
R E C E N z J E 

G. S c h 1 e g el, DAS ZISTERZIENSERKLOSTER DARGUN 1172-1552 (STU
DIEN ZUR KATHOLISCHEN BISTUMS- UND KLOSTERGESCHICHTE, herausg. 
von F. P. Sonntag und F. Schrader, Bd. 22), Dresden 1980 ss. XIV + 101 + 28 ilustr. 

Praca ta jest już 22 pozycją z serii niezwykle cennej dla historyka Niemiec, 
poświęconej rozwojowi Kościoła katolickiego w dziejach tego narodu. Cala seria 
jest firmowana przez Wikariat Generalny Kościoła katolickiego w NRD. Z ciekaw
szych prac, poprzedzających ukazanie się niniejszej, warto zasygnalizować kilka 
pozycji dotyczących dziejów diecezji miśnieńskiej i arcybiskupstwa magdeburskie
go, które mają pierwszorzędne znaczenie dla problematyki śląskiej i innych pol
skich ziem zachodnich w minionym tysiącleciu (np. W. Rittenbacha, S. Seiferta, 
Geschichte der Bischofe von Meissen 968-1581, b.m. i r. wyd.; F. Schradera, Bei

trage zur Geschichte des Erzbistums Magdeburg, Dresden 1968 i inne). 
Klasztor cysterski w Darguniu na terenie Meklemburgii założony przez mni

chów przybyłych tu w 1172 r. z duńskiego opactwa w Esrom (z linił tklarewaleń
skiej) odgrywał wiodącą rolę wśród średniowiecznych ośrodków monastycznych 
w procesach kształtowania się struktur feudalnych na terenie całych północnych 
Niemiec, w tym również w księstwach zachodniopomorskich. 

Książka Schlegela jest cenna dla historyka śląskich klasztorów reguły cyster
skiej z dwu względów. Po pierwsze, wśród licznych zachowanych źródeł podarguń
skich ezcęść dotyczy również średniowiecznych klasztorów cysterskich na Śląsku, 

Pomorzu i na innych ziemiach polskich, opaci Dargunia bowiem nierzadko byli 
inicjatorami i głównymi realizatorami różnych ważnych przedsięwzięć na skalę 
europejską. Po drugie, jest to praca godna naśladownictwa pod względem meto
dycznym. Obok sfery życia duchowego naszkicowane zostały także szeroko rozu
miane funkcje społeczne, jakie ta instytucja faktycznie spełniała w kręgu lutlzi, 
których zdołała wokół siebie skupić. Wbrew niektórym schematom, ugruntowanym 
również w polskiej literaturze historycznej, Autor wydobył przykłady akceptacji 
systemów ekonomicznych, ustrojowych i innych, ustalonych w społecznym kręgu 
cystersów Dargunia przez podporządkowanych im chłopów, również pochodzenia 
słowiańskiego. W okresie największego rozwoju wielkiego majątku ziemskiego Dar
gunia, tj. w drugiej połowie XIII i na początku XIV w. cieszyli się oni wolnością 
osobistą, mając zapewnioną ochronę prawną. Analiza dokumentów darguńskich 
wykazuje liczne występowan1e chłopów w roli świadków. Jeszcze w XVI w. obcią
żenia feudalne obejmowały tylko 18°/o dochodów opactwa (s. 14). 

Dla historyka cystersów, w tym również klasztorów śląskich, najcenniejszą 
częścią omawianej pracy jest obszerny wykaz regestów dokumentów klasztoru 
darguóskiego z XV i XVI w., w znacznej części dotąd nieznanych. W kwerendzie 
źródłowej pominął Autor wydawnictw? G. C. F. Lischa (Meklenburgische Urkun

den, Bd. I: Vr/cunden des Klosters Daroun, Schwerin 1837), które pozwoliłoby 
wprowadzić do Jego wykazu regestów jeszcze kilka dalszych pozycji. Pewien nie
dosyt budzą również u czytelnika informacje dotyczące obecnego stanu zachowania 
źródeł po opactwie darguńskim. W tym miejscu pragnq zasygnalizować, iż jego do
kumenty zachowały się w znacznie większej liczbie aniżeli innych klasztorów pół-
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nocnoniemieckii:h i zachodniopomorskich. Obecnie są one zgrupowane w Arclli1.vurn 

Paristwowym w Zwierzynie (Schwcrin, NRD) oraz w Staatliches Archiv1ager w Ge

tyndze (Gottingen, RFN). 
Istotne znaczenie maj� niektóre ustalenia Schlcgela dla historyka kultury wcze

snośredniowiecznej. Znana jest bowiem działalność cystersów w tej dziedzinie obok 
ich działalności ekonomicznej. Istnienie biblioteki klasztornej w Darguniu po

świadcza jeden z dokumentów już pod r. 1240 (Meklenburgisches Urkundenb,tch I, 
nr 515 oraz s. 50 recenzowanej pracy). Szkoda, że Autor nic poświęcił w ogóle 

uwagi skryptorium klasztornemu, które podobnie jak lubiąskie, trzebnickie i jnnc, 

przejawiało znaczną działalność w zakresie ingrossacji dokumentów i ,.,·ygotcm y
wania różnych ksiąg rękopiśmiennych już od schyłku XII w. Do tego rodzaju 
stwierdzenia upoważnia analiza dokumentów wystawionych przez klasztol· b:1dż 
de niego skierowanych od innych wysta\vców 1.

Zadziwia również brak danych na temat klasztoru filialnego ,v Buko·,,:ic kolo 
Darłowa, który został fundowany przez S\viętopelka gdaóskicgo w 12·"13 r. 

Mimo wyliczonych brakóv.r omawiana książka, gló,vnie ze względu r,a korn
pleksowość ujęcia tematu, może stanowić dobry wzorzec dla moncgraii: i1:nych 
klasztorów reguły cysterskiej. Winna ona zachęcić do rychłego podjęcia prac nad 
dziejami znanyth śląskich domów cysterskich, gdyż jes·t to jeden z najbardziej 
zaniedbanych obszarów \V problematyce śląskoznawczej. 

Kazimierz Bobowst:i 

M. Ce t w i 11 s k i, RYCERSTWO ŚLĄSKIE DO KOŃCA XIII WIEKU. POCHO
DZENIE - GOSPODARKA - POLITYKA, Wroc:law 1980. ss. z,,3, 

Podstawą pracy jest rozprawa doktorska Autora pisann pod kierunkiem prd. 
Wacława Korty na Uniwersytecie Wrocławskim. Jak zaznacza Autor we wstępie, 
obecna publikacja stanowi tylko pierwsz,1 część planO\vancgo wydawnictwa i choć 
na pewno interl:sującc bc;dzie spojrzenie na oba człony pracy, pomyślanej jako 
całość, to i tak już można próbować zebrać gadć uwag na jej temat. Uwagi te 
rozpocznę od podkreślenia wielkiej potrzeby powstania takiej pracy. Potrzeby za
równo naukowej. jak i - co w wypadku Śl,1ska cz(;ste - publicystycznej. Potrzeba 
naukowa sprowadza siG do wsk,lZania możliwości badari żródlO\vych w tej 11ajb0-
gatszej w dyplomy dzielnicy Polski. Potrzeba publicystyczna - to wykorzystan'e 
prawidłowych pod względem metodycznym i merytorycznym bada11 do zapr:,;ccze
nia pseudo- lub pozanaukowy!11 teodom czGŚCi badaczy niemieckich. 

Autor ,v swych badaniach d01.vodzi dużej ostrożności - tal·: potrzebnej 1'.1cdic
wiście - różniąc się tym od dawniejszych pokolci1 badaczy genealogii ryccrsbva 
średniowiecznego. Bardzo w!aści,Yy jest np. jego stosunek do tzw. wskaźnika imie
niO\vego; wykorzystuje tG metodc;, ale nic jako podstawo\\'y dowód i an�ument, 
tylko w określonych sytuacjach, gdy inne przesianki uprawdopodobniają ją. Istot
nie wpra,.vnc posługiwanie si<-: dokumentami - co trzeba podn:c;;ć na chwaię 
Autoro,,·i -· puzwala. cizi•.;ki wystc;pującym czasem patronimikom, 0h:rc�lenh·�1 ;Jo
krewiei"lst\·.ca. dziedziczeniu dóbr, ich dnrowiz!'!Otn, p-:'11�:01:ym urzędom itp. ush1ić 
hipotclycznic szczególnie chętnie lub tradycyjnie 11,1ci,.nvanc w rodzic im(o::::. T:,k 
np. mrri.c się dziać z rudowcami llika z Pożarzyska, XII-,,:iccz11cgo prot0p\cs";,:,· ;):.:
nów na Strzegomiu. 

1 Dane z nic publik,w:ancj llotącl prcicy K. Bob o ,v :; k i cg o, D:,/uiment ,I /.:an-
celarie :flcilJr/niopom0rskie cło ko,'tca XIII w., rozdział dotyczćJCy sh:ryptorió·.·; kliLóZ
tornych. 
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N iewątpliwie książka daje nam potwierdzenie jednej naczelnej tezy o roz-
dzielności rozwoju śląska od reszty Polski i jego  samodzielności. Wynika to z in
nych w;:inmków ekonomicznych, a w konsekwencj i i społecznych oraz pol itycz
nych, nic zaś etnicznych! Rycerstwo śląskie, mimo różnic w organizmach pai1stwo
wych Sląska i reszty Polski (np. ciekawa rekonstrukcja śląskiej h ierarchii d\v·or
skiej , różnej od pol skiej - warto zauważyć, że ślady świadomości tych różnic 
Autor odnalazł w XIII-wiecznych dokumentach, zob. s. 172, przyp. 19), pozostało 
zdecydo\v,mic slowiaiisk ic i polskie w swym charakterze. Konsekwentn ie ciągnąc 
wywód pokazuj e, jak l iczebnie i 1 ie\vic lkim i lahvo asymilującym się był żywioł 
niemiecki wśród polskiej szlachty Sląska. I tu możemy \vrócić do wspomnianego 
·wyżej kryterium imieniowcgo, którego stosowanie w praktyce XIII-wiecznego Slą
ska mogłoby cloprmvadzić do wielu sprzecznośc i i blc;dów. '\Vystr;powanic imio
gcrmui'1sk ich czy nuwet konkretnie niemieckich u rycerzy polskich j est rów
powszechne, j ak slowim'tsk ie i polskie imion,\ w osiadłych na Śląsku rodach nie
mieckich. Zatem badania składu etnicrnego szlachty ślqskicj na podstawie wystq 
i:ujących w dukumen.bch imicn (czasem ocz określeuia ror;lu, u jedynie u rz
jaki dana osoba piastowała) są raczej skazil11c nu niepo,

Ciekawa jest sugestia Autora o chęci możnO\vladztwa śląskiego związania 
z reszti] P olski. Cctwir'1ski uważa, że jego pol ityka zmierzała do restytuowan ia pol
skiego organizmu państwowego, ale pod kic1·ownictwem stworzonego na Ślą
aparatu możriowladczo-urzGdniczcgo. Aparatu, który powstał dzic;k i wysok iej kul
turze politycznej monarchów i rycerstwa ś ląsk iego stworzonej przez liczne kon
takty Śląska z zachodem Europy (a n ic tylko  Niemcami!} .  W ten sposób politycz
no-gospodarcze interesy możnow!adzhva śląsk iego łączyłyby sic: z legitymistyczny
mi pretensjami Henryków Brodatego, Pobożnego i Prawego. Odpowiada to w jaki
sposób tezie Autora, że „ksiqżęta spełniali w wsadzie rolę sztandaru, pod 
skupiali siq wielmoże o wspólnych, własnych celach" (s. 229). Myślę jednak, 
j est to, może cclO\\·e, przcjaskra\vicnie sterujące \V kierunku determinizmu poli
tyczno-ekonomicznego. Chyba trzeba wziąć pod uwag;:; całą sfcrc: Ś\viadomości ry
cerstwa :;redniowiccznego, niepozbawioną, przy całej brutalnośc i  ówczesnego 
i pol ily]d, ekrnclltów sentymentu i mistycyzmu

Zaprzeczeniem tego, co napisałem przed chwilą, może być jeszcze j edna h ipo
teza Cehvi1isk iego.  Chodzi o klęskę legnicką, a wraz z nią księc ia i Z\': ić\Zan
z nim stronnictwa. O ile k lęska zadana silnej i dobrze dowodzonej armii polsk
była wynikiem gry politycznej - cynicznego i pozbawionego skrupułÓ\V 
na placu boju ksic;cia Henryka przez jego ambitnego krewniaka Mieszka opolskie
go  i stronnictwo probiskupie (s. 21 9-222)? Niezależnie od podanego przez Auto
przyk ładu 16 lat wcześniej szego odstąpienia ocl bitwy stronr,ików woj ewody iV[arka
gdy podczas 1uj:izdu prusk iego na oddaną pod ich straż granict, Mazowsza, wy
dali swych wrogów frakcyjnych na śmierć 1, warto przypomnieć podobną h i
związaną z kata strofą irnwgo wiadcy. Chodzi tu o jcdc•: 1 ze szkiców mistn:,i histo
rycznej k onstrukcj i  my� lowcj , Tadeusza '\Voj cicchowskicgo �, w którym 
i zegnani e  Bolesława II" \viąże z wymierzeniem przez króla kary obtruncatio rnem
brorum biskupr,wi S tanisł awowi za zdrad;:;. czyl i naklon;cnic rycerstwa m�1lopol
skicgo (knikowsk i •.'go) do odstąp ien ia monarchy na polu bit·,,;y. J::kkolwick usto
sunkowalibyśmy s i<; do problemu zdrady Stanishnva (nic m iejsce tu na to), warto ze
stawić te fakty, które ujawniają, jak różnych - brutalnych i nieetycznych - me
tod używano w walec o wlndzę. Ko11cząc lo omówienie trngecl:i legnickiej 
zwrócić u 1:;ag!� : 1 :1 intcrc, ujący C:ubór prz,'z a\utora p,·zckazów źród lc·,·:y..:h ,  pod-

1 J. D ł u g  o s  z, Roc;::niki, c::yli Kroniki s ławnego J<:ró1estwa Polskiego, prze
k ład .T . J',frukówi ,v.  W:ffsza \';a UJ73 .  :, . :rn 1 .  

T. W o j  c i �  c: h o  w s k i , Szk;cc h istonJc:; 1e X l  v: i e/:\ i ,  WDrs,.a •.rn 1 970. , . 2.;9-
25 1 .  
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budowujących jego hipotezę. Pod względem zadawania pytań źródłu jest tu go
dzien naślado wnictwa. 

Na osobne omówienie zasługują dwa fakty z historii XII w., których inter
pretacja jest wątpliwa. Nie bez znaczenia jest w tym wypadku dużo mniejsza 
w XII niż w XIII w. liczba dokumentów. Chodzi o dwóch wielmożów, których 
samo identyfikowanie przez naukę może stanowić oddzielny temat badań. Pierwszym 
z nich jest Jaksa z Miechowa, małopolski krzyżowiec, identyfikowany przez Autora 
z zięciem Piotra Własta (czy jak chce autor tzw. Własta), Jaksą, księciem Kopa
niku. Podstawą tego połączenia jest napis z kościoła św. Michała na Ołbinie (s. 12, 
przyp. 7, gdzie pisze: ,,sprawc; identyfikacji Jaksy z Miechowa z zięciem Piotra 
rozstrzyga w moim przekonaniu napis z kościoła św. Michała na wrocławskim 
Olbinie"). Skłaniając się wprawdzie do podobnej interpretacji, sądzę, że problem 
posiadający tak bogatą polemiczną literaturę powinien być staranniej rozpatrzony. 
W przeciwnym wypadku pozostajemy w dotychczasowej niepewności, którą mo żna 
by scharakteryzować, jako stan przyjmowania przez poszczególnych badaczy teorii, 
która bardziej przemawia do nich. Pozostaje namawiać Autora i innych do kolej
nego zajęcia się dyplomami Jaksy i przez niego świadczonymi, a z drugiej strony 
próbować może badać ślady jego działalności artystycznej (fundacje i budowy koś
ciołów i klasztorów, bicie monet). 

Druga postać, którą Marek Cetwiński przenosi z XII do XIII w., to Swiętosław, 
którego zazwyczaj określano, jako syna Piotra Własta. Autor ma go za postać 
XIII-wieczną na podstawie trzech przesłanek:
1. XIII-wiecznego zapisu w nekrologu opactwa św. Wincentego Swiętosława, syna

Leonarda; Cetwit'iski widzi w nim wnuka Jaksy i prawnuka (po kądzieli) Piotra;

2. użycia w tympanonie kościoła Panny Marii na Piasku dla określenia pokre
wieństwa współfundatorów Marii Włostowicowej i Swiętoslawa tytułu „pro
les" oraz

3. datowania tympanonu Panny Marii na Piasku na początek XIII w.; takie dato
wanie przypomina referując stan badal'i nad tympanonem, Marian Morelowi;ki,
sam datując na trzecią ćwierć XII w. s
Ułóżmy to zatem w logiczną całość - pierwszy argument jest wynikiem przy

jc;cia najpierw dwóch następnych, czyli uznania, że potomek (nie syn) Marii Wło
stowicowej ufundował tympanon dla zbudowanego z jej inicjatywy w początku 
XIII w. kościoła na Piasku. Nic mamy jednak żadnego przekonującego dowodu, 
że jest to istotnie tympanon XIII-wieczny. Byłoby argumentem mniej więcej rów
nej wartości z tym, co zaproponował M. Cetwiński (czyli znoszącym go), gdybym 
zacytował wszystkie prace datujące te:1 pic;kny zabytek rzeźby średniowiecznej na 
XII w., a zapewniam, że jest ich dużo \vięcej niż popierających metrykę XIII
-wieczną ·1. Argumentem naprnwdę przesądzającym może być jedynie stylistyczna
analiza wicku zabytku, która w moim przekonaniu decyduje o wiązaniu rzeźby 
tympanonu z drugą połową XII w. Jej podstawowe cechy to - przy hieratycz-
1�ości bizanty!'1skiego schematu ikonograficznego - delikatność i miękkość z bardzo 
niewielką tendencją do geometryzacji (np. w fałdach strojów) oraz zindywiduali
zowanym rysunku twarzy pełnych antycznej harmonii i spokojnego piękna pozba
wionego dramatyzmu. Te cechy mogą decydować o przynależności stylistycznej 
tympanonu do szkoły rzeźbiarskiej pozostającej pod wpływem pełnoplastycznej 
rzeźby starożytnej albo prowansalsko-północnowłoskicj, albo jej przeszczepem w śro-

3 M. Mor e,l o w ski, Tympanon !vlarii Włostowicowej i Swiętoslawa na tle
wrocławskiej rzeźby XII wieku, Wrocła,v 1950, s. 8-9 i 21. 

� Zainteresowanych odsyłam do zawartego w wydawnictwie Sztuka polska
przedromaiiska i romaiiska do schyrku XIII wieku, pod red. M. Walickiego, War
szawa 1971, katalogu opracowanego przez Marię Pietrusińską, gdzie na s. 781-782 
omówiony stan badań nad tympanonem z Piasku. 
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dowisko nadmozańskie. Opowiadam się raczej za tym pierwszym - w postaci 
Swiętosława możemy dostrzec cechy północnowłoskie - porównajmy go z naj -
starszą kompozycją Benedetto Antelamiego z balustrady lektorium katedry par
meńskiej, datowaną podpisem na 1178 r. przedstawiającą żołnierzy dzielących szaty 
Chrystusa. Zwracam uwagę na ich twarze rysowane spokojnymi, obłymi liniami, 
co szczególnie widoczne w opracowaniu nasady nosów porównywanych postaci, 
wypukłości policzków i rysunku ust. Pewną barbaryzacją starożytnych W70rów 
obu przedstawień są ręce ludzi - duże, ale pozbawione siły, jakby płetwiaste. 
Można nawet dopatrzyć się podobieństwa w sfałdowaniu tunik żołnierzy u Antela
miego i Swiętosława w tympanonie na Piasku. Zaznaczam tu tylko -pewne podo
bieństwa tego typu antykizującej rzeźby, a nie konkretne zależności warsztatowe. 
Na XII-wieczną metrykę tympanonu wskazują również szczegóły kostiumologicz
ne - ciekawe byłoby tu zestawienie postaci Swiętosława z młodzieńcem przedsta
wionym w dolnej kwaterze płyty wiślickiej, datowanej na 3 ćwierć XII wieku 5 
(określenie „dołu" i „góry" w płycie wiślickiej jest nieco sztuczne, przyjmuję za 
,,gór�" płyty kierunek wyznaczany przez głowy postaci przedstawionych na niej, 
a „dół" - analogicznie - wskazują ich nogi), gdzie nie tylko kostiumologiczne 
podobieństwo tunik, ale i taka sama poza oranta z wyciągniętymi dłońmi przed 
siebie. Co do tunik, to są to ściśnięte pasem ubiory o długich, wąskich rękawach, 
szczelnie przylegające do korpusu, a kloszowo rozszerzające się od pasa w dół. 
Dolna krawędź klosza ozdobiona jest listwą z rzędem guzów-perełek. Przypuszczal
nie podobnie wyko11czone są też końce rękawów. Wprawdzie najbardziej uderza 
podobic�11stwo strojów Świętosława i młodzieńca z płyty wiślickiej, ale trzeba stwier
dzić, że ten typ stroju występuje u większości mężczyzn przedstawionych w sztuce 
Polski II połowy XII w. Wymienię tylko postaci z tympanonu Jaksy z Ołbina, 
tympanonu fundacyjnego rotundy św. Prokopa w Strzelnie, strzelneńskiego również 
tympanonu kościoła św. Trójcy, a nawet - mimo szczątkowego stanu zachowa
nia � łęczyckie przedstawienie Pantokratora. Następnym argumentem przemawia
jącym za XII-wieczną datacją tympanonu kościoła Panny Marii na Piasku jest 
interpretacja napisu, gdzie - jak sugerują badacze - ,,osobisty ton napisu, w któ
rym lvforia Wlostowicowa bezpośrednio zwraca sie do Matki Bożej, wyklucza 
możliwość powstania tympanonu po śmierci fundatorki i jej syna, dla upamięt
nienia ich fundacji" 6• Nie cytuję dalej, gdyż autorka przyjmuje z całą pewnością, 
_że postać po lewicy Bogurodzicy to Swiętosław, syn Piotra. Myślę, że ta krótka 
ocena wicku tympanonu wrocławskiego opactwa dowodzi, że Cetwiński zbyt chęt
nie nagiął datowanie tego dzieła do swoich hipotez. Z tym wiąże się jego następna 
teza, że określenie „prolcs", jakie zastosowano w odniesieniu do Swiętosława, auto
matyc:mic wyklucza Marię i Piotra jako jego rodziców. Istotnie byłby to dowód 
(a przynajmniej poszlaka), gdybyśmy mieli do czynienia z tekstem mającym w so
bie cechy konkretnego dokumentu prawnego, gdzie jak najdokładniejsze określenie 
pokrcwic11stwa jest jedną ze spraw podstawowych. W wypadku jednak tympanonu 
z Piasku sprawa ma sic; inaczej. Umieszczony na nim napis ma charakter utworu 
poetyckiego - niech świadczy o tym choćby piękna gra imion: Marii, Bogurodzi
cy, i Marii, Włostowicowcj. Chyba w poetyckiej nieścisłości określenia można upa
trywać zastosowanie terminu „proles". ·warto też zastanowić się nad tym, czy 
nie został on tu użyty w związku z rytmem wiersza łacińskiego. 

Idźmy dalej - z tego, co dotąd ustaliliśmy, wynika, że nie można zaprzeczyć 
życiu Świętosława Włostowica w XII w., co uczynił Cetwiński. Chcąc natomiast 
dowle:ić, że był to syn Piotra, żyjący w II połowie XII w. przytoczę kilka doku-

5 Sztuka polska ... , s. 776; ostatnio dokładnie wiek płyty na lata 1166-1177 okre
śliła T. Mr ocz ko, Poiska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1973, 
s. 137-138.

• Sztuka polska ... , s. 114.
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mentó\v, mówiących o nim. Najstarszym z nich jest dokument książąt Bolesława 
Kędzierza\vego i Henryka Sandomierskiego dla opactwa czerwińskiego z 1161 r., 
gdzie wśród świadków, za książ.qtami i biskupami, na drugim miejscu (po Jaksie) 
znajdujemy imię SPENTESLAO 7. Nastc;pnym - najbardziej dyskusyjny:n - jest 
akt funda<.:ji opactwa w Lubiąż.u przez Bolesława Wysokiego w 1175 r., gdzie jako 
świadek, po książc;tach, \\,-ystc;puje, ZVINEZLAUS 8• Kolejnym jest sporządzone 
przez patriarchę ko�ciola - domu Grobu �w. w Miechowie w 1198 r., IVI11irha 
Zmartwychwstańca, zestawieni(� przywilejów i dóbr konweutu. gdzie bczpośn-,:l:\io 
po biskupie Giedce występuje DOMINUS ZVANTOSLA VUS �. Na koniec pi·zyp,;mnę 
fragment Kroniki Wincentego Kadłubka, która powstała wpra\vdzie w początku 
XIII w., ale „przynależy raczej do wieku XII" 10• Fragment mówi o opozycji prze
ciw seniorowi Bolesławowi Kr.;:dzierzay,;emu, na której czele stali Jaksa i św i�to
slaw. Ton, w jakim pisze o tym ostatnim, poz·,vala sądzić, że w początku XIII w. 
Włostowic już nie żył 11• 

Sumując te u wagi, sądzę, że nies!usz:1ie jest przenoszenie Świętosława y; ·,'.·ie\: 
XIII i czynienie pierwszym tego imienia pra,vnuka Piotra. Myślc;, że tc!l zap:":::;y 
w nekro!ogu o!biński:n Swiętosiaw, syn Leonarda, jest postacią niezależną ud 
wuja swego ojca, a powtórnie pojawienie siq w tym samym rodzie ruskiego imie
nia wiąże się z omav.rianym na wstępie \Vskaźnikiem imieniowym. Byłoby :,J imię 
chętnie powtarzane z racji pielęgnowania tradycji ruskiego pochodzenia rodu Pin
tra Wlosta (przypomnijmy, że matka Leonarda nosiła ruskie imi� Agapia, ,\ jcdrn 
z braci - Włodzimierz). 

Po tych kilku krytycznych uwagach trzeba jeszcze raz pod:'.,reśHć, że oma1 .. ·'a
na książka zasługuje na słowa uznania, zarówno z racji jej poziomu :1au'-;:owcgo, 
jak i warsztutu pisarskiego. Skonstruowana poprawnle (przy autorskim zastrzeżeniu 
sztuczności podziału na rozdz. III - Kultura rycerstwa śląskiego i IV - Polityka 
rycerstwa ;;Jqskicgo), napisana jasno i przystcpnym j,::zykic,rn możG zy�lrnć sz,•rc,ld<' 
grono czytelników, i to nie tylko wśród historyków. 

Tomasz Ilubert OrloH"ski 

J. W al a c ho w i c z, GENEZA I USTRÓJ POLITYCZNY NOWEJ IvTARCIIII
DO POCZĄTKÓW XIV WIEKU, Warszawa 1930, ss. 187. 

Zorganizowana w II połowic XIII \\". przez m�rgrabiów bn1ndenbur�l:i<.:h V·::.

Nowa Marchia na zil'miach pogranicza Porncrza Zachodniego i "\ViclkopoJs;,i ni-! 
znalazła dotąd należytego oświctlenin w historiografii polskiej. Praca poznai\sl·�icgo 
historyka ukazuje jak wicie zagadnie11 dntyczących genezy oraz ustroju pe,; itycz
nego \V pierwszych dziesii.;ciolcciach istnic:1ia tego ut\\·oru politycznC'go b:;J., :,•;-.u
mianych zbyt powierzchownie lub \':ręcz mylnie. ,V ogólo 7.mag;,t1ia ponv>r::�,,-1.,:·,:!l-

1 Zbiór ogólny przywilejów ; sp:Jm,nkó-u., m,1zo,,·[eckich (Codex dip!:·::,,,,,�1is 
et C(•mn�cmorationum :\Iasoviac gcn::Taii'..,, wyd. J. Koc:,in KuchćUlO'.'·':;ki, L '.. \\',,r
sza\'.·a 1919, s. 87). 

8 Kodek� clyplomatyczny iV.'dkcpolski. t. I, wyd. I. Zakrzewski, l'o;:1,;:,\ 12-77, 
nr 21: J. Mu I arc z y k, Dobór i nla twiwików w clokum2ulal'!i .ś!rp-lci,;11 r''.; !"-0 :,'.·a 
XIII wieku, \Vroclaw 1977, s. 14, uważa go za nic znanego bliżej rycerza Zw:ni,la
\va; daje po:-'.:;;1 tyn1 \\. przypi��H.:h (539} i!1:1c, starize próby iJl'niyfik.acj:.

!(o}ck., clypton1ut.uc::nu V,t ;clknpol,,ki, 111· 3-L 
10 By c.::as nie zai·mil i nicpcnnięć. vYJJbrir kronik �reclniowiecznych, opr. A . .Je

licz, V,'arszawa 19'i5, s. 11. 
11 M1.<tr::ct \Vincentego Kron.'l,•1 l'ols/.:a, t:·.im. K. ,\bgarO'.\"iC:L i B. E�\r:::", \'::,,· .. 

sza\,.:a 1974, s. 191 crv 6): ,,jak to pic,r-.v_��i z ksiqż.qt, .J��J.:.�·a rrli2.�1�r.\·:c; t_<· ... 
shnvay S�\'1�i�tosla\v, którego ch\vHl�b:lie kv�·itnie c.;zi.� potornst,�:0 1

•• 
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dc:c ! Ju:·sk :c i wielk opolsko-brandenbursk ie nic były dotychczas przedmiotem szer
S7.ych zainteresowaó historyków· polsk ich. Rozpatrywano je przeważnie na margi
nesie prac dotyczących wewnGtrznych problemÓ\V Pomorza Zach odniego, w mniej 
szym stopniu również Wielkopolski i Śląska oraz prac traktujących o naporze 
niemieck im na wschód. Rów:1ież w niniejszej książce Autor re,:lizuje swój tema·! 
przede wszystkim w aspekc ie ustrojowo-prawnym i ekonomicznym, w rnniej szyrr 
stopniu dotyka problematyki politycznej .  Rekonstruując etapy ekspans ji marctlij
skiej nrr wschód od Odry w okresie askat'lskirn (do 1319 r.), szczegółowiej bada 
całokształt stosunków ustroj owo-prawnych, etnicznych i ekonomicznych na terc
r.ctch pogranicza, j ako warunków, które sh\·arzaly zagrożenie, an iżeli sarn•: zrr,1-
gania mil itarne i tnwarzysz[lce im konstelacje woj skowo-polityczne. 

Otriymal iśmy wiGc bardzo skrupulatne zcsbwienie masy ważnych informacji 
źród łowych (głÓ\\·nic d okumc:1towych) dotycz�cych infiltracji żywiołu nicmieckiegu 
na tereny "pogranicza Pomorza Zachodniego i Wielkopolski poprzez post�puj ący 
proces feudalizacj i tych ziem. Liczne klasztory obsadzone mnichami z Niemiec 
{templariusze, j oannici, cyster si) , hojnie dotowane dobrami ziemsk imi przez Piastów 
i Gryfitów dla ckonomicznr.'gn oŻy\\· icnia tych terytoriów, czf; s to torowały grunt 
pul agr"s.iQ brandenburską. 

·w powodzi tc�o typu danych : 1clcrzaj,1cn skromny jest zestaw nawet podsta
\".- o\,·yc,b \':iadomości pol ityczno-,.,·o]skrrn·ych . \Vydaje si'.) .  ż� mogły one k ()rzystnie 
v:plym16 in rozumien:e n i �·l,tó:-ych ustaler1 bistoryczno-pr;:i,.vnych. Na pr ;:yklad nie 
w.vzgl ,::d:1 inna przez Autor;, pol itykn 11rolubecka i promcklembm·ska ksi�.��t zachod
r :opomorskich od lat 30-tych XIII \V., podyktow,ma k oniccznośe i� szuk:'. l l ia  oparcia
w ,_,:ale'.· z Brand0nburgl,1, r,pl acana była po,\·a żnyr:1 i uszczupll'niam i w dochodach
fin2r:.sowych obu ks ięshv g:·yfi ckich, w których kupcy lub::>ccy mieli za gwarant Jw2c11ą
\VOlność od opłat celnych. Do hamowania ekspansj i askaó.sk icj na tc r0nach na
,_,.-sch,jd r:d Odry a '.': J.:on.�ckwe:1cj i cło umac:1 l <1n ia  czy:rn ików dczlntegracyjn�·ch
\V Xo·.·.-cj March ; i  ,,. nh:bagatel!,y sposób p1·zyczyn ia:a s i :; antybrande1�bursk�1 k .,n
sol id,,cja miast i p:t:'1stw pólnocnon icmicckich ,.,. II pol m,·:e XIII  w. Do kgo typu
·fa któ".\', nic uwzglGdnionych przez Autora, n ehyb;i przydatnych przy anal izk: pod
j (_Jej 11:· 1. � ·1.  Nic_i.:-o l t;ino.tyl·:;;: j ,  11(1.1 cży z:1 l i c2yć rn. i n . z:-t \v i : 1z ;'! r!. ie \V 1 28� r. ,v Rostoku
!��1 1:1 !. :L�: cs��ć ogro:r.nc-j >.: o,�. l �cj i .  kiór::.1 ·\ 1: cbl i c?.u  \·:zrostu zaGrożcn :a b:.�andcn
i)uri!,:. : l'go po dostąpicr� i u  g<.;dno;ci a :·cyb !s�.;. qpa :·11:..1.gd(�hursk icgo przez n1arbra
bicgo Eryka utworzyl i :  Bogusła"sv IV, książq szc7.ecii'is'..;: i ,  'Wisław II rugij s;d , ks :ą
żr;ta rncl: lcmburscy He:,ryk i Jan z Orli (,,\V, ,!· lc"), hrabiowie Zwit:rzyn:1 (.,Schwe
rin'') - Hdmold i Miko 1 c1 i, Ja::, k, i ,!żc s :· s(·J· -lauenburskL Bcr,:ard, hr. Dann·�:1-
burgu oraz mia:o:ta Szczec in ,  Dy:�1 i!1, Pasto,-: . Stralsu :Hl ,  \Visrnar i Lubeka 1. 

Pm'.' ; ! lnym osi ągnil;Ciem naukowym Autora, opartym na szerokiej podstawie 
�rfclcł d: pl omntycznych i n�,rr2.cy_; l lych, j ,:,,;t ;1ow,\ intc·p1·cb c.i a aktu ksic;cia ślą
s1-r i0�0 13olcslrnva Rogatk: :: 1 2�9 i.· • •  r:::occ: któ:·cgo pr,:c � :az:1� c:1 pn}a,.�.�� k �1sztelanii  
lubu•;d:· i arcyb iskupowi m :lgdebursk:r.mu, a \\. rok póinlcj c:cti kasztelania stała 
s 'c; cond ominium march ijsko-,u-cybi�kupirn. E�iążG śl:1 ,1·: i trakto·,vany był d otych
cza s w nauce jako wyłącz:,y winowaj ca ter , ,  kr ck,:. Sk:-upu lnt",: anal i Y.a ś l ąsk:ch 
i ,,:iclkopo1skich źródeł narr�1.cyj : 1ych poz·,•: , )� i l;1_ .--\.utO!'O\\·i do.�·trzec sp•1ro n1ylnych 
,v ni ch in;0rn1acj i , które ko :port.o\•/ : L ! lc by iy p rzez pr 1 i i lycznych rirzec i\\·n ik6 1.v Ro
g:�tki i w ten sposób trafiły do iródeł. VV; , JachllW :L'z w spos(;b przclrnnu jący do
,viód l .  ;: �·� 2.kt Rogatki  z 1249 r .  hył \\. syt1.1 �1 cj i z�igrożcn :�1 j c ,�yn i c' :-·nanc,.�_,r ; :- rn pol i 
tycz1:::: �n . który z�kładal Ek,,:id�cj ,� p�1 n(Y .. �: c: r� ; ; l �·. T0..�· c>:hll r��1 v.: I :1.thu:=zu \V \\yarun
kach p ri l itycznie korzystnie jszych. Br:,k r,ktu f"rm;;lncgo przc:�az,inia przez :'.łogatk,:; 
p•lzn,1 : .  '".i Cz[;ŚCi ziemi lubuskiej Dranclenburgi i  or,1 i ,,pory d_v :, '1�tyu.!1c, \'v Jak i•! 

1 I'ommersches Vrk1mdenbuch, t .  II, opr. v. R. Prlimers, Szczecin 1 877, nr 1 266. 



110 Recenzje 

uwikłani byli książęta śląscy i wielkopolscy, skłoniły Autora do przyjęcia hipotezy 
o ewentualnej agresji askańskiej w 1250 r. na odcinku kostrzyńsko-ccdy11skirn.

Interesujący i bogaty w różne nowe ustalenia jest wykład Walachowicza na
temat ust.roju politycznego oraz ·podziałów terytorialnych, form i etapów feuda
lizacji ziem nowomarchijskich. W ;tych partiach pracy Autor (w poprzed1�ich la
tach szczegółowo badał różne problemy ustrojowe wczesnośredniowiecznego Pomo
rza ,Zachodniego) wykazał znajomość przedmiotu wspartą bogatym zestawem in
formacji dokumentowych. 

W kilku miejscach lektura książki nasuwa drobne uwagi, które w rozumieniu 
recenzenta nie umniejszają poważnej wartości naukowej pracy i nieraz mają cha
rakter kontrowersyjny. Część z tych uwag dotyczy podstawy źródłowej pracy. Jako 
studium historyczno-prawne bazuje przede wszystkim na dokumentacji czynności 
prawnych drukowanej w różnych dyplomatariuszach brandenburskich, zachoduio
pomors�ich, wielkopolskich i innych. Wypada zauważyć pominięcie w ·kwerendzie 
najnowszej zachodnioniemieckiej reedycji I tomu Pommersches Urkundenlmcil, 
wyd. w 1970 r. przez Klausa Conrada z Getyngi. Wydawnictwo to zawiera wszyst
kie dokumenty zachodniopomorskie do 1254 r., łącznie z kilkoma pomin:c;tymi 
w starszych kodeksach. \Vzorowo opracowany aparat krytyczny, zgodny z ,.-.·ymo
gami współczesnej nauki, zawiera rozwiązania licznych problemów historyczno
prawnych, ekonomicznych i innych, które przed ukazaniem się owej reedycji były 
słabo rozpoznane bądź oceniano je kontrowersyjnie. 

Nie zawsze Autor uwzględnia literaturę dotyczącą autentyczności mo:.tcriału 
dokumentowego, który stanowi podstawowy zrąb dokumentacji źródłowej książki. 
Niektóre spośród tych dokumentów są kwestionowane zarówno w nauce niemiec
kiej, jak i polskiej. Jako przykład wskazać można bardzo kontrowersyjne pod tym 

· względem ,nadanie Barnima I szczecińskiego z 1229 r. dla joannitów stargardz
kich 2, które chociaż budzi dyskusję od końca XIX -w., aż po dzień di:isiejszy 3 jest
przedmiotem analizy bez jakiejkolwiek uwagi dotyczącej jego autentyczno:;ci.

W fragmencie wykładu, który dotyczy rozwoju marchijskiej ekspansji teryto
rialnej w ostatnim okresie rządów askańskich (Waldemara - 1309-1319), niepre
cyzyjny jest podział rzeczowy 130 dokumentów i innych wzmianek źródłowych, 
który stanowił podstawę tej części pracy (na s. 51). Część spośród tych przekazów 
podzielił Autor według odbiorców (78), cz�:ść według treści prawnej (52). Dla czy
telnika ważny byłby podział wszystkich 130 aktów według grup odbiorców, 
a zwłaszcza według kategorii treści prawnej. 

Kazimierz Bobowski 

KNIHA POCTLT KRALOVSKEHO M!STA LOUN Z LET 1450-1472 A 1490-
1491, K vydani ptipravil J. V a n is, Praha 1g.79, ss. 966. 

Imponująco przedstawia sic; publikacja znakomitego źródła do badań nad go
spodarką i strukturą społeczną średniowiecznego miasta Louny - Liber rationum 
regalis civitatis Lunae ad annos 1450-1472 et 1490-1491 pertinens. Dla wydawcy, 
Jaroslava Vanisa, stała się ni�jako ukoronowaniem jego wieloletnich zaintere,-o
wań dobą pohusycką i jej gospoda!'czymi następstwami, a oblicze ekonomiczne 

2 Trimże, t. I, 2 wyd. opr. v. K. Conrad, Koln-Wien 1970, nr. 257. 
a p�,.trz K. Bob o ws k i, Studia nod autentycznością wczesnośredni'.)u;iecznych 

dokume1,tów zachodniopomorskich (Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia 
XXX.III, Wrocław 1980, s. 32-35). 
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Loun w szerokim kontekście przeobrażeń polityczno-społecznych było tematem już 
kilku jego prac i. 

O potrzebie badań miejskich ksiąg rachunkowych jako przekazu bardzo spe
cyficznego, obdarzonego cechą odrębności, nie trzeba przekonywać, z,vłaszcza jeśli 
pochodzą z tak odległego i niezbyt bogatego w źródła pisane okresu, jakim było 
średniowiecze. Historiografia czeska miała już na tym polu swoje zasługi 2• Szcze
gólnie przydatne wydają się być owe przekazy dla badacza doby późnego śred
niowiecza, w której dochodziło do przeobrażenia struktur społeczno-ekonomicznych, 
a miasto ze swymi dynamicznymi przemianami klaso,vyrni wywierało silny wpływ 
na całe średniowieczne społeczeństwo. Stanowiło ono niejako obcy element w feu

dalnym systemie produkcji, a wczesnoburżuazyjne mieszczaństwo, które się w nim 
ukształtowało, stało się nosicielem rozwojowych tendencji. Oblicze tej spoleczno�ci 
odsłania lektura miejskich ksiąg rachunkowych, w których odnotowane wpływy 

i rozchody, pieniężne datki, daniny, polityka cen itp. stają się instrumentami życia 
gospodarczego i politycznego, pozwalają określać jego profil, ukazują przyczyny 
rozwarstwienia klasowego. 

Omawiane opracowanie źródłowe doskonale obrazuje pO\vyższe zjawiska. Edy-

cja została przygotowana bardzo starannie, i to zarówno od strony warsztatu nau
kowego, jak i szaty graficznej. Jaroslav Vanis to znakomity, wszechstronny znawca 
problematyki późnośredniowiecznych miast czeskich, o czym świadczy bogaty me

rytorycznie wstęp, w którym zawar1 historiG Loun, jego strukturę społeczną 
w 1454 r., nakreślił wyczerpująco oblicze gospodarcze miasta, a nawet naszkicował 
jego topografię. We wstępie znalazła się również szeroka informacja o prezento
·wanym źródle oraz o zasadach jego wydania.

Nieczęsto sii; zdarza, aby tak obszerne wydawnictwo źródłowe było czyte1ne 
i przejrzyste. Udało się to wydawcy osiągnąć poprzez zastosowanie jednokolumno
wego układu treści dzieła (w oryginale dwukolumnowe). Szczególnie cenny jest to 
zabieg przy stosov.;aniu drobnego druku. 

Żródło zostało przez wydawcę częściowo opracowane w tabelach. Pozwoliły 
one m. in. na zsumowanie przychodów (percepta) i wydatków (distributa) na prze
strzeni lat, które prz<>kaz obejmuje. umożliwiły podmiotowe i przedmiotowe okre
ślenie dokonanych operacji pieniężnych (osób w nich uczestniczących oraz ka
tegorii opłat). Uznanie budzi również wykazana przez wydawcę znajomość paleo
grafii. Zdjęcia kilku stronic omawianego źródła, załączone jako materiał ilustra
cyjny, unaoczniają, jak inrówczą pracę wykonał J. Vanis. Co więcej, aparat nau
kowy, którym opatrzył tekst, wskazuje na staranne przygotowanie filologiczne -
wydawca wskazał błędy, uchybienia i niedopatrzenia autorów rękopisu (było ich 
ok. 20), nadając prezentowanemu dziełu jednolitość graficzną i terminologiczną. 

Dowodem wyjątkowej dbałości o naukowy poziom opracowania tekstu źród
łowego jest fakt wykorzystania przez Autora całości literatury dotyczącej miasta 
Louny, jak również bogatego piśmiennictwa porównawczego, na którego podsta
wie w sposób prosty i przystępny objaśnił ogólne zasady polityki finansowej miasta 

średniowiecznego, dokonując jednocześnie próby typologii ekonomiki czeskich miast 
królewskich. 

Wymienione zalety edycji, zwłaszcza te natury merytorycznej, każą mieć pew-

1 M. in. Majetek kralovskeho mesta Loun do pozemkove revize v ietech 1453-
145 ', P,,th'l 1965; Hospod·1:·cni kralovskeho me,ta Loun v druhe polovine 15. sto
lcti, p,.-,h::t 1979. 

e For. Knihy p�chi me.<ta Brna z iet 1343-1365. Vydal Bedrich Mend!, Brno 
1935; J. Mac ck, Ti'idni rtruktura Loun v roce 1460 (Casopis Spolecnosti pfatel 
staroflnosti 58, 1050); R. N o v Y, Souspis mestskych knih ceskych od roku 1310 do 
roku 15:!6 (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 4, Praha 1963). 
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ność, ż� wejdzie on:t do medkwistyki europejskiej nie tylko jako ,norcowy przy
kład 1vyda11ia źródła, ale posłuży również jako element do szerszych badań kom
paratystycznych \\' zakresie ekonomiki miejskiej w okresie późnego �redniowiecza. 

Teresa Bogacz 

J. D:·abina, KO�TAKTY WROCŁAWIA Z RZYME:YI \V L\.TACH 1409-1517,
Wrocław 1981, ss. 200. 

Nie'IYiclu bac!aczy 11rzeszłości decydo\1·;\lo siq dotychczas ?a'ąć roz!cgL1 i trudną 
problematyką stosunkÓ\', '\Vrot:la wia z papicst v,-,.·m okresu wielkich sobo:-ów po
W9.cchnych oraz cza�ów przcclrcformacyjnych. Jeśli już podejmowano tego ro
dzaju zagadnienie, to powodem była najczc:�ciej inna tematyka bad,w:cza, wyma
gająca jeclnd� choćby po,.Yierzchownego poruszenia także nit'których sp:·,·:·.•: doty
czących stosu:1\:ów Wroc!a\\.;a z papiestwem. Najczęściej sytuacja taka pmvsta
wala p,·7.y okazji omawiania clrnmatycznego, odbijającego się głośnym echem rów
nid w Rzymie, konfliktu \Vroclawia z królem czeskim Jerzym z Poc!icbrac'.ćw. Od 
kilktHP.stu już lat różnymi ;tspoktami stosunków '\Vrocła\'.';a z Rzymem zajmuje 
ći!Q z <.iui.ym powoc!zc'niern s\utor omc1,yia11ej pracy. Dotychczas zdołał ogłosić na 
ten temat kiikana�rie ciet"nvych artykułów, w których opicr,tjąc sit.; na bogatych 
matcria!ach z wrocławskich archiwów, I'ar'1stwowcgn i Archicliecczj;'!] l l('!_;o, ukazał 
�g ujt;�iu chro11olcgiczny�n v:icL� no\T/ych szczególóv,: oraz U\':aru1:kc:�,,:ar·1 z 22..�.:;:rcsu 
kontaktów ·,,;rocławsko-rzymskich. Prrzcnto,.\-ana praca stanowi S',•:cgo rodzaju 
zbiór owych artykułóv.;. Jest 011a jednnki.c - co trzeba wyraźnie zaznaczyć -
czymś witiccj niż zwykłym whrnnicn i riowtór70nir.,m dntyr·hcznsowyc-h t1rtyku· 
łów. j<'st lJu,viern ich twórczym roz-.1:i „1:•:c::·:1,. Dopit·!·o te,·az. ·.,- obszerniejszej roz
pra11.·ie, Autor mógł w sposób problemowy, pełniejszy i na dJu7.szym odcit�ku cza
sowym ukaz:ić skom1Jlikowany proces kształtowania się wzajemnych kontaktów 
wroclawsko-rzymskich w XV i początkach XVI ,v.. przy czyn·, pod określeniem 
.. \Vrnclil •.v" rozumie miasto z jego wlaćzami oraz biskupa \\'roct,,wskicgo z kapitułą, 
pod �ło·\vetn z�1� .. R2yr�1'' ujrnuje p2pież>·� '.eh legató1�.- : K:.t�·iG Rzy1·:1)k c! z kardy
nulami na czele. Ramy chronotogiczn-2 rozprawy sensownie wyzi:acza sobór w Pi
:>:ic i wystąpienie Lutra. 

Pracą składa sic; zć \1:�tqpu. piqciu rozdziałó\v z<t�aci::.iczych c1ra-;i:: 1;:;:rótkicgo za
koticzenia. \V rozdz. I Autor przedstawił podmioty l:O!'!tz,któ•.v ,•.-roc'.1·.-,,ko-rzym
skich. Ze strony \Vroc!;1wia z;1liczy! cio 11ich rad� : lawc; mi-.·.1�ką ()l',\Y. biskupów 
i kapituh; katcdralnq, ze strcny za.; papieskiej - poszczcgól:iy,·11 ,L,picży, kardy
nałÓ\V i lcg:1tó\�:. Uk0złtł t:::7. v-:pł_'f.'\V �1•:rocl;,_rnrskicQ:o !JOsp:':!:t\·:a i szc:·cgn,.�:cgo du
C'h(,·.-:,e1·:sh,·a ::a '.,,zh'tn\\'U!,ic sir; stost.:n!:óv; '\Vrocla·:::a � Rz:,1,1c·1":. Rr,zclz. II trr1k
tujc o prz�dmiocic kontaktów. Najczęściej inten,:c:110'.1·;1:10 w Rzymi0 w sprawach 
obsady s'rn110\v1sk ko�cielnych na obszarze biskupstw;1 •xr0clavi�ki�go. Pon«dto ce
Icn1 konL:1:(tlnv były stara1J.ia o ut.rzyn1cn1ic irrdnunitctór,,: !-((;;:c:i�lnycl:, zn1�1iejszenie
�,.viac�cz.c:·-:. fi:��l!1SO\\'ych 1::.: rzc�z Stolicy r\pssto1skir·j, z��L 1.c.��d:�r_,nic konfiiktÓYl 
,vSróci klt:ru, załr1.tv:·i1..':i!,, spra,v husycI-::i(·1! i ;:;u}:ccs_;i cz:.,s;kiej, rl:-�l<.1j .st�,r�l:1i2 o ut\\10-
nenie we \Vr"c!awit• uczelni akadcm'ckirj i in!1e. \V rozdz. III uka7.;1,10 formy 
konb1któw. Najcz,:;śc:·,'j były to kontakty li:'towne. jako że ucbod�i!y D.\ stosunko'.vo 
tanie i nc1jr)ro��.szc -:x rv·�lliz;1cj i. pov:szcchnie al-:ccpto'.\·�1:.e i �z�,·rnko }1..!:.i. ·-.\· ó1.vczc
sncj c,yplonucji :ct1JSO\\',\lle. Pl"óc1. tl0go kont:1ktow<,110 si0, poprz,2 posló,,.- oraz sta
łych przcdstav.ricieli. W rozdz. IV Autor pn:cdsbwil o�ohy /:,1trudnion'.� w służbie 
clyplomntyczncj mi<ista \Vrocla,via, wroclawskich bis'.,:upó,,v i 1-:..;p,tuiy h:,;tcclralnej.
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Podobnie zaprezentował także dyplomatów Stolicy Apostolskiej odwiedzającvch 
Wrocław w okresie od 1409 do 1517 r. Wreszcie rozdz. V traktuje o dyplomacji 
wrocławskiej rady miejskiej czasu panowania Jerzego z Podiebradów i jej kon
taktach z Kurią Rzymską. 

"\Vbrew tytułowi rozprawa J. Drabiny nie obejmuje całokształtu sprnw wro
cławsko-papieskich z lat 1409-1517. Brakiem najdotkliwszym jest zupełne pomi
nięcie licznych w średniowiecznym Wrocławiu zakonów jako podmiotu kontaktów 
ze Stolicą Apostolską. Wiadomo, że zwłaszcza dominikanie, franciszkanie, augu
stianie i premonstratensi utrzymywali kontakty z Rzymem i równocześnie ŻY\''lO 
interesowali się życiem politycznym Wrocławia, wywierali więc istotny wpływ na 
kształtowanie się kontaktów wrocławsko-rzymskich. Uwaga Autora, iż „stosunki 
wrocławskich klasztorów z Rzymem z racji bogactwa treści i ich złożoności doma
gają się odrębnego opracowania" (s. 8-9) bynajmniej nie usprawiedliwia istnienia 
wspomnianego braku, wręcz przeciwnie ukazuje, że bez omówienia kontaktów 
wroc!a,vskich klasztorów z Rzymem praca jest w istotnym stopniu niekompletna 
i wymaga jeszcze poważnych uzupełnień. Należało to uczynić już wcześniej, choćby 
za ccnq późniejszego ukazania się pracy w druku. Na potrzebę dalszych badań nad 
problematyką wielostronnych kontaktów wrocławsko-papieskich wskazuje także 
brak w pracy wykorzystania watykańskich zasobów archiwalnych. Choć niełatwo 
będzie do nich dotrzeć, powinny one jednak przynieść sporo ciekawych materia
łów. Dopiero po uzupełnieniu wytkniętych tu braków rozprawa J. Drabiny może 
dać pełny obraz stosunków wrocławsko-papieskich w XV i na początku XVI w. 

Czasem znów Autor ambitnie podejmował siq zadania, którego w istocie rze
czy nic potrafił do końca rozwiązać. Tak właśnie jest z rozdz. V, zatytułowanym 
,,Dyplomacja wrocławska". Ten wielce obiecujący tytuł niedwuznacznie sugeruje, 
że znajdziemy tutaj pionierską próbq ukazania rozwoju i cech charakterystycznych 
całej dyplomacji wrocławskiej XV i początków XVI w. W rzeczywistości jest tu 
mowa zaledwie o dyplomacji wrocławskiej rady miejskiej okresu panowania Je
rzego z Podiebradów, przy czym zamieszczone informacje występowały już w ta
kiej czy innej formie w rozdz. IV i wcześniejszych. Owo powracanie do raz już 
przedstawionych spraw, czasem n-esztą nader trudne do uni!{nięcia przy proble
mowym omawianiu tematyki stosunków wrocławsko-papieskich, jest kolejną stabą 
stroną rozprawy J. Drabiny. Bez zbytnich powtórzei1 rozprawa byłaby mniejszej 
objętości, wygospodarowaną zaś w taki sposób rezerwę arkuszy wydawniczych 
można było korzystnie spożytkować do zamieszczenia dokładniejszego omówienia 
wykorzystanych źródeł i literatury przedmiotu, naszkicowania ogólnej sytuacji po
lityczn(!j, społeczno-ekonomicznej i religijnej na Sląsku, wreszcie na ukazanie sto
sunków Wrocławia ze Stolicą Apostolską do 1409 r., zatem tych części rozprawy, 
które nie znalazły siq w druku z powodu ograniczei1 wydawniczych. Z tego rów
nież powodu książka ukazała się bez indeksu osobowego, który niewątpliwie znacz
nie ulat,vilby czytelnikom korzystanie z wielu zawartych tam w różnych miejscach 
interesujących danych osobowych o poszczególnych dyplomatach wrocławskich 
i papieskich. Do mankamentó,v dochodzą jeszcze bh�dy drukarskie, za które nic 
zawsze można winić Autora, które jednak niepotrzebnie pomniejszają wartość całej 
rozprawy (np. s. 70: wskutek drobnego błqdu drukarskiego biskup wlocławsk i Jan 
Kropidło nazwany został biskupem wrocławskim). 

:!\,Jimo przedstawionych uwag krytycznych prezento,vaną Tozprawę ocenić trze
ba pozytywnie, a Autora podziwiać za ogromny trud poniesiony nad jej opraco
,.,·an(em, wreszcie także za odwagę przy podejmowaniu badań nad tego rodzaju 
problematyką. Choć 1. pewnymi brakami, praca ukazuje jednak kształt i inten
sy\\·ność stosunków wrocławsko-papieskich u progu czasów nowożytnych. \Vytknię
te tu braki, których istnienia Autor by! często świadom, po,vinny Go jedynie zmo-

8 - Sobótka 1-2/82 
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bilizować i zachęcić do dalszych badań oraz do publikowania kolejnych artykułów 
i książek z zakresu kontaktów wrocławsko-rzymskich, w pierwszym rzędzie zaś 
na temat stosunków wrocławskich klasztorów z Rzymem. 

Stanisław Solicki 

M. R. Ha i n e s, POPULATION AND ECONOMIC CHANGE IN NINETEENTH
CENTURY EASTERN EUROPE: PRUSSIAN UPPER SILESIA, 1840-1913 (Journal 
of Economic History", 36, 1976, s. 334-358). 

Autor analizuje tendencje ruchu naturalnego i migracyjnego ludności rejencji 
opolskiej w trakcie procesu nowoczesnego uprzemysłowienia. Czyni to w kontekście 
różnic w zachowaniach demograficznych związanych ze strukturą narodowościową 
(Polacy-Niemcy) oraz zawodową (rolnictwo-przemysł) mieszkańców. Stwierdza 
,,kontrast między wyjątkowo wysoką płodnością w polskojęzycznym okręgu prze
mysłowym . . . i bardziej umiarkowanym poziomem [płodności - A. B.] całego 
obszaru rolniczego, a także między wyraźnie niższą płodnością w subregionie ... 
niemieckojęzycznym w stosunku do wszystkich subregionów polskojęzycznych" 
(s. 339-340), co odpowiada spadkowej tendencji stopy płodności, zarysowującej się 
w miarę przesuwania z zachodu na wschód (tu uwaga nawiasowa: jeżeli wziąć 
pod uwagę fakt, że w pobliżu Górnego Sląska znajduje się geograficzny środek 
kontynentu europejskiego, to trudno zgodzić się z określeniem przez Autora w ty
tule pracy terenu analizowanych przez niego zjawisk jako Europę wschodnią). Gdy 
chodzi o samą rejencję opolską, to jej „obraz demograficzny zdominowany został 
przez Polaków, którzy stanowili dwie trzecie jej ludności" (s. 340). 

Dalej Autor analizuje sposoby, w jakich absorbowany bywa przyrost natural
ny ludności - migracje, wzrost liczby ludności miejskiej i wzrost liczby ludności 
wiejskiej. W wypadku analizowanego terenu wchodziła w grę na pierwszym miejscu 
„absorbcja" przez wzrost liczby ludności miejskiej. Przyrost liczby ludności stawał 
się coraz mniejszy i przechodzi! w spadek tej liczby. Reakcja ludności wiejskiej 
na rosnący przyrost demograficzny wyrażała się równocześnie w ruchu wędrów
kowym ze wsi do miast i do miejsc poza regionem - była „reakcją wielofazową" 
(,,multiphasic response) by użyć terminologii Kingsleya Davisa (The Theory of 

Change and Res pon se in Modern Demographic His tory, ,,Population Index", 29, 
1963, s. 345-366). Autor zastanawia się nad długotrwałością stanu wysokiego przy
rostu naturalnego na Górnym Śląsku i za Dov Friedlanderem (Demographic Re

sponses and Population Change, ,,Demography", 6, 1969, s. 354-381) wysuwa istnie
nie możliwości migracji wewnętrznych jako czynnik działający na rzecz względnej 
stabilności tej tendencji. Alternatywnymi formami reakcji na presję demogra
ficzną mogą bowiem być - jak podsumowuje autor w innym miejscu (s. 355) -
migracje i ograniczenie płodności (kontrola urodze11). W tym względzie rejencja 
opolska zbliża się do analogicznego wcześniejszego modelu brytyjskiego. Myślę, że 
obok tego czynnika równorzędną rolę w kształtowaniu się zachowai1 demograficz
nych ludności polskiej w części przemysłowej i rolniczej Górnego Śląska odgrywał 
model postaw życiowych ukształtowanych w kręgu silnego oddziaływania Kościoła 
katolickiego. Rzecz wymaga dalszych analiz komparatystycznych. Tezę D. Fried
landera o roli migracji wewnętrznych w stabilizacji tempa spadku przyrostu na
turalnego rozszerza M. R. Haincs na możliwość migracji poza najbliższą okolicę 
(Górnośląski Okręg Przemysłowy), skoro wielkość rnigracj i mieszka11ców rejencji 
opolskiej do lokalnego przemysłu została już od lat 60-tych przewyższona migra
cjami na Dolny Śląsk (Wrocław, Zgorzelec), do Berlina, Brandenburgii oraz Nad-
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rcnii-Westfalii i Saksonii (s. 34S-351). ,.Alternatywy migracji na zewnątrz istniały 

dla wiejskiej i rolniczej ludności Opolskiego i te alternatywy mogły z powodze
niem opóźnić reakcję w [spadku - A. B.] płodności" (s. 352). 

Analizując kształtowanie się płac w oparciu o obszerne zestawienia dochodzi 
Autor do wniosku, że „migracje na zewnątrz tak zredukowały podaż siły roboczej 
w rolnictwie, iż nawet stagnacja (lub co najwyżej powolny wzrost) popytu na siłę 
roboczą nie mogła zapobiec poprawie [poziomu płac - A. B.]". W ten sposób mi
gracje na zewnątrz przyczyniały się do stabilizacji, a nawet nieznacznego polep
szenia sytuacji ekonomicznej i hamowały spadkową tendencję urodzeń (s. 354). 

Na tak scharakteryzowanym tle mechanizmów Autor przedstawia ich rezultat 
w postaci dynamiki podstawowych wielkości ruchu ludności - urodzeń, zgonów, 
płodności, przyrostu naturalnego, przyrostu rzeczywistego. Warunki ekonomiczne 
spowodowały - po pierwsze - spadek śmiertelności i zwiększony przyrost natu
rulny po latach SO-tych XIX w. oraz - po drugie - wybór migracji jako reakcję 
na rosnący przyrost naturalny, i to zarówno w aspekcie istniejących możliwości 
nierolniczego zatrudnienia na miejscu, jak i bodźców porzucania rolnictwa (przy 
czym wymieniając w tej typologii „incentives to leave agriculture especially during 
the period 1860---1890" - s. 356, Autor sugeruje kontekstem, że w tym wariancie 
chodzi o migracje poza Górny Śląsk). 

W prezentowanych obliczeniach dla scharakteryzowania analizowanych ten
dencji M. R. Haines uwzględnia następujące zmienne niezależne wpływające na 
dynamikę demograficzną Górnego Śląska: procent ludności wyznania rzymskoka
tolickiego, procent ludności języka niemieckiego, stopę śmiertelności niemowląt, 
procent ludności miejskiej, wielkość udziału kobiecej dorosłej siły roboczej czyn
nej poza gospodarstwem domowym, struktura według płci w klasie wieku 15-49 
lat; jako zmienne zależne rozpatruje średnią stopę płodności, średnią stopę płod
ności małżeńskiej, średnią stopę małźeństw. Rozprawa Autora (stanowiąca rezultat 
badań przedstawionych w dysertacji doktorskiej) jest pierwszą tego rodzaju próbą 
zastosowania aparatury demograficzno-historycznej do charakterystyki zależności 
w procesie wzrostu ekonomicznego na Górnym Śląsku. 

Andrzej Brożek 

KORESPONDENCJA Z AMERYKI W PRASIE POLSKIEJ NA ŚLĄSKU 

(1868-1900), wybór i opracowanie D. Piątkowska, wstęp A. Brożek, Wrocław 1980, 
SS. 189. 

Od pewnego JUZ czasu widoczny jest wzrost zainteresowań zagadnieniami emi
gracji i ewolucji Polonii, w tym w dużej mierze dziejami wychodźców za Atlanty
kiem. Przejawem tego jest powstawanie specjalnych instytucji i ośrodków oraz 
czasopism i serii wydawniczych, a i poza nimi problematyka emigracyjna zajmuje 
sporo miejsca. Wśród publikowanych źródeł duże znaczenie posiadają wypowiedzi 
samych migrantów, a między nimi zwłaszcza listy i korespondencje, gdyż pamiętni
ki, zwłaszcza z okresu przed 1914 r., wobec charakteru tej grupy społeczeństwa, 
były rzadsze i chyba wszystkie waźniejsze dawno już zostały ogłoszone drukiem. 
Listy i korespondencje przynoszą mniej materiału do liczbowego badania prze
biegu emigracji, natomiast są niezastąpione do przedstawienia poglądów i prze
mian świadomości wychodźców. 

W wypadku omawianego tomu mamy do czynienia z korespondencjami, nad
syłanymi do gazet na Śląsku. Kwerenda objęła 5 pism koncernu Katolika, 4 inne 
gazety Górnego Śląska, 3 ze Śląska Cieszyi1skiego i Gazetę Robotniczą, jest więc 
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szeroka. Edytorka wybrała artykuły raczej obszerniejsze, publikując je bez skrótów 

(tak zapowiada we wstępie, s. 18, wyjątkiem jest jeden wypadek, w którym uszko
dzenie numeru gazety uniemożliwiło przedruk w całości; poza tym tekst nr 1, 
s. 21-22, chyba w samej gazecie ogłoszony został z opuszczeniami, choć uwaga
Edytorki nie jest całkiem jasna - nie wiadomo, czy zaznaczone opuszczenia po
chodzą ze źródła). Podobną metodę uznać należy za celową, czyni ona materiał cie
kawszym.

Z 83 korespondencji 7 (zajmujących ok. 100/o objętości całego tomu) było już 
publikowanych, w moim przekonaniu można było je sobie darować .. 

Data początkowa jest chyba przypadkowa, końcowa - umowna, obie dla 

wartości publikacji nie mają poważniejszego znaczenia; może lepiej było przyjąć 
tytuł „w drugiej połowic XIX w." Pod względem „adresu nadawców" przeważają 
Stany Zjednoczone, ale zaskakująco duża jest liczba korespondencji z Ameryki 
Południowej (ok 1/4 ogółu tekstów). Ponieważ Edytorka nie podała, czy i w jakim 

stopniu publikowane korespondencje są wyborem z obszerniejszego materiału ze
branego nic wiemY, czy proporcja ta jest charakterystyczna dla całego materiału 
w gazetach. Dwa teksty dotyczą Hawajów, a więc wykraczają poza kontynent 
amerykański. Chronologicznie im późniejsze dziesięciolecie, tym wic;cej korespon
dencji, ale wzrost nie jest tak wielki - i w tym wypadku nie wiadomo, czy oddaje 
to ogólną liczbę listów w gazetach, czy też w latach dziewięćdziesiątych selekcja 
była ostrzejsza. 

Niezupełnie ścisłe jest określenie „prasy polskiej na Sląsku", gdyż „Gazeta 
Robotnicza" wychodziła, jak wiadomo, do 1899 r. w Berlinie. Nic biorąc jej pod 
uwagę, wybrano niekiedy artykuły, które prasa śląska publikowała za pismami 

z inllych ziem polskich. W rezultacie więc nadawcy listów to nic tylko Slązacy, 
ale i emigranci z innych części zaboru pruskiego, a także pochodzący z pozosta
łyt.:11 za!Jurów. Przyj�t:ie lakiej mclody mugiu\Jy wskazywać, że cekm jest nie tylko 
charakterystyka poglądów wychodźców, ale także, a może nawet bardziej, chodzi 
o przedstawienie zainteresowania emigrantami prasy Śląska; do sprawy tej przyj
dzie jeszcze wrócić.

Fakt, że mamy w tym wypadku do czynienia z korespondencjami do gazet, 
ma swoje konsekwencje. Autorzy to ludzie różni, nie brak w materiałach odezw 
organizacji polonijnych, a ogólnie biorąc do redakcji pisali ludzie bardziej wy
robieni, niż wówczas, gdy czytamy listy do rodzin. Pragnąc, aby ich listy zostały 
wydrukowane, a przynajmniej licząc się z tym, korespondenci musieli staranniej 
formułować swoje zdania, może i pisali mniej szczerze. 

Łączy się to z najważniejszym zagadnieniem zawartości listów. Treść ich jest 
różnorodna, omawia ją we Wstępie A. Brożek, Autor wielu prac pośv.rięconych 
dziejom Polonii amerykańskiej, znający doskonale problematykc;. Niecelowe było 
powtarzanie tego, co napisał, niemniej jednak na pewne sprawy warto zwrócić 
uwago:;. 

Jednym z najszerzej w listach występujących motywóvv są opisy stosunków 
w Ameryce, a więc jest to kraj imigracji w oczach przybyszów i stosunek do 
niego. Brożek podkreślił bardzo silnie antycmigracyjne nastawienie piszących, wie

lokrotnie wystc;pujące ostrzeżenia przed lekkomyślnym uleganiem namowom agen
tó,v biur emigracyjnych, przed sprzedawaniem dobytku i porzuc.micm ziemi ojczy
stej, bezpodstav.mie spodziewając się złotych gór za oceanem. To wszystko prawda, 

gdyż w publikowanych korespondencjach stanowi,ko, tego rodzaju jest nagmi!1ne. 
Ale warto zwrócić uwagę także na nurt innego rodzaju. Obok krytyki stosu!1ków 
amerykańskich (chodzi tutaj o Stany Zjednoczone), potępiania matactw „pality
kicrćw" czy nierównej sprawiedliwości dla biednych i bogatych, nic brak także 
ocen zdecydowanie pozytywnych. Obok ustrzcżeti przed emigracją pojawiają sio:; 
stwierdzenia, że kto dobrze pracuje, ten może sio:; dorobić, bo „rozum i zabiegi 
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nie znają tu biedy" (s. 87). Piszący wcale bystro dostrzegli rozmcq między stosun
kami na ziemiach polskich i w Ameryce, gdzie podstawą dobrobytu była droga 
praca i drogi chleb (co jako wzorzec wysuwane było i przez niektórych ekonomi
stów polskich w zaborze pruskim tego okresu, aby przypomnieć Juliusza Aua). 

Może ważniejsze dla zrozumienia przemian emigrantów są jeszcze inne frag
menty. Obok tęsknoty za krajem, nawet niekiedy pewnym idealizowaniem tam
tejszych warunków, wy�tqpują także akcenty dumy z osiągnięć Ameryki, z jej po
lc;gi, z panującej w niej wolności i sprawiedliwości, ze swobód i praw obywatel
skich (por. np. s. 85, 93, 105-106). Także i krytyka przybiera postać krytyki ,,,.vła

sr:.ego" kraju. Oba elementy, związku z krajem rodzinnym i z kraje·m osiedlenia, 
występują nawet u tych samych korespondentów. Wydaje się, że chodzi tutaj 
o istotne zagadnienie przemian emigrantów. Wychodząc od czqsto prymitywnego

poziomu w momencie przybycia na nowy kontynent, rozwijali o!'li swoją ś·,v:a
domość polityczną (przypomnę, że mamy do czynienia z emigrantami stojącymi
wyżej niż przeciętny członek Polonii) jednocześnie jako Polacy i jako Ameryka

nie; cba procesy mogły, ale wcale nie musiały, stać ze �obą w sprzeczności, a opu
blikowane teksty dają tego przykłady. To specyfika Polonii w Ameryce, gdzie
proces wtapiania w miejscowe środowisko miał inny charakter niż w krajach
europejskich.

Podkreślając antyemigracyjne nastawienie korespondentów warto wziąć pod 

uwagę jeszcze jeden problem. Wiadomo, że opinia w kraju nastawiona była wobec 
wychodźstwa przeważnie niechętnie czy nawet wrogo. Mniej ważne, czy szuka 

się przyczyn tego stanowiska we względach ekonomicznych, w zmniejszeniu podaży 
rąk do pracy, czy chodziło o względy narodowe, o uszczuplenie liczby Polaków. 
Powstaje więc pytanie, na które brak odpowiedzi we wstępach, czy podobne na
stawienie redakcji nie miało wpływu na treść korespondencji, niekoniecznie przez 
ingerowanie w treść nadsyłanych listów, ale raczej przez dobór odpowiednich tek

stów. W dodatku, ponieważ emigranci przeważnie chwytali za pióro po zapoznaniu 

się z gazetą, do której kierowali swoje uwagi, jej stanowisko mogło mieć także 
wpływ na ton wywodów. W tym sensie korespondencje trzeba traktować krytycz

nie, a wydawnictwo, jak juli wspomniałem wyicj, churuktcryzujc także stunowisko 
prasy wobec sprawy emigracji. I nie tylko do niej, bo nieraz publikując korespon
dencje zza Atlantyku myślano o domowych pieleszach (np. pochwala szkoły ame
rykańskiej, s. 146, zawierała niedwuznaczną krytykę polityki szkolnej władz pru
skich). 

Teksty zaopatrzone zostały w odsyłacze, nieraz zebranie do nich informacji 

nie było łatwe, gdyż chodziło o środowisko amerykańskie czy polonijne. Uznając 
włożony w to wysiłek, można jednak wysunąć także uwagi krytyczne. Niektóre 
odsyłacze są zbyt obszerne (np. o Zmartwychwstańcach, s. 24, czy o wojnie sece

syjnej, s. 33). Objaśnienia dotyczące miast amerykańskich dawane są, jak się wy
daje, nie dość konsekwentnie (rozumiem, że nie ma celu pisanie o metropoliach, 
jak Nowy Jork czy Chicago, ale chodzi tu o miasta mniejsze, które czasami są, 

czasami nie opatrzone odsyłaczami), a podawanie dzisiejszej liczby mieszkańców 
nie uważam za szczęśliwe - jeżeli zbyt trudno było ustalić liczbę ówczesną, nie 
dawałbym żadnej. Ponieważ chodzi o wydawnictwo, do którego sięgnąć mogą 

i mniej wprawni czytelnicy, powiększyłbym liczbę odsyłaczy wyjaśniających różne 

,,realia", oczywiście bez popadania w przesadę (np. centrowe pismo „Germania", 
s. 75; pantera - to puma, s. 32; Amerykanin - tutaj to Indianin, s. 35; parafia

ilwicka, s. 40; dlaczego korespondenci piszą do „majsterka"; wybory z 1882 r.,

s. 80; na s. 137 mowa jest o zniesieniu niewolnictwa w Brazylii, o czym wspo

mina się dopiero później). Do wyjątków należą niewłaściwe miejsca umieszczenia

odsyłaczy (np. termin predifer pojawia się na s. 49, objaśniony jest na s. 55), czy
drobne pomyłki (np. Windthors�, a nie Windhorst, s. 84; na s. 82 i ods. na s. 84 -
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chodzi chyba nie o Polonię, jak zrozumiała Edytorka, ale o Niemców amerykań
skich). Trudno uniknąć wszelkich usterek, nie zamierzam więc z dostrzeżonych czy
nić poważnego zarzutu. Nie zmieniają one mojego zdania, że oprawa edytorska jest 
staranna. 

Także i ogólna ocena tomu, mimo takich czy innych wątpliwości, jest zdecy
dowanie pozytywna. 

Adam Galas 

T. L. Ba k er, THE FIRST POLISH AMERICANS, SILESIAN SETTLEMENTS
IN TEXAS, College Station, Tex. 1979, Texas A & E University Press, ss. 268*. 

Zainteresowania T. L. Bakera dzi�jami pierwszych osadników polskich w USA 
śledziłem od momentu, gdy podjął je jai.:o student w Lubbock, Tex. Cieszyłem się 
rezultatami jego niezwykle pracowicie i pomysłowo zakrojonej kwerendy, niepo
koiłem brakami w postępowaniu badawczym. Szczególne zainteresowanie \Vywołała 
u mnie jego kolejua książko,va wersja przedstawienia tego tematu. Wiedząc jednak 
o tym, iż przygotowywane jest do druku jej polskie tłumaczenie, powstrzymywa
łem się od sformułowania moich recenzenckich uwag na forum krajowym: sko
rzystałem jedynie z zaproszenia organu Polsko-Ameryka11skiego Towarzystwa Hi
storycznego, gdzie ogłosiłem recenzję tej książki {,,Polish American Studies", Vol.
XXXVII, No. 1, 1980, s. 74-77). Niemniej opublikowana w „Śląskim Kwartalniku
Historycznym Sobótka" recenzja pióra Jerzego Pabisza (1981, nr 2, s. 319-321) skła
nia mnie do tego, by raz jeszcze na lamach organu, który od ćwierć wieku stwarza
mi cenną możliwość współpracy, podjąć ocen<; książki T. L. Bakera, a to z uwagi
na fakt, iż polski Recenzent przedstawił rezultat poczyna11 badawczych amerykai1-
skiego Autora w sposób sprawozdawczy, nie dostrzegając w niej żadnych usterek.
Na tych ostatnich chcę też \V zasadzie skoncentrO\vać niniejsze uwagi, zwolniony
od obowiązku podniesienia innych akcentów, gdyż te znalazły się w recenzji J. Pa
bisza. Kieruje mną m. in. także chr.ć podpowiedzenia polskiemu Wydawcy, na jakie
słabe strony musi zwrócić uwagc; w ostatniej fazie przygotowań edytorskich, bym
w zamierzonej przyszłej recenzji tej oczekiwanej przeze mnie teraz kolejnej książki
mógł od poniższych uwag się już powstrzymać.

W trakcie swoich badań T. L. Baker dotarł do podziwu godnej masy niezna� 
nych dotąd źródeł, a obok tego raz j eszczc sic;gnąl do fródel już przez poprzednich 
badaczy eksplorowanych, szczególnie gdy chodzi o źródła i publikacje w języku 
innym aniżeli angielski; w tym ostatnim wypadku mógł Autor najczęściej iść po 
śladach przypisów w dotychczasO\vych publikacjach na ten temat. W rekonstrukcji 
procesu rozwojowego najstarszych osad polskich w Teksasie szeroko uchwycił T. L. 
Baker drogą wywiadów nieutrwalone w inny sposób, a zanikające z dnia na dzień 
wiadomości o przebiegu tego procesu. \V rezultacie powstał pracowicie i drobiazgo
wo zesta,viony nowy przyczynek do historii pierwszych polskich Amerykanów. 
Chronologicznemu przedstawieniu pierwszych kilku lat poświęcił Autor niespełna 
100 stron swojego 170-stronicowcgo tekstu (i odpowiednio 24 strony skrupulatnie 

· opracowanych przypisów na ogólną liczbę 56 stron tej części książki). Te fragmenty
stanowią niewątpliwie istotne poszerzenie poprzedniej publikacji Autora 1, i tu zga
dzam się z J. Pabiszem.

* Z pracy T. L. Bakera opublikowaliśmy JUZ recenzję J. Pabisza, drukujemy
drugą recenzję, gdyż wnosi ona nowe ustalenia. 

1 T. L. Ba k er, The EarLy Iiistory of Panna Maria, Texas, Lubbock 1975, Gra
duate Studies, Texas Tech Univcrsity, No. 9. 
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Kolejne rozdziały podejmują w układzie raczej problemowym całe następne 

stulecie: Autor rozpatruje wzrost i rozwój osad śląskich, i ich instytucji, ,,śląski 
sposób życia w Teksasie", kończąc książkę dwoma rozdziałami zatytułowanymi 
,,Wiek dwudziesty" (s. 150-163) oraz „Znaczenie Slązaków w Teksasie" (s. 164-
171), przy czym wszystkie te rozdziały (poza tym, który poświęcony jest wiekowi 
XX) również - ze względu na swój przekrojowy charakter - sięgają do połowy
XIX wieku.

Autor przestudiował ogromną masę publikacji związanych z tematem bezpo
średnio i pośrednio. Skoro jednak tak silnie reprezentowane są w jego bibliografii 

prace odnoszące się do szeroko pojętego tła, to tym bardziej dziwi pominięcie 
istotnych tytułów odnoszących się do samego tematu. Pominął Autor opublikowaną 
przez Rocha Sulimę serię Listy braci Gawiików z Teksasu do rodziny (,,Regiony", 

1976), gdzie w 6 listach z lat 50-tych i 60-tych XIX w. zawarte są bezcenne wprost 

informacje o życiu codziennym kolonii śląskich w Teksasie i Washington w stanic 
Missouri, a także o przeżyciach z okresu Wojny Secesyjnej. Pominął szkice ame

rykańskie Kaliksta Wolskiego, którego niedawno temu ukazały się w tłumaczeniu 
amerykańskim Marion M. Coleman (American Impressions, 1968), a które zawie

rają także informacje odnoszące się do losów pierwszych polskich Amerykanów 
w Teksasie. Pominął Autor pewien charakterystyczny epizod, rzutujący na trud
ności szkolnictwa polskiego w Teksasie, jakim było zatrudnienie przez ks. Wincen
tego Barzyńskiego w San Antonio na stanowisku nauczyciela Josefa Vaclava Sładka, 
później autora pierwszego czeskiego tłumaczenia _Konrada Wallenroda Adama Mic
kiewicza; w zbiorze jego relacji Americke obrcizky (1914) ponad 20 stron poświę

conych jest ogromnie charakterystycznym obserwacjom z wędrówek, które obej
mowały m. in. Martinez, Yorktown, Panna Maria, Bandera (istnieje zresztą szereg 
opracowań, w których znajdują odbicie teksaskie epizody w życiu J. v. Sładka). 
Gdy chodzi o współczesność polsko-teksaską, pominął T. L. Baker badania, jakie 
prowadził w Panna Maria, Tex., Eugene Obidinski (,,Problemy Polonii Zagranicz

nej'', t. 8). Nie są to wszystkie przykłady pominięć tego rodzaju. 
Dziwi na przykład, dlaczev;o Autor wymienia w biblio�rafii wydanie Historii 

ks. Wacława Kruszki z 1937 r., niekompletne zresztą w stosunku do pierwodruku 
z lat 1905-1908, a ponadto i merytorycznie od tego pierwodruku bynajmniej nie 
doskonalsze; dziwi też pominięcie pamiętników ks. W. Kruszki Siedm siedmioleci 

(tamże ciekawe refleksje na temat kontaktu z Emily Green Balch w związku z jej 
badaniami w Teksasie). 

Trudności w poruszaniu się po nieangielskim materiale sprawiły, że T. L. Baker 
nie dotarł do wielu źródeł nieangielskich, o których nie znalazł wyraźnej informa
cji w dotychczasowych publikacjach. Dotyczy to na przykład kapitalnego zasobu 
źródłowego w prasie polsko-amerykańskiej, z której jako przykład przytoczę ko
respondencję do „Gazety Polskiej" w Chicago z 1875 r., ogłoszoną ostatnio przez 
Henry:rn Borka i przeze mnie (,,Kwartalnik Opolski", 1979), a zawierającą rów
nież - nie zawaham się tego stwierdzić - bezcenny materiał dotyczący życia 
pionierów polskich w Teksasie; nic jest to ani jedyny materiał odnoszący się do 
tego tematu w „Gazecie Polskiej", ani oczywiście w prasie polsko-amerykańskiej. 
Idąc po tropach innych badań Autor mógł obficie sięgać z łatwością do nieangiel
skich źródeł prasowych w charakterystyce tła emigracji ze Śląska w połowie XIX 
wieku - takiego tropu niestety brakło w analogicznym zakresie w odniesieniu do 
historii Ślązaków w Teksasie na przestrzeni późniejszego ponad stulecia. 

Na negatywne skutki trudności językowych T. L. Bakera w odczytywaniu 
niepolskich źródeł zwracałem już uwagę, oceniając jego Four Letters from Texas 

to Poland in 1855 (,,Acta Poloniae Historica", Vol. 33). W recenzowanej książce 
znów mamy podobne przykłady: wypaczony został sens oryginału polskiego w cy-
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tatach (,,bo sam bydło bardzo spórne, abo kierz wykopać" przetłumaczone na s. 30 

jako „because it is difficult to keep cattle yourself"; ,,bo sam kędy wezdrzi, to 

jeno połszoł" [gwarowe 'p�usz�u' - pasza] przetłumaczone na s. 49 jako „there is 

very much for them far and ncar"; ,,Ja wyszedłem i na dwa dni, co kupiol sobie 

krów" przetłumaczone tamże „I bought cows for myself two days ago" i itp.). 
Szokująca jest informacja o książkach drukowanych w gwarze śląskiej, przy czym 

jako przykład przytoczony został modlitewnik Ksiqika modlitewna i kancyonal dla 

pospo!iteg? ludu katolickiego (s. 139, 221). Jest to modlitewnik w pięknej XIX-wiecz
nej polszczyźnie, a myślę, że wskazanie na książki drukowane wówczas gwarą by

łoby niemożliwe, ponieważ takich nie było. 

Recenzowana obszerna książka oferuje czytelnikowi bogactwo szczcgóló,v -
nawet drobiazgów, które nie pomagają ani Autoro,vi, ani czytelnikowi ,v uzyskaniu 
perspektywy całości dziejów pierwszych polskich Amerykanów. Scharaktcryzo,vane 

wyżej proporcje tekstu wyraźnie ujawniają, że Autor drobiazgowo opisał początki 

osadnictwa polskiego, ale nie przedstawił procesu wrastania imigrantów ze Śląska 
w społeczność teksaską (nazywa ich zgoła niesłusznie wspóicześnie Texas Poles -
np. trzykrotnie na s. 162 - gdy są to już nie Polacy, a Teksańczycy - Polish 

Texans). Wydaje się, że Autor przytłoczony był ogromną masą materiału źródło
wego, odnoszącego się do początków pierwszych polskich Amerykanów, i n:c zdobył 
się na spojrzenie w szerszym kontekście historycznym i socjologicznym. 

Przy tego rodzaju nagromadzeniu szczegółów dziwi - z jednej strony - nie
dostrzeżenie kilku dość istotnych faktów, a z drugiej - rażą pewne usterki fakto
graficzne. Gdy chodzi np. o pierwsze dwa budynki kościelne, to pominął Autor 
charakterystyczną informację, że patronem wybudowanego przez o. Leopolda Mo
czygembę była Matka Boska i św. Leopold; gdy chodzi o dalsze przedsięwzięcia 
budowlane, to nie skorzystał z źródeł odnoszących się do finansowania budowy, 
a z;uwartych w archiwuliach Pann.:\ Maria {ogłoszone przez R. Sulimq li�ty odnoszą 

się zresztą do jednego z budowniczych kościoła). Nie wspomina T. L. Baker o po
czątkach Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego na tym terenie (korespon
dencja w „Gazecie Polskiej" jest tu bardzo instruktywna), choć wiadomo, że już 
na III Sejmie ZPRK w 1875 r. reprezentowany był Teksas (pisze o tym Mieczysław 
Haiman 2, którego fundamentalnej pracy Autor nie uwzględnił). Nie dostrzegł m. in.
T. L. Baker inicjatywy Czytelni Polskiej w Częstochowie, Tex. w latach 80-tych
XIX w. (choć pisałem o tym w Ślązakach w Teksasie). Nie zna idei polskiego osad
nictwa rolnego w Teksasie (m. in. w Karnes County) na przełomie lat 60-tych
i 70-tych ubiegłego stulecia oraz później i szerokiej polemiki na tym tle (o tym
również szeroko pisała „Gazeta Polska" w Chicago, a także Maksymilian Jatowt,
piszący pod pseudonimem J. Gordon�). A wszystko to są przykłady dotyczące ob
szerniej skądinąd potraktowanych pierwszych dziesięcioleci życia pierwszych Polish
Americans.

Gdy chodzi o drobne usterki, to sprostuję tylko niektóre. Emigranci wyjeżdżali 
nie z Bremy (s. 23, 34), a położonego 20 mil na północ Bremerhaven (w indeksie 
Autor utożsamia obydwie miejscowości), dokąd byli przewożeni barkami - istotny 
szczegół pominięty w tak drobiazgowym opisie podróży. Nic mi nie wiadomo, by 
niektórzy emigranci śląscy udawali się z Bremy do Szczecina (s. 34), a następnie 
przez Ocean. Z innych usterek natury geograficznej sprostować trzeba, że Cieszyn 
nie był wówczas miastem granicznym (s. 10), czy źle przepisaną nazwę Łaziska 
Góra (s. 124 - recte: Łaziska Górne). Przybywającego do Teksasu w 1867 r. ks. Ja
na Frydrychowicza trudno wówczas określać jako „schismatic Polish cleric" (s. 93). 

. 
2 M. Ha i rn a n, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce 1873-

19.JS, Chicago 1948, s. 39. 
' J. Gord o n  [M. Ja t o  w tJ, Pod,óż do Nou;eg:J Orleanu, Lipsk 1867, s. 180-

185.
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Ks. Antoni Zicli11ski nie tylko odwiedzał p;;rafie (s. 200), ale \V księgach Panna 
Maria odnotował: ,.01 )jąłem parafię jako faraż" (sic!). Aleksander Szczepai'lski nie
był Górnoślązakiem (::. 124) - urodził się nad Donem (o czym też pisałem w Slą
zakach w Teksasie), a obsenvatorem przybyłym do Teksasu w 1920 r. nie był polski 
konsul generalny z Nowego Jorku (s. 142), tylko sekretarz Konsulatu Generalnego. 
Oprócz usterek jest ], ilka momentów skłaniaj<1cych do polemiki, jak teza ze s. 127 
(,,A major rcason for such a high birthrate was the economic value of children"), 
ale przecież każdy b, dacz ma prawo występować z ocenami, do których dochodzi 
w wyniku własnych S\Yoich autonomicznych przemyśle11. 

Ogrom materiału. z jakim zapoznul się T. L. Buker, imponuje: częściowo są 
to jego własne odkr: rcia źródłowe, częścio\<,10 zaś materiały znane już ,vcześniej. 
Do opanowania mate1 iału, który pozwoliłby na opracowanie monografii pierwszych 
polskich Amerykanó\\, niezbc;dny · bc;d7.ie jeszcze spory wysiłek. Zasługa T. L. Ba
kera polega na tym, .. n objął przytłaczającą większość dotychczasowego niemałego 
dorobku w tej dziedzinie, pomnożył go własnymi brrdaniami źródłowymi i tymi 
badaniami wskazrrł na nie znane do tej pory źródła, które wykorzystają także inni 
badacze. Gdy posuną oni dalej naszą wiedzc; o pierwszych polskich Amerykanach, 
otrzymamy pełną naukową monografię ich pionierskiego wysiłku i dalszego co
dziennego działania na rzecz nowej amcrykaóskiej ojczyzny. W badaniach nad 
pierwszymi polskimi Amerykanami książka T. L. Bakera zajmie z pewnością okre
:iloną pozycję. 

Andrzej Brożek 

J. W oj c i  a k, WALKA POLITYCZNA W WYBORACH DO PARLAMENTU
RZESZY I SEJMU PRUSKIEGO W POZNANSKIEM W LATACH 1898-1914, War
szawa-Poznań 1981, ss. 204. 

Objętościowo niewielka praca (bez aneksu liczy ona około 160 stron) dotyczy 
.zagadnienia ważnego. Choć o wyborach, które stanowiły jeden z najistotniejszych 
przejawów politycznej działalności Polaków w zaborze pruskim, pisano wiele, ale 
problem ujmowano z innego punktu widzenia. 

Podstawę źródłową monografii stanowi prasa polska i niemiecka (z niej brak 
wrocławskiego organu SD „Volkswacht", który sporo pisał także o Poznańskiem} 
oraz materiały archiwalne z Polski i NRD, a pochodzące od władz pruskich (w Ber
linie Zachodnim znajdują się akty rejencji bydgoskiej, ale ponieważ sam z nich 
nlc korzystałem, trudno mi stwierdzić, czy przyniosłyby jakieś uzupełnienia) i orga
nizacji polskich. Liczba przekazów źródłowych jest duża, a takie czy inne pomi
nięcia (np. w stenogramach parlamentarnych mowa była nieraz o przebiegu wy
borów) nie mają chyba poważniejszego znaczenia. 

W zakończeniu Autor stwierdził, że „konflikty drążące społeczeństwo polskie 
nie znajdowały właściwego odzwierciedlenia w walec wyborczej" (s. 163), że spo
łeczeństwo polskie było monolitem (s. 165), a kończy zdaniem: ,,Oba społeczeilstwa, 
poza nielicznymi wyjątkami, tworzyły dwie wzajemnie zwalczające siebie siły po
lityczne, a walka między nimi była najbardziej charakterystyczną cechą życia poli
tycznego w Wielkopolsce" (s. 168, nie stosowałbym v.rymiennie pojęć Poznańskie 
i Wielkopolska, gdyż nie są one, jak wiadomo, identyczne). Mniejsza o dokładność 
tych zda11, które ogólnie biorąc są w dużej mierze słuszne, ale rzecz w tym, że 
główne nurty pracy to właśnie odchylenia od tych reguł. 

Najważniejszym zagadnieniem, którym zajmuje się Autor, jest typowanie kan-
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dydatów, znacznie mnreJ interesują go same ,wybory, a wyznaczanie kandyda
tów odbywało się i po stronie polskiej i niemieckiej wśród różnych rozgrywek 
i starć. 

Pod względem układu pierwszy rozdział to kompedialne przedstawienie parla
mentów i systemów wyborczych; napisany jest jasno, dla czytelnika mniej znające
go zagadnienie przynosi pożyteczne informacje (o drobnych usterkach mowa będzie 
niżej). Cztery rozdziały zasadnicze omawiają chronologicznie wybory do Reichstagu 
i Sejmu pruskiego w latach 1898, 1903, 1907-1908 oraz 1912-1913. Ułożone są 
identycznie, a zawierają kolejno: kampanię wyborczą do parlamentu i sejmu, 
w tych zaś ramach wybieranie kandydatów polskich, niemieckich i socjalistycznych. 

O różnych secesjach polskich wspominano niejednokrotnie, niektóre z nich są 
dobrze znane, ale nikt nie zestawił wszystkich, a w dodatku nikt nie opisał ich 
na tak obszernej podsta\vie źródłowej i wydobył ze źródeł tylu szczegółÓ\\r. O sto
sunkach wśród partii niemieckich w literaturze polskiej wspominano rzadko (Kram
ski, sam Autor; gdy w przedmowie jest mowa, że na temat stronnictw politycz
nych istnieje bogata literatura, s. 4, chyba nie o to chodziło), tym więcej tu mate
riału nowego. Najmniej dostrzegam go, gdy Autor pisze o ruchu socjąlistycznym. 
W sumie walory pracy pod względem materiałowym są dla mnie bezsporne. 

Bardziej złożona jest ocena koncepcji i wyników pracy. Wobec wspomnianej 
już tematyki pracy mniej ważne są wzmianki o programach i ideologii, a nawet 
walka wyborcza polsko-niemiecka. Dlatego też osobno można rozpatrywać stronę 
polską i niemiecką. 

W polskich akcjach przedwyborczych podsta�vowym zagadnieniem jest utrata 
dotychczasowej pozycji przez konserwatystów na rzecz zwłaszcza kierunku naro
dowodemokratycznego. W mechanizmie tego zjawiska zabrakło mi bliższej analizy 
roli komitetów wyborczych różnych stopni. Na podstawie tak bogatych źródeł, 
jakimi dysponow::i.l Autor, było chyba np. możliwe zesta,vienie poważnej liczby 
członków tych komitetów i ustalenie, w jakim stopniu atak na pozycje konser
watystów przebiega! za pośrednictwem ich ewolucji (niektóre fragmenty, np. s. 52-
55, zdają się świadczyć o walce o komitety wyborcze). Wydaje mi się także, że 
w większym stopniu można było wskazać, w jakim stopniu podobne jak w Pozna11-
skiem zjawiska występowały w innych częściach zaboru pruskiego. W pracy jest 
nieco o Prusach Zachodr{ich, mniej o Górnym Śląsku (np. na stanowisko Centrum, 
s. 75-76, wpływ wywierały stosunki na śląsku; nawiasowo w fragmentach o Gór
nym śląsku trafiają się pomyłki, w 1903 r. \vybrany został tylko jeden, nic dwóch
posłów polskich, s. 78, w 1912 r. Polacy stracili l nie 2 mandaty, s. 147).

Gdy mowa o akcji politycznej ludności niemieckiej na terenie Poznai1Skiego, 
główna trudność polegała na tym, że działały tutaj partie stanowiące części skła
dowe stronnictw ogólnopaństwowych. Wiele ich poczyna11 s,voją genezę miało w zj3-
\.,,-iskach sięgających poza prowincję. Autor każdy rozdział poprzedził uwagami od
noszącymi się do sytuacji w Rzeszy i Prusach, ale są one zbyt ogólne, aby mogły 
służyć do wyjaśnienia szczegółowo opisywanych rozgrywek przy typowaniu kan
dydatów. Tak było np. ze zmianami w łonie Centrum czy narodowych liberałów. 
Łączy sic: to ze sprawą wyzyskania literatury naukowej dotyczącej dziejów partii 
niemieckich. Jest ona tak obfita, że trudno było wyzyskać choćby poważniejszą jej 
część; ogólnie jednak należy stwierdzić, że Autor sięgnął do sporej liczby prac 
starszych, gorzej jest z nowszymi (jedynie drobne przykłady: o Bauernbundzie nie
zły artykuł H. Schwaba jest w wydawnictwie Die bilrgerlichen Parteien in Deutsch

[and, t. I, Leipzig 1968; sam podałem pewne nowe szczegóły w artykule zamiesz
czonym w: Rola Wie[kopolski w dziejach narodu polskiego, Poznań 1979; o wybo
rach z 1912 r. pisał J. Bertram, Die Wahlen zum Deutschen Reichstag vom Jahre

1912, Dusseldorf 1964). Bez uwzględnienia takiego szerszego tła z zamieszczonego 
w pracy wartościowego materiału tylko w części można wysnuć wnioski, w jakim 
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stopniu walka z polskością wywierała swój wpływ na działalność tych partii, a także 
jakie były granice tego wpływu. 

Z uwag szczegółowych podam tylko ich część. Nie bardzo jest jasne, w jakim 

znaczeniu wybory sejmowe „mogą być sprawdzianem zjawisk i procesów uwidocz
nionych w toku \Vyborów parlamentarnych" (s. 3). Z prac Komierowskiego Autor 
wymienił tylko dwie (s. 4, ods. 2). Skoro mowa o geografii wyborczej (s. 12), należy 
stwierdzić, że nie była ona bez korzyści dla Poznańskiego, bo od czasu wyznacze
nia okręgów jako prowincja rolnicza rozwijało się demograficznie słabiej niż ośrodki 
przemysłowe. Różnice między kuriami były nawet większe, niż stwierdza Autor 

(s. 15) - nie brakowało sytuacji, w których kurię I tworzył jeden prawyborca. 

Dyscyplina we frakcjach parlamentarnych (s. 17) była dość luźna, nie brakowało 
wypadków głosowania odmiennego przez członków jednej partii, jednolite wystę
powanie obowiązywało tylko w sprawach uznanych za zasadnicze. Centrum scha

rakteryzowane zostało w sposób zbyt uproszczony (s. 17), było i konserwatywne, 

i były w nim zaczątki kierunku chadeckiego. Drobnomieszczaństwo nie bardzo 

brało udział w Partii Rzeszy (s. 18), reprezentowała największy kapitał, a mała jej 

liczebność była przysłowiowa (kleine aber machtige Partei). Wzmianki o polityce 

celnej za Capriviego formułowano jakby pod wpływem ówczesnej publicystyki 

konserwatywnej (s. 34, 44 i in.), nie powodowała ona tak bardzo kryzysu rolnego, 
który miał głębsze przyczyny, ani nie ,vywolywała takiego przeciwstawienia wsi 
i miasta (tak twierdził Bund der Landwirte), bo wieś to nie sami producenci t'ooża. 
W 1898 r. nie było podobnego porozumienia partii, jak- kartel Bismarcka czy blok 

Buława (s. 35). W tym czasie to już nic Liga Polska (s. 52) a Narodowa, podobnie 
lepiej mniej precyzyjnie, np. ruch narodowodemokratyczny, niż Narodowa Demo

kracja, (s. 65), bo takiego ugrupowania jeszcze nie było. Gdy mowa o paragrafie 
językowym (s. 109, 124), trzeba by stwierdzić, że dla akcji przedwyborczej nie miał 

poważniejszego znaczenia, a w ogóle cala ustawa dla ruchu polskiego, obok nie
wątpliwych szkód, przynosiła także pewne pozytywy - nasilił siq ruch organiza
cyjny, gdyż paragraf dotyczył nie wszelkich zebrań, a tylko publicznych, ponadto 
ustawa łagodziła nadzór policji nad związkami. Blok BU!owa (s. 110) nie obowią
zywał w wyborach sejmowych, gdyż tam nie był on rządo,vi potrzebny; ,v Rei�h
stagu blok istniał do 1909 r. Swoją drogą Autor może nieco przesadnie podkreślił 
dążenie rządu do uzyskania większości \V parlamencie; Rzesza nie była państwem 
rządzonym parlamentarnie i odkąd w latach osiemdziesiątych przewagę w Reich

stagu uzyskała opozycja, tylko w niektórych okresach kanclerze usilniej starali się 
o taką większość. Na karb niezręczności sformułowania składam zdanie, że Partia
Narodowo-Liberalna była inspiratorką poczynar'1 niemieckich na Bałkanach i na
Bliskim Wschodzie. W literaturze używa się nazwy Górnośląski Związek Przemy
słowców Górniczo-Hutniczych (por. prace F. Białego), nie Związek Górnośląskich
Właścicieli Kopah'l i Hut (s. 141).

W aneksie Autor zamieścił tabelaryczny spis nazwisk posłów i kandydatów oraz 

liczbę uzyskanych przez nich głosów (s. 170-189). Szkoda, że zabrakło miejsca dla 
zestawień zbiorczych z podaniem liczby głosów, jakie padły na poszczególne partie. 

Brakuje liczb względnych i podstawy źródłowej tabel. Objaśnienie skrótów nazw 
partii wystarczyło dać raz przed tabelami. Wolnomy�lni nie są podzieleni na partie. 
Wybory uzupełniające można było dać po głównych; lepiej byłaby wówczas wi
doczna każda kadencja parlamentu. Te wybory obejmują także, odmiennie niż praca, 
okres wojny. Pewna to niekonsekwencja; brakuje również wyjaśnienia, w jakim za
kresie funkcjonowała zasada, że od wybuchu wojny każdy okrc;g pozostawiano 
partii, która posiadała go przed jej początkiem. 

Adam Ga!os 
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J. G o ł a s k i, ATLAS ROZMIESZCZENIA MŁYNÓW WODNYCH W DORZE
CZACH WARTY, BRDY i CZĘSCI BARYCZY W OKRESIE 1790-1960, cz. 1: Srod
kowa Warta, Prosna i Barycz, Poznań 1980, ss. 109 + 16 arkuszy map (31 X 2ł cm). 

Polska kartografia historyczna wzbogaciła się dzięki atlasowi J. Gołaskiego 
o jeszcze jedno poważne dzieło naukowe. Walory tego opracowania podnosi wydat
nie jego przydatność do badań nad przemianami zachodzącymi w środowisku geo
graficznym, co ma również duże znaczenie praktyczne. Istnienie w dawnych czasach
licznych młynów wodnych miało wszak bardzo istotny wpływ na stosunki wodne.
Ich zaś stopniowa likwidacja pociągała za sobą zmniejszenie zasabności w wodę
najbliższego otoczenia. Jest to szczególnie ważny problem dla zachodnich partii
nizin środkowopolskich, odczuwających spore niedobory wody do celów gospodar
czych i komunalnych.

Prace nad omawianym atlasem rozpoczął Autor już w 1973 r. Jego opubliko
wania podjęło się Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Cale opracowanie 
ma się składać z pięciu części, zawierających w sumie aż 92 arkusze map. Nakład 
jest dosyć skromny, gdyż wynosi zaledwie 250 egzemplarzy, ale powinno chyba 
wystarczyć ich dla wszystkich zainteresowanych. 

Każdy tom atlasu dzieli się z kolei na dwie części: mapową, czyli właściwy 
atlas, i materiałowo-dokumentacyjną. Ta ostatnia ułożona jest według numeracji 
poszczególnych arkuszy map. Autor podaje w niej zestawienia wykorzystanych de 
opracowania kartograficznych materiałów źródłowych oraz dokładnie udokumento
wane wykazy młynów naniesionych na pojedyncze arkusze atlasu. Na materiały 
źródłowe składają się wszystkie podstawowe polskie, pruskie bądź rosyjskie zdję
cia topograficzne badanego obszaru, ,vykonane w okresie od ostatnich dziesięcioleci 
XVIII w. aż po lata sześćdziesiąte naszego stulecia. Materiały te wyznaczyły też 
pic;ć przekrojów chronologicznych, według których opracowano cały atlas. Odpowia
dają one z grubsza przełomowym momentom w życiu społeczno-gospodarczym na
szego kraju. Są to bowiem lata (oczywiście w przybliżeniu): 1790, 1830, 1890, 1930 
i 1960. 

Bardzo schludnie wydana pierwsza część atlasu obejmuje m. in. spory szmat 
pogranicza śląskiego (występuje ono także w części drugiej i piątej), mniej wię
cej od' okolic Byczyny na wschodzie po Żmigród na zachodzie (arkusze: 10 - Ra
wicz, 11 - Krotoszyn, 13 - Trzebnica, 14 - Syców, 15 - Kępno i 16 Byczyna). 
W partii materiałowo-dokumentacyjnej tej części Autor zamieścił 2 skorowidze ar
kuszowego układu map, tudzież 7 reprodukcji wycinków map źródłowych, które 
dają doskonały pogląd na wykorzystane materiały kartograficzne. 

O wielkości całego przedsięwzięcia niech poświadczy fakt, że tylko w samej 
części pierwszej J. Golaski zidentyfikował i dokładnie zlokalizował grubo ponad 
800 młynów wodnych 1• Ponadto prześledził ich istnienie na przestrzeni prawic dwu
stu lat. Tu doprawdy potężna praca. Odbiorcy śląscy z niecierpliwością oczekują 
na jej kolejne tomy. 

Juiian Janczak 

A. W ar z o k, CZAS NA ROZDROŻACH (WSPOMNIENIA), Opole 1981, ss. 289.

Kontynuując edycję pamiętników działaczy ruchu polskiego na ślqsku Opol
skim z okresu międzywojennego, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu opu
blikowało książkę A. Warzoka, lekarza i od 1980 r. przewodniczącego Miejskiej Rady 

1 Tylko nielicznych obiektów nie udało się autorowi umiejscowić. W częgci 
pierwszej jest ich zaledwie 12. 
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Narodowej w Opolu. Autor (ur. 1915 w Ciechowicach pod Raciborzem) pochodził 
z rodziny górniczej, uczył się w gimnazjum polskim w Lublińcu i Bytomiu, a stu
diował w uniwersytecie wrocławskim, korzystając z pomocy finansowej Związku 
Polaków w Niemczech (ZPwN). 

Wspomnienia poprzedzono wprowadzeniem (,,Zamiast wstępu", s. 11-42). Ma 
ono charakter szkiców z historii rodzinnej wsi i regionu od czasów najdawniej
szych do współczesnych bez zachowania porządku chronologicznego. Całość jest 
<:haotyczna, chociaż ko11czy ją ciekawy opis środowiska naturalnego Ciechowic 
i okolicy. Natomiast zasadnicza część wspomniei1 obejmuje okres od powstafi. ślą
skich do pierwszych lat po 1945 r. Rozdział pierwszy (s. 43-53) poświęcono ple

biscytowi i III powstaniu śląskiemu, drugi (s. 54-74) i trzeci (s. 75-99) sprawom 
szkolnym ludności polskiej w Niemczech do 1936 r. tj. do zdania matury przez 
Autora, czwarty (s. 100-114) harcerstwu, w którym Autor tkwił od rozpoczęcia 
r.auki w Lublińcu w 1927 r., piąty (s. 115-141) okresowi studiów \ve Wrocławiu,

szósty (s. 142-158) charakterystyce życia Polaków w Trzeciej Rzeszy, w tym i w Cie
chowicach, siódmy (s. 159-166) ostatniemu dniu pokoju i początkom II wojny świa
tuwtj na rybnicko-raciborskim pograniczu polsko-niemieckim, ósmy (s. 166-208)
pobytowi w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie od 6 X 1939 r. do 8 VI 1940 r.,
dziewiąty (s. 209-223) działaczom ruchu polskiego, w tym również wciągniętym

przymusowo do Wehrmachtu, dziesiąty (s. 224-244) ruchowi oporu nad Odrą w la
tach II wojny światowej, w tym i na Sląsku Opolskim. Natomiast rozdziały jede
nasty (s. 245-268) i dwunasty (s. 269-273) dotyczą okresu po zwolnieniu Autora
z obozu koncentracyjnego.

Intencją Autora było pisanie „o czasie mi znanym, a zwłaszcza o ludziach tego 
czasu godnych", a nie „swego życiorysu, ani pamiętnika" (s. 274), co sugeruje pod
tytuł. Czym jest w �wietle tego książka? Raczej wspomnieniem, choć zbyt dużo 
miejsca zajmują w niej opisy zaczerpnięte z literatury historycznej, pamiętników, 

a nawet archhvów lub wręcz długie cytaty. Niekiedy robi to wrażenie, iż Autor 
chciał po prostu opracov.rać pewien wycinek przeszłości, nie uwzględniając jednak 
całości doste;pnej literatury, lub potwierdzić niektóre twierdzenia wybrane z lite
ratury przedmiotu. Wszystko to waży niewątpliwie ujemnie nn kształcie Czasu na 
rozdro::ach i utrudnia lekturę książki. Konsekwencją jej koncepcji jest bowiem 
pov.;tarzanie spraw znanych już ze wcześniejszych wydawnictw i zatracanie wła
snego spojrzenia Autora na ów „czas". We wspomnieniach nie podjęto węzłowych 
problemów związanych z ruchem polskim jako całością i poszczególnymi częściami 
składowymi tego ruchu, mimo iż Auto1� tkwił w nich od dzieci11stwa. Dotyczy to np. 
szkolnictwa, harcerstwa czy ruchu akademickiego. Znalazły się natomiast w książce 
slogany w rodzaju: ,.Polak potrafi!" (s. 63). Jednocześnie stwierdzając brak odno
to\vania w literaturze wszystkich harcerzy polskich z Niemiec, którzy polegli 
\V II wojnie światowej, i pisząc, że „do tego spisu należałoby dodać jeszcze wiele 
naz,visk moich przyjaciół harcerzy" (s. 114), Autor nic wymienia nikogo. 

Pomaturalny okres w życiu Autora wspomnień był związany z Wrocławiem, 
ale !,ie tylko. Przed podjc;ciem studiów medycznych został bowiem wciągnięty na 
6 micsit:;<.:y do Arbcitsdienstu w Ncuhausen k. Cottbus. Ten fragment \vspomnień 
i po�więcony pobytowi w Wehrmachcie od listopada 1937 r. do marca 1939 r. za
wiera ciekawe uwagi o możli\vości zajmowania różnorakich postaw przez ludność 
polską we wrogich jej i przymusowych organizacjach niemieckich, hitlerowskich. 
Równoczd:1ie Autor pisze wprawdzie o życiu studentów polskich we Wrocławiu 
i ich zwi,1zkach z ruchem polskim, ale pomija problemy zasadnicze dotyczące sto
sunków między kierownictwem ZPwN i ruchem polskim a dwoma organizacjami 
studenckimi o::-az między samymi organizacjami studentów. Doceniając :.p. rolę 
stypcz-:diów ZPwN dla studiujących Pol::tków pisze tylko, iż „krc;pO\valo 1,as jednak 
uiależnicnie finansowe od berlińskit'i centrali ZPwN, margines bowiem swobod-
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nego dysponowania otrzymanymi funduszami był dość wąski" (s. 132). Wi docznej 
tendencyjności Autora wspomnień dowodzi fakt, iż tym razem pominął w relacji 
istniejącą literaturę, w której ukazano problemy polskiego ruchu akademickiego. 

Tendencyjny charakter mają też te fragmenty wspomnień, w których przed
stawiono relacje między Kościołem katolickim a ·ruchem polskim, a szczególnie 
przebieg pielgrzymki Polaków z Niemiec do Rzymu w listopadzie 1933 r. (s. 134 nn) 
w kontekście stosunków między Watykanem a Trzecią Rzeszą. Autor posłużył się 
tym razem znowu cytatami, w tym wypadku z Rzeczypospolitej Polaków E. Osmań
czyka wydanej w 1977 r. W tym samym roku relacja Osmańczyka ukazała się też 
w trzecim wydaniu innej jego książki (Byt rok 1945 ... ., s. 437 nn), która po raz pierw
szy ujrzała światło dzienne w 1970 r. Powtórzył ją też w propagandowym albumie 
z okazji 50-lecia ZPwN 1• Natomiast przed 1939 r. E. Osmańczyk, jako redaktor na
czelny Leksykonu Polactwa w Niemczech., inaczej niż po Il wojnie światowej przed
stawił postacie dwóch papieży (Piusa XI i XII) oraz przebieg wspomnianej wyżej 
pielgrzymki 2• Powyższa sprawa potwierdza w czytelniku przekonanie, iż Autor 
wspomnień zrobiłby lepiej, gdyby Czas na rozdrożach poświęcił tylko własnym prze
życiom i doznaniom oraz wydarzeniom, w których sam uczestniczył, a nie powta
rzaniu tekstów napisanych przez innych. Jest tak tym bardziej, że cytując wydane 
przez W. Wrzesi11skiego raporty konsulów polskich, odwoływał się do stron, które 
dotyczą innych treści niż te, o których pisał (zob. np. s. 154 ·nn). 

Do ciekawszych fragmentów wspomnień A. Warzoka należą niewątpliwie re
lacje o zmianach nastrojów części ludności we wsi rodzinnej w przededniu i po 
wybuchu II wojny światowej oraz o pobycie w obozie koncentracyjnym, choć i tu
jest widoczny wpływ literatury. Wspomnieniowy charakter zatraca natomiast 
szczególnie rozdział dziewiąty, a następny jest mało przejrzysty, choć też oparty 
na literaturze. Wprawdzie Autor włączył do niego informacje o własnych kontak
tach z końco wojny z niemieckim ruchem oporu, ale utrudniają one lekturę 
wspomnień, ponieważ losy swe po zwolnieniu z obozu w połowie 1940 r. A. Warz.ok 
zawarł zasadniczo w dwóch ostatnich rozdziałach. Były one związane ze służbą 
w jednostce sanitarnej Wehrmachtu, która działała na różny ch frontach wojny (w tym 
i we Wrocławiu, gdzie Autor zetknął się' z polskim ruchem oporu), a od wiosny 
1945 r. z amerykańskimi obozami jenieckimi. Uciekając w połowie sierpnia tegoż 
roku z obozu jenieckiego, Autor zgłosił się ,do polskiego obozu dla dipisów. Do 
Polski powrócił wiosną 1946 r. Nie jest to re lacja szczegółowa, zwłaszcza jeśli 
chodzi o okres powojenny, choć doprowadzona do rozpoc.:zęcia przerwanych wy
buchem wojny studiów medycznych we Wrocławiu. 

Zwrócono już uwagę na pominięcia niektórych spraw przez Autora wspomnień, 
choć jego prawem było pisanie o tym, na co miał ochotę. A. Warzok ma niewątpli
wie więcej do powiedzenia na temat spraw związanych ze stosunkami polsko-nie
mieckimi, a szczególnie polityką niemiecką wobec ludności polskiej, niż o ,vewnQtrz
nych sprawach ruchu polskiego. Chociaż by! świadkiem opozycji w ruchu polskim 
wobec politycznego kierownictwa ZPwN, milczy o niej konsekwentnie nawet wtedy, 
kiedy pisze o ludziach odgrywających w niej rolę wiodącą. Jednocześnie „czasu 
na rozdrożach" dla ludności polskiej w Niemczech nie kończyła bynajmniej zakoń
czona zwycięstwem aliantów II wojna światowa. Szkoda zatem, iż Autor kwituje
to tylko zdaniem, że „działacze byłego Związku Polaków w Niemczech nic byli 
popularni" (s. 227) po tej ,vojnic. Szkoda też, że zrezygnował z opisu życia \V obozie

1 H. Le hr, E. Osm a 11 czy k, Polacy spod znaku Rodła, Warszawa 1972, 
s. 93-95.

2 Leksykon Polactwa w Niemczech, wyd. fototypiczne, wstęp: E. Osma11czyk, 
Wrocław 1973. Zob. hasła Leksykonu: Pamiętnik Pielgrzymki Polaków z 1':icmit:c 
do Rzymu (s. 57-1), Pielgrzymk« do Rzymu (s. 58-1), Pius XI i Pius XII (s. 5D2). 
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dla dipisów, stosunku władz okupacyjnych do spraw polskich i stosunku lokalnych 
władz niemieckich do Polaków przebywających na terenie Niemiec po zakończeniu 
działa wojennych. 

Brak określenia we wstępie autorstwa M. Lisa edytorsko-redakcyjnej roli wy
dawcy a, mimo iż był on „jednym z pierwszych czytelników maszynopisu" A. Wa
rzoka i że pracował „nad nim z autorem" (s. ·B), jest przyczyną wielu uchybień. 
Nie wiadomo np. do czego odnieść tekst na s. 19 w wierszu 3. Brakuje miejsca 
i roku wydania oraz wydawcy (s. 22 przyp. 13 i s. 154 przyp. 162). Natomiast nie 
jest potrzebny nawias w ostatnim wierszu tekstu na s. 13. Istniała jednak potrzeba 
wyjaśnienia, iż wymienionego na s. 62 A. Lampe nie należy mylić z międywojennym 
działaczem komunistycznym o tym samym nazwisku i imieniu. Objaśnienie słowa 
, freikorps" jest z'ayt ogólne; zamiast „niemiecka formacja militarna" (s. 162 przyp. 
167) powinno być: ,,korpus ochotników" czy „korpus ochotniczy". Niekiedy brakuje
objaśnień, np. s. 132 (,,Grenzlandwanderung" - wędrówka pograniczna, przemiesz
czanie ludności pogranicza). Przetłumaczenie niemieckiej nazwy partii hitlerowskiej
(s. 144 przyp. 142) powino znaleźć sit:; wcześniej. Szwankuje również korekta, np.
powinno być: ,,rodu" zamiast „roku" (s. 107), ,,takich" zamiast „taki" (s. 274),
,,Ulitzka" zamiast „Ulitzek" (s. 288). Wymienionych przykładowo uchybień jest nie
stety więcej. Nie jest też dobre wykonanie pomieszczonych w książce ciekawych
skąd inąd ilustracji.

Leonard Smolka 

STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 
1945-1975. Aut.: J. Cichocki, S. Dąbrowski, J. Juchrtowski, W. Kalicki, M. Wolański, 
Warszawa 1980, ss. 177. 

W okresie ostatnich kilku lat środowisko wrocławskich historyków znacznie 
rozszerzyło badania tematycznie związane z historią najnowszą Dolnego Śląska. 
Efektem tej pracy to kolejno wydane książki B. Pasierba Życie polityczne Dol
nego ś!qska w latach 1945-1950, A. Kowalik PPR na Dolnym Ś!qsku oraz zbiorowa 
praca pod red. B. Pasierba Polski ruch młodzieżowy na Dolnym Ślqsku. 

Wydana ostatnio omawiana praca zbiorowa została napisana w formie popu
laryzującej osiągnięcia i dorobek Stronnictwa w trzydziestoletnim okresie jego dzia
łalności. Kierowana jest głównie do środowisk młodzieży szkół średnich oraz mło
dych członków Stronnictwa Demokratycznego. Zasadniczym walorem książki jest 
chronologiczny opis wydarzeń z zakresu rozwoju organizacyjnego i wzrostu liczeb
nego SD w poszczególnych okresach działalności Stronnictwa. Godnym uwagi jest 

8 Wydawca pom:ną! ponadto milczeniem już wcześniej opublikowane wspomnie
nia i opracowania A. Warzoka: Na Uniwersytecie Wrocławskim przed laty (Ci, co 
przetrwali. Wspomnienia Polaków z Dolnego Sląska, oprac. K. Fiedor i M. Orzechow
ski, Wrocław 1959, s. 90--132); Wspomnienia Opolan, t. 1 pod red. W. Kornatow
skiego, K. Malczewskiego, Warszawa 1960, s. 327-374; W 30 rocznicę Polskiego 
Gimnazjum w Bytomiu (,,Współczesność natchniona tradycją". Materiały z Plenum 
ZW TRZZ Opole w XXX Rocznicę Gimnazjum Polskiego w Bytomiu, 10 listopada 
1962, Opole 1962, s. 3-18, tabl.); Zawsze wierni ojczyźnie. Martyrologia Opolan w hi
tlerowskich kaźniach ( 1939-1945) (Martyrologia i walka Opolan 1939-1945, red. 
Z. Jaeschkc, Opole 1964, s. 18-37); ,,Patologia" - ośrodek sab'.łtażu i ruchu oJJoru
w KZ Bnc/ienwalcl (Kalendarz Opolski 1966, s. 354-----358); Czas nil ruzdrożach 
(Fragmenty wspomnień) (,,Opole", 1977, nr 12, s. 12-14). Wymienionych wyżej 
wspomnict'l A. Vvarzoka z 1959 r. nie odnotowała też w szczegółowym zestawieniu 
opolskiego piśmiennictwa pamiętnikarskiego Cz. M yk i ta - G Ie n s k, Pamiętnikar
stwo opolskie (Studia Śląskie, ser. nowa, t. 37, Opole 1980, s. 389-429). 
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fakt, iż jest to właściwie pionierska praca na taką skalę w naszym środowisku. 

Poprzednie, powstające w różnych okresach rozwoju organizacji, mają charakter 

wspomnień, nie najlepszej propagandy lub co najwyżej są przyczynkami. Jednakże 

ze względu na przyjętą przez Autorów konstrukcję pracy w formie monograficznej, 

rodzi się kilka uwag krytycznych. Stosunkowo uboga jest bibliografia, uwzględnia

jąca przeważnie materiały zgromadzone w Centralnym Archiwum Historycznym 

SD oraz Archiwum Wojewódzkiego Komitetu SD. Pominięto w większości artykuły 
publikowane w prasie dolnośląskiej szczególnie cenne w.spomnienia prof. Kulczyń

skiego (,,Gazeta Robotnicza" z 18 I 1957 r., Poznajemy naszych kandydatów. Rek. St. 

Kuiczyizski „Słowo Polskie", 9 I 1947 r.). W tekście nie znalazły s\vego odzwiercied

lenia prace doktorskie: E. Kusia Organizacje studenckie na Uniwersytecie Wro
cławskim w latach 1945-1956", U. Janowskiego PPS na Doinym S!qsku". z tego też 

względu nie prezentowany jest pogląd na rolę SD w procesie repolonizacji i zago

spodarowania Dolnego Sląska. Pominięto wkład „Klubu Seniora" w początkowym 

okresie działalności organizacji. Klub ten w znacznym stopiu przyczynił się do ja

kościowego wzrostu szeregów Związku Młodzieży Demokratyczej w latach 1946-1947. 
W znacznej . mierze problematyka zmiarny form działania SD w okresie błędów 
i wypaczeń pozbawiona została analizy mechanizmów politycznych, które w kon
sekwencji po,vodują, że organizacja akceptuje miejsce i rolę w systemie społeczno

-politycznym regionu i kraju. Z punktu widzenia merytorycznego w tekście za mało 
miejsca poświęcono okresowi poprzedzającemu obrady VI Kongresu SD. Burzliwy 
okres krystalizacji programu aktywnego udziału Stronnictwa na rzecz polskiej drogi 
do socjalizmu wymaga głębszej analizy różnorodnych tendencji przypadającej na 
lata 1956-1958, które ujawniły się między IX a XII Plenum KC PZPR w dolno
śląskiej organizacji stronnictwa. Z tego też względu pominięcie dorobku progra
mowego wypracowanego na przełomie 1956/57 przez Związek Młodzieży Demokra
tycznej regionu wymaga dal�zych badań i uzupełnień, co poz,voli nu okrdlenie 
obecnych przyczyn aktywności SD w różnorodnych kierunkach życia społeczno-po
litycznego Dolnego Sląska. 

Mimo pominięcia przez Autorów powyższej książki szeregu faktów i przyczyn 
ważnych dla prac o charakterze monograficznym, wypełnia ona lukc: w badaniach 
nad najnowszą historią życia politycznego regionu. Znacznie przybliża dorobek 
i osiągniQcia SD, a dzięki popularnonaukowej formie, w jakiej została napisana, 
trafia do szerokiego kręgu odbiorców. 

IIenryk Kobus 

R. G c I l e s, J. P a b is z, BIBLIOGRAFIA HISTORII SLĄSKA ZA LAT A
1945-1975. Red. nauk. R. Heck, Wrocław 1981, ss. 343. 

Vv 1981 r. nakładem '\Vyda,vnictwa ZNIO została wydana z przeznaczeniem 
dla szerokiego kręgu zaintereso\v,mych dziejami Sląska Bibliografia histori, ślqska 

za lata 1945-1975, którą opracowali R. Gdlcs i J. Pabisz. W słowie wstępnym do 
publikacji tej ni eżyjący już prof. R. Heck (jej redaktor naukowy) pisał „Spodzie
\1'amy Si(;, że przygoto\\'ana przez dr. R. Gcllcsa i dr. J. Pabisza sclektyw:1a biblio
grafia stanowić będzie cenną pomoc dla wielu ludzi i spotka sic; z dobrym przy
jęciem. Będzie ona służyć zarówno naukowcom, jak i amatorom, miłośnikom hi
storii całego Sląska, jego poszczególnych miejscowości lua regionów" 1. Słowa te nie
są jedyn 'e kurtuazyjnym gestem wobec Autorów. Wyrażają ,v istocie syntetyczną 
ocenę ich dzieła. 

1 R. G e·11 es, J. Pa bis z, BibUografia historii Śląska lfJ.Jj--1975, Wrocław 
1981, s. 11-12. 
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Nie jest ono pierwszym opracowaniem bibliograficznym dotyczącym Sląskc1. 
Zarówno przed wojną, jak i po wojnie ukazały się wielotomowe edycje bibliografii 
historii Sląska i w ogólności problematyki śląskiej�. Obejmują one jednak (ze 
\Vzględów oczywistych) wcześniej wydane pozycje. Bieżące potrzeby badaczy i mi
łośników historii śląska zaspokajały publikacje zestawów bibliograficznych na ła
mach „Sobótki" lub w postaci druków samoistnych, zapoczątkowane przez K. Ma
leczyńskiego i kontynuowane przez Autorów recenzowanego dzieła. Ogółem wy
dano 18 tego typu zestawów. Nie mogły one jednak spełniać właściwej funkcji, ze 
względu bowiem na małą objętość niektóre z nich nie były zaopatrzone w nie
zbędne objaśnienia, skorowidze itp. Mankamentów tych nie ma oczywiście recen-
zowana publikacja. 

Składa się ona z pi(':ciu części. Część A obejmuje: bibliografie i czasopisma ślą
skie, bibliografie zawartości czasopism; organizacja nauki, towarzystwa naukov,re; 
numizmatyka, medalierstwo, sfragistyka, chronologia, genealogia; biblioteki, archi
wa, muzea. zagadnienia geograficzne i przyrodnicze; kolonizacja i migracje; demo
grafia i socjologia; etnografia; archeologia; statystyka; zagadnienia językowe i naro
dowościowe; historia literatury; archi·tektury; sztuki plastyczne, konserwacja zabyt
ków; teatr, muzyka. 

Część B (.,Poszczególne zagadnienia") obejmuje: opracowania ogólne; zagadnie
nia gospodarcze; zagadnienia prawno-ustrojowe; historia szkolnictwa; historia kul
tury; kultura materialna; zagadnienia ochrony zdrowia i sport. 

Część C (,,Chronologia") to: zagadnienia ogólne; okres od czasów najdawniej
szych do połowy XIV w.; od polowy XIV do połowy XVI w.; od połowy XVI w. 
do 1807 r.; od 1807 r. do 1849 r.; od połowy XIX w. do 1917 r.; lata 1918-1939; 
lata 1939-1945; okres 1945-1975. 

Cz(':ŚĆ D (,,Miejscowości") obejmuje: zagadnienia ogólne i mikroregiony oraz 
Wrocław. Ostatnia część E (,,Osoby") obejmuje opracowania ogólne i poszczególne 
osoby. 

Bibliografia Ślqska R. Gellesa i J. Pabisza nie jest w prostej linii kontynuacją 
wcześniej wyda,vanych tego typu prac. Jest dziełem oryginalnym, uwzględniają� 
cym oczywiście ogromnq liczbę pozycji bibliograficznych uprzednio zarejestrowa
nych w innych zestawieniach. Oryginalność wyraża się głównie w konstrukcji, do
borze zagadnień, rozplanowaniu tematyki oraz selekcji pozycji bibliograficznych. 
Jest rzeczą zrozumiałą, iż Autorzy nie byli w stanie zarejestrować wszystkich prac 
o tematyce śląskiej, jakie ukazały się po 1945 r. Zmuszeni byli dokonać selekcji
or,1z ograniczyć informack bibliograficzną do danych podstawowych. Zrezygnowali
z artykułów prasowych (dzienniki, tygodniki), uwzględnili jedynie opracowania nau
kowe i popularnonauko'.\·2. Z literatury obcojęzycznej, zwłaszcza czeskiej i niemiec
kiej, zamkści!i jedynie \vażniejsze pozycje. Swoista selekcja dotyczyła także po
szczególr.ych regionów 7.iemi śląskiej. Najkorzystniej potn1ktowany zo,.tal Dolny
Sląsk, mniejsza liczba 7.arejestrowanych prac dotyczy Sląska Górnego, zwłaszcza
rcgio:m lrntowickiego, najmniej opracowań zamieszczono na temat Sląska Opmv
skiego. Region ten reprezentowany jest przez dzieła naukowe głównie w języku
czeskim.

Po·v:staje pytanie, czy zastosowana selekcja jest racjonalna i jakimi Autorzy 
kierowali sir: kryteriami wyboru. Stwierdzenie (w „Słowie wstępnym"), iż „elimi
nowano prace drugorzc;dne, pozycje popularyzatorskie i nie mające wiqkszego zna
czenia przyczynki cło dziejów lokalnych", nie precyzuje w sposób jednoznaczny 
zasad i m<Jtywów selekcji. Zauważyć należy, iż rezygnując z niektórych pozycji do
tyczących historii Śląska (Górnego, Dolnego, Cicszyhski�go), zamieszcza!lo tytuły 
i dane bibliograficzne kilku prac o tematyce lubuskiej oraz wiele pozycji niemiec-

2 Tamże, s. 23-27. 

9 - Sobótka 1-2/SZ 
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kich (RFN) o tematyce ziem zachodnich i północnych w ogólności (np. pozycje 153, 
154). 

Pewne zastrzeżenia budzi plan i struktura, jak również niektóre hasła i tytuły 
zagadnień. Pierwszy dział „A", obejmujący pozycje 1-197, zawiera zagadnienia 
ogólne, jest merytorycznie bardzo wartościowy (rejestruje wcześniej wydane bi
bliografie śląskie). Należałoby jednakże wyraźnie wyodrębnić go w spisie treści. 
Znak „A" (,,Ogólne") mylnie sugeruje bardzo szeroki zakres zagadnień (aż do znaku 
„B"), podczas gdy pozycje „ogólne'' to jedynie wspomniane bibliografie. Od strony 
konstriJkcyjnej bardzo przejrzysty jest fragment „Organizacja nauki, towarzystwa 
naukowe, zjazd" (pozycje 198-268). Nie można natomiast tego powiedzieć o na
stępnym (,,Numizmatyka, medalierstwo, sfragistyka, chronologia, genealogia", po
zycje 269-336). Wydaje się, iż pożądanym byłoby dodanie do tego fragmentu dy
plomatyki śląskiej (z zakresu tej dziedziny badań kilka pozycji, w istocie bardzo 
ważnych, umieszczono w dziale „C" - Chronologia). 

Trudno doszukać się przyczyn, dlaczego we fragmencie, o którym mowa, nie
które równorzr;dne co do wartości poznawczej prace umieszczone w różnych zesta
wach - np. Fudalej A. Herby miast województwa zielonogórskiego. Konsultacja 
naukowa Włodzimierz Dworzaczck. Nowa Sól 1974, s. 104, umieszczono w zestawie 
,,AJ Ogólne i źródła", pracę zaś o identycznej tematyce, Bąk J., Herby miast Gliwic, 

Pyskowic i Toszka. Ich geneza i symbolika (Zesz. Gliwickie 9, 1972, s. 165-174), 
umieszczono w zestawie „B) Zagadnienia szczegółowe". Wydaje się, iż obydwie 
prace należałoby zarejestrować w zestawie „B". 

Pewne niejasności budzą rozdziały: 5 „Zagadnienia geograficzne i przyrodnicze", 
dalej, 6, 7, 8, 10, 11 (z części A). Zawierają one bowiem pozycje bibliograficzne 
(w większości) dotyczące innych dziedzin nauki i wiedzy o $ląsku. Pozycje te 
mają bardzo luźny związek z historią tego regionu (np. poz. 556, 562, 587, 620 
i wiele innych). 

Ostatnia z uwag, jaka nasuwa się korzystającemu z niniejszej Bibliografii, do
tyczy skorowidzu. Wiadomo, jak ważną rolę spełniają indeksy w tego typu wydaw
nictwach. Wydaje się, iż być może nie najszczęśliwszym rozwiązaniem było umiesz
czenie w jednym wspólnym skorowidzu nazwisk, autorów, tytułów ważnych wy
dawnictw i miejscowości. Każda bibliografia przedmiotowa posiada ograniczony 
rejestr pozycji wydawniczych. Wynika to z niewątpliwej konieczności dokonania 
niezbędnej selekcji. Kryteriv. użyteczności tego rodzaju wydawnictw należy więc 
odnajdywać we właściwym doborze i szerokiej reprezentatywności pozycji biblio
graficznych. Wydaje się, że obydwa te warunki zostały przez Autorów recenzowa
nej bibliografii uwzględnione. 

Prezentowany tom bibliografii historii Sląska spełnia oczekiwania wszystkich 
zainteresowanych dziejami tego regionu, przede wszystkim zaś popularyzatorów 

. wiedzy o Sląsku. 

Stanisław Dąbrowski, Karo[ Fiedor 

ZNACZENIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA 
PROWADZENIA ROBÓT GÓRNICZYCH. Zbiór referatów, Katowice 1981, ss. 204. 

W dniu 16 VI 1981 r. w Katowicach, w świetlicy kopalni „Katowice". udbyła 
się konferencja naukowa poświęcona wykorzystaniu materiałów archiwrrlnych w za
gadnieniach eksploatacji i ochrony środowiska na terenach górniczych. Org:mizato
rami sesji byli Komitet Geocl€zji PAN, Wojewódzkie Archiw,i Pai\sh·,•ow,: w Kato
wicach i we Wrocławiu oraz Komisja Górnicza Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
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ników Górnictwa w Katowicach. Sesja miała charakter spotkania specjalistów 
z różnych dziedzin, w tym także pracowników uniwersytetów_ i archiwów pań
stwowych. 

Dorobek w zakresie wykorzystania materiałów archiwalnych dla potrzeb go
spodarki narodowej prezentuje się okazale. Widzimy tu nie tylko prace poświęcone 
rozważaniom teoretycznym 1, informacjom z bogatych i różnorodnych w treści zaso
bów archiwalnych 2, ale i sposobem gromadzenia i ewidencjonowania map gór
niczych•. Publikacje te stanpwią produklt działalności archiwów państwowych, roz
wijającej się zwłaszcza od 1976 r., kiedy to Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwo
wych do rzędu najważniejszych zadań wysunęła zagadnienie wykorzystania da
nych archiwalnych dla potrzeb nauki i gospodarki'· Szczególną rolę w tym przed
sięwzięciu odgrywa Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 5, organi
zator sesji poświęconych wybranym zagadnieniom Odry 6, górnictwu energetyczne
mu, kruszcowemu i skalnemu na Dolnym $1ąsku 7 oraz kartografii górniczej 8• 

Zagadnienie eksploatacji i ochrony środowiska na terenach górniczych ma zna
czenie szczególne. Wiąże się, zwłaszcza na $tąsku, z globalnym przeciwstawianiem 
się jego postępującej degradacji 0• Zahamowaniu procesów niszczenia środowiska 
naturalnego służą liczne inicjatywy, z których niektóre dotyczą m. in. przydatności 
archiwaliów do problemu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, opracowywania eks
pertyz, ochrony powierzchni miast, wreszcie do celów związanych z potrzebą od
twarzania stanu wyrobisk dziś już niedostępnych. 

Podstawę do tak ujętego zagadnienia dostarczają wyniki badań naukowych, 
niekiedy nawet cząstkowych. Są one rejestrem spraw, które ściśle się wiążą 
z aktualnymi i przysżlościowymi potrzebami gospodarczymi narodu i państwa. A po
przez informację aktywną, opartą bezpośrednio na materiale źródłowym, umożli
wiają wgląd w dorobek i doświadczenie poprzednich pokoleń. Mają też charakter 
stymulujący, albowiem mogą być wykorzystane do ukazania zróżnicowanych proce-

1 T. W a I i c h n o ws k i. Funkcje usługowe archiwów w rozwnj1i s1Joleczno-oo
spodarczym i kulturalnym kraju (Archeion, t. 68, 1979, s. 189-205 ; J. Pa bis z, 
Działalność archiwów państwowych na Dolnym Śląsku i ich funkcja regionalna 
(Informacja o zasobie Archiwum Państwowego w Legnicy, Legnica 1979, s. 9-29). 

z M. Kub a s  i k, Zagadnienie informacji w Archiwum Państwowym we Wro
cławiu (Archeion, t. 65, 1977, s. 330-332); J. Do mański, J. Pa bis z, Wybrane 
problemy geologiczno-górnicze w archiwach dolnośląskich (Archcion, t. 69, 1979, 
s. 217-223).

3 J. Dom a 11 s k i, J. Pa bis z, Zasoby archiwalne map górniczych i ich 
ewidencjonowanie (Archeion, t. 71, 1981, s. 49-:iB). 

4 Działalność naukowa archiwów polskich. I Konferencja Krajowa pracowni
ków naukowo-badawczych archiwów państwowycl).. Pnnań 28.IV.1977, red. T. Wa
lichnowski, Warszawa 1978; Archiwa w służbie gospodarki narodowej. II Krajowa 
konferencja pracowników naukotv?-badawczych archiwów państwowych, Katowice 
17 IV 1978, red. T. Walichnowski, Warszawa 1979; T. W a I ich n o ws k :, Kzenmkt 
rozwoju archni.;istyki pJ!skiej, Warszawa 1979. 

5 J. Pa bis z, Informacja o utworzeniu zespołu naukowo-badawczego zajmują
cego się sprawami współpracy archiwów paitstwowych z jednostkami gotµodar/d 
naroclowej (Archeion, t. 67, 1979, s. 319-323). 

8 A. Huczek, Konferencja poświęcona wybranym za.gadnieniom Odry (So
bótka, t. 32, 1977, nr 4, s. 557-558). 

1 S. ż y g a, Górnictwo energetyczne, kntszcowe i skalne na Dolnym Slqsku 
wczoraj i dziś (Sobótka, t. 33, 1978, nr 3, s. 427-474); M. Kub a s  i k, Wystav:�1 ar
chiwalna clotyczqca górnictwa i geolooii 1m Dolnym Slqsku z uwzględnieniem Gór

nego Sląska (i\rcheion, t. 66, Hl78, s. 354-355). 
s J. Dom n 11 ski, Sympozjum w \V AP we Wrodawiu na temat roli map 

w górnictwie (Archeion, t. 71, 1981, s. 313--315); Rola mapy w górnictwie. Materiały 
konferencyjne, Wrocław \973. 

o O::hrona środowi�k:i. Refleksje prawne, ekonomiczne i socjologiczne, red.
L. Lustacz, Wrocław 1979.
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sów struktura1nych gospodarki oraz do określenia wpływu poszczególnych czynni
ków na to zróżnicowanie 10.

W niniejszej publikacji wyróżniamy trzy wątki tematyczne. Pierwszy, o cha

rakterze ogólnym, dotyczy rozwoju techniki górniczej i jej wpływu na bezpieczeń
stwo pracy w górnictwie. Drugi, stosunkowo najobszerniejszy, poświęcony jest wy
padkowości w górnictwie, trzeci - szeroko tu rozumianej współpracy archiwisty 
z praktykiem zatrudnionym w resorcie górnictwa. Każdy z tych wątków stanowi 
w pewnym sensie zamkniętą całość. Wszystkie zaś trzy ukazują znaczenie wyko
rzystania wiedzy poprzednich pokole1i dla bieżących potrzeb gospodarczych. 

Autorem rozdziału, poświ<;conego rozwojO\\'i techniki górniczej i jej oddziały
waniu na bezpieczeństwo pracy w górnictwie, jest Jerzy Jaros. Autor w swoim 
referacie przedstawił przyczyny wypadkó,v górniczych, wskazując jednocześnie na 
niektóre sposoby zapobiegania katastrofom górniczym. Wzrost zagrożenia wiąże 

z initensyiikacją wydobycia węgla. Następnie omawia działalność władz górniczych 
zmierzającą do poprawy stanu bezpieczeństwa w kopalniach, uwypuklając niedo
stateczną ich troskę o warunki pracy w górnictwie, szczególnie w latach 1950-1955. 
Autor posłużył sic: wskaźnikiem śmiertclno:\ci wypadków \\' górnictwie do zilustro
wania przedstawionej tezy. Omawiając spraw<; bezpieczci1stwa pracy, uczony uwagę 
swą skoncentrował głównie na technicznych środkach zapobiegania katastrofom. 
S„koda, że w referacie zabrakło charakteryslyki ostatniego dziesięciolecia, a nade 
wszystko uwzgl<;dnienia pozostałych przyczyn wzrostu wskaźnika wypadków śmier
telnych, jak choćby forsowanie planó,,·, wyłączanie urządze11 napowietrzających 
(Zagłębie Miedziowe), system czterobrygadowy (praca w niedziele i świc:ta), nie
oficjalne wydłużanie dnia pracy (tzw. god?.iny kierownicze), okoliczno�ciowe czyny 
społeczne, represjonowanie górnikó\v za choroby (pozbawianie wysokich premii, wy

dłużanie czasu oczekiwania mi mieszkanie). za nieprzestrzeganie przepisów BHP 
(wysokie kary pieniężne), nabór do kopal!'1 osób ubiegających się o odroczenie 
służby wojskowej, praktykow,mie niegospodarno�ci (wysyłanie maszyn pod zawal), 
nomenklatura, pozbawianie górnikó-.\· opiek i prawnej p,zcd nadużyciami ze strony 
k;erown;ctwa i nadzoru, niespch!ianie prze,. ówczesne zwi,p.ki zawodowe swych 
powinności statutowych. Szkoda, że Autor nic rozwiną! myśli o przemianach w struk
turze wypadków, że nie wyjawił źródeł zakupu sprzętu górniczego (krajowe, zagra
niczne), intensywności modernizacji kopal,·1. że nic u!;:azal wpływu forsowania 
inwestycji priorytetowych na \':ypadko\\'ość w górnictwie, że nic dokonał analizy 
trafności zakupu poszczególnych urządzet'1 górniczych orc1z ich moralnego zużycia. 
Byłoby te:i interesujące dokc;nanie poró,\·n,1!!ia ws'.rnźnikó,.v wypadkowości do na
kładów inwestycyjnych. 

Wypadkowości w górnictwie .�ląskim w drugiej połowic XIX w. został poświę
cony referat Zofii Body-Krcżcl. Rzecz powsbb na kanwil• publikacji poświ(;conej 
nieszczęśliwym wypadko:n w górnictwie \n:gla i rud w o!u·ęgu Wyższego Urzędu 
Gór!1:czego we Wrocławiu. Autorka ukaz,lia zal�żności pomi,::dzy ,•:zrostem pro
dukcji a warunkami pracy w górnictwie. Z·.1,·rac,1 też U\\'ag� na to, że spadek liczby 
wypadków przy pracy był spowodowany roz,.vojem w Niemczech, w latach sic:dem
dziesiątych, silnego, niezależnego, socjaiistyc�.ncgo ruchu robotniczego. 

Również do przeszłości Gclwoluje się rd(:r·at Stanisława Michalkiewicza. Autor 
wykorzystał w nim także dane zcbrnne !Jrzc:>:e Jerzego .Jarosa, a zamieszczone 
w monografiach pcświc:co:iych hi,t0:·'i górnictwa w Polsce. Zdecydowana wi<;k
szość pracy lraktuje o wypadkowoki \V górnictwie polskim przed 19-!5 r. Szkoda, 
że Autor w swoich rozważaniach tak mało miejsca poświc;cil czasom Polski Ludo
wej, że pominął ostatnie dziesic;ciolccie. Należy żałować, że uczony nic uwypuklił 

10 Studia nad rozwojem spc!eczno-gosp:Jrinrc:ym makroregionu poludniow:i-za
chodniego. i\Iaterialy po konferencji, Wrccla\\' 19�8. 
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pczate,;hnicznych uwarunkowań wypadkowości w górnictwie, a przede wszystkim 
determinant doktrynalnych, przejawiających się w błędnej polityce inwestycyjnej, 
zagadnieniu wymiany towarowej Polski, a szczególnie sprawie warunków eksportu 
polskiego węgla do Związku Radzieckiego oraz specjalizacji Polski w systemie go
spodarczym RWPG. 

Kluczowym.jednak problemem sesji była kwestia szybkiej i efektywnej obsługi 
pracowników kopalf1 oraz przedsiębiorstw pracujących dla górnictwa przez archi
wistów. Referaty omawiające współpracę archiwisty z praktykiem zostały poświę
cone dwom nurtom spraw. Pierwszy dotyczy aktualnego stanu i kierunków dal
s2.ej współpracy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z państwową 
służbą archiwalną w dzicd�i_nie bezpieczeństwa pracy w górnictwie (Roman Kraus), 
drugi problematyce archiwalnej. 

Zakres spraw poruszanych w obu nurtach zagadnieri. jest ogromny. Obok gro
madzenia archiwaliów omówiono znaczenie map dla opracowywania odpowiednich 
ekspertyz, dla bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Problem zabezpieczenia ma
tniału archiwalnego w archiwach zakładowych jest bardzo złożony, na co zwracali 
uwagę Jadwiga Osojca, Jerzy Pabisz i Barbara Pazoła. Podkreślali, że archiwa za
kładowe w górnictwie utrzymane są na różnym poziomie, że sposób ich zabezpie
czenia jest różny, że wymagają ze strony administracji zakładów pracy specjalnej 
opieki, że wreszcie w różny sposób służą bieżącym potrzebom. 

W związku z powyższym należałoby przypomnieć postulaty B. Pazoły, zgło
swne w dyskusji, a mianowicie sprawę łączenia rozproszonych w zakładzie archi
wów pionu technicznego (inwestycje, geologiczne, miernicze, hydrologiczne), wyko
rzystywania materiału archiwalnego do bieżących potrzeb produkcyjnych zakładu, 
zabezpieczenia odpowiedniej bazy lokalowej, przeprowadzenia odpowiedniego prze
szkolenia personelu z wykształceniem technicznym oraz rozwijanie systemu infor
macji archiwalnej (technicznej). Postulaty te należy uzupełnić dodatkowo uwagami 
J. Osojcy i J. Pabisza o pilnej potrzebie nawiązania współpracy archiwów zakła
dowych z archiwami państwowymi celem sprawnego przepływu informacji waż
nych dla produkcji oraz przygotowania specjalnych referatów tematycznych oma
wiających poszczególne grupy materiałów archiwalnych (materiały techniczne) i ich
siczególną wartość.

Należałoby się również zastanowić nad potrzebą zorganizowania konferencji 
poświęconej stanowi archiwów zakładowych na Dolnym Sląsku. A wzorem spotkm\ 
archiwistów z praktykami można byłoby rozpocząć cykl konferencji z przedstawi
cielami towarzystw naukowych nad koordynacją działalności naukowej, nad usta
laniem wspólnych planów badawczych. 

Krzysztof Grygajtis 




