Państwowych Gospodarstw Rybackich w Miliczu w latach 1945-
1965. Z tego okresu zachowało się tylko około 40°/o akt. Jeśli dodamy, że w czasie 
II wojny światowej uległa zniszczeniu większość materiałów odnoszących się do 
funkcjonowania gospodarki stawowej w dorzeczu Baryczy od XIV do XX w., 
to zrozumiemy; na jakie trudności natknąć się musi historyk podejmujący bada
nia nad dziejami gospodarki rybnej tego obszaru. Szkoda, że rozdzbł ten pozba
wiony jest choćby kilku przypisów, w których można by znaleźć sygnatury po
szczególnych poszytów efy akt. 

9 - Sobótka 3/81 
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Znaczną część Informatora stanowi opracowany przez M. Janowskiego kata
log materiałów z WAP we Wrocławiu, dotyczących dolnośląskiej gospodarki sta
wowej. Prezentowanie materiału archiwalnego w formie katalogu jest niewąt

pliwie oszczt:dniejsze i dla historyka zupełnie wystarczające. Jednak dla pracow
nika, nie mającego doświadczenia w korzystaniu z archiwaliów, przydatniejsza 
wydaje się forma prezentacji zastosowana przez J. Domański-ego i C. Kwiatkow
ską. Katalog obejmuje 264 poszyty i dokumenty akt dotyczących różnych dzia
łów dolnośląskiej gospodarki stawowej od XV do XX w., a więc niemal od jej 

powstania aż do I wojny światowej. Cały Informator zaopatrzony jest w wykaz 

skrótów i ich wyjaśnień oraz miejscowości. 

Aleksander Nyrek 
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