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Z. Bor a s, ZWIĄZKI SLĄSKA I POMORZA ZACHODNIEGO Z POLSKĄ
W XVI WIEKU. Poznań 1981, ss. 407. 

Związki Sląska czy Pomorza Zachodniego z Polską w późnym średniowieczu 
czy w czasach nowożytnych to zagadnienie, które do dziś nie doczekało się wszech
stronnego i pełnego opracowania. Wynika to nie tyle z braku materiału źródło
wego, ile ze złożoności problematyki i konieczności sięgania do wyników badań 
wielu dyscyplin nauki. Niewątpliwą przeto zasługą poznańskiego badacza jest za
jęcie się tym właśnie problemem. 

Wydaje się jednakże co najmniej dyskusyjne łączne traktowanie związków 
Polski ze Sląskiem i Pomorzem Zachodnim. SJąsk przez kilka stuleci stanowił inte
gralną część Polski i ten właśnie fakt w znacznej mierze determinował kształt 
i charakter późniejszych jego związków z resztą ziem polskich. Nie bez znaczenia 
dla owych związków był również rodowód książąt śląskich wywodzących się z dy
nastii Piastów i istnienie do początków XIX stulecia zależności organizacyjnej 
Kościoła na Sląsku od Gniezna. Pomorze Zachodnie należało do Polski tylko przej
ściowo, w tym przez kilkadziesiąt lat w XII w. jako lenno. Od XIII w. było zaś 
jednym z księstw Rzeszy Niemieckiej, a biskupstwo kamieńskie w tymże czasie 
podporządkowane zostało bezpośrednio papiestwu. Germanizacja tej ziemi, jak 
i miejscowych dyn:istó=, rozpocz�ła si� znacznie wcześniej niż na Sląsku. Dążenia 
książąt pomorskich do zachowania możliwie dużej niezależności od cesarzy i Bran
denburgii wytyczały kierunek ich polityki wobec Polski. Zwązki Pomorza Zachod
niego z Polską warunkowane powyższymi zjawiskami musiały mieć przeto inną 
genezę i oblicze. 

Praca Z. Borasa, jak pisze sam Autor we wstępie, dotyczyć ma naświetlenia 
niektórych tylko, i to politycznych, zdarzeń, .,słabo dotąd znanych bądź też nie
adekwatnie interpretowanych, o�wietlających związki polityczne Pomorza Zachod
niego i Sląska z państwem polskim" (s. 5), i stanowi zbiór studiów częściowo już 
publikowanych. Szkoda jednak, że nie zaznacz�·! Autor, jak to powinno być w zwy
czaju, tych faktów, naraża się bowiem od razu na zarzut nieadekwatności tytułu 
książki do jej treści. Nie zaznacz:,:! także Autor, który ze szkiców i w jakiej części 
wcześniej już opublikował. 

Całość pracy podzielił Autor na trzy części. Pierwsza, zatytułowana „Wprowa
dzenie", zawiera omówienie literatury i źródeł tematu, a także rozdział .,Procc�y 
integracji oraz dezintegrująca rola Kościoła i uniwersytetów". Rozdział ten ma cha
rakter podsumowania i stanowi uzupełnienie zamieszczonego na kot'lcu osobnego 
zakoóczenia. 

Część druga ,,Związki Sląska z Polską" składa się z sześciu rozdziałów. Roz
ważania Autora wbrew zapowiedziom zawartym we wst1;pie skoncentrowały się 
głównie wokół dziejów wewnętrznych przede wszystkim Sląska Opolskiego (roz
dział I, II, IV i częściowo V), a także na stosunkach gospodarczych i społecznych 
na Górnym Śląsku, zwłaszcza w pierwszej połowic XVI w. (rozdział Il). Ostatni 
zaś rozdział (VI) poświęci! Autor opisowi życia i dzialalnoścf księcia legnickiego 
Henryka XI. 
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W części trzeciej „Związki Pomorza Zachodniego z Polską" Z. Boras przedsta
\vił politykę Polski wobec Pomorza Zachodniego w dobie pierwszej wojny pół
nocnej (rozdział I). Dalej omówił okoliczności udzielenia Zygmuntowi Augustowi 
w 1569 r. przez książąt pomorskich znacznej pożyczki (rozdział II) oraz stanowisko 
książąt pomorskich wobec konfliktu Stefana Batorego z Gdańskiem (rozdział III). 
Ostatni rozdział (IV) poświęcił analizie życia i twórczości pomorski ego historio
grafa Cosmusa von Simmer. Trzr pierwsze rozdziały tej części to właściwie dzieje 
dyplomacji polskiej i pomorskiej na przestrzeni zaledwie kilkunastu lat. Włączenie 
szkicu o Cosmmie do tej części wydaje się niezbyt fortunne. Dojrzale życie i twór
czość tego historyka przypadają już na wiek XVII, a dzieła historyczne Simmera 
nie były przez Z. Borasa w recenzowanej pracy wykorzystywane. 

Całość zamyka osobne „Zakończenie" łączące się z treścią rozdziału III „Wpro
wadzenia" oraz streszczenie w języku niemieckim. 

Szczegółowiej nieco chciałabym ustosunkować się do tej części pracy z. Bo
rasa, która dotyczy związków Sląska z Polską. 

Głównym celem Autora było pokazanie. ,.jakie były jeszcze w XVI wieku 
związki Sląska z Polską" (s. 402). Zastanowić się więc trzeba, czy ów cel udało 
<ę Z. Borasowi zrealizować. W rozdziale I (�. 59-74) wspomnianej już czc;ści dru
giej zajmuje się najpierw Autor problemem rozbicia dzielnicowego na Sląsku Opol
skim, następnie omawia prnces jednoczenia tych ziem, wskazując na szczególną rolę 
dwóch ostatnich książąt piastowskich, Mikołaja II i Jana Dobrego. _ Zakończenie 
rozdziału stanowią wniosk; Autora. Stwierdzić trzeba, że nie wypływają one jed
nak z wcześniejszych rozważań Autora i są niekiedy gołosłowne. Dla przykładu 
podać można, że na s. 74 pisze Autor: ,.Panowanie pod koniec XV i w początkach 
XVI wieku polskich królewiczów na terenie księstwa głogowskiego i ich rola jako 
namiestników Sląska wpływały także polonizująca na obszar całego Śląska". Na 
jakiej podstawie Autor wysnuł taki wniosek, nic da się jednoznacznie powie
dzieć. W całym rozdziale trudno doszukać się choćby jednej wzmianki o Jagiello
nach, którzy przed objęciem tronu polskiego byli namiestnikami Sląska, nie mówiąc 
już o przykładach i ocenie ich działalności wynikającej z tytułu sprawowanej 
funkcji. Nieco dalej stwierdza Z. Boras: ,,szerzyły się [na Sląsku] polskie wpływy 
ustrojowe i sądownicze" (s. 74). Takie sformułowanie wymaga uzasadnienia, tym 
bardziej że w rozdziale zagadnieniem ustroju i sądownictwa śląskiego Autor 
w ogóle się nie zajmuje. 

Kolejny II rozdział (s. 75----121) poświęcił Z. Boras omówieniu stosunków spo
łeczno-gospodarczych na Górnym Sląsku w pierwszej połowie XVI w. Rozważania 
Autora skoncentrowały się wokół szeregu zagadnień, m. in. tworzenia się folwarków, 
rozwoju rolnictwa i hodowli, a także konfliktów narodowościowych. Wywody Auto
ra. zwłaszcza dotyczące problemów narodowościowych, bardziej .potwierdzają nie 
kwestionowany w literaturze rodzimej pogląd o polskości Sląska, niż ilustrują 
związki tej ziemi z par'lstwem polskim. 

Rozdział III (,. 122-14-±) to szczegółowa analiza treści dwóch najważniejszych 
dokumentów Jana opolskie-go - Ordunku górnego i tzw. Wielkiego przywileju.

Omówienie niewątpli\vie ciekav.re, nie wnosi jednak nic do problemu polsko-śląskich 
związków, potv.lierdza natomiast znaczny wzrost wpływów czeskich na terenie 
Opolszczyzny. Na s. 130-1:11 mamy bowiem następujący passus: ,,na wzór czeski 
stworzono jeden najwyższy sąd apelacyjny dla obu księstw (opolskiego : racibor
skiego) w Opolu ... rozprawa może toczyć się w języku czeskim, także wyrok ma 
być ogłoszony po czesku". 

W rozdziale IV (s. 145--177) przedstawi! Z. Boras zabiegi Jerzego Hohenzol
lerna o uzyskanie sukcesji •Jpolskiej. W zakończeniu bez związku z wcześniejszymi 
wywodami stwierdza Autor, iż „Zygmunt Stary miał formalne prawo do spadku 
[po Janie opolskim] ... ale nie przejawiał żadnych staraó, aby ... przejąć księstwo 
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zamieszkałe prawie wyłącznie przez ludność polską" (s. 177). Należałoby chyba wy
jaśnić, na czym polegało owo „formalne prawo do spadku" i z jakich układów 
ono wynikało. Wyjaśnienia wymaga także fakt, dlaczego Jan opolski, w którego 
księstwie „zamieszkiwała prawie wyłącznie ludność polska", wydał Wielki przy

wilej w języku czeskim i uczynił ten język językiem urzędowym. 
Dalszy ciąg zabiegów Hohenzol,lernów o opanowanie Śląska zaprezentował 

Z. Boras w kolejnym V rozdziale (s. 178-190). Nie zajmuje się Autor również w tym
rozdziale problemem związków Śląska z Polską, poprzestając na przedstawieniu zna
nych z literatury faktów dotyczących umów o przeżycie zawartych między książę
tami legnickimi a Hohenzollernami. Na s. 182 mamy wprawdzie jedyną wzmiankę
o Polsce, ale podaną w kontekście wydarzeń z 1525 r.

Ostatni rozdział (VI. s. 191-216) poświęcił Autor opisowi burzliwego i pełnego
przygód życia księcia legnickiego Henryka XI. Z. Bora� podał szereg wiadomości 
-świadczących o związkach Henryka z polskim dworem królewskim i panami pol
skimi. Przytoczone fakty i ich interpretacja są powszechnie znane choćby z wcze
śniejszych niż praca Autora opracowań J. Leszczyńskiego (Renesansowi Piastowie
.�[qscy, [w:] Ku.!tura artystyczna Renesansu. na $lqsku. w dobie Piastów, Opole 1975,
s. 9-24; Nowożytni Piastowie ślqscy, (w:] Piastowie w d:;;iejach Polski, Zbiór arty

ku.lów, pod red. R. Hecka, Wrocław 1975, s. 96-114).
Stwierdzić więc można, iż cel, jaki postawił sobie Autor w drugiej części, nie 

został zrealizowany. Nie podał Autor nowych faktów, które by pogłębiały naszą 
wiedzę o związkach Polski ze Śląskiem w XVI w. Konstrukcja książki jest nieco 
sztuczna. Poszczególne rozdziały nie łączy, jak zakłada Autor, ,,klamra wspólnej 
problematyki" (s. 5). 

Żałować należy, że nie ustrzegł się Autor szeregu pomyłek, które mniej obytego 
z historią czytelnika wprowadzić mogą w błąd. Zasygnalizować trzeba chofbY kilka 
tylko ewidentnych błędów. Na s. 8 pisze Z. Boras, iż jednym z autorów opisu Sląska 
był „Bartłomiej Stein czy Stenus. wywodzący się z polskiej szlacheckiej rodziny 
Kamińskich". Nie mamy dostatecznych dowodów potwierdzających polskie pocho
clzenie Steina, nie wolno więc Autorowi pisać tak, jak by �o był fakt sprawdzony 
i oczywisty. Znacznie poważniejsze zastrzeżema musi budzić dok.ona na przez -Z. Bo

rasa zmiana nazwiska Steina. Na s. 115 czytamy: ,,Bartłomiej Kamiński, czyli 
Stein". Zapis taki wymaga udokumentowania źródłami, w przeciwnym wypadku 
jest niedopuszczalny. 

Autor pisze również, iż dzieło Steina Descriptio tocius Si!esiae wydane zostało 
\Ve Wrocławiu w 1512. r. (s. 8). Jeśli Z. Boras rzeczywiście dotarł do takiego wyda
nia, powinien podać, gdzie się ono znajduje. W literaturze bowiem przyjęte jest, 
iż pierwsze wydanie tej pracy pochodzi z XVIII w. (zob. J. Janczak, Zarys dziejów 

kartografii ślqskiej do końca XV III wieku, Opole 1976, s. 28). Podobną pomyłkę 
spotykamy przy informacji o wydaniu dzieła J. Schickfusa. Z. Boras stwierdza, iż 
po raz pierwszy wydane zostało w Ołomuńcu w 1563 r. (s. 126). Daty życia 
J. Schickfusa (1574-1631) przeczą wszakże takiej możliwości.

Cenną rzeczą w pracy z. Borasa jest omówienie przez Niego we wstępie naj
ważniejszych źródeł do dziejów XVI-wiecznego Śląska i Pomorza, a także stanu 
badań w tym zakresie. Umknęła wszakże uwagi Autora istotna praca O. Karzela, 
Die Reformation in Obersch!esien Ausbreitung und Verlauf, Wilrzburg, 1979. 

Na zakończenie stwierdzić trzeba, że problem związków śląska z Polską nadal 
nie został opracowany, a wydanie w jednym tomie różnych prac tego samego autora 
,vymaga staranniejszego doboru tytułu calo�ci i przeprowadzenia bolesnej dla 
Autora, ale koniecznej selekcji jego prac. 

Westyna G!adkiewic::: 
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K. Ma 1 e czy 11 sk a, ZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE MIESZCZAN
DOLNOSLĄSKICH OKRESU RENESANSU, Wrocław 1982, Acta Universitatis Wra
tislaviensis No 564, Bibliotekoznawstwo X, ss. 103. 

Ukazanie się powyższej pracy na rynku księgarskim przyjęte zostało z dużym 
zainteresowaniem, zwłaszcza że omawiana przez Autorkę problematyka, niezmier
nie istotna dla zrozumienia i odtworzenia obrazu kultury renesansowej na S!ąsku, 
nie doczekała się w miarę pełnego opracowania. 

Licząca niewiele ponad sto stron praca składa się ze wstępu, sześciu rozdzia
łów, zakończenia, aneksu. bibliografii, streszczenia w języku niemieckim oraz in
deksu nazwisk. W tekście znajduje się 12 fotogramów listów, kart tytułowych ksiąg_ 
i ekslibrisów. 

Celem pracy, jak pisze Autorka we wstępie (s. 3), ,,jest próba przedstawie1}ia 
zainteresowa11 czytelniczych mieszczaństwa dolt10śląskiego" okresu Odrodzenia. Dla
czego „próba". wyjaśnia K. Maleczyń,ka dalej, .,twierdzając. iż znaczna część księ
gozbiorów uległcJ. niestet.,·. zniszczeniu cz�· zagubieniu; w�·,tępujące na druk<1ch 
dane provv-cniencyjne nie zawsze wskazują na biblioteki mieszczańskie (s. 8). ist
niejący zaś materia! źródłowy utrudnia całościowe i wszechstronne omówienie 
problemu. 

We wstGpie, obok omówienia literatury i bazy źródłowej, uzasadnia Autorka 
w sposób przekonywający zakres chronoJogiczn:-,·. geograficzn�- i rzeczo·.vy �wo ich 
rozważai'I. Jeśli chodzi natomiast o konstrukcjG pracy. zaznacza. iż została ona 
li' znacznym stopniu zdetcTminowana dostępnym materiałem (s, 10). 

W pierwszym więc rozdziale „Książka w okresie Renesansu" (s. 12-19) przed
stawiła K. Maleczy11s:.;:a przyczyny wzrostu produkcji książ:..i w Europie. :reść, 
jr,zyk i krąg odbiorców cirukowanych dziel. Autorka zwraca również uwugę. iż. 
występujący w litera turze pogląd, według którego czytelnicy renesansowi pocho
dzili głównie z warstw uprzywilejowanych pod względem ekonomicznym, w świetle 
aajnowszych bada11 nie da się utrzymać. Czytelnikami i właścicielami księgozbio
row oprócz patrycjutu i elity intelektualnej b:-,·li także drobni kupcy i rzemieśl
nicy (s. 19). 

W kolejnym rozdziale .,Ogólna charakterystyka mieszczai'lstwa dolnoślą�kiego 
i jego stosunku do książki -:s. 20-35) w:-,·kaza!a Autorka międz�· innrmi. iż szczegól
nym uznaniem społecznym cieszyli się 1u·dzie. nie t:.-Iko wykształceni w nowym, 

renesansowym duchu, ale także właściciele większ:vch lub mniejszych księgozbio

rów. W elegiach np. poświ,�conych wybitniejszym postaciom chwali się oprócz ich 

rozlicznych zalet również fakt posiadania wartościowych bibliotek (s. 23-24). 

Książka w owych czarnch stawała się nieodzownym atrybutem człowieka Renc:i
san�u (s. 2-l). Gromadzenie księgozbioró\v możliwe b)·ło dzięki licznym i dobrze 

prosperującym drukarniom na Sląsku. które dostarczał)· na rynek lokalny wielu 
druków, a także dzięki kolportażowi biążek z Zachodu. Szczegółowe badania prze

prowadzone przez Autorkę w)·kazują. iż cenne i liczne księgozbiory posiadał! pa
trycjusze, miejska inteligencja zawodowa i rzemieślnicy przede wszystkim z dużych 
ośrodków kultury - Wrodawia, Swidnicy, Jeleniej Góry. Legn·,c.\· l Brzegu. 

Analiza treści i jęz\·ka zachowanych bir;gozbio:·ów patr:,cjmzcws'.,ici1 1.Re

digerów. J. Cratona, W. Scholza, J. Monaviusa, A. Dudycza, Reichlów. M. Schil
linga. H. R�·b ischa i i:111;,·ch), dokonana w rozdziale „Zainteresowan:a czytt:1:1:cze 
patrycjatu śląskiego oraz ludzi z nim związanych (s. 36-60), pozwoliła Autorce 
na wyciągn i�cie szeregu wniosków. Zbiory patrycjuszy śląskich i elity intelek
tualnej by!:-,· dość zróżnicowane pod względem treści. przeważały w nich jednak 
księgi o tematyce tcologicz:1ej oraz dzieła pisarzy i poetów renesansowych. Języ
kiem dominującym w księgozbiorach była łacina, greka. hebrajski, języki narado-
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,ve (polski i niemiecki) natomiast były stosunkowo słabo reprezentowane. Oce

niając zainteresowania mieszczan poprzez pryzmat treści i charakteru gromadzo
nych przez nich bibliotek, stwierdza K. Maleczyńska, iż „elita miast śląskich 
interesowała się przede wszystkim współczesnym dorobkiem myślowym, rzadko 
tylko sięgając ku oryginalnej spuściźnie po starożytności. Królowały nauki huma-
1dstyczne, a nauki ścisłe znalazły . swój oddźwięk w księgozbiorach tylko okazjo
nalnie" (s. 38). 

Osobny rozdział poświęcony jest .,Księgozbiorom prawników, lekarzy i uczo
nych" (s. 61-70). Analiza „szczątków zbiorów" tej grupy mieszczan pozwala 
Autorce stwierdzić, iż obok książek specjalistycznych, gromadzonych zwłaszcza 
przez prawników, kupowano znaczne ilości pozycji z dziedziny teologii i literatury 
współczesnej. Jest to niewątpliwie argument potwierdzający wielopłaszczyznowe 
rninteresowania tej grupy Judzi. 

Najkrótszy, bo czterostronicowy, rozdział dotyczy „Księgozbiorów rzemieślni
ków, kupców i kramarzy" (s. 71-74). Mimo iż nie zachował sic; ani jeden spis 
ruchomości rzemieślników czy drobnych kupców (s. 71). znaki własnościowe na 

wielu egzemplarzach znajdujących się jeszcze dziś w bibliotekach śląskich wska
zują na zjawisko celowego i świadomego gromadzenia ksiąg w tym srodowisku. 
W księgozbiorach dominowały wszakże księgi o tematyce religijnej (około połowy 
całości zbiorów), pozycje z dziedziny medycyny, historii i prawa. Zbiory te były 
dość skromne. a mała ich liczebność była ,.najprawdopodobniej wynagradzana 
intensywnością lektury w sensie wielokrotnego odczytywania tych samych tek
stów, zwłaszcza w odniesieniu do ksiąg religijnych" (s. 74). 

W „Zakończeniu" (s. 75-82) zebrała Autorka wnioski z poprzednich rozdzia
łów, wykazała także, iż w świetle analizy księgozbiorów pod względem występo
wania w nich poloników oraz produkcji wydawniczej na Śląsku można mówić 
o dość dużym zapotrzebowaniu mieszczat'lstwa śląskiego na książkę polską i o spo
rym zainteresowaniu przede wszystkim historią i aktualną sytuacją polityczną
Polski (s. 78).

W „Aneksie" (s. 83-78) umieściła K. Maleczyńska wykaz ksiąg będących 
własnością rajcy świdnickiego P. Fibinga. Jest lu bodaj pierwszy tak p0lny ze
staw zawartości biblioteki tego mieszczanina świdnickiego, stąd w pełni uzasad
mone dołączenie go do całości pracy. 

Ciekawa praca K. Maleczy11skiej dostarcza wiele cennych informacji o kultu
rze umysłowej mieszczaństwa śląskiego. W pracy Autorka wykorzystała wiele 
1,ozycji naukowych z różnych dziedzin wiedzy, a badania źródłowe objęły 10 tys. 
druków (s. 8). Drobne, raczej „korektorskie" bh;dy pojawiające się przy pisowni 
r,azwisk (Fusillus zamiast Fusilius. Grossinger miast Gessinger (s. 32)) nie pomniej
szają wartości publikacji. Polemizować natomiast można ze st\vierdzeniem, że 
„Franciszek Faber z Otmuchowa był zaciętym wrogiem polskości" (s. 59). W świcllc 
e1nalizy prac Fabera (Sabothus, Bohemia, Idyllion de flummibus Si!esiae) ten. wy
stępujący nader czc;sto w literaturze pogląd nie da się utrzymać. Podobnie jak 
B Stein nie darzył Faber Polaków sympatią, natomiast nieprzychylnie, a nawet 
wrogo wyrażał się o Słowianach w ogóle, a o Czechach w szczególności (zob. 
Bohemia, Lipsk 1520, knlb 5 i 6). 

Westyna G!adkiew1cz 

E. Op a I i 11 ski. ELITA WŁADZY W WOJEWÓDZTWACH POZNAŃSKIM

I KALISKIM ZA ZYGMUNTA III, Poznań 1981, ss. 176 + ilustr. i aneks. 

Autor pojmuje skład elity władz�- bardzo szeroko, zaliczając do niej nie tylko 
senatorów duchownych i świeckich, starostów grodzkich, urzędników sądowych 
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ziemskich i grodzkich, lecz także przywódców szlacheckich. W tym ujęciu elita 
stanowi kategorię społeczną składającą się z szeregu zbiorowości dość znacznie 
różniących się od siebie. Autor postawił sobie za cel znalezienie elementów wspól
nych wśród tych zbiorowości. Postanowił zanalizować zakres władzy i prestiż 
społeczny członków poi;zczególnych zbiorowości zaliczonych do elitarnych, dociec, 
jakie czynniki integrowały elitę oraz zbadać jej otwartość i stabilność, jej pozycjQ 
polityczną oraz formy dz1ala!ności, w tym szczególnie zmierzające do umocnienia 
zajmowanej pozycji. 

Pracę otwiera warsztatowy wstęp, w którym uzasadniono wybór tematu. 
wskazano pytania, na które ma ona dać odpowiedź, oraz omówiono wykorzystane 
źródła i literatur<; przedmiotu. Podstawa iródłowa pracy jest bardzo obszerna. 
Żałować jednak należy, że Autor, informując o zakresie przeprowadzonej kwe
rendy, nie czyni tego jednorazowo, ale w sposób wyczerpujący we wstępie, lecz 
wraca do tych kwestii kilkakrotnie (m. in. s. 26 i 32). Zresztą informHcje zamiesz
czone we wstępie są dość mylące. Np. Autor zapewnia, że wykorzystał księgi 
grodzkie i akta prawno-majątkowe Wielkopolan (s. 16), a nieco dalej (s. 32)

sl\\·ierdza, że wykorzystał spośród nich jedynie księgi serii Resignat.iones, pomi
j;,.jąc pozostałe. Jest rzeczą zrozumiałą, że trud badań pominiętych ksiąg byłby 
ogromny, ale chyba nie bezowocny. Nie może być dostatecznym powodem nieobję
cia kwerendą tych ksiąg założenie, że prawdopodobieństwo natrafienia wśród nich 
1·,a interesujące informacje jest niewielkie. Tak zaś niestety uczynił Autor (s. 26).

Fodobnic, wbrew zapew:1ieniom Autora, także akta prawno-majątkowe Wielkopo
la:, znstały wykorzystane jedynie częściowo, pominięto przy tym chociażby zacho
wane w WAP w Poznaniu akta majątków ziemskich. Niepokój budzi też niewy
korzystanie ksiąg ziemskich, podkomorskich, a także akt miast prywatnych, które 
mogłyby rzucić ciekawe światło nie tylko na sytuacje majątkowe badanej katego
ri: społecznej, ale l na wzaJemnc stosunki i powiązania (szczególnie gospodarcze) 
\\·c·stępujące \V jej ramach. 

Liczne zastrzeżenia budzi literatura wykorzystana przez Opalit'lskiego, w szcze
gólności to, że nie sięgm1l on do ostatnich prac Jana Seredyki 1 i Anny Filipczak
-Kocur 2

• które ukazały się wiele miesięcy przed oddaniem recenzowanej książki 
cło ·druku. Obie one mogły rzucić nowe !\wiatło na podjęty przez Autora temat. 
Pominięto również znacznie wcześniejsze prace: S. Grodziskiego a, S. K. Kosa
kow$k iego 4, J. Seredyki 5, F. Siarczy11skiego e, H. Wisnera 1. Wiele też mogłyby 
wnieść prace W. S!adkowskiego s i K. Arlamowskiego 9, chociażb�- jako materia! 

1 R::ec::pospolita w o8tatnich latach panowania Zygmunta III (1629-1632). Za
r.'./S wewnętrznych cl::iejów politycznych, Opole 1978. 

t Sejm ::wyczajny z roku 1629, Warszawa 1979. Prace Opolskiego Towarzystwa 
I'rzyjaciół Nauk, Wydział I Nauk Historyczno-Społecznych. 

3 Obywatelstwo w s::l,1checkiej R::ec::ypospo!itej, Kraków 1963. 
4 Monografie historye::no-genealogiczne niektórych rod::in polskich, t. I-III. 

Warszmva 1857-1872. 
s Spór o wakanse na sejmie warszawskim 1627 (Sprawozdania Opolskiego To

warzystwa Przyjaciół Na.ik, Wydział I, seria A, nr 3 za rok 1965, Wrocław 1967, 
54-69); S::lachecka opinia publiczna wobec sukcesów szwecl::kich w Prusacl1 

u: 1626 roku (tamże, nr 2 za rok 1964, Wrocław 1966). 
s Obra.:: wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwed::ki('QO, t. I-IL 

L\\'ÓW 1828. 
1 Opinia szlachecka Hzeczypospolitej wobec polityki szwedzkiej Zygmunta. III 

'.." latach 1587-1632 (Zapiski Historyczne, t. XXXVIII, 1979, z. 2). 
8 Skład spolec::ny, wy:::naniowy i ideologia sejmiku lubelskiego w latach 1572-

IG48 (Anna!es Universita·:is Mariae Curie-Skłodowska, t. XII, Lublin 1960, 1957.
�c·ctio F). 

g Zapatrywania i dqżfnia. gospodarc::e sz'.achty c::erwonoruskiej w XVII wieku, 
Lwów 1927. 
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porównawczy. Sięgnięcie do nich było tym więcej wskazane, że wykorzystano 

analogiczną pracę J. Włodarczyka 10• 

Zebrany materiał zgrupował Autor w 4 rozdziałach: I. - ,,Wielkopolska elita 

władzy i czynniki ją integrujące", II. - ,,Czynniki warunkujące skład elity wła
dzy", III. - ,,Pozycja polityczna elity władzy w Wielkopolsce", IV. - ,,Pozycja 
polityczna wielkopolskiej elity władzy w Rzeczypospolitej". Dopełniają pracę anek
sy, w których wymieniono Wielkopolan sprawujących funkcje publiczne poza 
Poznańskiem i Kaliskiem oraz posiadających poza tymi województwami kró
lewszczyzny. Zamyka książkq spis wykorzystanych opracowań i źródeł. 

Konstrukcja pracy rodzić musi zastrzeżenia, jako że ciekawy i dość różno
rodny materiał wtłoczono do dość obszernych rozdziałów, których tytuły ogólni
kowo tylko oddają zawartą w nich treść. Ta komasacja w znaczny sposób utrudnia 
percepcję i tak już dość skondensowanego wykładu, czyniąc miejscami wywody 
Autora mało przejrzyste. Wydaje się, że z korzyścią dla pracy można by podzielić 
jej rozdziały na mniejsze podrozdziały. 

Ukazując w rozdziale I wielkopolską elitę władzy Opaliz'lski przedstawia 
\vysokość uposażeń pobieranych w związku z pełnionymi funkcjami przez człon
ków tej zbiorowości, następnie analizuje, jakie posiadali oni stanowiska w formal
:,ej hierarchii urzędów i jakie pełnili funkcje publiczne, podkreślając, że sprawo
\vanie ich było w zasadzie nieodzownym waru:1kiem kariery politycznej. Z kolei 
przedstawia sytuację majątkową osób zaliczonych przez siebie do elity i sposoby 
powiększania przez nie majątku. Wskazuje na jednoczący elitę charakter więzów 
r0dzinnych istniejących mimo podziałów na stare i nowe rody. Zwraca uwagę na 
dość wysoki poziom wykształcenia członków wielkopolskiej elity władzy, podkre
ślając, że wyznawanie religii protestanckiej nie uniemożliwiało wejścia w skład 
elity. W końcu wskazuje, że u podstaw fundacyjnej działalności elity władzy legły 
,vzględy prestiżowe. 

Przedstawiając czynniki warunkujące skład elity A u tor wskazuje, że należała 
do nich przede wszystkim polityka personalna króla, który dążył do pozyskania 
ludzi energicznych i popularnych wśród szlachty. Podkreśla, że na tę politykę miały 
wpływ osoby z otoczenia Zygmunta III i system protekcji, przy czym zaznacza, 
ie droga do objęcia wielu stanowisk wiodła też przez służbę na dworze i w kan
celarii. W końcu zwraca uwagę, że na tworzenie elity miała także wpływ szlachta, 
obsadzając szereg urzędów ziemskich i desygnując swoich nieformalnych przywód
ców. 

Ukazując w dalszej części wywodów pozycję polityczną elity władzy w Wiel
kopolsce Opaliński analizuje skład ugrupowań politycznych elity na tym terenie 
: przedstawia, jakimi argumentami politycznymi one się posługiwały (s. 103-113), 
\\" ko1i.cu analizuje pozycję członków elity na sejmikach średzkich. 

Podejmując w ostatnim rozdziale próbę scharakteryzowania pozycji politycznej 
elity wielkopolskiej w Rzeczypospolitej Auto1· zwraca uwagę na wyraźne dążenia 
jej czlo:1ków do wejścia poprzez małżeństwa w koligacje z możnymi rodami z in-
1,ych stron kraju. Wykazuje przy tym, że u podstaw tych dążei1 leżały zarówno 
względy prestiżowe, jak i chęć uzyskania politycznego poparcia oraz możliwości 
ctrzym;,wania królewszczyzn i sprawowania urzędów poza Wielkopolską. Podnosi 
przy tym Opaliński, że wielkopolska elita władzy cechowała się ekspansywnością 
i aktywnoscią polit�·czną, dążąc stale do umocnienia swojej pozycji. 

Nie ze wszystkimi stwierdzeniami Autora można się zgodzić. Przede \Vszystkim 
wydaje się, że zbyt szeroko pojmuje on krąg osób zaliczonych do elity. Gdyby 

bowiem dosłownie traktować zaproponowane przez niego kryteria (s. 15), do elity 

10 Sejmiki lęc::yckie, Łódź 1973. 
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tej należałoby zaliczyć nie tylko pi sarzy. regentów czy susceptantów, ale może 
nawet woźnych. Wydaje się, że do elity należałoby zaliczyć jedynie grupę wyż
szych urzędników sądowych ziemskich i grodzkich, np. od podsc;dka wzwyż. Nie
słusznie też chyba pomija Autor przy omawianiu czynników warunkujących skład 
elity wpływ tego, co zwykliśmy określać jako „silę przebicia" poszczególnych 
jednostek. Wydaje sic; też, że przece nia on znacznie pozycję polityczną wielkopol
,kiej elity. Wypadki p•Jlityczne przeczą jego wywodom o ekspansji i akty\vności 
politycznej tej elity. Wręcz przeciwnie, zdziwienie musi budzić fakt, że Wielko
polanie zajmując tak wysoką pozycję w formalnej hierarchii władzy odgrywali 
tak niewielką rolę. Myli tu chyba Autor ekspansję polityczną z ekspansywnością 
rodu, której tłem była jednak gospodarka, a nie polityka. żałować też należy, 
że nie zaakcentował Autor w sposób należyty podziałów i walk w ramach elity, 
podkreślając, że miała ona świadomość swej odrębności. $wiadomość taka niev,;ąt
pliwie istniała i była manifestowana na zewnątrz. Nie przeczyły jej jednak 
wewnętrzne podziały. Szkoda też, że nie spróbował Autor porównać elit;, wielko
polskiej z elitami pozo,.tałych części kraju. Byłoby to niewątpliwie trudne wobec 
braku prac podobnych do recenzowanej w tym miejscu, a odnoszących się do 
iunych regionów. Mimo to próba taka była chyba możliwa do przeprowadzenia. 

Przechodząc do uwag na tury drobniejszej wypada zaznaczyć, że trudno zgo
dzić si<;: z definicją Au�ora traktującą wyderka! jako kupno na raty (s. 46). Jak 
wynika z prac.,·. Opaliński nie rozumie, czym był w dawnym prawie pol::kim 
wyderka!. Szkoda. że nie zapoznał się w tej kwestii z pracą B. Lesińskiego 11• 

Dyskusyjne jest określenie ustroju Rzeczypospolitej w badanym okresie jako ,,mo
narchii mieszanej" (s. 6). Nie można też stawiać znaku równości międz.v �ejmem 
konnym a rokoszem (s. 7) ii. 

żałować należy. że zest:iwiając zilwilrlc w uncksic sphy Autor nie podał 
iródeł, z których zaczerpnął wiadomości o nominacjach na funkcję publiczną czy 
o nadaniu królewszczyz:1y, oraz dat nadania królewszczyzny czy pełnienia urzę
dów. Dotyczy to również licznych skądinąd ciekawych tabel; poza tab. 2 ani
z nich. ani też z tekstu pracy nie wynika, co było podstawą zawartych w nich
zestawień. Niezrozumiale są też zupełnie oznaczenia gwiazdkami niektórych po
zycji w tab. 1 (s. 37).

Uwaga natur,' wydawniczej: w pracy usiłowano zastosować skrócony sy�tem 
przypisów. lansowany od jakiegoś czasu szczególnie przez środowisko historyków 
opolskich. Polega on, jak wiadomo, na odwoływaniu się w tekście do w,·kazów 
iródeł i literatury oznaczonych numerami rzymskimi i wskazaniu pozvcji określo
r.ej liczbami arabskimi. z dodaniem ewentualnego tomu i oczywiście strony. Za
stosowanie tego nie najszczęśliwszego zresztą i utrudniającego kon:ys'tanic z pracy 
systemu nakłada na Autora i ,vydaw!1ictwo obowiązek zaopatrzenia kolc1nych 
pozycji spisu sto.sownymi numerami. \V recenzowanej pracy zaniedbano tego. ,to
sując jednak w tekście skrócony system przypisów. 

Szkoda. że zauważone wyżej usterki pomniejszają walor tej tak przecież po
trzebnej pracy i utrudniają korzystanie z niej. 

Jacek Sobczak 

11 Wyderek, c::y!i sprzedaż nieruchomości :: prawem odkupu w prawie polskim
ocł XV do XVII wieku (Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XXVIII. 1976, z. 1\.

'2 Z. Kaczmarc zyk, B. Leś n od or s k i, Historia państwa i prawa Pol
ski, t. II. Warszawa 1966, s. 245. 
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M. i L. Tr z e c i  a k o wsc y, W DZIEWIĘTNASTOWIECZNYM POZNANIU.
ŻYCIE CODZIENNE MIASTA 1815-1914, Poznań 1982, ss. 530. 

Książki poświęcone życiu codziennemu �ają od dość dawna ustaloną renomę, 
czytywane są chętnie, a dowodzą tego losy serii PIW-u, obejmującej długą listę 
pozycji tłumaczonych na język polski, a dotyczących życia codziennego w rozmai
l�·ch czasach i krajach. Barwniejsze są te, które dotyczą czasów dawniejszych 
i krajów odległych, bo niespecjalistom dostarczają informacji przeważnie mało 
znanych. Także w literaturze polskiej zajmowano się podobną problematyką. 
O Poznaniu w XIX w. niejedno napisał S. Wasylewski 1, natom:ast cytowana w oma
wianej książce praca J. Fedorowicz i J. Konopi11skiej, mimo podobnego tytułu 2, 

różni się formą i dotyczy bardziej prowincji. Tak więc potrzeba opracowania jest 
1;iewątpliwa. 

Współautor książki zajmował się już. nieraz historią Poznania w XIX w. 3•
,\ bez takiego przygotowania trudno było przystępować do złożonego zadania, gdyż 
iujmowanie się różn�·mi stronami życia w mie;cie wymaga doskonalej znajomości 
fróde!. Wśród tych ostatnich szczególnie ważne są pamiętniki, a wiadomo, że 
,.kopiec wspomnie11" pozna11skich jest, mimo poważnego dorobku, mniejszy niż 
llczba pamiętników ludzi z Warszawy czy Krako\va. Nic zresztą dziwnego, gdyż 
w zaborze pruskim, w tym także w Wielkopolsce, mniej było polityków i inte
lektualistów. Nie bez powodu Autorzy często powołują się na Mottego, ale sięgnęli 
także do bardzo wielu innych przekazów o rozmaitym charakterze. Zebrali też 
materiał niezwykle obfity, zadziwiające jest bogactwo szczegółów, nie brak przy 

tym fragmentów anegdotycznych, całość zaś podana jest czytelnie, co w podob
nym opracowaniu stanowi walor niepośledni. 

Tekst podzielony jest na 10 rozdziałów, w których kolejno omówiono: rozwój 
terytorialny i demograficzny miasta, pracę, mieszkania, stroje, jedzenie, zdrowie, 
życie rodzinne, szkołę, rozrywki i typy mieszkańców (tytuły podaję w dużym 
uproszczeniu, Autorzy sformułowali je atrakcyjnie). W każdym rozdziale uwzględ
x�ionil jest ewolucja, wyraźna w ci:igu XIX w. Zalety więc książki są niewątpliwe, 
znajdzie ona na pewno wielu czytelników, którzy nie zawiodą się biorąc ją do 
ręki. 

Przedstawiony wykaz zagadnień jest szeroki, niewiele można by do niego 
dodać. Niemniej wydaje się, że pewne uzupełnienia wzbogaciłyby obraz życia 
mieszkańców Poznania 4_ A więc stosunkowo mało jest o udziale w życiu politycz
nym: mam tu na myśli zwłaszcza tak masowe zjawisko, jak udział w wyborach; 
szczególnie prasa zawiera wiele ciekawego materiału (z zastrzeżeniem, że nie może 

1 Zycie polskie w XIX wieku, Kraków 1962; wśród najczęściej wzmiankowa
nych miast Poznat'l ustępuje Warszawie, Paryżowi, Krakowowi i Lwowowi. 

2 Marianna i róże. Zycie codzienne w Wiełkopo[sce w łatach 1890-1914, Po-
znań 1977. 

• Por. np. L. Trzeci ako wsk i, Walka o polskość miasta w Poznańskiem na
przełomie XIX i XX w., Poznat'l 1964; wspólnie z Z. B o r  asem, W dawnym Po
znaniu, Poznań 1974. 

' Ubocznie tylko wspominam o drobniejszych uzupełnieniach, np. na s. 195 
brakuje wzmianki o „panamach". które dostrzega każdy na fotografiach sprzed 
1914 r; na s. 37-1 o „Przeglądzie Wielkopolskim" rzadziej próbie stworzenia pisma 
kulturalnego; można by też wspomnieć o tak typowych dla zaboru pruskiego 
restauracjach z obszernymi salami, wynajmowanymi na zebrania; brak też o foto· 
grafice. W poszczególnych fragmentach informacje można by uzupełnić dodat
kowymi źródłami (np. o salonach pozna11skich sprzed 1830 r. inaczej, krytyczniej 
pisali St. E. Koźmian i K. Morawska (I z bliska, i z daleka, Poznat'l 1881). Wśród 
1,ajgłośniejszych pogrzebów wymieniłbym pochówek abpa Teofila Wolickiego w dniu 
21 XII 1829 r. 
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się to zmienić w zarys historii politycznej). Znacznie ostrożniej sformułowałbym 
postulat napisania czegoś o stosunkach z urzędami, to było, niestety, ,,życie co
c!zienne", albo wzmiankowania o służbie wojskowej, przez którą przechodziła 
znaczna część młodych mężczyzn (przyznam się, że nie wiem, w jakim odsetku 
poznaniacy służyli w V korpusie armii). Można by też więcej napisać o tym, jak 
poznaniak podróżował, czy to na letnie wywczasy, np. nad. morze l'.ZY w Karko
nosze {jest nieco opisów w pamiętnikach), co łączyło się ze wzrostem zaintereso
v·ania takimi terenami, jak Kaszuby (reportaże B. Chrzanowskiego), czy w inte
resach (czy i kiedy· typowe były wyjazdy do Wrocławia i Berlina? mowa je�t 
o wędrówkach czeladrnków, s. 84-85), niektórzy wędrowali w dalekie kraje (ale
obieżyświatem mieszkaniec grodu Przemysława bywa! chyba rzadko), czy z po
budek narodowych (jak wyjazdy do Galicji w r. 1869 i wielokrotnie później).
W ogóle Poznań został nieco wyizolowany od świata zewnętrznego, w każdym razie
nie wszystkie kontakty zostały ukazane. I tak np. prasa i niektóre pamiętniki•
pozwalają na przedstawienie poglądów pqznaniaków na mieszkańców innych miast
polskich 5•

Praca jest obszerna i żadną miarą nie powinna być rozszerzana, już choćby 
z tego powodu, że znaczny odsetek jej czytelników stanowić będą „niefachowi" mi
łośnicy przeszłości miasta. Skoro więc, słusznie Jub nie, proponuję pewne uzupeł
nienia, trzeba zastanowić się, czy nie można by czegoś skrócić. Niemal 2/3 książki 
tworzą 4 rozdziały o rozwoju terytorialnym i demograficznym, o pracy, szkole 
i rozrywkach. W pierwszym z nich. a jeszcze bardziej w drugim, sporo jest tego, 
co można by określić jako popularnie napisana historia społeczno-gospodarcza 
miasta, trzeci w zbyt znacznym stopniu jest historią szkolnictwa, w czwartym 
mieści się np. historia teatru - w nich więc widziałbym możliwość poczynienia 
skrótów. gdyż przekroczone zo.stuły gr.lnice „i;ycia codziennego··. 

Czwarty z wymien:onych rozdziałów nasuwa pewne uwagi dotyczące kon
strukcji całej książki. Niektóre rozdziały podzielone zostały na podrozdziały (roz

dział o rozwoju terytorialnym i demograficznym na 2, o pracy na li. o szkolnic
twie na 7). niekiedy niezwykle drobne {np. s. 13-1 1/3 część strony), gdy najdłuższy 
rozdział o rozrywkach pozostał nie podzielony. Jest to wyraźna niekonsekwencja 
! warto by ją w następn:;m wydaniu usunąć.

Wspomniany rozdział o rozrywkach pokazuje także życie kulturalne miasta:
zgromadzony bogaty materiał jest jakby pośrednią polemiką z dawnymi, pocho
dzącymi jeszcze sprzed 1914 r., pejoratywnymi ocenami Wielkopolski. jakie wyszły 
spod pióra A. Świqlochowskiego czy W. Feldmana; pisali oni wówczas o .,polskiej 
Beocji" i o „gasnącej kulturze". Tu i ówdzie Autorzy przyznają, że np. w drugiej 
połowie XIX w. ,,nic było sprzyjającej aur�· dla bardziej ambitnych periodyków" 

6 Odrqbn,,m zagadn:,miem je,t obraz poznaniaka w oczach warszawiaków cz:,

<.�alicjan; o t�·m Autorzy ani mogli, ani powinni pisać. Toteż nic w formie preten�ji, 
!l'cz tylko cickawo�lki dodajq opis karnawału poznańskiego. zaczerpni,�ty z „Prze
glądu Polskiego" w 1873 r. ,.Zw,,kle zaczyna się dopiero na d,va lub trzy tygodnie
przed fatalnym Popielcem. ale gdy raz przl'lamie lody. wre i gotuje się jak lawa
Wezuwiusza, dopóki z wycieńczenia i rozko,-zy nie skonu. Wic;c dzicr"1 po dniu bal
du samego rana, potem zaledwie parc: godzin w�·pocz�·nku. nastc;pn:e �niadanic
przeciągające się aż do obiadu. mordercz�· bakarat na resursie i znów każd.v
:;ię rzuca w wir tar'lca. J'o ulicach.· zwykle u nas tuk pustych. raz-bijają się kare.ty
z. liberiami. jakich by sic; najpierwsze stolice europejskie nie powstydził�·. u Kur
nr,towskich i �p. stnelc: qampan, "�·pie �ię złoto na cele dobrocz, nne. a pod
Kurnatowskirni ni<' tylko setki. ale nawet tv,dące przelewają sic: z jednej kie,zeni
w drugą. »Górą Wielkopolanie!« grzmią prz.,· wiwatach okrz,,ki i mógłbyś sądzić,
ż.c ż_vjem�· wśród najszc:z,;śliw.,z.,·ch czasów. że nam żadna tro�ka nic cinży na
głowic" (Przegląd Polski, R. VII, z. IX, Kraków 1873. s. 453). A było Io w rok po
smutnej rocznicy pierwszego rozbioru, w ogniu rozpoczynającego się kulturkampfu,
choć, co prawda, w okresie ciągle jeszcze mocnego okresu prosperity grynderskiej.
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(s. 371, dodajmy, że także dla pism satyrycznych i humorystycznych. ale jakiegoś 
„Bociana" można było wspomnieć), dominuje jednak obraz. bogatej działalności 
kulturalnej. 

Na pewno trudnym zadaniem było uwzględnienie ludności niemieckiej, sta
nowiącej w różnych okresach około polowy ludności tego miasta. Uważam, że 
Autorzy, którzy zapowiedzieli „życie codzienne" całego miasta, wyszli obronną 
ręką z tej sprawy; znaczna część informacji odnosi się także do Niemców, walka 
1:arodowa podkreślona została w stopniu odpowiadającym rzeczywistości. 

Na zakończenie parę uwag drobnych. W pracy Autorzy zamieścili kilka planów 
miasta (nawiasowo trzeba podkreślić, że oprawa ikonograficzna jest bardzo dobra), 
ale brak na nich części ulic wzmiankowanych w tekście; pod tym względem 
tekst jak by był przeznaczony dla mieszkańców dzisiejszego Poznania (może nie 
bez podstaw, bo stanowić oni będą na pewno większość czytelników), ktoś nie 
znający,, miasta może mieć kłopoty z umiejscowieniem ulic. Za to dawne naz.wy 
uzupełnione są dzisiejszymi zarówno w tekście (choć nie zawsze), jak i w wykazie 
na końcu książki (wykaz ten jest podwójnY, wyjaśnia dawne nazw�· dzisiejszymi 
i vice versa). Trafiają się w książce drobne. powtórzenia (s. 307 i 322 o dostępie 
cio gimnazjów, s. 452 i 453 o Rygierze). Nie wiadomo, skąd pochodzą niektóre 
cytaty (np. s. 316). Skoro mowa o rzadkich imionach (s. 269), sygnalizuję, że nigdy 
nie zapomrn� imienia Ojcumi!a (Kusztelanówna). Pamiątka Sedanu ściśle biorąc 
nie była obchodem oficjalnym (s. 299), tym do 1918 r. były urodziny króla pruskie
go, nie Tritzschler (s. 300), lecz Trutzschler, nie Czeczewo (s. 479}, lecz Czeszewo. 

Zebrało się więc nieco uwag, ale część z nich to najwyżej propozycje, inne 
są drobne. W sumie zaś książka jest bogata w treść, ciekawie napisana, a zarazem 
r1.etelnie ukazuje codzienne życie mieszkańców Poznania. Dotyczy okresu, gdy 
zaawansowany był proces unifikacji życia w miastach europejskich, obok więc 
odrębności wiele z tego, co tu znajdziemy, przypominało życie w innych miastach 
polskich. 

Arłam Galos 

J. Ja n cz a k. Z KUFERKIEM I CHLEBAKIEM. KARTKI Z PRZESZŁOSCI
l.'ZDROWISK I TURYSTYKI SLĄSKIEJ, Wałbrzych 1982. ss. 118. 

J. Janczak już niejeden raz sygnalizował swoje zainteresowanie dziejami tu
rystyki, zwla�zcza śląskiej 1• Może przed Jaty rozbudzili je Jego nauczyciele aka
demiccy. gdy na wykładach i seminariach wraz z milości<1 do swojego przedmiotu 
potrafili wszczepić chc;ć poznania zabytków przeszłości i piqlma ojczystego kraju. 
nie ograniczając sic; przy tym do czystej zachc;ty, lecz ruzcm ze studentami wy
ruszając na bliższe i dalsze szlaki (m. in. prof. prof. \V. Czapliiiski. J. Gierowski. 
K. Malecz.y11ski) z.

Recenzowana mulego formatu książeczka może być wzorem w�·śmienitcj po
pularyzacji wybranych fragmentów z przeszłości ziemi śląskiej, a równocześnie 
jej uroków krajoznawczych. Wynika to nie tylko z biegłej znajomości problcmat�·ki 

1 Dal temu wyraz w licznie drukowanych recenzjach, np. Z. Kluczyckiego. 
Zarys historii tury�l�·ki w Polsce „Sobótka", 1978. 

2 Pisze na ten temat m.in. F. Mincer w przygotowywanym tomie „Acta Univ. 
Wrat." w artykule „Władysław Czapliński jako uczony i wychowawca." 
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dziejów uzdrowisk i śląskiej turystyki, rzuconych zresztą na szersze tło, ale 

i z umiejętności selekcji przebogatego, choć nie zawsze jeszcze dobrze znanego 

materiału, a przede wszystkim zastosowanej formy przekazu. Autor osiągnął ten 

ostatni efekt, operując językiem pięknym, prostym, miejscami na poły gawędziar

skim, a także poprzez umiejętne wplatanie do własnego tekstu ciekawych źródeł, 

ciekawostek, czy też faktów mało znanych i wreszcie wierszy. Do tego doszły 

j!.:"szcze dobrze dobrane ilustracje z dawnych rycin i miedziorytów, a także ładna 

obwoluta, która przyciągnie niejednego czytelnika. 

Recenzując inne prace popularne zwracałem uwagę na niedobory, moim zda-

1,iem. zwyczaj unikania przypisów i ograniczania bibliografii. Pracy tej zarzutu 

takiego postawić nie można. Nie tylko dyskretnie zastosowano przypisy w tekście, 

które \\!Cale nie utrudniają korzystania z książki, nie przesadził przy tym Autor 

, ich ilością, ale jeszcze zaopatrzy! swoją pracę w bogaty, choć drobniejszym dru

kiem podan)· zestaw literatun' (w tym obcojęzycznej) i spis ilustracji wraz z po

daniem. skąd został)· one zaczerpnięte. 
We wstępie Autor podkreślił bardzo mocno walory krajoznawcze i uzdrowi

�kowe ziemi śląskiej, a że uczynił to nie tylko na podstawie literatury, ale i z autop
sji, przemawiają one mocno do czytelnika. Następnie dosyć szczegółowo omówił 

dotychczasowe prace poświęcone dziejom śląskiej turystyki i uzdrowisk. Wysoko 
przy tym ocenił prace wychodzące spod pióra miłośników poszczególnych regio

nów Śląska: geografów. historyków zatrudnionych w odległych muzeach i szkołach 

czy historyków sztuki, wyróżniając szczególnie R. Kincla oraz R. K. i T. Mazur
;;kich. Nie zawsze prace te są doceniane przez zawodowych historyków. Często 
słusznie historycy ci wytykają popełnione w nich błędy czy uproszczenia, lub też 

�kupianie uwagi tylko na polskich tradycjach ziemi śląskiej, co wytwarza wra
żenie, że na tych ziemiach nigdy nie było Niemców. Nie zwracają oni przy tym 
uwagi na wielką rolę integracyjną tych prac, na wytwarzanie poczucia więzi 

regionalnej i budzenia po prostu miłości do miejsca zamieszkania. Zresztą prace 
takie zapełniają w ten sposób lukę, za którą winę ponoszą właśnie zawodowi 
historycy. Wstęp zamyka podrozdzialik, w którym Autor zaatakował pojawiające 
się tendencje do zmiany obowiązujących nazw geograficznych pod pretekstem 

przywracania ich historycznego, pierwotnego brzmienia. Wyjaśnił przy tym zasa
dy, którymi kierował się w swoim opracowaniu. 

W następnej części „Nieśmiałe początki" J. Janczak przypomniał najstarsze 
dzieje śląskich uzdrowis:-;: i pierwsze budzące się zainteresowania turystyczne, nie 
tylko wśród rodzimych mieszkai'lców ziemi śląskiej, ale także wśród sąsiadów, 
a zwłaszcza Polaków z innych stron, którzy chętnie ją zwiedzali. W tym miejscu 
wydaje się, że można z Autorem podjąć polemikę. W czasach średniowiecza zna

czenie źródeł leczniczych i walorów krajobrazowych było na pewno nie doceniane; 
ówczesny człowiek nie dysponował przecież dostatecznie dużą ilością czasu wolnego, 
a gdy nawet go posiadał, to mia! ściśle narzucony przez różne instytucje sposób 
jego spędzania (kościół, państwo, czy też miasto). Natomiast u progu czasów no
wożytnych nastąpiła zasadnicza zmiana. Prąd towarzyszący humanizmowi i zmie

rzający do poznania piękna otaczającego świata miał znacznie szerszy zasięg 

oddziaływania na ówczesne społeczei1stwo niż powszechnie się to dostrzega. Wska

żę w tym miejscu na Z\Vyczaj organizowania przez mieszkańców Wrocławia wycie

czek podmiejskich. Powstają wtedy pierwsze przewodniki po podwrocławskich 

gospodach (Bressleuische Schlenderian). Zatrzymują się w nich wrocławianie nie 
tylko wówczas, gdy po długim okresie reformacji udają się z pierwszymi piel
grzymkami, choćby do s,1siedniej Trzebnicy, ale przede wszystkim gdy wybierają 
,;ię na niedzielny odpoczynek do sąsiednich lasów. To byli pierwsi wrocławscy 
1uryści. M. Wolański, który dokładnie poznał dzieje XVI i XVII-wiecznego Wro

cławia, przy okazji swoich odczytów i zajęć wskazywał, iż już wówczas w nie-
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których zawodach rzemieślnicy mieli zagwarantowane prawo do leczenia w po
wstających Śląskich uzdrowiskach. Wreszcie wzrost zainteresowania literaturą, 
sztuką i zabytkami, powstawanie u progu XVIII w. gabinetów osobliwości, swego 
TIJdzaju pierwszych prywatnych muzeów, które tworzone były nie tylko drogą 
zakupów czy darów, ale w trakcie zwiedzania różnych miejscowości, czy nawet 
wypraw w odludne okolice, pośrednio �wiadczą o wzroście turystyki. Naturalnie 
zgodzić się trzeba w całej rozciągłości z Autorem, że nie był to ruch masowy, 
taki z jakim mamy do czynienia w XIX w. 

Temu okresowi poświęcił J. Janczak kolejną część swojej pracy, wskazując 
w meJ na te wszystkie czynniki, od przemian społecznych po zmiany w sieci 
dróg, które przyczyniły się do rozwoju nie tylko uzdrowisk, ale i turystyki. Pod
kreślmy w tym miejscu, że nie uległ On tym naciskom, które do niedawna 
bardzo silnie dawały o sobie znać, tak iż ukazany obraz był na skutek akcento
wania np. bytności na Śląsku polskich turystów lub kuracjuszy wyraźnie wykrzy
wior.y. Jest to po prostu rzetelne przedstawienie całości zagadnienia: warunków 
rozwoju turystyki i uzdrowisk, rozmiarów tego ruchu i liczby leczonych kuracju
szy, tworzenia się organizacji turystycznych i ich form działania itp. 

Pracę zamyka szczegółowe omówienie interesującej Autora problematyki 
w XX w., w tym także działalności turystycznej organizacji polonijnych. 

Cała książeczka (używam tego terminu ze względu na jej format. choć liczy 
ona kilka arkuszy wydawniczych) jest wprawdzie adresowana przede wszystkim 
do miłośników turystyki, ale na pewno wzbudzi też zainteresowanie wśród dzia
łaczy stowarzyszeń regionalnych, gdyż znajdą w niej wiele interesujących infor
macji o swoich miejscowościach, a przede wszystkim godna jest zalecenia mło
dzieży i na pewno winna znaleźć się we wszystkich bibliotekach szkolnych. 

Krystyn Matwijowski 

J. O Ie k s  i ó ski, I NIE UST ALI W WALCE ... , Warszawa 1980, ss. 420.

Omawiana książka jest poświęcona ludziom, którzy zasłużyli się w walce 
o polskość ziem zachodnich i północnych. Kompozycję książki oparto na zasadzie
chronologicznej, dzięki czemu czytelnik ma możność śledzenia przebiegu najważ
niejszych procesów historycznych i społecznych na tych ziemiach od schyłku
XIV w. aż do 1945 r. Zarówno wydarzenia historyczne, jak i związane z tym
dzieje kilkudziesięciu bohaterów tej książki ukazują pewną ciągłość tradycji walk
Polaków o ziemie zachodnie i północne. Na ten aspekt zwraca Autor uwagę
w obszernym wstępie, który stanowi swego rodzaju wykład na temat polskości
ziem nad Odrą i Bałtykiem.

Na tle ekspansjonistycznej polityki niemieckiej wobec ludności słowiańskiej, 
a w szczególności polskiej, co wyrażało się w haśle „Drang nach Osten", rysuje 
Autor obraz walki ludu polskiego z germanizacją. Nasilenie tej germanizacji w dru
�iej połowie XIX w. wywoływało coraz częściej zorganizowany opór. W powstaniach 
wielkopolskich 1848 i 1918/19 r. walczyli chłopi z ziemi międzyrzeckiej i. babimoj
skiej, a wyrazem głębokiego patriotyzmu i bohaterstwa ludności polskiej były 
powstania śląskie: 1919, 1920, 1921 r. Mimo niepomyślnych wyników plebiscytu 
(}920 r.) na Powiślu, Warmii i Mazurach, wszędzie tam, gdzie Polacy żyli w zwar

i:ych skupiskach, ujmowano życie społeczne w formy organizacyjne. Powstawały 
więc szkoły, towarzystwa, czasopisma w języku polskim itp. 

Istotnym momentem w dziejach ruchu polskiego w Niemczech było powstanie 
Związku Polaków w Niemczech w 1922 r., organizacji kierującej tym ruchem 

s - Sobótka 2/83 
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w państwie niemieckim. Najcięższy do przeżycia i zarazem najtragiczniejszy był 
okres hitlerowski i cały okres II wojny światowej. 

Dając przegląd działalności i walki Polaków Autor pisze: ,,Polskości ziem 
zachodnich i północnych bronili przez całe stulecia ludzie wywodzący się z różnych 
stanów o różnych przekonaniach światopoglądowych i społeczno-politycznych. Ale 
mimo tych różnic łączyła wszystkich miłość do ziemi rodzimej i języka ojczystego 
oraz gorące przywiązanie do tradycji narodowych" (s. 40). I jakby na poparcie 
powyższych słów Autor prezentuje sylwetki 61 postaci, których biografie zawarł 
na kilkuset stronicach książki. 

Galerię postaci zaczyna Jan Bażyński (ok. 1390-9 XI 1459), szlachcic, właści
ciel dóbr ziemskich w okolicach Ostródy i Braniewa, który był czołowym przy
wódcą opozycji antykrzyżackiej w Prusach. Wśród następnych znajdują się między 
innymi: Wa·wrzyniec Konvin. Krzysztof Niemirycz, Józef Szafranek, Juliusz Ligoń, 
Karol Miarka, Norbert Bo11czyk, Konstanty Damrot, Józef Wajda, Michał Kajka, 
Kazimierz Lisowski. Micha! Lengowski, Jan Styp-Rekowski, Kazimierz Jaroszyk, 
Franciszek Juszczak, Jan Baczewski, Arkadiusz Bożek, Franciszek Jujka i inni. 
Jako ostatni został pn:edstawiony Aleksander Omieczyński (12 XII 1909-10 IX 
1941). działacz Polonii szczecińskiej, nazywany przez Niemców „wodzem Polakó,v 
!'zczecińskich", którego imię nosi Szkoła Podstawowa nr 62 w Szczecinie. 

Książka zawiera wyłącznie sylwetki osób nie żyjących narodowości polskiej, co 
sprawia, iż Autor w sposób świadomy i zamierzony zawęża poruszaną tematykę 
tylko do \\·�·branych zagadnie!'1. Ponieważ książka ma charakter popularnonauko
wy i jest pisana głównhi z myślą o młodym pokoleniu Polaków, Autor stosuje 
różne formy wypowiedzi; wzbogacając je cytatami z różnych dokumentów i utwo
rów literackich. Ponadto książka zawiera 92 ilustracje. Wszystko to sprawia. że 
Lzyta �i<.; ją z zainteresowaniem. Dla l11teresuiących się powyższą tematyką Autor 
zamieści! na kolicu książki wybór literatury przedmiotu z uwzględnieniem :1aj
nowszych i najważniejszych publikacji. 

Janusz M. Kupczak 

DZIEJE GÓRNEGO SLĄSKA W LATACH 1816-1947, pod red. F. Hawranka, 
Opole 1981, ss. 595 •. 

Kilka cech tej książki zasługuje na wspomnienie. Pierwszą jest jej zakre,; 
chronologiczny. Data początkowa to utworzenie rejencji opolskiej, końcową tłu
maczy się integracją „w sposób globalny z całym krajem" i zatarciem „dawnych 
regionalnych właściwości" (s. 7). Pierwsza data wydaje się w poważnej ·mierze 
umowna; w praktyce ze względu na zamieszczenie we wprowadzeniu szkicu histo
rii Górnego Sląska w poprzednim okresie, a także wzmiankowanie w rozdz. I fak
tów sprzed 1816 r., uległa ona w częgci zatarciu. Jeszcze bardziej umowna jest 
data końcowa, narracja koóczy się w praktyce na wyborach z 1947 r. 

Teoretycznie niemal wszystkie historie Sląska, obejmujące dłuższe odcinki 

czasu, nie ograniczały się tylko do jego części; w rzeczywistości wiele opracowa1i 

* Redakcja przewidywała omówienie książki Dzieje Górnego Slqska w latach
1816-1947 w postaci dwóch wypowiedzi. \\Tobec niedostarczenia zasadniczej recenzji 
z.amieszczamy (jako pierwszy) głos uzupełniający, który nie zawiera pełnego omó
wienia pracy. Ponieważ cło Redakcji napłynęła także druga recenzja omawianej
książki, częściowo zbieżna z poprzednią, znaczenie pracy powoduje, że uznano za
stosowne zamieszczenie ob;,.r omówie!'1.
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polskich mało wykraczało poza Śląsk Górny. Choć więc Koneczny, Piwarski czy 
Popiołek zamieścili w tytule określenie „Śląsk", pod tym względem nie tak znowu 
\\'iele różnili się od nowego · opracowania. 

Wiadomo, że termin Górny Śląsk nie jest jednoznaczny; czasem rozumie się 
pod nim nawet tylko rejon przemysłowy (choć na pewno nieściśle), kiedy indziej 
rejencję opolską, jeszcze w innych wypadkach dołącza się do Górnego śląska 
także Śląsk Cieszyński lub jego część, która po I wojnie światowej weszła w skład 
państwa polskiego, wreszcie w skrajnych wypadkach dodaje się Zagłębie Dąbrow
skie (najczęściej gdy za punkt wyjścia bierze się granice województwa śląsko
-dąbrowskiego). Oczywiście, cały czas mówię o okresie, którego dotyczy omawiana 
praca, bo inaczej jest np. z czasami do 1740 r. Warto by -te sprawy uporządko
wać, co, rzecz prosta, nie jest możliwe w ramach krótkiego omówienia. Mniej mi 
przy tym chodzi o definicję określenia, a bardziej o to, jakie tereny bierze się 
pod uwagę w pracach naukowych. W Dziejach zastosowano pojęcie Górnego śląska 
w szerokim znaczeniu, z tym że od początku mowa jest o Śląsku Cieszyńskim 
(ale w latach międzywojennych znika ta jego część, która znalazła się w grani
cach Czechosłowacji), znacznie później (chyba dopiero na s. 262, w rozdz. poświę
conym okresowi lat 1914-1921) pojawia się Zagłębie. 

Zagadnienie nie jest nowe i Autorzy tej książki nie pierwsi się z nim zetknęli 
(dla przykładu podobne kłopoty z Kaliskiem mieli autorzy Dziejów Wielkopolski). 

Idealnego wyjścia z sytuacji nie ma, a więc i do zastosowanego można mieć pre
tensje. I tak np. fragmenty o Śląsku Cieszyńskim są jakby doczepione, w nieco 
inny sposób w różnych rozdziałach. Opowiadałbym się w podobnych pracach za 
wyjściem odmiennym. W historii poszczególnych krajów bierze się pod uwagę 
każdorazowe terytorium (są, co prawda, od tego wyjątki, ale z nie najlepszymi 
�kutkami), a w wypadku Sląska granic z XIX w. nie stosuje się przecież do 
c,kresu sprzed 1740 r. Przed 1914 r. pod określeniem S!ąsk Górny nie rozumiano 
Sląska Cieszyńskiego. Także względy praktyczne (np. źródła, a w nich dane �ta
tystyczne) przemawiają w moim przekonaniu za tym, aby pojęcie Górnego Sląska 
dostosowywać do poszczególnych olffesów. 

Sprawą na pewno niełatwą i rzadko kiedy rozwiązywaną w sposób nie bu
dzący zastrzeżeń jest kwestia ujednolicenia tekstu pracy zbiorowej. Wydaje się 
przy tym, że praca popularnonaukowa wymaga większego ujednolicenia, bo wów
czas tekst staje się „strawniejszy" także dla mniej wprawnego czytelnika. W Dzie
jach Górnego Śląska dostrzec można sporo odchyleń od tej zasady. W różny sposób 
dobrane są proporcje dla poszczególnych zagadnień (np. w pierwszej połov.:;e 
XIX w. całe fragmenty to dzieje administracji pruskiej - drobnym przykładem 
może być zdanie: ,,Za rządów Hippla wybuchło w Królestwie Kongresowym po
wstanie listopadowe", s. 53; różne jest nasycenie tekstu szczegółami, trafiają się 
nawet różnice w terminach, np. raz siedlacy, raz sied!ocy; ze względu na zaintere
sowania Autora rozdziału o latach 1850-1890 szczególny nacisk położył on na 
migracje). 

Skoro wspomniałem o popularnym charakterze książki, to w wielu fragmen
tach liczba szczegółów jest stanowczo za wielka, nieraz także i język nie sprzyja 
komunikatywności. 

W swoim założeniu praca poświęcona jest głównie dziejom politycznym. Je
żeli miało to służyć do wytłumaczenia pominięć z zakresu dziejów gospodarczych, 
zgoda. Gorzej natomiast, że założenie takie spowodowało pominięcie dziejów kul
tury materialnej i duchowej, że zabrakło tego, co można określić życiem codzien
nym, i innych podobnych kwestii. 

Do najważniejszych spraw zaliczyć należy próbę określenia ogólnego charakteru 
pracy, elementów kompendialnych i· syntetycznych. Pierwsze ułatwiają znalezienie 
danych faktycznych, drugie - trudniejsze do realizacji, szczególnie w pracy zbio-
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rowej - czynią ją ciekawszą. Omawiana praca nie jest konsekwentnie rozbudo
wana ani w jednym, ani w drugim kierunku. Tabelami operuje tylko jeden Autor 
(to zresztą także przykład niejednolitości tekstu); tymczasem odpowiednio dobrane 
i skonstruowane z dopuszczalnymi w takich wydawnictwach uproszczeniami po
zwoliłyby na uwolnienie tekstu od wielu zbyt szczegółowych rozważań. Mapy do
tyczą tylko niektórych fragmentów dziejów Górnego Sląska (okres po I wojnie 
światowej, porównywany z latami tuż przed nim, oraz czasy II wojny światowej), 
nie ma też korelacji między nazwami geograficznymi występującymi w tekście 
i oprawą kartograficzną. Podobnych usterek jest więcej. Dla uzasadnienia zaś, 
Że nie jest to synteza, wystarczy przypomnieć różnice w sposobie ujmowania pro
blematyki przez różnych Autorów. 

Skomplikowaną i dyskusyjną sprawą jest sposób i zakres pisania o Niem
czech, Niemcach i sprawach niemieckich. Autorzy byli o tyle w lepszym położe
niu, że zajmowali się tylko Sląskiem Górnym, na którym ludność polska przeważała 
liczebnie, a wśród Niemców poważną rolę odgrywali przedstawiciele aparatu pań
stwowego i tzw. klas wyższych. Przy wszystkich zastrzeżeniach należy stwierdzić, 
że w tym zakresie jest w pracy więcej pominięć niż w innych dziedzinach (jedynie 
dla przykładu - o niemieckiej wielkiej własności ziemskiej i o arystokracji wraz 
z. wymienieniem gló�'Tlych rodzin mowa jest dopiero w rozdziale o województwie
śląskim w Polsce w okresie międzywojennym, s. 381; chyba nie ma wzmianki
o Górnośląskim Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych czy o Huttenpartei).
Jeżeli nie opracuje się także dziejów Niemców na Górnym S!ąsku, gdzie stanowili
oni bądi co bądź około 40•/o ludności, zostawi się to zagadnienie całkowicie do 
dyspozycji historiografii niepolskiej.

Jeszcze bardziej złożony jest problem umieszczenia Górnego Sląska na tle sy
tl.lacji pań3�w. w których :;ii: znajdował. Pud tym wi.ględem Autorzy poszlt w róż
r.ych kierunkach. Np. w rozdziale o Śląsku Opolskim w latach międzywojennych 
znacznie więcej jest o sytuacji, stosunkach i wypadkach w całych Niemczech niż 
w rozdziałach pozostałych (rzecz inna, że w tym fragmencie niekiedy zaciera się 
granica tego, co dotyczy tylko Górnego Sląska, a co całych Niemiec, np. gdy mowa 
jest o trzech kampaniach wyborczych w 1924 r., s. 339, brak stwierdzenia, że dwie 

· kampanie miały miejsce w całym państwie, a wybory z 21 września tylko na Gór
nym $ląsku). Często dzieje Górnego Sląska oderwane są od sytuacji na innych te
renach Niemiec, a także Polski.

Gdy mowa o ruchu polskim na Górnym S!ąsku w XIX w., w sposób zdecy
dowany przeciwstawiono się wpływom „wielkopolskich agitatorów"; zagadnienie jest
dość dawne i poruszane wielokrotnie. Swój początek wzięło ze zwalczania argu
mentacji władz i nacjona!istycznrch ugrupowaó niemieckich, przypisujących cały
ruch polski wpływom zewnętrznym. Po tak długim czasie warto by spokojnie
zanalizować cale zagadnienie. gdyż oddziaływanie płynące z innych dzielnic pol
�kich, szczególnie z Poznańskiego, było zupełnie naturalne, jak równie oczywiste
jest, że nie wystarczałoby do wywołania ruchu o takiej sile, jak polski ruch na
rodowy. W tym celu należałoby zestawić wszystkie formy wzajemnych stosunków,
nie ograniczając się tylko do roli „pionierów odrodzenia narodowego". W grę
wchodzą takie zagadnienia, jak np. struktura życia organizacyjnego, w której wi
dać i naśladowanie wzorów z Wielkopolski, i czerpanie z innych źródeł, nie wy
łączając organizacji niemieckich, i tworzenie form własnych. To samo dotyczy
rozwoju prasy, działalności polity,cznej i innych jeszcze kwestii. Bez podobnego
bilansu, byle sporządzonego w miarę możliwości sine ira et studio, wypowiadane
sądy będą nadal niepełne i dy�kusyjne.

Chwalebny ską<linąd patriotyzm górnośląski spowodował tendencję do pod
kreślania odrębności i niezależności od Sląska Dolnego. Gdy mowa o ruchu pol
skim, nie ma to. oczywiście, żadnego znaczenia, ale w innych wypadkach prowadzi
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do takich pominięć, jak brak wzmianki o ponownym podporządkowaniu Opola 
Wrocławiowi w 1938 r. (mowa jest natomiast o utworzeniu prowincji górnośląskiej, 
s. 320). 

Do słabiej opracowanych zagadnień należą dzieje Kościoła; odbija się to także
r,a podawanych faktach. Dla przykładu nie znalazłem wzmianki o utworzeniu bi
skupstwa katowickiego, a o biskupie Adamskim mowa jest dopiero w latach 1940-

1941 (s. 458-459). Jak na pracę, w której spory urywek (s. 69-72) poświęcono 
Rongemu, pominięcia takie są paradoksalne. 

W uwagach swoich zatrzymałem się tylko na niektórych sprawach, z tego też 
powodu pomijam sprawy szczegółowe, choć w tym zakresie trafiają się ewidentne 
pomyłki (np. gdy mowa jest o wyborach do sejmu pruskiego w 1908 r., s. 239 -

Polacy górnośląscy nie mieli uprzednio tam swoich przedstawicieli i ze względu 
na ordynację wyborczą nie mogli nigdy zdobyć mandatów bez poparcia Centrum; 
pal'lstwa trójprzymierza to co innego niż pal'lstwa centralne, :,. 259). 

* * 

* 

Adam Ga[os 

Przy szeroko rozbudowanych, prowadzonych w kilku ośrodkach naukowych 
badaniach nad dziejami Sląska, licznych wydawnictwach, zastanawiająco nikły 
jest dorobek polskiej historiografii w zakresie sporządzania syntez odnoszących się 
de; całości procesu dziejowego tego obszaru lub wybranych okresów, czy też dzie
dzin. Nie wydaje się, aby to było tylko konsekwencją organizacji badań dziejów 
Śląska, braku ·dostatecznej koordynacji i współdziałania między trzema ośrodkami 
badawczymi w Katowicach. Opolu i Wrocławiu, gdzie studia prowadzą liczne ze
społy, które mają w swym gronie wielu doświadczonych badaczy, znanych z wła
snych wyników badań i posiadających duże doświadczenie organizacyjne. Dzieje 
Śląska w nielicznych opracowaniach syntetycznych są zazwyczaj rekonstruowane 
w sposób dość tradycyjny, tworząc obraz regionu zamkniętego, bez -dostatecznej 
troski o pokazanie · jego powiązań z dziejami Polski, Niemiec i Czechosłowacji, 
w kręgu oddziaływania których pozostawał. Opracowywanie syntezy Śląska, czy 
też jego części, napotyka liczne trudności natury metodologicznej; są one o wiele 
mniejsze przy rekonstrukcji wybranej dziedziny. Trudności owe są skutkiem od
działywania na dzieje regionu trzech różnych, wzajemnie się zwalczających i kon
kurencyjnych organizmów pa11stwowych, społeczności narodowych i wzorców cy
wilizacyjnych. Być może, że w tym kryje się przyczyna niedostatków prac synte
tycznych. 

Znane z dużej dynamiki opolskie środowisko historyczne, świadome niedostat
ków w zakresie syntetycznego przedstawiania dziejów Sląska, przed kilku laty 
podjęło się próby opracowania dziejów tylko Sląska Górnego w XIX i XX w. 
z przeznaczeniem dla popularnego czytelnika, ograniczając to cezurami: 1816---1947. 

Wybór takich cezur zespól autorski uzasadniał twierdzeniem, iż wówczas „wy
stąpiły tutaj zjawiska ekonomiczne, społeczne, polityczne i narodowe, które wy
różniły ten okręg od reszty Śląska w okresie przejścia od feudalizmu do ustroju 
kapitalistycznego". Cezurę początkową wyznaczyło utworzenie rejencji opolskiej, 
GO określa wyraźnie główny obszar terytorialnych zainteresowań książki, chociaż 
nie ograniczając ściśle do jej granic. 

Próba opracowania dziejów Górnego Sląska była zadaniem trudnym, już cho
ciażby z uwagi na niezbyt wyraźnie określone granice regionu. Autorzy jako punkt 
wyjścia przyjęli granice administracyjne z okresu po Il wojnie światowej, co ozna
czało konieczność uwzględniania obszarów, które w różnych okresach należały do 
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kilku organizmów państwowych. Główną uwagę koncentrowali jednak na wykła
dzie dotyczącym dziejów Górnego Sląska w ramach państwowości niemieckiej, 
a w latach międzywojennych też obszarom, które znalazły się w granicach i Rzeczy
pospolitej, i Niemiec. Znacznie mniej miejsca poświęcono S!ąskowi Cieszyńskiemu, 
1 to właśnie nie całemu. Informacje dotyczące spraw Śląska Cieszyńskiego prawie 
we wszystkich rozdziałach (z wyjątkiem rozdziału przygotowanego przez Andrzeja 
Brożka) mają charakter dodatku, niespójnego z zasadniczym tokiem wykładu, noszą 
charakter szczątkowy. Całkowicie pominięto losy tej części Sląska Cieszyńskiego, 
która pozostała pod rządami czeskimi. Do dwóch wzmianek zdawkowych, i. to przy 
innych okazjach, ograniczono sprawy zmian terytorialnych w 1938 r. Formalnie 
wykład dziejów miał dotyczyć również i Zagłębia Dąbrowskiego, chociaż uzasad
nienia dla tego pod względem merytorycznym trudno znaleź.ć. W praktyce pro
blemy tego obszaru zostały potraktowane w sposób jeszcze bardziej zdawkowy, niż 
miało to miejsce w odniesieniu do Śląska Cieszyńskiego. Szkoda, że problemy te 
zostały w ogóle dotknięte, bo nie zawierając nawet rudymentarnych informacji, 
wprowadziły nieporozumienia przy określaniu granic Górnego Śląska. Z korzyścią 
cila całego wykładu dziejów Górnego Śląska byłoby pominięcie tych informacji. 

Zasadniczy wykład został oparty na ogólnie przyjętej periodyzacji. O wyod
rębnianiu poszczególnych rozdziałów decydowały wydarzenia uznawane powszech-
11ie za przełomowe, nie tylko dla dziejów tego obszaru. Więcej uwagi w relacjo
nowaniu wydarzeń poświęcano okresom obfitującym w szczególnie ważne wyda
rzenia polityczne, jak okres Wiosny Ludów, powstań, czy też lata II wojny świa
towej. Zasadniczy wykład został poprzedzony zwięzłą informacją bibliograficzną 
o syntetycznych ujęciach dziejów Śląska, która nie podjęła się rzeczywistej oceny
wartościującej dotychczasowe badania i dającej odpowiedź na pytanie czym jest 
omawiana książka według zamierzeń zespołu autorskiego. Właściwy wykład dzie
jów Górnego Sląska w XIX i XX w. poprzedza „Wprowadzenie", stanowiące próbę
=aznajomienia czytelnika z głównymi problemami historii Śląska począwszy od
prahistorii po XIX w. Celowość tego rodzaju wprowadzenia wydaje sii: wątpliwa.
Jest to mieszanina informacji o rudymentach historii Śląska z dość swoistą i bar
dzo dyskusyjną syntezą dziejów tego obszaru. Śląsk w tym wprowarizeniu jawi
się czytelnikowi jako obszar położony na uboczu, zamknięty, przy niedostrzeganiu
konsekwencji pozostawania w orbicie oddziaływania różnych państw, nacji, kultur,
cywilizacji i wyznań. Takie spojrzenie na dzieje Górnego Sląska pozostało charak
terystyczne dla późniejszych rozważań. Wydaje się, że w tym właśnie tkwi zasadni
cza różnica w sposobie przedstawiania dziejów Pomorza i Sląska. Takie założenie,
przy słabości całego wątku komparatystycznego, przy niedostatkach w charaktery
zowaniu funkcji tych ziem w ramach organizmu państwowego, najpierw niemiec
k;ego, a później również i polskiego, decydowało o trudnościach przy wyjaśnieniu
specyfiki śląskiej, czy też ściślej górnośląskiej, nie ograniczającej się przecież do
spraw narodowościowych. Brak takich charakterystyk występuje tym ostrzej, że
przecież wydawcy sygnalizowali ów problem w uzasadnieniu ograniczeń chrono
logicznych książki.

Zespół autorski omawianej książki został dobrany spośród pracowników i współ
pracowników Instytutu Śląskiego w Opolu. Informację bibliograficzną opracowała 
Ewa Wyglenda. Zmarły przed kilku laty Władysław Dziewulski jest autorem wpro
wadzenia oraz rozdziałów odnoszących się do lat 1816-1859. Andrzej Brożek przed
stawił wydarzenia w okresie 1850-1890. Franciszek Hawranek, główny inicjator 
; redaktor tomu, który także nie doczekał �ię jego opublikowania, przygotował dwa 
rozdzia!y: o przełomie XIX i XX w. oraz o ważnym okresie 1914-1921. Wiesław 
Lesiuk przedstawił dzieje Śląska Opolskiego w okresie 1921-1939, a Ja:1UsZ Meis
ner w tym samym okresie problemy województwa śląskiego. Wydarzenia okresu 
II wojny światowej omówili Michał Lis i Stanisław Senft, wyzwolenie Górnego 
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Śląska w 1945 r. Damian Tomczyk, a lata 1945-1947 Zbigniew Kowalski. Tom 
kończą trzy pożyteczne dla czytelnika indeksy: rzeczowy, nazwisk, miejscowości. 
Całość tekstu jest uzupełniona 112 starannie dobranymi zdjęciami oraz zaledwie 
1 mapami, które nie obejmują wszystkich okresów i zagadnień. Czytelnik odczuwa 
brak wielu map, a przede wszystkim jednej, przeglądowej, syntetycznej, która by 
ukazywała wszystkie przemiany administracyjne i polityczne regionu w całym 
cmawianym okresie. Brak map niesłychanie utrudnia zrozumienie poszczególnych 
wykładów. Szczególnie wyraźnie odczuwa się to przy lekturze rozdziału dotyczącego 
walk o Górny Sląsk w 1945 r., gdzie brak ilustracji kartograficznych uniemożliwia 
śledzenie rozwoju działań militarnych i zrozumienie zamysłów dowódców wojsko
wych opisywanych w tekście. Dyskusyjna jest cezura końcowa: 1947 r. Wybory do 
Sejmu Ustawodawczego nie były przełomową datą. dla rozwoju Górnego Sląska, 
stanowiła ona jedynie określony etap w rozwoju wydarze11 politycznych. Być może 
wybór tej cezury zdecydował, że rozdział ten ze stratą dla rysowania całości prze
mian, jakie się wówczas dokonywały na Górnym śląsku, został ograniczony prawie 
całkowicie do relacji o działających wówczas partiach politycznych. Znacznie· ko
rzystniejsze dla całości wykładu byłoby doprowadzenie książki do r. 1949 przy 
równoczesnym wzbogaceniu problematyki przedstawionej w ostatnim rozdziale. 

Poszczególne rozdziały nie przynoszą odpowiedzi na te same pytania. Zakres 
informacji w nich zawartych jest bardzo zróżnicowany. Jednorodnych założeń, 
określających sposób interpretowania omawianych wydarzeń, nie jest wiele. Nie
jednokrotnie sprawy poruszane przez jednego z Autorów nie są kontynuowane 
i omawiane w kolejnych rozdziałach. Ingerencja redaktora tomu w ujednolicenie 
jego charakteru jest niewielka. Cechą charakterystyczną dla wszystkich szkiców 
jest przewaga elementów wyjaśniających nad informacyjnymi. Nasączenie wykładu 
informacjami jest bardzo nierównomierne. Nie mamy do czynienia z historią ca
łości wydarzeń na obszarze Górnego Śląska, lecz tylko z pewnymi jej elementami. 
Stosunkowo najpełniejszy obraz dziejów tych ziem został przedstawiony w roz
działach Dziewulskiego i przede wszystkim Brożka. W rozdziałach pązostałych, 
z wyjątkiem rozdziału o walkach w 1945 r., który ma zupełnie odmienny charakter, 
występuje dominacja wykładu przez sprawy, które dotyczą konfliktów: społecznych 
i narodowych. Uznając rzeczywiste znaczenie tych problemów dla wydarzeń roz
grywających się na Górnym Śląsku od końca XIX w., trudno jednak nie stwierdzić, 
:ie doprowadziło to do daleko idącego zubożenia całego obrazu; Ten selektywny 
obraz historii Górnego Śląska występuje tym jaskrawiej, gdy zważy się, że cha
rnkterystyka konfliktów narodowych jest prowadzona też w sposób nierówno
mierny. Zamieszczając bowiem wiele interesujących ustaleń odnoszących się do 
�kupisk ludności polskiej, przytaczając informacje mówiące o jej aktywności, 
uświadomieniu narodowym, formach organizacji, nie poświęca się dostatecznie dużo 
miejsca scharakteryzowaniu społeczności niemieckiej. Konflikt narodowościowy jest 
w efekc.ie przedstawiony w sposób uproszczony, bez ukazania rzeczywistego za
.=:.ngażowania ludności niemieckiej i bez wyjaśnienia przyczyn jej postawy. Przy 
omawianiu przyczyn i źródeł konfliktów społecznych odczuwa się niedostatek 
nnaliz stosunków ekonomicznych, układu stosunków własnościowych, struktury go
spodarczej, co przecież dla omawianego obszaru jest niesłychanie ważne, W sposób 
niesystematyczny została podana podstawowa informacja o rozmiarach i struk
turze zatrudnienia, wynikach produkcji i zmianach w tym zakresie, następujących 
na przestrzeni omawianych okresów. Zabrakło analizy wyników produkcyjnych 
gospodarki górnośląskiej i chociażby szkicowego przedstawienia bilansu towaro
wego, co uniemożliwiało dokonanie właściwej oceny funkcji owych ziem w ra
mach poszczególnych państwowości, z którymi Górny Śląsk był powiązany. Stąd 
oceny polityczne pozbawione są oparcia w rzeczowej analizie :faktograficznej. Brak 
usystematyzowanych informacji nie zastępuje wielka liczba ważnych, interesują-
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cych, lecz pojedynczych wiadomości. Jest to przede wszystkim historia polityczna, 
przy bardzo ograniczonym zainteresowaniu dla wydarzeń z zakresu innych dziedzin 
procesu dziejowego. 

Koncentrując uwagę przy omawianiu spraw narodowościowych na problemach 
ludności polskiej książka odnotowuje zewnętrzne fakty mówiące o przejawach 
zmagań narodowych, nie mogąc wyjaśnić w sposób pełny rozległ.ości i charakteru 
konfliktów. Konflikt jest przedstawiany w kategoriach politycznych, bez ukazywa
nia jego uwarunkowania postawami ludności po obu stronach. Poza przedmiotem 
zainteresowania książki znalazły się te grupy ludności obu narodowości, które za
chowywały postawy indyferentne i nie brały udziału w zmaganiach narodowych. 
W świetle lektury książki nie mamy możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania 
dotyczące rozległości konfliktu. Informacja o stronie ilościowej konfliktów naro
dowościowych jest bardzo ogranie.zona. Zdając sobie sprawę z trudności w tym 
7.akresie, nie sposób jednak nie wskazać na bardzo dowolne interpretowanie nie
mieckich 1nformacji 5tatystycznych, prowadzące aż do różnorakiej oceny wyników 
tego samego spisu ludności (por. np. s. 240 i s. 279). Zabrakło w ogóle analizy 
innych danych pozwalających ok,reślać strukturę narodowościową omawianych ob
szarów na podstawie szacunków, których było przecież wiele, i to tak po stronie 
polskiej, jak i niemieckiej. Przy analizie spraw narodowościowych w prowadzonym 
wykładzie najczęściej zatrzymywano się na podstawowym podziale: Niemcy i Po
lacy. Nie zawsze uwzględniane były konsekwencje istnienia całej gamy postaw 
pośrednich, bez próby ukazywania znaczenia takiego rozwarstwienia narodowego 
cila procesów narodowościowych i polityki prowadzonej przez władze państwowe. 
Przy charakterystyce polityki narodowościowej niemieckich władz państwowych 
odczuwa się niedostatek starań o ukazanie jej przemian, chociaż cel ostateczny 
pozostawał b ez zmian. Szczególnie wyraźnie odczuwa się brak charaktery�tyki po
lityki narodowościowej władz hitlerowskich, i to tak w okresie przedwojennym. 
jak i w czasie wojny na terenie dawnego województwa śląskiego. Wyjaśnianie nie
których rpeandrów owej polityki potrzebami wojennymi Trzeciej Rzeszy nie jest 
i:;ełne. 

Charakteryzując ludność polską tylko w niektórych okresach, podjęto prób�· 
WyJasmenia rozmcy ilościowej między skupiskiem etnicznym a wpływami zorga
nizowanymi polskiego ruchu narodowego (w okresie dwudziestolecia międzywojen
nego). Rozważania te nie zostały przeprowadzone przez cały wykład, co utrudnia 
formułowanie właściwych wniosków. Przedstawiając politykę władz niemieckich 
na kartach książki można dostrzegać czasem nadmierną podejrzliwość wobec władz. 
doszukiwanie się w ich óziałaniach, wcale nie wynikających z polityki antypol
skiej, decyzji podporządkowanych germanizacyjnym dążeniom (np. s. 48). Tak samo 
można mówić o w�·olbrz�·mianiu niechęci Polaków na Górnym Śląsku ,vobec władz 
niemieckich (s. 48). gdy tymczasem było to charakterystyczne dla całej ludności. 
bez względu na jej przynależność narodową. Nie zostały w sposób dostateczny 
wykazane konsek\vencje długotrwałego bytowania Polaków na Górnym Śląsku 
w ramach paiistwowości niemieckiej, przejawiające się w codziennych postawach. 
nawet przy rozbudzonym patriotyzmie. Przy charakteryst�·cc Polaków i Niemców 
w pierwszej połowie XIX w. Autor zwrócił uwage; na większą chęć do pracy i po
jętność tych pierwszych (,;. 62). Sprawa to bardzo ciekawa, a ocena odbiega od 
stereotypowych wyobrażeń, szkoda, że tak mało uwagi jej po�więcono. Przy cha
rakterystyce procesów na:-odowo�ciowych zabrakło w.,ze1kich elementów porów-
1:awczych, odnoszących się przede wszystkim do innych ziem polskich znajdujących 
się pod panowaniem niemieckim. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na jeden ter
min, który jest stosowany w książce: zabór pruski, również i w odniesieniu do 
F;1ąska, Posługiwanie się terminem jest nie tylko nieścisłe, ale uniemożliwia poka
zanie, czym był Śl:1sk dla polskiej opinii publicznej i jakie znaczenie miało poja-
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\vienie się na arenie problemów narodowościowych dla .przezwyciężania stereo
typu walki o odbudowę Polski w g,ranicach historycznych. 

Studiując książkę wielokrotnie czytelnik odczuwa to. zamykanie narracji do 
spraw wewnętrznych. Niewiele uwagi poświęcono na kartach książki przedstawie
niu powiązań polskich skupisk górnośląskich z innymi środowiskami polskimi, nie 
ukazano znaczenia tych kontaktów dla przemian narodowych. Jednakże znalazło 
się stwierdzenie. że dla Sląska „korzystna była okoliczność spotkania się Wielko
polski ze Sląskiem w wyniku drugiego rozbioru Polski (1793) we wspólnym orga
nizmie państwa pruskiego, którego zaborczość w stosunku do ziem polskich nie 
wychodziła mu na dobre, gdyż zmniejszała szanse denacjonalizacji i sprusaczenia 
polskich mas ludowych, których duża liczebność i zwarte osadnictwo z góry wy
kluczały możliwość ich wynarodowienia" (.s. 201). Teza interesująca, ale bardzo dy
skusyjna. Przecież to właśnie zabory ukazały władzom pruskim konieczność pro
wadzenia germanizacji, a osamotnienie Sląska trwało długo mimo wspólnoty pai1-
stwowej. Teza ta nie została dostatecznie udokumentowana informacjami szczegó
k,wymi i - jak się wydaje - zasługuje na szerszą dyskusję. 

Obszar Górnego Sląska to region, gd.:ie konflikty narodowościowe i klasowe 
tak często się stapiały, wzajemnie przenikały, raz ułatwiając szerzenie ;:olida
ryzmu narodowego, innym razem służąc pogłębianiu wspólnoty klasowej. Sprawy 
wzajemnych stosunków polskich i niemieckich partii klasowych na kartach książki 
zajmują wiele miejsca, jednakże nie wszystkie oceny wydają się słuszne, I tak 
up. trudno jest przyjąć twierdzenie, iż „SPD i PPS zajmowały się w znacznym 
stopniu problematyką narodowościową, a nie stymulowaniem walki klasowej, 
wskutek czego polski proletariat raczej zasilał szeregi endecji, szermującej rady
kalną frazeologią narodową i kierowanej przez zdoLnego przywódcę, który nie wa
hał się używać demagogicznych obietnic i argumentów" (s. 236). Wydaje się od
wrotnie, że gdyby obie partie nie interesowały się kwestiami narodowymi, wpływy 
narodowej demokracji w śląskim proletariacie byłyby jeszcze większe. Dla takiej 
oceny trudno znaleźć dowody w analizie wydarzeń na terenie Górnego Sląska. 
Wydaje się, że jest to jakiś odgłos starych sporów toczonych w kręgach socjalde
mokratycznych, wywoływanych przede wszystkim ocenami Róży Luksemburg. \V in
!,ym miejscu zdziwienie wywołuje określenie wpły,wów SPD w szeregach górno
śląskiego proletariatu w okresie dwudziestolecia międzywojennego mianem infil
_tracji (s. 333). Termin ten został też zastosowany w odniesieniu do wpływów 
Związku Polaków w Niemczech w organizacjach młodzieżowych (s. 361). Jest to 
określenie zdecydowanie wartościujące, wskazujące na sztuczny charakter wpły
wów. Stosowanie jego akurat w tych dwu wypadkach trudno uznać za trafne. 
:Podobne zastrzeżenia trzeba uczynić przy ocenie stanowisk pobkich stronnictw 
politycznych oprócz PPS i KPP i powiązanych z nimi związków zawodowych na 
terenie województwa wobec spraw robotniczych. Autor pisał: .,Również głośno mó
'.Vi!y o potrzebie przyjścia z pomocą masom pracującym, to jednakże zdecydowana 
większość tych wystąpień miała charakter propaga�1dowy, obliczony na zademon
strowanie rzekomej troski i zainteresowania warunkami życia śląskiego proleta
riatu" (s. 420). Takie nadmierne uogólnienie, wrzucenie do jednego kotła różnych 
ugrupowaii, musiało doprowadzić do uproszczenia i zafałszowania. Przecież czym 
innym były ograniczenia, również i klasowe, w rozwiązywaniu problemów społecz
nych, warunkujące programy w tym zakresie _poszczególnych ugrupowań, a zu
pełnie czym innym rzeczywiste starania o poprawę położenia górnośląskich robot
dków, na miarę tych programów, nad którymi nie można przejść do porządku 
dziennego. 

Dyskusyjnie jes: zarysowany obraz dziejów polskiego ruchu narodowego na 
Sląsku Opolskim w okresie międzywojennym. W sposób uproszczony została do
konana charakterystyka podstawy ide<Jwej Związku Polaków, wpływów w nim 



274 Recenzje 
----------------�-----------------

kościoła, klerykalizacja, czy też określanie go jako organizacji mieszczącej się 
v; obozie mieszczańskim. Trudno mi znaleźć uzasadnienie dla takiej kwalj_fikacji. 
Błędnie został przedstawiony stosunek rządu polskiego i niemieckiego do problemu 
konwencji mniejszościowej po konwencji genewskiej. Ze sformułowań W. Lesiuka 
wynika, jakoby to rząd Rzeszy był przeciwny zawarciu nowej konwencji, gdy 
akurat było odwrotnie: zgłaszał on taką propozycję, odrzuconą przez rząd polski. 
W sposób nieprecyzyjny określono przy tym, że ogłoszone wówczas deklaracje 
mniejszościowe w sen�ie· prawnym były dokumentami samodzielnymi obu .rządów, 
a nie nosiły charakteru dwustronnych zobowiązań (s. 369 i inne). Niewłaściwie jest 
często _stosowany termin „narodowopolski", który przecież niczego nie wyjaśnia, 
a ,vobec tego, źe występuje w okresie, kiedy pisze się o ruchu narodowosocjalistycz
nym, może wywoływać różnorakie wątpliwości. 

Pisząc recenzję koncentruje się zaz,wyczaj na sprawach, które wywołują dy
�kusję, budzą zastrzeżenia, oraz na partiach pominiętych. Tak jest i w tej recenzji. 
Wydaje się jednak, że uwag powyższych nie maż.na było pominąć, chociaż nie są 
c>ne wyczerpujące. Książka omawiana przypomina wiele faktów, postaci, wydarzeń
z dziejów Górnego Śląska. Będzie czytana w różnych środowiskach. Nie stanowi
jednak syntezy dziejów Górnego Śląska w XIX i XX w., której potrzeba jest duża.

Stan badań nad historią Śląska jest tak dalece zaawansowany, że przygoto
,vanie jej jest możliwe. Jest to poważne zobowiązanie, przed którym stoją histo
r,·cy prowadzący badania historii tego regionu. 

Wojciech Wrzesiński 

W. Cz a p  1 ińs k i, SZKOŁA W MŁODYCH OCZACH, Kraków 1982, ss. 317.

W rok po śmierci wielce zasłużonego dla wrocławskiego środowiska historycz
i1ego śp. Prof. dra Władysława Czaplińskiego ukazał się tom Jego wspomnień z lat 
młodości. Profesor należał do tych nielicznych ludzi, którzy od wczesnego dzieciń
stwa systematycznie przez całe nieomal życie prowadzą dziennik. Wszyscy przy
jaciele, uczniowie i znajomi oczekiwali z dużym zainteresowaniem na to wydaw
nictwo. Profesor już wcześniej dał próbki swoich wspomnień na łamach czasopism, 
czy też wydawnictw okolicznościowych 1. W zamierzeniach autorskich miał to być 
pierwszy tom wspomnień. Nieubłagana śmierć sprawiła jednak, że dalsze partie 
dziennika nie zostały w pełni przygotowane do druku. W tej sytuacji Wydawnictwo 
,vzbogaciło oddany manu�krypt o te fragmenty, ,,o których można sądzić, że przy
brały już pod piórem Autora kształt ostateczny" (s. 216). W ten sposób otrzyma
liśmy tom obejmujący okres nauki w szkole w Tarnowie, studia w Jagiellońskiej 
Wszechnicy i wspomnienia z pracy w krakowskich szkołach średnich i w pedago
gium - studium 2-letnim, które przygotowywało absolwentów gimnazjów do pracy 
w szkołach podstawowych. Pierwotny tytuł nie został jednak zmieniony, gdyż od
daje on treść wspomnień. Tylko jeden rozdział wykracza poza zakreślony temat -
studia uniwersyteckie. Obecnie, przy włączeniu st�diów w jednolity system kształ
cenia i przy próbach zamiany uniwersytetów w szkółkę, nie mielibyśmy takich 
wątpliwości. 

Wyrazić w tym miejscu można tylko żal, że wśród nie przygotowanych frag
mentów dziennika znalazły się partie mówiące o pierwszej po ukończeniu uniwer-

1 Koniec światowej wojny - zapisałem przed 60 laty w uczniowskim dzien
niku (Wspomnienia z Tarnowa) (Odra, R. 18 (1978), nr 9, s. 72-76); W kraju [at 

młodocianych (Tygodnik Powszechny, R. 23 (1979), nr 11, s. 6); Boczna droga 
(Wspomnienia z okresu okupacji) (tamże, R. 23 (1979), nr 49, s. 6); Zamość wi
dziany w 1939 r. (Fragment pamiętnika) (Kamena, 1981, nr 20, s. 5), 
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sytetu pracy w Gimnazjum im. Jana Tarnowskiego w Tarnowie, którego absol
wentem był Profesor. Jakże ciekawe musiało być to spotkanie ze swoimi nauczy:.. 
cielami i wspólne podjęcie pracy dydaktycznej i .wychowa:"czej. Interesujące też 
mogło być to przełamywanie barier między dawnym uczniem i nauczycielami, 
którzy .teraz razem znajdowali się po tej samej stronie katedry. Może Profesorowi 
ta aklimatyzacja przychodziła łatwiej, był bowiem bardzo dobrym uczniem i sądząc 
po latach późniejszych miał dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi, ale 
rnwsze przecież pozostawał pewien dystans. Wówczas też mogły się zmienić opinie 
ucznia o nauczycielach, gdyż inna była optyka nauczycieli o byłym uczniu, choć 
tej ostatniej Profesor mógł nie znać. 

W trakcie wieczoru zorganizowanego przez Polski PEN-Club dla uczczenia 
pamięci Profesora mogłem wysłuchać fragmentów wspomnie11, które nie weszły 
do omawianego tomu. Obejmowały one m. in. okres pobytu na studiach archiwal
t\ych w Berlinie. Wywarły one niezwykle silne wrażenie na słuchaczach. Wszyscy 
byliśmy pod ich urokiem. Jakże ciekawie Profesor potrafił opowiedzieć o swoim 
7etknięciu z interesującymi ludźmi, m. in. z A. Einsteinem. Wiele ciepłych słów 
poświęcił też O. Romano Guardiniemu, jezuicie, wybitnemu filozofowi katolickiemu, 
na którego wykłady uczęszczał pilnie. Nie taił, że Guardini wywarł wielki wpływ 
na Jego dalsze życie i poglądy. To on .sprawił. że nie lubiane dotąd dzieła wybit-
1,ego pisarza rosyjskiego Dostojewskiego .stały się od pobytu w Berlinie najczę
{ciej czytaną lekturą młodego historyka i pozostały nią po ostatnie dni Jego życia. 
Wzbudził też zainteresowanie nie tylko młodych słuchaczy barwny obraz życia 
studenckiego w Berlinie, opis spo,sobu spędzania wolnego czasu, wspólnych wycie� 
czek, zabaw, a także długich wieczornych dyskusji. A dyskutbwać było o czym. 
Był to bowiem okres tuż przed przejęciem władzy przez Hitlera i u wielu młodych 
ludzi nazizm budzić począł zaniepokojenie. Można wyrazić w tym miejscu zdzi� 
wienie, że ta część wspomnień Profesora nie znalazła uznania w oczach wydawcy. 
Był to w życiu ich Autora okres stanowiący swego rodzaju przedłużenie studiów 
uniwersyteckich i dlatego śmiało mógł się w tym tomie z.naleźć. Należy w tym 
miejscu zaapelować do syna Profesora, aby te nie opublikowane wspomnienia, może 
po pewnym przygotowaniu, zostały jednak: uctost'!pnionc czytelnikowi. 

Zainteresowanie pamiętnikami jest w naszych czasach szczególnie duże. Nie 
zawsze dowierzając historykowi - co tu ukrywać, na ten brak zaufania bardzo 
często niejeden z nich w pełni zasłużył - współczesny czytelnik szuka prawdy 
o tej bliższej i dalszej przeszłości w dokumentach, a za takie uważa m. in. pa
miętniki i dzienniki. Chce też w nich znaleźć jakieś wskazówki dla siebie, a może
cza;;ami ma tylko zamiar oderwać się od szarej codzienności.

Omawiane wspomnienia Profesora Czaplińskiego ukazują nam nie· tylko samą 
�ylwetkę Autora, ale może przede wszystkim poprzez Jego spojrzenie, na pewno 
!<ubiektywne, jak w każdym tego typu dziele, zbliżają na·s do czasów, w których 
dane Mu było żyć. 

Może napiszmy naprzód parę słów o Profesorze jako o człowieku, którego obraz 
rysuje się z kart dziennika. Zwróćmy uwagę na tę cechę, która i we wro
c:!awskim okresie iycia budziła wielki szacunek w środowisku uniwersyteckim, choć 
czasami przysparzała mu też wrogów, a mianowicie wielką szczerość w formulowa
r.iu swoich sądów. DostrzeĘam ją nie tylko w owym ostrym spojrzeniu na szkolę, 
w której pobierał pierwsze nauki, na grono profesorskie i swych najbliższych ko
legów i przyjaciół, ale niemal przy opisywaniu każdej sytuacji. Może to budzić 
oburzenie tych osób, które obraz dawnej szkoły chciałyby Z?baczyć bardziej wy
gładzony, mogący służyć za przykład, że dawniej bywało lepiej. A tymczasem jest 
to szkic bardzo ostry, ukazujący także przywary stanu nauczycielskiego. 

Już pierwsze wiersze wstępu pokazują nam jedną z jakże charakterystycznych 
cech tej nieprzeciętnej osobowości, a mianowicie wielką wrażliwość, która przeja-
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wiała się w tym nie dzisiejszym umHowaniu poezji. Sięgnął tym razem Pro:!e�or 
do fragmentów Fausta Goethego i wierszy H. Heinego, i to tak dobranych, by od
dać pewien nastrój, klóry towarzyszył Mu przy pisaniu, a który także oddziałuje 
na czytelnika, gdy przerzuca, a raczej chłonie kolejne strony tomu. 

Niewielu ze współczesnych historyków tak świetnie znało literaturę powszech
ną, a zwłaszcza dzieła, które wyszły spod piór naszych sąsiadów. Dał zresztą !ego 
próbkę Profesor w wydanej ostatnio Historii Niemiec czasów nowożytnych'· 

Kolejną cechą, na którą pragnąłbym zwrócić uwagę, to głęboka religijność 
Profesora. Daleka była ona jednak od dewocji. Towarzyszyło jej krytyczne spoj
rzenie na sprawy i ludzi związanych z kościołem. Nie pomijał przy tym nawet 
przedstawicieli wyższej hierarchii kościelnej. Zacytujmy w tym miejscu fragment 
poświęcony biskupowi tarnowskiemu Leonowi Wałędze: ,.Po drugiej wojnie świa
towej ... wychowankowie biskupa postawili mu w katedrze wielki, szpecący wnę
trze świątyni pomnik. Czy słusznie? ... słyszałem, że dbał o poziom moralny kleru, 
że opiekował się zarówno małym, jak i wielkim seminarium. Aczkolwiek wśród 
kleru tarnowskiego znałem jednostki hołdujące Mamonie, Bachusowi, a nawet 
i Wenerze. Znałem też wielu ,prawnych, którzy nie znależli uznania w oczach eksce
Lencj i i zostali zepchnięci na boczny tor. Równocześnie jednak obserwowałem, jak 
pod wpływem biskupa wielu księży izolowało się od społeczeństwa świeckiego, uni
kało z nim kontaktów, żywiąc przesadne pojęcie o swej godności księżowskiej, 
odnosząc się z lekceważeniem do tych, których dziś nazywa się ludem boż�·m ... 
wśród świeckich ta postać budziła raczej lęk niż zaufanie, tym bardziej że w ko
ściele słyszało się go zazwyczaj gromiącego zepsuty wiek, albo też wiernych, gdy 
przyjmując komunię św. z jego rąk zapomnieli ucałować pierścień biskupi" (s. 17). 

Miłość do bliskich, do rodziców została zaznaczona w sposób bardzo dyskretny. 
Przepojona jest ona równocześnie wielkim szacunkiem, dzi� już rzadko spotyka
nym. Wszy,lkie le uczucla moi.na jednak tylko odczytać z kontekstów. 

A jak odmalowane zostały czasy, Judzie i zdarzenia? We wstępie Proie,or 
zaznaczył, że przy ich odtwarzaniu oparł się przede wszystkim na wspomnianym 
dzienniku, ale sięgnął również, do opracowań, zwłaszcza poświęconych dziejom 
Tarnowa. a także do archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego materiały 
wykorzystał do części przedstawiającej studia uniwersyteckie. Miał też do dyspo
zycji wspomnienia swoich przyjaciół. 

Pierwsze partie pamiętnika pokazują, nam bliżej dom rodzinny Profesora, i to 
w okresie toczącej się I wojny światowej, gdy na skutek działaó wo:ennych za
częła się wędrówka całych mas ludzkich. Towarzyszył jej niedostatek, może także 
pewien nastrój paniki, ale jakże to wszystko inne było od tych scen, które roz
grywały się na drogach polskich w czasie II wojny światowej. a znanych nam 
z licznych opo\viadań i wspomnień. Później paóstwo Czaplińscy przeniesieni zo
stali do Tarnowa. Przypomniał tu Autor nie tylko najważniejsze fakty z przeszło
ści miasta. ale przede wszystkim ukazał strukturę społeczną mieszkaóców u progu 
naszego stulecia. Tu spotkać można prawdziwe perełki, jak choćby tę przedsta
wiającą społeczność żydowską. Wśród opisu licznych typów kupców i handlarzy 
szczególnie jednak zapada w pamięć ta przeurocza scena ze świetnym lekarzem 
żydowskim i zarazem wielkim społecznikiem, który udzielając porady ubogiej nau
czycielce nic chce przyjąć od niej honorarium, a gdy ta nalega, prowadzi ją do 
poczekalni i pokazując oczekującego tam na \Vizytę bogatego Żyda mówi, iż ten 
właśnie pan za nią zapłaci. 

Kolejne strony wspomnie11 przynoszą obraz szkoły widziany .,oczyma dziecka, 
starszego chłopca i dorastającego młodzieńca" (są to tytuły kolejnych rozdziałów). 

z W. Cz ap I i 11 ski. A. Gal os. W. Kort a, Historia Niemiec, Wrocław 1981, 
S. 863.
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Opisuje na nich Autor grono profesorskie, szarą codzienność szkolną, system nau
czania, a obok tego rozrywki uczącej się młodzieży, od tych oficjalnych do indywi
dualnych sposobów spędzania czasu wo1nego. 

Wreszcie dochodzimy do lat studiów. Są one interesujące nie tylko ze względu 
na ich opis, możliwość przyjrzenia się tej trudnej drodze, którą przeszedł Włady
sław Czapliński od nauczyciela gimnazjalnego do profesora uniwersytetu, ale także 
poz,nania Jego mistrzów, profesorów UJ, takich jak W. Konopczyński, W. Sobieski, 
L. Piotrowicz, S. Kot i wielu, wielu innych, a także kolegów, którzy po latach
zajęli ich miejsce, np. K. Lepszego czy H. Barycza. Wreszcie uwagę czytelnika
przyciąga zarys życia politycznego, toczące się wśród studentów spory i dyskusje,
które czasami do dnia dzisiejszego są aktualne, a ostro sformułowane opinie mogą
poruszyć i niejednego współczesnego człowieka.

Pod koniec tomu zamieszczone zostały liczne pamiątkowe fotografie, szkoda, 
iż r'.le umieszczone w tekście. Stwierdźmy więc na zakończenie, że otrzymaliśmy 
1,iezwykle interesujące wydawnictwo, iiwietnie napisane, w którym każdy może 
znaleźć coś interesującego dla siebie. 

Krystyn Matwijowski 

METODOLOGICKE A METODICKE OTAZKY VYZKUMU PR0MYSLOVYCH 
OBLAST! ZA KAPITALISMU, pod vedenim PhDr Da.na Ga�reckeho, Csc, Opava 
198L, SS. 247. 

Instytut Sląski w Opawie prowadzi już od kilkunastu !at badania nad roz
wojem okręgów przemysłowych w okresie kapttalizmu. Prace te, podejmowane 
przy udziale historyków z innych czechosłowackich placówek naukowych, a także 
;; Polski i z NRD, obejmowały początkowo okręg ostrawska-karwiński i Górny 
S!ąsk. a później także i inne okręgi, głównie na terenie Czechosłowacji. Objęły 
c.ne: l. badania regionalne ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ruchu robot-
1:iczego, 2. historię gospodarczą i demograficzną tych okręgów, 3. studia nad pro
blematyką regionalną w pracach geograficznych i ekonomicznych, 4. studia porów
nawcze nad rozwojem okręgów przemysłowych za granicą. Ich rezultatem było 
kilka tomów materiałów z konferencji zorganizowanych w Opawie, Ostrawie 
i Trzyi1cu oraz studiów wydawanych pod wspólnym tytułem Okręgi przemysłowe

(Pnlmysłove ob!asti), liczne monografie zakładów przemysłowych i miejscowości 
na tych terenach, artykuły w „Slezskym sborniku", a także w innych czasopismach 
naukowych (m. in. w „Sobótce" i w „Zaraniu Sląskim"); w 1981 r. ukazała się po
nadto praca zbiorowa będąca podsumowaniem doświadczeń metodologicznych ze
bra1:ych w toku dotychczasowych bada11, a zarazem próbą uchwycenia cech wspól
nych występujących w rozwoju różnych okręgów. 

Zbiór składa się z 11 artykułów napisanych przez Jaroslava Bakalę, Dana Gaw
reck:ego, Jin Matejceka, Ja.na Steinera, Blankę Pitronovą, Janę Machacovą, To
masza Staneka, Andelina Grobelnego i Oldrskę Nejedlą. Omówiono w nich wiele 
interesujących problemów poczynając od definicji okręgu przemysło,wego poprzez 
zagadnienia rozwoju demograficznego i ekonomicznego, 5tosunki polityczne aż po 
sprawę badai1 interdyscyplinarnych oraz wykorzystywanie specyficznych rodzajów 
źródei, jak źródła masowe (statystyka administracyjna, �pisy ludności, opisy topo
graficzne, księgi adresowe itp.) oraz beletrystyka. 

Za�tanawiając się nad definicją regionu przemysłowego Autorzy wykorzystali 
hadania M. Myski, A. Grobelnego, O. Kani, a także M. Grabani, który upatrywał 
charakterystyczne cechy regionu gospodarczego w tym, że jest to wyodrębniony 
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terytorialnie kompleks współdziałających ze sobą zakładów pracy, zwykle · skupio
nych wokół większego miasta. Okręg przemysłowy według A. Grobelnego charak
teryzuje się przede wszystkim zdecydowaną przewagą przemysłu na danym obsza
!'ze i jego wpływem na życie ludności (s. 11). W związku z tym A. Cer-nakova wy
różnia 5 typów regionów ekonomicznych: 1. przemysłowe, 2. rolniczo-przemysłowe 
lub przemysłowo-rolnicze, 3. rolnicze i rolniczo-leśne, 4. miej.skie, 5. turystyczno
-rekreacyj.ne i uzdrowiskowe (s. 12-13). J. Vytiska na konferencji w Trzyńcu 
w 1976 r. zdefiniował okręg przemysłowy jako historycznie powstałą całość z nie
zwykłą koncentracją przemysłu i zatrudnionych w nim pracowników, który nie 
tylko oddziałuje w decydujący sposób na ekonomikę, ale wpływa na całe życie 
mfeszkańców i określa metody zarządzania i planowania (s. 13). 

J. Matejcek i J. Steiner dali analizę porównawczą rozwoju czeskich okręgów
przemysłowych, przede wszystkim ostrawsko-karwińskiego, sokołowskiego i klad
neńskiego. W modelu okręgu wyróżnili: 1. silnie uprzemysłowione cer.trum, 2. re
jon bliższy, który zamie3zkują pracownicy zatrudn{eni w przemyśle, 3. rejon dal
szy, z którego rekrutuje się pracowników, 4. zaplecze otrzymujące z centrum wy
roby przemysłowe i zaopatrujące je w artykuły rolnicze. Analizując po\vstawa!:ie 
okręgów zwrócili uwagę na okresy ich tworzenia (przypadające niekiedy jeszcze 
na epokę feudalizmu) oraz rozwoju, przy czym najszybszy rozwój wykazywały 
okręgi górniczo-hutnicze. Elementami wpływającymi na powstawanie okręgów 
przemysłowych były: I. mias.ta jako skupiska rzemieślników, 2. manufaktury miej
skie, 3. manufaktury powstające poza miastami, 4. eksploatacja kopalin, 5. rze
miosło wiejskie. W toku rozwoju następowało niejednokrotnie łączenie się o�rod
ków przemysłowych w większe całości (np. okręg ostrawska-karwiński). Cykl roz
wojowy okręgu przemysłowego można podzielić - zdaniem Autorów - na 6 eta
pów: 1. począt�i produkcji, 2. ustabilizowany rozwój i produkcja na miejscowy 
rynek, 3. okres szybkiego rozwoju, połączonego z postępem technicznym, przejście 
do produkcji masowej, 4. stabilizacja wzrostu produkcji i zbytu, 5. trudności w za
kresie zbytu, spadek tempa ,produkcji, 6. okres stagnacji i upadku. 

B. Pitranova omawiając problemy demograficzne zwróciła uwagę na szybki
\Vzrost liczby ludności w okręgach przemysłowych przy jednoczesnym upadku ma
łych miast położonych poza tymi okręgami, a także na zmiany w strukturze za
trudnienia, wzrost poziomu wykształcenia oraz na rozwój sieci komunikacyjnej, 
przystosowi•wanej do przewozu pracowników. W zakresie zagadnień socjalnych Auto
rzy (J. Machacova i J. Steiner) zajęli się m. in. anaHzowaniem tez o absolutnym lub 
względnym zubożeniu klasy robotniczej w epoce kapitalizmu, zwracając uwagę, że 
nawet przy nie zmieniających się płacach realnych może następować poprawa po
łożenia robotników, np. przez skrócenie dnia pracy, poprawę wyżywienia i wa
runków mieszkaniowych oraz zwiększenie dochodu rodzin wskutek zatrudnienia 
kobiet. 

W zakresie podziału klasowego ludności okręgów przemysłowych J. Bakala 
i D. Gawrecki wyróżniają: burżuazję przemysłową, drobną i średnią burżuazję, 
grupę pracowników umysłowych i proletariat (s. 148). Do zbadania pozostają sprawy 
kształtowania się poczucia narodowego ludności w okręgach przemysłowych, kon
fliktów na tle narodowym oraz kształtowania się burżuazyjnego nacjonalizmu i jego 
oddziaływania na ruch robotniczy (s. 162). Specyficzne problemy hitlerowskiej oku
pacji omawia A. Grobelny (s. 208-227), który w artykule przytacza przykłady rów
nież z innych okupowailych krajów, m. in. z Polski, i rozpatruje okupację jako 
jedną z form imperialistycznej ekspansji. 

Autorzy zbioru zwracają uwagę również na braki w dotychczasowych bada
niach, m. in. na to, że zajmowano się głównie górnictwem i hutnictwem, w niedo
statecznym stopniu uwzględniając crozwój przemysłu przetwórczego. Wysuwają po
stulat nawiązania współpracy z prawnikami, etnografami, socjologami, ekonomi-
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stami i· geografami (s. 201), w zakresie zaś beletrystyki wykorzystania w badaniach 
również utworów autorów polskich, m. i-n. Gustawa Morcinka. Opracowanie syntezy 
dziejów przemysłu czechosłowackiego w okresie kapitalizmu planuje się na lata 
1981-1985. 

Dośv.'iadczenia historyków z Instytutu Sląskiego w Opawie mogą stanowić 
cenną pomoc również dla polskich historyków gospoda,rczych, zwłaszcza dla tych, 
którzy zajmują się dziejami okręgów przemysłowych na naszych ziemiach. 

Jerzy Jaros 

CATALOGUS MANU SCRIPTORUM CODICUM MEDII AEVI LATINORUM 
[BIBLIOTHECAE UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS] SIGNA 180-260 COIVI
PREHENDENS, oprac. K. K. Jażdżewski, Wrocław 1982, ss. 545. 

Zbiór średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 
obecnie liczący po.nad 2,5 tys. kodeksów, naleiy do największych w Polsce. Jest 
mocno z.różnicowany pod względem treści. Obok tekstów teologicznych i liturgicz-
1:ych zawiera cenne dzieła fllowficzne i historyczne. Nierzadko trafiają się polo
nica. Większość kodeksów pochodzi ze zbioru dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, 
która w okresie swego powstawania (1811 r.) przejęła je głównie z sekularyzowa
nych wówczas przez rząd pruski klasztorów i kolegiat śląskich oraz z Biblioteki 
Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą, tzw. Viadriny. Zebrane we wrocławskiej 
Bibliotece Uniwersyteckiej rękopisy są wprost bezcennym, bezpośrednim żródłem 
do badan nad rozwojem i ,poziomem średniowiecznej kuLtury umysłowej, specjal
nie zaś nad dziejami i rolą kufruralną średniowiecznych księgozbiorów śląskich. 
Niestety, jak dotąd, wrocławskie kodeksy wykorzystywano w zbyt małym stopniu 
do prowadzonych na większą skalę badań ·naukowych. Zasadniczą przyczyną tego 
stanu rzeczy był i z:rc.�ztą je�t nadal dotkliwy br�k druko=anych i przy tym od
powiednio opracowanych, szczegółowych katalogów rękopisów. średniowiecznych 
,vrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. Co prawda, już w okresie międzywojen
nym przystąpiono tam pod kierunkiem dra W. Gobera do intensywnych prac nad 
nowoczesnym ka.talogiem rękopisów, jednakże do wybuchu II wojny światowej 
zdołano wydać drukiem zaledwie dwa początkowe fascykuły pierwszego tomu ka
taro·gu z opisami' ponad 150 rękopisów (sygn. I F 1-I F 155) 1. 

Po zorganizowaniu we Wrocławiu polskiej Biblioteki Uniwersyteckiej pilnie 
wyłoniła się kwestia jej katalogu rękopisów. Stał się on wówczas, gdy zajmowanie 
się przeszłością Śląska nabrało nowego wymiaru, szczególnie potrzebny. Nowy ka
talog nie mógł z wielu powodów być zwykłą kontynuacją katalogu niemieckiego. 
Przede wszystkim zmienił się sam zasób rękopisów. Sporo dawnych kodeksów 
uniwersyteckich bezpowrotnie zaginęło podczas działań wojennych. W to miejsce 
weszły nowe kodeksy, m. in. z byłej wrocławskiej Biblioteki Miejskiej, z legnickiej 
biblioteki kościoła św. Pio.tra i Pawła oraz ze zgorzeleckiej Biblioteki Milicha. 
Myślano więc o opracowaniu nowego, polskiego katalogu rękopisów. Tymczasem 
musiano zajmować się sprawami bieżącymi - zabezpieczaniem, akcesjonowaniem 
i udostępnianiem zbiorów. W 1958 r. przywieziono zabezpieczone w ZSRR mate
riały z opisami katalogowymi rękopisów, przygotowywane niegdyś do kolejnych 
tomów katalogu niemieckiego. Choć mocno zdekompletowane w czasie wojny i ze 
zrozumiałych względów dostępne jedynie w Dziale Rękopisów {tzw. Ka.talog W. Gii-

1 Die 1-[andschriften d·er Staats- und Vnii:crsitatsbibLiothek Brestau, t. I, Leip
z:g 1938-1939. 
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bera). z koniecznośd stały się na długie Iata pomocą i kluczem dla wszystkich 
korzystających z kodeksów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. W porównaniu 
z tym zbiorem w znacznie gorszej sytuacji jest stan opracowa·nia katalogowego 
tych kodeksów, które do księgozbioru uniwersyteckiego weszły po 1945 r. W istocie 
rzeczy brak tu jakichkolwiek szczegółowych katalogów. Trudno bowiem za takie 
t•.znać pobieżne opisy rękopisów byłej biblioteki kościoła Sw. Piotra i Pawła 
w Legnicy 2 czy zestawione w porządku alfabetycznym, nierzadko błędnie i nie
dość dokładnie ustalone wykazy głównych treści rękopisów Biblioteki Milicha ze 
Zgorzelca•. 

\V tej sytuacji już w połowie lat sześćdziesiątych, w miarę wykańczania wiel
kich prac akcesyjnych, przystąpiono w Bibliotece Uniwersyteckiej do sporządzania 
nowoczesnego katalogu rękopisów, w pierwszej kolejności tych, które nie miały 
opisÓ\V katalogowych w tzw. Katalogu W. Gobera. Od bardzo dawna oczekiwanym 
rezultatem tych prac jest właśnie prezentowany tu Katalog. Jego autor jest byłym 
długoletnim kierownikiem Działu Rękopisów wrocławskiej Biblioteki Uniwersy
teckiej, prawdziwym znawcą szeroko pojmowanych zagadnień rękopisoznawstwa. 
Z ukazania się Kata[ogu ucieszą się zwłaszcza historycy mediewiści, rękopisoznaw
<")". bibliotekoznawcy i :filologowie, ucieszą się tym bardziej, że opracowany został 
w sposób bardzo nowatorski, a przy tym zgodny z najlepszymi zasadami i doświad
czeniami edytorstwa specjalistycznych wydawnictw katalogowo-źródłowych. Kata

log zawiera bardzo szczegółowe opisy 81 kodeksów (sygn. I F 155-I F 233), któ
rych w większości brakuje w lzw. Katalogu W. Gobera. Jest swego rodzaju kon
tynuacją, choć w zupełnie odmiennej formie, przedwojennego niemieckiego kata
logu drukowanego. 

Każdy z opisów katalogowych składa się z trzech zasadniczych części, podzie
lonych jeszcze na części drobniejsze. W części pierwszej wymienione zostały do
kładne dane bibliograficzne opisywanych kodeksów, ich wymiary, liczba kart, język 
tekstów. czas przepisania oraz materiał pisarski. Część druga, najistotniejsza, za
wiera bardzo dokładne opisy tekstów występujących w danym kodeksie. Dla lep
:;;zej przejrzystości swego dzieła, a jeszcze bardziej dla wygody przyszłego czytel
:1ika. Autor wprowadził tu podział tekstów na podstawowe, czyli przede wszyst
kim główne dzi€la kodeksu, oraz dodatkowe, to jest rozmaite noty marginalne 
i interlinearne (glosy), spisy zawa.rtości kodeksu, różne zapiski spoza właściwego 
bloku. wreszcie różnorakie, przeważnie przypadkowe fragmenty tekstów · z kart 
cchronnych, okładzin, wy'.-dejek i ,sklejek. Wyjątkowo dokładnie, często analitycznie, 
rozpracowane zostały teksty główne, na ogół z podaniem incipitów i explicitów. 
Po poszczególnych pozycjach tekstowych Autor zestawił inne kodeksy wrocław
skiej Biblioteki Uniwersyteckiej, w których występuje ten sam tekst. Jest to cenna 
11owość, nie spotykana w dotychczasowych opisach katalogowych. Autor odnotował 
także - o ile było to możliwe - drukowaną edycję danego tekstu. Niekiedy za
mie�cił ·również literaturę naukową o danym dziele i jego autorze. Wreszcie w koń
cowej części każdego opisu znajduje się opis bibliologiczny. Tu Autor również 
·.vpro\•vadził rzecz nie spotykaną w tradycyjnych edycjach katalogowych, mianowi
cie bardzo dokładne, choć podane w zwięzłej formie, informacje o dziejach ko
deksu. a zatem gdzie i kiedy został napisany, ozdobiony i oprawiony, kto by! jegb 

fundatorem bądź inicjatorem, wreszcie z jakich odrębnych kiedyś części się składa.
I'odanie historii każdego kodeksu wymagało dodatkowych żmudnych badań spe
cjalistycznych i dociekań, w tym zwłaszcza bardzo dokładnego odczytania (imiona.
nazwiska) i uważnego prześledzenia zapisków własnościowych. Owe dodatkowe

2 W. Gem o l I. Die Hanc/schriften der Petro-Paulinischen Kirchenbib!iothek
�u Liegnitz, Liegnitz 1900. 

' E. E. St r u v e, Verzeichnis der Handschriften und gesch ichtlichen Urkunden 
der Milich'schen (Stadt- oder Gymnasial-) Bibliothek in Gortitz, Gorlitz 1868. 
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informacje o losach kodeksu, jego pochodzeniu, właścicielach i użytkownikach będą 
szczególnie cenne dla historyków kultury. Autor bowiem przy każdym opisie nie
jako ukazuje, że oprócz tekstów zawartych w kodeksie także sam kodeks jako 
dzieło głów i rąk ludzkich, jego materia i forma są nader interesującym, bezpo
średnim dokumentem czasów średniowiecza, godnym częstszego wykorzystywania 
przez badaczy. Kolejną pożytecz.ną nowością Katalogu, wzorowaną być może na 
katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Bazylei 4, są 
c,dpowiednie oznaczenia literowe (sygle) poszczególnych części opisu. pozwalające 
w sposób szybki i łatwy orientować się w całości opisu. Ogromnie przydatną i war-
1.c,ściową częścią Katalogu są różnego rodzaju indeksy i zestawienia, a to: indeks
ir,icjów, skorowidz osób, miejscowości i rzeczy, zestawienie znaków wodnych
w układzie systematycznym, konkordancja sygnatur, wykaz rękopisów według okre
'iÓ\\' pięćdziesięcioletnich, wreszcie konkordancja nazw miejscowych łaci11sko-pol
�k0 (lub czcsko-)-niemieckich. Dodatkową korzystną stroną Katalogu jest wydanie
go w języku łacińskim. Dzięki ternu wrocławskie kodeksy i ich zawartość treściowa
,;z;rbko staną się znane także przez czytelników zagranicznych.

Po ukazaniu istniejącej od dawna pilnej potrzeby wydania prezentowanego tu 
J.,;.atalogu oraz po przedstawieniu jego licznych zalet i korzystnych nowości nie 
,posób nie wspomnieć także o jego pewnych mankamentach. I tak mało przeko-
1,ywające są argumenty Autora uzasadniające objęcie w Katalogu kodeksów o sygn. 
J F 155-I F 233. Nowo wydawany katalog winien objąć cały zbiór rękopisów 
średniowiecznych wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, w związku z tym po
winien rozpoczynać się od najwcześniejszej sygnatury, to jest od I F 1. Nawet jeśli 
w pierwszym tomie nowego katalogu uwzględniono by rękopisy objęte już w kata
logu niemieckim, to przecież nie byłoby to proste powtórzenie, gdyż - jak już 
wyżej zaznaczono - nowy katalog opracowany został zgoła odmiennie, a przy tym 
w sposób bardziej nowoczesny. Nikt zatem nie mógłby Autora posądzić o plagiat, 
a - jak się zdaje - chyba obawa przed takim zarzutem skłoniła Autora do za
jęcia się dopiero dalszymi kodeksami. Jeśli już jednak omawiany tu Katalog jest 
�pccjalncgo rodzaju kontynuacją kat::1.logu niemieckiego (chyba jego drul'!im tomem, 
choć nigdzie tego nie zaznaczono), czy uzasadnione było wprowadzenie w nim zu
re>łnie nowych sygnatur rękopisów? Wątpliwości w tej sprawie są tym bardziej 
uzasadnione, że nie wiadomo, kiedy ukaże się kolejny tom tego wydawnictwa. 
Zapewne nieprędko, skoro na tom obecny czekaliśmy kilkanaście lat, tyle bowiem 
czasu zajęło jego opracowanie i wydrukowanie. Warto się zatem zastanowić, co 
1.:czynić dla przyspieszenia tempa przygotowywania kolejnych tomów Katalogu. Wy
c..aje się, że w tym celu można byłoby zrezygnować ze sporządzania zbyt dokład-
1,�·ch, niekiedy wprost drobiazgowych, opi.sów treści poszczególnych kodeksów. Za
pewne· szybciej postępowałyby wówczas prace nad katalogiem. W każdym razie 
przyspieszenie takie jest nieodzowne, w przeciwnym bowiem razie zakończenie 
prac !'ad katalogowaniem wrocławskich rękopisów uniwersyteckich nastąpiłoby za ... 
kilka wieków. 

Obecny Katalog został bardzo starannie wydany przez Ossolineum. Zadbano 
o dobry papier i piękną ;zatę graficz.ną. Mimo bardzo trudnego, wybitnie specja
listycznego teks.tu łacińskiego, kłopotliwego dla wydawców i zwłaszcza dla dru
karzy, Katalog ma stosunkowo niedużo błędów drukarskich. Zasługa to przede
wszystkim Autora, który dzięki częstym korektom zdołał w pon; usunąć wiele błę
dów, w tym część jeszcze w erracie. Mimo to w kilku miejscach pozostały drobne
Uerówki, niekiedy dość kłopotliwie odbiegające od właściwego tekstu (np. s. 13:
,.viris dictissimis" zamiast „viris doctissimis"). Trafiają się w Katalogu także drab-

4 Por.: Die mitteLalter!iche Handschriften der Universitii.tsbibliothek Basel,
t. I-III, Basel 1960-1975.
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ne potknięcia rzeczowe. Np. w indeksie osób, miejscowości rzeczy Autor pisze; 
,,Pozonia (i.e. Bratislava in Boh.)", rozumiejąc niesłusznie przez „Bohemia" utwo
rzoną po I wojnie światowej Czechosłowację, gdy tymczasem Pożoń, czyli Braty-

· sława, historycznie zawsze należała do Węgier. Zastrzeżenie budzi także sam tytuł
Katalogu, ponieważ brak tam jasnego, bezpośredniego określenia, iż jest to katalog
rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Wszystkie te uchybienia są w istocie rzeczy drobne i zgoła sporadyczne, ni
czego nie ujmujące rzeczywistej wartości Katalogu.. Może on być doskonałym ww

rem dla kolej.nych tomów katalogu rękopisów wrocławskiej Biblioteki Uniwersy
teckiej, jak również dla innych podobnego rodzaju specjalistycznych WYdawnictw-
katalogowych.

Stanisław Solicki 

,,SZKICE BRZESKIE", [t.] I, 1981, pod red. D. Tomczyka, Opole 191H, ss. 252. 

Brzeg należy od lat do grona tych miast średniej wielkości, w których brak 
uczelni wyższej nie jest równoznaczny z brakiem środowiska zainteresowanego 
w rozwoju życia kulturalnego i naukowego. W zakresie historii środowisko to 
legitymuje się już znacznym dorobkiem w postaci sesji naukowych i popularno
naukowych, których ·pokłosiem były zazwyczaj interesujące i wartościowe naukowo 
wydawnictwa 1, a także w postaci udziału w przygotowaniu kilku opracowań do 
dziejów Brzegu i Ziemi Brzeskiej 1• Nawiązano przy tym współpracę z placówkami 
u.iukowymi nic tylko stolicy województwa, lecz również Wrocławia, Pozn.lnia, 

Warszawy i Torunia. 
Na początku 1982 r. otrzymaliśmy kolejny dowód aktywności Brzeskiego To

warzystwa Społeczno-Kulturalnego - spory wolumin „Szkiców Brzeskich", ·wy
dany w oficynie Instytutu Sląskiego w Opolu. Dołącza on do szeregu seryjnych 
publikacji regionalnych na Sląsku 1• Wyraźnie sygnalizuje to jednak tylko ozna
czenie tomu numerem I, w krótkiej bowiem „Przedmowie" Przewodniczącego Rady 
Narodowej Miasta i Gminy, Jana Olejnika, nie znalazła się jasna deklaracja kon
tynuacji przedsięwzięcia. Nie sprecyzowano też formuły treściowej ani zasad wy
dawniczych, brak nawet informacji, czy poza redaktorem tomu Damianem Tom
czykiem, pracownikiem Instytutu Śląskiego, istnieje jakiś zespół redakcyjny z ,·a
mienia Towarzystwa, dźwigający odpowiedzialność za losy inicjatywy. Część tych 
niedopowiedzeń można odczytywać jako wyraz ostroźności, nastawienia na ela-

1 Piastowie brzescy i ich epoka. Matcriaiy sesji naukowej (Brzeg, 13-14 pai
clziernika 1972 r.), Opole 1973; Kultura artystyc:na Renesansu na Slqsku w dobie
Piastów, Instytut Sląski w Opolu, Opole 1975; Sredniowiec.ma kultura na Sląsku, 
pod red. R. Hecka (Zbiór materiałów sesji naukowej Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Brzeskiej i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Brzeg 
18-19 X 1974), Wrocław 1977; Dawna historiografia śląska. Materiały sesji 11auko
uej odbytej w Brzegu w dniach 26-27 listopada 1977 r., Opole 1980.

2 Ziemia Brzeska. Szkice monograficzne, oprac. J. Przała, Opole 1963; 25 lat
Ziemi Brzeskiej w Polsce Ludowj, Brzeg 1970; Brzeg. Dzieje-gospodarka-kultura, 
pod red. W. Dziewulskiego, Instytut Sląski w Opolu, Opole 1975; Wypisy do dzie
jów Brzeskiego, oprac. F. Hawranek, Cz. Nowi11ski, L. Izbióski, L. Toporowski, 
Opole 1976. 

8 Por. podobne inicjatywy z terenu Opolszczyzny: ,,Głos Olesna", R. 1-10, 
Olesno 1966--1978 (O!e,1:0 od 1975 r. naleź.v do woj, częstochowskiego); Ziemia
Kozielska. Studia i materiały, t. I-III, Opole 1971-1973; Szkice nyskie. Studia 
i materiały, t. I-II, Opole ;1974-1979; Szkice kluczborskie, t. I, Opole 1976; ,,Ze
szyty Racibo:·,kie »Strzec1a«". t. I-II. Kato\\·ice 1969-1970. 
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styczność oraz realizmu wydawców - znamy przecież regionalne ,,Roczniki", które 
�ą dziś periodykami tylko w nazwie ... 

Na treść tomu składa się poza „Przedmową" 14 pozycji trzynastu autorów. 
W dwóch wypadkach (Józef Srebro i Leszek Izbiński) są to publikacje pośmiertne 
i dobrze się stało, że zostały poprzedzone omówieniami życia i dorobku AutorÓ\\7, 
napisanJmi przez S. Gawlika (s. 157-158) i S. Popiołka (s. 190-191, bibliografia 
prac L. fabińskiego s. 210-211). Takie notki nekrologiczne mają dużą wartość 
dokumentacyjną i powinny być kontynuowane, należałoby jednak odnotowywać je 
w spisie treści i w miarę możliwości zaopatrywać w fotografie. 

W artykule J. Majewskiego (s. 7-26) syntetycznie przedstawiono róż.norodne 
uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta Brzegu od okresu przedlokacyjnego 
do lat siedemdziesiątych XX w. oraz naszkicowano najbliższe perspektywy w myśl 
programów budownictwa na lata 1981-1985 i 1986--1990. Nie jest winą Autora, 
że czytelnik nie uzyskuje odpowiedzi na nurtujące go dziś pytania: jak realizowany 
jest program pi�wszy i o ile aktualny jest drugi? 

P. Kubów w jednej z najobszerniejszych i najwartościowszych pozycji Br::eg

doby feudalnej w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1966-

1976 (s. 27-57) koryguje występującą w literaturze lokalizację brzeskiej osady 
przedlokacyjnej (Wysoki Brzeg - Alta Ripa), rozważa problem wielkości i zago
spodarowania parceli budowlanej, przede wszystkim jednak dostarcza wielu bar
dzo ciekawych informacji o zabytkach materialnych z XII-XVI w. (ceramika, inne 
różnorodne zabytki ruchome, np. unikalny łuk myśliwski z XIV w., resztki zabu
dowy, m. in. młyna rzecznego, urządzenia komunalne - studnie, szamba, wodociąg, 
rynsztoki). 

Przyczynek W. Gładkiewiczowej (s. 58-63) poświęcony jest związkom kul
turalnym i naukowym Brzegu z Krakowem do XVII w. W. Skibiński podejmuje 
próbę rekonstrukcji topografii i wyglądu domów brzeskich ze szczytami renesan
sowymi z XVI-XVII w. (s. 64--73). Ten sam Autor w artykule Ikonografia Brzegu 
w zbiorach Muzeum Piastów Ślqskich (s. 119-133) sygnalizuje potrzebę głębszych 
badań nad nowożytną śląską grafiką ilustracyjną. Przyczynkiem do realizacji 
tego postulatu jest omówienie zespołu 32 rycin i akwarel z widokami Brzegu, 
powstałych między połową XVIII w. a drugą połową XIX w. (dlaczego zamiesz
czony na końcu, bogaty w informacje katalog zawiera tylko 31 pozycji?). Uwzględ-
11iono też materiały do ikonografii Brzegu przechowywane w innych zbiorach 
(nawet w Szwecji). W. Skibiński ocenia zbiór muzeum brzeskiego jako pozbawiony 
większych wartości artystycznych, ale posiadający duże znaczenie źródłowo-doku
mentacyjne, zwłaszcza dla studiów nad topografią i rozwojem systemu fortyfika
cyjnego miasta. 

L. Toporowski, zajmując się dziejami słynnego brzeskiego gimnazj urn od jego
ctwarcia w 1569 r. do początków XViII w. (s. 74--82), wydobył ze źródeł i star
szej literatury łacińskiej i niemieckiej wiele interesujących szczegółów na temat 
organizacji życia i nauki w szkole, obowiązujących tam programów nauczania 
oraz ludzi kształtujących jej poziom i atmosferę. 

Cenne dla poznania gospodarki miejskiej nie tylko Brzegu jest opracowanie 
W. Florkowskiego Cegielnia miejska w Brzegu w pierwszej połowie XVIII w.

(s. 83--104), oparte głównie na archiwaliąch miejskich. Autor szczegółowo analizuje
organizację, ekonomikę i technologię produkcji w przedsiębiorstwie, podkre�lając
siqgające średniowiecza tradycje wyrobu cegieł w mieście również na użytek
odbiorców pozamiejskich. Rezultaty finansowe cegielni były z reguły ujemne, dla
rady miejskiej bowiem jako zarządcy decydujące były inne motywy uruchomienia
i utrzymywania przedsiębiorstwa, np. chęś zapewnienia własnego budulca do
inwestycji komunalnych i prywatnych mieszczaństwa.

Artykuł S. Gaw)ika na temat kształcenia nauczycieli w Brzegu pod koniec 



Recenzje 

XIX w. i na początku XX w. (s. 105�118) jest uzupełnieniem niedawno wydanej 
książki 4, traktującej o Opolszczyźnie w granicach byłej rejencji opolskiej, a więc 
bez Brzegu. W artykule omówiono działalność zakładów przygotowujących do 
nauki w seminariach nauczycielskich (tzw. preparandy) oraz seminarium katolic
kiego (istniało w 1. 1888-1891) i ewangelickiego (1891-1926). Praca jest pożyteczna 
U1kże dlatego, że syntetyczny zarys F. Szafrańskiego 5 nie wychodzi w odniesieniu 
do Sląska poza bardzo ogólnikowe sformułowania, seminariów brzeskich zaś nawet 
nie wymienia. 

P. Kozerski w artykule Odbudowa zamku piastowskiego w Brzegu i jego

funkcje użytkowe (s. 134--156) przejrzyście naszkicował rozwój zespołu zamkowego 
w XIII-XVII w. i jego losy do 1945 r.. akcentując zwłaszcza zniszczenia lat 
1741 i 1945, a następnie zreferował powojenne prace nad zabezpieczeniem i rekon
strukcją „śląskiego Wawelu" oraz program adaptacji tego zabytku po przewi
dzianym na 1983 r. zakończeniu odbudowy do funkcji ośrodka kulturalno-naukowe
go i turystycznego. Czytelnik nie tylko brzeski. śledzący od lat perypetie związane 
z odbudową i zagospodarowaniem zamku m. in. na siedzibę Muzeum Piastów 
Śląskich, dostrzeże w artykule tendencję do pomijania cieni i trudności. Być 
może wpłynęła na to skromność Autora, który jako wieloletni dyrektor Muzeum 
r, iezmordov,;anie uczestniczył w pokonywaniu tych trudności. 

Dwie następne pozycje dotyczą zbliżonej chronologicznie i merytorycznie pro
blematyki. J. Srebro obszernie i systematycznie omówił bardzo zróżnicowany 
zestaw form i metod działalności oświatowej i wychowawczej Muzeum Piastów 
Sląskich (s. 159-176), A. Moszowska zaś przedstawiła działalność kulturalno-oświa
tową bibliotek brzeskich w tym samym przedziale czasowym 1945-1975 r. (s. 177-
189). 

Opracowanie L. Izbińskiego Akta administracji państwowej i instytucji gospo-
darczych do dziejów Brzeskiego w Polsce Ludowej (s. 191-210) jest w istocie 
bardzo sumiennie przygotowanym przewodnikiem po odnośnej części zasobu 
Oddziału brzeskiego WAP w Opolu według stanu z 31 XII 1979 r. Na wstępie 
n:ezwykle szczegółowo przedstawiono ewolucję ustroju organów władzy i admini
stracji w byłym powiecie brzeskim w okresie 1945-1975 (z odnośnikami do odpo
\\,·iednich aktów prawnych), a następnie ogólnie poinformowano o zasobach archi
wum brzeskiego. Właściwy przewodnik obejmuje 49 zespołów akt administracji 
ogólnej i samorządowej i 11 zespołów akt instytucji gospodarczych, działających 
na ziemi brzeskiej. 

Tom zamyka informacja K. Kordek o składającej się z ok. 600 zdjęć dokumen
tacji fotograficznej zabytków Brzegu i okolic w Archiwum Instytutu Sztuki PAN 
(s. 212-214) oraz Wspomnienia osadnika i działacza S. Błażejewskiego (s. 215-252), 
urodzonego w 1906 r. na wsi wołyńskiej, który poprzez służbę oficerską w LWP 
trafił w 1945 r. do podbrzeskiego Łosiowa, by objąć tu gospodarstwo osadnicze 
i stać się znanym działaczem społecznym. Trochę szkoda, że doprowadzone do 
końca lat siedemdziesiątych wspomnienia tracą mniej więcej od lat sześćdziesią
tych barwny ton osobistej relacji o ludziach i sprawach, a zaczynają przypominać 
urzędowe sprawozdanie z działalności spółdzielni i innych organizacji Łosiowa. 

W każdym bądź razie warto w następnych tomach publikować tego rodzaju tek
sty, korzystając choćby z plonów konkursu na wspomnienia, zorganizowanego 
w 1975 r. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzeskiej i Muzeum (por. s. 172-
173) czy inspirując nowe.

4 s. Ga w I i k. Dzieje ks.::tnłcenia nauc.::ycieli na Śląsku Opolskim (1765-1975), 
Inst:vtut Sląski \V Opolu, Opole 1979. 

s F. Sz af r a 11 ski, Kształcenie nauc::ycieli w Polsce. Rys historyczny, Wro-
cław 1978. � 
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Przegląd treści wskazuje na zdecydowaną przewagę opracowań szeroko pojętej 
problematyki historycznej. Drugą zarysowującą się grupę tekstów określilibyśmy 
jako źródłowo-dokumentacyjne (W. Skibińskiego, L. Izbińskiego, K. Kordek, S. Bła
żejewskiego i częściowo P. Kozerskiego). Zwraca uwagę, że wśród opracowań tylko 
dwie pozycje w całości (J. Srebro i A. Moszowskiej) i jedna czę�ciowo (J. Maje\v
skiego) dotyczą dziejów po 1945 r. W przekroju terytorialnym widać koncentrację 
na sprawach Brzegu; tylko trzy pozycje wykracwją poza nie (w tym dwie dotyczą 
Brzegu i okolic, jedna zaś Łosiowa). Rola zamku jako zabytku i Muzeum Piastów 
jako instytucji animującej życie kulturalno-naukowe odbija się w poświęceniu im 
aż trzech pozycji, artykuł zaś P. · Kubowa referuje wyniki badań prowadzonych 
również przez Muzeum. 

Strona warsztatowa poszczególnych pozycji jest dość wyrównana i nie wy
wołuje większych zastrzeże1i. St\vierdzenie to jest o tyle istotne, że w zespole 
autorskim udało się zapewnić przewagę sił miejscowych. Niemal wszystkie arty
kuły opatrzono przypisami, wielu autorów operuje wprawnie materiałem źródło
wym, regułą jest wykorzystanie nowszej literatury polskiej i niemieckiej. · Często 
;:ojawia się materiał ilustracyjny w postaci planów, rysunków i fotografii. 

Strona zewnętrzna wydawnictwa wywołuje już bardziej mieszane ,vrażenia. 
Obok bardzo przyjemnej, choć może trochę przeładowanej tekstem okładki, obok 
dobrego papieru i czytelnej czcionki odnotujmy fatalne nieraz technicznie repro
dukcje i nagminne - niestety, nie pierwszy już raz to stwierdzamy w publikacjach 
opolskiego Instytutu Sląskiego - błędy korekty 8• Dobrze byłoby też zdecydować się 
na jedno brzmienie nazwy brzeskiego to\varzystwa regionalnego - na okładce 
mamy Brzeskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, na stronie zaś tytułowej 
Brzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Przy okazji wyraźmy nadzieję, że 
c'.zieje tego zasłużonego towarzystwa znajdą w jednym z kolejnych tomów „Szki
ców" swego dziejopisa. 

Stosunkowo obszerna prezentacja inauguracyjnego zeszytu „Szkiców brzeskich" 
1�1ech służy wprowadzeniu ich do szerszego obiegu czytelniczego. Inicjatorom zaś 
i wydawcom należy życzyć utrzymania wysokiego poziomu startowego i zapewnie
r,ia „Szkicom" trwałego miejsca wśród śląskich wydawnictw regionalnych. 

Ryszard Gładkiewic;;; 

OLESNICA. MONOGRAFIA MIAST A I OKOLIC, pod red. S. Michalkiewicza, 
Wrocław 1981, ss. 287. 

W ramach serii monografii regionalnych Dolnego Śląska ukazała się kolejna 
pozycja poświęcona tym razem Oleśnicy. Przedstawiono w niej dzieje miasta oraz 
jego okolic. Współautorami jej są pracownicy naukowi, a także różne osoby nie 
zajmujące się zawodowo historią, głównie nauczyciele. 

Monografia prezentuje się bardzo estetycznie. Ciekawie zaprojektowana obwo
luta przedstawia herb i nazwę miasta. Umieszczone na marginesie podtytuły ułat
wiają czytelnikowi orientację w zagadnieniach przedstawionych w pracy. 

Przeszłość regionu wyeksponowano niejednakowo. Skromnie przedstawiono ją 
w pradziejach i średniowieczu. obszerniej od ko11ca XV <lo XVIII w., bardzo 

& Przykładowo bardziej rażące: układ regionalny zamiast: regularny c�. 16), 
później 800/o zamiast: poniżej 800/o (s. 98), 1901 r. zamiast: 1891 r. (s. 112), powiat 
opolski zamiast: brzeski (s. 121 przypis 12), Sekcja Muzeologów zamiast: Muzy
kologów (s. 171). 
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c:,gólr�ie natomiast w XIX w. i początkach X.X w. oraz w okresie międzywojennym. 
Najwięcej miejsca poświęcono Polsce Ludowej - około 609/1 tekstu. Na 13 roz
działów jedynie 4 traktują o okresie od pradziejów do 1939 r. W średniowieczu 
dominują sprawy społeczno-polityczne, od XVI do XVIII w. kultura, a po 1945 r. 
społeczno-gospodarcze. 

Autorzy rozdziałów poruszających dzieje Oleśnicy i okolic do wybuchu II woj
ny światowej przeważnie nie sięgali do źródeł archiwalnych. Wykorzystali niektóre 
niemieckie i polskie źródła drukowane, głównie jednak opracowania. W przy
szłych monografiach warto coraz częściej sięgać po źródła archiwalne, wychodzić 
poza ustalenia dotychczasowej literatury, głównie niemieckiej. 

Opis wydarzeń po 1945· r. oparto m. in. na rocznikach statystycznych, księgach 
pamiątkowych szkół, monografiach zakładów pracy oraz na powojennych opraco
waniach z zakresu historii Sląska. 

Do przedstawionej problematyki XIX w. warto dodać, iż opis miasta wydany 
w 1845 r. mówi o 529 domach mieszkalnych, 29 budynkach publicznych, 520 staj
niach. W 1807 r. wybudowano synagogę. Wśród 5978 mieszkańców było 5208 ewan
gelików, 649 katolików, 121 żydów 1• W mieście były dwa szpitale (Sw. Mikołaja 
i S\v. Wawrzyńca), wieża więzienna, dwa browary, dwie gorzelnie, jeden folusz 
_i dwa ogrody publiczne 1• Oleśnica była głównym miastem parafii oraz siedzibą
archiprezbiteriatu. W 1871 r. parafia liczyła 20 tys. protestantów, 2194 katolików 
i 250 żydów. W archiprezbiteriacie znajdowało się 62 721 protestantów, 16 227 ka
tolików, 553 żydów i 20 innych a. 

Omawiana monografia ma charakter po:pularnonaukowy, nie posiada więc 
pełnego aparatu naukowego. Niemniej Autorzy poszczególnych rozdziałów informu
ją niekiedy o pochodzeniu przytaczanych danych (np. rozdz. VIII dotyczący osad
nictwa i rozwoju ludności w latach 1945-1975}. 

W monograiii nie ustrzeżono się drobnych usterek. W tek�cie odczuwa się 
brak map przedstawiających region w różnych okresach historycznych, a szcze
gólnie dziś według nowego podziału administracyjnego. Pracę magisterską w ręko
pisie trudno uznać za źródło (s. 279). Zbędny jest znak zapytania przy nazwisku 
jednego z autorów rozdz. IV (s. 286). 

Monografia Oleśnicy ma wiele cech syntezy . Rozległe ramy chronologiczne 
sprawiają, że wiele problel!l.ów można było jedynie zasygnalizować. Przynosi ona 
sporo informacji o przeszłości miasta oraz okolic i odgrywa niewątpliwie dużą 
rolę w propagowaniu historii regionalnej. Autorzy starali się odpowiedzieć na 
zapotrzebowanie społeczne i dydaktyczne. 

Jerzy Spycfiała 

S. S o I i cki, WOŁÓW, ZARYS DZIEJÓW MIASTA I REGIONU, Wrocław
1981. ss. 127, 55 il., 1 mapka. 

Ostatnie lata przyniosły w wydawanej przez Ossolineum serii „Sląsk w Za
bytkach Sztuki" kilka monografii o zabytkowych miastach Dolnego Sląska. Gorzej 
r.atomiast przedstawia się opis osiedli, które nie posiadają obiektów nęcących

1 J. K n ie, A!phabetisch-statistisch-topographische Vbersicht der Dorfer, Flek
ken. Stćidte und andern Orte der KonigL. Preuss. Provinz Schlesien, Wrocław 1945, 
�- 888. 

2 J. K n ie, Kurze geographische Beschreibung von Preussisch-Schlesien, der 
Grafschaft Glatz und der Preussischen Markgrajtschaft Ober Lausitz, Wrocław 
1832. s. 100 i 101. 

3 Schematismus oder Statistik des Bisthums Breslau Konig!ich Preussischen 
,-1nthei[s, Wrocław 1871, s. 104. 
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hi�toryków sztuki. Muszą wówczas same zabiegać o opracowanie ich dziejów, 
0 ukazanie ich przeszłości. Poczynaniom tym - należy to z uznaniem podkreślić -
patronuje często Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu. 
Również książka S. Solickiego o Wołowie ukazała się pod auspicjami tej insty
tucji przy czynnym poparciu Wołowskiego Ośrodka Kultury. 

O monografii Wołowa zamyślano już od dłuższego czasu. Przymierzali się do 
niej różni działacze tego miasta, powalano niegdyś nawet specjalny zespół, który 
miał ją opracować. Jednakże ludziom w nim skupionym zabrakło do zrealizowania 
tego zamiaru odpowiedniej wiedzy i wytrwałości. Tym większa zatem jest zasługa 
Autora, że nie oglądając się na czynniki i komisje dokonał dzieła, które przekra
czało możliwości „powiatu mądrych ludzi". 

Jeżeli chodzi o poprzednie publikacje (w języku niemieckim) odnoszące się 
do \Vołowa i jego okolic, to ich poczet jest pokaźny. Zaczynając od J. C. Kollnera 
i jego z 1726 r. Wolaviographii, poprzez rozprawy K. Bimlera, G. Granicky'ego, 
J. Heynego, F. Schreibera, D. von Velsena, aż po R. Juhnkego Wohiau. Geschichte

des Fii.rstenthums und des Kreises z 1965 r., widoczne jest, że niemiecka historio
grafia posiada w tym zakresie niemały dorobek. Natomiast z polskich tytułów
można odnotować tylko jeden: J. Bakesa Wołów i ziemia wołowska (Wrocław
1972). i to o charakterze folderu. Oczywiście okazjonalnie w różnych publikacjach
napomykano o Wołowie, ale nigdy nie był on celem specjalistycznych badań.
Autor w bibliograficznej nocie przytoczył pozycje z tego zakresu. Wydaje się, iż
można do nich dodać również książkę K. Piwarskiego Historia Sląska w zarysie
(Katowice 1947). Przewijają się bowiem na jej kartach dość często motywy z dzie
jów księstwa wołowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem postaci ks. Chry
stiana.

Przystępując do opracowania dziejów Wołowa S. Solicki nie tylko nie dyspo
r..ował szczegółowymi, polskimi opracowaniami, ale także nie mógł korzystać z· ma
teriałów źródłowych, jako że wszelkie dokumenty związane z przeszłością miasta 
zaginęły. Mimo to piszący te słowa odnalazł w 1951 r. na strychu tamtejszego 
zamku pf'rgaminowy dokument opatrzony książęcą pieczęcią i przekazał go do 
gabinetu historycznego Liceum Ogólnokształcącego, Dlaczego Autor monografii do 
n:ego nie dotarł? Wobec totalnego wyniszczenia archiwaliów byłaby to sprawa 
być może nawet sensacyjna. 

Książka S. Sotickiego dzieli się na dwie zasadnicze części: typowo historyczną 
do 1945 r. oraz na okres powojenny, któn· odbiegając od warsztatu profesjonalisty 
-zmierza czasami w kierunku publicystyki. Przy tym część pierwsza, najbardziej 
interesująca, obejmuje 57 stron druku, gdy następna 63 strony. 

Autor rozpoczyna swe rozważania od prehistorii regionu, przyjmując, że 
bagnista równina wokół miejsca lokalizacji późniejszego Wołowa była pierwotnie 
porofaięta trudnymi do przebycia borami. Oczywiście tak było, ale czy wcześniej 
od Trzebnickich Wzgórz aż po nieckę Odry nie rozciągały się pastwiska mamu
tów? Swiadczą o tym często znajdywane w tym rejonie szczątki tych zwierząt 1•
Było ich sporo w dawnym „Muzeum Ojczystym" w Wołowie. Skoro mowa o tej 
instytucji, to odnotujmy, że pochodzące z niego resztki, obejmujące archeologiczne 
eksponaty, broń, meble i książki (same silesiaca), od 1951 r. znajdowały się w li
ceum wołowskim. Z czasem jednak znikły. Solicki nic o tych zbiorach nie wspo
mina. 

Trudno orzec, czy Autor monografii zgadza się z tezą Ch. F. Paritiusa, że 
założone w 966 r. przez Mieszka I biskupstwo śląskie mieściło się początkowo 

1 Autor recenzji ,,am był świadkiem \Vydobycia przez robotników pracujących
przy regulacji Odry w Scinawie trzonowego zęba mamuta. 
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nieopodal Wołowa w Smogorzov.rie 2• Nic czyni bowiem na ten temat żadnej 
wzmianki. Stanowisko Paritiusa nie jest pozbawione archiwalnych i społeczno
-rzeczowych przesłanek. Smogorzów leżał w okolicy gęsto zasiedlonej, ,,uprzem,,
słowionej", w sąsiedztwie Lubiąża, jednego z głównych ośrodków pogańskiego 
kultu. Starano się go zatem zneutralizować umieszczając mu pod bokiem biskup
stwo, unikając jednak prowokacyjnego usadowienia przedstawiciela kościoła w ;:a
mym centrum starych wierzet'1. 

Jeżeli chodzi o czasy późniejsze, to czy nie wymagały pewnej dozy kryty
cyzmu dobrodziejstwa Konrada VII Białego? Za udzielane przywileje, za prawo 
wznoszenia obronnych murów musiały miasta składać wysokie opłaty. Wątpliwe, 
aby książę znany ze stosowani a ucisku fiskalnego, nadał jakikolwiek przywilej dla 
Wołowa za darmo. Natomiast Jan II Szalony wart był może przychylniejszej 
oceny. Jego szalet"1stwo polegało na trm. że zajmował się alchemią. Rujnował się, 
jakbyśmy dziś powiedzieli. na naukowe eksperyment:,·. Czy zatem nie należał do 
kategorii .. mądrych głupców"'' Trudno na to ciać jednoznaczną odpowiedź bez 
,pecjalistycznych .studiów. jeżeli w ogóle .są one możliwe wobec archiwaln::ch 
�pustoszeli.. Zastanawia również nieoczekiwane kupno w 1517 r. Wołowa, a na.,tęp
nie jegn rÓ\Vllie nagła sprzedaż wraz ze Scinawą i Rudną przez Jana Turzoi1a 
von Bcthlemsdorfa. Czy fakt ten nie h1czy ,:ię z wydobrwaniem w tych okolicach 
1:,iedzi? Turzonowic to przedstawiciele węgierskiego rodu kupczącego właśnie tym 
metalem. Skoro jednak Wf;grz\ zorientowali się, że pł:,'tkie pokłady są wyeksploato
wane. a niższ:,·ch nie by:i w stanie w)·dobywać. pozbyli się nab,:tku na rzecz. 
legnicko-brzeskiego k,ięcia Fr�·der�·ka II. Jedną z ciekawszych postaci by! o,:talni 
władając:,: Wołowem Piast - Chrystian. Wychowany na dworze Radzi \\·ilłów 
\\' Birżach. zaprzyjaźnion:, z Kor,·butcm Wiśniowieckim, no�ił się z zamiarem 
ubiegania o polski tron po abd:,kacji Jana Kazimierza. I tylko kalwi11skie w:vznai1ie. 
z którym nie chciał się rozstać, przesądziło o rezygnacji z tego zamiaru. 

Wołów często zmieniał władców i paóstwową zależność. Najpierw podlegał 
wpływom wielkomorawskim, następnie wszedł w obręb państwa polskiego, z cza
sem Królestwa Czeskiego, wreszcie znalazł się w granicach austriackiej monarchii 
Habsburgów, aby ostatecz:-iie w 1742 r. stać się wraz z całym Dolnym S!ąskiem 
zdobyczą Prus. Odtąd losy miasta były związane z Rzeszą aż do 1945 r. Ta hi,to
ryczna część książki jest poprawna i mimo lakoniczności zawiera wszy,tkie 
istotne dla dziejów Wołowa fakty. Jeżeli można wnosić tu jakieś postulaty, 
to odnoszą się one do Lubiąża, który uszedł z pola widzenia Autora. A wart był 
szerszej wzmianki ze względu na sławny klasztor i działalność przy nim malarza 
tej miary co M. Willmann. Pominięty też został sędzia z Wińska F. C. van der 
Velde, popularny w całej Europie romansopisarz z początku XIX w. Jego utwory 
docierały także do Warszawy, Krakowa, Wilna i Lwowa. Również córka pi�arza, 
Berta, związała się z polską literaturą poprzez tematykę swych utworów s_ Warto 
było zapewne wspomnieć o astronomicznym obserwatorium w Białkowie. Począt
kowo stanowiło ono ośrodek astronomicznej zabawy tamtejsze go ziemianina, po 
czym przeszło na własność Uniwersytetu Wrocławskiego. Zabrakło też odnotowań 
o zamkach, pałacach i dworach, o otaczających je parkach. Obiekty takie - nieraz
bardzo ciekawe pod względem architektonicznym - znajdują siG w Brzegu Dol

nym, Urazie, Chobieni, Dz'.esławiu, Głębowicach, Starym Wołowie, Dłużycach, Mo
jęcicach, Moczydlnicy ... często zdewastowane, sypiące się już w gruzy. Do bardzo
starych pomnikóv,r należą pokutne krzyże: w Tymowej i Jod!owicach, o których
także nic nie wspomniano.

z Ch. F Parit ius, Notata quacdam cle episcopatu Vratislavicnsi, Kraków 
1820. 

a R. Er g e t  o wski. Romanse C. F. van der Veldego i ich recepcja w Polsce 
(Acta Un:versitatis Wratblaviensis, Germanica Wratisladensia 1978, t. XXXIV, 
�- 247-260). 
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Natomiast druga część książki, zawierająca opis historii Wołowa od 1945 r., 
jest nazbyt deklaratywna, określana wskażnikami od sukcesu do sukcesu. Po
twierdza się tu owa konieczność. czujności wobec oficjalnych dokumentów, ko
nieczność ·ich weryfikacji. Przyjmowanie z dobrą wiarą urzędowej wersji dopro
wadza aż nadto często do deformacji rzeczywistości. Szczególnie niebezpieczna 
wydaje się aprobata wielkich współczesnych, nawet na skalę powiatu. Z wszyst
kich wyliczonych w publikacji pionierów-działaczy naprawdę na wyróżnienie za
sługuje chyba jedynie T. Korzeczek i nie wymieniony w tekście K. J. Posobiec. 
Tylko· oni okazali się wierni miastu, przetrwali „fale" i „odchylenia", związani 
z nim na stałe, nie traktując go jako ter�nu doraźnej eksploatacji. Inni - ·po 

głośnym, choć wątpliwym w intencjach działaniu - odchodzili, aby po cichu spo
żywać „chleb dobrze zasłużonych". Szkoda, że Autor przed przystąpieniem do 
swej pracy nie przeprowadził wywiadu z żyjącym jeszcze wówczas nauczycielem 

wołowskiego liceum E. Żebrowskim. Należał on do pierwszej, przybyłej do Wo
łowa ekipy i stanowił niewyczerpane źródło wiadomości i anegdot z pionierskich 
lat spędzonych w Wołowie. 

Poprawnie przedstawił S. Solicki proces zasiedlania wołowskiej ziemi przez 
Polaków, kształtowanie się administracji, partii i politycznych stronnictw (choć 
zapomniał o istnieniu PSL oraz ostrej walce klasowej w przeddzień referendum), 
organizowanie aparatu bezpieczeństwa, kwestię wyżywienia, odbudowę komuni

kacji, rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, handlu, oświaty i służby zdrowia. Nie
mniej jednak niektóre kwestie wydają się kontrowersyjne. Dotyczy to np. ciąg
łych zmian struktury administracyjnej. Jeżeli wprowadzona poczęła już normalnie 

funkcjonować, zaraz ją zmieniano, zastępując lepszą, oczywiście w mniemaniu 
inicjatorów. Pomijając permanentny bałagan, sytuacja taka wytwarza w �połecz
nej świadomości przeświadczenie o tymczasowości, o relatywizmie wszelkich po

czynań, w które wobec tego nie warto się angażować. Podobnie sprawa miała się 
z rolnictwem. Ledwo produkcja rolna ruszyła, przystąpiono do kolektywizacji, 

kiedy poczęła się stabilizować gospodarka uspołeczniona, spółdzielnie produkcyjne 
rozwiązano. Identycznie przedstawia się problem rzemiosła. W momencie pełnej 

i!1tensyfikacji prywatnych warsztatów zniszezono je domiarami, aby następnie je 

przy pomocy państwowych pożyczek odbudowywać. Autor nie wiąże tych kwestii 
z wydarzeniami ogólnokrajowymi, jakby stanowiły one jedynie wołowską specy
f:kę. Wyłącznie natomiast miejscową imprezą była antyalkoholowa uchwała Pre
zydium PRN. Ze wskaźników wynika, że dzięki niej spożycie alkoholu w powiecie 
spadło. Warto by się zatem przyjrzeć, o ile wzrosło w sąsiednich. Z braku alkoholu 
na własnym terenie wykupywano go w Górze Sląskiej, Lubinie, Trzebnicy. Po 
pewnym czasie zrezygnowano z tej fikcji, uchylając prohibicję, ponieważ pijaństwo 
w powiecie wygasło. Równie zwodnicze jest ocenianie, wzorem władz oświato

wych, pracy szkół na podstawie tzw. sprawności nauczania, czyli promocji. W ta
kim systemie wystarczy, aby nauczyciel wystawił wszystkim uczniom pozytywne 
oceny, a uzyska uzna.nie pedagogicznego nadzoru. Sol icki zdaje się przy tym 

solidaryzować z reformą, która dotknęła nasze szkolnictwo w 1966 r. Doprowadziła 
c,na do likwidacji szkól niżej zorganizowanych i utworzenia zbiorczych, mających 
zapewnić wyższy poziom nauczania. Nie pomyślano jednak przedtem o o.dpowiednim 
zabezpieczeniu bazy materialnej, doprowadzając do niebywałego zagęszczenia 
w szkołach. Typowym przykładem może być choćby sytuacja w Wińsku, gdzie 
warunki nauki zamiast ulec poprawie fakty.cznie znacznie się pogorszyły. 

Przytoczone uwagi są nie tyle natury krytycznej wobec Autora, co po!emicz-

1�ej, i to w szerszym aspekcie, wykraczającym poza sferę spraw wołowskich. A je
żeli nawet niektóre z nich są adresowane bezpośrednio do Niego, nie umniejsza 
to w niczym Jego zasługi; jest pierwszym polskim historykiem, który podjął się 
opracowania dziejów jednego z leżących na uboczu regionów Dolnego Sląska. 



290 Recenzje 

Wobec zbliżającego się 700-lecia założenia Wołowa, książka S. Solickiego jest dla 
tego miasta pięknym darem, za który winno ono być Mu wdzięczne. 

Jeszcze kilka słów, tym razem bezapelacyjnie krytycznych, skierowanych do 
projektanta okładki K. Jasińskiego-Szeli. Eksponując na niej herb Wołowa i tytuł 
książki zapomniał o jej Autorze. Jego nazwisko umieścił od niechcenia, z boku, 
na obL·zeżu okładki, czcionką tak małą, iż prawie nie zauważalną. A przecież 
właśn:e Autorowi zawdzięczamy i książkę, i okładkę. 

Ryszard Ergetowski 

30 JAHRE INSTITUT F"OR SORBISCHE VOLKSFORSCHUNG 1951-1981, 
[Aut.] M. Kasper [i in.J, Budysin-Bautzen 1981, ss. 87. 

Od czasu przyj1;cia przez sejm saski Ustawy o ochronie Ludności serbołużyckiej 

(25 III 1948 r.), która następnie włączona została do konstytucji NRD, minęło już 
35 lat. Jest to wystarczająco długi okres, aby pokusić się o próby podsumowań 
i ocen osiągnięć narodu serbulużyckiego w różnych dziedzinach życia. W latach 
tych dokonały się istotne przeobrażenia społeczno-gospodarcze na terenie Łużyc, 
h.tóre stały się centralnym zagłębiem węglowym i energetycznym NRD. Skutki 
tych przemian postawiły przed stutysięczną serbołużycką mniejszością narodową 
nowe. skomplikowane zadania, szczególnie w zakresie zachowania swojej tożsa
mości. Przede wszystkim dotyczy to młodego pokolenia. Co prawda, na terenie 
dwunastu powiatów okręgów drezdeóskiego i chociebuskiego istnieje nadal dziesięć 
szkól serbołużyckich, w tym dwa gimnazja, a w pięćdziesięciu szkołach niemiec
kich prowadzi się nauki: jGzyka serbołużyckiego, ale z chwilą wejścia młodych 
ludzi w dorosłe życie zawodowe ich kontakt z językiem, kulturą narodową ulega 
bardzo poważnemu osłabieniu. Związek ze społecznością serbołużycką, jej obycza
j;,tmi. tradycjami, zachowują tylko ci, którży pozostają na miejscu, poświęcając 
,ię pracy w rolnictwie. Szansę dla nielicznych, nie tylko na zachowanie, ale i po
głębienie narodowych związków, stwarza jeszcze możliwość podjęcia studiów w In
stytucie Sorabistyki przy Uniwersytecie im. K. Marksa w Lipsku. 

Obok szkolnictwa ważną rolę w życiu narodowym Serbołużyczan spełnia za
�lużona oficyna wydawni{:Za Domowina, której głównym zadaniem jest krzewienie 
piękna, odrębności i wartości narodowego języka i narodowej kultury. Charaktery
styczny znak firmowy Domowiny, trójlistek lipy, zdobi wszystkie publikacje w ję
zyku oerbo!użyckim (prace naukowe, literatura piękna, w tym i dla młodzieży, 
podręczniki szkolne, słowniki, encyklopedie itp.). 

Na równie wysoką ocenę, na polu badań naukowych, zasługuje założony 
·.v 1951 r. w Budzi.szynie Instytut Serbołużyckich Badań Ludoznawczych, który po
czątko\\"o podporządkowany był Akademii Nauk NRD, a od 1969 r. do chwili
obecnej podlega Centralnemu Instytutowi Historii w Berlinie.

Z okazji ćwierćwiecza działalności tej placówki naukowej zamieściliśmy na 
łamach Sobótki (1978, nr 3) krótki artykuł informacyjny pióra F. Forstera. Tym 

razem. w związku z kolejną okrągłą rocznicą powstania Instytutu, trzydziestą, 

prezentujemy publikację przygotowaną specjalnie z tej okazji przez Ludowe na

k!adnistwc Domowina. Jest to dzieło zbiorowe, na którego zawartość składa się 
osiem prac. Otwiera je artykuł dyrektora Instytutu, prof. Kaspera, na temat 

kształtowania się ogólnych koncepcji i kierunków badawczych placówki w minio
nym trzydziestoleciu. Kolejne prace po�więcone są przeglądowi i podsumowaniu 
baciar': w zakresie dyscyplin naukowych uprawianych w 1nstytucie, a mianowicie: 
jęz:-·k,JZnawstwa (F. MichałkJ, historii (J. Sołta), etnografii (F. Forster), historii 
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literatury {F. Sen), folkloru muzycznego (J. Raupp), zagadnień demograficznych 
i Archiwum Kultury Serbołużyckiej (F. Metsk), bibliografistyki oraz funkcjonowania 
Centralnej Biblioteki Serbołużyckiej (I. Gardos, S. Musiat). Dorzucić należy uwa
gę, że :,poro ciekawego materiału, w2ibogacającego w istotny sposób zawartą 
w tekstach treść, znajduje się w przypisach. 

Rzecz jasna, w krótkim omówieniu trudno pokusić się o choćby pobieżne przed
stawienie wszystkich spraw poruszonych w publikacji. Zwrócić więc chcemy uwa
gę na wizytówkę naukową Instytutu, którą stanowią ogłoszone drukiem prace. 
W kilku seriach wydawniczych ukazało sią ich ·kilkadziesiąt, w tym w serii głów
nej. monograficznej „Spisy" - 54, w serii „Sorbische Volkstrachten" - 10, w ra
mach atlasu językowego serbołużyckiego - 8 i in. W omawianym okresie wydano 
1·ównież 78 numerów znanego czasopisma „Letopis", po 26 zeszytów w każdej 
z trzech serii, a mianowicie: języka i literatury, historii i etnografii. Szczególne 
miejsce wśród opublikowanych książek zajmuje 4-tomowa Historia SerboŁużyczan 

{t. 1 do 1799 r., t. 2 1799-1917, t. 3 1917-1945, t. 4 1945 do czasów współczesnych), 
która ukazała się w latach 1974--1979. 

Uwagę zwracają także międzynarodowe kontakty naukowe, jakie utrzymuje 
budziszyński Instytut z instytucjami naukowymi i uczonymi z wielu krajów, 
w tym również z Polski. Potwierdzeniem żywych przed laty związków naukowych 
z ·wrocławiem było opublikowanie w Budziszynie prac o tematyce serbołużyckiej, 
które wyszły spod pióra naszych historyków. Np. w serii „Spisy" ukazała się mo
riografia J. Leszczyń>'kiego (Der Klassenkampf der Ober!ausitzer Bauern in den 

Jahren 1635-1720, Bautzen 1964), na łamach zaś ,.Letopisu" ogłaszaili swe arty
kuły inni autorzy. Miały również miejsce wspólne konferencje naukowe, z których 
ostatnia, poświęcona dyskusji nad dwoma tomami Historii Serbołużyczan, odbyła 
się we Wrocławiu w 1977 r. Od tego czasu jednak kontakty historyków Wrocławia 
i B:idziszyna wyraźnie przygasły. Należy wierzyć, że jest to stan przejściowy. 

Romuald GeHes

.. HOSPODARSK� D�JINY", t. 1-6, Praha 1978-1980, ss. 378 + 364 (+ karto
·graml + 210 + 286 + 367 + 414 (okładka i strona tytułowa również w jęz. angiel
skim).

Przedsięwzięcia zmierżające do przyspieszenia publi,kacji i rozpowszechniania 
,vyników badań są często okupione zawężeniem kręgu odbiorców do stosunkowo 
nielicznego grona zainteresowanych specjalistów. Przykładem takiej sytuacji są 
,.Dz:eje Gospodarcze", seria wydawana techniką małej poligrafii i rozprowadzana 
poza obrotem księgarskLm jako „wewnętrzny druk", firmowana przez Instytut 
Dziejów Czechosłowackich i Powszechnych Czechosłowackiej Akademii Nauk 
w Pradze. Zasługuje ona na krótką choćby prezentację, między innymi ze względu 
na zamieszczanie szeregu pozycji wykraczających poza sferę zakreśloną tytułem 
i kwalifikujących się do każdego czasopisma „ogólnohistoryc:mego". 

Jak wynika z notki wstępnej tomu 1, właściwym twórcą serii jest Zakład 
Dziejów Gospodarczych i Geografii Historycznej wymienionego Instytutu wraz 
z Komisją Dziejów Gospodarczych przy Akademii. Redaktorem jest prof. Jaroslav 
Purś. członek Akademii i przewodniczący wspomnianej Komisji. Od tomu 3. po
jawiają się obok niego członkowie zespołu redakcyjnego: Frantisek Dudek i Leos 
Jelecek. ponadto w tomie 3. znajdujemy informację, że ,,przygotował jego wydanie" 
Jo5e:f Koci. Seria z natury rzeczy jest miejscem publikacji prac historyków zatrud
nio:1ych w Akademii, ale użycza tego miejsca również pracownikom innych placó
wek. zwłaszcza uniwersytetów. 
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Koncepcja merytoryczna, zarysowana zwięźle przez J. Pursa (t. 1, s. 3---4), 
polegać ma na traktowaniu dziejów gospodarczych w �cisłym związku z dziejami 
społecznymi, jednych i drugich zaś w kontekście procesów klasowo-politycznych. 
Dzieje gospodarcze mają być zarazem wiązane z dziejami nauki i techniki. Seria 
ma przyczynić się równiez do koordynacji badań na tak zakreślonym polu. De
klaracje tego rodzaju przyjmujemy zazwyczaj z pewnym sceptycyzmem. treić 
w�zakże �ześciu tomów „Dziejów Gospodarczych" uwidacznia wysiłki, aby linię 
programową wcielić w życie. 

Jakkolwiek wydawcy zastrzegli się wyraźnie co do nieperiodycznego charak
teru przedsięwzięcia, seria wystartowała z imponującym rozmachem. W 1978, 
1979 i 1980 r. ukazywały się po dwa tomr, przekraczając już łącznie dwa t:,:!'iące 
stron druku. Ramy recenzji zmuszają więc do poprzestania na zwięzłej charakte
rystyce zawartości poszczególnych tomów. 

Tom pierwszy przynosi opracowania bardzo zróżnicowane pod względem geo
graficznym, chronologicznym i problemowym. Mediewistykę reprezentuje ob,ze,na 
rozprawa B. Krzemieńskiej i D. Tfestika o gospodarczych podstawach wcze,no
średniowiecz1!ych państw Europy Srodkowej. Czasów nowożytnych dotyczy roz
pra\va B. Badury o �tosunkach agrarnych w Meksyku w XVII-XVIII v.:. i P. Be
bny o ekonomicznym rozwarstwieniu miast czeskich w końcu XVIII w. Reszta 
pozycji odnosi się do o'.uesu nowszego. A. Verbik pisze o roli regionalnych stowa-
1 zysze11 rolniczych w rewolucji agrarnej w Czechach drugiej połowy XIX w., 
P. Horska o cyklach ekonomicznych w Czechach przełomu XIX i XX w., O. Ko
dedova o najemnej sile roboczej w rolnictwie czeskim przełomu XIX i XX w.,
Z. Deyl o drobnej burżuazji miast czeskich międzywojnia. Odrębny, w dużym
stopniu teoretyczno-metodologiczny charakter mają rozważania J. Pursa na temat
wykorzystania analizy rozwoju napędu parowego jako wskaźnika cykli ekono
micznych w XIX w.

Tom drugi, przygotowany z okazji VII Międzynarodowego Kongresu Historii 
Gospodarczej (Edynburg, sierpień 1978 r.) i wydany w języku angielskim, zawiera 
jak dotąd najwięcej pozycji o podobnym, jak poprzedni, rozrzucie. Na wstępie 

J. Purs prezentuje nowe metody i techniki badawcze stosowane w warsztatach

czechosłowackich historyków gospodarczych. W odniesieniu do śre<lniowiecza roz

,,..-ażane są problemy kształtowania się sieci miejskiej w Czechach (J. Żemlicka)
i zróżnicowania majątkowego szlachty czeskiej w okresie przedhusyckim (M. Po

livka). W odniesieniu do czasów nowożytnych - problemy eksportu produktów

rolnych z Czech w XVI w. (J. Jana.cek) i pozycji ekonomicznej miast czeskich

w okresie późnofeudalnym (A. Mika). Epoki kapitalizmu dotyczą rozważania. nad
przejściem od produkcji manufakturowej do fabrycznej na przykładzie czeskiego

cukrownictwa (F. Dudek), strukturą przemysłu czechosłowackiego w latach trzy

dziestych XX w. (V. Lacina), rentą gruntową w Czechach drugiej połowy XIX w.
(L. Jelecek), procesami urbanizacyjnymi w Czechach przełomu XIX i X.X w.
(P. Horska), ruchami ludnościowymi na Słowacji w tym samym czasie (P. Hapak).
O. Bartusek analizuje rozprzestrzenianie się impulsów rozwojowych w podmiej
skiej strefie Pragi w XIX i X.X w., L. Kopatka zaś rozwój poszczególnych sekto

rów gospodarki oraz przemiany struktury gałęziowej przemysłu w Czechoslo\\'acji
po 1945 r.

Tom trzeci ma charakter monotematyczny, wprowadzając tym samym zasadę 
realizowaną konsekwentnie do tomu szóstego, zawiera bowiem materiały sympo
zjum poświęconego manufakturowemu stadium kapitalizmu w Czechach i Słowacji 
(Bratysława, kwiecie11 1975 r.). Musi niepokoić czteroletni przedział między odby
ciem sympozjum a wydaniem tomu, co przeczy idei możliwie szybkiej publikacji 
\vyników badali. Referenci przyjmowali zasadniczo, że ramy chronologiczne pro
blematyki to koniec XVII i początek XIX w., omawiając aspekty teoretyczne 
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(A. $piesz), przesłanki technologiczne produkcji manufakturowej (J. Petra.n), naukę 
czeską epoki (J. Haubelt), proces formowania burżuazji (J. Matejcek i B. Pitronova), 
kwe,tię siły roboczej w Czechach (K. Novotny) i na Słowacji (S. Kazimir). Prze
bieg obrad omówił E. Maur. 

Tom czwarty nosi tytuł Miasta w Czechach w epoce feudalizmu, przy czym 
punkt ciężkości spoczywa na przełomowym dla czeskich miast feudalnych XIII stu
leci u. Skoncentrowało na nim uwagę aż czterech autorów: M. Richter (,,Archeolo
giczne badania miast czeskich XIII stulecia"). J. żemlicka (.,Nieudane lokacje 
rniej�kie w Czechach"), J. Tomas (.,Miasta Czech północno-zachodnich"), L. Ji
ra�ko ( .. Klasztory w miastach czeskich i morawskich"). Pozostałe artykuły to: 
�yntctyczny zarys sytuacji miast czeskich w XVI w. (J. Janacek), studium proble
mów zbytu w gospodarce miejskiej tegoż okresu na przykładzie wybranych rejo
r,ów Czech (M. Dvotak), analiza polityki ekonomicznej oświeconego absolutyzmu 
wobec miast czeskich (P. Belina). 

Tom piąty przygotowany został przy współpracy Techniczno-Ekonomiczriego 
l?1-"tytutu Badawczego Przemysłu Hutnicz�go pod hasłem Dzieje hutnictwa żelaza

1w :::iemiach czeskich. Składają się na11 cztery bardzo obszerne rozprawy pracowni
ków opawskiego Instytutu Sląskiego CSAV (K. Sommer, B. Pitronova, J. Steiner) 
i archiwum kombinatu hutniczego w Trzyńcu (S. Zahradnik), poświęcone różnym 
zagadnieniom z zakresu hasła tytułowego, rozpatrywanym na przestrzeni XIX 
i XX w. (do 1948 r.). 

Ostatni z dostępnych tomów zawiera Przyczynki do dziejów gospodarczych

okresu budowy socjalizmu w Czechosłowacji, zasadniczo koncentrujące się na la
tach 1945-1948, ale w dwóch wypadkach sięgające do końca lat siedemdziesiątych. 
Dotyczą one: uprzemysłowienia zacofanych gospodarczo województw czeskich 
w planie dwuletnim 1947-1948 (A. Verbik), przemieszczenia przemysłu z pogranicza 
czeskiego na Słowację w I. 1945-1948 (M. Barnovsky), podstaw energetycznych 
rozwoju gospodarczego Czechosłowacji (L. Kopa�ka), odbudowy czeskiego przemy
słu tekstylnego (0. Felcman), osadnictwa na czeskich ziemiach pogranicznych 
w l. 1945-1959 (L. Slezak), zaopatn:enia ludności Czech w artykuły spożywcze 
w 1. 1945-1948 (M. Martfnek) i dotychczasowego rozwoju oraz perspektyw pro
dukcji rolnej na środkowych Morawach (M. Pytli�ek). 

W sumie omówione tomy „Dziejów Gospodarczych" przynoszą pokaźną liczbę 
44 pozycji naukowych. W przekroju chronologicznym otrzymujemy następujący 
ich ,podział: średniowiecze - 7, XVI-XVIII w. - 9, XIX w. (do l,9NI r.) - 9, 
Jata 1918-1945 - 4, po 1945 r. - 9, ponadto 6 pozycji dotyczy dwóch lub więcej 
okre�ów. Rozkład okazuje się więc dość równomierny, z wyraźnym jednak „siod
łem" w okresie przedostatnim (przy tym nie ma żadnej pozycji poświęconej 
wyłącznie II wojnie światowej). Jeszcze wyraźniejszy obraz daje przekrój geogra
ficzny: Czechy i Słowacja - 40, inne terytoria - 1 (Ameryka Łacińska), ponadto 
3 pozycje dotyczą Czech i Słowacji wraz z innymi terytoriami. Proporcje te oczy
wiście trudno traktować jako precyzyjny obraz rozkładu zainteresowań czechosło
wackich historyków gospodarczych. ale chyba odzwierciedlają one linię programo
wą redakcji. 

Nakład waha się miqdzy 450 (t. 1} a 550 (t. 2) egzemplarzami. Szata zewnętrzna 
serii i jej ogólny poziom edytorski nie wywołują zastrzeże11. Największą niedo
godnością jest zdeterminowane przez technikq umieszczanie przypisó·,v na ko11cu 
danej pozycji. Regułą jest trójjęzyczny spis treści (czeski, rosyjski, angielski) oraz 
zamieszczanie rosyjskich i angielskich streszczeń. Drobnym, ale jakże pożytecznym 
zabiegiem jest podawanie adresów autorów. Warto również na przyszłość poda
wać miejsce publikacji innej wersji pozycji zamieszczonej w „Dziejach", kilk11 
bowiem takich przypadków zauważyliśmy. 

Ryszard Gladkiewicz 




