
ARTYKULY RECENZYJNE I RECENZJE 

SLAWEN UND DEUTSCHE ZWISCHEN ELBE UND ODER. VOR 1000 JAH

REN: DER SLAWENAUFSTAND VON 983, Ausstellung des Museums fü1· Vor

und Frühgeschichte Preussischer Kulturbesitz, des Archäologischen Landesamtes 
für Boden-Denkmalpflege und der Arbeitsgemeinschaft „Germania Slavica" der 

Freien Universität - Berlin, Berlin 1983, ss. 95 

Tysi4clecie wybuchu wielkiego powstania S!owian polabskich z r. 983, kt6re 
przeszlo u nas bez wyrazniejszego echa, zostalo dostrzei.one w NRD i w Berlinie 
Zachodnim. W NRD Centralny Instytut Historii Staroi.ytnej i Archeologii Akademii 
Nauk tego kraju zorganizowal w maju 1983 r. mi�dzynarodowq konferencj(; nau
kow<1 w Neubrandenburgu (zob. sprawozdanic w „Kwartalniku Historycznym", 
1983, nr 4, s. 1006-1008), kt6rej materia!y majq siG ukazac na lamach „Zeitschrift 
für Archäologie". Natomiast w Berlinie Zachodnim grupa uczonych skupionych 
wok61 projektu badawczego „Germanin Siavica" funkcjonujqcego na tamtejszym 

uniwersytecie (o grupie tej zob. W. H. Fritze, Germania Slavica. Zielsetzung und 
Arbeitsprogramm einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, ,,Germania Slavica", I,
hg.v. W. H. Fritze, Berlin 1980, s. 11-40), pod kierunkiem znanych i cenionych 
taki.e w nauce polskiej: historyka W. H. Fritzego i archcologa A. von Müllern, 
zorganizowala pod koniec minionego roku wystaw� pod haslem identycznym 
z tytulem publikacji wymienionym w nagl6wku. Publikacja, opr6cz przedmowy 
organi:tator6w wystawy, sklada �i� z PiE!ciu artykul6w oraz cz�sci katalogowej. 
F. Escher (Zur politischen Geschichte der S!awen zwischen Elbe und Oder vom
10. bis zum 12. Jh., s. 7-2ö) przedstawil pokr6tce zarys dziej6w niepodleglej
Polabszczyzny oraz kolei jej podboju przez Niemc6w. A. von Müller w pierwszym
z dw6ch artykul6w jego pi6ra (Burg und Siedlung der Slawen im ostelbischen
Raum, s. 25-33) zajc}I si� formami otwartego i grodowego osadnictwa Slowian po
labskich, w drugim zas (Wirtschaft und materielle Ki.ltur der Slawen im Mittelal
ter, s. 33-4ö) dal przeglqd poszczeg6lnych form ich dzialalnosci gospodarczej.
W obu artykulach Autor m6gl oprzec si� na najnowszych osiqgniqciach archeologii,
w niemalej czqsci (badania w Spandau) b�dc}cych jego wlasnym osic1gnii:cicm.
Uwag� przycic1ga praca D. Kurzego, Slawisches Heidentum und christliche Kirche
zwischen Elbe und Oder (10.-12.Jh.) (s. 48-68), umiej(;tnie wplataj4ca dzieje
pogari.skiego Polabia i koleje jego chrystianizacji w og6lnoeuropejskie i og61no
chrzescijari.skie procesy dziejowe. Ostatni w tym nieduzym zbiorze artykul W. Wip
permanna, Das Slawenbiid der Deutschen im 19. und 20. Jh. (s. 69-81), zawierajc}cy
cos w rodzaju streszczenia rezultat6w szeroko zakrojonych badan tego uczonego
nad ideologicznymi aspektami stosunk6w polsko-niemieckich, zasluguje na szcze
g61nie baczni:i uwag� ze wzglqdu na odwai.ne i nieszablonowe potraktowanie spo
lecznych i politycznych uwiklari. w ksztaltowaniu si� obrazu czy stereotypu Slo

wianina w Niemczech dwöch ostatnich stuleci. 0 tym, i.e problem nie ma jedynie

akademickiego charakteru, swiadczyc moga, wcale nie tak wyja,tkowe, jak by si�

moglo wydawac w nauce czy raczej publicystyce zachodnioniemieckiej, poglqdy
totalnie negujqce udzial i rol� ludnosci slowianskiej w dziejach ziem niemieckich
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i w procesie ksztaltowania si<: narodu niemieckiego. Jeszcze w r. 1979 mogla si� np. 
ukazac w tym kraju pub1ikacja pod tytulem: Ostgermanien. Waren die Ostvölker 

,,Slawen"? Widerlegung einer polnischen Legende, dowodzc1c ponad wszelkq w<1t
pliwosc, i.e dyletantyzm i niekompetencja naukowa nie maj<1 granic i sc1 zjawiskami 
nie do wyrugowania. Dodatkowo dowiodla tcgo polemika spowodowana bezpo:lrednio 
omawianq wystaw,i, jaka rozegrala sii;: na lamach zachodnioberli11skiego ,.Dei· 
Tagesspiegel" (13 XI i 11 XII 1983} pomii;:dzy znanym pisarzem i popularyzato
rem Hansem Scholzem a organizatorami wystawy. 

Cz�sc katalogowa publikacji (s. 82-93) daje wyobrai.enie o arani.acji wystawy 
i wymienia wszystkie prezentowane eksponaty, pochodzc1ce z r6znych zbior6w 

i muze6w RFN i Berlina Zachodniego. Cala publikacja wzbogacona zostala licznymi 

ilustracjami (niektöre kolorowe), mapkami i rysunkami. Artykuly, utrzymane w po
pularnonaukowej formic, nie zawierajc1 wprawdzic materialu dowoclowego, zaopa
trzone zostaly natomiast w zwi�zle wykazy dalszej literatury. Ze wzgl�du na 
spodziewanego masowego odbiorc�, autorzy - dobrzy na ogöl znawcy taki.c 
polskiego pismiennictwa naukowego - ograniczyli informacji;: bibliograficzm1 do 
prac w j�zyku niemieckim bi.jdi j<::zykach zachodnioeuropejskich. W sumie om6wiona 
tu publikacja zar6wno ze wzgl�du na SWi.J milq i interesuj<JC<l form� zewn�trzn<}, 
przede wszystkim zas ze wzgl�du na walory naukowe i popularyzatorskie, a tak
ze - eo szczeg6lnie  wai.ne z naszego punktu widzenia - na obiektywne, wolne 
od tradycyjnych uprzedzen i wobec Slowian i.yczliwe i pelne zrozumienia spoj
rzenie autoröw, zasluguje na pelne uznanie. Zar6wno wystawa, jak i towarzysz:ica 
jej publikacja zdolaly zapewne berlinczykom przyblizyc nieco slowianskq prze
szlosc sporej cz�sci sredniowiecznych Niemiec. 

Jerz11 Strzelczyk 

SLA,SK I POMORZE W HISTORII STOSUNKOW POLSKO-NIEM!ECKICH 
W SREDNIOWIECZU. Materialy XII Konferencji Komisji Podrqcznikowej History
köw PRL i RFN, Olsztyn, fr-10 czerwca 1979 R., opr. red. M. Biskup, Wroclaw 
1983, ss. 1 72. 

Praca stanowi efekt dialogu historyk6w obu kraj6w na temat problemu Slqska 
i Pomorza w stosunkach polsko-niemieckich w sredniowiecz.u. Na spotkaniu ol
sztynskim sprecyzowane zostaly zagadnienia z zakresu historii stosunköw prawno
-publicznych Slc}ska i Pomorza z Polsk,1 oraz Rzeszi.J i miejsce obu tych dzielnic 
w grze wielorako poji:tych sil dziejowych. Opublikowane rcferaty (szkoda, i.c 
pomini�to chocby waznicjsze tezy zapewne bardzo ciekawej dyskusji) w znacznej 
mierzc zawieraj,i nowatorskie ustalenia badawczc poszczeg6lnych uczonych. 

Dwa pierwsze referaty, G. Rhodego (Niemiecko-polskie problemy granic:::ne} 

i G. Labady (Polsko-niemieckie problcmy graniczne we wczesn11m sredniowieczu) 

dotycz,1 spornych zaiwdni<>n dziejöw sto,;unköw slowiansko-germ.:il'1skich i polsko
-niemieckich w staroi.ytnosci i w srcdniowieczu w skali ponadterytorialnej. Zda
niem Rhoclego probll'my ,r:rraniczne polsko-nicmieckie byly dotychczas na og6l 
bli;dnic przedstawianc w hi:;toriografii polskiej i niemieckiej. Uczony sformulowal 

kilka propozycji metodycznych, ktöre winny stanowic podstaw� poznania nauko

wego. Na uznanie zasluguje postulat potrzeby opierania interpretacji ir6del na sze
rokim kontekscie uwarunkowar1 polityczno-prawnych, geograficmych i gospodar
czo-kulturalnych. Nie ulatwiaj<) akceptacji punktu widzenia badacza licznie ze
stawione paralele w szerokim wymiarze czasowym i terytoria1nym (np. ekspansja 
Rosji wobec Fin6w i Chin w XVII w.), maj<1ce na cclu umniejszcnie ostrosci 
kon!liktu polsko-niemicckiego i wykazanie, ze niemiecka ckspansja wschodnia 
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nie byla zjawiskiem wyj&tkowym. Mimo iz historyk ten upomina siE;: o uwzglE;:dnia
nie szerokiego kontekstu r6znych uwarunkowan w badaniu wzajemnych stosun
k6w mi�dzypanstwoWYch, nie zawsze liczy si� z tym postulatem. Ekspansji nie
mieckiej wobec Polski przeciwstawia „ekspansjE;:" Polski wobec Litwy od XIV do 
XVI w., nie wspominajqc ani slowem o najwazniejszych motywach politycznych 
zwiqzku dwu panstw, zagrozonych ze strony panstwa krzyzackiego. 

W pracy G. Labudy zaslugujq na szczeg6lm\ uwag� ukazane zasadnicze etapy 
kszLaltowania siE: stosunk6w prawno-publicznych mi�dzy Polskq a Niemcami we 
wcz(.!snym sredniowieczu. 

Kolejne cztery referaty przedstawiajq tematyk� slqskoznawczq, a wi<ic miejsce 
Sli1ska w panstwie piastowskim, Sl&sk mi�dzy Kr6Iestwem Polski i Czech oraz jako 
klasycme terytorium osadnictwa srcdniowiecznego. Budzq polemik� niekt6re po
gl<[dy Gernota von Grawert-Maya, zaprezentowane w referacie pt. Pozycja Slqska 
v, pa,\stwie piastowskim i jego stosunek do Rzeszy w aspekcie panstwowopraw
num.. Tntdno zgodzic si� ze stwierdzeniem, ze po smierci Mieszka Starego w 1202 r. 
Sl<]sk praktycznie przestal nalezec do polskiego zwiE1zku panstwowego. Piastowie 
sl<[scy nie prowadzili przeciez ad tego momentu innej polityki anizeli ich krew
niac:; \V pozosta!ych dzielnicach. Wiele moina wyliczyc inicjatyw wlasnie ksi,1i:qt 
sl,1,kich wobec innych ziem polskich, gdzie spotykali si� z ksiqz�tami polskimi na 
wspolnych wiecach. Krakow, symbol jednosci Polski, stal siq celem staran wlasnie 
ksüizat sl<]skich. Dzielnica ta bardziej anizeli inne pretendowala do uzyskania 
hegcrnonii wsr6d wszystkich ziem polskich. 

B. Zientara w referacie Slqsk w panstwie Piast6w do schytku XIII w. om6wil

wplyw przcmian etnicznych i gospodarczych na Slc1sku XIII w. na losy polityczne 
dzicinicy, a takze ukazal pierwsze przcjawy konflikt6w polsko-niemieckich i cal11 
zlozonosc tej problematyki. 

Praca R. Hecka Zwiqzki $lqska z Po1skq w XIV i XV w. zostala opracowana 
na poclslawie ma!o dotychczas zbadanych zr6dlach polskich, czeskich oraz nie
micck!ch. Autor pr:zedstawil niekt6re dziedziny stosunk6w polsko-sl<]skich w XIV 
i XV '.'.'. Zebrane dane wskazujq, ze w swiadomosci spo!ecznosci slc1skiej, nawet 
uut;d;1il,üw c�c�lüch, Slnjk wyol.Jrni.uny byi w(n.vcrns jnh:o czt;:ic W5pölnoty geo• 
graficmo-politycznej okreslanej mianem Polska. 

Bardw interesujqcy punkt widzenia na zjawisko kolonizacji niemieckiej na 
Si,1�ku prezentuje referat K. Zernacka, Ludnosc polska i tworzenie si� ,,nowego 
p1cmicnia" niemieckiego na Slqsku. Badacz ten zaproponowal, aby tego problemu 
nie analizowac: wyhicznie w ramach historii regionalnej czy narodowej. SI<1sk, 
wecllug niego, przedstawia klasyczne terytorium kolonizacji p6inosrcdniowiecznej. 
Badanic tych spraw na podstawie ir6del nie tylko sl<1skich moze dostarczyc wielc 
nowych ustalen w zakresie problematyki osadnictwa i zwiqzanych z tym zjawiskiem 
prolJ!emöw przeksztalcen spoleczno-ustrojowych i ekonomiczno-politycznych w ska
li eu,·opejskiej, a nie tylko regionalnej b&dz narodowej. Wiqzanie tych zagadnien 
z r6znynü stereotypami narodowymi wydaje siE: rzeczywiscie chybione, poniewaz 
osadnicy przede wszystkim dla wlasnych korzysci ekonomiczno-prawnych zmieniali 
zas,,w:1 rzeczy\vistosc w wielu CZ!o;sciach Europy. 

Kolcjna pozycja J. Petersohna Prau:nopanstwowy stosunek Pomorza Zachod
nicgo do panstw sqsiednich w okresie sredniowiecza budzi zastrzezenia w cz�sci 

dotyczqcej stosunku Iennego Pomorza Zachodniego wobec Brandenburgii na przes
trzeni XIII w. Nieuzasadniony jest poglqd Autora, wedlug kt6rego zaleznosc obu 
ksit:�Lw gryfickich nalezy datowac juz od poczqtku lat 30-tych XIII w. Jezeli akt 
w Kremmen narzucony Warcislawowi III dyminskiemu w 1236 r. przez margra

biöw brandenburskich oznaczal form� zaleznosci lennej ksi�cia slowianskiego, to 
absolutnie nie obowi&zywal on Barnima I szczecinskiego. Badanie itinerari6w 
wlaclcy tego ksi�stwa z lat 30-tych XIII w. wyklucza mozliwosc jego obecnosci 

ö - Sob6tka 3/84 
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w brandenburskiej Spandawie (dzis dzielnica Berlina Zachodnicgo) w dniu 23 XII 
1234 r. w zwü1zku z nadaniem na rzccz tcmplariuszy (Pommersches Urkundenbuch, 
I, hrsg. K. Conrad, Köln 1975, nr 309, dulej skröt P U). Poprzcdniego dnia Barnim 
I bawil w Szczecinie (P U, I, nr 308 a), a wi<;c trudno byloby pokonac ocllcglosc 
okolo 150 km. w prostej linii w ci:rnu jednej doby. Owa „Zpandow", jako miejscc 
wystawienia P U, I, nr 309, to najprawdopodobniej nie istniejqca dzis miejscowosc 
kolo Stargardu, tym bardziej ze w dokumencie tym poswiadczonych zostalo az 
10 dziedzicöw darowywanych wsi templariuszom o imionach slowianskich i zaröwno 
wsr6d nich, jak röwnicz wsr6d swiadk6w bruk osoby pochodzenia brandenbunkic
go. R6wniez inne dane zr6del dyplomatycznych zachodniopomorskich i brandcn
burskich wykluczai<J moi.liwosc zaleznosci lennej ksi<;stwa szczeci11skiego wobec 
zachodniego sa,siada jui. ad lat 30-tych XIJI w., jak chce J. Petersohn. Zostala ona 
irödlowo udokumentowana dopiero od 1250 r., chociai. az do konca XIII w_ 
w odniesieniu do calego Pomo1·za Zachodniego miala charaktcr dosc iluzoryc3?1y. 

Kolejny referat P. Kriedte (Pomorze Gdanskie i $lqsk w srednioiciec:rnej 
historii Kosciola w Polsee i na terenach przyleglych) podkresla potrzeb� komplekso
wego badania historii politycznej i ustrojowo-gospodarczej obu dziclnic w scis!cj 
korclacji z dziejami Kosciola. Ten dosc banalny postulat metodyczny jest z:·oz.u
mialy, jesli zwai.ymy, ze instytucje kosciclne (biskupstwa, klasztory) stale zacho
wywaly swöj wplyw na procesy ieudalizacji. W referacie tym miejscami razi 
niezdarne t!umaczenic z j�zyka niemieckiego, jak np. na s. 114: ,.Pad!o ono 
najprawdopodobniej o.fiar:i reakcji poganskiej ... , jezeli nie przyjmiemy ... " W tckscic 
tcgo referatu zdarzai,1 siq drobne pomylki merytoryczne, jak np. na s. 120 -
bu!la protekcyjna dla Wroclawia (biskupstwa) wystawiona zostala nie w 1156 r., 
lecz o rok wczesniej, a w Trzebnicy w r. 1202 zalozony zostal na surowym ko:·.:eniu 
klasztor cysterski, nie zas benedyktynski (s. 123). 

M. Blskup w r1c>feraci<-' Pomon:f! Znc/1.oclni� i lV;,chodnk julco prob!cm w �to
sunkach niemiecko-polskich w XIV i XV w. podi<1l dobn:e uargumentowan,1 
polcmik� w zwia,zku z niektörymi pogl<ldami wyrai.onymi w historiografii nie
mieckiej dawniejszego i wspölczesnego pokolenia odnosnie do dzicjöw sredniowiecz
nych Pomorza. Podkrefül mi�dzy innymi nicdocenianie ludnosci slowianskiej Po
morza Zachodniego i Wschodniego w procesach przebudowy ustroju agrarnego 
oraz jej dyskryminacj� przez silniejszy element niemiecki. 

Dwa ostatnie referaty pomieszczone w omawianym zbiorze: E. Meyer, Srec!nio
wieczna historia Slqska i Pomorza w podr�cznikach historii Polski Luclowt'j, 
i z. Kulaka, Sredniowieczny Slqsk, Pomorze Zachodnie i Gdanskie w podn:czni
kach szkoinych Repuoliki Federalnej Niemiec, zainteresuj;i przede wsz�·�tkim. 
nauczycieli historii. 

Kazimierz Bobo,cski 

UM:E:Nl DOBY P0SLEDN1CH PREMYSLOVCÜ. Red. Jifi Kuthan. Wyd. Stfe
doceske muzeum Roztoky u Prahy 1982, ss. 372. 

Wzmozone ostatnio zainteresowanie XIII w. w Czcchoslowacji zaovv"GCO\Yalo 

nowym, cennym wydawnictwem zbiorowym. Wydawnictwo to wicize si� z clwoma 
waznymi wydarzeniami naukowymi, jakie mialy miejsce w Czechach przy kor"icn 
1981 r.: mi�dzynarodowc} konferenCicl Sztuka XIII w_ na ziemiach czeskich (2-4 
XII) i otwarta, w tym czasie w Roztokach pod Prag;i wystaw:i Sztuka doby ostat
nich Przemyslid6w. Oba te wydarzenia uzupelniaj;:i problematyk� wczesnicjs1.ej
konferencji, ktöra odbyla si� w Pradze 7-8 XII 1978 r., zatytulowanej Wiek XI11 

w dziejach czeskich, poswi�conej gl6wnie przemianom gospodarczym, spolcc:1-nym
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i politycznym. Materia!y z tej sesji zostaly opublikowane w pierwszym tomie 
,,Folia historica Bohemica", wydanym w Pradze w 1979 r. 

Omawiane wydawnictwo otwiera artyku! J. Janacka Cesky stiit ve 13. stoleti 

ukazujqcy rozw6j panstwa czeskiego, jego pozycje, w Europie srodkowej. J. Zem
Jicka, autor artykulu Spolecensky a hospodai'sky vyvoj v dobe poslednfch Pfemy-
5lovcu, ukaza! prze!om gospodarczy i spo!eczny, jaki dokona! si� w Czechach gl6w
nie w II pol. XIII w. Kolejne rozprawy dotyczq wydarze,1 z dzicdziny historii 
sztuki. Malarstwem zajmuje si� J. Kräsa, Ncistennci a knizni malba 13. stoleti 
v ceskych zemich. Wskazuje on na laicyzacj� malarstwa, zdecydowanie przeciwsta
wiaj<Jc si� starej tezie o bezwzg!Gdnej zaleznosci sztuki w Czechach od sztuki 
niemieckiej. Kräsa wskazuje przy tym na zlozonosc wp!yw6,v, zwracaj<)c uwag� 
na wplywy wloskie. J. Homolka jest autorem trzech rozpraw: Sochafstvi doby 
poslednich Pfemysloi:cu, Umelecke remeslo v dobe poslednich Pfemyslo-i;cül, K iko-
1iograjii peceti poslednich Pfemyslovcti. W pierwszej z wymienionych rozpraw Ho
molka zajmuje siG rzeibic! crns6w ostatnich Przemyslid6w. wykazujc1c, zc juz w cza
sach Przemys!a Otokara II i Wac!awa II mamy clo czyrJenia ze znncz;icym 
rozwojem sztuki rzezbiarskiej. Lata panowania Przemys!a Otokara II i naslt:;pnie 
Wac1awa II byly tcz okresem wspania!ego rozwoju rzemiosla artystycznego w Cze
chach, czym Homo!ka zajmuje sie: \V clrugim ze wspomnianych artykul6w. W,ka
zuje przy tym na rodzimy charaktcr szeregu wyrob6w. Trzeci wrcszcie artykul 
histo:-yk ten po�wh;ca niezwyklc donioslym zmianom ikonografii pieczc;:ci ostatnich 
Przemyslid6·,v. pocz;-iwszy od Przemysla Otokara I. Homolka ukazal zmiany \\' iko
nografii pieczc;:ci. wi&zc1c je ze zrniar.ami w sytuacji panstwa czeskiego, ze wzrostcm 
jego potc;gi i aspiracji wladc6w. Wreszcie architektuq tego okresu zajr;l si� 
J. Kuthan, Architektura w pi'emyslovskem sta.te 13. stoletf, zwracaj<JC uwagG na 
rozmach budownictwa w czasach panowania Przemysla Otokara II. Autor od
rzuca tcz� o wplywie architektury cysterskiej w drugiej i trzeciej cwierci w. XIII 
na ca!e czcskie budownictwo. Wreszcie, co zaintcresowac mo±e badacza naszej, 
po1skiej przeszlosci, Kuthan wykazal wplywy czeskie na budownictwo sakralne 
(np. kosci6l dominikan6w we Wrodawiu) i swieckie (np. gr6d Bolk6w) na SJ;isku. 
P,·ezcntow.\nc rozprawy po�wi1,conc �z;t1.1cc o�tatnich Pr,;cmy:ilidöw 0tilnowiq wpro
wadzenie do obszernych katalogow wszystkich niemal zabytk6w z XIII i pocz,itk6w 
XIV w. Katalogi tc zawierajq nie tylko dokladne opisy, ale r6wniez interpretacje 
ich trcsci, fotografi� oraz bibliograii� odnoszqcq si� do prezentowanych zabytk6w_ 
W tych katalogach tkwi szczeg6lna rola omawianego wydawnictwa. Posiadamy 
wi�c dzis, dzi�ki wydawnictwu Umeni doby poslednich Pfemyslovcü kompletne 
katalogii z dok!adnymi opisami i zdjE;ciami malarstwa sciennego i miniaturo,vego, 
rzeiby, rzemiosla artystyeznego i wreszcie zabytk6w architektury z czas6w ostatnich 
Przemyslid6w (XIII i poczqtek XIV w.). 

Omawiane wydawnictwo wydatnie wzbogacilo naszq wiedz� nie tylko o kul
turze ostatnich Pnemyslid6w, ale takze o ideologii tego okresu. Ideologia monr\rchii 
odbija si� w r6znych zabytkach sztuki (zwlaszcza w dobie panowania Przemysla 
Otokara IT), na co slusznie zwracajq uwag� autorzy artyku!6w. Zabytki te powsta
waly niejednokrotnie z inspirn.cji samego wladcy, s!uzyly interesom monarchii 
i jego wladcy, podnoszeniu jego splcndoru i znaczenia. M6\vic1 o tym nie tylko 
wyobrazcnia napicczc;:tne, ale tak:i.c rze:i.by, dzie!a rzemiosla artystyczncgo i zabytki 
architektury. Cenne i trafnc wydaj4 siQ byc nowe pr6by odczytania i inlerpretncji 
rö:i:nych zabytk6w: np. slawnego krzyi.a Przemysla Otokara II s. 137-141), kafli 
z grodu Kysperku (;;. 145), pieczc;ci kr6I6w czeskich. 

Na podkreslenie zasluguje staranne v.rydanie omawianej pozycji, drukowanej 

na papierze wysokiej jakosci. Zwracaj<J uwagq dobre fotografie. WnrtosciO\vy 
dodatek staBowi obszcrne zestawienie zr6del i literatury, obejmuj�cej r6wniez 
najnowsze pozycje, a takzc mapa, na kt6rej zestawiono zabytki budoy.-nictwa 
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z czasöw panowania ostatnich Przemyslidöw oraz tablica genealogiczna pierwszej 
dynastii czeskiej obejmujqca w. XIII. 

Ta interesujqca pozycja, bE:d<1ca w istocie katalogiem zabytköw z epoki ostat
nich Przemyslid6w, ze wszech miar godna jest popularyzacji wsr6d polskich 
historyk6w. 

Antoni Bnrciak 

U. Bor k o w s k a, TRESCI IDEOWE W DZIELACH JANA DLUGOSZA.
KOSCIÖL I SWIAT POZA KO$CIOLEM, Lublin 1983, ss. 204. 

Prezentowana ksi,1:i.ka jest rozprawil doktorskq, przygotowanq pod kierunkiem 
prof. A. Gieys:.::tora w ramach prac Instytutu Geografii Historycznej Kosciola w Pol
see KUL. Na podstawie nad wyraz wnikliwej analizy tresci calej spuscizny pi,ar
skiej Jana Dlugosza Autorka ukazala poglqdy naszego slynnego dziejopisa na 
Kosci6l oraz grupy pozakoscielne: pogan, husyt6w, schizmatyköw i Zyd6w. Przepro
wadzi!a przy tym taki.e wiele badari. poröwnawczych zr6del, ktöre wchod:cily do 
warsztatu dziejopisarskiego Dlugosza. Zaj�la si� zaröwno znanymi mu zrödlami 
obcymi, jak i cal<1 polskcj historiografiq przeddlugoszowq. W toku badari. zwröcila 
bacznq uwagEl na wplyw srodowiska inleleklualnego na poglqdy Dlugosza. Si�gn�la 
do ,vsp6kzesnej dzicjopisowi korespondencji ornz mow i traklal6w teologicznych, 
dzi<:ki czemu mogla poröwnac jego pogl;:idy z wpatrywaniami innych przcdstawi
cicli tego samego eo on pokolenia i srodowiska. 

Poglc1dy i postawy Dlugosza rodzily si<: w ramach jego powü1za11 z wieloma 
kt·�s"mi ludzkimi oraz na podstawie nadcr boizatej lektury. Dzif:ki temu dy:,mono
wal on solidn;:i wicdz<1 teologicznq, eo pozwalalo mu na swobodne omawianic pro
blematyki koscielnej i poslugiwanie siE: pojqciami teologicznymi w swoich dzielach 
histo�yczno-hagiogrilfltwych. Zasadnicze elementy umyslowosci Dlugosza uksztat
towaiy si� pod wplywem Biblii, zwlaszcza Starego Testamentu, augustiaz'lskiego 
dualizmu i przedc wszystkim jurydyzmu. Biblia wplym;la zar6wno na formowanie 
siq licznych pojqc eklezjologicznych Dlugosza, jak i modeli wladzy swieckiej. 
Augustia11ski dualizm \\'idoczny jest w dzielach Dlugosza w stale pojawiaj::icym 
siEl motywie walki dobra i zla w swiecie. Z ko!ci wiedza prawnicza, uformowana 
przez wyrazenia, iclee i konstrukcje jurydystycznc rnwarte w prawie kanonicznym, 
sluzyla Dlugoszowi tak w obronie spraw srodowisk koscielnych, jak i w racja<.:h 
prawno-politycznych monarchii polskiej. 

Dlugosz konsckwentnie ukazywal dziejowc1 rol� Polski jako kraju zawsze wier
nego Stolicy Apostolskicj, otoczonego przez pogan i od dawna pelniqccgo wohcc 
nich roh� propagatora i zarazern obrori.cy chrzescijanstwa. Dostrzegal przy t:,m 
zagrozenie ze strony pogan (zwlaszcza Turk6w) i formulowal prawa i zada!iia 
Polski jako chrzcscijanskiego przedmurza. Podobnie widzial szczegölne uprawnienia 
i rol� Polski wobec schizmatyk6w. Jesli chodzi o sprawy husyckie, to sklanial .-:iq 
raczej do idei zdecydowanego zniszczenia silc1 owcj hcrezji. Ze wzg1Gd6w wyznanio
wych niech�tnie odnosil si� takie do Zyd6w. 

Bogate rezultaty badan Autorki znacznie uzupelnily naszq dotychczasowc1 wie
dzQ o sposobie pafrzenia Dlugosza na przeszlosc i czasy mu wsp6lczesne, stanowii.l 
wiQc niejako dodatkowy klucz do lepszego zrozumienia jego sposobu przedstawiania 
dziej6w. Pokarnjq iakze, ze spuscizna pisarska Dlugosza jest wprost niezastqpionym 
fr6dlem wiedzy nie tylko o faktach z naszcj przeszlosci, ale pröcz tego ma waznc 
znaczenie dla bada11 nad umyslowosciq, swiatcm wyobrai:en. i sc1d6w, 11awct uczuc 
i postaw, :i:e stanowi zach<:cajc!Cc! podstawtl do podejmowania badari. nad szeroko 
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pojEltym zagadnieniem mentalnosci, noszqcej w sobie cal<1 tradycj� przesdosci 
jednoczesnie skazanej na clzialanic zmieniajc1cej sie: stale nowej rzeczywistosci. Po 
glosnej iuz rozprawie G. Labudy (Zaginiona kronika z pierwszej po!owy XIII

wieku w Rocznikach Kr61estwa Polskiego Jana mu.gosza, Poznan 1983) ksic1zka 
U. Borkowskiej jest w ostatnirn czasie clrugq korzystnic wyr6:iniajqCq sie: pozycjc.1,
wnoSZ<J.Ccl wiele nowych danych na temat Dlugosza i jcgo dziel.

Stanis!aw Solicki 

KOPCZYK SZCZE;SLIWEJ WIKTORII WIEDENSKIEJ Z LISTÖW KROLA 
JANA III i KRÖLOWEJ MARYSIENKI TUDZIEZ Z DIARIUSZA KROLEWICZA 
JAKUBA USYPANY, wstElP i wyb6r A. A. Witusik, Lublin 1983, ss. 119. 

Obchocly 300 rocznicy odsieczy Wiednia zaowocowaly szeregiem publikacji nau
kowych i popularnonaukowych. Szczeg6lnie waznq rolc: w popularyzacji swietnego 
zwyciqstwa odgrywajq edycje rclacji bezposrednich uczestnik6w walk 1• Do tego
typu publikacji nalezy recenzowana ksi&zeczka. Wydav.lca, A. A. Witusik, znawca 
epoki i doskonaly popularyzator historii, zdecydowal sie: na przypomnienie kilku
nastu list6w Sobieskiego (15), 2 Marii Kazimiery oraz fragmentu diariusza Jakuba 
Sobieskiego. Z du:i:<l dozcl slusznosci Wydawca uwa:i:a oddanie glosu bohaterom 
wydarzen za najlepszq form<; przyb1i:i:enia wsp6lczesnemu czlowiekowi przeszlosci. 
Zbiorek poprzedza szkic Sobieski i zwycii:stwo pod Wiedniem. Autor omawia 
pokr6tce dzieje przodk6w Jana Sobieskiego oraz jego drogG pod Wieden. Przypo
mina wspaniale tradycje wojskowe i patriotyczne roclu Sobieskich. Za hv6rc<; 

· potGgi rodu uwa:i:a on Marka, pierwszego senatora w rodzinie, kresl11c jednoczesnie
lini<; kariery familii, poprzez Jakuba, pierwszego senatora Rzeczypospolitej, do Jana,
kr6la (s. 10). Nie zapomnial Autor naszkicowac wizerunki dziadk6w po kqdzieli,
Stanislawa Z61kiewskiego i Jana Danilowicza. Zgodnie z wlasmi deklaracjq przy
malowaniu portret6w protoplast6w monarchy korzysta czc;sto z wypowiedzi ludzi
epoki, poglc;biajqc wizerunki postaci.

Kr6tki i.yciorys Jana III z.ajmuje, eo zrozumialc, wic;kszosc szkicu (2G na 32
strony). A. A. Witusik omawia lata szkolne mlodych Sobieskich (zabraklo tutaj
nazwiska drugiego nauczyciela i wsp6luczestnika podr6zy, Sebastiana Gawareckie
go), koncentrujqc siEl gl6wnie na dzia!alnosci wojskowej i po1itycznej przyszlego mo
narchy. Autor nie zapomina przy tym znakomicie wplesc w nurt gl6wnego Wqtku
glElbokiej milosci zywionej do Marii Kazimiery. Co cenniejsze, Sobieski w takim
ujGciU posiada ludzki wymiar. Autor nie kryje przed czytelnikami mieszanych
uczuc, z jakimi CZGSC opinii szlacheckiej przyjmowafa romans marszalka wielkiego
z paniq Zamoyskq, a potem ich slub (przytacza zlosliwy wierszyk J. A. Morsztyna,
s. 16). Nie pomija r6wnie:i: milczeniem epizodu szwedzkiego czy te:i dziafalnosci
opozycyjnej w latach panowania Michala Korybuta Wisniowieckiego. Osobne 1niej
sce w szkicu zajmuje analiza polityki zagranicznej Jana III w pierwszym okresie
panowania oraz przebieg wyprawy wiedenskiej. W tej czGsc i brakuje wyraznie
dat i miejscowosci, w kt6rych podpisano traktaty sojusznicze z Francjq i Szwecj<J.
(11 VI 1675 Jawor6w i 4 VIII 1677 Gdansk). Zwlaszeza ten ostatni nie jest blizej
znany potencjalnym czytelnikom. Podobnie przedstawienic wyprawy wiedcnskicj
wydaje si<; niepelne bez sygnalizacji, chocia:iby, obu starc pod Parkanami (9 i 7 X
1683). Wszak stanowi& one nierozerwaln11 CZElSC kampanii.

1 Mysl� o Dyaryu.szu w1de1iskiej okazyji lVIikolaja Dyakowskiego, wyd. J. A. Ko
sinskiego i J. Dlugosza, War�zawa 1983. 
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Powy:i:sze uwagi w niczym nie obnizaj,1 wartosci szkicu, napisanego intercsu
jqco i wartko. 

Wyb6r ir6del nie wzbudza :i:adnych zastrzeze11 !_ Godna podkreslenia jest bogata 
szata graficzna pracy (37 reprodukcji!), nawiiizujqca do jej tematyki 8• Z cal,1 
pewnosciq znajdzie ona przychylne przyjc;cic wsr6cl czytelnik6w. 

Jerzy W. Maroii 

DYARYUSZ WIDENSKIEJ OKAZYJI IMCI PANA MIKOLAJA NA DYAKOW
CACH DYAKOWSKIEGO PODSTOLEGO LATYCZOWSKIEGO. Oprac. Jözef A. 
Kosiüski, J6zef Dlugosz, Warszawa 1983, ss. 110. 

Obchodzona niedawno trzechsetna rocznica victorii wicde{1skiej stala si� okazj<1 
do przypomnienia Dyaryusza wideiiskiej okazyji piöra Mikolaja Dyakowskiego, po
kojowca kröla Jana III Sobieskiego i uczcstnika wyprawy 1683 r. Edycja to tym 
cenniejsza, ze ukazala sie; po stu latach od ostatniego wydania, w nowei obszcr
nej oprawie edytorskicj i ciekawej szacic graficznej. W stc1runnie zredagowancj 
przeclmowie wiele uwagi po�wi�cili Wydawcy samemu autorowi Diarusza, przy
pominajqc genealogi� jego rodu i przebieg kariery tej barwncj postaci. Opieraj,1c 
siG na najnowszych ustuleniach badaczy zajmujqcych si� wyprawf! wiedel'lskq, 
poddano drobiazgowej analizie fakty przekazane we wspomnieniach i sprostowano 
wszystkie dostrzezone niescislosci. Konfrontacja wypadla jednak pomyslnie dla 
poc!stolego latyczowskiego, mimo drobnych blGd6w, ktorych siG dopusci!, zwlaszcza 
w datowaniu niekt6rych wydarzen, eo ostatecznie nie ujmuje rzctelnosci jego 
relacjom, potwierdzonym wielokrotnie w innych i.rödlach. Zgodzic si� röwnici: 
wypada z wyraiorni we wst�pie opinü\ o wysokich walorach litcrackich (gawGdziar
�lüchl tci;o pamü:;tnilrn. Mimo :i:e zost,11 :sphc111y pu lat<1cll, po.,iacla on :i:yw,i ci;,igle> 
jeszcze ekspresiG slöw, kt6re tclmq ogromnq silq autentyzmu. 

Wydawcy staraj,i si(;'. r6wniez ustalic datG powstania Diarfosza, eo jcst o tyie 
trudne, :i:e oryginal rc;kopbu prawdopodobnie nie przctnval do naszych nasow. 
Pröbuj,ic rozwiqzac tcn problem, Edytorzy odwoluj,1 si� do koücov,rych zda11 
pamic;tnika, swiadczqcych o tym, ze jego autor pisal go jeszcze za zycia kr6Ip 
Augusta II. W przedoslatnim bowiem zdaniu Dyakowski napomknql o konfederacji 
1717 r., kt6re to wydarzcnie oraz wspomnbna wyzej data smierci Augusta lI, tj. 
pocz. 1733 r., wyznaczyly ramy chronologiczne okreslajqce c:i:as powstania Diariusza 

(s. 90-91). Wydawcy nie poprzestajq jednak na tym i na podstawie röwniez innych 
przeslanek okre.slajq hipotetycznie dat� tu± po 1717 r. jako najbardzicj prawdo
podobny czas spisania wspomnieri.. PodstawO\vym argumentem nu poparcie powy:i:
szej tczy ma byc fakt calkowitego braku w irödlach wzmianki o i\Iiko!aju Dya
kowskim po 1712 r. Poza tym za wczesn,1 smiercic1 autora Diariuszci ma przenrn
'Niac lista nazwisk kilkunastu osöb :i:yjqcych w XVII w., z kt6rych wic;kszosc zmarla 
w mlollym lub srednim wieku. Br<;1k wzmianki o naszym autorze w ir6dlach z dru
gicj clckndy XVII w. sami Wydawcy uznali w kori.cu za dowöd wqtpliwy, slusznie 
,,;skawj4c, i:i: moi:.c to by6 swiadectwem hraku aktywnosci publicznej podsto!ego 

f K,ü1zeczk� ma ch<1raktcr popularnonauko\VY, czytelnik niespecjalista. chc4c 
pncczytac np. diariusz l\T. Kqtskiego, nie bc;dzie mögl wykorzystac on1awianej 
publikacji jako przcwodnika bibliog�·aficznego ze wzglP,du na brak spisu wyko
rzystanych frödel (z wyjc1tkiem turcckich), choc tresc listöw i szkicu zachc;ca do 
dalszej lektury. 

8 Wyb6r ilustracji nasuwa jedn,i uwagc; - brakujc wsr6d nich wizei·unku 
lvhrcina Kqtskiego, kt6rego relacj� wykorzystuje \Vydawca we wstGpie, a mozna 
bylo j;i umiesci:: zamiast 11p. Samuel�, Zborowskicgo, nie zwiqzanc;;o scisle z pro
blcmatyki.\ pracy. 
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latyczowskiego. Swoja, drog,i mozna miec nadziej�, i.e dalsze poszukiwania w zröd

lach dot<1d nie wydanych moga. jeszcze przyniesc wyjasnienie tej kwestii. Zupelnie 
nicp!·z.ckonywaj,icym argumcntem jcst zestaw nazwisk wspomnianych wy:i:ej osöb, 

kt6rych przedwczesna smierc ma sugerowac, i.e Dyakowski musial spisac swoje 

wspomnienia przed ukoi'lczeniem 60 lat, a wi�c wkr6tcc po 1717 r. Takze pr6ba 
closzukiwania si� analogii w przykladzie J. Ch. Paska, kt6ry w wieku 54 lat 
rozpocza.l pisanie �woich Pami�tnikciw, nie moze slui:yc w tym wypadku za ar

guir.cnt. Nie wdajqc si� w tcgo rodzaju spekulacje, moi.emy na podstawie innych, 
bardzicj jednoznacznych przeslanek okreslic czas powstania interesujqcego nas 
tck.,ti.l. Dostarcza ich sam Dyakowski, bezbl�dnie podaja.cy tytuly i urz�dy przy 
o,,obach zyj,1cych w okrcsie spisywania wspomnien, jak röwniei. i tych, kt6rzy 

zmarli przed laty. W tyrn wypadku moi.cmy polegac na pamü:ci pana Mikolaja, 

gdyi. niejednokrotnic na kartach Diariasza udowodnil on swoj,1 swietmi wiedz� 

gcnea!ogiczm1, ktör.1 potwierdzajc4 takze Wydawcy (s. 18-19). Postaciq dostarczajc1cc4 

potrzebnych nam informacji jcst wzmiankowany kilkakrotnic przez Dyakowskiego 
Aciam Sieniawski, kasztelan krakowski. WspominajiJC jcgo na�v„hko przy okazji 

opisu zdobytego na Turkach wojennego rynsztunku, nasz autor möwi o nim wy
ra:t!1ic jako o osobic jui niczyj;:iccj (s. 68). Po raz drugi pan Mikolaj nazywa 
:\. Sieniawskiego nicboszczykiem przy okazji opowiadania o losie namiotöw tu
reckich, kt6re po St. Jablonowskim dostaly sie jego spadkobiercom (s. 85). Przy

pnm:üjmy, :i:e A. Sicniawski zmarl dopiero w 1726 r. Ten fakt, odnotowany zresztc4 
dwukrotnie przez Dyakowskiego, wyklucza mozliwosc powstania pamiGtnika zaraz 

po i 717 r., tak jak sugerujq to Wydawcy. Do takich samych wniosköw dochodzimy 

11a przykladzie osoby Michala Potockiego, kt6rego podstoli latyczowski nazywa 
,.ten.foiejszym" wojewodq wolynskim (s. 63}. Michal Potocki wst.ipil na woj. wo

lyl'1skie clopiero w 1726 r., a wi�c nie mögl przed t<1 dat,i autor naszego Diariusza 
,vymienic tego urzQdu przy jego nazwisku. Przyklady te wskazui<i na pöiniejsze 

spisanic pami�tnika i pozwalajc4 przesuna,c datQ jego powstania poza 1726 r. 
Pewne zastrzezenia budzic moga. taki.e niektöre przypisy. Najbardziej rzucaj,l 

siG w oczy mylnie podane daty i.ycia Marii Zofii Sieniawskiej w przyp. 157 (jest: 
1648-1717, winno byc 1698-1771}. Poza tym wzmiankowany przez Dyakowskiego 
Zygmunt Zwierzchowski, poctkomorzy lomzynski, to oczywi:kic z. Zbicrzchowski 
(s. 60 i 99). Wsröd kilku Potockich pojawiajqcych si� w tekscie J6zef byl mlodszym 
bratern Stanislawa, a nie odwrotnie, jak podano w przyp. 182. Natomiast wyjasnie

nie lerminu „kirys" (przyp. 163) jako zbroja karacenowa nie wydaje si� uzasadnione. 
Drohne niescislosci, jakie zakrad!y si� do niekt6rych przypisöw, maj9 gl6wnie 

-charakter bledöw drukarskich i nie umniejszajq wartosci wysilku edytorskiego, 
jaki wlozyli Wydawcy w opracowanie tego interesuj<]cego zrödla. 

1/cmyk Szcmborski 

Jan K w a k, RZEMIOSLO MIEJSKIE W REJENCJI OPOLSKIEJ OD SCHYL
KU :XVIII DO LAT SZESCDZIESI,\TYCH XIX w., Warszawa 1983, ss. 101. 

v: opolskim sroclowbku historycznym ukazala siq kolcjna pozycja ksi<1zkowa 
pni,.•:i<;cona wyhJcznic rzemioslu. zaniedbanemu w naszej hbtCJriografii. Po pra
Cc1ch D. Tomczyka tym rnzern J. Kwak poclj,,l problcmalyki; rz<'rnio�la. odgrywaja.

ccgo waz!1c\ rolq w clziejach G6rncgo Sh1ska. 
Ro.:woj rzemiosla micjskicgo sta:·.1: siQ ,\utor ukazac w uj(:ciu dynamicznym, 

wyzyskujc1c przede wszy�tldm drukowanc i 11or6wnywalnc materialy liczbowe 

z lat 1787 i 1861. Trudno jeclm1k bylo wy!qcznie na ich podstawic opracowac 

µodjqty temat. Autor sü;g11;1l wiqc r6wniei po materialy archiwalne oraz dane 
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z literatury. W wypadku niekt6rych rzemiosl udalo mu si� dotrzec do materialöw 
z innych lat, möwiqcych m. in. o liczbie czeladnik6w, uczniöw, krosien, law czy 
tei. o ilosci surowca zui.ywanego do produkcji. Kwerend� t�, kt6ra nie przyniosla 
jednak bogatszego plonu, mozna by1o poszerzyc. Pomijam w tym miejscu cclo
wosc wyzyskania rnaterial6w merseburskich. z natury og6lnych. Warto jednak by-
1o dotrzec jeszcze do niekt6rych innych g6rnoslqskich archiw6w miejskich, a zwh,sz
cza clo bylomskiego. Z przypis6w nie wynika bowiem, by Autor korz:ystal z naj
nowszej monografii Bytomia. R6wniei: pelniejsze ,vyzyskanie niekt6rych innych 
monografii miast g6rnoslqskich i pracy S. Michalkiewicza o rozmieszczeniu rze
miosla, jak tez pelniejsze si�gnif;cie do danych spis6w pruskch moglo \vzbogacic 
trei/: prary. 

Zgromadzony maicrial umozliwH przede wszystkim przedstawienie liczby maj
str6w pracujqcych w po�zczegölnych gah;ziach rzemiosla w latach 1787 i 1861. 
Gl6wnic na podstawie tych danych, bardzo jednak odleglych ad siebie, pr6bowal 
Autor ckreslic i wyja�nic zasadnicze kierunki rozwoju rzemiosla. Stosunkowo malo 
miejsca poswiGcono w prar.:y szkoleniu uczni6w, wielkosci produkcji lub jej zbytu. 
Brak danych o technice produkcji oraz o stosunku rzemiosla do wydawanych 
czG:,to akt6w prawnych, regulujqcych jego pozycj�. 

PrzyjGtY przez Autora spos6b jednorazowego i colosciowego omawiania poszcze
g6lnych ga!Gzi rzemiosla kryl w sobie niebezpieczenstwo pewnych powt6rzcn, 
kt6rych niekiedy nie udalo siG uniknqc. Rezygnujqc z problemowego om6wienia 
rzcmiosla, mial chyba Autor na uwadze stosunkowo niewielkq ilosc materialu do 
poszczeg6lnych jego galGzi, eo przy problemowym przedstawieniu zagadnienia 
moglo wplync1c ujemnie na pr6bG chociaz szkicowego ukazania poszczeg61nych jego 
branz. 

W tej stosunkowo kr6tkiej pracy malüzlo siG az. 57 tabel, niekiedy bardzo 
obszcrnych. Danc nickt6rych tabel (7, 10, 31) moi:na bylo jednak przedstawic 
skr6towo w tckscic. W tubclach .::amia�t znakicm zapytania nale:1:alo pos!ugiwae 
si� kropkq. W spisie trcsci chyba omylkowo okreslono uwagi koncowe jako roz
dzial V, eo w tekscie slus.:nie pominiE;to. 

Prowadzone od dluzszego czasu badania dziej6w rzemiosla w rejencji opolskiej, 
ktorych kolejnym etapern jest omawiana praca, pozwalaj<J zywic nadziejG, ii juz 
niedlugo otrzymamy peln11 monografiG calego rzemiosla. Osi<JgniGcie tego celu przy
bliza praca Kwaka, ktora po raz pierwszy podejmuje ca!osciowo problem rozwoju 
rzemiosla miejskiego w rcjencji opolskiej. 

Zbigniew Kwasny 

DZIEJE RUCHU ROBOTNICZEGO NA GORNYM .SLA,SKU, pod redakcj,1 
F. Hawranka, Opole 1982, ss. 452.

Badania nad dziejarni ruchu robotniczego w zaborzc pruskim, w tym na
S!<1sku, przechodzily od 1945 r. r6zne koleje. Zaczynalo siG od takich prac, jak 
skromna bros;;urka R. Motyki i F. Tr<jbalskiego, opat·ta w znacznej mierzc na 
wspomnieniach. Potem przyszedl urodzaj, w kazdym razie ilosciowy, przy czym 
pod�tawa zrödlowa rozszcrzyla siG na zr6dla drukowane z prasq na czele i na ar
chiwalia krajowe. Poziom tych prac byl r6iny, brakowalo zwlaszcza opracowania 
bardziej og6Inego, nie möwiqc o r6±nych lukach (wiem o tym z doswiadczcnia 
bo gdy pisalem odpowiednie fragmenty w Historii Polski PAN, nieraz trzeba byl� 
siGgac da ir6del). Stopniowo udostGpnione zostaly materialy rqkopismienne w NRD 
i ukazaly siE; nowe prace, wsrod kt6rych w ostatnich Iatach wymienic nale:ly 
zwlaszcza ksiq:i:ki i artykuly W. Zielinskiego i F. Hawranka. Szczeg6lnie w osrod-
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ku opolskim badania te przybraly postac najbardziej systematycznq, czego przy
kladem jest wydawanie pn.ez kilkanascie lat wydawnictw seryjnych - Ruch 
robotniczy na Opolszczyinie, potem na $lqsku Opolskim, wreszcie na Sl<1sku. 

Ten sam zesp6l opolski, kt6ry w niemalej mierze wypelnial wspomniane wy

dawnictwa, opracowal teraz pod redakcjq Hawranka omawiane Dzieje ruchu ro
botniczego. Jest to wie:c pierwsze opracowanie calego zagadnienia. Terytorialnie 
obejmuje 0110 obszar rejencji opolskiej; odstqpiono, na szczGscie, ad granic G6rnego 

Slqska, przyj�tych w Dziejach Slqska w latach 1816-1947 (Opole 1981). Chronolo
gicznie tekst siGga od poczqtk6w ruchu robotniczego do 1918 r. Rozmieszczcnie 
materialu jest jednak bardzo nier6wnomierne; okresowi do 1918 r. poswiqcono 
zaledwie 64 strony, czyli 1/1 CZGSC ksiqi:ki. Poniewai: autorem trzech rozdzialöw 
poczqtkowych (o przeciE;tnej objqtosci znacznie mniejszej nii: rozdzialy nast�pne) 
jest redaktor calosd, trudno przypuscic, aby zostal zmuszony do podobnego ograni
czenia swoich fragment6w pracy, a takc1 proporcjc:, czy raczej dysproporcj�, nalei.y 
uznac za zamierzonq. Poniewai: nigdzie tego nie wyjasniona, nie wiadomo, jaki jest 

pow6d podobnego stanu rzeczy; moi.e uznano, :i:e okres tcn jest stosunkowa najle
piej znany i nie ma potrzeby przyznawac mu wit;cej miejsca. 

Jesli bli:i:ej przypatrzyc si� wspomnianym trzem rozdzialom, latwo dostrzcc, 
ze w rzeczywistosci tekst poswiqcony ruchowi robotniczemu jest jeszcze kr6tszy. 
Mnicj wi�cej 26 stron to uwagi wstqpne i dane o poloi:eniu proletariatu, 12 stron 
to sylwetki 6 przyw6dc6w socjalistycznych (Biniszkiewicz, Bruhns, Hörsing, Mo
rawski, Tr,1balski i Winter), a pozostale zagadnienia ruchu robotniczego (w rozdz. I 
taki.e ruchu chlopskiego) mieszcz,1 sie; na 26 stronach. 

W takiej sytuacji niemoi.liwc bylo zmieszczenie wi�kszej ilosci materialu fak
tycznego, jest tei. sporo brak6w, kt6rych chyba nie warto wymieniac. Wiele prze
mawia za uznaniem pracy (w kai.dym razie tych rodzial6w) za popularne ujqcie 
zagadnienia. Swiadczq o tym takze podpisy pod ilustracjami. 

Nie jest natomiast opracowanie uj�ciem syntetycznym, jak to zapowiada wstGP 
(s. 6), o czym swiadczyc mozc chocby konstrukcja pracy - kai.dy z rozdzial6w 
chronologicwych (cezury 1870/1971 i 1914 S<J zrozumialc) zawiera najpicrw fakty 
dotyczqcc Ua, patem na og6l polozcnia prolctariatu, wrcszcie opis ruchu robotniczcgn 
przewaznic od ruchu sh-ajkowcgo po dz:ialalnosc polltycznn. Nie ma jakichs prob 
syntetyzowania. wylowienia gl6wnych zagadniei'l przedstawionych dla calego uk.rc
su, wyra:.i.niejszega lqczenia polozenia z ruchem rabotniczym, spn1wy oddzialywania 
na Gorny Slc1sk z zewnqtrz czy chocby wyjasnienia powod6w slabosci ruchu 
sacjalbtyczncgo na G6rnym .Slqsku (tak jak pisali o tym w ostatnich latach 
Zielil'lski i Hawranek, por. np. tego ostatniego, Polska i niemiecka socjaldemokracja 
na G6rnym Slqsku w latach 1890-1914. Opale 1977, s. 83-84). Jednoczesnic malo 
jest tez w pracy elementöw kompcndialnych, jak np. zestawienia liczebnosci or
ganizacji politycznych (mazna to zcstawic na podstawie prac Zielinskiego i Ha
,vranka). 

Tekst ma taki:e swoje zalety. Malo w nim usterck, choc trafiajq si� onc od 
czasu do czasu (np. s. 8 - niescisle jcst o spisie ludnosci z 1861 r., oparty on byl na 
deklaracjach „panöw domu"; s. 9 - fragment o przcmysle tekstylnym, posiadaj,1cym 
ma1e znac1.enic, niepotrzebny; s. 11 - znowu wydaje sit;: niezbyt potrzebny w tym 
kontek.'lcic fragment o pracy wiQzniow; s. 12 - cmigracja do Niemiec zachodnich 
byla cz�sciej sta1a nii. sezonowa, a o emigracji do Kr6lestwa niepotrzebnie dwu
kratnic; s. 14 - pomyfäa w danych o relacji walut). Autor staral siG ograniczyc 
informacjc o calej historii G6rnego Slqska, odsylaj.:ic do wspomnianej Historii 
G6rnego Slqska; pozostaio jednak sporo urywk6w o pobkim ruchu narodowym 

(z tym ze np. Miarka zaliczony zostal do ruchu robotniczego 1ub chlopskiego, 

a Korfan�y do „tla"J. 
Tekst jest bogato ilustrowany (na 160 ilustracji w calej ksiqi.ce 60 dotyczy 
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-okresu do 1918 r.), choc znaczna CZE:SC ilustracji tylko posrednio wiqzc sie; z ruchem
robotniczym (przcwa:i:ajq miasta i obiekty przemyslowe oraz postacie). Nie ma
spisu tych ilustracji, jest za to spis zr6del, z kt6rych je zaczerpnic;to, ale bez
oznaczenia, skqd pochodzi kazda z nich. S<1 indeksy geograficzny i osobowy, brak

rzeczowego.
Cz<:sc moich uwag ma charakter dyskusyjny, a przy wielu gcnczy naleiy 

szukac w najwic;kszym, w moim przekonaniu, mankamencie pracy - zbyt malej 
jej obi<:tosci. 

ilclam Ga1os 

.. 

Dwudziestolecic mic;dzywojenne w badaniach dziej6w ruchu robotniczcgo na 
G6rnym Slqsku ualez.y do zagadnien szczeg61nic dobrze rozpoznanych przez his
toryk6w. Liczne opracowania monograficzne, wydawnictwa fr6dlowe, artykuly, przy
czynki, wspomnienia, pamiqtniki, wydawnictwa spccjalne przynosz<l_ wielc informacji 
faktograficznych, ukazujq rozmiar i chari.lktcr ruchu robotniczego na tym terenie, 
pokazujq CZGsciej jego walkG, rzadziej zr6dL1 porazck. Okres 6w obfitowal w wy
darzenia szczeg6lnie skomplikowane. Ich przyczyny wiq:i:q siG zar6wno z calq 
komplikacjq procesu historycznego na z.icmiach slqskich w owych latach, jak 
i polaryzacjq ideow::i, rozbiciem w organizacjacb robotniczych, konfliktami naro
dowosciowymi, podziale historycznic ukszta!towanego regionu miGdzy dwa organizmy 
paüstwowe czy tez wrcszcie postanowicniami miqdzynarodowymi, ktöre dawaly 
innym panstwom moznosc ingerowania w wyclarzcnia, jakie siP. tu rozgrywaly. 
Wy<\arzrmia na lym lerenie nabieraly znaczenia przekraczajqcego czqsto ramy tery
torialne obu zaintcresowanych pa11stw: Polski i Niemiec. Mozna przytoczyc wiele 
argument6w na popat·cic tezy o szczeg6lnym znaczeniu G6rnego Slqska w okresie 
miqdzywojennym. Doccniajqc wag� tego okrcsu clla caloksztaltu dziej6w ruchu 
robotniczcgo, trutlno jcdnak nie zwr6cic mvagi na wyslGpUj<JC?, dysproporcjG w oma
wianej ksi;:izce. 0 ilc wydarzcniom od narodzin. nowoczesnej klasy robotniczej 
do konca I wojny swiatowcj w omawianej k,:i::izce poswi�cono G-1 strony, to okre
sowi dwudziestolecia miqdzywojennego 2:37. Dysproporcja widoczna i nie mogla 
pozostac bez wplywu na charakter wykladu, jego uszczcg6lowienic, nasilcnie in
formacjami faktograficznymi. Dysproporcji nie tlumaczy ani stan badar1, ani tez 
wzrost znaczenia w tym okresie ruchu robotniczcgo dla calosci proccsu hi�torycz
nego. Vvarto zaznaczyc:, .ze dwom nastr;;pnym okresom, a wic;c okresom II wojny 
swiatowej i pierwszych lat Polski LudO\vej, poswiqcono znacznie mnicj uwagi 
(38 stron latom II wojny i 54 strony wyd,1rzeniom powojcnnym). 

Oma \Viana ksiqzka stanowi pierwsz;:i tak ambitnie zakrojonc} pr6bq przedsta
\vienia dzicj6w n,chu rabotr!iczcgo na G6n1ym Sl<1sku. Poszczeg6lne rozdzialy opie
raly siq na wczcsnicj przcprowadzonych studüich zr6dlowych, w wiqkszosci og!o
szonych drukiern, niejcclnokrotnic przcz innych autor6w niz w ornawianym tomic. 
\Vielka szkoda, zc wydawcy tcgo tomu nie zamicscili podstawowej informacji o sta

nie badan czy chociazby wykazu literatury. Ulatwiloby to czytelnikowi wypraco

wanic \V!asnego zdania o charakterze ksi,1zki. Brak takiej in!ormacji jcst tym 
bardzicj zaskakuj,icy, ze w wydanej starnnnic ksi11zce znalazl siE: wykaz publi
kacji, z kt6rych zosta!y zaczerpnit;te matel'ia!y ikonograficzne zamieszczonc w oma
wianym wydawnictwic, materia!y interesuj;icc, kt6re wzbogacajq zawc1rtosc pracy. 

Autorzy tomu, prnc.:ownicy Instytutu Slc}skiego w Opolu, podkli siq ambitnego 
zadania dostarczcnia czytelnikowi podstawowej informacji o wszystkich nurtach 
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i przejawach dzialalnosci ruchu robotniczego na terenie G6rnego Slqska od czas6w 
jego narodzin po zjednoczenic partii robotn iczych w 1948 r. 0 potrzebie takiego 
wydawnictwa, pomimo wczcsniejszych licznych publikacji, nie ma potrzeby prze
konywac. Jednakze czytclnik opr6cz informacji faktograficznej chcialby w nich 
jeszcze znaleic informacje pozwalaj<1cc na ocenc; znaczenia i funkcji ruchu robot
niczego, jego roli w poszczcg6lnych okresach. Ksi<1zka ukazuje rozne nurty ruchu 
robotniczego. Nie ogranicza sie;, eo tak czc;sto wystc;puje w innych publikacjach, 
do analizy klasowych organizacji. Pokazuje i polskie, i niemieckie organizacje, 
partie polityczne, zwi&zki zawodowe i organizacje afiliowane, walke; o cele poli
tyczne, jak tez o ccle ckonomiczne. Ukazuje uwanmkowania prawne, polityczne 
i ekonomiczne. Zwraca uwagc; na polozenie materialne klasy robotniczej, jej cha
rakter i liczebnosc, struktury spolecznc, polityczne i narodowosciowe i konsekwencje 
clla dzia!an zorganizowanych. Karty ksicjzki sq wypelnione niejednokrotnie bardzo 
drobiazgowymi informacjami o przcjawach aktywnosci skupisk robotniczych. Nie 
zabraklo te± informacji o grupic pi:-zyw6dc6w robotniczych, tak zc nie jest to 
tylko opis anonimowej masy. Panorama ,vydarzeö jest bardzo bogata. Przewazajq 
w wyk1adzic elcmenty kronikarskic, a stosunkowo malo jcst wniosk6w syntetycz
nych, kt6re by pozwolily na przedstawienie odr�bnosci dziej6w ruchu robotniczego 
na tym obszarzc. Czytelnik po uwaznej lekturze studium, a nie nalczy ona do 
latwych, nie ma wyrobionego zdania w bardzo waznej kwc�tii: czy si!a ruchu 
robotniczego na terenic G6rncgo Sl.:iska byla propo!·cjonalna do wielkosci miejsco
wych skupisk robotniczych, ich dojrzalosci klasowej. Wprawdzie wielokrotnie na 
kartach ksicjzki do problemu tego wracajq autorzy poszczeg6lnych rozdzial6w, lecz 
odpowiedz nie jcst pclna, nie zostalo wykazane w spos6b jednoznaczny, jakie 
przyczyny decydowaly o stosunkowo silnych wplywach organizacji i ideologii, 
kt6rc nie reprezentowaly interes6w klasowych proletariatu. Wydajc si(t, ze przy 
tlqzc11iu do pogl�bienia wqtkow syntetycznych w omawianej ksh1zce problemy te 
musialyby zostac poglc;bionc. Przy duz.ej liczbie r6znorakich informacji wydaje sie;, 
ze w ksiqzce zabraklo dwu waz.nych spraw. W rozdziale omawiajqcym wydarzenia 
okresu rzqd6w hitlerowskich niedostateczna jest informacja o organizacji robotnik6w 
pod kierownictwem partii hitlcrowskiej, a w okresie Polski Ludowej zabraklo 
informacji na temat zwiqzk6w zawoclowych. 

Konstrukcja jest przejrzysta, zd<Jzajqca do reierowania zagadnict'1 w poszcze
g6lnych okresach wedlug zblizonego schematu. Jednakzc ow schcmat spowodowa!, 
ze nastc1pilo zbyt claleko idqce ocldzielenie informacji o dzialalnosci politycznej 
ocl walki ekonomicznej. Wydaje sü;, ze takie rozwi<1zanie stalo sie; jedrni z gl6w
nych przyczyn niedostatk6w nurtu syntetyzuj<jcego, a przewagi na wiclu kartach 
ksirizki ukladu wrqcz kronikarskiego. Jest to szczeg6lnie wyruzne w rozdzialach 
poswic:;conych okrcsowi mic;dzywojennemu, kiedy G6rny Sl4sk byl pod2ielony miq
dzy dwa pai1stwa. W calej ksüizcc zabraklo ujednoliconcgo stanowiska w sprawie po
dawania nazw organizacji niemieckich, Scj one okreslone po polsku lub niemiecku, 
a skr6ty, na szczQscie jest ich wykaz, i to obszerny, w jc;zyku niemieckim. Na 
uwagq zaslugujc zamicszczanic w poszczeg6lnych okresach zyciorys6w przyw6dc6w 
robotniczych, i to r6znych nurt6w, chociaz z korzysci,1 dla calcgo wykladu byloby 
zgromadzenie ich w jcdnym rozdzialc, jako zc nicmal kazdy z dzia1aczy byl 
nkty\vny w kilku okrcsach. Periodyzacja zostala clostosowana clo og6lnycb zasad 
przyjr;tych w historiogrnfii, przy staraniu o podkrcslcnie oclrqbnosci wysl�pujq
cych w dziejach rcgionu. Pcwnc zastrzezcnia wzbud;;a prccyzja nickt6rych stwicr
dzet'1. Oto kilka przyk!ad6w. Ocena, ze „po powsbniu pai\slwa polskicgo narod:dl si� 
problcm przylqczenia G6rncgo Sl.:iska do Polski" (s. 71), przechodzi do porzqdku 
dzicm�cgo nad pO\vszcchnic przcciez znanymi wczesnicj przeja wami cl4zcü clo wl&
czenia C: 6rnego $1;:iska Y,' obrqb ziem, do kt6rych zglaszano polskie aspiracjc przy 
okrcslaniu granic przysz�cgo paöstwa polskiego. W zyciorysic Stanislawa Barczy1i-
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skiego podaje si�, zc w latach 1918-1919 przystqpil do SDKPiL (s. 124), jakby za
pominajqc o dacie powstania KPRP. Przy sklonnnosci autor6w do klasyfikowania 
poszczeg61nych ugrupowan zaskakujqce jest okreslanie PPSwN jako ugrupowania 
solidarystyczno-klerykalnego, chociaz kilka wierszy wczesniej parti� t� okresla si� 
jako ugrupowanie reformistyczno-ugodowe (s. 337). A przedstawiaj;ic stanowisko 
KPD wobec ruchu hitlerowskiego Autor pisze, ze „jako pierwsza uswiadomila sobie, 
ze jej gl6wnym wrogiem jest NSDAP i caly ruch hitlerowski, a nie SPD i inne 
partie koalicji" (s. 338), eo przeciez nicwielc wyjasnia, a rodzi zam�t. Nie wyjasnia 
bowiem dokladnie, kiedy to nastqpilo, a w tych wydarzeniach wazny byl nie tylko 
rok. ale miesiqc, a nawet i dzien; zmiany byly powazne i nast�powaly niemal z dnia 
na dzie11. Ponadto rozr6znienie NSDAP i ca!ego ruchu hitlerowskiego sugeruje cq
telnikowi, jak gdyby takie przeciwstawienie partii i pozostalych organizacji hitle
rowskich bylo mozliwe. Przez takie okreslenie zaciera si� znane przeciez powszech
nie wsr6d historyk6w stanowisko KPD, w duzym stopniu zalezne od przyjmO\vanych 
rozwützan MiE:dzynarod6wki i bf.dqce wynikiem panujqcej w calym ruchu kcmu
nistycznym teorii socjalfaszyzmu. 

W poszczeg6lnych okresach szczegölnc1 troskq Autorzy okazywali rekonstrukcji 
spraw organizacyjnych, w stopniu tak szczeg6lowym, na jaki pozwalajq zachowane 
zr6dla. W tym zakresie mogli siE) poszczycic powa:i:nymi osi<}gniE)ciami, odtwarzajqc 
zresztq nie tylko strukturE), ale podajqc wiele wa:i:nych informacji dotycz,Jcych 
wielkosci poszczeg6lnych partii, zwiqzk6w, stowarzyszen. Szkoda tylko, :i:e przy 
drobiazgowosci, a nierzadko i fragmentarycznosci owych informacji, zabrnklo ele
ment6w por6wnawczych. Utrudnia to sledzenie dynamiki zachodzqcych zmian 
i ksztaltowanie w sposöb samodzielny stanowiska odnosnie do oceny wplyw6w 
poszczeg6lnych ugrupowan. 

W odr6:i:nieniu od spraw organizacyjnych stosunkowo niewiele miejsca w calej 
ksiq:i:ce zostalo poswiE:cone sprawom ideologicznym. Wprawdzie niemal wszystkie 
organizacjc robotniczc clzialaly na zasadzie organizacji centralistycznych, w kt6rych 
najwazniejsze decyzje w tych sprawach byly ksztaltowane przez wladze centralne, 
alc przcciez i w organizacjach terenowych dzialo siE) pod tym wzglE)dem wiele. 
A zre�zt,1 niedocenianic problem6w ideowych jest widoczne nawet przy charakte
ryzowaniu stanowisk organ6w centralnych. Tylko jeden przyklad. Omawiajqc II 
Zjazd KPRP ograniczono siE: do wzmianki, iz do programu partii na tym zjeidzie 
wprowadzono sporo zmian, ze nadal stawiano na rewolucj� swiatow.:i, kt6ra miala 
zostac zapoczcjtkowana przez wydarzenia w Niemczech, ze proklamowano ideq Polski 
robotniczo-chlopskiej, :i:c zajr.to stanowisko w sprawach narodowosciowych. I po 
tych, mimo wszystko zdawkowych. ocenach pojawia Si€) sformulowanie; ,,Stanowisko 
powyzsze, jak to latwo zauwa:i:yc mozna [wcale nie latwo - W.W.J, nie we wszyst
kich punktach bylo prawidlowe, nie bralo bowiem pod uwagE) ani spccyficznego 
skladu spolccznego niemieckiej ludnosci w wojew6dztwie sl<1skim, ani tez istnienia 
duzej masy ludnosci chwiejnej pod wzgl�dem narodowym" (s. 190). Zdanic to nie 
wyjasnia ogromnego znac.:enia postanowien II Zjazdu takzc i dla ruchu komu
nistycznego na Slc1sku, nie pozwala pokazac element6w utrudniajqcych funkcjo
nowanie partii w srodowoskach robotnik6w g6rnoslqskich w stopniu �zerszym, 
niz to bylo. Na kartach ksi.:izki Autorzy wracaj;i wielokrotnie do problem6w narodo
wosciowych, wykazujqc ich znaczenie dla rozwiqzywania r6:i:norakich problem6w 

w dzialalnosci organizacji robotniczych. W odr6i.nieniu od wielu innych publikacji 
ukazane zostaly na kartach ksiqzki blE)dy w tej sprawie popelniane przez ruch ko
munistyczny na obszarach G6rnego Slc1ska, i to po obu stronach granicy. Pokazujqc 
konsekwencjc konflikt6w narodowosciowych dla ruchu robotniczego w okresie 
miGdzywojennym, podejmuje siG te:i: pr6by przedstawienia konsekwencji tych kon
fliktöw dln okresu powojennego, przedc wszystkim dla postawy ludnosci rodzimej. 
Charakteryzujcjc przyczyny powolnego postGPU wplywu ugrupowan lewicowych 
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w skupiskach ludnosci rodzimej, Autor szuka ich zr6del w powü:izaniach wczesmeJ
szych z polskimi partiami prawicowymi - endecj::i, chadecj::i oraz obozem sanacji 
(s. 409). Wydaje siG to uproszczeniem. Powiqzania te obejmowaly przeciei. tylko 

niewielki odsetek ludnosci autochtonicznej, a wi�ksze znaczenie mialo wychowanie 
przcz polski ruch narodowy w Niemczech os6b majduj<1cych si� w kn�gu jego 
wp!ywu w uznaniu dla innych ideal6w spolecznych nii. te, kt6re rea1izowalo nowe 
pari.stwo polskie, i to bez powiqzan partyjnych. 

\.Vielokrotnie w literaturze historycznej zastanawiano si�, czy byla szansa przc
ksztalcenia wydarzen rewolucyjnych po I wojnie swiatowej w rewolucj� proleta
rbckq. Odpowiedzi by!y r6±ne. Autorzy ksiqzki wr6cili do tych spraw, starnjqc 
si� odtworzyc przyezyny, kt6re zahamowaly post�py rewolucji. Jednaki:e przy 
unalizie tych czynnik6w uwag� koncentrov.rano na Polakach na G6rnym S!risku, 
przechodzqc do porzcjdku dziennego nad postawq Niemc6w, r6wniei. ulegajqcych 
wplywom propagandy szowinistyczncj, kt6ra zacierala istot� konfliktu klasowego. 

Przy w:elu trafnych spostrzezcniach o roli konfliktu polsko-niemieckiego dla or
ganizacji robotniczych zaskoczenie budzi stwierdzenie, iz nacjonalizm i rewizjonizm 
byly wywolane przez slynne wystqpienie ministra Rzeszy Treviranusa, kwestionu
jqccgo granice Polski (s. 192) . .Test to jeszcze jeden przyklad niezbyt duzego stara
nia o precyziG wypowiadanych s4d6w, na kartach ksicji.ki bowiem jaki.e dui.o jest 
dowod6w na znacznie wczesniejsze funkcjonowanie w zyciu politycznym, i to 
po obu stronach granicy, nacjonalizmu i rewizjonizmu. Dobrzc siG stalo, ze wydawcy 
tomu nie zapomn:eli o niemieckich mniejszosciowych organizacjach robotniczych 
dzi,\L,jc1cych w granicac:1 \vojew6dztwa katowickiego, przcdstawiajcjc takze ich sta
now:�ko w sprawach pai\stwa polskiego, odlegle nawet od stanowiska socjaldemo
lG"�1cji nicmicckiej, a \V wiGkszym stopniu uwzg!Gdniaj:ice polski punkt widzenia 
na konflikt terytorialny miGdzy Polskq a Niemcami. Przy omawianiu spra w naro
dowosciowych nie jest w pelni wyjasniona kwestia terminologiczna. Dyskusyjne 
wydaje siG okreslenie akcji repo!onizacyjnej jako zespolu „swiadomych dzia1an 
,·.-!adz wraz z efcktami asymilacji i adaptacji w granicach panstwa polskiego" (s. 139). 
A juz c;:.lkowitym nieporozumieniem jest stwierdzenie: ,.Negujc!C leninowskie prawo 
na,·od6,.,- do samostanowienia SPD odrzucala c>\ventualnosc uczynienia ze $h1ska 
odn;br:ego panslwa" (s. 85). Przeciei: Lakie stwierdzenie jest posrednim przyznaniem 
racji twierdzeniom, kt6re wychodzily z zalo±enia, ze istnieje odr�bny naröd slc1ski. 
SPD v.-ystqpuj<JC przeciwko owej koncepcji nie negowa!a zasady lcninowskiej, 
ale jcdynie potwierdzala istnienie odn�bnych interesciw narodowych Polak6w 
i Nicmc6w, opowiadajqc siq za stanowiskiem tej drngiej nacji. 

Przy charakteryzowaniu nurtu socjalbtycznego w wielu miejscach mo±na si� 
spotkac z nadmiernym eksponowanicm ocen, kt6re wskazywaly na dzialania nie
zgodnc z intcresami kla"owyn�i. uleganie wplywom obcych ideologii, infiltrowanie 
ruchu zawodowego (np. s. 288, 106). Nieprozumieniem jest twicrdzenie, ze „w pierw
szej fazie przcwrotu listopadowego socjalclemokraci niemieccy zdolali opanowac 
slqskie rady robotnicze, i.o!nierskie, chlopskie i ludowe, za posrednictwcm kt6rych 
skutecznie starali siq zatrzymac rewolucjq na etapie przcwrotu burzuazyjno-demo
kratycznego" (s. 85). W istocie przeciei. to socjaldemokraci byli glöwnymi organiza
torami calego systemu rad i ich aktywnosc ograniczali do realizacji ce16w wynika
jqcych z akceptowanych przez tq parti� koncepcji politycznych. A kiedy Autor 
pbzc o powiqzaniach PPS z CZZP, to stwierdza, i.e ,.infillracja CZZP przez PPS 
byla ,nrdzo silna" (�. 106), gdy przeciez CZZP byl w rzeczywbtosci zwi.1zkiem za
wodowym PPS. Przy og6lnej charaklerystyce okrcsu l!llS-1922 zostaly wyröinione 
dwa obozy narodowe, lqCZc\C w jednym masy czlonkowskie SPD, USPD, wolne, 

chrzescijan.skie i hirsch-dunckierowskie zwiqzki zawodowe, a po drugiej „sympa
tyk6'.v·· (dlaczego nie czlonk6w?) NSR, NPR, PPS, ZZP i CZZP. Podzial wi�c wedlug 
kry,edöv; narodowych. I dalej stwierdza si�: ,,Poza oboma tymi obozami funkcjo-
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nowalo ugrup°'vanie komunistyczne stanowi<)ce osrodek dyspozycyjny walki klasowej 

(s. 13G). Czyzby wi�c ugrupowania niekomunistyczne ,vedlug autora nie spdnialy 
funkcji osrodk6w dyspozycyjnych walki klasowej? 

Poszczeg6lnc nurty ruchu robotniczego zostaly przcdstawione w spos6b samo
dzielny, bez dostatecznego ukazania wzajemnych stosunk6w. Stosunkowo malo uwagi 
po.swiqcili Autorzy pokazaniu stara11 podejmowanych przez r6zne partie i organiza
cje o praktyczne funkcjonowanie jednolitego frontu ludowego. Brakuje dostalecznej 
analizy konsekwencji tcorii socjalfaszyzmu, kt6ra szczeg6lnie w wc:runkach g6r

nosl<Jskich mia!a znaczenie lak powa:i;ne. 
Wiele uwagi Autorzy poswi�cili pokazaniu v.;alki narodowego socjalizmu z or

ganizacjami robotniczymi, jednaki.e nadmicrnie koncentruj<JC uwagq na konfliktach 

z organizacjami komunistycznymi. Nie zostal przedstawiony w sposöb proporcjo
nalny wysilek hitlerowc6w skierowany na zniszczenie socjaldemokracji. Interc"u
jqce informacje przyniosla ksiqzka o odbudowie i funkcjonmvaniu konspiracy jnych 

form ruchu komunist:,cznego w warunkach rzqd6w hitlerow�kich. Zwröcono u\\"ag<; 
na obejmowanie w picrws;,:ym etapie funkcji kierowniczych przcz grupy zast<;pcze, 
przygotowane na wypadck aresztowania wciesniej dziabjqcych przyw6dc6·,•;, ,top

niowe powracanie starych przyw6dc6w, zwalnianych z aresztöw i oboz6w koncen
tracyjnych, i przystE;powanie przez nich do pracy politycznej, pomimo podpisywa

nia wymuszonej zgody na zaniechanie takich dzialan. Wskazujqc na szerokie wplywy· 
narodowych socjalist6w wsr6d mniejszosci niemieckiej w wojew6dztwie katowic
kim ,v latach wojny, przyczyn tego zjawiska szuka si<; w tyrn, ze ci Niemcy nie 

przezyli bezposrednio totalnej faszyzacji ;:apoczqtkowanej przez Hitlera po prze
iE;ciu wladzy, ze nie zetkncli siq w latach pokoju ze skutkami terroru hitlcrowskie
go, ktory ogarnial Rzesz<; (s. 359). Nie do;;trzega si� jednak akccptacji i fascynacji 
mniejszosci niemieckiej w wojewödztwic katowiskim, podol.mic jak w calcj P,ilsce, 
ideologi:i naroclowego sncjalizmu. 

Ostatnia czc:sc ksi,rtki jest poswiqcona okresowi powojennemu. \V tej czqsci w
tarla si<; r6i:nica mi(:ldzy dziejami ruchu robotniczego a najwazniejszymi przejawami 
historii tych lat na G6rnym Slqsku. W sposöb niewystarczaj<J.CY pokazano wplyw 
lokalnych tradycji na dzieje walk: politycznych, jakie si� wöwczas toczyly. Wydaje 
si�, ze nie zostala tez doceniona konsekwencja prowokacji w PPR w latach wojny 
na terenie G6rnego Sl<Jska, kt6ra przyczynila si� przeciez nie tylko do zdziesi;itko
wania partii w warunkach okupacji, alc wywierala wplyw na ksztaltowanie poli
tyki kadrowej wladz naczelnych wobec rcgionu. W spos6b intercsuj<JCY przedstawio
no wewnt:;trzne zr6i.nicowanie polityczne w PPS, przy prawic caikowitym pn:emil
czaniu wewn�trznych zröi.nicowan ideowych w PPR. 

Omawiana ksiqi.ka dostarcza podstawowej informacji o dziejach ruchu robot
niczego na G6rnym Slc1sku, chociaz nie uwzgl�dnia w stopniu jednakowo wyczcr
pujc1cym wszystkich okrcs6w. Ksiqi.ka rejestruje wszystkie osiqgni�cia w bada
niach nad tym fragmentem dziej6w G61·nego Sl<]_ska, pokazuje jednak zarazem 
te zagadnienia, kt6re wymagajc1 dalszych studiöw frödlowych i dyskusji mctodo
logicznych. B(:ldzie stanowila wazn<} pozycjq dla kaidego intercsujqcego siq prze
szlosci<J tego regionu. 

Wojciech Wrzcsi:iski-

W. Na j du s, POLSKA PARTIA SOCJALNO-DEMOKRATYCZNA GALICJI
I SL}\SKA 1890-1919, Warszawa 1983, ss. 719. 

Stan badan nad clzicjami ruchu robotniczego w zaborze austriackim, j:1kkol
,viek kwestia ta od dawna byla przedmiotem zainteresowania badaczy polskich, 
byl dotychczas niewystarcwj,1cy. Stqd tez z uwag[! nalc:i:y odnotowac pracq 



Recenzje 44.5· 

W. Najdus. Sposr6d polskich badaczy ruchu robotniczego Autorka byla najbardziej·
przygotowana do opracowania monografii PPSD Galicji i Slqska. Przemawial za tym
nie tylko jej pokainy dorobek nad dziejami ruchu robotniczego na ziemiach pol
skich w okresie zabor6w, ale r6wniez i badania nad dziejami Galicji w okresie
autonomii.

Badania nad dziejami PPSD wymagajq wielkiego wk!adu pracy. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, iz partia ta dzialala w warunkach legalnych. Wskutek 
tcgo zakres jej clzialalnosci byl nicZ\vykle szeroki. Obejmowal on bowicm nie 
tylko dzialalnosc politycznc1, ale i dzialalnosc w ruchu zawodowym, sp6ldzielczym, 
kulturnlno-oswiatowym etc. R6wniei. i zacofane stosunki spoleczno-polityczne w Ga
licji powodowaly, ze PPSD musiala podejmowac kwcstie, kt6rc nie miescily si� 
w ramach dzialalnosci polskich partii robotniczycb w pozostalych zaborach. Nie
zalei.nie od tego wiele miejsca w polityce i dzialalnosci socjalist6w polskich w za
borze austriackim zajmowala kwestia narodowosciowa na terenie nie tylko Galicji 
i S!<1ska Cieszynskiego, lecz i w zachodniej cz�sci monarchii habsburskiej, Przedli
tawii. Z kwcsti;:i narodo\vosciowq w scislym zwiqzku pozostawaly stosunki PPSD 
z dzialajqcymi na terenie Galicji Ukrainskq Partiq Socjalno-Demokratycznq i Zy
dowskq Parti& S0cjalno-Demokratyczn<1, na S!qsku Cieszynskim z socjalistami 
czeskimi, a w skali og6lnoaustriackiej z socjalistami niemiccko-austriackimi, odgry
wajqcymi pierwszoplanow;:i rolG w Socja!demokratyczncj Partii Auslrii (SPÖ). 

Szeroki zakrcs dzialalnosci PPSD sprawia, ze baza zr6dlowa niezlx;dna da 
opracowania dziej6w tej partii wymagala czasochlonnych poszukiwan archiwalnych, 
zwlaszcza ze czqsc zbior6w archiwalnych znajduje siq poza granicami kraju. Au
torka wykorzysta!a calosc dostE;pnych dotyczas material6w archiwalnych, kt6re 
znajdujq siq zar6wno na terenie kraju, jak i za granic;-i. Sposr6d tych ostatnich 
szczeg6lne znaczcnie przcdstawiaj.i: Zcsp6l Namiestnictwa w Centralnym Histo
rycznym Archiwum Panstwowym USRR we Lwowie, austriackie zbiory archiwalne 
(Archiwum Administracji, Archiwum Wojny, Archiwum Ruchu Robotniczcgo) oraz 
znajdujqcy siE;: w Antwerpii zesp6l archiwalny MiE;:dzynarodowego Biura Socjali
stycznego. W szerokim zakresie wykorzystano takze bogat;:i publicystykG dzialaczy 
PPSD oraz pras� partyjmi. 

Recenzowana praca posiada konstrukcj� chronologiczn<1 z pewnymi tylko od
stGpstwami. Czytelnik odnosi jednak wrazenie, ze problemy zwü1zane z dzialalnosciq 
PPSD w ostatnich latach przed wybuchem I wojny swiatowej oraz podczas wojny 
potraktowano dosc skrötowo. Duzy ciGzar gatunkowy problem6w, przed ktörymi 
stanefa w tym czasie PPSD, zasluguje na pewno na bardziej dog!Gbn;i analize, 
zwlaszcza i.e okres poprzedzajqcy powstanie partii zostal potraktowany dosc sze
roko (trzy pierwsze rozdzialy). 

Wspomniany wyi.ej szeroki zakrcs dzialalnosci PPSD znajduje odbicic w pracy. 
W. Najdus przeprowadzi!a bowicm wnikliwq analize rozwoju organizacyjnego tej
partii, jej dzialalnosc politycznq, w ruchu zawodowym i sp6ldzielczym oraz kul
turalno-oswiatow<j. Szeroka baza ir6dlowa pozwolila przedstawic nie tylko dzia
]alnosc kierownictwa PPSD, ale i organizacji tercnowych. Odnosi sie: to szcze
g6lnie do orga.nizacji terenowych PPSD w Galicji Wschodniej. Ze wzglqdu na
fakt, ze ir6dla dotyczc1ce dzialalnosci tych organizacji Sc\ w kraju niedostepne,
problem ten nie byl dotychczas prwdmiotem zaintercsowania badaczy polskich.
l\fozliwosc wykorzystania material6w znajdujqcych sie: na terenie Zwic1zku Ra
dzicckiego pozwolila röwniei. Autorcc przeclstawic stosunki PPSD z radykalami
i socjalistami ukrai11skimi oraz jej stanowisko wobec problemu narodowosciowego
w Galicji Wschodniej. Pominit:;tu natomiast niernal calkowicie dzialalnosc PPSD

na obszarze �lqska Cieszynskiego. Niewqtpliwie odmicnne niz w Galicji stosunki
spoleczno-polityczne i naroclowosciowc na tym tcrytorium oraz fakt, iz Slqsk
stanowil odri:bn.:i prowincjG w ramach Przedlitawii, sprawia!y, ze kwestia ta - na
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eo zwraca uwagc; W. Najdus w zakonczeniu rozprawy - wymaga odr�bnego 
opracowania monograficznego. Wymaga to przeprowadzenia dogle:bnej kwerendy 
zrödlowej, zwlaszcza w archiwach ;majdujqcych sh� na terenie Czechoslowacji. Nie
mniej nie mozna calkowicie wyodre:bnic dzialalnosci PPSD na SI<1sku Cieszynskim 
od dzialalnosci na terenie Galicji. W<1tek Slqska Cieszynskiego wyst�puje zresztq 
wielokrotnie w pracy. Koniecznosc wiGkszego uwzgl�dnienia tej kwestii wynika 
nie tyle z faktu, ze obszar Slqska Cieszyi1skiego byl jednym z glöwnych bastionöw 
polskiej klasy robotniczej w zaborze austriackim i tamtejsi dzia!acze socjalistyczni 
wchodzili w sk1ad kieroniclwa PPSD. Röwnie istotne znaczenie w tym zakresie 
przedstawia fakt, ze sprawa 8l<1ska Cieszy11skiego rzutowala w niemalym stopniu 
na stosunki mic;dzy kieronictwcm PPSD a socjalistami czeskimi i niemiecko-austria
ckimi. Wielu cennych informacji na ten temat dostarcza wykorzystany przez Autarke: 
organ socjalistöw cieszy11skich, ,,Robotnik Slqski". 

Duzo miejsca poswie:cono w pracy stosunkom PPSD z SPÖ, zwlaszcza u schlyku 
XIX i w pierwszych latach XX w. W. Najdus przeprowadzi!a doglGbnq analizP, 
,vplywu programu i taktyki politycznej centrali wiedei'lskiej na program i dzia
lalnosc PPSD. Wskazuje przy tym na poprawne stosunki miP,dzy socjalistami pol
skimi a niemiecko-austriackimi (s. 405), mimo :i:e socjalisci polscy od poczc1tku 
s\vojej dzialalnosci silnie eksponow2.li has1o niepodleglosci. Brakuje jednak wy
jasnienia przyczyn tych poprawnych stosunk6w. Nie mozna ich sprowadzac do an
tyrosyj�kiego stanowiska obydwu partii. Zasadniczq przyczynq, jak wydaje sie:, 
byl fakt, i:i: poza terytorium Sl4ska Cieszynskiego nie by1o w monarchii habsbur
skiej narodowych sprzecznosci polsko-niemieckich. Stqd te:i: stosunki mie:dzy socjali
stami polskimi a niemiecko-austriackimi uklada!y si� niemal identycmie jak 
stosunki mic:dzy galicyjskimi politykami konserwatywnymi a niemiecko-austriacki
mi politykami burzuazyjnymi. Nie bez znaczenia bylo röwniez polityczne i finansowe 
poparcic udzielane PPSD przcz socjalist6w niemiecko-austriackich. Wiele intere
suj,icych szczeg616w na ten temat dostarcza nie wykorzystana przez AutorkP, fun
damentalna praca historyka austriackiego, Hansa Mommsena 1. Dcj:i:enia kierow
nictwa PPSD do utrzymania poprawnych stosunk6w z socjalistami niemiecko-au
striackimi rzutowaly na stosunki mif,;dzy socjalistami polskimi a czeskimi. Ujaw
nialo sie: to szczeg61nie w okresie konfliktu miP,dzy partic1 niemiecko-austriackci 
a czesk4 na tle organizacji zwi4zk6w zawodowych, kiedy kierownictwo PPSD 
udzidilo poparcia soejalistom niemiecko-austriackim w ich dqi.eniach do utrzy
mania jednosci ruchu zawodowego w Przedlitawii. Problem ten zostal w ksi4zcc 
potraktowany bardzo marginesowo (s. 525--526). Nie wyjasniono bowiem przekony
wajc1co przyczyn takiego stanowiska kierownictwa PPSD. Niczaleznie od dc1zen do 
utrzymania poprawnych stosunk6w z socjalistami niemiecko-austriackimi i konfliktu 
miP,dzy socjalistami polskimi a czeskimi na Slc1sku Cieszyi"iskim duzy wplyw na 
to mialy stosunki PPSD z socjalistami ukraii1skimi. Konflikt niemiecko-czeski 
aktywizowal bowicm wsr6d socjalistow ukrai11skich grupP, opozycyjnq, nastawionc1 
negatywnie da wsp6lpracy z PPSD. 

Skr6towo przedstawiono takze stosunki mi�dzy PPSD a SPÖ w latach I wojny 
swiatowej. Czytelnik odnosi wrai.enie, ze jedynq przyczymi. zerwania wie:z6w lqcz11-
cych PPSD z centralq wiedenskq bylo wstlc}pienie jej przedstawicieli da Kola Pol
skiego i NKN (s. 577-579). Poglqd ten wzbudza kontrowersje, jesli wezmie sif; 
pod uwag� fakt, i.e socjalisci niemiecko-austriaccy akceptowali lansowane przez
przyw6dcöw PPSD w pierwszym okresie wojny rozwiqzanie austropolskie. Jedno
czesnie stosunki te nie ulegly poprawie po wystqpieniu przedstawicieli PPSD z Kola 
Polskiego i NKN. Wtedy jeclnak PPSD zacz�!a przechodzic na pozycje niepodleglos-

1 H. Mo mm s e n, Die Sozialdemokratie und die Nationalitatenfrage im habs
burgischen Vielvölkerstaat. Das Ringen um die supranationale Integration der 
zisleithanischen Arbeiterbewegung (1867-1907), t. 1, Wien 1963. 
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ciowc. Wydaje siQ wiQc, ze röwnie istotne znaczenie w tym zakresie przedstawialo 
stanowisko socjalist6w niemiecko-austriackich wobec sprawy polskiej. Do konca 
I wojnr swiatowej stali oni bowiem na gruncie zachowania egzystencji monarchii 
hab,burskiej. Stqd tez przcjscie PPSD na pozycje niepodleglosciowe musialo z na
tury rzeczy wywolywac sprzeciw ze strony socjalist6w nicmiecko-austriackich. 

Po:,adto v1ystQpUje wielokrotnie w ksiqzce blqd terminologiczny. I tak dziala
j,\q na ziemiach czeskich partiQ robotniczq okresla siQ jako „Czcsko-Slowacka 
Socja!no-Demokratyczna Partia". Wlasciwa nazwa tej partii brzmi „Czesko-Slowian
ska Partia Socjalno-Demokratyczna" (Ceskoslovenskä strana socialne demokratickä). 
Zastrzezenia moze wzbudzac takze termin „separatysci" uzywany w odniesieniu do 
socjalist6w czeskich i ukraii:tskich. Termin ten uzywany byl bowiem w 6wczesnej 
publicystyce polityczncj i posiadal znaczenie pejoratywne. Bardziej odpowiedni jest 
termin „autonomisci", przyjqty powszechnie w historiografü czechoslowackiej. 

Ogölnie oceniajqc ksiqzkQ W. Najdus nale±y jeszcze raz podkreslic trudnosci, 
przcd jakimi stanG!a Autorka, podcjmuj;;ic siG opracowania tak szerokiego tematu. 
Wiele problemöw zwiqzanych z dzia!alnosciq PPSD wymaga jcszcze opracrw.-ania, 
na eo wskazuje zresztq Autorka w zakonczeniu pracy. Powy:i;sze uwagi wynikajq 
w dui:ym stopniu z faktu, ze ksiqzka obejmuje temat niezwykle obszerny. 

Janusz Gruchala 

\V. H!a d kie w i c z, POLACY W ZACHODNICH STREFACH OKUPACYJ
NYCH NIEMIEC 1945-1949, Zielona Göra 1982, ss. 194. 

Stosunkowo skromnie przedstawia sie:: w polskiej literaturze historycznej doro
hek badawczy dotyczqcy zycia i dzia!alnosci Polaköw w zachodnich strefach 
okupacyjnych Niemiec. Poza liczcjcymi si� juz wynikami badan nad repatriacjq 
ludnosci polskiej po II wojnie swiatowej czy problemem polskich robotniköw przy
musowych w III Rzeszy, ukazalo sie:: niewielc opracowan poswiGconych szkolnictwu 
polskiemu, prasie, organizacjom spo!ecznym i politycznym dzialajqcym w srodo
wiskach polskich na terenie stref okupacyjnych Niemiec: amerykariskiej, brytyjskiej 
i francuskiej. Niema!a jest ju:i; literatura pamiGtnikarska. Wcia,i: pozostaje aktualna 
kwestia opracowania odrc::bnej monografii poswiGconej szeroko pojQtej dzialalnosci 
spoleczno-politycznej Polak6w w Niemczech zachodnich. Wszak tuz po zakoriczeniu 
II wojny swiatowej z 2,5 mln obywateli polskich, znajdujqcych sie:: na terenie 
Niemiec i Austrii, 1,2 mln zylo w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. 

Z du;i;ym zainteresowaniem przyjmujemy wi�c ukazanie sie:: ksiqzki W. H!ad
kiewicza, ktöra jest Jego rozprawq doktorskq. Mimo zastrzezeri. samego Autora 
dotycz<1.cych braku dostepu do pelnej bazy ir6dlowej, mamy do czynienia z pracc1 
ciekawq, wypelniajqCq pewnq lukQ w zakresie badat'i. z najnowszej historii Polski 

i jakby na czasie. 
Refleksja jest tym aktualniejsza, iz na poczqtku lat 80-tych az nadto byl wido

czny proces oi.ywionej dzia!alnosci polskiej emigracji politycznej i jej przeröznych 
organizacji, ktöre z perspektywy lat 40-tych, 50-tych. a nawet pözniejszych zdawaly 
siq nie miec szans odrodzenia. Ta swoista reanimacja w sensie organizacyjnym 
i pregramO\vym wielu organizacji dziab.jqcych w latach 40-tych w srodowisku 
Polaköw w Niemczech zachodnich i nie tylko tam dowodzi potrzeby prowadzenia 
k01:1pleksowych badan nad polskq emigracjq powojennq. Nie�byt odlegle doswiad
czenia historyczne wskawjq bowicm, zc rcm:niez. cmigracja wywicrala sw6j wplyw 

na proces ksztaltowania siq zycia politycznego Polski po II wojnie swiatowej. Pod

stawowq rolG w oddzialywaniu na kraj oraz we wsp6lpracy z opozycjq politycznq 
odgrywaly partie i stronnictwa emigracyjne, ktorych geneza sü;ga Polski przed-

7 - Sob6tka i/H 
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wrzesmoweJ, by wymieniC:: takie, jak Polska Partia Socjalistyczna (PPS), Stron
nictwo Narodowe (SN), Stronnictwo Pracy (SP), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 
oraz powstale tuz po wojnie Stowarzyszenie Polskicl1 Kombatant6w (SPK) i inne. 

W rozdz. I: ,,Zr6i.nicowanie strukturalne wysiedlenc6w polskich", Autor omawia 
kategorie ludnosci, wyr6zniajqc: 1. bylych jenc6w wojennych przebywajc1cych w cza
sie wojny w oflagach i stalagach; 2. by!ych robotnik6w przymusowych (robotnicy 
rolni i przemyslowi), 3. bylych ,vü;i.ni6w politycznych niemieckich oboz6w koncen
tracyjnych; 4. bylych zo!nierzy powstania warszawskiego (oficerowie i szeregowcy 
Armii Krajowej) oraz \vysiedlonq !udnosc cywilm1 Warszawy. Ponadto wyr6i.nia 
takze: 1. bylych zolnicny gen. S. Maczka i I Dywizji Pancerncj oraz Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej gen. S. Sosabowskiego, kt6rzy do 1947 r. przebywali 
czasowo na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec; 2. bylych zolnierzy 
Narodowych Si! Zbrojnych z Brygady Swic;tokrzyskiej oraz uchodzc6w politycznych 
z Polski po maju 194:5 r. (s. 12). Przedstawiono nastqpnie geografiq skupbk polskich 
wysiedleiicöw, ich warunki socjalno-bytowc i zdrowotne oraz strukturc; zawodowq, 
ilu�trujqc je danymi statystycznymi. 

W rozdz. II: ,.W krqgu odd2;ialywa11. i orientacji", om6wiono problcm opieki 
nad Polakami ze strony organizacji mi�dzynaroclowych, takich jak Organizacja 
Narod6w Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy (UNRRA) oraz Miqdzyna
rodowa Organizacja Wychodic6w (IRO), kt6re koordynowaly poczynania w za
krcsic repatriacji i emigracji. Przedstawiono dalej stosunek do wysiedlenc6w 
mocarstw zachodnkh i wojskowych wlad.: okupacy jnych sprzy jaj,1cych trwalej 
emigracji, eo bylo zbiezne z politykq cmigracyjnego „rzqdu" polskiego w Londynie. 
Jego emisariusze bardzo aktywnie przeciwdzialali polityce repatriacyjncj prowadzo
nej przez wladzc Polski Ludowej . 

. ,Przejawy aktywizacji polityczno-organizacyjnej w srodowiskach zwolennik6w 
powrotu da kraju" to tytul rozdz. III, w kt6rym ukazano stosunck wysiedle11.c6w 
do repatriacji i kraju, kresl::ic w dalszej CZGSCi r6:i:ne formy i metody dzialalnosci 
politycznej zwolennik6w powrotu do ojczyzny. Podkreslano rolG centrali Szkolnictwa 
Polskiego w Niemczech, kt6ra obok organizacji szkolnictwa polskiego i szeroko 
pojc;tej dzialalnosci oswiatowej sprzeciwiala siG tworzeniu trwalej emigracji. 

W rozdz. IV, .,Konsolidacja polityczna i organizacyjna zwolennik6w trwalej 
emigracji", przedstawiono wysHki na rzecz utworzenia stronnictw polityc,.nych i ich 
porozumienia. Efektem tych poczynan bylo powolanie do iycia Rady Politycznej 
w Niemczech i Zjednoczenia Polskiego, w kt6rego sklad wchodzHo szereg organi
zacji zawodowych, samopomocowych, kulturalno-oswiatowych i sportowych. Do 
rcaktywowanych (z okresu przedwojenncgo) ugrupowan politycznych nalezaly jui. 
wczesniej wymienione: SN, SP, PPS (odlam reformistyczny), sanacyjna Liga Nie
podleglosci Polski (LNP) oraz Stronnictwo Ludowe "Wolnosc". Ze wzglGdu na swe 
w�tcczne przekonania polityczne niekt6rzy clzia!acze byli niejednokrntnie zwüp:ani 
z dywcrsyjno-szpiegowsk<1 dzialalnosciq mocarstw zachodnich przeciwko Polsee. AutOL' 
obok prezentacji llnii polityc,.nej poszczeg6lnych ugrupowaii i toczonych w nich 
walk frakcyjnych krcsli w przypisach sylwetki czolowych dzialaczy emigrncyjnych, 
kt6rych rodow6d polityczny tlumaczyl w pewnym sensie ich zaanga.:owanie i po
stawy. Lektura tego interesujc1cego rozdzialu pozostawia pewien niedosyt, gdyz. 
Autor jedynie naszkicowal ciekawy obraz zycia spoleczno-politycznego wychodic6w 

polskich sygnalizujqc szereg kwestii wymagajc1cych dalszych, pogl�bionych badan. 
W ostatnim rozdziale „Eiekty poczynari. wysiedlel'1c6w polskich" om6wiono sy

stem szkolnict\va polskicgo, dajqc charakterystykG srodowiska nauczycielskiego. 
Dose ozywionc bylo zycic kulturalno-oswiatowe, naukowe spo!ecznosci polskiej 
w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. Dzialaly szkoly, �wietlicc obozO\ve, 
biblioteki, teatry. Powolano da zyciu zwi:Jzki literackie, artystyc.:nc i naukowe

0 
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aktywnie pracowaly organizacje mlodziczowe sportowe. Prowadzono na szerokq 
skalG dzialalnosc duszpasterskc1. Na szczeg6lne podkreslenie z.asluguje rozlegly ruch 
wydawniczy ksiqi:ek, podn:cznik6w i czasopism. 

Prowadzona ai; do 1950 r. akcja repatriacyjna sprawila, i:i: na og6lnq liczbc; 
1,2 mln polskich wysicdle11c6w do kraju powr6cilo 74°/o. Oznaczalo to w efekcie 
znaczne ograniczenic dzialalnosci tych, kt6rzy pozostali na emigracji. 

Ksiqzk� zaopatrzyl Autor w wykaz skrötöw oraz indcks nazwisk, a takze 
streszczenia w j�zykach niemieckim i angielskim. Tq wartosciowq pozycj� mozna 
polecic nie tylko badaczom zagaclnicii polonijnych i cmigracyjnych. szkoda tylko, 
:i:c wydano jq w ma!ym nakladzic 300 ·,--. 50 egz. 

Janusz M. Kupczak 

M. Iwan e k, ZYCIE POLITYCZNE I SPOLECZNE W KOTLINIE ,JELENIO
GÖRSKIEJ 1945�1949, Jelenia G6ra 1982, ss. 134. 

Powojenna historia Dolncgo Sh1ska ma ju:i; swoj,1 bogat.1 literatur�. Sq to 
prace dotyczqcc wyhicznic tego terenu, jak tez odnosz<jce siE; da cal:ych ziem 
odzyskanych, w kt6rych Dolny Slqsk nie jest i nie moi:e byc przeciei pomijany. 
Wreszcie nie brak tei publikacji, ktörych autorzy zajmujq siG tylko c�scia, daw
nego \\·oj. ,\Toclawskiego. W ostatnich trzech latach ukaza!y siP. dwie prace na 
temat r,rzcmian gospodarczych i spolccznych w rejonie sudcckim. w tym tez w pow. 
jcleniogurskim 1. Trzeci,1 publikacjq odnoszcJCcl si� juz: tylko do Kotliny .Jeleniog6r
skicj (praktycznie Jelenicj Göry i pow. jeleniog6rskicgo) jest omawiana praca. Trze
ba zaznaczyc, ze zagadnienia. kt6rc porusza Autor, byly juz przedmiotem badan pro
wadzonych przez M. ürzcchowskicgo. B. Pasierba i A. Kowalik. Autor podj:1l: 
siE; wiE;c zadania bardzo ombitncgo i trudnego 

W dotychczasowych badaniach nad problematykq spoleczno-politycznq zwracano 
uwagE: na sprawy calego regionu clolnos14skiego. Sytuacja w poszczeg6lnych powia
tach ulegla silq rzeczy koniecznym w takich wypadkach uogolnieniom. Warto pod
kreslic trafnosc decyzji Autora, by przedmiotem pracy stal:y si� zagadnienia poli
tyczne i spoleczne z terenu pow. jcleniog6rskiego. Sam Autor jednak nie uzasadnia 
specjalnie tego wyboru, zwraca jedynie uwag�, i:e dotc1tl problematykt:: jeleniog6rsk� 
traktowano „jako ilustracjq pcwnych bardziej og6lnych proccs6w" (s. 7). Trzeba 
wszaki:e zaznaczyc, i:e powiat tcn byl, obok pow. bystrzyckiego, kamiennog6rskiego, 
klodzkiego i walbrzyskiego, wyjc1tkowym przypadkiem na mapie Dolnego SI:,iska . 
Na wyj:,itkowosc t� skladaly si(; trzy podstawowc czynniki: brak zniszczen wo
jennych, uprzemyslowienic i znaczna liczba ludnosci niemieckiej, wsr6d kt6rej 
przyszlo zyc pierwszym osadnikom. Czynniki tc mialy niebagatelny wplyw na 
przebieg proces6w migracyjnych, gospodarczych, spolecznych i politycznych. 

Autor si�gnc1l do ir6del archiwalnych wykorzystujqc wszystko to, eo siE: z tych 
lat zachowalo w skladnicach akt partii i stronnictw politycznych. Uzupelnil swc1 
wiedzG o znajomosc prasy dolnosl4skicj i, eo bardzo woi:ne. nie pominql relacji 
i wspomnicn dzialaczy polityc:mych. starajc1c sie; przy tym unikac zawartych 
w nich sqd6w subiektywnych. 

Mimo mnogosci przekaz6w ir6dlowych zadanie, jakicgo podj<jl sie; Iwanek, 
bylo niezmiernie trudnc. Kto choc raz zetkm1l siG z wykorzystanymi przezen 

1 E. K o s c i k, Osadnictwo wiejskie w poludniow11ch powiatach Dolnego Slqska 
w latach 1945-1949, Wroclaw 1982; J. K o c i s z e w s k i. Zasicdlanie i zagospodaro
wanie Dolnego Slqska w latach 1945-1949 ze szc;:ego[num uwzgli:dnicniem regionu 
.sudeckieDo, Wroclaw 1983. 
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zrödlami, pamiQta, ze zawierajq one najczQsciej informacje ogölnikowe, uniemozli
wiajc1ce mimo najszczerszych chQci powiedzenie czegos wi�cej o tym, kim byli 
dzialacze tamtych lat, jakie byly tematy zebran, poglqdy wyrazane nie tylko przez 
organizatoröw zycia politycznego, a przede wszystkim przez czlonköw organizacji 
politycznych itd. Trudnosci te wiele razy sygnalizuje Autor w swej pracy. Zatem 
niedosyt, jaki odczuwamy podczas jej czytania, powstal nie z winy piszqcego. 

Na podkreslenie zasluguje starannosc i ostroznosc, z jakq Autor podchodzi da 
zrödel, gdy idzie o weryfikacj� zawartych w nich informacji. Pisz&C o pierwszej
fazie osadnictwa w drugim pölroczu 1945 r. okresla jq Autor jako „raczej zywiolo
Wq" (s. 15). W tym wypadku ostroznosc ta jest najzupe!niej niepotrzebna. Procesy 
osiedle11cze w tym okresie byly w istocie :i:ywiolowe, niczym nie hamowane. Zlozylo 
si<: na to wiele przyczyn, takze i zachQty z.e strony partii i stronnictw poHtycznych, 
zc wymieniG tylko haslo odezwy KC PPR, CKW PPS, NKW SL i ZG SD z kwiet
nia 1945 r.: ,,Idicie smiaio na Zachöd. Podchwytujcie inicjatyw� Zwü1zku Samo
pomocy Chlopskiej i w sposöb zorganizowany wyruszajcie w drogQ" 2• 

Trudno zgodzic siG z pogl&dem Autora, :i:e akcj� uwlaszczeniowq podj�to dla 
powstrzymania odplywu osadnik6w. W istocie rzeczy dzialania te zmierzaly do 
normalizacji stosunköw wlasnosciowych na ziemiach odzyskanych. Do tego momentu 
osadnik byl tylko ui:ytkownikiem gospodarstwa, nie jcgo wlascicielem, a wi�c nie 
m6gl nim swobodnie dysponowac. Uw!asz:czenie bylo bardzo potrzebne ze wzgl�
d6w gospodarczych, spolecznych i politycznych. Dotychczasowy stan nie sprzyjal 
bowiem wiQkszemu zainteresowaniu produkcjq rolnq, zwlaszcza jej intensyfikacjq, 
jak r6wniei: wszelkimi inwestycjami gospodarczymL Przcci&gal si<: proces stabili
zacji osadnictwa i dlui:sze utrzymywanie takiej sytuacji prawnej stwarz.alo podatny 
grunt dla plotek gloszqcych, ze ostatecz.ne uregulowanie praw wlasnosci jest celowo 
odwlekane w zwi&zku z majqcq nastqpic wkrötce kolektywizacjq. Mimo tego nie 
zauwazono, by mialy miejsce wypadki opuszczania gospodarstw z powodöw, kt6re 
wymienia Autor. Plotki nie wywolaly takze paniki i dezorganizacji zycia gospodar
czego i spolecznego. Utrudnialy niewqtpliwie pracQ politycznq i skutecznie sialy 
zamQt w sferze przekonan politycznych znacznej cz�sci spolecze11stwa. Powody 
opuszczania gospodarstw by1y wiQC w rzeczywistosci inne. Osadnicy, ktörzy opusz
czali ui:ytkowane przez siebie gospodarstwa, z reguly nie rnieli powazniejszych 
zamiaröw osicdlania siG na stale na ziemiach odzyskanych. Zostawiali gospodarstwa 
najczQsciej spustoszone, utrudniai&C swym nast�pcom zagospodarowanic si� w no
wym micjscu zamieszkania. Wymieniano tak:i:.e inne powody wyjazd6w, a wsröd 
nich najcz�sciej trudnm;ci w zagospodarowaniu si�. Dotyczylo to zwlaszcza tych 
osadnik6w, ktörzy obj�li gospodarstwa na tercnie görzystym. Zla gleba, koniecznosc 
stosowania innych metod uprawy i z reguly mala powierzchnia tych gospodarstw 
(przewaznie dzialki robotniköw lesnych) zniechE:caly do dalszej pracy. W 1945 r. jako 
zasadn:czy pow6d rezygnacji wymieniano obecnosc Niemcöw. Niezadowolenie i oba
wy budzi1 widok dui.ych grup Niemc6w powracajqcych do kazdej osady. Powodo
walo to uczucie niepewno�ci u osadnik6w i niewiary \V pozostanie na stale na 
ziemiach odzyskanych. Zjmvisko rezygnacji z gospodarstw, sporadyc;me jeszcze 
w 1945 r., nasililo siQ w l<1tach 1946-1949. Wöwczas to zaczE:lY pojawiac sie: nowe 
powody rezygnacji. Wielu osadnik6w z pracq na roli zetknQlo siP, po raz pierwszy. 
Ch�tnych do obj�cia gospodarstwa rolnego bylo wiclu. Szczeg6lnie decydowalo 
w tym wypadku przeswiadczenie o lzejszej i intratniejszej pracy w rolnictwie 
nii. w przemysle. Wreszcie trzeba powiedziec, ze wysiedlenie Niemc6w spowodowalo 
now& falG rezygnacji z gospodarstw tych osadnikow, ktörych pozbawiono w ten
sposöb sily roboczej. NajczQsciej bowiem osadnicy ci nie posiadali zadnych kwali-

! H. R y b i c k i, Powstanie i dzia!alnosc wladzy ludowej na zachodnich i p6l
nocnych obszarach Polski 1945-1949, Pozn;:,li. 1976, s. 179. 
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fikacji do pracy na roli. W pow. jeleniog6rskim odsetek gospodarstw opuszczonych 
byl jednak bardzo niski. Do pa.zdziernika 1948 r. zwolnilo si� w ten spos6b tylko 
71 gospodarstw na og6lrn1 ich liczb� 4676, tj. 1,50/o. Da- konca tegoz roku dalsze 
32 gospodarstwa zostaly opuszczone i tylez odebrano osobom nie posiadajqcym 
kwalifikacji do pracy w rolnictwie i niewlasciwie je uzytkuj<jcym 3

• W sumie bylo 
to 135 gospodastw, tj. okolo 3°/o. 

Dodac tez nalezy, ze wydanie orzeczenia o akcie wlasnosci nie konczylo prac 
uwlaszczeniowych. Dopiero wpis do ksi�gi hipotecznej ostatecznie czynil dotych
czasowego uzytkownika gospodarstwa jego pelnoprawnym wlascicielem. 

Jeszcze jedna drobna uwaga. W tabelach przyjc:lo siE: oznaczac brak informacji 
kropkq, Autor poczynil w swej pracy odst�pstwo od tej reguly (tab. 1, s. 26). 

Praca M. Iwanka ma duze walory poznawcze, nie ograniczajqce si� tylko do 
regionu jeleniog6rskiego. Pokazuje, w jaki spos6b toczylo sie: zycie polityczne na 
mniejszym terenie ni:i: wojew6dztwo i w mniejszej instancji niz wojew6dzka, gdy 
idzie o struktur� organizacji politycznych. Utrwala wydarzenia i wysilek dzialaczy 
politycznych lat 1945-1948, eo jest tym wazniejsze, ze ukazala si� w okresie, gdy 
w partii i obu stronnictwach dokonuje si� obrachunk6w z przeszlosciq i tworzy 
programy na przyszlosc. 

Etzbieta Koscik 

J. K o c i s z e w s k i, ZASIEDLANIE I ZAGOSPODAROW ANIE DOLNEGO
SLASKA W LATACH 1945-1949 ZE SZCZEGOLNYM UWZGLE;DNIENIEM REGIO
NU SUDECKIEGO, Wroclaw 1983, ss. 193. 

W ossolinskiej serii „Monografie Sl<1skie" ukazala si� kolejna praca dotycz;ica 
historii Dolnego Slqska w latach 1945-1949, kt6rej autorem jest J. Kociszewski. 
Publikacja ta dotyczy zwlaszcza powiat6w sudeckich okreslanych jako region su
decki. 

Dlugi u nas cykl wydawniczy zawinil, ze we wst�pie znalazlo si� stwierdzenie, 
jakoby byla to picrwsza publikacja dotycz:;ica os:adnictwa i zagospodarowania 
Dolnego Sl<1ska w pierwszych latach powojennych (s. 21-22). Wiosnq ubieglego 
roku to samo wydawnictwo wypu.scilo na rynek ksi�garski dwie prace, kt6re 
w spos6b analityczny przedstawiajq niniejszq problematyk�. Prace E. Koscik 
i F. Kusiaka 1 wypelnily luk� w naszej historiografii na temat migracji ludnosci 
polskiej na ziemie odzyskane po II wojnie swiatowej. Dolny Slqsk rzeczywiscie 
nie posiadal doti:id opracowan dotyczqcych teren6w wiejskich, a problematykq tel 
zajmowano si� w kilku artykulach bqd.z okazjonalnie przy przedstawianiu zagadnien 
politycznych, osadnictwa wojskowego czy migracji ludnosci niemieckiej. 

Praca J. Kociszewskiego oparta jest gl6wnie na zr6dlach archiwalnych, eo 
stanowi jej niezaprzeczalny walor. Autor si�gnql do akt zgromadzonych w Archi
wum Akt Nowych w Warszawie. Zbyt slabo wyzyskal jednak materialy przechowy
wane w WAP we Wroclawiu, a zaslugujq one na szczeg6lnq uwagE:. Zr6dla z AAN 
pomagajq w zdobyciu rozeznania w calosci polityki migracyjnej i gospodarczej 
panstwa. Pelny wglqd w zagadnienia regionalne mozna osiqgnqc dopiero po prze-

8 Wojew6dzkie Archiwum Panstwowe Wroclaw, Urzqd Wojew6dzki Wroclawski 
(dalej UWW), XIX/11, bp. Sprawozdanie Panstwowego Banku Rolnego Oddzial we 
Wroc!awiu z dzialalnosci za m-c pazdziernik 1948 r.; tamze, UWW IX/132, bp, 
Dane statystyczne dotycz<JCe osiedlen, zrzeczen, odbioru i wyczekuji:icych na gospo
darstwa i dzialki za 1948 r. 

1 E. K o s c i k, Osadnictwo wiejskie w poludniowych powiatach Dolnego Slqska 
w latach 1945-1949, Wroclaw 1982; F. Ku s i a k, Osadnictwo wiejskie w srodko
wych i p6lnocnych powiatach Do!nego Slqska w latach 1945-1949, Wroc!aw 1982. 
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studiowaniu archiwali6w zgromadzonych w archiwum wroclawskim czy archiwach 
terenowych w Lubaniu, Jeleniej G6rze, Walbrzychu i Klodzku. Do tych ostatnich 
jcdnak Autor nie dotarl, podobnie zresztq nie wykorzystal akt Ccntralncgo Archi
wum '\Vojskowego i Archiwum Historii Partii w Warszawie. 

Przy okazji jcszcze jedna uwaga. Wydzialy Osiedlenczy, Spolccwo-Polityczny, 
Przcmyslu i Handlu, Odbudowy nie sq samodziclnie funkcjonujqcymi zespolami 
w Wojew6dzkim Archiwum we Wroclawiu, lecz stanowiq cz(;sci zespolu UrzE;du \Vo
jcw6dzkiego_ 

Jcsli chodzi o wykorzystanq przez Autora litcratun;, to pominiqta ;wstala praca 
A. Ogrodowczyka, jcdyna jak dotqd publikacja wyczerpuj,ico omawiaj4ca roh�
i udzial zolnierzy WP w zasiedlaniu i zagospadarowaniu Dolnega Shjska !. 

Autor poslugiwa! si� przede wszystkim metodami ekanamicznymi i ekonumiczno
-geograficznymi. Omawianc w pracy zagaclnicnia majq takze aspekl historyczny, 
wymagajqcy stasowania mctod wlasciwych badaniom historycznym. Wprawdzie 
Auto1· zdaje sobie sprawq z koniecznosci identyfikowania, selekcjonowania i wza
jemnego por6wnywania :i.r6del zwlaszcza statystycznych, ale wykazal w tym wzgl�
dzie pewmi nieporadnasc i za mah1 ostro:i:nosc. Zbyt doslownie i latwowiernie przyj
muje dane zawarte w nie publikowanych zestawieniach statystycznych. Ju:i. pobie:i:na 
analiza tych i.r6del pozwala wykryc ich czGst.-i niewiarygodnosc, niekampletnosc 
i wewnGtrzne sprzl!cznosci. Samo wyliczenie zabieg6w, kt6re nalezy przeprowadzic 
przed ich wykorzyslaniem. nle wystarcza, czytelnik oczekuje oceny przydatnosci 
tych i.r6del da dalszych badai'i, dowadu na to, :i:e Autor rzeczywiscie z powodzi 
danych liczbowych wybral te, kt6re byly, jcgo zdaniem, najbardziej zbli:i:one do 
rzeczywistosci. Warto przy tym pamiGtac, ze osadnictwem zajmowaly si� roz.ne 
urzGdY (Ministerstwo Aclministracji Publicznej, potem Ministerstwo Ziem Odzyska
nych, \Vreszcie Panstwowy Urzqd Repatriacyjny, Wojew6dzkie UrzQdy Ziemskie, 
Ur:a;dy Wojew6dzkie i ich odpowiedniki w powintach, opr6cz tcgo woj,;ko, Zwüp:ck 
Samopomacy Chlopskiej, komisje osiedlencze, slowem ka:i:dy, kto posiadal w6wczas 
chocby namiastk� jakiejs wladzy). w tej sytuacji nie moglo byc mowy o scen
tralizowanym systemie informacji, eo zresztq w spos6b a:i: nadto wyrainy widac 
przy dokonywaniu por6wnan danych wyjE;tych z akt pozostalych po tych ur�dach. 
Przyk1adem niech bGdzie ocena mozlhvosci osiedleüczych wedlug rozeznania, jakie 
w lutym 1946 r. posiadalo Ministerstwo Ziem Odzyskanych, Wojew6dzki Urz1d 
Ziemski i Panstwowy Urzc1d Repatriacyjny we Wroclawiu •. 

Niezrozumialq rzecz,J jest poslugiwanie si� przez Autora starq terminologi,i 
okreslajqcq charakter migracji i grupy ludnosci naplywowej, wyjGt<l ze slownictwa 
lat 1945-1949. Autor nie dostrzegl dyskusji, jaka ad kilku lat toczy siG wok6l 
problemöw zwiqzanych z wprowadzeniem nowego nazewnictwa, w sposob bardziej 
precyzyjny oddajqcego charakter zjawisk, na kt6re wskazuje. 

W toku tej dyskusji zarysowaly siE; wprawdzie pewne r6znice zdan., lecz gene
ralne zasady klasyfikacji i terminy zostaly juz ustalone. Powolywanie siG na 
K. Kerstenow<1 (s. 14 i 88), badacza. kt6ry w tej mierze mial i ma wiele do po
wiedzenia, nie sklonilo J. Kociszewskiego do ustosunkowania si� do wynik6w dys
kusji, a winien byl to uczynic nawet w6wczas, gdy Mu one zupclnie nie adpo
wiadaly.

Prace z zakresu llistorii gospodarczej czy ekonomii znacznie trudnicj trafiajq 

2 A. 0 g r o c1 o w c z y k, Zolnierze Wojska Polskiego na Slqskit Opo/Rkim i Dol
nym 1945�1948, Opale 1978. 

8 Wojew6dzkie Archiwum Panstwo\ve wc Wroclawiu (dalej: WAP Wroclaw),
Pai1stwowy Urz;:id Repatriacyjny (dalej: PUR) 6-l, "· 137_. Zestawienic chlonnosci 
Dolnego Slqska na dzieti 1 II 1946 r_ obliczonej na po::lstawie danych z inspektora
t6w o�adnictwa PUR, !\Iinisterstwa Ziem Octzyskanych i ,vajew6dzkicgo UrzGdu 
Zicmskiego. 
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do masowego czytelnika gl6wnie z powadu specyficznega jQzyka, jakim Sq pisane. 
Ksiqzki J. Kociszewskiego nie czyta sie latwa takze i dlatega, ze wiele w niej jest 
niejasnasci, zawilasci stylistycznych i skr6t6w myslowych. Nierzadko trudna od
gadnqc, eo Autor mial na mysli (np. 12-14 wiersz od g6ry na s. 93, na s. 44 
trzcba zgadywac, a kt6rq wojnq Autorowi w tym mamencic chodzi). Trudna daciec, 
w jaki spos6b spadek liczby malzenstw w Rzeszy ma zaswiadczyc i zilustrowac 
twicrdzcnie o spadku nasilenia ruch6w migracyjnych w regionie sudeckim (s. 28). 
Wreszcie na s. 110 niejasna jest sprawa likwidacji pewnych przedsiebiarstw. panie
waz nie bylo zbytu na ich produkty. Jako przyklad podaje Autor fabryke papy 
\•; Z;,ibkowicach, kt6ra jednak miala w6wczas zapewniony zbyt chociai;by w pa
wiatach sqsiednich. Niejasnosci S<J. tez w ostatnich trzcch akapitach na s. 87; na 
pocz:.itku pisze Autor o pelnym zasiedlcniu wsi regianu sudeckiego, by nizej stwier
clzic, i.e liczba ludnasci rolniczej osiqgne!a poziom nizszy nii. przcd wojm1. Sprzecz
nosci te daj;,i sie wyUumaczyc w prosty spas6b, mianawicie mniejsz;:i liczebnasciq 
polskich rodzin gospodarczych niz nicmieckich. Nieznane pozostaje miejsce infor
macji Autora, jakaby struktura ludnosci naplywowej wedh1g pachadzenia terytarial
nego w zachodnich powiatach regionu przedstawiala �ie jak 2:1 na rzecz ludnosci 
przybylej z zachodu Europy w stosunku do pozostalych grup ludnosci naplywowej. 

Nuiq czytelnika bardzo liczne powt6rzenia. Autor wraca da wielu kwestii jakby 
ad poczqtku (par. s. 29 i 32, s. 59 przyp. 83 i s. 71 przyp. 148, s. 66 przyp. 124 i s. 81 
przyp. 189, s. 108, 109 i s. 113, 114, s. 118, 120 i 81, s. 48 i 85). Liczne powt6rzenia 
znalazly siG \V ostatnim rozdziale, a sprzyjal ich powstaniu niew1asciwy uklad 
tresci wewmitrz tej czE;:sci pracy. 

W publikacji J. Kociszewskiego znalezc mo:i:na kilka slylistycznych potkni<;c. 
Razi ui.ywanie terminu „niedoludnienie", ulubionego okreslenia zr6del z lat 1945 
i pöznicjszych. 

Trudna czytelne sc1 tabele, a ich tytuly nie zawsze sq wyslarczaj<jca precyzyjne 
(np. tab. 9, s. 39). Sporo trudnosci sprawiajq czytelnikowi inne adstGpstwa od 
ogölnie przyjetych zasad kanstrukcji tabeli. Brakuje z reguly informacji o pocha
dzeniu danych, kt6re najczQsciej slu:i:yly za podstawG obliczen wlasnych Autora. 
Poznajemy jq zazwyczaj kilka tabel wczeiiniej, np. przy tab. 9 na s. 39 Autor 
odsyla czytelnika do tab. 6 na s. 33, przy tab. 5 na s. 33 odsyla do tab. 1 na s. 28 itd. 

Zastrze:i:enie budzi sposöb paslugiwania siG przypisami i stosowanie ich nie 
zawsze tarn, gdzie Sq niezbGdne, a podawanie w przypadkach zupelnie tega nie wy
magajqcych. Dzieje siG tak we wspamnianym juz przeze mnie fragmencie datyczq
cym struktury ludnosci naplywowej wedlug miejsca pochodzenia w powiatach za
chodnich regionu, gdzie brak koniecznego przypisu; opatrzono nim natomiast 
clcfinicje demografii (s. 10, przyp. 16). 

Na s. 105 powaluje siQ Autor na ok6lnik nr 143 wydany przez Ministerstwa 
Pn:emyslu i Handlu, w przypisic zas odsyla Autor czytclnika do inwentarza 
zcspolu MPiH. Inwentarz nie jest przecie:i: zr6dlem, ktörc latwo mazna znalezc 
w aktach ministerstwa bqdz w wydawanym przcz nie zbiorzc obowüizujqcych 
zarz;:idzcn. 

Wypada jeszcze zwr6cic uwagG Autora, ze w 1945 r. Stanislaw Piaskowski nie 
pelni! w woj. wroclawskim funkcji wojewady, lecz pelnamocnika okrqgowego rz.qdu 
RP w okregu II (tj. na Dolnym Sl;:isku). Wicewojewodq by! w woj. kieleckim 
jcszcze przed przybyciem na ziemie odzyskane (s. 49). 

Dotkliwym brakiem omawianej pracy jest brak wykazu skr6l6w i symboli. 
Zglaszone wyi:ej zastrzczenia odnoszc1 siQ do metody pracy badawczej. Lektura 

biijzki nasuwa opr6cz tego szereg uwag merytorycznych. 

Mimo zapowiedzi Autora i wbrew bogatemu wykazowi literatury, dotyczqcej 
taki.c innych rcgionöw ziem odzyskanych, element6w komparatystycznych jest 
niewil'le. Najczesciej odwolujc siG J. Kociszewski da poröwnan z terenu Dolnego 
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Slqska. Interesujqce byloby jednak szersze niz reprezentowane w pracy spojrzenie 
na omawianq problematykQ. Nie mozna nie zgodzic siQ z Autorem, ze region su
decki zajmuje na Dolnym Slqsku miejsce szczegölne pod wzglE:dem warunköw 
rozwoju i specyiicznego przebiegu przemian demograficznych i gospodarczych. Po
dobna rola przypadla Dolnemu Slc1skowi w ramach calych ziem odzyskanych, eo 
jeszcze mocniej podkresla specyfikE: powiatöw sudeckich, tym razem w ramach 
wit.;kszego juz terytorium. 

Falszywe w swietle zr6del jest twierdzenie Autora, jakoby w zachodnich powia
tach regionu bylu mniej gospodarstw o powierzchni ponad 100 ha niz w pcv;iatach 
srodkowych i wschodnich. W rzeczywistosci bylo dokladnie odwrotnie, i tak 
gospodarstwa te w pow. bystrzyckim stanowily 0,40/o og6lu gospodarstw, w pow. 
klodzkim - 0,80/o, walbrzyskim - 0,6 0/o, w pow. kamiennogörskim - O,G"!G, 
w pow. jeleniogörskim - 0,70/o, a w zachodnich powiatach: lubar'i.skim - 1.0'':'1,, 
lw6weckim - 0,7°/o i zgcrzeleckim - 1,10/o'. Zastanawia tez, skqd Autor wziql 
dane, na ktörych podstawie dokonal swych wyliczen. Nie zawiera ich przeciei. 
cytowany przezer'i. 522 tom Statistik des Deutschen Reichs, lecz dopiero tom 560. 
Wreszcie suma gospodarstw podana przez J. Kociszewskiego jest blQdna. W regicnie 
w 1939 r. bylo 38 641 gospodarstw na wsi, a jesli uwzgl�dnic gospodarstwa w po
wiatach miejskich, to liczb� t� nalezy powiGkszyc o 438 gospodarstw, eo daje w su
mie 39 079 gospodarstw, a nie 34 150 (s. 36). 

W pierwszych powojennych Iatach genezG ostro zaznaczajc1cej siE: dysproporcji 
mi�dzy popytem a podazq sily roboczej w niekt6rych galQziach przemysiu widzi 
Autor w tym, ze w Polsee mi�dzywojennej byly one slabo rozwinir;te b<1dz w ng6lc 
ich nie bylo. Jest to jednak tylko jedna z przyczyn, kt6re wywolaly trudr.osci 
z zapewnieniem przemyslowi regionu wystarczajc1cej liczby fachowc6w. Zas.idniczc 
powody tkwily jednakowoz w tym, ze na ziemie odzyskane przybywala zwlaszc.:a 
ludnosc z rolniczych i slabo zurbanizowanych teren6w Polski mi�dzywojcnnej Lu
dnosc wiejska wobec wyczerpania sit: mozliwosci osiedlenczych na wsi zamieszki
wala miasta. Poza tym w latach powojennych, wobec poc2c1tkowo duzych mozliwosci 
wyboru miejsca osiedlenia, zarysowalo si� jeszcze inne zjawisko. Ludnosc wiej:;ka 
CZE:Sto zupelnie swiadomie wybierala miasto i prac� w przemysle w pn:eko�aniu 
o lzejszej pracy niz w rolnict wie. I odwrotnie, ludnosc miejska ubiegala siq o przy
dzial gospodarstwa na wsi, gdyz wyobrazala sobie prac� na roli jako li:ejszq,
a ponadto trudnosci aprowizacyjne sprawialy, ze ch�tniej wybierala wies na miejsce
swego stalego pobytu. Niemalo tego rodzaju wypadköw znaleic mozna we wsiach
dolnoslqskich, co zrcsztq rychlo okazalo si� przy przcprowadzaniu weryfikacji kwa
lifikacji zawodowych osadnik6w wiejskich, jaka poprzedzila rozpocz�cie akcji
uwlaszczeniowej. Naturaln.:i reperkusjq takiego stanu rzeczy byly trudnosci z za
pewnieniem przemyslowi wykwalifikowanych pracownik6w.

Piszqc o planie przesiedlen opracowanym przez RadE: Naukowcl cUa Zagadniei'1 
Ziem Odzyskanych naleialo wspomni1:cc o innym bardzo istotnym zalozeniu, ktöre 
uwzgl�dnialo po8tulat zgloszony przez R. Bulawskiego podczas I sesji Rady. Bulav,·
ski uwazal mianowicie, zc osadnicy powinni byc kierowani do okolic, w kt6rych 
warunki glebowe, klimatyczne i topograficzne byly podobne do warunk6w v,; po
\viatach, sk.:id pochodzili, a w kazdym razie nie gorsze s. Nie byla to, wbrew pozo
rom, sprawa bez znaczema. Juz w okresie, o ktörym mowa, daly si� pornac pler•:,�;:e 

skutki odst�pstw od tej zasady. Odst�pstwa byly zresztq nie zamierzone i musialy 

4 Gemeindestatistik. Ergebnisse der Volks-, Berufs-, und landwirtschafr:ichen 
Betriebszählung 1939 in den Gemeinden, z. 4: Provinz Schlesien, Berlin 1943, �. 4; 
Statistik des Deutschen Reichs, t. 560; Landwirtschaftliche Betriebszählung, Eilifii
hrung Zahl und Fläche der Betriebe Besitzverhältnisse, Berlin 1943, s. 248-251. 

� R. B u l a w s k i, Prob!emy osadniczo-przesiedleficze Ziem odzyskanych (I Scsja 
Rady Naukowej dla Zagadniei1 Ziem Odzyskanych, 30 VII-1 VIII 1945 r., z. 2, 
Krakow 1945, s. 8-21). 
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powstac w warunkach osadnictwa zywiolowego. Osadnicy, gospodaruj<JCY na tere
nach g6rskich przed wyruszeniem na ziernie odzyskane i nastGpnie osiedleni na ni
zinach, nie mieli takich klopot6w z przestawieniem siG na nowe metody uprawy 
ziemi, jak pochodz<JCY z teren6w nizinnych, a osiedleni w g6rach. Niemoznosc po
radzenia sobie w nowych warunkach klimatycznych, topograficznych i glebowych 
spowodowala niemah1 liczbG zrz eczen z gospodarstw. Jak wykazaly badania 
B. Chmielewskiej, przeprowadzone w piGciu wsiach woj. zielonog6rskiego, osadnicy
pochodzqcy z g6rzystych obszar6w nie unikrn;)i trudnosci adaptacyjnych w nowym
srodowisku geograficmym teren6w nizinnych. Objawialo siG to zlym samopoczu
ciem, wystGpowaniem pewnych schorzell. ukladu krc1zenia i innych, na kt6re dotc1d
nie cierpieli, a takze tGsknot<1 za krajobrazem, do kt6rego przywykli przed przy
byciem na ziemie odzyskane 6. Analiza planu pod kqtem widzenia przydatnosci 
osadnik6w do potrzeb regionu i zapewnienia im wlasciwych warunk6w pracy przy 
niedostrzeganiu tak, zdc1waloby siG, banalnych spraw zwi<1zanych z ich samopo
czuciem fizycznym i psychicznym jest zuboi:eniem problemu osadnictwa w og6le. 

Nie nalezy wrcszcie widziec braku szans powodzenia realizacji planu przesie
dleü w zbyt daleko id;icych r6i.nicach mü:dzy powiatami kolonizujqcymi a kolo
nizowanymi. Zasadniczym powodem bylo to, :i:e zostal on przckazany do realizacji 
dopiero wio�nq 1946 r., a wiGc w6wczas, gdy bylo stanowczo za p6ino na jakiekol
\viek pr6by przeksztalcenia zywiolowego osadnictwa w planOW<l, zorganizowanc1 
akcjG. PrawdG m6wi<}c byly to wysi!ki sp6inione juz w6wczas, gdy dojrzewala 
koncepcja S. Pietkiewicza i M. Orlicza. 

Wzmo:i:ona akcja osiedlei1cza, jakq obserwujemy w powiatach poludniowych, 
wynikala przede wszystkim z ich atrakcyjnosci dla kandydat6w na osadnik6w. 
Samo istnienie administracji polskicj nie bylo tak powaznym argumentem przy 
podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca osiedlenia (s. 60-61). Dowodzc1 tego 
przyklady z szeregu innych powiat6w dolnoslc1skich, gdzie administracjG zorganizo
wano nawet wczesniej, lecz stopien zniszczen wojennych byl znaczny 7• Warto
wreszcie przypomniec':, jak w najwiGkszym skr6cie przedstawialy siG etapy zasiedle
nia Dolnego Slqska. Najwczesniej grupy osadnik6w przybyly do powiat6w lezqcych 
po zachodniej stronie granicy po1sko-niemieckiej z 193!l r. o�ndnicy ci -w =i<:
kszosci byli mieszka11cami powiat6w Sq_Siednich, przygranicznych. W nastGpnej 
kolejnosci !ala migrant6w skierowala siG do powiat6w poludnowych - sudeckich, 
gdzic warunki osiedlei1cze by!y bardzo korzystne w por6wnaniu z pozosta!ymi po
wiatami dolnoslqskirni. Oczywiscie w 1945 r., kicdy mozliwosci wyboru miejsca 
osiedlenia by!y duze. omijano raczej powiaty lubanski, lw6wecki i zgorzelecki, 
gdzie, zwlaszcza w p6lnocnych gminach, stopien zniszczen wojennych byl znaczny.
Powiaty te zostaly wkr6tce wylc1czone spod administracji cywilnej i przeznaczone 
na cele osadnictwa wojskowego. Dopiero w dalszej kolejnosci zasiedlono srodkowe 
powiaty Dolnego Slqska. 

Na s. 78 wskc1zuje Autor na pewne etapy w rozwoju akcji osiedlenczej pod 
kqtem dynamiki wzrostu liczby ludnosci polskiej. Warto dodc1c, ze na lata 1945-
1946, najwh;kszego przyrostu liczby Polaköw w powiatach poludniowych, przypada
okres wzmozonych przcsiedlen zc Zwiqzku Radzieckiego. 

Sprostowania wymaga informacja Autora o wylqczeniu regionu sudeckiego 
z osadnictwa wiejskiego na poczqtku 1947 r. (s. 86). Wyl<jczenie to nastc1pilo rok 
wczesniej, w marcu 1946 r., na podstawie ok6lnika nr 22 wydanego przez depar
tament osicdler1czy Ministerstwa Ziem Odzyskanych 8• Ograniczono w6wczas indy-

6 B. Ch m i e 1 e w s k a, Spoleczne przeobraienia srodowisk wicjskich na ;;ie
miach zachodnich na przykladzie pii:ciu wsi w woj. zieLonogorskim, Poznan 1965. 

7 Ku s i a k, op. cit., s. 40. 
s Dziennik Urz�dowy Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 1946, nr 4, poz. 32; 

WAP Wroclaw, PUR 3, s. 142, Ok6lnik nr 22 wydany przez MZO 4 III 1946 r. 
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widualnc migracje na ziemie odzyskane ludnosci z ziem dawnych. Ok6lnik ten 

nie dotyczyl jednak zdemobilizowanych zolnierzy i oficer6w WP, kt6rzy legitymowali 
siq odpowiednimi dokumentami demobilizacyjnymi i udawali sie: do powiat6w prze

znaczonych na osadnict\vo wojskowe. Zarz;:idzenie to przyznawalo pierwszenstwo 

osicdlania siq tylko tym rolnikom z zicm dawnych, kt6rzy pochodzili z terenöw 

zniszczonych w czasie dzialan wojennych. Osadnictwo pozostalych kategorii mi

grant6w wewrn;trznych moglo sie: odbywac jedynie w ramach sp6ldzielni parcela

cyjnych, i to w grupach liczqcych przynajmniej 10 rodzin. Osadnik6w zobowiqzano 

do zabrania ze sobq zgloswnych czlonk6w rodzin, inwentarza zywego i martwego. 

Wyjazd zas byl mozliwy dopicro po uzyskaniu ze starostwa zaswiadczenia okre.sla

jqcego doklnclnie jego cel i kierunek. Nicprzestrzeganie okreslonych w ok6lniku 

warunk6w wylqczalo osaclnika spod opieki wladz na ziemiach odzyskanych, a zwlasz
cza uniemozliwialo pozostunie tam nu stule. Wreszcie warunkicm otrzymania przez 

osadnika z Polski centralnej ziemi na terenach odzyskanych byla praca na niej 

jego i rodziny oraz posiadanic facho1vej wiedzy rolniczej. Dopiero w kwietniu 1947 r. 
Ministcrstwo Ziem Odzyskanych wyda!o ok6lnik 26/27 9, w kt6rym uchyli!o :carzf!

dzenia z marca 1946 r. i ostatecznie wylqczylo osiem powiat6\'.- woj. wroclawskiego: 
bystrzycki. jeleniog6rski, kamicnnog6r,;ki. klodzki, lubanski, lw6wecki, walbrzyski 

i zqbkuwicki. 

Podobncgo sprostowania wymaga uwaga dotyczc1ca zahamowania po 1948 r. 

parcelacji majqtk6w pojunkierskich. Wedlug Autora nastqpi!o to w wyniku d<j:i:enia 

wladz do rozbudowy sektora uspolecznionego w rolnictwie (s. 140-141). Warto 

dodac, ie niepowodzcnic parcclacji nast<)pilo duio wczesniej. Majqtki przeznaczonc 

na parcelacjq byly z rcguly ogolocone ze srodk6w produkcji i nie gwarantowaly 

mo:i:liwosci utrzymania calcj sp6ldzielni. Brak wie:kszego zainteresO\vania tq fonm:i 
osadnictwa zaznaczyl sit; zar6wno po stronie osadnik6w, jak i administracji. Woje
,v6dzka Racla Spoleczna Osadnictwa Sp6ldziclczo-Pa1•cclacyjncgo powstalu clopici·o 

26 VIII 1946 r., gdy sama mysl i pierwsze decyzje dotyczqce nowej formy osad

nictwa na ziemiac:h odzyskanych zrodzily sie: na pocz;:itku tegoz roku 10. Do kwietnia 
1947 r., kiedy zebralo siQ plenum Rady, nie powstaly jeszcze w powiatach poludnio

wych powiatowe rady spoleczne H. Osadnictwo sp6ldzielczo-parcelacyjne, parcela
cyjne i pracowniczo-parcelacyjne mialo przyspieszyc pelne zagospodarowanie :dem 
odzyskanych, jak r6wniei:. stworzyc szansq tym osadnikom, kt6rzy nie posiadaj,ic 
wlasnych srodk6w produkcji nie mogliby rozpocz::ic pracy w zniszczonym gospo

darstwie indywidualnym. Slabosc ekonomiczna osadnik6w, obawy przed kolektywiza

cjq oraz rozgoryczenie niespodziewanymi trudnosciami zadecydowaly o niepo\vo

dzeniu koncepcji sp6ldzielni parcelacy jnych. Stqd na terenie powiat6w poludnio

wych nie powstaly sp6ldziclnie pracownicze, a sp6ldzielnia osadniczo-parcelacyjna 

w pow. luba11skim zostalu rozwi,izana przcd uplywem roku od chwili jej powstania. 
W sumie ze wszystkich form osadnictwa grupowego skorzystalo \V powiatach su
deckich 686 rodzin przy znacznym niewykorzystaniu wszystkich mozliwosci osied
le11czych, jakie byly w tym zakresie. 

Rozwini.:;cia wymagaj,1 takze stwierdzenia Autora o przyczynach zniesienia 

odrc;bnosci powiat6w osadnictwa wojskowego, kt6re ukryte Sc\ pod niewielc m6-
wi4cymi trudnosciami organizacyjnymi (s. 55). Trzeba powiedziec, ze w por6wnaniu 

, pozostalymi powiatami osadnictwa cywilnego powiaty Iubari.ski, lw6wecki i zgo-

t WAP Wroclaw, PUR 534, bp, Ok6lnik MZO nr 26/27, 12 IV 1947 r.; takze 
Archiwum Akt Nowych Warszawa, Ministcrstwo Ziem Odzyskanych 661, s. 49, 
Ok6lnik nr 26/27 z 12 IV 1947. 

10 WAP Wroclaw, Urz<)d Wojewödzki Wroclawski IX/515, s. 2-3, Protok61 
z posicdzcnia plenum \Vojew6dzkiej Rady Spolccznej Osadnictwa Sp6ldzielczo-Pa1·
celacyjncgo z dnia 10 IV 1947 r. we Wroclawiu. 

11 Tamzc. 
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rzelecki JUZ we wrzesniu 1945 r. byly najslabiej zaludnione. Wi<1zaI0 si� to z nie
chQcü1 zdemobilizowanych zolnierzy do osiedlania siQ na terenach zniszczonych 
i przez to malo atrakcyjnych, eo powodowalo ich starania o uzyskanie gospodar
stwa w powiatach nie dotknir:tych zniszczeniami wojcnnymi. W powiatach lw6-
weckim i zgorzeleckim niedobory ludnosciowe wystQpowaly jeszcze w pazd:lierniku 
1946 r. Przyczyny tych decyzji tkwily tez w koniecznosci usankcjonowania osad
nictwa zdemobilizowanych :i:olnierzy w powiatach osadnictwa cywilnego. 

\V kilku micjscach reccnzownnej pracy pisze Autor o ludnosci niemieckiej. Pra
ca zas dotyczy postGp6w w zasiedlaniu regionu ludnosciq pols!G:i i dlatego zabic
g1em mctodologicznie blqdnym jest poslugiwanie si� dla 1946 r. danymi traktu
jqcymi lqc„nic obie narodowosci (�. 94). Spis sumaryczny ludnosci z lutego 1946 r. 
rozr6i.nii obie grupy. l\fozna tak po�tQpowac przy omawianiu trudnosci mieszka
niowych czy aprowizacyjnych. Uwaga ta odnosi siQ tez do sposobu obliczania 
struktury plci w regionie ,udeckirn. Wysoki wska.i.nik feminizacji spolecze11stwa 
w powiatach poludniowych jest wynikiem h1cznego potraktowania kobiet polskich 
i niemicckich, a przeciei ci,1glc choclzi Autorowi, przynajmniej takie wrazenie 
odnosi si<; podczas lektury pracy, o wyniki migracji ludnosci polskiej do regionu. 
Trzeba wreszcie zaznaczyc, ze na strukturG plci wplywa pnede wszystkim struk
tura urodzeli i wymieralnosc. Na struktur� pki spolecze11stwa powojennego nalozy
iy siQ ponadto straty biologiczne z okresu wojny i okupacji oraz migracje ludnosci 
po zako11czeniu dzialar1 wojennych. Korzystniejsza w por6wnaniu z resztq ziem 
pobkich struktura plci spo!cczenstwa ziem odzyskanych uksztaltowala siG gl6wnie 
w wyniku migracji, w kt6rej przewaiali m�zczyini. Wypada zapytac tez Autora, 
dlaczego nie pos!uguje si(; wynikami pienvszego powojennego spisu powszechnego 
z 1950 r. 

W ostatnim rozdziale zabraklo wreszcie anali:i:y struktury wieku ludnosci 
naplywowej i jej przyczyn. Warto bylo wyjasnic, w jaki spos6b na ziemiach od
zyslcanych powsta1o demograficznie mlode spolecze11stwo i kt6ra z grup ludnosci 
naplywowej miala na to zasadniczy wplyw. 

Dluga lista niedociqgniQc nie o:macz.a, ze trud Autora wlozony w przygotowanie 
pracy byl dar»mny. WykorzysUme w niej zr6d1a pozwolily spoj1·zec na problem 
migracji i zagospodarowanie regionu sudeckiego od innej jeszcze strony. Nie bez 
satysfal<cji dodam, :i:e potwierdzily siG wyniki dotychcw�owych badan opartych na 
nicco r6i.nej podstawie zr6dlowej. 

ELföieta Koscik 

P. D z i ur z y 11 s k i, OSADNICTWO ROLNE NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH,
Warszawa 1983, ss. 403. 

Dotychczasowy stan bacla11 regionalnych nad osadnictwem wiejskim, upowai.nia 
historyk6w do w miar� gruntownego opracowania tej problcmatyki dla calych ziem 
zachodnich i p6lnocnych naszego kraju. S<1 bowiem pracc dotyczc1ce osadnictwa 
wicjskiego w woj. slqsko-dqbrowskim 1 i na Dolnym Slqsku 2

• Obszerne artykuly 
poswic;cono procesowi zasiedlenia woj. olsztyi1skiego s oraz Pomorza Zachodnicgo '· 

1 F. S er a f in, Osadnictwo wiejskie i miejskie w wojew6dztwie slqsko-dqbrow
skim w latach 1945-1948, Katowice 1973. 

2 B. K o :i c i k, Osadnictwo wiejskie w poiudniowych powiatach Doinego Slqska 
w latach 1945-1949, Wroclaw 1982; F. Ku s i a k, Osadnictwo wiejskie w srodkowych 
i p6lnocnych powiatach Dolnego .S'lqska w latach 1945-1949, Wroclaw 1982. 

1 W. W r z es ins k i, Proces zasiedlania wojew6dztwa oisztyii.skiego w latac/1
194.,-1949 (Problemy rozwoju gospodarczego i demograficznego ziem zachodnich 
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Ponadto ukazaly si� ksiq:i:.ki o osadnictwie w woj. gdanskim i zielonog6rskim 1•
Wymienione pozycje uzupelnia kilkaset artykul6w, a tak:i;e wi�kszych opracowan. 
Wyjqtkowo duzo jest prac omawiajqcych problematyk� osadnictwa wojskowego •. 
Nale:i:.alo wi�c spod1.iiewac sit;, ze na 40-lecie Polski Ludowej uka:i:.e si� monografia 
osadnictwa wiejskiego na naszych ziemiach zachodnich i p6lnocnych. Wydana 
nakladem Ludowej Sp6!dzielni Wydawniczej praca P. Dziunynskiego czGsciowo 
spelnia te oczekiwania. Autor porusza wi�kszosc problem6w skladajqcych sit; na 
proces osiedleiiczy. Skromrn1 zas baz� ir6dlowc1 i nie w pelni wykorzystanq litera
tun� uzupelnia wlasnymi doswiadczeniami z dzialalnosci osiedlenczej. Od 1946 r. 
pelnil on bowiem funkcjP, naczelnika Wydzialu Osadnictwa Rolnego Departamentu 
Osiedlenczego Ministerstwa Ziem Odzyskanych. 

Podstawf; zr6dlowq pracy stanowü1 clzienniki urz�dowe i blii.ej nie okreslone 
dokumenty z Archiwum Akt Nowych w Warszawic oraz Wojew6dzkiego Archiwum 
Panstwowego w Katowicach 7• Szkoda, ze nie wyzyskano material6w z niekt6rych 
innych archiw6w terenowych Dziurzynski posluguje si� stan1 terminologiq na 
okreslenie r6:i:.nych ruch6w migracyjnych. Np. migrant6w wewnl;trznych nazywa 
przesiedlencami, a przesiedlet'1c6w repatriantami. Utrudnia to korzystanie z pracy, 
zwlaszcza do cel6w por6wnawczych. 

Konstrukcja pracy umoi.1iwia czytelnikowi dostrzeganie formy osadnictwa. nie 
pozwala jednak uchwycic faz i etap6w tej akcji. Trudno tak:i:.e zrozumiec, dlaczego 
Autor po om6wieniu zalo:i:ei1 osadnictwa, jego przebiegu, dziabn stabilizacyjnych 
(pomoc panstwa, uwlaszczcnie), osadnictwa nierolniczego i podsumowaniu calosci 
akcji osiedlenczej, ostatnicmu (XVI) rozdzialowi dal tytul: ,,Osadnictwo rolne po 
1948 r." 

Pierwsze clwa rozdzialy zosta1y poswi�cone organizacji osadnictwa. Slusznie 
zostalo podkresolne, ze g!6wny ci�zar akcji osiedlenczej spocqwal na wfadzach 
i instytucjach panstwowych, a szczeg6lnie Ministerstwie Ziem Odzyskanych oraz 
Pa{1stwowym Urz�dzie Repatriacy jnym. Istotnq roll; w jej przebiegu odcgraly 
tez partie polityczne. W ksiqzce znajdzie czytelnik sporo materialu na temat dzia
lalnosci Rady Naukowej dla Zagadnien Ziem Odzyskanych i tworzenia okrE:gowych 
organ6w polskiej administracji. Sc1dz�, i:e nale:i:.alo poswi�cic troch� miejsca orga
nizacji gmin. Np. na Dolnym Slqsku, tarn gdzie wczesniej i pr�:i:niej dzialaly 
wladze gminne, tarn chGtniej osiedlali si� migranci. Szczeg6lnie zainteresowalaby 
czytelnik6w opinia Dziurzyt'1skiego (praktycznego realizatora osadnictwa na szcze
blu centralnym) na temat jakosci i warunk6w pracy w!adz oraz instytucji zajmu
jqcych sie: osadnictwem ,v poszczeg6lnych regionach. Uwai.am, i.e pierwszym w!a
dzom na terenie srodkowych i p6lnocnych powiat6w Dolnego Sl<1ska przyszlo orga
nizowac i.ycie polskie w najtrudniejszych warunkach na ziemiach odzyskanych. 
Duzo pozosta!ej ludno.sci niemieckiej przy znikomej Jiczbie polskich autochton6w, 
najdluzej trwajqce walki i zarazem najwic:kszy ogrom zniszczen wojennych, wrcszcie 
zatwierdzenie dopiero w lipcu naszej granicy zachodnicj oraz przybycie wladz 
w6,vczas, gdy akcja osiedlencza byla w pelnym toku, to wszystko sklada1o sü� na 

w latach 1945-1948, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana i J. Zi6lkowfkiego, 
Poznan. 1963). 

4 K. K e rsten, Osadnictwo po!skie na Pomorzu Zachodnim w [atach 1945-

1947 (Przeobra:i:enia spoleczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, praca 
zbiorowa pod red. Z. Dulczewskiego, Poznaii 1964). 

5 H. Domini c z a k, Proces zasiedlenia wojew6dztwa zielonog6rskiego w la
tach 1945-1950, Zielona G6ra 1975; L. Z i e 1 ins k i, Reforma rolna i osndnictwo 
w woj. gdanskim w iatach 1945-1947, Gdansk 1965. 

� Tylko na temat osadnictwa wojskowego na Dolnym Slqsku obroniono czte�·y 
prace doktorskie i nie zatwierdzono jednej jako habilitacyjnej. 

1 Akta z WAP w Katowicach wyzyskuje autor tylko w rozdz. X. Byloby to cz�s
ciowo uzasadnione, gdyby skorzystal on z ustalen zawartych w cytowancj pracy 
F. Serafina.
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obraz trudnosci, jakie mialy one do pokonania, aby osadnictwo nie uleglo zaha
mowaniu i weszlo na wlasciwe tory s. 

W zasiedlaniu ziem odzyskanych wzi(llY udzial wszystkie grupy ludnosci; mi
granci wewn(ltrzni ze wsz:ystkich wojew6dztw ziem dawnych, przesiedlency z za
chodnich republik ZSRR, repatrianci z:e Zwi;:izku Radzieckiego i innych kraj6w, 
a takze reemigranci. Autor ukazal techniczn;:i akcj(l, jej uwarunkowania, a zwlaszcza 
trudnosci, jakie napotykali. Sz:czeg6lnie mocno zaakceptowano w pracy problem 
szabrownichva. Bywaly wypadki, i.e w niekt6rych dotycllczasowych opracowaniach 
dewastacyjnq dzialalnosc szabrownik6w wliczano na konto znis.:czen wojennych. 
z recenzenckiego obowü1zku pragn.; dodac, ze same wladze dqi.qc do jak najszyb
szego zaludnienia tych ziem w spos6b nie zamierzony zach�caly da tego typu dzialan. 
Niejednokrotnie przedstawiano ziemie odzyskane jako krain(l mlekiem i miodem 
plync\Cfl, gdzie wszystkiego jest w bröd, trzeba tylko jechac i brac. Z kolei uboga 
ludnosc wiejska, kt6ra w wyniku wojny stracila swöj majqtek, uwazala za spra
wiedliwosc spoleczm:1 zabieranie mienia pozostawionego przez Niemc6w. 

W pracy osadnictwo migrantöw wewn(ltrznych jawi sü: czytelnikowi jako zor
ganizowana i sprawnie przeprowadzona akcja. Kolumny samochodowe przewoi.q 
ludnosc z dobytkiem, a pociqgi wahadlowe kursujq regularnie. Taki obraz osad
nictwa moi.na ukazac na podstawie dzienniköw ustaw. Tymczasem materialy archi
walne wskazujq jednoznacznie, i.e bylo ono i.ywio!owe i najbardziej chaotyczne, 
zwlaszcza w poczqtkowym jego okresie. Dziurzynski wspomina wprawdzie o osad
nictwie samorzutnym, zaraz po wyzwoleniu tych ziem, nie podaje jednak orien
tacyjnych danych o jego rozmiarach i zasi�gu. Przewaznie na podstawie material6w 
znajduj<1cych si� w Wojewödzkim Archiwum Panstwowym we Wroclawiu wniosku
jG, ze osadnictwo zywiolowe, przygraniczne „z doskoku", na Dolnym Slqsku kon
centrowalo si(l w powiatach p6lnocno-wschodnich. Rzeka Odra z uwagi na nie 
wyjasnionq ostatecznie graniCG zachodnü1 Polski wydaje siG byc gl6wn<1 lini;:i, kt6-
rej nie przekroczyla ludnosc osiedlaj;:ica siG samorzutnie u. S<1tlzG tei., i.e nie spra
wiioby Autorowi wi(lkszej trudnosci ustalenie poczqtkowej daty zorganizowanego 
i kierowanego procesu osiedlenczego na terenie poszczegölnych okrGgöw. W woj. 
sl<tsko-clql)rowskim pn:;ypadula ona nu po1ow<, kwictnia 10

, a na Dolnym Slqsku na 
przelom maja i czerwca 1945 r. 11 Warto r6wniez podkreslic, ze migranci wewn(ltrzni 
mieli swietne rozeznanie w warunkach osadnictwa w poszczeg6lnych rejonach ziem 
odzyskanych. Da najbardzicj atrakcyjnych teren6w nalezaly powiaty poludniowe 
Dolnego Slqska. Byly takze rejony, kt6re ze wzglGdU na zniszczenia wojenne, slabq 
gleb(l czy bliskosc granicy osadnicy omijali. 

W osadnictwie z ziem dawnych wziGla udzial ludnosc przesiedlona w ramach 
akcji „Wisla". W sumie na ziemiach zachodnich i pölnocnych osied1ono ponad 
33 tys. rodzin ukrainskich i polskich, eo do ktörych nie bylo pewnosci, ze nie 
wspö!dzialaly ze zbrojnym nacjonalistycznym podziemiem. W spos6b interesuj;:icy 
ukazujc Autor organizacyjrn1 stronG tego przedsiGWZiGcia. Nie podzielam jednak 
optymistycznego stwierdzenia Dziurzy11skiego, ±e na nowym miejscu zamieszkania 
witani !Jyli oni uroczyscie i ,,jako poi<1dani osadnicy". W nie znanej Autorowi pracy 
A. Kwileckiego czytamy: ,.Lemkowie opowiadaj;:i o tym, jak grupy mieszkancöw
przybyly na stacje ko1ejowe, by nie dopuscic da wyladowania transportu ... Cza
sem i miejscowe wladze, wöjtowie lub soltysi, wbrew zarzqdzeniom usilowaly pozbyc
siG Lemk6w" 12•

s Ku s i a k, op. cit., s. 49. 
11 Tamze, s. 67. 

10 Sera f in, op. cit., s. 74.
11 K u s i a k, op. cit., s. 68. 
12 A. K w i 1 e c k i, Lemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji, Warszawa

1974. 
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Przygotowuj;;ic rozdzial „Repatriacja i reemigracja" nalezaloby poswi�cic troch� 
czasu studium historycznemu K. Kersten ,a. Autorka wyjasnia, eo nale:iy rozumiec 
pod poji:ciem repatriacja i nie zawi:za jej (jak to czyni Dziurzynski) do Zwic1zku 
Radzieckiego, lecz takze omawia repatriacj� z Niemiec, Austrii oraz innych krajöw. 
Omawiajc1c osadnictwo przesiedlencöw z zachodnich republik Zwi<1zku Radzieckiego, 
w sposöb nowy oraz bardzo interesujqcy ukazal Autor calc1 zlo:ionosc tego zagad
nienia. Czytelnik ma prawo wnioskowac, :ie tempo repatriacji i jej wyniki z röz
nych (szeroko omöwionych w pracy) przyczyn nie by!y zadowalajc1ce. Do sierpnia 
194G r. z zachodnich republik ZSRR przyby!o do Polski okolo 400 tys. roclzin. 
W 1950 r. na terenie ziem odzyskanych mieszkalo ponud 1,5 mln osöb ze Zwi<1zku 
Radzieckiego. 

Sposröd reemigrantöw najwü:cej miejsca, posw�E!CH Autor tym z Jugosfawii, 
Francji oraz Suksonii i Turyngii. Jest to w pelni zasadne, gdyz stanowili oni 
najliczniejsze grupy. Slusznie te:i reemigrantöw z Jugoslawii uwa:ia on za naj

bardziej zasobnych w inwentarz :iywy. 
Autor zaprezentowal ciekawy material, zwlaszcza na temat form osadnictwa 

grupowego. Jest to bodaj najpelniej opracowany rozdzial. Celem tej formy osad
nictwa byla troska o zagospodarowanie wielkich majqtköw ziemskich, jak r6w
nie:i umozliwienie najubozszej ludnosc:i dorobienia si� wlasnego gospodarstwa rol
nego zaopatrzonego w inwentarz. W osadnictwie tym najliczniejszy udzial wzi�li 
migranci wewm�trzni, reemigranci z Francji, Saksonii i Turyngii. W sumie wyniki 
tego osadnictwa nie byly imponuj11ce. Do konca grudnia 1948 r. w ramach sp6l
dzielni parcelacyjno-osadniczych osiedlilo siE: 24 tys. rodzin. 

Omawiajqc poszczegolne formy osadnictwa, Autor nie uwypuklil szczeg6lnej 
dynamiki tej akcji. Trudno czytelnikowi uchwycic okresy najwif;kszego naplywu 
osadniköw i zmiany kierunköw migracji. Jednym zarzqdzeniem z dziennika urzQ
dowego konczy Autor juz w 1947 r. akcje osiedlenczq na calym .!sl�sku (s. 79). 
Tymczasem tylko na Dolny Sl;;isk przybylo transportami kolejowymi w 1948 r. 
13 335 os6b, a w 1949 r. 4654 osoby. Z tej liczby osiedlono na wsi 8407 os6b 14• 

W pracy odczuwa siE! tak:ie niedosyt komparatystyki. PragnE! jedynie wskazac, 
ze cechq charakterystyczn;:i, r6:iniqCq powiaty srodkowe i p6lnocne Dolnego Slc1ska 
od pozostalych region6w ziem odzyskanych, bylo, mimo :iywiolowosci, olbrzymich 
trudnosci, czE:sto chaosu i duzej dowolno.sci, ukladanie siE! procesu osiedlenczego 
w logiczn<1 i uzasadnionq calosc. W 1945 r. w osadnictwie dominowali migranci 
wewnQtrzni, w latach 1946 i 1947 przesiedlency oraz repatrianci ze Zwi<1zku Ra
dzieckiego, a w latach 1948-1949 reemigranci. Punkt ciP,zkosci osadnictwa, w miarE: 
uplywu lat, przenosil siE: stopniowo ze wschodu na zach6d. Byly te:i rejony 
szczeg6lnego nasilenia osadnictwa poszczeg6Inych grup ludnosci. Pod koniec 1950 r., 

w wyniku akcji osiedlenczej, ludnosc wiejska tych powiatöw byla najbardziej 
zr6znicowana w Polsee pod wzglEldem pochodzenia terytorialnego. W zaludnieniu 
elementem polskim wsi powiatöw srodkowych i pölnocnych nie osic1gniE:to tak 
imponuj(\cych rezultat6w, jak na Slc:isku Opolskim czy w powiatach g6rskich Dol
nego Slctska. Biorc:ic jednak pod uwagE: wysoki stopien zniszczen wojennych, mo:ina 
uznac za sukces osic1gniE:cie 720/o przedwojennego stanu ludnosci. 

Wiele miejsca w pracy zajmuje pomoc swiadczona przez panstwo i inne insty
tucje dla osadniköw. Jest o niej mowa w kazdym roz.dziale, a ponadto poswieca 

si� jej oddzielny i obszerny rozdzial. W sumie czytelnik musi wyciqgmic wniosek, 

11 K. K ersten, Repatriacja ludnosci polskiej po II wojnie swiatowej, Wroclaw 
1974. 

u WAP Wroclaw, Urzqd Wojewödzki Wroclawski 174. Opracowano na podstawie 
danych zawartych w sprawozdanlach miesi�cznych w ruchu transport6w na 
punktach docelowych Dolnego Slqska w 1948 i 1949 r. 
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ze osadnicy ci,rnle cos otrzymywali. W praktyce byla to pomoc cenna, ale niewielka 
i w wü:kszosci wypadkow osadnicy musieli radzic sobie sami. Dziurzynski pisze, 
:i.e z ziem dawnych w 1945 r. do pomocy w pracach zniwnych organizacje mlodzie
i.owe skierowaly 14 tys. osöb. Ponadto zorganizowano I Sh:iskq BrygadQ Mlodziei.o
Wq liczc1cc1 6000 mlodz.iezy szkolnej (s. 58). Szkoda, zc z pracy nie dowiadujemy siG 
o praktycznej wartosci tej sily roboczej. Wedlug relacji przedstawiciela wojewödz
kiej akcji i.niwnej, przyslany na Dolny Slc1sk element do akcji i.niwnej to prze
waznie szabrownicy, a takze 14-letnie dzieci nie nadajc1ce siG do pracy is.

Kolejna CZGSC pracy zawiera opis przebiegu i wyniki regulacji praw wlasnosci. 
Zostala tu zaprezentowana wit:kszosc spraw dotyczc1cych przebiegu i rezultat6w 
zwic1zanych z tym prac. Jednaki.e zar6wno ten rozdzial, jak i trzy nastGpne (ostatnie) 
z 72 przypis6w w 49 wypadkach aparte sq na dziennikach urzGdowych, a podejrze
wam, ze ich tresci kryjq siG za czQscic1 pozostalych. Tak wiGc rozdz. XIV „Osad
nictwo nierolnicze i rozdysponowanie mienia nierolniczego" zostal ograniczony 
prawie wyl,icznie do zamierze1'1 i administracyjnych ustalen. Röwiez i tytul ostat
niego rozdzialu nie odpowiada zawartej w nim tresci. Zamiast „Osadnictwo rolne 
po 1948 r." powinien on raczej brzmiec: ,,Zrzeczenia siQ osadnik6w z gospodarstw 
po 1948 r." W rozdziale tym jest tylko jedno zdanie na temat przebiegu akcji osied
Jenczej i jej rozmiaröw; ,,Od 30 wrzesnia 1956 r. do 31 grudnia 1957 r. ... nowi 
osadnicy otrzymali gospodarstwa o lqcznym obszarze 61 tys. ha" (s. 38). General
nie nalezy stwierdzic, ze tytu!y wiGkszosci rozdzial6w sc1 raczej haslem wywolaw
czym, a nie wyrazem ich tresci. 

W pracy zauwa:i:a siG röwniez wiele niescis!ych okreslen. Np. woj. :fü:isko-d.:i
browskie nazywa Dziurzynski woj. slqskim (s. 79 i inne). W 1947 r. graniczylismy 
na zachodzie z radzieckq strefq okupacyjrn.1, a nie z NRD (s. 77). Nie przekonuje 
mnie nazwanie wycinka dziej6w z najnowszej historii „okresem beriowszczyzny" 
(s. 16). 

Zaprezentowane powyzeJ uwagi (cz(;sciowo dyskusyjne) nie przekreslajq war
tosci pracy. Nalezy szczegölnie podkreslic d<li:enie Autora do osadzenia osadnictwa 
rolnego w realiach öwczesnych stosunk6w politycznych i gospodarczych. Ksic1zka 
jest dzielem pozytecznym, aczkolwiek nie zamykajqcym problematyki osadnictwa 
rolnego na ziemiach odzyskanych w latach 1945-1949. 

F. Kusiak

HISTORICKA GEOGRAFIE, nr 20. Sbornik k sedesätinäm akademika Jaro
slava Pude, Praha 1982, ss. 369 + 6 nlb. 

Publikacja poswiQcona jcst 60-leciu urodzin czolo\vego historyka czeskicgo 
profcsora J. Pursego, czlonka Czcchoslowackiej Akademii Nauk, znanego specjalisty 
z zakresu badan nad rozwojem przemysht w Europie srodkowej w XVIII-XIX w. 
oraz wielce zasluzonego dla geografii historycznej w Czechoslowacji. O jego rozle
giych zainteresowaniach swiadczy m. in. zamieszczona tu bibliografia prac za lata 
1972-1982. 

Wsr6d szeregu ciekawych artykul6w, jakie zazwyczaj przynosi „Historickä geo
grafie"', na wst(!pie uwagE; zwraca obszerna rozprawa Z. Bohaca poswiE;cona ocenie 
znaczenia katastru jako irodla historycznego w kontekscie badan nad osadnictwem 

a AAN Warszawa, Ministerstwo Administracji Publicznej 2443, s. 28, Spra
wozdanie z przeprowadzonej inspekcji dotyczqcej akcji i.niwnej na terenie Dolnego 
Slqska, VIII 1945. 
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Czech i Moraw XII-XIII w. Wartosc jego polega gl6wnie na dostarczaniu wielu 
cennych informacji o granicach wsi, posiadlosci feudalnych i chlopskich, a wi<;:c 
podstawowych danych niezb<;:dnych w rekonstrukcji przebiegu kolonizacji w srcdnio
wieczu i przemian sieci osadniczej. Problematykq osadnicz;:i podcjmujc takze 
E. Cerny. Zajmuje si� on badaniem tzw. pustek na Wyzynie Drohanskiej. Na prze
lomie XII-XIII w. byl to rejon intcnsywnej kolonizacji, w kt6rej wyniku powstalo
113 osad. W ci;:igu jednak nast�pnych 250-300 · lat \vic;kszosc tych osad zanikla,
poniewaz na skutek trzebiezy Ias6w przez czlowieka pogorszyly sh; tutaj warunki
klimatyczno-glebowe. Zdaniem Autora przyroda upora1a siG z tq niekorzystrn1
sytuacjcJ., a dowodem jest fakt, ze blisko 70°/o zidcntyiikowanych pustck, czyli
bylych wsi i p61, pokryl znowu las. Ta swego rodzaju sanacja przyrody pozwolHa
tez na rozbudow� nowych osad w konystniejszych warunkach. W kolejnym arty
kule uwagG przyciqgajq szczeg6lowe dociekaniu J, Vani�a o rozwoju gospodarczym
miasta Louny w drugiej polowie XV w. Koncentrujq si� one na przedstawieniu
zwiqzk6w tego osrodka z otaczajqcym je srodowiskiem naturalnym, Wedlug Vanisa
zwü1zki te okreslaly oblicze gospodarcze i struktun; spo!ecznq miasta Louny (li
cz<jcego wtedy 1900-2000 mieszkanc6w), nadaj;:ic mu cech� osrodka rolniczo-rze
mieslniczego. Luiniej z zagadnieniami osadniczymi koresponduje natomiast tcma
tyka prac J. Lanika i I. Vavry. Pierwszy przedstawia rozw6j posiadlosci arcybis
kupstwa praskiego ad X do XII stulecia, drugi bada przebieg drogi handlowej pro
wadzqcej ze sredniowiecznego grodu Bilice w Czechach przez g6ry Rudawy do
Freiberga w Saksonii.

Sporo miejsca poswi�cono w ksiq:i:ce om6wieniu dorobku geografii historycznej. 
Bardzo interesujqca wydaje sie; byc informacja E. Istominy o osiqgni�ciach tej 
nauki w ZSRR. Przedstawiajqc etapy rozwoju radzieckiej geografii historycznej, 
metodyk� badan, a takze formy organizacyjne jej uprawiania i nauczania na 
wyzszych uczelniach, Autor podkresla, ze ukoronowaniem dotychczasowych wynik6w 
i doswiadczen na tym polu bylo podj�cie opracowania atlasu historii ZSRR. Dzie!o 
to powstaje jako owoc wsp61pracy instytutu historycznego, etnograficznego i archeo
logicznego Akademii Nauk ZSRR oraz instytut6•.v historycznych poszczeg6lnych 
republik. Obecnie pierwszy tom atlasu jest ju'i: na ukonczeniu. Liczy on 200 stron 
i zawiera 600 r6i:nych map. Publikacje kartograficzne, zwlaszcza dawne mapy 
i atlasy o tematyce gospodarczej, traktowane jako zr6dlo historyczne do poznania 
przeszlosci, sq obiektem roz\vazan J. Horäka. Geografia historyczna w Czechoslo
wacji mo:i:e pochwalic si� wieloma sukcesami, jesli idzie o opracowanie i wyko
rzystanie tych map. DziGki temu m. in. udalo si� po 1945 r. wydac kilka cennych 
atlas6w o problematyce gospodarczej, wsr6d ktörych na czolowym miejscu znajduje 
si� atlas historii Czechoslowacji z 1965 r. Godny odnotowania jest takze rozw6j 
geografii historycznej w NRD, przedstawiony przez W. Strenza. Akcentuje on 
przede wszystkim jej zwürzki z nowo powstalq dziedzinq wiedzy - geografü1 
historii gospodarczej. Zamykajqc problematykt; geografii historycznej wymienic 
wypada jeszcze pracq V. Annenkova, kt6ry sledzi gl6wne nurty rozwoju i przeo
bra:i;en tej nauki w Europie. Omawia jej etapy ksztaltowania si�, obszary badawc.:e 
oraz metodyk� i technik� badav;czq. Sk1ania sit; on ku poglqdowi, ze w przyszlosci 
geografia historyczna w jeszcze wi�kszym stopniu ni:i; dzisiaj b�dzie korzystala 
z warsztatu matematyköw. 

Poza typowq dla geografii historycznej tematykq tej ksiqzki znajduje si� arty

kul L. Kopacki o roli elektroenergetyki w rozwoju gospodarki czechoslowackiej 
po 1945 r. Wsr6d recenzji wskazac nalezy na akcent wrodawski, a mianowicie na 
om6wienie ksiq:i:ki M. Cetwinskiego Rycerstwo slqskie do konca XIII wieku. 

Janusz Koscik 
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SLOWNIK HISTORYCZNO-GEOGRAFICZXY WOJEWÖDZTWA POZN'AN
SKIEGO \V SREDNIOWIECZU, op1·. E. Chmielew�ki. K. Görska-Go!a,ka i .J. Lu
ciüski, czc;sc I: z. l (A-B), z. 2 (CA - D�bo\rn Lt;!�a), Wroclaw 1982-1983, ss. 
XXVI -:- 168; 169-352. 

Vv astatnich dwu latach ukazaly sie; kalejna pierwszy i drugi zeszyt czc;sci I 
Stownika historyc::no-geograficznego Wielkopolski (CZQsc dotyczqca woj. poznanskie
go) w sredniowieczu. 

Prace zcspolowe nad Slownikiem Wie!kopolski rozpoczt;le zcJstaly juz w 1958 r., 
kiedy to decyzj'* Instytutu Historii PAN powolana zosta!a da :i:yc:a Pracownia 
Slownika Historyczno-Geagraficznega dla opracawania serii slowniköw regional
nych. Rezultaty tych prac w skali ca!ego kraju s,1 clnt.,1d mizerne, picrwszc zeszyty 
bowiem b;:idi pc!ne opracowania dotyczq zaledwie ldlku region6w Polski (ziemia 
wielunska. chclmiriska, wyszogrodzka, piocka, krakowska). W licznych osrodkach 
w ogöle nie podiGto lub przerwano prace na etapie kwerendy podstawowej. 

Pelna ocena omawianego wydawnictwa oraz jego wklad do badar't nad historiq 
Wielkopolski i ziem Si.jsiednich mozltwe bGdii dopiero po wydaniu ostatniego zeszytu. 
Obecnie wstQpna charakterystyka obu pierwszych zeszytöw wydaje :siQ jcdnak celo
wa, poniewa:i: prace redakcyjne nad kolejnymi ze�zytami Sq w pe!nym toku, 
w zwiqzku z czym mai:na jeszcze dokanac r6i.nych uwpelnien i drobnych korcktur. 

Prezentowane ze,;zyty obejmujq zasiGg wojew6d;dwa poznanskiego w granicach 
XVI-wiecznych (dawna dzielnica poznar'tska z okresu razbicia dzielnicowcgo, kt6ra
obejmo\,,ala powiaty sc1dowe poznanski i koscianski, nalez;:ica do Sl;iska do 1343 r.
ziemia wschowska oraz ziemia walecka wcielona da Wielkopolski w 1368 r.). Osrodek
poznanski zebra! i opracowal juz material dotycz;:icy wajew6dztwa kaliskiego,
kt6ry ze wzg!Gd6w redakcyjno-technicznych b�dzie publikowany odrQbnie.

W obu zeszytach zebrano hasla dla r6i:nych asad (miasta, wsie, przedmiescia, 
jurydyki, przysiölki, zrebia sredniowieczne o wlasnych nazwach), obiekt6w go.,
padarczych (m!yny, huty, folwarki o w!asnych nazwach), fizjograficzno-topagra
ficznych (rzeki, kanaly, patoki, jeziora, wiGksze bagna, wzg6rza, doliny), komuni
kacy jnych a wlasnych nazwach (np. brody, groble, drogi, mosty), a taki.e dla pol, 
l:1sow, l;_ik o wlarnych nazwach, wreszcie dla tcrytorialnych jednostek administra
cyjnych, koscielnych i kampleksöw d6bi· ziemskich. Hasla datycz;:icc obiekt6w osad
niczych opracowane zostaly wedlug schematycznego ukladu rzecwwego, ujE:tega 
w 8 rozdzialach abejmujqcych uparz.:idkowane chronologicznie informacje z r6:i:
nych przekazöw irodtowych na nastc;puj4ce zagadnienia: 1. charakter osady i jej 
przynalei.nosc administracyjna (palityczna i koscielna), 2. abszar, granice, obiekty 
fizjograficzna-topograficzne. kamunikacyjne i gospodarcze. 3. stosunki ekonomiczna
-spoleczne (zaludn,cnie, struktura spaleczna i zawodowa, stosunki w!asnosciowc. ob
ciqi:enia feudalnc itp.). 4. problematyka lokacji na tzw. prawie niemieckim, 5. in
stytucje koscielne (zv:ic1::ane z nimi sz.koly i szpitale) oraz obcic1zenia ludnosci na 
rzecz kosciala, G. elementy dzicjöw pohtycznych i biagram6w znanych osöb zwi;:iza
nych z miej�cowosci;.i lub terytorium, klGski elementarnc, 7. bibliografia prac i ir6-
del d0tycz.:icych rnicj,cowo:\ci, 8. cickawsze zabytki kultury materialnej dotyczqce 
obiektu osadniczego. 

Naglöv,:ek h«,h1 stanowi zmodernizowana nazwa obiektu odpowiadc1i<1ca for
mom najc;:Gsciej wystGpuj�cym w przekazach i;·ocicl sredniowiecznych (wszystkie 
przekazy sq wymieni::me). W nagtowkach obiektow dzis nie znanych, nie zidenty
fikowanych, a odnotowanych w zr6dlach 1-2 razy, zachowuj;:i wydawcy nazw� 
oryginaln;:i wed!ug przekazo\v ir6dlowych (we wszystkich ,versjach). Przy obiek

tach znanych i dok!adnie zlokalizowanych wyda,vcy podajq röwnie:i: w.,polczesne 
nazwy urz�dowe wprnwadzone na podstawie decyzji Komisji Ustalania Nazw Miej
scowych. W ,vypadkach braku nazwy urzE:dowej polskiej zastoso,vano w!asne 

1 - Sooötka 3.'84 
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rekon�trukcj� \Ujf;te v: nu-.•,Ja;;,�ct k,,·,H:l:·atowych} b4dz przyj�to oryg:nal:1y zapis 
i.r6dla. Od;cy!anc t:mozliwi.,:.i,1 c.i•na:-cic ocl roznyc.::i wariant6w j�zyk•.l\\'G-�!o,votwö:·
czych do hasei wla�ci,1:ych. 

Praca r:.ad reccnzowa:,ymi pienvszymi l'.C�Lytami slownika Wielkopolski byla 
olbrzymia, zar6wno przy grc,mach.e::ju dokumcntacji. jak röwniez na etapie idcntyfi
kacji i lokaliz(:cji oraz opr,!co·.•;ania calego malcrialu wedlug przyjc;tego schematu 
rzeczowego. Z dokumeutac!i za najc,:nniejsze nalei.y uz.nac materialy dyplomatyczne, 
kt6re pozwalajq zcb:-u(: d,,!:e <iotyczqce najstarszej, rodzimcj warstwy nazewniczej. 
Jcst rzeczq zrozumü,l<t, il przy ta!l: szeroko zakrojonym przed�i�wzü;ciu na;.;kowym 
r,:e jest moi.liwe zgror:rndz-:c:,ic a::iöo:..itnie pclnl:j dokumentacji :ia podstawic zr6del 

i opraco,rnn. Wydajc si� ;ednak, i.c drobne uwpclnicnia niekt6rymi tylko pozycjami 

bezposrecinio dotyczqcymi i:iteresu:�cych zagadnicn �<1 mozliwe bez wiE:kszcgo trudu, 
a ich wl[lczenie pozwoli \Vp:·o·,.:adzic: wa:i.nc nic:·az uzupelnienia bc1dl kcn:ktury. 
Dia pr.:ykiadu mozna w�ka::a(: na brak slaciö\\' wykorzystania dwu v,:aznych prac 
wydanych \\' .. Rocznikac!1 .i;:-.,man:�tycznyd1 KUL'' (H. Foksi11ski, \Y :;prntde odtwo

rzenia sredniowiecznej sieci parafiaLnej w diecezji poznanskiej, R. XXI, 1973, z. 2, 
s. 119-139; S. K. O!czyk, Siec szkol pa�a.fictlnycli wieLkopo!skiej czt;ki diecezji po

z1ianskiej w XV II :;tulec:i11, tamze s. 171-229). Pracc te zawieraj4 duz<1 liczbq nazw 
rniejscowych oraz wykaz w;;i para!ialnych l mogq �tanowic door<) podstawQ do uzu
pelnien wykorzystanej w Siownilw prncy ks. J. Nowackiego, Dzicje nrchiciiecezji 
poznaitskiej, Poz.nm'i 196�. Ta ost2t,:ia p!'aca zawlera \\'ieie luk i nie�cislosci, eo 
w kilka iat po jcj \\'ydan;u wykazal E. \Visnio\\'ski (Rozu:oj organizacji parcrfialncj 
w Polsee do c::asciw n:formaeji, [w:] Kosei6t w Polsee, t. 1: Sredniou:iee:e. Stu.dia 
1wd hisroriq Koseio/a karolie}dego w Polsee, pod red. J. Kloczowskicgo, Krakow 
1968, s. 271). Nalezaioby r6wniez postulowa(: uwzgl�dnienie p:-zy osta�ecznej redakcji 
kolejnych zeszyt6w jesic:ze niektörych prac onomastycznych dotyczqc:ych obiekt6w 
osadniczych Wielkopobki. Przykladem tego rodzaju pn:c moze byc opracowanic 
z. Zi\gorskicg,;,, Na::u:11 terenou:e :,: kilkn w.,i knln \-Vielunia (u; b11lum powiecie
czarnkowskim), ,,Sla\·ia Occidentalis", XXXIV, 1977, s. 127-142; zawiera 0110 m. in.
informacje o na;,;wac:h wsi Biala (w Slo,�:nikt, z. 1, s. 30-31). Przydaloby sii: wic;cej
n:ap, kt6re s:anuw:iyb:,- dobr,1 ilustracj� do !Jit·jasnych nie!·az przekaz6-.v fr6dlo
\\:ych.

Wycia,v:1;c.,\\'<) b(:dLk :·o,\·niez przyd,.�ne dla badaczy teryto:·i6•.•; s,isiaduj,1cych 
z Wie1kopol,;k,\. Un:oi.liwi m. in. §ledzenie lo,ow przcd�ta\vicieli r.ickt6ryc!l rodzin 
rycer�:kich L pogr�,nic;.,1 sh:sko-\,·ielkopvlskiego, kt6rzy pop:-zez r6�ne Z\\·h,zki ro
cl:.:innc i ir.!·:c uklany wctedziii w posiaclanie d6hr ·,v \:Vielkopolsce. 

Knzim.ierz Bo�owski 




