
R E C E N z J E 

BEITRAGE ZUR LIEGNITZER GESCHICHTE, t. I-V. 

Jes� to wydawnictwo seryjne, ukazujące się od 1972 r., poświęcone całokształ
towi spraw związanych z przeszłością Legnicy, wydawane przez Historische Gesell
schaft Liegnitz e.V. z siedzibą w Wuppertalu (RFN). Do tej pory w ramach pre
zentowanej serii ukazało się 5 tomów. 

· W t. I (W. E 1 s n e r, Liegnitzer Stadtgeschichte von ihren Anfiingen bis zum

Ende der Oertel-Zeit (1242-1912), Lorch/Wilrtt. 1972, ss. 108) Autor na podstawie do
tychczasowej literatury przedmiotu dał popularny, bardzo pobieżny zarys historii 
Legnicy od początków jej istnienia do 1912 r. Na tle ogólnośląskim przedstawił sto
sunki polityczne, kościelne, kulturalne i społeczne panujące w tym mieście. Najwię
cej uwagi poświęcił dziejom Legnicy za czasów burmistrza O. Oertela (1872-1912). 

Najwartościowszą i zarazem najobszerniejszą częścią t. II (Die Peter-Paul

Kirche zu Liegnitz, Lorch/Wilrtt. 1972-1973, ss. 168 + 32 ss. uzupełnienia), którego 
autorami są F. Bahlow, H. Bahlow, F. Pfeiffer, O. Rudnick i T. Dames, są życio
rysy 39 pastorów działających w latach 1544-1945 przy legnickim kościele $w. 
Piotra i Pawła. Ponadto tom ten zawiera kilka drobniejszych przyczynków, prze
ważnie już wcześniej publikowanych, traktujących o najważniejszych żabytkach 
wspomnianego kościoła, jego dawnej bibliotece, organach i wreszcie o samych • 
dziejach kościoła od XIV w. do czasów jego wielkiej przebudowy z lat 1892-1894. 

T. III (T. D am es, Zur Baugescntchte der Liegnitzer Ritterakademie, Lerch/
Wiirtt. 1973, ss. 56) obejmuje dzieje legnickiej Akademii Rycerskiej w pierwszej 
połowie XVIII w. Autor omówił początki, zadania i znaczenie Akademii oraz uka
zał dokładniej kolejne fazy budowy wielkiego gmachu przeznaczonego na jej stałą 
siedzibę. Przedstawił wreszcie bogatą na terenie Legnicy działalność ówczesnego 
budowniczego i architekta M. Frantza jako wybitnego przedstawiciela śląskiego 
baroku. 

W t. IV (W. E 1 s n e r, Liegnitzer Stadtgeschichte in den letzten Jahren der

Kaiserzeit und in der Weimarer Republik (1912-1932), Wuppertal 1974, ss. 128, 
fotogr. 24), stanowiącym kontynuację t. I, ujęto dzieje Legnicy w latach 1912-1932. 
Na podstawie dotychczasowej literatury Autor ukazał na tle dziejów ogólnonie
mieckich życie gospodarcze, polityczne i kulturalne miasta tuż przed wybuchem 
I wojny światowej, podczas wojny i zwłąszcza w okresie republiki weimarskiej. 

W t. V (H. B a  h 1 o w, Liegnitzer Namenbuch. Familiennamen gedeutet aus den

Quellen des Mittelalters, Lorch/Wiirtt. 1975, ss. 158) zestawiono w systemie alfa
betycznym wykaz dawnych nazwisk, opracowany na podstawie średniowiecznyeh 
źródeł z terenu Legnicy. 

W sumie treść poszczególnych tomów nie prezentuje większej wartości nauko
wej, choć zawiera sporo interesujących informacji z zakresu historii Legnicy. Oma� 
wiana seria warta. jest odnotowania przez historyków zajmujących się dawną 
Legnicą. Należy jeszcze dodać, że w najbliższym czasie ukażą się kolejne tomy 
serii, w tym tom poświęcony dziejom Legnicy w latach 1933-1945. 

Stanisław Solicki 
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A. M e  n d y k o  w a, KSIĄŻKA POLSKA WE WROCŁAWIU W XVIII WIEKU,
Wrocław 1975, s. 308 + ilustracje. 

Recenzowana praca, której publikację zainicjowało Wrocławskie Towarzystwo 
Naukowe, ukazała się jako 16 tom „Biblioteki Wrocławskiej" Towarzystwa Miłoś
ników Wrocławia. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, które 
książkę wydało, zadbało o piękną szatę graficzną (obwoluta projektu L. Piątego, 
przerywniki, dobre ilustracje) i wysoki poziom edytorski. 

Zainteresowanie badaczy polskich dziejami drukarstwa śląskiego jest w zasa
dzie stosunkowo świeżej daty, W XIX w. miało ono charakter incydentalny lub 
podyktowane było względami politycznymi i miało wówczas postać opracowa1\ 
o charakterze popularnonaukowym. W okresie międzywojennym dostrzegano za
niedbania w badaniach śląskoznawczych, ale zdołano uczynić tylko pierwszy mały
krok. Dopiero po 1945 r. ukazało się wiele prac niwelujących różnice między przed
wojennym niemieckim i polskim stanem badań nad historią drukarń i ich produk
cją. Przy tej okazji prostowano szereg twierdzeń dawnej nauki niemieckiej, nieraz
tendencyjnych. Nic dziwnego, że w tym okresie w centrum zainteresowania znaj
dowały się przede wszystkim te oficyny wydawnicze, które wydawały druki pol
skie lub poświęcone szeroko pojętej polskiej problematyce. Do tego nurtu badań
nawiązuje praca A. Mendykowej.

We wstępie do swojej książki Autorka dokonała przeglądu badań nad dzieja
mi śląskich drukarń, wyodrębniła wspomniane wyżej etapy, ale bliżej ich · nie 
scharakteryzowała. Dotyczy to zwłaszcza ostatniego z nich, którego omówienie 
cechuje pe,vna jednostronność, przejawiająca się zbyt mocnym eksponowaniem 
polskich tradycji kulturalnych. Inną sprawą jest, że była to konieczność wynika
jąca nie tylko z racji politycznych, ale przede wszystkim z zaniedbań i zafał
szowań. 

• Cecha ta pojawia się także w pierwszym rozdziale pracy. Odnosi się to zwłasz-
cza do zagadnienia zasięgu polszczyzny w XVIII w., który zdaniem Autorki „nie
odbiegał w zasadzie od stanu sprzed �tulecia" (s. 24). Twierdzenie to jest trudne
do utrzymania w świetle nowszych badań. Wiąże się z tym problem postępów
germanizacji, wyraźnie pomniejszany przez A. Mendykową 1. Niezbyt precyzyjnie
przedstawiony został też układ stosunków religijnych na Śląsku!, ruchów chłop-

.I 

1 T. Ładogórski, najlepszy niewątpliwie znawca stosunków etnicznych na ślą
sku, stwierdza, że „poza pograniczem wielkopolskim i klinem odrzańsko-widzawskim 
polszczyzna dolnośląska stopniowo cofała się pod naporem germanizacji''. Historia 
Sląska, t. II, 1763-1850, pod red. W. Długoborskiego, cz. 1, Wrocław 1966, s. 51; 
odnosi się to także do terenów stykowych - tamże, s. 55; Autorka wyraźnie nie 
docenia też wpływu reformacji na stosunki narodowościowe na obszarach zamiesz
kałych przez ludność polską i niemiecką - por. W. C z  a pli ń s k i, Wpływ refor
macji i kontrreformacji na stosunki narodowościowe na Sląsku (Przegląd Historycz
ny, XL, 1950, s. 144 nn.); nawet K. M"aleczyński, na którego Autorka się powołuje, 
wcześniejszy swój sąd faktycznie nieco zmodyfikował - por. K. M a l e c  z y ń ski, 
Więź polityczna Sląska z Polską (Oblicze Ziem Odzyskanych, Dolny Śląsk, t. II,
Wrocław 1948, s. 109 n.), oraz rodział jego pióra w Historii Sląska, t. I, cz. 3, 
Wrocław 1963, s. 14 nn.; także istnieje pewna sprzeczność między ocen� wpływu 
kontrreformacji na stosunki narodowościowe a ostatecznym ich stanem w XVIII w. 

f Górny Sląsk miał wprawdzie zdecydowaną przewagę ludności katolickiej, ale 
były rejony, gdzie protestantyzm był silny: Cieszyńskie i okręg Pszczyny - przy
kład: duża frekwencja na nabożeństwach polskich w kościele Łaski w Cieszynie -
por. K. M i c h e j d a, Dzieje kościoła ewangelickiego w księstwie cieszyńskim, Cie
szyn 1908; drobne potknięcie to uznanie, że Muthmann i Zasadius zostali usunięci 
z Cieszyna za kazania wygłaszane w języku polskim; przyczyną był fakt, że byli 
oni pietystami, wraz z nimi usunięty został Steinmetz, który ani słowa nie umiał 
po polsku (szersza literatura na ten temat w rozdziale pióra J. Gierowskiego w Hi
storii Sląska, t. I, cz. 3, s. 556). 

, 
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skich 1, a strukturę socjalną ludności polskiej może warto było bardziej powiązać 
z układem geograficznym 4• W rozdziale tym zabrakło też choćby krótkiej analizy 
przemian w stosunkach społeczno-gospodarczych, które lepiej wyjaśniłyby funkcjo
nowanie drukarń. 

W następnym rozdziale A. Mendykowa bardzo dokładnie scharakteryzowała 
wrocławski ośrodek wydawniczy, wszystkie działające w nim drukarnie, ich dzieje 
i warunki, w jakich pracowały, a także organizację wrocławskiej cenzury i jej 
wpływ na ograniczenie produkcji wydawniczej. W tej ostatniej sprawie nie wpro
wadziła wprawdzie nowych ustaleń, ale uporządkowała naszą wiedzę o wspom
nianych organach kontroli. 

Rozdział trzeci jest niewątpliwie najciekawszy. Przeprowadziła w nim Autor
ka dokładną analizę całej polskiej produkcji wydawniczej we wszystkich oficynach 
wrocławskich, pod każdym możliwym kątem. Efekty Jej pracy będą świetnym 
drogowskazem dla historyków, którzy zechcą zająć się badaniem śląskiej kultury 
w XVIII w. Byla,.,to niewątpliwie arcyżmudna praca, Autorka przejrzeć przecież 
musiała nie tylko polskie druki, a tych ostatnich zgromadziła blisko 600. Trud ten 
jednak sowicie się opłacił. Nigdy nie mieliśmy tak dokładnego obrazu polskiej 
produkcji wydawniczej, jej charakteru, rozmiarów, ludzi inspirujących lub tworzą
cych w języku polskim i wreszcie adresatów poszczególnych wydawnictw. 

Podobne słowa uznania można napisać o następnych rozdziałach, traktujących 
o polskich inspiracjach wydawniczych, książce polskiej w działalności wydawni
czej Kornów i ogólnej charakterystyce produkcji wydawniczej ośrodka wrocław
skiego. W aneksie zamieszczony został wykaz poloników wrocławskich z adresem
ich aktualnego miejsca przechowywania.

W sumie jeszcze raz stwierdzić należy, że dzięki pracy A. Mendykowej nasza 
wiedza o kulturze polskiej na Sląsku posunęła się znacznie naprzód. Ustalenia 
Jej ułatwią niewątpliwie dalsze prace nad syntezą dziejów śląskiej kultury, która 
przecież kształtowała się pod wpływem trzech ośrodków kulturowych: polskiego, 
niemieckiego i czeskiego, 

Krystyn Matwijowskt 

TABELE PODATKU GRUNTOWEGO I LUDNOSCI WSI SLĄSKICH Z OKOŁO 
1765 ROKU, opr, Z. ·Kwaśny i J. Wosch, Wrocław 1975, ss. XX.I + 162. 

Do wydawnictw źródłowych z dziejów Sląska przybyła nowa, cenna pozycja. 
Opublikowana w ramach wydawnictw Instytutu Historii PAN, a opracowana przez 
Z. Kwaśnego z Uniwersytetu Wrocławskiego i J. Woscha z Pracowni Atlasu Hi
storycznego IH PAN we Wrocławiu, stanowi t. I źródeł do Atlasu Historycznego
Sląska. Tabele dotyczą okresu szczególnie ważnego - drugiej połowy XVIII w.,
kiedy coraz wyraźniej kształtowały się stosunki kapitalistyczne na interesującym
nas obszarze, a ich elementy uwidaczniały się nie tylko w sferze produkcji rze
mieślniczej i protoprzemysłowej, ale także rolniczej, chociaż w tej ostatniej znacz
nie słabiej, W wielu dziedzinach życia były one w ogóle niedostrzegalne, w nie
których dopiero kiełkowały.

Publikowane źródło, poprzedzone interesującą przedmową J. Janczaka, nie daje 
nam gotowej odpowiedzi na temat stopnia zaawansowania rozwoju układu kapita
listycznego na Sląsku, ale dostarcza materiałów, które po wnikliwej analizie mogą 
ułatwić zrozumienie szeregu zachodzących tu procesów w życiu gospodarczym 

8 Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 163 nn. 
4 Por. J. G i e r  o w s k i, Mieszczaństwo polskie na Sląsku i jego walka o język 

i kulturę polską w XVII �· (Szkice z dziejów Sląska, Warszawa 1955). 

•
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i społecznym oraz umożliwić badania nad zagadnieniami okresu przejściowego od 
stosunków feudalnych do kapitalistycznych. Przede wszystkim pozwalają lepiej 
poznać rozmieszczenie własności feudalnej, poziom dochodów ludności wiejskiej 
i zwłaszcza strukturę społeczną chłopów, stopień rozwoju rzemiosła itp. W źródle 
znajdujemy bowiem takie informacje, jak nazwy prawie wszystkich istniejących 
wówczas wsi w ówczesnym brzmieniu urzędowym, przy czym z reguły obok 
nazwy podano, czy chodzi o część wsi. W przeciwnym wypadku występuje tylko 
nazwa osady, ale często z in.formacją, że jest to miasteczko, posiadłość lenna, po
siadłość sądowa itp. W kolejnej rubryce widnieje wartość katastralna majątku, 
następnie zaś wysokość miesięcznego wymiaru podatku dominialnego i osobno 
rustykalnego. Dalsze rubryki przynoszą dane o strukturze społecznej ludności, 
a więc o liczebności w każdej wsi lub jej części gospodarzy łanowych lub kmieci, 
zagrodników, tzw. ludzi wolnych, czyli czynszowych, chałupników i komorników. 
Dwie ostatnie grupy są potraktowane łącznie. W dalszej kolejności znajdują się 
rzemieślnicy. Informacje na ich temat są równie szczegółowe, jak pozostałe dane 
zawarte w źródle i dotyczą wszystkich wsi lub ich części. W ostatniej rubryce 
umieszczono posiadaczy. Figurują tu nazwiska feudalnych właścicieli ziemskich, 
nazwy instytucji państwowych i kościelnych, królewskich kluczy domen, miast
właścicieli dóbr szlacheckich; właścicieli mieszczańskich na ogół wyróżnia brak 
przyimka „von", magnatów tytuły barona, hrabiego i księcia. 

Wydawcy źródła zaopatrzyli publikowany tekst w dość zwięzły, ale treściwy 
wstęp, w którym znalazły się niezwykle cenne informacje o samym źródle i kry
tyka jego zawartości oraz określenie zasad edytorskich. Należy podkreślić, że Au
torzy dokonując wyboru przedmiotu swej publikacji nie mieli łatwego zadania. 
Jak wiadomo bowiem, dane katastralne i dotyczące wymiaru podatkowego były 
już przedmiotem ostrej krytyki, przy czym próbowano podważać całkowicie ich 

wartość poznawczą. We wstępie dokonano jak gdyby rehabilitacji tych danych. 
Choć ta część informacji publikowanego źródła może budzić najwięcej wątpliwoś
ci, Wydawcy wykazali, że mogą one być podstawą badań, jakkolwiek nie pod
kreślili dość silnie, że stwarzają one więcej możliwości w zakresie badań ogól
nych niż bardziej szczegółowych. Nie wyjaśnili przy tym, że podział na podatek 
dominialny i rustykalny, uwidoczniony w publikowanym źródle (rubryki 4-6 
i 7-9), nie zawsze jest równoznaczny z podziałem na gospodarkę dworską i chłop
ską. Na gruntach dominialnych bowiem niejednokrotnie znajdowały się gospodar
stwa chłopskie, przeważnie jednak wspomnianych wyżej „ludzi wolnych" (gospo
darstw czynszowych) i czynszowych zagrodników oraz chałupników, rzadziej pozo
stałych warstw ludności wiejskiej. Wprawdzie liczba takich gospodarstw, a zwłasz
cza ich obszar nie były zbyt duże, niemniej w badaniach winny być uwzględniane. 
Fakt ten ma istotne znaczenie. Nie należy bowiem zapominać, że część ziem rusty
kalnych znajdowała się w użytkowaniu dworów. Nie wykluczam - chociaż jest 
to rzecz do zbadania - iż areał rustykalny użytkowany przez dominia i dominialny 
przez chłopów znosił się wzajemnie, niemniej na ten fakt, moim zdaniem, należało 
zwrócić szczególną uwagę, by uchronić badaczy przed wyciąganiem z danych za
rnieszczoGlch w źródle zbyt pochopnych wniosków. 

Recenzent zdaje sobie sprawę z faktu, że wszelkie informacje dotyczące dzie
jów wsi i zwłaszcza dochodów z produkcji rolnej - nie tylko omawianego okre
su - są niedokładne i mogą budzić szereg wątpliwości. Mimo to stanowią one 
podstawowe źródło do poznania przeszłości chłopów, zresztą nie tylko ich. Wstęp 
do publikowanego tekstu dotyczy lat, kiedy dokonywało się przejście (ściślej mó
wiąc początek tego przejścia) od stosunków feudalnych do kapitalistycznych. Czy
telnik znajduje tu także informacje o wartości naukowej źródła. Wydawcy poin
formowali równocześnie o charakterze udostępnianego materiału i jego ograniczo
ności. Sądzę jednak, że należało silniej, niż to uczyniono, wskazać na fakt mniej-
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szej wiarygodności danych katastralnych i wymiaru podatkowego niż pozostałych 
informacji publikowanego żródła. Być może, wstęp mógłby potraktować niektóre 
problemy szerzej. Wydaje się jednak, że wstęp jest nie tyle studium analitycznym 
niektórych problemów interesującego nas okresu, ile wprowadzeniem do publiko
wanego źródła. Pod tym względem odbiega on od prezentowanego w publikacji 
Generalne tabele statystyczne Sląska 1787 roku (Wrocław 1954). Osobiście jestem 
za zwięzłym wstępem, który nie powinien być pretekstem do prezentowania wy
ników własnych badań. Tak właśnie postąpili Wydawcy, Mam jednak wątpliwości, 
czy pozytywnie oceniany przeze mnie wstęp zawsze w dostatecznym stopniu ostrze
ga badaczy i czytelników przed grożącymi im niebezpieczeństwami. Po pierwsze, 
powstają wspomniane już wątpliwości przy przeglądaniu danych o wymiarze mie
sięcznego podatku dóbr dominialnych i rustykalnych. Po drugie, moim zdaniem, 
nie zwrócono należytej uwagi na fakt, że granice między poszczegdlnymi warstwa
mi chłopów były dość płynne. Nieprzypadkowo gospodarzy łanowych łączono z kmie
ciami, a chałupników z komornikami. W ostatnim wypadku należało jednak wska
zać, że pod tym względem zachodziły dość istotne różnice nie tylko w poszczegól
nych księstwach, ale niekiedy także w powiatach, czy nawet w pojedynczych 
dobrach. 

Autorzy wstępu słusznie wskazują na szereg możliwości badawczych, które 
kryją się w publikowanym źródle, w tym również ważnych dla niehistoryka. Spoty
kamy się jednak z potknięciami. Sądzę, że tytuł publikacji niesłusznie został za
wężony do daty „około 1765 roku", skoro zawarte w publikowanym tekście infor
macje pochodzą z lat czterdziestych, pięćdziesiątych i pierwszej połowy lat sześć
dziesiątych. W danym wypadku bardziej adekwatny byłby tytuł z polowy XVIII w. 
lub przełomu pierwszej i drugiej połowy XVIII Vl,, albo też z lat 1740-1765. Oczy
wiście jest to sprawa dyskusyjna. 

Wydaje się też, że publikując interesujące nas źródło i dokonując pewnych 
uzasadnionych, acz nieznacznych modyfikacji (pominięto fragmenty źródła powta
rzające spotykane na innym miejscu informacje), niesłusznie opuszczono tytuł źród
ła, który winien znaleźć się na karcie tytułowej wydawanego tekstu (nie publika
cji), Indekll budzi r6wnic:i: pewno v.,ątpliwości. Idealn)'m roz'Wiązaniem byłoby 

załączenie dwóch indeksów nazw miejscowości, osobno polskich i niemieckich, oraz 
indeksu nazwisk. Niestety, czytelnik dysponuje tylko jednym indeksem, przy czym 
nazwy uszeregowano w porządku alfabetycznym w brzmieniu niemieckim. Dla 
polskiego czytelnika i młodszego badacza stwarza to szereg trudności. Dawne 
na7ł"Y ni(\ są u nas obecnie szerzej znane. Wydaje się, że jeżeli nie było można 
zamieścić dwóch indeksów, to należało zdecydować się na indeks, w którym alfa
betycznie występowałyby nazwy polskie. Wówczas bowiem zarówno miłośnik dzie
jów lokalnych, jak i badacz naukowy łatwiej mógłby znaleźć interesujące· go 
materiały. 

Podział administracyjny Sląska w połowie XVIII w. odbiegał nieco od spoty
kanego później. Uwidacznia się to także w publikowanym źródle. Mówi się o tym 
we wstępie. Można mieć jednak pretensje do Autorów wstępu, że podkreślając ten 
fakt przeoczyli, iż na mapce występują czasem granice, które są tworem później
szym (por. mapa na s. VIII i tekst na s. 105). Oczywiście są to uchybienia, które 
nie mają większego znaczenia, niemniej pomniejszają wartość tego niezwykle cen
nego wydawnictwa. Na dalszy jego ciąg czekają wszyscy miłośnicy dziejów Sląska, 
wśród nich także specjaliści nie tylko dziejów lokalnych, ale historii całej Polski. 
Odpowiedź bowiem na pytania, kiedy i jak kształtowały się stosunki kapitalistycz
ne bądź jak dokonywało się przejście od feudalizmu do kapitalizmu, wychodzi 
poza granice historii regionalnej. 

Stanisław Michalkiewicz 
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D. T o m  c z y  k, STUDIA Z DZIEJÓW RZEMIOSŁA SLĄSKA OPOLSKIEGO
PRZED EPOKĄ KAPITALIZMU, Opole 1976, ss. 235 + 9 nlb. 

Problematyka rzemiosła śląskiego epoki feudalizmu rzadko trafia na łamy 
czasopism historycznych, a do wyjątku należą publikacje książkowe poświęcone jej 
wyłącznie, jak np. praca doktorska D. Tomczyka 1, czy też recenzowane Studia.

Opublikowanie ich poprzedziła czasochłonna i żmudna kwerenda archiwalna oraz 
biblioteczna, którą prowadził Autor zbierając już materiały do poprzedniej mono
grafii i licznych artykułów poświęconych rzemiosłu. Zniszczenie poważnej części 
zwartych źródeł do dziejów rzemiosła górnośląskiego utrudnia gromadzenie mą
teriałów do jego historii, wymaga szybszego sięgania do nowych kategorii źródeł, 
stosowania niekiedy innych metod ich wyzyskiwania., 

W Studiach zajął się Autor dziejami rzemiosła cechowego w niektórych miastach 
Sląska Opolskiego w epoce feudalizmu (w tytule zbyt szerokie określenie „przed 
epoką kapitalizmu"). Przedmiotem szczegółowych studiów jest całe rzemiosło ce
chowe Byczyny, Olesna, Gorzowa Sląskiego i Wołczyna oraz trzy cechy opolskie 
(piekarski, bednarsko-stolarski i krawiecki). W tytułach studiów Autor nie zawsze 
zaznaczał, do jakiego okresu doprowadza dzieje rzemiosła czy wszystkich rzemiosł 
w danym mieście. 

Studia poprzedza ciekawy wstęp W. Dziewulskiego. Podkreślono w nim m. in., 
iż D. Tomczyk podjął badania dziejów rzemiosła w miastach, które do końca 
epoki feudalnej zachowały polskie oblicze etniczne, oraz zaakcentowano mocno 
sięgnięcie po księgi metrykalne, pomijane dotychczas w tego rodzaju badaniach, 
szczególnie przydatne do studiowania polskości miast śląskich. Wstęp ten jednak 
nie może zastąpić przedmowy Autora, w której warto było dokładniej wyjaśnić 
cel, przedmiot i zakres pracy, zwłaszcza że niektóre tematy Autor już podejmo
wał, czy też przynajmniej zasygnalizować zagadnienia warsztatowe wynikające 
z tak pełnego sięgnięcia po dane ksiąg metrykalnych. Szkoda też, że Studiów 

nie zamyka rozdział podsumowujący, zawierający ogólne wnioski wynikające z ana
lizy rozwoju przedstawianych rzemiosł. 

Mimo dotkliwych zniszczeń materiałów źródłowych praca D. Tomczyka przy
nosi wiele usystematyzowanych danych do dziejów rzemiosła. Miejscami wydaje 
się nawet, że jest ich w tekście za dużo (np. s. 190-191). Wynika to może stąd, 
że Autor nie zawsze wyciągał ogólniejsze wnioski ze zgromadzonych materiałów 
(np. w wypadku zestawień rzemieślników wchodzących w skład władz miejskich). 
Obok rozważań szczegółowych ·w pracy znalazły się też stwierdzenia ogólne. Nie
kiedy jednak nie poprzedzono ich szczegółową analizą materiału, nie zawsze też 
zadbano o precyzyjne przedstawienie wniosków. Autor np. pisze, że „w okresie 
feudalnym rzemieślnicy gorzowscy specjalizowali się w mało dochodowej produkcji 
obuwia i wyrobów garncarskich", a z następnych zdań dowiadujemy się, że „go
rzowskie szewstwo i garncarstwo już zapewne w średniowieczu osiągnęło wysoki 
poziom techniki i wytwórczości, stając się najliczniejszymi i najbardziej produk
tywnymi gałęziami rzemiosła w tym miasteczku", że „wyroby miejscowych szewców 
posiadały ustaloną renomę i znajdowały zbyt nie tylko na rynkach lokalnych" 
(s. 71-72) oraz że „pierwsze miejsce wśród rzemiosł uprawianych w tym miastecz
ku zajmowało szewstwo. Była to trzonowa [!] siła produkcyjna gorzowskiego ręko
dzieła. Szewstwo gorzowskie musiało jeszcze w drugiej połowie XVIII w. przeży
wać dobrą koniunkturę, skoro nawet w okresie wyraźnego upadku rzemiosła cecho
wego liczba mistrzów szewskich w tym miasteczku zwiększyła się", a w latach 
osiemdziesiątych XVIII w. ,,musiało być ono intratnym i poważnym zawodem" 
(s. 86-87). 

1 D. T o m c z y k, Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych z XV

XVIII w. i ich znaczenie historyczne, Opole 1975. 
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Trudno też zgodzić się z wywodami Autora na temat wpływu rzemiosła su
kienniczego w Oleśnie na rozwój hodowli owiec w tamtejszym powiecie. Zajmując 
się końcem XVIII i początkiem XIX w. Autor stwierdził, że sukiennictwo oleskie 
stymulowało rozwój hodowli owiec w pow. oleskim, przy czym powołuje się na 
dane z pracy Janczaka (w Studiach mylnie Jańczaka) o liczbie owiec z końca lat 

- osiemdziesiątych XVIII w. oraz z 1828 r. (s. 106). Jeśli nawet założymy, wbrew
faktom, że w wymienionych dwóch przekrojach nie polepszono rasy owiec i że
wydajność wełny z jednej sztuki nie zmieniała się, to przy wzroście pogłowia owiec
o 430/o (z 27 561 do 38 280 szt.) musiał nastąpić taki sam wzrost produkcji wełny.
Według danych zgromadzonych w Studiach w 1782 r. było w Oleśnie 12 sukien
ników, w 1787 r. 13, w 1808 r. 12, a w 1809 r. 20 sukienników i 13 czeladników
(s. 137-139). W latach 1782-1809 liczba majstrów wzrosła więc o 670/o.

Gdy przyjmiemy, że jedna owca dostarczała rocznie 750 gramów wełny 2, a są 
to dane minimalne, oraz że wydajność ta nie wzrosła do 1828 r., to w latach 
osiemdziesiątych· XVIII w. pow. oleski dostarczał 20,7 t wełny, a w 1828 r. 29,5 t. 
Jeśli równocześnie przyjmiemy dla sukiennictwa oleskiego najwyższe normy rocz
ne produkcji typowe dla Wrocławia z końca lat osiemdziesiątych XVIII w. i wy
noszące na jednego majstra sukiennika 55,3 postawu rocznie (średnia ogólnośląska 
wynosiła tylko 29,4 postawu 3) - to roczna produkcja sukienników oleskich ,v koń
cu lat osiemdziesiątych mogła wynosić 719 sztuk sukna, na które potrzeba było 
zużyć około 10,4 t wełny 4, a więc połowę ówczesnej produkcji wełny w pow. oles
kim, a przecież są to obliczenia bardzo zawyżone. W rzeczywistości sukiennictwo 
oleskie potrzebowało znacznie mniej wełny, około dziesięciu, a najwyżej kilka
naście procent tamtejszej produkcji 5. Czy mogło więc stymulować rozwój hodowli 
owiec? Rozwój hodowli owiec na śląsku pod koniec XVIII i w pierwszej połowie 
XIX w. to znacznie szers�e zagadnienie, które należy rozpatrywać na tle ogólnego 
rozwoju rolnictwa i koniunktury rynkowej na wełnę, na którą podupadające su
kiennictwo górnośląskie nie miało właściwie żadnego wpływu. 

Z pełnym uznaniem należy jeszcze raz podkreślić zgromadzenie przez Autora 
tak bogatych danych z ksiąg metrykalnych. W wyzyskaniu tych źródeł warto 
jednak pójść dalej poza bardzo cenne przedstawienie na ich podstawie problema
tyki etnicznej rzemiosła górnośląskiego (można było też wydzielić pewne okresy). 
Nie idzie mi tylko o przydatność, co jest rzeczą znaną, tych danych do badań 
demograficznych, które warto również podejmować w wypadku rzemiosła górno
śląskiego. Na podstawie ksiąg metrykalnych można próbować uchwycić strukturę 
branżową rzemiosła, zwłaszcza gdy księgi metrykalne dotyczą dłuższego okresu 
i gdy nie dysponujemy szczegółowymi spisami rzemieślników. Spróbujmy więc 
porównać dane ksiąg metrykalnych z danymi tabel z 1787 r. 6 Bierzemy pod uwa
gę 10 najliczniej reprezentowanych rzemiosł w księgach metrykalnych z wykazów 
zestawionych przez D. Tomczyka i obok nich podajemy dane z 1787 r. W ten spo
sób chcemy zorientować się, jakie miejsce w strukturze rzemiosła Byczyny, Go-

2 Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII w. Wro-
cław 1966, s. 303. 

s Tamże, s. 370. 
4 Przyjmuję wyliczenia z początku XIX w., według których na sztukę sukna 

zużywano 1,5 kamienia wełny. ZStA Merseburg, Rep. 151, III, nr 2176, k. 4. 
& W 1809 r. sukiennicy olescy przerobili 434 kamienie wełny, czyli 1933,5 kg, 

Z. Kw a ś n y, śląskie tabele generaine z 1809 r. (Acta Universitatis Wratislaviensis,
nr 97, Historia, t. XV, s. 134). Z oficjalnych danych wynika, że sukiennicy olescy
w latach 1816 i 1817 wyprodukowali 233 i 425 sztuk sukna. Inne żródło z 1817 r.
podaje tylko 340 szt. (Z. Kw a ś n y, Rozwój przemysłu na Górnym Sląsku w pierw
szej połowie XIX w. - w przygotowaniu).

6 Generalne tabele statystyczne śiąska 1787 roku, wydał i wstępem krytycznym 
opatrzył T. Ładogórski, Wrocław 1954. 
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rzowa Śląskiego, Olesna i Wołczyna zajmowały w 1787 r. te jego kategorie, ·które 

uszeregowaliśmy w pierwszej rubryce według danych ksiąg metrykalnych. Ogra
niczamy się do liczb bezwzględnych i traktujemy sumarycznie dane ksiąg metry
kalnych. 

Liczba rzemieślników 

Byczyna Gorzów Śląski 

lp. I rzemieślnicy IKMB I 1787b lp. I rzemieślnicy I KM I 1787c 

1 szewcy 117 26(2) 1 szewcy 73 31(1) 
2 p!óciennicy 82 46(1) 2 garncatze 50 15(2) 
3 piekarze 72 8(8) 3 krawcy 21 6(3-4) 
4 krawcy 67 11(5) 4 p!óciennicy 13 6(3-4) 
5 kuśnierze 67 5(7) 5 kowale 12 2(7) 
6 kowale 57 16(3) 6 bednarze 10 1(8-9) 
7 rzeźnicy 51 12(4) 7 stolarze 6 3(5-6) 
8 stola1ze 25 6(6) 8 piekarze 6 1(8-9) 
9 rusznikarze 14 -(10) 9 cieśle 

I
5 3(5-6) 

10 rymarze 14 3(9) 10 rzeźnicy 4 -(10) 

Olesno Wołczyn 

lp. I rzemieślnicy I KM I 1787d ]p. I rzemieślnicy I KM I 1787° 

1 szewcy 71 47(1) 1 szewcy 20 66(1) 
2 sukiennicy 60 17(3-4) 2 krawcy 10 8(4-5) 
3 kuśnierze 41 17(3-4) 3 piekarze 8 4(7) 

4 p!óciennicy 39 23(2) 4 rzeźnicy 5 13(2-3) 
5 rzeźnicy 37 7(7) 5 kowale 5 8(4-5) 
6 piekarze 24 5(8) 6 p/6::iennicy 5 5(6) 
7 kowale 21 10(6) 7 kuśnierze 3 13(2-3) 
8 garncarze 14 3(9) 8 kapelusznicy 2 3(8) 
9 krawcy 14 14(5) 9 kołodzieje 2 2(9) 

IO cieśle 13 1(10) 10 powroźnicy 2 1(10) 

a KM - księgi metrykalne. 
b W tabeli nie znaleźli się m. in. sukiennicy (9), stelmachowie (5), ślusarze (4)

1 
i powroźnicy. W rubryce tej liczby w nawiasach oznaczają liczbę porządkową we
dług danych tabeli. 

c W tabeli nie znaleźli się m. in. łaziebnicy (2). 
d W tabeli nie znaleźli się m. in. kapelusznicy (11 - można ich włączyć do 

sukienników, a tym samym zajmą oni drugie miejsce), bednarze (5), stolarze (4) 
i ślusarze (4). 

e W tabeli nie znaleźli się m. in. stolarze (4) i rymarze (4). 

Zestawienia te świadczą na ogół o dużej zbieżności danych ksiąg metrykalnych 
i tabel z 1787 r., uważanych za jedno z dokładniejszych źródeł 1. Wydaje się więc, 
że księgi metrykalne należy wprowadzić również do stałego spisu źródeł wyzyski

wanych przy ustalaniu struktury branżowej rzemiosła. 
Recenzowane Studia stanowią ważną pozycję w badaniach rzemiosła górno

śląskiego. Ułatwią one nie tylko dalsze prace nad szeroko pojętą jego problematyką 
w epoce feudalizmu, ale też podejmowane obecnie badania nad zmianami struk
turalnymi społeczeństwa górnośląskie_go w XIX i na początku XX w. Dzięki na-

1 Tamże, s. 57. 
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gromadzeniu bardzo cennego materiału, dobrej znajomości problematyki rzemiosła 
i zasobów archiwalnych oraz wyjściu poza tradycyjne źródła wyzyskiwane przy 
opracowywaniu dziejów rzemiosła zyskaliśmy pracę, do której sięgną nie tylko 
historycy gospodarczy zajmujący się epoką feudalizmu. 

Zbigniew Kwa§ny 

L. W i a t r o  w s k i, PRZEMIANY GOSPODARKI FOLWARCZNEJ I CHŁOP
SKIEJ NA ŚLĄSKU W OKRESIE REFORM AGRARNYCH W XIX W. (Acta Uni
versitatis Wratislaviensis, No 225, Historia XXV), Wrocław 1974, ss. 286. 

Studia nad dziejami rolnictwa należą do szczególnie żmudnych i uciążliwych, 
zarówno z uwagi na brak odpowiednich źródeł (konieczne tu bowiem są długie 
ciągi źródeł, <Jostatecznie szczegółowych), trudności interpretacyjne (zmienność miar 
i wag oraz systemów prowadzenia rachunków gospodarczych, co dane poszczegól
nych okresów czyni nieporównywalnymi), wreszcie z uwagi na sam przedmiot 
prowadzonych obserwacji, zawsze pośredni i truqno uchwytny. Stąd więc tylko 
nieliczni badacze podejmują się tego rodzaju studiów, tym bardziej że nowoczesne 
ich traktowanie wymaga również dobrej znajomości metod statystycznych, których 
stosowanie do niekompletnego i niejednorodnego materiału liczbówego nastręcza 
często trudności wręcz nie do pokonania. Z tym więc większym zadowoleniem 
należy powitać wydaną przed trzema laty pracę Wiatrowskiego na temat prze
mian gospodarki folwarcznej i chłopskiej na śląsku w dobie pruskich reform 
rolnych. 

Autor do pracy tej jest dobrze przygotowany, o czym świadc2;ą jego wcześ
niejsze publikacje z tej dziedziny. Szczególnie cenne są studia prowadzone na 
podworskich archiwaliach śląskich. W ten sposób recenzowana praca jest swego 
rodzaju uwieńczeniem dotychczasowych dociekań, jest próbą dania syntetycznego 
obrazu dziejów śląskiego rolnictwa w bardzo ważnym okresie jego rozwoju, mia
nowicie w dobie przejścia od gospodarki feudalnej do kapitalistycznej. 

Chronologiczne ramy pracy Wiatrowskiego wyznacza czasowy zasięg pruskiej 
reformy rolnej, zatem od pierwszych lat XIX w. (1807) aż do początku jego ostat
niej ćwierci. Taka cezura końcowa była dla Autora konieczna, przede wszystkim 
z uwagi na pochodzący z tego czasu (1882) wiarygodny i wszechstronny materiał 
statystyczny ówczesnego spisu rolnego. Cały ten czas posiada jeden „wspólny mia
nownik", silnie podkreślany w tytule, mianowicie treść, przebieg i rezultaty prus
kiej reformy agrarnej na Śląsku. 

Na pracę składa się Wstęp z omówieniem stanu badań, źródeł i stosowanych 
metod oraz dziewięć merytorycznych rozdziałów. Wiatrowski najpierw omawia 
realizację pruskiej reformy rolnej na Śląsku, uzyskując w ten sposób ogólne tło 
dla swych późniejszych wywodów, następnie przedstawia strukturę władania 
ziemią w interesującym go ąkresie oraz powiązane z nią przemiany stosunków 
ludnościowych, co z kolei daje tło gospodarczo-demograficzne. W dalszych rozdzia
łach Autor bada już konkretne aspekty śląskiej gospodarki rolnej: użytki rolne 
i ich strukturę oraz stosowanie narzędzi i maszyn rolniczych, ukazujące ewolucję 
metod wytwórczych. Następnie zajmuje się już samymi uprawami zbóż i innych 
roślin, rzecz traktując szeroko, tak iż pozwala mu to na bardziej szczegółowe po
traktowanie również systemów uprawy roli w ogóle i w zakresie poszczególnych 
kultur. Osobny rozdział został poświęcony rezultatom produkcji zbożowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem korelacji między plonami a wysiewem i cenami pod
stawowych czterech zbóż. Rzuca się przy tym w oczy, że uwaga Autora jest skon
centrowana na produkcji roślinnej. Nie oznacza to, by lekceważył produkcję zwie-
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rzęcą: najoczywiściej bowiem szczególne w tym względzie ubóstwo dokładniejszych 
źródeł nie pozwalało na równie drobiazgowe rozważania. Toteż rozdział poświęcony 
hodowli jest niewielki, wystarcza jednak dla zamknięcia całości obrazu. Ostatnie 
dwa rozdziały pracy mają znów charakter ogólny. Autor omawia w nich najpierw 
podstawowy, a wyjątkowo trudny do badania problem związków śląskiego rol
nictwa z rynkiem, następnie zaś rolę pracy pańszczyźnianej i najemnej w śląskim 
rolnictwie badanego okresu, a także kwestię płac. Całość zamyka Zakończenie, da
jące syntetyczny, przejrzysty i przekonywający obraz procesów, które doprowadziły 
do przekształcenia feudalne-pańszczyźnianego rolnictwa śląskiego w rolnictwo 
kapitalistyczne. 

Z godną uznania konsekwencją Autor stara się' studiować kolejne zjawiska 
i aspekty badanego procesu zarówno w skali gospodarki folwarcznej, jak i chłop
skiej, zawsze mając na uwadze dynamikę ich wzajemnych stosunków. Nie jego to 
wina, iż rolnictwo chłopskie wystąpiło w wywodach bardzo blado, że w odnośnych 
partiach właściwie brak konkretnych danych liczbowych (zwłaszcza szczegółowych), 
·że zawierają one albo ogólniki, albo hipotezy, te zresztą o wszelkich cechach
prawdopodobieństwa. Powszechnie bowiem wiadomo, iż praktycznie nie istnieje
materiał źródłowy, na którym można by się tu oprzeć, o czym wszystkim zresztą
Autor lojl:flnie (we Wstępie) uprzedza czytelnika. Niemniej jednak trzeba stwier
-dzić, iż mimo tych obiektywnych niedostatków Wiatrowski dał pełny i przekony
wający obraz śląskiego rolnictwa.

Praca nie jest obszerna. Liczy tekstu niespełna 200 stron, w tym 47 tabel. Po
.siada natomiast ogromny i bardzo cenny aneks w postaci niemal 100 tabel bardzo 
.szczegółowych, w których przedrukowano zarówno materiał statystyczny zaczerp
nięty z archiwów (głównie z Merseburga) i urzędowych wydawnictw statystycz
nych. I może właśnie owa szczupłość tekstu pociągnęła za sobą pewną pobieżność 
wywodów. Szczególnie silnie odczuwa się ją przy częstych enumeracjach, gdy 
Autor wymienia grupy powiatów o odmiennym przebiegu obserwowanych pro
cesów, nie usiłując właściwie ustalić przyczyn tych odmienności. Może też dążność 
,do zbytniej zwięzłości spowodowała, iż podawane wyjaśnienia (wskazanie przesła
nek) stają się zupełnie schematyczne, jak np. ciągłe odwoływanie się do Pszczyny, 
_gdzie miały się utrzymywać stosunki folwarczno-pańszczyżniane w stanie właści
wie nie naruszonym, czemu jednak zdaje się przeczyć szereg faktów przytaczanych 
_przez samego Wiatrowskiego. 

Osobnego omówienia wymagają źródła, na których Autor oparł swoje studia. 
Ich bardzo mocną stroną są archiwalia podworskie, bardzo szczegółowo i celowo 
wykorzystane, które stanowią podstawę wszystkich szczegółowych i konkretnych 
wywodów pracy. Toteż i rozdziały napisane na ich podstawie (V-VII) są w pra
·CY najciekawsze i najcenniejsze. Nie można jednak nie zgłosić zastrzeżeń, gdy
idzie o podstawę innych wywodów Autora. Rozważania o przebiegu i rezultatach
pruskiej reformy rolnej zarówno w makro-, jak i w mikroskali Wiatrowski oparł
z jednej strony na statystycznych i opisowych sprawozdaniach Komisji Generalnej
,dla Śląska, przechowywanych dziś w Merseburgu, z drugiej zaś na ocenach land
ratów i na wywodach jednego tylko współczesnego (dość późnego zresztą) obser
watora, mianowicie Th. Schiicka i na jego Materialien zur Beurtheilung. Nie jest
to wystarczające, tym bardziej że sam Autor wielokrotnie podkreśla, jak ostrożnie
należy podchodzić do tego rodzaju ówczesnych materiałów i ocen. Równocześnie zaś
trudno oprzeć się wrażeniu, że Autor nadmiernie suge'ruje się odnośnymi tekstami,
szczególnie Schtickiem, skąd wzięły się · w jego pracy stwierdzenia o nagminnym
pijaństwie i lenistwie wśród górnośląskich chłopów, jako jednej z przesłanek
niskiego poziomu ich gospodarki rolnej i słabego jej rozwoju, Losów śląski�go
chłopstwa, jego położenia spowodowanego charakterem i przebiegiem reformy rol
nej {wiadomo, że eksploatatorskiej i krzywdzącej jak cała „pruska droga") nie
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można kwitować· cytowaniem wypowiedzi na pewno tendencyjnych, zatem podejrza
nych i w niejednym oszczerczych. Rzecz trzeba było skontrolować. Oczywiście zdaję 
sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. W pewnej jednakże mierze, tam 
gdzie landracL Schiick i in. powołują się na fakty, szczególnie podkreślając 
ich masowość, twierdzenia ich można było sprawdzić. Idzie mi tutaj o dwa ogrom
ne zespoły źródeł, bezwzględnie wiarygodnych, mianowicie o szczegółowe akta Ko
misji Generalnej dla Sląska i o zachowane w dużych zespołach śląskie księgi grun
towe. Autor wspomina o tych aktach we Wstępie, ale niesłusznie je lekceważy 
{s. 12). Nie jest bowiem prawdą jednostronność akt Komisji Generalnej, gdyż 
były one wynikiem dwustronnego postępowania. Drobiazgowość ich dodaje im 
wartości i nie jest jasne, w jakim sensie „nie mają one dla badacza specjalnego 
znaczenia'', Co więcej, Autor użala się, iż nie może wypowiedzieć się o wiarygod
ności danych statystycznych Komisji Generalnej nie dysponując innymi, niezależ
nymi danymi źródłowymi (s. 11). Wydaje mi się, że znakomitą możliwość dają tu 
właśnie archiwalia Komisji Generalnej. Kontrola przeprowadzona parte pro toto 
wiele mogłaby tu powiedzieć. Niesłusznie też pominął Wiatrowski księgi gruntowe. 
To prawda, że liczba ich jest olbrzymia, ale też nikt nie wymaga przebadania ich 
wszystkich. Gospodarstwa uwłaszczone odszukać jest w nich bardzo łatwo i równie 
łatwo jest prześledzić następnie losy regulowanych gospodarstw: z największą 
dokładnością są w nich odnotowane kolejne aliencje i nabytki, tak samo dzieje 
ich hipotecznych odszkodowań za przeprowadzaną reformę itd. Nie jest to oczywiś
cie obraz pełny, ponieważ nie mówi nic o niehipotecznym zadłużeniu, niemniej 
informuje o ewentualnych licytacjach. Autor wielokrotnie przeciwstawia tempo, 
rezultaty i konsekwencje dla chłopów reformy w różnych częściach Sląska (głów
nie w rejencjach). Księgi gruntowe dały mu tutaj możliwość przeprowadzenia 
obserwacji (na próbkach) bardziej konkretnych. 

. Przynajmniej w pewnej części rodzaj wykorzystanych przez Autora źródeł po
<:iągnął za sobą jeszcze jeden niedostatek, tym razem już ogólnej metodycznej 
natury. Mianowicie Wiatrowski, choć dobrze zna prace S. Wysłoucha, J. Janczaka 
i wcześniejszych autorów na ten temat, nie stara się w dostatecznej mierze uwzględ
nić w swych wywodach rejonizacji rolnictwa. Okoliczność to wprawdzie mniej 
istotna w odniesieniu do stosunków feudalnych, ale za to jedna z najbardziej 
charakterystycznych dla rozwijającego się i rozwiniętego kapitalistycznego rolnictwa. 
Praca Autora zaś to nic innego, jak proces narodzin tego rolnictwa na Sląsku. 
Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, tym bardziej wszędzie tam, gdzie materiał 
statystyczny operuje tylko obszarami poszczególnych rejencji. Kiedy indziej jed
nakże możliwości takie istniały, lecz Autor ich, niestety, nie wyzyskał. 

Nie jest wykluczone, że rodzaj wykorzystanych źródeł mógł spowodować też 
pewne nieporozumienia. Dla przykładu można przytoczyć informacje landratów 
o liczbie gospodarstw chłopskich świadczących jeszcze pańszczyznę w połowie
XIX w., z czego Autor wyciąga poważne wnioski. Trzeba sobie jednakże zdać
sprawę, iż liczby podane przez urzędników nie informują zupełnie o ilości ówczes
nych pańszczyzn. Znam bardzo szczegółowo recesy z szeregu powiatów i wiem, że
najczęściej powinności masowo znoszone po 1850 r. były zupełnie minimalne
w swoim wymiarze. Stąd więc - jak się obawiam - może i ich rola w ówczes
nej gospodarce folwarcznej jest u Autora oceniona przesadnie. W treści swej i skut
kach recesy po połowie XIX w. były czymś zupełnie innym niż w po;,rzednim
półwieczu.

Trafiają się też w pracy terminologiczne nieścisłości, głównie prawniczej na
tury, jak utożsamianie regulacji i reluicji, uwłaszczenia i reluicji, np. nagłówki 
tabel na s. 63 itd. Są to jednak drobiazgi, skoro wynikające stąd nieporozumienia 
łatwo dają się rozwikłać po dokładniejszym wczytaniu się w tekst. 

Wypowiedziane tutaj zastrzeżenia i uwagi nie zmieniają pochlebnej oceny pra-

•
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cy, która daje nie tylko w zasadzie prawidłowy, ale i pogłębiony syntetyczny 
obraz jednego z najważniejszych procesów w gospodarczych dziejach $ląska XIX w. 
Szczególną przy tym pozycję daje mi, jako recenzentowi, fakt, iż Wiatrowski naj
częściej polemizuje z moimi wcześniejszymi pracami, w niejednym je uściślając 
i prostując zawarte w nich oceny. Pewne jego zarzuty wydają mi się polegać na 
nieporozumieniu (np. płynącym z pominięcia przez Autora tzw. regulacji „pozor
nych"), są to jednakże drobiazgi bez znaczenia. 

Kazimierz Orzechowski 

DEUTSCHE SOZIALGESCHICHTE. DOKUMENTE UND SKIZZEN, t. I, 1815-
1870, wyd. W. Pols, Miinchen 1973, ss. XVII, 398; t. II, wyd. G. R. Ritter i J. Kocka, 
Milnchen 1974, ss. X, 458. 

Obszerne wydawnictwo zawiera fragmenty źródeł drukowanych, w t. I głów
-nie pamiętników, w t. II źródeł bardziej zróżnicowanych (np. artykułów z czaso
pism różnego rodzaju, przemówień parlamentarnych, wydawnictw statystycznych, 
jakkolwiek materiał statystyczny przerzucono do osobnej- książki Sozialgeschicht
liches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914, wyd. 
G. Hohorst, J. Kocka i G. A. Ritter, Milnchen 1974). Wydawnictw podobnych od 
1945 r. ukazało się sporo (także i w Polsce), mają one ograniczoną wartość nauko
wą, natomiast większą czy mniejszą, zależnie od poziomu, popularyzacyjną. Termin
historia społeczna nie jest, jak wiadomo; rozumiany jednoznacznie. W tym wypadku
przyjęto jego szerokie granice, gdyż nie brak i kwestii mieszczących się w pojęciu
hiatorii politycznej (np. spora grupa_fragmentćw odnoszących się do funkcjonowa
nia cenzury) lub zbliżających się do dziejów kultury (np. język czy szkolnictwo).
Regułą jest podawanie fragmentów krótkich, najwyżej kilkustronicowych (w t. I
jest ich 195, w t. II 203). Opisywanych czy ilustrowanych zagadnień jest bardzo
wiele (ważniejsze z nich to w t. I opisy miast, poszczególne grupy społeczne czy
zawodowe, warunki pracy, zwyczaje, komunikacja, w t. II - uprzemysłowienie,
demografia, społeczność mieszczańska, komunikacja, handel i banki, technika i prze
mysł, warunki pracy w przemyśle, rolnictwo, wojsko, mniejsze grupy społeczne,
drobnomieszczaństwo, własność i wykształcenie, szczyty społeczeństwa, walki spo
łeczne), w t. II wydawcy usprawiedliwiają się, że dla skrócenia opuścili parę
osobnych rodziałów (szkoła, kościół, rozrywki).

Oba tomy dość wyraźnie się różnią. W t. I więcej m1eJsca zajmują sprawy 
społeczne w ściślejszym tego słowa znaczeniu, w t. II jest wiele zagadnień gospo
darczych. Są i inne różnice. Oparcie się na pamiętnikach spowodowało, że w t. I 
nacisk spoczywa bardziej na opisach, nieraz barwnych, natomiast w t. II znacznie 
więcej jest materiału faktycznego, w tym także liczbowego. Odmienny jest układ 
(w t. I 4 rozdziały, w t. II 4 części z 13 rozdziałami), a także opracowanie edy
torskie. W t. I tytuły dotyczą grup po kilka czy kilkanaście tekstów, w t. II na ogół 
zagadnienia oznaczone tytulikami ilustrowane są każde jednym tekstem. W t. I 
zrezygnowano z objaśnień, co w jakiejś mierze kłóci się z walorami popularyza
dyjnymi (często nie wiadomo, jakiego roku dotyczy opisywane zjawisko - data 
wydania -pamiętnika w niczym nie pomaga - niekiedy także miejsca, w którym 
się działo); dla niespecjalisty nie zawsze jasne są inne realia historyczne (nazwiska, 
instytucje, ustawy). W t. II zastosowano inną metodę, objaśniając nawet dość znane 
zjawiska (np. 18 sprawa kanałów, s. 19 kontrybucja francuska). I tu jednak Wy
dawcy nie interweniowali, gdy urywek zawiera nieścisłości. Inny jest też charakter 
wstępów przed każdym rozdziałem, liczniejszych, obszerniejszych i bardziej nasyco
nych faktami w t. Il. 
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Przy szerokich granicach his�orii społecznej liczba źródeł jest tak ogromna 
(nawet dla t. I z jego sięganiem głównie do pamiętników, a co dopiero dla t. II), 
że trudno wskazywać na braki. Gdy o tematykę chodzi, więcej braków jest w t. I, 
który jakby był próbą, rozszerzoną i pogłębioną w t. II (nie przeszkadza to, że 
t. I przyjemniej się czyta, z t. II można ?,'Ydobyć więcej materiału, choć niekiedy
nasuwają się wątpliwości, czy poszczególne fragmenty nie mają zbytnio charakteru
opracowań, tyle że współczesnych). Trafiają się pewne usterki w układzie, np.
opis Lipska (I, 168 nn.) bardziej pasowałby do opisów miast w rozdz. I, połącze
nie w t. II w jednej części rolnictwa i wojska, choć uzasadnione tym, iż były to
<:zynniki prekapitalityczne i feudalne, jest nieco sztuczne. Brakuje też pełnej kore
lacji między tomami, niekiedy zagadnienia, których ewolucja w ciągu całego XIX w.
była charakterystyczna, zaznaczone są tylko w jedym tomie, a w innych wypad
kach (np. pojedynki) bez wyraźnej potrzeby mowa jest o nich w obu tomach.
Stosunkowo słabo uwypuklone jest zjawisko zróżnicowania geograficznego Niemiec.
O sprawy polskie zahacza ledwie parę fragmentów. Spisy literatury zawierają
tylko prace wyzyskane w każdym tomie, ale i tak są obszerne. W t. I ograniczono
się do indeksu geograficznego, a w t. II do rzeczowego, zresztą wcale udatnego.

Przy takich czy innych zastrzeżeniach-znaczna większość urywków jest cieka
wa, a mimo pochodzenia z przekazów drukowanych przeważnie mało znana lub 
zapomniana. 

Adam Galas 

L. S c  h o  f e  r, THE FORMATION OF A MODERN LABOR FORCE: UPPER
SILESIA, 1865-1914, Berkeley, California, Los Angeles and London. - University 
of California Press 1975, ss. XVI, 256.

Recenzowana praca wywodzi się z kręgu „szkoły" prof. Hansa Rosenberga, 
który - po wyemigrowaniu z. Niemiec hitlerow:ikich do Stanów Zjednoczonych -
zaczynając od 1940 r. starał się rozbudzić tam zainteresowania problematyką gospo
darczą i społeczną Niemiec wilhelmińskich, a także innych krajów Europy środ
kowo-wschodniej tego okresu 1, Rosenberg zainicjował podjęcie przez młodych 
historyków amerykańskich szeregu konkretnych tematów z tej dziedziny. Również 
i recenzowana książka powstała w swej pierwotnej wersji jako praca doktorska 
pisana pod kierunkiem Rosenberga, który w decydujący sposób ukształtował „wi
zję historii i dziejopisarstwa" jej Autora 2. Jednak na jej ostateczne ukierunkowa
nie czy zakres podjętych problemów wpłynęło w niemniej istotny sposób środo
wisko młodych amerykańskich historyków z zakładów historii gospodarczej i histo
rii Europy Uniwersytetu Pensylwańskiego w Filadelfii. Prace niektórych z nich, 
jak np. G. D. Feldmanna, były już w Polsce znane i recenzowane a. W sumie 

1 Na zjetdzie historyków amerykańskich w 1940 r. prof. Rosenberg wystąpił 
z referatem Political and Social Conseąuences of the GTeat Depression in CentTal
EuTope, 1873-1896, przedrukowanym następnie w brytyjskim „Economic History 
Review", por. H. R o s e  n b  e r g, GTosse DepTession und BismaTckzeit. WiTtschafts
ablauf, Gesellschaft und Politik in MitteleuTopa, Berlin 1967, s. VII; z tego okresu 
pochodzi też artykuł: H. R o s e  n b  e r g, The Economic Impact of ImpeTial Ger
many: AgTicultuml Policy (Journal of Economic History, 1943, nr 3, s. 101-107).

2 L. S c  h o  fe r, The FoTmation of a Modern Labor Force... s. XV; wszystkie
dalsze odnośniki do recenzowanej ksi�żki podawane są w nawiasach w tekście. 

3 G. D. F e  1 d m  a n, Army, Industry and Labor in GeTmany 1914-1918, Prin
ceton N. J. 1966; por. też recenzję A. Galasa: ,,Sląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka", R. X.XV, 1970, s. 700-702.
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jednak ich osiągnięcia, zwłaszcza w historii spqłecznej, zasługiwałyby na znacznie 
większą uwagę, tym bardziej że od lat reprezentują nurt rozszerzający zakres tej 
dyscypliny na problemy pomijane do niedawna w badaniach historycznych 4• 

Wprawdzie Schofer nie obejmuje w swojej pracy pełnego katalogu spraw skła
dających się na obraz klasy robotniczej te·go typu, jaki ukształtowała kapitali
styczna industrializacja i związane z nią przeoranie całej struktury społecznej, po
mijając takie zagadnienia, jak rodzina robotnika, jej obyczaje czy kultura mate
rialna i duchowa, to jednak wybiera z tego katalogu dostatecznie wiele szczegó
łowych pytań badawczych, aby móc odpowiedzieć na swoje pytania podstawowe: 
jakie czynniki zadecydowały o ukształtowaniu się na Górnym $ląsku „nowoczesnej 
siły roboczej", jak przebiegał tutaj ten proces, jakie były wyznaczniki jego zakoń
czenia? Historyk JDarksista może wprawdzie zakwestionować posługiwanie się 
przez Schofera pojęciem „nowoczesnej siły roboczej" (modern labor force), sądzę 
jednak, że chodzi tu nie tyle o jakieś zasadnicze różnice metodologiczne, ile raczej 
terminologiczne, a także o kąt widzenia, pod jakim rozpatrywane będą procesy 
kształtowania się klasy robotniczej. Schofer dąży bowiem nie do wyznaczenia 
głównych etapów rozwoju tej klasy jako grupy społecznej wyodrębnionej w sen
sie „obiektywnym", egzogenicznym, z wyznacznikami tkwiącymi zarówno poza 
nią samą, jak i poza stosunkiem robotnik-przedsiębiorca, a więc wynikającymi 
z przemian struktury całego społeczeństwa, ani też - etapów jej kształtowania się 
,,subiektywnego", endogenicznego, etapów narastania jej świadomości i samodziel
nej aktywności politycznej (leninowskie rozróżnienie klasy „w sobie" i klasy „dla 
siebie"), ale do zbadania procesu ukształtowania się tej klasy jako grupy spo
łeczno-zawodowej, osiągnięcia przez nią takiego stopnia rozwoju ilościowego i ja
kościowego, który umożliwiłby pełne, tzn. korelujące ze wzrostem produkcji, za
spokojenie potrzeb przemysłu w dziedzinie siły roboczej 5. Nie oznacza to jednak 
ograniczenia zasięgu pracy wyłącznie do spraw możliwości zdobycia przez prze
mysł siły roboczej, ilościowego wzrostu jej szeregów czy podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. Z jednej strony problem rekrutacji rzuca Schofer na szersze tło sto
sunków społecznych na $1ąsku, i to z uwzględnieniem tzw. przeżytków feudalnych 
hamujących proces kształtowania się rynku siły roboczej (temu zagadnieniu po
święcone są rozdziały 2 i 4) oraz - wyjątkowo ważnych w warunkach tego regio
nu - narodowo-politycznych czynników tego procesu (rozdz. 3). Z drugiej zaś 
strony Autor nie ogranicza rozpatrywania stosunków między robotnikami i przed
siębiorcami wyłącznie do sfery produkcji i materialnego położenia załóg (poświę
cony jest jej rozdział 7), ale uwzględnia też problemy społeczne w tradycyjnym 
znaczeniu tego słowa, jak zagadnienia dyscypliny pracy, w tym przede wszystkim 
sprawy fluktuacji i absencji (rodz. 7), czy zagadnienia mieszkaniowe (s. 84 nn.), 
opieki społecznej (s. 91 nn.), a przede wszystkim wytworzenia się stałego, dziedzi
cznego trzonu (Arbeiterstamm) grupy górniczo-hutniczej (s. 79 nn. i 143 nn.), oraz 
problemy już nie tak „tradycyjne" - postaw robotników, i to zarówno w ich 
ogólnym narodowo-politycznym i klasowym aspekcie, jak i przejawów tych postaw 
na terenie zakładu pracy, a więc konkretnego stosunku poszczególnych załóg do 
ich pracodawców (s. 145 nn.). 

Rozpatrywanie zagadnień należących do drugiej z tych grup Schofer pod-

' Por. np. E. S h o  r te r, Sexual Change and IUegitimacy: The European E:r
perience (Modern European Social History, wyd. R. J. Bezucha, Lexington-Toron
to-London 1972, s. 231-296), lub: L. A. T i  l l y, I Fatti di Maggio: The Working 
Class of Milan and the Rebellion of 1898 (tamże, s. 124-160). 

5 Por. moje uwagi w tej sprawie: W. Dl u go b o r  ski, The Influ:r of Labour to 
Industry in the Countries of Central and Eastern Europe (1850-1918) Comite pour 
la Cooperation Internationale' en Histoire des Techniques, materiały z konferencji 
w Jabłonnej 27 VIII-1 IX 1973, s. 1-2). 
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porządkowywuje - moim zdaniem jak najbardziej słusznie - analizie specyficz
nego dla wschodnich prowincji Prus „paternalistycznego" charakteru stosunku 
przedsiębiorcy do robotnika. Znów kwestionować można trafność i adekwatność 
zastosowanego tu terminu. Na ów „paternalizm" składało się bowiem wiele równo
rzędnych zjawisk, jak wkrac.zanie przedsiębiorcy w sferę życia robotnika poza 
zakładem pracy, stosowanie szeregu przed> bądź wczesnokapitalistycznych elemen
tów wyzysku, dążenie do ograniczenia swobody zmiany miejsca pracy za pomocą 
czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych itp. - sprawy znane dostatecz
nie dobrze także i z polskiej literatury przedmiotu o. Zarazem historyczna geneza 
poszczególnych z nich mogła być wprawdzie różna (np. szereg ekonomicznych ogra
niczeń swobody porzucania pracy wywodziło się ze statutów tzw. kas brackich 
z drugiej połowy XVIII i pierwszej polowy XIX w., pewne specyficzne, nie wy
stępujące w Europie zachodniej uprawnienia przedsiębiorcy w stosunku do załogi 
wywodziły się z przejęcia przez niego tych uprawnień państwa, które aż do 1851 r. 
gwarantowała pruskim władzom górniczym tzw. zasada dyrekcyjna, bądź z na 
wpół feudalnego charakteru stosunków własnościowych i organizacji przemysłu 
górnośląskiego przed rewolucją 1848-1849 r.), w sumie jednak sprowadziła się do 
silnego ciążenia nad całokształtem stosunków społecznych i ustrojowo-politycznych 
Prus tzw. przeżytków feudalnych. W górnictwie ciążenie to było szczególnie dotkli
we, odczuwali je nawet górnicy w innych, nie tak silnie jak Prusy przesyconych 
tymi przeżytkami państwach niemieckich, np. w sąsiedniej Saksonii 1. Jeśli jednak 
nawet Autor nie wiąże wszystkich tych spraw w jeden skomplikowany splot tzw. 
specyfiki industrializacji Górnego Sląska i jej społecznych, a także narodowo-poli
tycznych aspektów, to jednak dostrzega je w całej rozciągłości i uwzględnia na 
kartach swojej pracy. Wystarczy wskazać chociażby na zagadnienie roli państwa, 
która w dotychczasowej - także i powojennej - historiografii zachodniej analizo
wana była prawie wyłącznie dla okresu przed 1851 bądź 1865 r., z ograniczeniem 
do spraw ściśle ekonomicznych i technicznych, a na ogół także i apologetyzowana s. 
Schofer widzi tę rolę znacznie szerzej, podkreślając także i jej wpływ na stosunki 
społeczne w przemyśle, dostrzegając - w okresie po osłabieniu bezpośredniego od
działywania państwa - jego nie mniej istotny wpływ pośredni, wynikający cho
ciażby z dążeń do umocnienia niemczyzny na Sląsku (s. 140 nn., 152 nn.). 

Równocześnie nie brak u Schofera powiązań zjawisk zachodzących w Zagłębiu 
Górnośląskim z procesami, jakie przechodził cały nasz kontynent, co - w przeci
wieństwie do niektórych zbyt „partykularnych" prac historyków polskich - pozwa
la należycie uchwycić specyfikę rozwojową tego regionu, choć dobór proponowa
nych przez Autora porównań nasuwa pewne wątpliwości, o czym piszę niżej. 

Sięgnięcie w niemal pełnym zakresie do literatury polskiej, nie znanej na ogół 
czytelnikowi zachodniemu, chociażby wskutek bariery językowej, przy rzetelnym 
wykorzystaniu także i literatury w języku niemieckim, wszystkich ważniejszych 
źródeł drukowanych oraz podstawowego zrębu materiałów archiwalnych (Autor 
przebywał jako stypendysta przez z górą rok w naszym kraju) czyni z pracy Scho-

6 Por. zwłaszcza: J. J o  ń c z y  k, O niektórych formach uzależniania robotników
od przedsiębiorcy na Górnym Sląsku (Czasopismo Prawno-Historyczne, 1955, nr 8, 
s. 203-256); S. K o  w a 1 s k a, Robotnicy w górnictwie i hutnictwie rządowym Kró
lestwa Potskiego (1831-1863) (Polska Klasa Robotnicza. Studia Historyczne, 1970,
nr 1, s. 60 nn.).

1 Por. F. E n g e 1 s, Bericht ii.ber die Knappschaftsvereine der Bergarbeiter in 
den Kohienwerken Sachsens (Marx, Engels, Lenin, Stalin zur deutschen Geschichter 

t. II/1, Berlin 1954, s. 860 nn.).
s W. O. H e n d e r s o n, The State and the Industrial Revolution in Prussio..

1740-1870, Liverpool 1958, zwłaszcza s. 1-20; K. F u c h s, Vom Dirigismus zum 
Liberalismus. Die Entwicklung Oberschlesiens als preussisches Berg- und Hii.tten
revier ... , Wiesbaden 1970, s. 49-63 i 260 nn . 
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fera niezwykle pożyteczne dla anglosaskich czy w ogóle amerykańskich i zachod
nioeuropejskich historyków, ekonomistów i socjologów kompendium wiedzy o spo
łecznych aspektach industrializacji największego w Europie środkowo-wschodniej 
ośrodka przemysłowego. Byłoby jednak poważnym uproszczeniem ograniczać rolę 
książki Schofera wyłącznie do funkcji informacyjnej czy funkcji rozpowszechnia
nia w świecie anglosaskim osiągnięć polskiej nauki historycznej e. Autor prezentuje 
szereg ciekawych koncepcji, które z jednej strony uzupełniają i pogłębiają dotych
czasowe osiągnięcia naszej literatury z tej dziedziny, z drugiej zaś poszerzają ogól
ną, teoretyczną znajomość społecznych aspektów industrializacji w krajach Europy 
środkowo-wschodniej. Autor jako historyk amerykański patrzy przy tym na sprawy 
nie tylko Górnego Sląska, ale i całego naszego kontynentu iiiejako ,,z zewnątrz", 
z bardziej ogólnego punktu widzenia aniżeli niejeden historyk polski czy w ogóle 
środkowoeuropejski, co przy równoczesnym wnikliwym i wszechstronnym poznaniu 
stosunków badanego regionu pozwala mu o wiele lepiej w odniesieniu do indu
strializacji Zagłębia Górnośląskiego wyważyć akcenty między tym, co ogólne, ,,ty
powe", a tym, co regionalne, ,,specyficzne". Stąd książka Schofera winna zaintere
sować szeroki krąg polskich historyków, i to nie tylko specjalistów z zakresu 
spraw społecznych i gospodarczych. Nasze badania z tej dziedziny, co widać cho
ciażby na przykładzie opublikowanego ostatnio kolejnego tomu zbiorowej Historii 

Sląska, ograniczały spojrzenie na społeczne aspekty industrializacji z jednej strony 
do spraw rekrutacji, prawie wyłącznie kwantytatywno-demograficznych, z drugiej 
zaś - do jej bezpośrednich skutków ekonomiczno-społecznych, a więc analizowa
nia materialnych warunków położenia proletariatu, skąd, często w sposób uprosz
czony, szukano przejścia do ukazania najwyższych form jego świadomości - roz
woju ruchu robotniczego 10. Dopiero ostatnie badania historyków warszawskich 
nad klasą robotniczą Królestwa Kongresowego rozszerzyły kwestionariusz pytań 
z tej dziedziny na sprawy obyczajów, wykształcenia, modelu rodziny, kultury du
chowej itp., umożliwiając bardziej nowoczesne przedstawienie społecznych aspektów 
industrializacji. Również w sposób bardziej wszechstronny niż dotychczas naświet
lone zostały mechanizmy napływu siły roboczej ze wsi do przemysłu 11, 

Tego rodzaju ujęcie znajdziemy też w pracy Schofera, który stara się nie trak
tować tych spraw w sposób mechaniczny, analizując bodtce i antybodźce skłania
jące ludność wiejską do zmiany miejsca pracy (s. 61} nn.). Opiera się tu na stoso
wanym od dawna w amerykańskich badaniach nad migracjami rozróżnieniu na 
„push factors" i „pull factors" (s. 44), uzupełniając tezy W. A. Lewisa o warunkach 
industrializacji na obszarach o „nieograniczonych" zasobach siły roboczej 12, 

Uwzględniając w swych rozważaniach także rolnicze obrzeża zagłębia przemysło
wego Schofer zalicza i Górny Sląsk do tego rodzaju rejonów, i to co najmniej 

9 Taki wyłącznie informacyjny charakter, ograniczony zresztą wyłącznie do 
spraw ekonomicznych i geograficznych, miała wykorzystująca w równie szerokim 
zakresie co L. Schofer polską literaturę przedmiotu praca N. J. G. P o u n d  s a, 
The Upper Silesian Industrial Region, Indiana 1958. 

10 Historia Sląska, Ili PAN t. III/1: 1850-1890 pod red. S. Michalkiewicza, 
Wrocław 1976, rozdz. XVIII „Liczebność i struktura klasy robotniczej", rozdz. XIX 
,,Położenie klasy robotniczej" i rozdz. XX „Ruch robotniczy". 

11 A. ża r  n o w s k a, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914, War
szawa 1974, zwłaszcza rozdziały dotyczące ruchliwości społecznej (s. 157 nn.), ro
dziny i statusu rodzinnego (s. 205 nn.) oraz zróżnicowania wewnętrznego i oświece
nia elementarnego (s. 249 nn.); por. też: W. L. K a r w a c k i, Kultura i obyczaje 
robotników (Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. I/1: od przełomu XVIII

i XIX w. do 1870 r., pod red. S. Kalabińskiego, Warszawa 1974, s. 705 nn.). 
12 W. A. Le w i s, Economic Development with Unlimited Supplies of Labour

(The Economics of Underdevelopment, wyd .. A. N. Agarwala i S. P. Singh, New 
York 1963, s. 400 nn.). 
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do r. 1870, podkreślając jednak, że większość szukającej pracy w przemyśle lud
ności wiejskiej posiadała karłowate gospodarstwa rolne, a ponadto obciążona była 
„mentalnością przedindustrialną" (preindustrial mentality), co hamowało napływ 
tej ludności do górnictwa i hutnictwa oraz opófoiało jej stabilizację w przemyśle 
(s. 54 nn.). Stąd szczególne znaczenie miało dla przedsiębiorców ukształtowanie się 
grupy robotników kwalifikowanych, ustabilizowanych, trwale zwiolzanych z prze
mysłem. Schofer słusznie wskazuje, że wszystkie te czynniki, które określa jako 
,,paternalistyczne" (por. wyżej), miały m. in. na celu wzrost liczebny tej grupy, 
pogłębienie jej zależności od przedsiębiorców oraz nadanie jej charakt'eru' dzie
d�cznego (s. 131 nn., 143 nn.). W przeciwieństwie do dotychczasowych, polskich 
badań nad rozwojem górnośląskiej klasy robotniczej Schofer kładzie nacisk nie tyle 
na jej wzrost liczebny, ile raczej na analizę takich cech jakościowych, jak stan 
wykształcenia, umiejętności zawodowe, przydatność do wymogów nowej pracy czy 
zdolność podporządkowania się określonej dyscyplinie wewnątrzzakładowej, sło
wem na te wszystkie elementy, które określały stopień jej „nowoczesności". Po
dobnie jednak jak w wypadku określenia roli poszczególnych „push and pull fac
tors" na analizie powyższych zagadnień w książce Schofera ciąży słabość charakte
rystyczna dla wielu prac z zakresu historii społecznej, zwłaszcza Europy środko
wo-wschodniej. Chodzi tu o brak korelacji między kwestionariuszem pytań opar
tych na zakresie pojęć współczesnej socjologii a zakresem pojęć i sposobem patrze
nia na rzeczywistość, jakie charakteryzowały powstałe przed blisko 100 laty źród
ła. Uwzględniając przy tym występujące w nich luki, uniemożliwiające staty
styczne uchwycenie niektórych procesów bądź ograniczające ich egzemplifikację 
liczbową jedynie do pojedynczych, indywidualnych przykładów (por. np. s. 93, 
94 i 133), zrozumiałe jest, że wiele zjawisk przedstawia Schofer w sposób 
hipotetyczny, odwołując się nie tyle do źródeł, ile raczej do zinterpolowania właś
ciwego im miejsca w stworzonym przez niego „modelu". Tego rodzaju podejśc:i.e 
stanowi jedną z zalet pracy, zmuszało bowiem Autora nie tylko do uwzględnienia, 
ale i wzajemnego powiązania wszystkich czynników oddziaływający$ na proces 
formowania się „nowoczesnej siły roboczej". Grozi to oczywiście pewnymi uprosz
czeniami, zwla:;z:cza w sprawach pośrednio tylko związanych z głównym tematem 
pracy, jak np. niektóre aspekty zagadnień narodowościowych. Oczywiście można 
dyskutować, czy w warunkach górnośląskich można bez ich wszechstronnego na
świetlenia zrozumieć węzłowe problemy społeczne. 

Wielkie aglomeracje przemy�łowe Europy środkowo-wschodniej i wschodniej 
charakteryzowały się z reguły zróżnicowanym składem etnicznym, choć oczywiś
cie geneza tego zróżnicowania mogła być różna. Różny mógł być również stosunek 
między poszczególnymi narodowościami, przy czym najczęściej występowały tu 
dwa układy: równe prawa dla przedstawicieli wszystkich narodowości, z tym że 
jedna z nich mogła zdobyć pozycję dominującą wskutek swojej przewagi liczebnej 
i kulturowej (jak np. element anglosaski w aglomeracjach przemysłowych USA), 
albo też jedna z grup narodowościowych zajmowała pozycję uprzywilejowaną, 
w rezultacie bądź dominacji ekonomicznej, bądź oddziaływania czynników insty
tucjonalnych, zwłaszcza państwa (oczywiście oba czynniki mogły też występować 
równolegle). Ten ostatni układ dominował w aglomeracjach przemysłowych mo
narchii austro-węgierskiej, imperium carskiego, a przede wszystkim Rzeszy Nie
mieckiej. Schofer widzi te problemy (s. 34 nn., 154 nn.), ale nie specyfikuje „obiek
tywnych" i „subiektywnych" czynników germanizacji, które w warunkach górno
śląskich mogły niekiedy znajdować się w tych samych rękach, wtedy zwłaszcza, 
gdy junkierscy przedsiębiorcy sprawowali funkcje administracyjne (np. landratów) 
albo wywierali decydujący wpływ na działalność lokalnej adminiśtracji pruskiej 
czy popieranych przez państwo nacjonalistycznych organizacji niemieckich itp. Wy
daje się, że silniej należałoby zaakcentować na tym tle różnice w stosunkach na-

6 - Sobótka 1/1977 
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rodowościowych górnośląskiej klasy robotniczej przed i po okresie Kulturkampfu, 
kiedy to dopiero w całej pełni działać zaczął cały wachlarz instytucjonalnych 
czynników germanizacji obok oczywiście „naturalnych", ,,obiektywnych", które 
istniały także i wcześniej. 

Pewne uproszczenia można również zarzucić Autorowi przy analizie polskiego 
ruchu narodowego i jego wpływu na postawę czy świadomość robotników, co 
występuje zwłaszcza przy ocenie strajku w 1913 r. (s. 157), a wynika chyba ze 
skrótowego tylko przedstawienia tych zagadnień. To samo dotyczy spraw urbani
zacji i charakteru jej powiązań z procesami industrializacji oraz formowania się 
klasy robotniczej na Górnym Śląsku. Autor wydaje się utożsamiać. także i w tyn1 
rejonie proces napływu ludności chłopskiej do przemysłu z jej przepływem ze 
wsi do miasta (s. 19 nn., 84 nn.). Tymczasem właśnie w warunkach górnośląskich, 
podobnie zresztą jak w większości zagłębi węglowych Europy środkowo-wschod
niej, przeciwstawianie środowisk wiejskiego i miej:;kiego nie jest w pełni uzasad
nione. W pierwszych fazach industrializacji „miasto" reprezentowało tradycyjny, 
feudalny typ stosunków produkcji, struktury społecznej, cywilizacji. Przemysł no
woczesny, kapitalistyczny powstawał i rozwijał się w ośrodkach wiejskich, które 
nim stały się „miastami" pod względem zabudowy, struktury zatrudnienia, ,,stylu 
życia" mieszkańców itp., przechodziły przez stadium mieszane, industrialna-agrarne, 
kiedy we wszystkich tych dziedzinach współistniały elementy obydwu głównych 
kręgów kulturowo-produkcyjnych, o czym świadczy chociażby przytoczony przez 
Schofera. przykład ewolucji więzi społecznych osady Roździeń-Szopienice w latach 
1875-1899 (s. 83). 

Nie jest to bynajmniej dla głównego wątku pracy problem marginesowy, łą
czy się bowiem ściśle z rozwojem rynku siły roboczej, jego uwarunkowaniami spo
łecznymi i przestrzennymi. Fakt, że potencjalny kandydat na robotnika wielko
przemysłowego nie musiał ani opuszczać dolychczcrnowego mtej::sca zamie11zlrnnia, ani 
też zrywać całkowicie ze swym tradycyjnym· zawodem i środowiskiem, przyśpieszał 
rozwój tego rynku, choć oczywiście nie będzie to jeszcze rynek „doskonały", a więc 
z pełną mobilnością terytorialną i społeczną. Sprawy te były już poruszane wielo
krotnie w historiografii polskiej, jeśli nawet nie dotyczącej bezpośrednio Górnego 
Sląska, to w każdym razie regionów sąsiednich 1s, stąd żałować należy, że Autor 
zorientowany doskonale w naszej literaturze historyczno-społecznej nie wykorzystał 
tutaj jej osiągnięć. Przy innych sprawach bowiem, mimo szeregu na ogół słusznych 
akcentów krytycznych pod adresem niektórych prac polskich {por. s. 40-41), Scho
fer korzysta, jak wspomniano, w szerokim zakresie nie tylko z faktograficznego, 
ale także analityczno-metodologicznego dorobku tej literatury. Równocześn.ie po
szerza zakres jej zainteresowań, zwracając uwagę na zagadnienia pozornie �argi
nesowe, u nas nie doceniane, a z kolei cieszące się zainteresowaniem amerykańskich 
historyków społecznych, jak np. rozwój środków informacji na rynku siły robo
czej, jej rzetelność, skuteczność, powszechność itp. (s. 66-67). Oczywiście sam nie 
był w stanie przedstawić tego rozwoju, ograniczając się do podania kilku przy
kładów. Ale chyba w tej, a także w kilku innych sprawach jego dążenia do syn
tetycznego i możliwie wszechstronnego naświetlenia analizowanych procesów po
zwalają dostrzec luki w naszej dotychczasowej tematyce badawczej, zachęcając do 
ich uzupełnienia. 

Owym szerokim horyzontom merytorycznym nie towarzyszy jednak równie 
szeroki zasięg terytorialny pracy. Schofer odnosi się wprawdzie sceptycznie· do tez 

1s Por. E. K a c z y ń s k a, Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod za
borami, Warszawa 1970; Por. np. G. Mi s s  a 1 o w a, Studia nad powstaniem Łódz
kiego Okręgu Przemysłowego 1815-1870, t. II: Klasa robotnicza, Łódź 1967, s. 35 
nn., 52 nn. 
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niektórych naszych historyków o ekonomicznej jedno$ci ziem polskich w dobie 
zaborów, ogarniającej także i Górny Śląsk, niemniej przyznaje, że nadgraniczne 
obszary Królestwa i Galicji stanowiły „a natura! hinterland for Upper Silesian 
industry" (s. 38), podając szereg przykładów zatrudniania w tym przemyśle robot
ników zza kordonu (s. 36, 70 nn.). Zgodnie ze źródłami, a także stwierdzeniami pol
skiej literatury przedmiotu, nie docenia, ale też i nie przecenia ich roli, podkreśla
jąc słusznie dominację elementu miejscowego, górnośląskiego. Stąd wiele uwagi 
poświęca strukturze wsi górnośląskiej, analizując, wśród jakich warstw znaleźć 
można było w kolejnych fazach industrializacji tak potrzebne dla rozwoju górnic
twa i hutnictwa rezerwy siły roboczej (s. 50 nn., 54 nn.). Skoro jednak nie tylko 
śląskie obrzeża zagłębia węglowego, ale i nadgraniczne powiaty polskie zalicza 
Autor do jego zaplecza, winien objąć podobną analizą również i te właśnie tereny. 
Oczywiście trudno wymagać, aby sięgał w tym celu do źródeł. Sądzę jednak, że 
w naszej najnowszej literaturze przedmiotu znalazłby dość potrzebnych danych 14• 

Mam również pretensje co do terytorialnego zasięgu, a raczej kierunku, prze
prowadzanych przez Schofera porównań. Podobnie jak w literaturze zachodnioeuro
pejskiej, a także współczesnych ocenach samych przemysłowców, dominuje tu Za
głębie Ruhry (por. np. s. 42, 105), napomyka się również o Anglii (s. 18-19, 60), 
czy nawet o Indiach (s. 61). Nie negując celowości porównań z krajem rozwoju 
„klasycznego" czy zagłębiem o zbliżonym profilu produkcyjnym, w pewnym sensie 
takż.e i składzie narodowościowym, a przede wszystkim leżącym w granicach tego 
samego państwa, sądzę, że przyszła komparatystyka procesów industrializacyjnych 
i ich aspektów społecznych zmierzać winna w nieco innym kierunku, a w każdym 
razie objąć o wiele szerszy zasięg krajów, a raczej stref naszego kontynentu. Nie 
chcę powtarzać tu ogólnie znanych stwierdzeń o typologii rozwoju obszarów na 

wschód i na zachód od Łaby, które mimo różnych wątpliwości l zastrzeżeń uzasad
niają tezę o dualizmie ekonomiczno-społecznego rozwoju Europy, co oczywiście 
rzutuje również na charakter kształtowania się zagłębi górniczo-hutniczych w obu 
strefach 1s. Stąd szukanie porównań· dla przebiegu tych procesów na Górnym śląsku
zmierzać winno, moim zdaniem, w trzech kierunkach: 

1. ukazania różnic ckonomicz;no-:ipolecznych (oczywi6cie przy ::szeregu wspól•
nych cech podstawowych) między rozwojem tego zagłębia a zagłębi zachodnioeu
ropejskich, nie wyłączając Ruhry, przy równoczesnej analizie, w jakim stopniu 
fakt przynależności tego ostatniego i górnośląskiego do jednego organizmu poli
tycznego różnice te - wraz z postępami procesów industrializacji, a następnie 
monopolizacji - niwelował; 

2. ukazania wspólnych cech rozwojowych Górnego Śląska i innych zagłębi
Europy środkowo-wschodniej (Dąbrowskie, Ostrawsko-Karwińskie, Donieckie), prze
jawiających się chociażby w takich cechach, jak dominująca w początkowych fa
zach industrializacji rola przedsiębiorstw magnackich czy utrzymywanie się - nie
kiedy aż do początków XX w. - tzw. przeżytków feudalnych, zwłaszcza w dzie
dzinie stosunków własnościowych i społeczno-prawnego statusu robotnika; 

3. ukazania na tym tle specyfiki Górnego Śląska, którego zasadnicze cechy
rozwojowe mieściły się wprawdzie w ramach typowych dla strefy „na wschód 
od Łaby", jednakże wykazywały szereg odmienności, wynikających m. in. z wy
jątkowo wczesnego jak na ten obszar zapoczątkowania industrializacji, a następ
nie z faktu przynależności do państwa pruskiego (por. pkt 1), czego nie należy 
bynajmniej, wzorem niektórych historyków zachodnich, sprowadzać wyłącznie do 

14 R. C h o m  a ć, Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX
i XX w., Warszawa 1970, zwłaszcza s. 41 nn. 

1s Por. W. D ł u g  o b  o r,s k i, Peasent Economy in the Coal and Smelting
Regions od Middle-East Europe before and during the Early Period of Industrializa
tion (Studia Historiae Oeconomicae, 1975, nr 10, s. 125 nn.). 
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skutków dodatnich, choć oczywiście stawiało ten region na pozycjach „pośrednich", 
tzn. równoległego występowania czy przenikania cech rozwojowych wschodnio
i zachodnioeuropejskich, a nawet dominacji tych ostatnich w niektórych dziedzi
nach i stadiach rozwojowych. 

Oczywiście pełne uzasadnienie i zanalizowanie tego rodzaju porównań nie było 
i nie mogło być zadaniem Autora recenzowanej monografii. Sądzę jednak, że nawet 
samo ich zasygnalizowanie na konkretnym przykładzie kilku węzłowych dla pracy 
zagadnień wzbogaciłoby jej walory ponadregionalne, do których Schofer zdaje się 
przywiązywać niemałą wagę (por. zwłaszcza s. 2-3 czy 163-164). Zresztą i w obec
nej postaci są one niewątpliwe. I tak jak industrializację Górnego Sląska trudno 
zaliczyć do zjawisk wyłącznie lokalnych, tak i interesującą monografię amerykań
skiego Autora o jej aspektach społecznych - do literatury „regionalnej". Historycy 
polscy winni być wdzięczni Schoferowi. za twórcze przewartościowanie i spopulary
zowanie ich dorobku, jak również za ukazanie i próby rozwiązania szeregu nowych 
problemów z dziejów największego skupiska naszej klasy robotniczej, historycy, 
a także socjologowie innych krajów, zwłaszcza anglosaskich - za rozszerzenie ich 
horyzontów poznawczych o nowe zagadnienia, za ukazanie jednego jeszcze szczegó
łowego .,,modelu" towarzyszących industrializacji przemian społecznych, pozwalają
cego skorygować i udoskonalić „model" ogólny. 

Wacław Długoborski 

F. B i a ł y, NIEMIECKIE OCHOTNICZE FORMACJE ZBROJNE NA SLĄSKU
W LATACH 1918-1923, Katowice 1976, s. 210.

Dzieje niemieckich ochotniczych formacji zbrojnych po I wojnie światowej cie
szyły się i cieszą się nadal dużym zainteresowaniem w literaturze, a przede wszyst
kim w niemieckiej nacjonalistycznej literaturze popagandowej, która wyprzedzała 
pod tym względem badania naukowe. Swiadczą o tym liczne tomy różnorakich 
opracowań, wspomnień, pamiętników, powieści dotyczących poszczególnych for
macji, czy też będących próbą przedstawienia całego ruchu. Także i w polskiej 
literaturze historycznej wielokrotnie zwracano uwagę na znaczenie i funkcje owych 
formacji, a przede wszystkim na ich rolę w kształtowaniu stosunków polsko-nie
mieckich na obszarach objętych sporem narodowym, czy też na postawę całego spo
łeczeństwa niemieckiego. Jednakże nie mieliśmy dotąd w literaturze polskiej w mia
rę możliwości pełnego ujęcia tego problemu. Omawiana książka pióra F. Białego, 
pracownika Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, wydana przez 
Sląski Instytut Naukowy w Katowicach, stanowi pierwszą w polskiej literaturze 
historycznej próbę wyczerpującego przedstawienia dziejów niemieckich formacji 
ochotniczych na całym Sląsku w latach 1918-1923. Jej pionierskiego charakteru 
nie odbiera opublikowanie w 1969 r. pracy Z. Szymańskiego o niemieckich korpu
sach ochotniczych na Górnym Sląsku, opartej na bardzo wycinkowej podstawie 
źródłowej, dającej obraz uproszczony, fragmentaryczny i budzący wiele krytycz
nych uwag ze względów metodycznych i metodologicznych. 

Praca Białego składa się z trzech rozdziałów, ułożonych chronologicznie. Każdy 
z nich ukazuje odmienne warunki działania niemieckich formacji ochotniczych, wy
nikające tak z sytuacji wewnętrznej w państwie niemieckim, jak i układu stosun
ków polsko-niemieckich. Wykazując przemiany organizacyjne, Autor zarazem zwra
ca uwagę w sposób trafny na postępujący naprzód proces pogłębiania reakcyjnego, 
a nawet wręcz bandyckiego charakteru owych formacji. Na uwagę za
sługuje aneks, na który składają się krótkie biogramy członków for
I'l'Mcji ochotniczych, związanych w okresie późniejszym z ruchem narodowosocja-
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listycznym odgrywających w niµi poważną rolę. Pracę kończą uwagi, będące 
interesującą próbą ukazania roli i znaczenia owych formacji dla dziejów Sląska, 
a czasami nawet i całych Niemiec, oraz bibliografia wykorzystanych prac. Szkoda, 
że w książce zabrakło miejsca na indeks nazwisk oraz na mapki i zestawienia ta
belaryczne. 

Omawiana książka została przygotowana na podstawie bardzo szerokiej kwe
rendy, którą zostały objęte archiwa polskie, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 
współczesna prasa śląska, bogata literatura przedmiotu, ze szczególnym uwzględ
nieniem tak licznej do tego tematu literatury pamiętnikarskiej. Autor niejednokrot
nie musiał sięgać do materiałów wtórnych, pozornie nie wnoszących do ,tematu nic 
ważnego, akta bowiem formacji ochotniczych przed wojną zgromadzone w archi
wach berlińskich, które mogłyby przynieść odpowiedzi na wiele pytań stawianych 
w czasie badań, zostały spalone w czasie wojny. Jak można' sądzić z niektórych 
publikacji ogłaszanych drukiem w RFN, kwerenda przeprowadzona w tamtych 
archiwach mogłaby jeszcze wzbogacić ustalenia Białego. 

Charakter bazy źródł6wej, konieczność budowania obrazu z bardzo drobnych 
niejednokrotnie informacji, często . różnych w odniesieniu do różnych formacji 
ochotniczych, zadecydował o wYnikach badań Autora omawianej książki, o nie
równomiernych i nieporównywalnych często ustaleniach, o obrazie niejednakowo 
podbudowanym ustaleniami faktograficznymi. 

Szczególnie wiele starań Autor poświęcił przedstawieniu strony organizacyj
nej niemieckich formacji ochotniczych na Śląsku, starając się dać informacje 
o wszystkich formacjach ochotniczych powstałych i działających na terenie całego
Śląska, bez jakiejś selekcji czy hierarchizacji, podyktowanej liczebnością, aktyw
nością i znaczeniem poszczególnych oddziałów. Ustalenia faktograficzne, bardzo
szczegółowe, tworzą obraz niejednolity, nie pozwalając często na wyjaśnienie
w sposób porównywalny tych samych problemów dotyczących różnych formacji.
To z kolei zadecydowało,· że w pracy przeważają relacje materiałowe, a uwagi
syntetyczne, próby oceny całokształtu zjawiska z konieczności zostały bardzo ogra
niczone. Zainteresowany przede wszystkim poszukiwaniami informacji o charakte
rze organizacyjnym, relacjonowaniem faktów mówiących o działalności antyrewo
lucyjnej i antypolskiej, przejawami wprost zbrodniczych, kryminalnych gwałtów
antypolskich, mniej uwagi Autor poświęcił, przede wszystkim przy omawianiu wy
darzeń w okresie III powstania śląskiego, rzeczywistej działalności wojskowej tych
formacji. A wiadome jest o bardzo poważnej roli owych formacji w zmaganiach
zbrojnych.

Formacje ochotnicze w tym czasie w Niemczech działały niemal na obszarze 
całego państwa, chociaż nie wszędzie występowały jednakowo licznie i były rów
nie aktywne. Śląsk z racji natężenia konfliktów społecznych i narodowościowych, 
a przede wszystkim wydarzeń towarzyszących trzem powstaniom, był obszarem 
o sżczególnym nasyceniu formacjami ochotniczymi. Autor wielokrotnie wspomina
o zainteresowaniu Śląskiem ze strony formacji czy pojedynczych osób z innych
regionów. Wyrażało się to najwyraźniej w przybywaniu całych oddziałów lub
poszczególnych o�ób z innych regionów, aby służyć w tych formacjach. Było to
szczególnie widoczne w okresie III powstania śląskiego. W książce poza uwagami
ogólnymi o istnieniu takich zjawisk nie mamy niestety próby ustalenia, jaki był
odsetek procentowy w formacjach ochotniczych osób miejscowych, a jaki przy
byszów z innych stron państwa niemieckiegÓ, a przecież formalnie poszczególne
formacje zazwyczaj miały charakter lokalny. W całej książce wYraźnie występuje
niedosyt elementów porównywalnych między Śląslµem a innymi obszarami. W mo
im przekonaniu bez takiego porównania nie będzie można dokonać pełnej charak
terystyki omawianego zjawiska na śląsku, oceny znaczenia tych formacji dla roz
woju całokształtu procesów historycznych na tym terenie.

' 
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Wiąże się z tym jeszcze jedna sprawa. Wiadomo, że dla powstania ochotniczych 
formacji zbrojnych w państwie niemieckim szczególne znaczenie miały pierwsze 
doświadczenia z krajów bałtyckich, że przecież niektóre formacje działające na te
renie Sląska przez swoich oficerów, a nawet i szeregowych, niejednokrotnie na
V{iązywały do tradycji bałtyckich. W omawianej pracy powstanie owych formacji 
jest jednak powiązane przede wszystkim z wydarzeniami lokalnymi oraz natęże
niem dążeń narodowowyzwoleńczych ludności polskiej. 

Przedstawiając podłoże, na którym doszło do powstania owych formacji, Biały 
bardzo słusznie zwraca uwagę na znaczenie rozwoju ideologii volkistowskiej, która 
ułatwiała fascynację licznych grup ludności niemieckiej ideałami walki zbrojnej 
z zagrożeniem zewnętrznym oraz niebezpieczeństwem rewolucji proletariackiej. 
Autor zajmuje się przede wszystkim rekonstrukcją dziejów organizacyjnych owych 
formacji i wykazuje w sposób bardzo przekonywający przeradzanie się ochotni
czych formacji zbrojnych z organizacji wojskowych niejednokrotnie niemal w ban
dy kryminalne. Natomiast przyznaje, iż „problem tzw. ideologii Freikorpsów jest 
złożony" (180 s.), i poświęca, jak się wydaje, temu kapitalnemu zagadnieniu zbyt 
mało uwagi. Bo przecież owe formacje nie tylko prowadziły działalność zbrojną, 
wypełniały w sposób bardzo brutalny i w interesie najbardziej reakcyjnych kół 
niemieckich obowiązki policyjne, ale i równocześnie prowadziły bardzo ożywioną, 
ściśle określoną działalność propagandową. Działalność ta nie pozostawała bez 
znaczenia dla ukształtowania postaw szerszych warstw społeczeństwa niemieckiego, 

· powodując wyraźnie spolaryzowanie postawy wobec tych formacji. Wyrażało się
to w istnieniu zdecydowanych przeciwników, jak i gwałtownych zwolenników
owych formacji. Z dużą uwagą śledził Autor wszystkie przejawy związków między
tymi formacjami a narodzinami ruchu narodowosocjalistycznego na śląsku. Zgro
madził bardzo dużo interesujących dowodów, potwierdzających tezy o integralnym
związku między pierwocinami narodowego socjalizmu, nie tylko zresztą na śląsku,
a działalnością korpusów ochotniczych. Jednakże, jak sądzę, procesu tego w pełni
nie wytłumaczy się bez analizy całej ideologii tych formacji.

Nacjonalistyczna literatura niemiecka wielokrotnie starała się wykazywać, iż
w formacjach ochotniczych wytworzyły się własne zwyczaje oparte na szlachetnych
cechach charakteru niemieckiego, sięgające niejednokrotnie do tradycji rycerskich
zakonów. Biały dostarczył wielu dowodów, że rzeczywisty obraz obyczajowości
w tych formacjach był inny, że opierał się na skrajnym szowinizmie, prowadzą
cym niejednokrotnie do gloryfikowania bandytyzmu. Można wyrazić żal, że Autor
nie pogłębił tego wątku swoich rozważań i nie dokonał jakiejś próby syntetycznego
scharakteryzowania obyczajowości freikorpslerów, podejmując polemikę z tezami
niemieckimi. W wielu miejscach Autor wspomina o dotacjach płynących z kręgów
przemysłowców i innych kapitalistów dla tych formacji. Jednakże problem finan
sowania owych formacji, odkrycia źródeł, z których pochodziły fundusze pozwala
jące na ich utrzymanie, nie został w pełni wyjaśniony. Ukazanie zmiany sposobu
finansowania formacji ochotniczych jest niesłychanie ważne i zapewne dostarczy
łoby wniosków pozwalających również na wyjaśnienie zmian w owych formacjach,
zachodzących przecież niezależnie nawet od ogólnopaństwowych zarządzeń praw
nych ograniczających ich działalność.

Charakteryzując poszczególne formacje Biały słusznie zwracał uwagę na ich
różnorodny skład klasowy. Z konieczności musiał swoje rozważania ograniczać do
uwag ogólnych, nie dysponując danymi liczbowymi. Interesujące było zwrócenie
uwagi na znaczną aktywność w owych formacjach młodzieży studenckiej i w ogóle
różnych kręgów inteligencji niemieckiej. Przedstawiając działalność poszczególnych
formacji ukazywał, jak wzajemnie splata się działalność owych formacji skierowana
przeciwko wystąpieniom rewolucyjnym z walką z polskimi dążeniami narodowo
wyzwoleńczymi, a także z wystąpieniami antyżydowskimi i antyfrancuskimi. W spo-
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sób sugestywny nakreślił Autor rolę, jaką odegrały formacje ochotnicze w nada
niu szczególnie brutalnego charakteru wszelkim przejawom walki z Polakami. 
Ten ponury obraz brutalnych gwałtów antypolskich, wraz z informacjami o związ
kach wielu członków korp�sów ochotniczych z rodzącym się ruchem narodowo
socjalistycznym, tłumaczy wiele z późniejszych postaw hitlerowców w okresie 
wojny. 

W tym miejscu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną sprawę. Jak wydaje 
się w świetle książki Białego, w pierwszym okresie działania owych formacji wy
stąpiła dość znaczna różnica między Górnym a Dolnym Śląskiem. Na terenie Gó'r
nego Śląska od razu zaczynały się silniejsze akcenty antypolskie, gdy na terenie 
Dolnego ślą<;ka p�zeważały akcenty antyrewolucyjne. Stopniowo takie odrębności 
zacierały się. Trudno odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, jakie przyczyny o tym 
zdecydowały. Na pytanie, czy było to tylko rezultatem rozszerzenia się propagandy 
antypolskiej prowadzonej w owych formacjach, czy też wiązało się ze zmianą 
w składzie członków owych formacji, nie można odpowiedzieć jednoznacznie bez 
badań szczegółowych. 

Interesująca książka Białego wyjaśnia wiele spraw ważnych dla historii śląska 
w pierwszych latach po wojnie, ale i wskazuje na konieczność jeszcze dalszych 
badań nad tymi problemami. 

Wojciech Wrzesiński 

T. M i  n c z  a k i e  w i c z, STOSUNKI SPOŁECZNE NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
W LATACH 1922-1933, Wrocław 1976, SS. 196. 

W historiografii polskiej już kilka razy zwracano uwagę, że przy stosunkowo 
żywych zainteresowaniach dziejami Sląska w czasach najnowszych, stale występuje 
niedosyt prac poświęconych dłuższym okresom i prac poświęconych zagadnieniom 
centralnym, czy w:reszcie prób syntezy dziejów tego regionu w XX w. Toteż uka
zanie się każdej pracy, która mogłaby się przyczynić do otrzymania syntezy historii 
najnowszej śląska, chociażby w odniesieniu do wybranych zagadnień lub określo
nego okresu, jest witane z dużym zainteresowaniem. Dotyczy to również pracy sta
nowiącej przedmiot poniższych uwag. Określenie w tytule „stosunki społeczne" każe 
bowiem przypuszczać, że treścią owej książki są zagadnienia podstawowe dla zro
zumienia wewnętrznych dziejów tego regionu w o!cresie rządów weimarskich. 
Jednakże termin „stosunki społeczne'' jest mało ostry. Jego zakres jest często dość 
dowolnie poszerzany, zawężany czy zmieniany. Stanowi przedmiot wielu sporów, 
kontrowersji nie tylko filozofów, socjologów, ale i historyków. Także i Autor nie 
sprecyzował zakresu swoich zainteresowań, ograniczając się we wstępie do wyjaś
nień, iż w pracy „akcent narracji spoczywać będzie na strukturze klasowej i na
rodowościowej oraz . towarzyszącym im walkom klasowym", że nie pominie tła

ekonomicznego i politycznego, że praca jest osadzona „mocno w realiach politycz
nych, ekonomicznych i społecznych burżuazyjnej republiki parlamentarnej" (s. 5). 
Co ostatecznie jest treścią książki? Przedmiotem książki Minczakiewicza stały się 
problemy dotyczące sytuacji ekonomicznej śląska Opolskiego, jej wpływ na poło
żenie mieszkańców, sytuacja narodowościowa, stosunki polityczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem walki partii robotniczych z przejawami wyzysku ekonomicznego 
i ucisku politycznego oraz niebezpieczeństwa zwycięstwa faszyzmu. Wiele miejsca 
poświęcił Autor na scharakteryzowanie sytuacji w całym państwie niemieckim, co 
miało służyć, lecz nie zawsze służyło, przedstawieniu odrębności śląska Opolskiego. 

Dla zrealizowania ambitnych założeń Autor przeprowadził szeroką kwerendę 
w polskich archiwach państwowych, archiwach NRD-owskich, łącznie ze zbiorami 
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Instytutu Marksizmu-Leninizmu przy KC SED, w dawnych niemieckich statystycz
nych wydawnictwach prowincjonalnych oraz lokalnej prasie polskiej i niemieckiej. 
Nie zostały objęte kwerendą bardzo bogate zbiory Archiwum Akt Nowych w War
szawie, które mogą wnieść wiele nowych ustaleń. Sprawy będące przedmiotem 
zainteresowania Autora niejednokrotnie były JUz wcześniej badane przez 
historyków, tak w czasie studiów nad dziejami śląska, jak i całego państwa 
niemieckiego. Toteż wielokrotnie Autor musiał wracać do wczesniej już opubli
kowanych wyników badań, powtarzając ustalenia innych historyków (przede wszyst
kim Franciszka Hawranka). Własne badania źródłowe Minczakiewicza nie dopro
wadziły do zmiany wcześniej postawionych tez, przyniosły wzbogacenie naszej 
wiedzy głównie o położeniu klasy robotniczej na Śląsku Opolskim oraz o· przejawach 
walki politycznej i ekonomicznej klasy robotniczej. Są to ustalenia faktograficzne, 
niejednokrotnie bardzo drobiazgowe, które chociaż nie dają pełnego obrazu, będą 
wykorzystywane przy innych badaniach. 

Jednakże lektura książki zmusza do uczynienia uwagi, że bardzo pracochłonna 
kwerenda nie została w pełni wyzyskana. Mało przejrzysta konstrukcja przy nie
zbyt precyzyjnie określonym zakresie studiów, przedstawieniu poszczególnych pro
cesów i wydarzeń w sposób fragmentaryczny i wycinkowy utrudniła wykazywanie 
zależności i związków między szerszymi procesami a relacjonowanymi wy
darzeniami. Pomimo przytoczenia w pracy wielu szczegółowych informacji doty
czących sytuacji w całym państwie niemieckim dla omawianej rozprawy charakte
rystyczne pozostało niedostateczne powiązanie rozważań dotyczących Śląska Opol
skiego z szerszym tłem ogólnopaństwowym. Wiele informacji dotyczących sytuacji 
w całym państwie jest zbędnych dla tych rozważań. Dla sposobu prowadzenia 
wykładu przez Autora szczególnie charakterystyczny jest podrozdział poświęcony 
udziałowi partii robotniczych w akcjach politycznych w drugiej połowie lat dwu
dziestych (s. 105 i n.), gdzie akcje owe wyizolowane z szerszego kontekstu wyda
rzeń są traktowane jako wydarzenia same dla siebie. 

Poszczególne podrozdziały stanowią samodzielne części, a ich obecność często 
nie wynika ze struktury całej książki. Trudno nie wspomnieć o wielu usterkach 
stylistycznych, które nie ułatwiają jej lektury. Sporo informacji w książce nie 
jest związanych z zasadniczym tokiem wykładu, nosi charakter przypadkowy. 
Powoduje to, że np. tytuł 1 podrozdziału w I rozdziale: ,,Wizja przyszłości Górnego 
Śląska w polskiej i niemieckiej argumentacji podczas kampanii plebiscytowej" cał
kowicie nie odpowiada jego treści. 

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym zostały przedstawione (na 
podstawie przede wszystkim literatury) skutki podziału Górnego śląska dla gos
podarki i stosunków społecznych. W drugim rozdziale Autor scharakteryzował 
podział administracyjny, strukturę klasową, narodowościową, stosunki własnościowe 
oraz przedstawił · partie i organizacje polityczne działające na śląsku Opolskim. 
Kolejne trzy rozdziały w układzie chronologicznym zostały poświęcone przedsta
wieniu wydarzeń związanych przede wszystkim z przejawami walki klasowej
w trzech okresach: kryzysu rewolucyjnego w 1923 r., względnej stabilizacji kapi
talizmu w latach 1924-1929 oraz kryzysu i narastania groźby faszyzmu w latach 
1930-1932. Ostatni rozdział, opatrzony nadmiernie szerokim tytułem: ,,Śląsk Opolski 
w pierwszych miesiącach dyktatury hitlerowskiej", przedstawia walkę hitlerowców 
z ruchem robotniczym oraz represje wobec antyfaszystów na tym terenie. Pracę 
oprócz zakończenia uzupełniają aneksy, zawierające wyniki wyborów do Reichs
tagu w skali powiatów z 1922 r., zestawienie dotyczące bezrobocia w latach 1930-
1933. streszczenia w trzech językach, wykaz źródeł, literatury oraz dwa indeksy: 
geograficzny i osobowy. 

W całej pracy znajduje się wiele informacji ilościowych odnoszących się do 
zjawisk politycznych (przede wszystkim wyników wyborów) i procesów ekonomicz-
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nych. Przynajmniej część z nich można było ująć w postaci tabel, których w książ
ce jest za mało. Poza wzrostem czytelności pracy spowodowałoby to wprowadzenie 
elementów porównywalnych, zmuszających Autora do wypełnienia licznych 
białych plam, do ukazywania całej dynamiki owych zjawisk, a także do 
uporządkowania materiału statystycznego. Wiele interesujących i trafnych spostrze
żeń, dotyczących np. zmiany wpływów politycznych na Sląsku Opolskim, zostałoby 
popartych przekonywającym materiałem dowodowym. 

Przy omawianiu zmian w strukturze życia politycznego Minczakiewicz słusznie 
zwrócił uwagę na różnice między wpływami narodowych socjalistów w całej 
Rzeszy a ·Sląskiem Opolskim, tłumacząc ich mniejsze wpływy przede wszystkim 
wzrostem siły KPD (s. 138-139). Byłoby bardzo interesujące dokonanie porówna
nia nie z przeciętną w całej Rzeszy, lecz z prowincjami nadgranicznymi, czy też 
o zbliżonej strukturze klasowej. Autor nie podjął tej próby wyjaśnienia bardzo
interesującego dla historyka nagłego skoku wpływów NSDAP na przełomie 1932/33 r.,
znacznie większego niż przeciętnie w Rzeszy. Wydaje się, że ruchowi hitlerowskiemu
Autor poświęcił zbyt mało uwagi, czyniąc o nim w okresach wcześniejszych jedy
nie marginalne uwagi. Omawiając pierwociny faszyzmu w Niemczech Minczakie
wicz zwrócił uwagę, że w 1923 r. występował coraz wyraźniej nie tylko faszyzm
hitlerowski, ale i także zbliżony do włoskiego, zdaniem Autora dlatego, że na
wiązywał w swojej ideologii do starożytnego Rzymu (s. 65). Wpływy włoskiego
faszyzmu wyrażały się w czym innym, a nie w nawiązywaniu do starożytnego wzoru,
który przecież był tylko zewnętrzną inkrustacją zupełnie odmiennych zjawisk.

Omawiając sprawy polityc.zne i społeczne Autor poza sferą swoich zaintereso
wań pozostawił związki zawodowe, których wpływy na klasę robotniczą i rola 
w toczących się walkach klasowych była i na tym terenie bardzo poważna. Zu
pełnym nieporozumieniem jest twierdzenie o delegalizacji KPD w 1923 r. (s. 77). 
Co innego, że wówczas w wielu miejscowościach miało miejsce rozwiązywanie or
ganizacji lokalnych, że często przechodzono do pracy opartej na metodach konspi
racyjnych, ale to wszystko miało miejsce w okresie prawnej swobody dla działal
ności KPD. Dziwne wydaje się, że formułując twierdzenie o niewybrednych aktach 
sekciarzy na grupę w kierownictwie KPD po nieudanym powstaniu hamburskim, 
jako dowód dla takiej oceny przytacza wystąpienie członka KPP (s. 76). 

Stosunkowo niewiele uwagi poświęcił Autor problemom narodowościowym, 
uzasadniając swoje stanowisko twierdzeniem, że o tych sprawach pisano już dużo 
w specjalnych opracowaniach. Wydaje się jednak, że nie docenił w omawianej 
książce znaczenia konfliktów narodowościowych na terenie Sląska Opolskiego dla 
stworzenia atmosfery ułatwiającej rozszerzanie się solidarystycznej propagandy 
nacjonalistycznej. Trudno jest też zgodzić się z twierdzeniem, że w omawianym 
okresie Związek Polaków nie zdołał „umocnić swych wpływów na Sląsku Opol
skim" (s. 59). W określonym kręgu ludności polskiej wpływy te zostały umocnione, 
tylko że Związek nie zdołał ich rozszerzyć .na wszystkie środowiska polskie, lecz 
to jest już coś innego. Minczakiewicz zwrócił uwagę na interesujące zjawisko -
szczególne zradykalizowanie ludności polskiej, problem bardzo ważny dla zrozu
mienia przemian narodowościowych oraz dziejów polskiego ruchu narodowego. Stan 
ten starał się wyjaśnić oceną, że „klasa robotnicza stanowiła najliczniejszą część 
społeczeństwa prowincji" (s. 159). Wyjaśnienie to trudno uznać za wystarczające, 
wymaga ono pogłębienia. 

Uproszczone, a nawet wręcz nieprawdziwe wydaje się twierdzenie zawarte 
w zakończeniu, wcześniej zresztą nie udowodnione, że przeciwnikiem polskiego 
robotnika i chłopa w mundurze powstańczym „był najczęściej Freikorpsler lub 
Selbschutzler, sprowadzony z głębi Rzeszy, a nie niemiecki, górnośląski chłop 
i robotnik" (s. 156). Dostrzegając istotnie masowy udział obcych przybyszów w sze
regach oddziałów walczących z polskimi powstańcami, a równoczesne protesty 
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części miejscowych Niemców przec1w1rn gwałtom antypolskim, trzeba jednak nie 
tracić z pola widzenia wpływów niemieckiej propagandy nacjonalistycznej, pola
ryzowanie postaw ludności niemieckiej i zaangażowanie różnych warstw społecz
nych miejscowej ludności niemieckiej w aktywnej walce z Polakami. Przecież bez 
zwrócenia uwagi na takie zjawiska stanie się dla nas zupełnie niezrozumiała sytua
cja narodowościowa, układ wzajemnych stosunków w okresie weimarskim, a przede 
wszystkim w Trzeciej Rzeszy, kiedy to propaganda antypolska posiadała tak 
ogromne wpływy i była jedną z bardzo trudnych przeszkód również w pogłębianiu 
procesów narastania świadomości klasowej. 

Pisząc· o okresie Trzeciej Rzeszy Minczakiewicz stwierdzał, że „hitJeryzm nie 
posiadał żadnej polityki narodowościowej na śląsku Opolskim" (s. 160). Nie wcho
dząc w niejasności stylistyczne tego sformułowania, trzeba jednak stwierdzić, że 
przecież narodowy socjalizm prowadził określoną politykę narodowościową na 
śląsku Opolskim i chociaż była ona oparta na ogólnopaństwowych zasadach, po
siadała wyraźną odrębność, co przecież w sposób przekonywający wykaz?ł przede 
wszystkim Karol Jonca w książce znanej Autorowi. 

Książka Minczakiewicza wskazuje na potrzebę prowadzenia gruntownych, so-
1idnych, dalszych badań nad dziejami śląska Opolskiego, o ile chcemy otrzymać 
pełny obraz historii tego regionu. 

Wojciech Wrzesiiiski 

W. M i s  i a k, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA NA DOLNYM ŚLĄSKU W LA
TACH 1945-1949, Wrocław 1973, ss. 235. 

Trzydziestoletni okres istnienia Polski Ludowej był już niejednokrotnie pod
dawany penetracjom badawczym nauk społecznych. W sporej bibliografii zagad
nienia, zwłaszcza za okres pierwszych lat po wyzwoleniu, prace poświęcone rozwo
jowi i przemianom kultury nie należą do zbyt licznych. W tej sytuacji każde opra
cowanie, które stawia sobie za cel analizę wydarzeń tego okresu pod tym kątem 
widzenia, zasługuje na baczną uwagę. Tym baczniejszą, im bardziej rozległa jest 
podstawa źródłowa pracy, z im większym skutkiem udało się autorowi dotrzeć do 
nie znanych dotychczas faktów, im bardziej konstrukcja teoretyczna, na której 
oparł swą interpretację, jest spójna, a jednocześnie zakotwiczona w zgromadzo
nym materiale źródłowym. Z tego właśnie punktu widzenia spróbujemy zanalizo
wać pracę W. Misiaka Działalność kulturalna na Dolnym Śląsku w latach 1945-

1949. 

„Celem pracy - pisze Autor - jest określenie stopnia udostępnienia dóbr 
i treści kulturalnych społeczeństwu Dolnego śląska poprzez szeroko pojętą dzia
łalność władz, instytucji i organizacji kulturalnych. Niemniej istotnym celem jest 
próba uchwycenia procesu rozszerzania się zasięgu społecznego oddziaływania kul-
tury ... Pozwala to w znacznym stopniu na określenie struktury mechanizmów od
działywania społecznego kultury ... nie pozwala natomiast na ukazanie pełnej pa
noramy życia kulturalnego w całym regionie" (s. 5). Cytat ten ukazuje, że Autor 
postawił przed sobą nie tylko zamiar odtworzenia zjawisk w ich realnym kształcie, 
ale że postawił przed sobą również problemy o charakterze teoretycznym. W jakim 
stopniu cel ten został osiągnięty? 

Wstęp do pracy składa się z charakterystyki źródeł (archiwalia, prasa, wywia
dy z ludźmi uczestniczącymi w latach objętych monografią w działalności kultu
ralnej, wspomnienia, opracowania o charakterze. sprawozdawczym i teoretycznym, 
itp.). Rozdział I obejmuje analizy przemia'h,,. społeczno-politycznych na Dolnym 
śląsku w tym okresie, socjologiczno-kulturową charakterystykę społeczności dolno
śląskiej z rozbiciem jej na ludność miejscową, repatriantów, przesiedleńców, reemi-
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grantów, problem funkcji pozostałości kultury niemieckiej. Rozdział II opisuje 
strukturę formalną władz i organizacji społecznych biorących udział w działalności 
kulturalnej. Rozdział III analizuje działalność instytucji i placówek upowszechnia
nia kultury, wreszcie rozdział IV poświęcony jest udziałowi w tym procesie śro
dowisk twórczych: naukowego, literackiego, plastycznego, muzycznęgo. W Zakończe
niu Autor wYciąga ze swych rozważań wnioski ogólne oraz uzupełnia analizę 
uwagami o dwóch innych poza upowszechnianiem zasadach tworzenia kultury 
socjalistycznej: zasadzie planowania i mecenatu państwa. 

Proces, który wziął na swój warsztat badawczy W. Misiak, uwarunkowany był 
na Dolnym Sląsku przez dwa główne momenty: dokonującą się w zasięgu całego 
kraju rewolucję socjalistyczną i specyficzne warunki opisywanego regionu. Te ostat
nie .stanowiły nie tyle regionalny wariant procesów ogólnych, ile były budowa
niem kultury od nowa. Zważmy bowiem, że w trakcie opróżniania terenów Dol
nego Śląska z ludności niemieckiej zasiedlano go przez grupy ludności polskiej, 
wyrwane z różnorodnych układów regionalnych, często przeniesione z terenów 
-0 niejednakowym poziomie cywilizacyjnym, co w trakcie tworzenia się nowego 
społeczeństwa ujawniło się w postaci, różnorodnych animozji. Dlatego na Dolnym 
Sląsku, w odróżnieniu od tych terenów kraju, na których nie wystąpiły procesy 
demograficzne o podobnym charakterze, działalności kulturalnej przybył jeszcze 
jeden ważny cel: jak najszybszej integracji kulturowej. Był to problem nie tylko 
wewnętrzny, ale również międzynarodowy. 

Autor zdaje sobie sprawę z tego podwójnego uwarunkowania, ale wydaje się, 
że nie wykorzystuje w pełni zarysowanych w ten sposób możliwości. O ile bowiem 
dolnośląska specyfika tego procesu została ukazana w zasadzie poprawnie, o tyle 
odniesienie jej do sytuacji ogólnopolskiej w zasadzie nie zostało dokonane. Oczy
wiście brakiem tym nie należy obarczać jedynie Autora; w dużym stopniu jest to 
konsekwencją słabego jeszcze w ezasie pisania tej pracy (ok. 5 lat temu) rozwoju 
podobnych badań w skali ogólnopolskiej. By jednak uniknąć tych braków, na
leżało na podstawie zachowanych dokumentów programowych odtworzyć ogólne 
założenia programów uczestniczących w procesie tworzenia nowej kultury organi
zacji politycznych i społecznych: PPR-u, PPS-u, ruchu ludowego itp. Wydaje się 
bowiem, że stawianie na jednej płaszczyźnie organów administracji państwowej 
(Ministe_rstwo Ziem Odzyskanych, Ministerstwo Informacji i Propagandy) oraz or
ganizacji politycznych (PPR, PPS, ruch ludowY) jest nieuzasadnione: administracja 
państwowa była tym ogniwem, które od strony programowej przyjmowało na sie
bie funkcję mediatora między różnymi koncepcjami, wypracowanymi przez ośrodki 
dyspozycyjne organizacji politycznych. Autor wprawdzie przeciwstawia w toku 
swych rozważań agrarystyczne koncepcje autonomii kultury wiejskiej, którym 
hołdowało PSL, koncepcjom „kultury otwartej", które charakteryzowały głównie 
PPR i PPS, ale wydaje się, że jest to charakterystyka zbyt ogólna. Z pracy 
W. Misiaka nie bardzo widać, jaką funkcję w ostrej walce politycznej owych
czasów spełniała właśnie kultura, tym bardziej że nie został scharakteryzowany
jeszcze jeden ważny czynnik określający tę działalność: rola kościoła. Ale ten brak
charakterystyczny jest nie tylko dla recenzowanej pracy, podzielają go wszystkie
niemal opracowania z tego zakresu. Tymczasem czynnik ten wYdaje się być ważny:
trudne czasy powojenne sprzyjały szerzeniu się postaw irracjonalistycznych (euro
pejska kariera egzystencjonalizmu jest tu dostatecznie instruktywna), podstawowa
zaś masa osadników pochodziła z teręnów, na których ambona była ważnym czyn
nikiem kształtowania opinii publicznej (Autor wspomina konflikty między reemi
grantami z Francji a innymi grupami ludności, wynikłe właśnie na skutek areligij
nych postaw tych pierwszych). Czynnik ten nie działał zresztą jednokierunkowo:
Autor podaje w tekście szereg przykładów jego funkcji integracyjnej, nie sięgając
do tych elementów, które łączyły się z szeroko pojętym programem społecznym
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kościoła. W tej sytuacji abstrahowanie od roli religii i hierarchii nie jest uzasad
nione. 

Zarysowany wybór perspektywy teoretycznej rzutował na selekcję źródeł. Do
tyczy to zwłaszcza archiwaliów. Autor analizy swe oparł przede wszystkim na do
kumentach zgromadzonych we Wrocławiu, następnie na zespołach warszawskich: 
Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz byłych ministerstw Ziem Odzyskanych oraz 
Informacji i Propagandy, i to przede wszystkim na dokumentach dotyczących Dol
nego Sląska. Tymczasem dla zanalizowania programów i ich ewolucji należało 
sięgnąć jeszcze do materiałów Archiwum Zakładu Historii Partii (PPR i PPS), ar
chiwaliów dotyczących ruchu ludowego tak na szczeblu centralnym (programy), 
jak i lokalnym, czy centralnych ogniw ruchu związkowego. Ponadto, przy wyko
rzystywaniu relacji pamiętnikarskich, można było wykorzystać źródła nie publiko
wane. Osobnym wreszcie problemem jest problem kompletności archiwaliów, sygna
lizowany zresztą niejednokrotnie przez Autora: jest swoistym paradoksem, że braki 
te dotyczą procesów przebiegających przed ćwierćwieczem. 

Bylibyśmy jednak niesprawiedliwi, gdybyśmy ·pracę W. Misiaka oceniali jedynie 
w kategoriach powod21enia czy niepowodzenia celów te9retycznych, jakie postawił 
przed sobą Autor. W jego intencjach miały one charakter drugorzędny. Na plan 
pierwszy wysunął próbę objęcia analizą możliwie jak największej liczby zjawisk 
z zakresu działalności kulturalnej. I ten cel pracy został uwieńczony pełnym 
powodzeniem. Wystarczy pobieżnie przeglądnąć bogaty aparat przypisów, by· uświa
domić sobie jej pionierskie znaczenie. Szereg ustaleń w nie opracowanych dotych
czas dziedzinach działalności kulturalnej na Dolnym $1ąsku, takich jak np. dzia
łalność świetlic i domów kultury, ruchu amatorskiego, program radiowy, nie 
może być pominiętych przy kolejnych wysiłkach badawczych. W ten sposób Dzia

łalność kulturalna na Dolnym Śląsku... stanowi podsumowanie stanu badań do

tychczasowych: jej braki o charakterze faktograficznym stanowią zarazem wskaza
nie tych dziedzin, które w przyszłości powinny zostać poddane dokładniejszemu 
zbadaniu. 

� 

Bogusław Sławomir Kunda 

P. M o r  o z, POLITYKA WSCHODNIA FDP W LATACH 1961-1970, Warszawa
1976, SS. 207. 

Problematyka niemcoznawcza stała się przedmiotem badań naukowych w wielu 
krajach, czego efektem jest obszerna literatura naukowa. Istotną część tego do
robku stanowi też wkład przedstawicieli nauki polskiej. Brak jest jednak nadal 
gruntownych opracowań dotyczących rozwoju liberalizmu w RFN po II wojnie 
światowej. W tym stanie rzeczy omawiana praca w pewnej mierze wypełnia lukę, 
podejmując po raz pierwszy próbę w miarę całościowego ukazania ewolucji sta
nowiska FDP wobec podstawowych problemów zachodnioniemieckiej polityki 
wschodniej. Wyodrębnienie lat 1961-197f wydaje się uzasadnione. Autor słusznie 
zwraca uwagę we wstępie na fakt, iż 1961 r. był przełomowym zarówno dla RFN, 
jak i samej partii. Zabezpieczenie granic przez NRD, w tym także z Berlinem Za
chodnim, 13 VIII 1961 r. było zapowiedzią nowego okresu w stosunkach między 
państwami niemieckimi w ogóle. W tymże roku FDP osiągnęła swój największy 
sukces wyborczy, wchodząc w skład rządu koalicyjnego z CDU/CSU. Zmieniając 
stopniowo swoją taktykę wobec państw socjalistycznych, FDP uznała w końcu realia 
europejskie powstałe po II wojnie, wyrazem czego były podpisane układy między 
ZSRR i Polską a RFN w 1970 r. 

Autor rozpoczyna merytoryczną analizę ewolucji FDP, przedstawiając w pierw
szym rozdziale „Powstanie i charakter FDP". P. Moroz zawarł tu ogólny profil poli-



Recenzje 93 

tyczny i społeczne korzenie Partii Wolnych Demokratów (Freie Demokratische Par
tei), podkreślając, że „FDP od początku swojego istnienia wykazała antykomuni
styczny i antyrobotniczy charakter ... uchodziła za partię ludzi wykształconych 
(przeważnie z wykształceniem akademickim), dobrze sytuowanych, należących do 
średniej i wielkiej burżuazji". Jakkolwiek FDP nie podzielała w pełni poglądów 
klasycznego liberalizmu na rolę państwa jako „nocnego stróża", niemniej w dzie
dzinie społeczno-ekonomicznej wypowiadała się za utrzymaniem wolności jednostki 
i powszechnej własności prywatnej". Warto w tym miejscu zauważyć, iż zbyt mało 
dowiadujemy się o tradycjach liberalnych. Szerszy komentarz czy próba Autora in
terpretacji z pewnością zaostrzyłyby obraz ewolucji liberalizmu powojennego w RFN. 

W FDP ścierały się różne kierunki i poglądy prawicowo-nacjonalistyczne, 
określające charakter całej partii. Przejmując charakterystyczną dla tamtejszego 
liberalizmu postawę narodową w myśl powiedzenia liberałów: ,,najpierw Niemcy, 
potem Europa", ·FDP traktowała sprawę zjednoczenia Niemiec jako nadrzędny cel 
swojej partii. Istnienie różnych kierunków politycznych w partii pozwalało jej 
na uczestnictwo w rządach koalicyjnych z CDU/CSU oraz SPD i pełnienie roli 
,,języczka u wagi" wobec dwóch wielkich partii. Poprzez wybór partnera koalicyj
nego, mając aspiracje „trzeciej silY" politycznej w RFN, FDP od 1961 r. wpływała 
na politykę wewnętrzną i zagraniczną. 

W rozdziale II, zatytułowanym „Rewizjonistyczna polityka wschodnia FDP 
w latach 1961-1965", Autor zwrócił początkowo uwagę na kształtowanie się tej 
polityki do 1961, wskazując na złudne nadzieje RFN, w tym także FDP, realizacji 
agresywnych planów imperialistycznych wobec Europy wschodniej. Następnie 
zwraca uwagę na wyłonienie się w polityce wschodniej FDP co najmniej dwóch 
nurtów myśli politycznej, Pierwszy, popierający bez zastrzeżeń politykę zagraniczną 
Adenauera zmierzającą do integracji z Zachodem I rezygnacji z własnej polityki 
wschodniej, drugi, reprezentowany przez bardziej realnie myślących liberałów, wi
dzących drogę zjednoczenia Niemiec w pro"1adzeniu polityki otwartej wobec 
Wschodu, która zaczęła zdobywać więcej zwolenników w partii. 

Program berliński FDP uchwalony 26 I 1957 r. unaocznił, że „rew1zJonizm 
terytorialny i ideologiczny w kwestii niemieckiej szedł równolegle z propozycjami 
w dziedzinie odprężenia między Wschodem i Zachodem". FDP występując z kry
tyką rządu bońskiego, który nadal nie przejawiał inicjatywy w dziedzinie polityki 
wschodniej, w 1959 r. zgłosiła swój własny „Plan Niemiecki" (będący jednocześnie 
odpowiedzią na propozycje radzieckie z 10 I 1959 r.). Choć nie uwzględniał on ist
nienia NRD, był najbardziej realną z wysuniętych przez liberałów propozycji przed. 
ponownym wejściem partii do koalicji rządowej z CDU/CSU w 1961 r. 

Autor przedstawił także politykę partii wobec ZSRR, NRD, Polski i pozostałych 
państw socjalistycznych, wykazując, że przy całym zrozumieniu przez liberałów ko
nieczności poprawy stosunków, zwłaszcza gospodarczych, z państwami socjalistycz
nymi (powstanie w latach 1963-1964 miŚji handlowych w Warszawie, Budapeszcie 
i Sofii) polityka wschodnia FDP, tzw. półśrodków, prowadzona przez konserwatyw
ne kierownictwo partii z Erichem Mende, znalazła się w ślepym zaułku. Toteż z za
interesowaniem czytamy w rozdziale III o „poszukiwaniu nowych rozwiązań w po
lityce wschodniej w okresie rosnącego odprężenia między Wschodem i Zachodem". 
Na początku 1966 r. realniej myślący liberałowie wzmogli żąda\lia poprawy sto-

. sunków ze wschodnimi sąsiadami, żądali rezygnacji z doktryny Hallsteina, pro
wadzenia rozmów politycznych z NRD. Zaczęto coraz ostrzej krytykować koalicję 
CDU/CSU-FDP, zmierzając do jej obalenia i przystąpienia do koalicji z SPD. 
W listopadzie 1966 r., po odejściu FDP z poprzedniej koalicji, miejsce jej zajęła 
SPD, tworząc „wielką koalicję" z CDU/CSU. Jednocześnie zauważa się w FDP 
wzrost wp}ywów nowej orientacji z Walterem Scheelem. na czele, która coraz 
energiczniej krytykując politykę wschodnią „wielkiej koalicji" podkreślała różnice 
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zachodzące między partnera_mi. Autor dodaje, iż tej zmiany polityki wschodniej 
FDP nie należy przyjmować bezkrytycznie. 

W rozdziale IV przedstawiono politykę wschodnią FDP w latach 1968-1969. 
Jej ramy zostały zakreślone w czasie zjazdu partii i podczas kampanii wyborczej 
do Bundestagu w 1969 r., a przewidywała m. in. rezygnację RFN z roszczeń do 
wyłącznej reprezentacji Niemiec i odrzucenia doktryny Hallsteina oraz podjęcia 
rokowań z państwami socjalistycznymi. Po wejściu FDP do koalicji rządowej z SPD 
zaistniała ponowna możliwość współkształtowania przez wolnych demokratów po
lityki wschodniej rządu federalnego, co w konsekwencji doprowadziło w 1970 r. 
do układów ze Związkiem Radzieckim i Polską, a w 1972 r. z NRD. Wydaje się, 
iż Autor prawidłowo ukazał ewolucję polityki wschodniej FDP w ścisłym powią
zaniu z jej wewnętrznopartyjnymi zmianami, a także na tle zmian w całej polityce 
wschodniej RFN. Na ogół bez zastrzeżeń można też przyjąć charakterystykę libera
łów i ocenę ich miejsca w życiu politycznym RFN i wyeksponowanie przez Autora 
dwoistości polityki wschodniej i jej sprzeczności (realizmu politycznego z jednej 
strony oraz trwania przy starych zachodnioniemieckich celach politycznych, zwłasz
cza w sprawie zjednoczenia Niemiec). 

Przejrzysta konstrukcja książki i wyzyskanie licznych źródeł czynią ją inte
resującą ni� tylko dla niemcoznawców. 

Janusz M. Kupczak 

CO WIE$ TO INNA PIESŃ. STUDIA FOLKLORYSTYCZNE, red. R. Górski 
i J. Krzyżanowski, Wrocław 1975, ss. 185. 

Część Autorów tomu studiów folklorystycznych pt. Co wieś to inna pieśń do
wodzi z pewną dozą przekory wbrew sugestiom Redakcji, że co wieś to bardzo 
podobna pieśń, wierzenie, opowiadanie, i dzieli ten materiał folklorystyczny według 
tematyki związanej z wybranym zawodem (np. A. Dygacz, Publikacje polskich

pieśni górniczych. Przegląd tytułów i problematyki, s. 23-75, H. Wesołowska, 
Tematyka młynarska w śląskiej literaturze ludowej, s. 99-129) lub według grupy 
wieku informatorów (D. Simonides, Podania wierzeniowe w ustnych przekazach

współczesnych dzieci, s. 7-23). Poniżej omówię tylko te trzy publikacje, wybrane 
spośród siedmiu znajdujących się w tomie. •

Autorka ostatniego z wymienionych artykułów mówi nawet o ogólnoświatowych 
tendencjach modyfikacji i zapotrzebowania na określony ,typ opowiadań wierzenio
wych, choć podobnie jak Dygacz i Wesołowska omawia przede wszystkim materiał 
folklorystyczny pochodzący z terenu Sląska. 

Wesołowska omawia kolejno prozę, pieśni (w oparciu o zbiory A. Dygacza), 
przysłowia i zagadki związane z tematyką młynarską. Proza ta, zdaniem Autorki, 
to przede wszystkim opowiadania wierzeniowe. Przysłowia natomiast związane 
są z procesami produkcji w młynie, oceną sytuacji materialnej, cech zawodowych 
młynarzy, a pieśni poruszają tematykę i erotyczną, ,,są echem stosunków ekono
miczno-społecznych", zawierają pochwałę zawodu młynarskiego lub krytykują 
przywary młynarzy itd. Nie ma jednak w cytowanym przez Autorkę materiale 
pieśni zawodowych, układanych i śpiewanych przez młynarzy, co było prawdo
podobnie konsekwencją braku więzi lokalnej i zawodowej między młynarzami 
mieszkającymi w dużym oddaleniu od siebie. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa pieśni górników zamieszkujących 
wspólnie całe osiedla. Teksty drukowane tych pieśni omawia w obszernym arty:
kule A. Dygacz. Porównując ich zawartość treściową z pieśniami związanymi 
z tematyką młynarską, można zauważyć, że pierwsze z publikowanych pieśni prze-
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znaczonych dla górników poruszają przede wszystkim tematykę religijną, której 
te drugie nie podejmowały. Nie były one przeważnie (czy w ogóle jak sugeruje 
A. Dygacz) ludowego pochodzenia, co oczywiście nie umniejsza ich znaczenia w na
szych oczach, bo wiele elementów z zewnątrz trafiło do kultury ludowej, a potem
odegrało w niej niebagatelną rolę. Podobnie i tu o dużej popularności górniczych
pieśni religijnych świadczą wydawane specjalnie dla górników obszerne kancjo
nały, których było najwięcej w porównaniu do analogicznych publikacji kierowa
nych do innych grup zawodowych (głównie robotników i wieśniaków). Drukowano.
w nich pieśni śpiewane między innymi przed codziennym zjazdem do kopalni
i niekiedy podczas pracy w podziemiach. Również jedna z bardziej popularnych.
na Sląsku pieśni religijnych Ojcze jedyny wszeLkiego stworzenia otrzymała wy
mowną zwrotkę (którą cytuję za A. Dygaczem):

W wnętrznościach ziemi wielki skarb złożyłeś 
I pracy naszej ziemię powierzyłeś, 
Byśmy z jej łona kruszce dobywali, 
Wielkości twoje sercem wysławiali. 

Z czasem repertuar pieśni górniczych uległ zmianie i treści religijne były 
z niego wypierane przez inne, głównie związane z zawodem górnika, jego świado
mością klasową, erotyką, co A. Dygacz omawia V:, kolejnych rozdziałach (,,Popular
ne śpiewniki treści świeckiej", ,,Pieśni górnicze w śpiewnikach ogólnych", ,,Druki 
ulotne pieśni górniczych", ,,Pieśni górnicze w czasopismach i ogólnych zbiorach 
folklorystycznych"), w których materiał folklorystyczny został w pokaźnej ilości 
drobiazgowo zestawiony w ponad 200 przypisach, co umożliwi dalsze wielokierun
kowe badania nad pieśniami górników. 

Nas interesują tu one nie całościowo, jak prezentuje je A. Dygacz, lecz w wy
borze, a -to ze względu na poruszany w nich religijno-magiczny wymiar, na którego 
rozbudowanie wpływa w środowisku górniczym niebezpieczna praca w kopalni, 
grożąca tragicznymi wypadkami i nagłą śmiercią. Jest to szczególnie widoczne 
nie tyle w pieśniach, ile w wierzeniach i opowiadaniach wierzeniowych, które 
w pamięci niektórych starych górników dochowały się do dziś. Niestety, tego zagad
nienia nie podejmuje żaden z Autorów tomu. 

Natomiast Simonides zajmuje się podaniami wierzeniowymi w ustnych prze
kazach współczesnych dzieci (głównie ze szkół Opolszczyzny). Wiele miejsca po
święca opisowi wariantów wątków „ręki", który w ostatnich latach, zdaniem Au
torki, znacznie się rozpowszechnił wśród uczniów szkól podstawowych. Autorka 
wspomina wprawdzie o nikłych powiązaniach podań wierzeniowych dzieci z tra
dycyjnymi opowiadaniami tego typu, lecz nie zestawia omawianego wątku z in
nymi podobnymi wątkami, które spotykamy wśród repertuaru dorosłych. Warto 
więc przypomnieć, że nieco podobne do niego są śląskie opowiadania o „sotonie" 
duszącej młodzież i gospodarzy. Próżno by jednak szukać w nich opisów postaci 
duszącej czy ssącej krew. Specjalnie pytani o nią informatorzy potrafią tylko po
wiedzieć co najwyżej o jej pazurach lub długich nogach i rękach. 

Prawdopodobnie następstwem pominięcia tych faktów jest rezygnacja przez 
Simonides z dalszych prób wyjaśniania w kategoriach kulturowych przyczyn 
wykształcenia się wątku „ręki" i powodu jego dużej popularności. Dla Autorki 
powstanie tego fenomenu kulturowego jest więc jedynie zdeterminowane potrze
bami psychologicznymi, które wynikają z rozwoju cywilizacji. Nie zauważa ona, 
że w kulturze ludowej mamy często do czynienia w ostatnich latach ze swoistym 
„opadem kulturowym" zachodzącym między grupami wieku. Młodzież i średnie 
pokolenie przestaje np. opowiadać określone podania, ale żyją one jeszcze w ustnych 
przekazach dziadków i dzieci. Te ostatnie nieco zmieniają (przekształcają) ich treść, 
po.dobnie jak to ma miejsce z licznymi obrzędami i zabawami, których urządzanie 
do niedawna było przywilejem dorosłej młodzieży i młodych gospodarzy. W prak-
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tykowanycłi przez dzieci obrzędach i dziecięcych opowiadaniach często pojawiają 
się przy tym postacie zupełnie nieznane dawniej, jak np . .,Indianin". 

Przy dokładnej analizie okazuje się jednak, że osoby te, znane z książki, te
lewizji i kina, zajmują miejsce innych i przejmują niektóre cechy zanikających 
lub wypartych przez nie postaci (np. ,,niedżwiedzia", ,,żyda"). Być może, podobne 
zjawisko następuje w wątku „ręki". ,,Czarne stopy", ,,niewidzialna ręka" - to 
określenia bardzo popularne wśród dzieci, które często słyszą o nich w telewizji, 
na zebraniach drużyn podwórkowych i harcerskich. Nie wykluczone więc, że ręka 
pojawiła się stosunkowo niedawno w opowiadaniach dzieci, podobnie jak „India
nin" w obrzędach, i wyparła inną postać wierzeniową, np. regionalną „sotonę" czy 
,,nocnicę". 

Nie dostrzega tego jednak Simonides, która już na początku artykułu założyła, 
że „współczesny człowiek nie wierzy w istnienie demonów i m9żliwości ich ingeren
cji w nasz stechnicyzowany świat, co nie znaczy, iż naraz przestał o nich opo
wiadać". 

To pochopne stwierdzenie zakłada bezzasadność współczesnych badań empi
rycznych nad kulturowym uwarunkowaniem podań wierzeniowych, a jego konsek
wencją jest odsyłanie czytelników do lekarza dla wyjaśniania podjętego problemu 
i stwierdzenie, że wszystko poza cytowaniem opowiadań, opisem ich wariantów 
i powoływaniem się na opinie zachodnich naukowców „leży poza sferą naszych 
folklorystycznych rozważań". 

Na pewno zagadnienia psychologii i medycyny są dość odległe od folklorystyki, 
ale trudno jest jej istnieniu dowierzać, jeśli ucieka ona od wyjaśnień możliwych 
do przeprowadzenia w oparciu o prawa teorii kultury, które stoją u podstaw 
humanistyki. 

Jan. Kurek 

M. P o k r o p e k, BUDOWNICTWO LUDOWE W POLSCE, Warszawa 1976, 

SS. 188. 

Literatura dotycząca tradycyjnego polskiego budownictwa ludowego jest sto
sunkowo bogata, obejmuje liczne monograficzne studia i przyczynki, ale w niejed
nym regionie budownictwo to nie zostało jeszcze wystarczająco zbadane. Książka 
M. Pokropka daje pierwszy, odpowiadający współczesnym potrzebom, syntetyczny
obraz polskiego budownictwa ludowego na tle jego historycznego rozwoju. Nie
jest to jeszcze właściwa synteza, lecz, jak pisze Autor we wstępie, ,,próba podsu
mowania dotychczasowej wiedzy o tradycyjnym budownictwie ludowym w ujęciu 
popularnonaukowym", które m�że spełniać także funkcję podręcznika (s. 16). Treść 
książki spełnia tę zapowiedź, przedstawia bowiem zwięzły zarys zagadnień pol
skiego budownictwa ludowego, możliwy do pomieszczenia na 125 stronach właści
wego tekstu. Napisana jest jasno, komunikatywnie, wymaga jednak pewnego przy
gotowania od czytelnika, m. in. w zakresie terminologii._ W 7 kolejnych rozdzia
łach przedstawił Autor regionalizację budownictwa ludowego, zagrodę wiejską, 
budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, materiały i konstrukcję budynków, urzą
dzenia ogniowe oraz problem ochrony budownictwa drewnianego w Polsce. W nie
jednym miejscu nawiązał do danych historycznych, a nawet archeologicznych, 
wskazujących na dawne formy i kierunek zmian. Dobrze nakreślone zostało sporne 
i niedostatecznie jeszcze udokumentowane zagadnienie regionalizacji budownictwa 
ludowego. W dalszych rozdziałach nazbyt rzadko wspominane jest budownictwo 
śląskie, zaprezentowane też ledwie trzema fotografiami (na 101 ogółem); zabrakło 
nawet tak charakterystycznego budownictwa z Beskidu Śląskiego.· 
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Treść książki obejmuje zakres spraw nieco węższy, niż zapowiada jej tytuł, 

dotyczy ona bowiem tradycyjnego drewnianego budownictwa chłopskiego, a nie 

całego budownictwa ludowego we współczesnym rozumieniu. Nie obejmuje więc 

wiejskiego (chłopskiego) budownictwa murowanego, które rozpowszechniło się 

od XIX w. w niektórych rejonach Polski, głównie w zaborze pruskim, lecz także 
w Zagłębiu Dąbrowskim, w rejonie Chrzanowa i Olkusza, w Zagłębiu Staropol

skim i in., reprezentując także oryginalne, lokalne formy nawiązujące do budow

nictwa drewnianego. Pomija też budownictwo małych miasteczek, choć sporadycz
nie je wspomina (np. Pruchnik). W tym węższym zakresie daje obraz zagadnień 

niewątpliwie dobry, gdyż Autor jest znawcą przedmiotu może najlepszym w Polsce. 

Książka M. Pokropka, wydana w 10 tys. egzemplarzy przez Ludową Spółdziel

nię Wydawniczą, znajdzie niewątpliwie licznych czytelników, pomimo że jej gra

ficzny układ nie ułatwia lektury, Zasługiwała ta książka na wydanie w większym 

formacie, z większą liczbą ilustracji (zwłaszcza rysunków objaśniających treść), 

z lepszymi technicznie fotografiami obiektów oraz mapami niezbędnymi do przed

stawienia niektórych przynajmniej cech przestrzennego zróżnicowania tradycyjnego 

budownictwa. Książka ta ma być pierwszą z serii publikacji, które przedstawią 

kulturę wsi polskiej w nowym, uogólniającym ujęciu i na podstawie pełnych wy

ników badań, Byłoby niedobrze, gdyby i następne publikacje z tej serii miały 

wykazywać podobne niedostatki, gdyż na inne syntetyczne monografie podstawo
wych zagadnień naszej kultury ludowej wypadnie raczej długo poczekać. 

Przedmowę do omawianej książki napisała prof. A. Kutrzeba-Pojnarowa, da
jąc znakomitą w tak krótkiej treści charakterystykę znaczenia oraz sytuacji minio
nej i aktualnej kultury ludowej w Polsce. 

Edward Pietraszek 

H. R i s  t e r, SCHLESISCHE BIBLIOGRAPHIE 1961-1963, t. I, bearbeitet 

von ... (Wissenschaftliche Beitrage zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuro
pas, Nr 97/I), MarburgfLahn 1975, ss. XII, 522. 

H. Rister znany jest od blisko ćwierć wieku jako niestrudzony autor wielu
prac z zakresu bibliografistyki. Oprócz kilku tomów Schrifttum iiber Polen· mit

besonderer Berii.cksichtigung des Posener Landes za lata 1943-1960 (ukazywały 

się one w latach 1955-1966) jest on autorem Bibliografii śląskie; (SchlesiSche Bi

bliographie) za lata 1928-1934 (w 3 tomach, które ukazały się w latach 1961-1963) 

oraz za lata 1942-1957 (w 4 publikacjach książkowych ogłoszonych w latach 
1953-1959). 

Za kolejne lata począwszy od 1959 r. drukował Rister Schrifttum iiber Schle

sien in Auswahl na łamach „Zeitschrift filr Ostforschung". Ostatni wybór piśmien
nictwa śląskiego za 1972 r. ukazał się w 2 zeszycie z· 1975 r. Publikacje te były 

niejako zapowiedzią kontynuowania pełnej Bibliografii śląskie;. 

Krótka wzmianka o „dziejach" prac bibliograficznych Ristera wydaje się po
trzebna dla zobrazowania rozmiarów jego pracowitości i zasług w tej dziedzinie. 
Obecnie prezentowany tom bibliografii za lata 1961-1963 (a więc nie w kolejności 
chronologicznej gdyż pozostaje na razie luka za lata 1958-1960) jest kolejnym 
tego dowodem. 

Trudno już teraz pokusić się o pełniejszą wypowiedź na temat tego wydaw

nictwa, gdyż przyjdzie na to czas po ukazaniu się drugiego tomu. Omawiany 

pierwszy tom zawiera 6574 pozycje z zapowiedzianej ogólnej liczby 11 700. Całość 
zgromadzonego materiału podzielił Rister na dwie zasadnicze części: publikacje 

dotyczlłce „A. Ostdeutschland im Ganzen (einschl. Elb- und Saaleslawen)" oraz 
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„B. Schlesien". Materiał zarówno w części pierwszej, jak i drugiej uszeregowany 
został w 13 zasadniczych działach tematycznych oraz kilkudziesięciu poddziałach. 
W pierwszym tomie pomieścił Rister całość materiału dotyczącego „Ostdeutschland 
im Ganzen" (1739 pozycji) oraz 5 działów „Schlesien" (pozycje 1740-6574). Zasad
nicze działy tematyczne Bibliografii są następujące: 1. Ogólne (bibliografie, cza
sopisma itp.), 2. Geografia, 3. Kolonizacje, demografia, 4. Historia (m. in. z podzia
łem na archeologię, historię polityczną do 1900 r. i XX w.), 5. Historia miejsca-: 
waści, · 6. Gospodarka, 7. Socjologia, 8. Lecznictwo i sprawy młodzieżowe, 9. Prawo 
i administracja, 10. Kultura (łącznie z nauką i szkolnictwem wszystkich szczebli), 
11. Zagadnienia kościelne, 12. Zagadnienia językowe, 13. Literatura.

Zgromadzony materiał imponuje ilością i różnorodnością W znakomitej więk
szości zebrał go Rister z autopsji, a jeśli idzie o druki polskie, to opierał się po
nadto na odpowiednich rocznikach Bibliografii śląskiej, wydawanej przez Instytut 
Sląski w Katowicach, oraz Bibliografii zawartości czasopism. Warto podkreślić na 
ogół staranną i właściwą pisownię nazwisk autorów i tytułów prac polskich 
oraz - o ile udało się nam stwierdzić - czeskich. 

Nie sposób jednak nie podzielić się i pewnymi wątpliwościami. Przede wszyst
kim zwrócić należy uwagę na fakt niepotrzebnego, sztucznego pomnożenia liczby 
zgromadzonych pozycji. Posłużmy się przykładami pierwszymi z brzegu. Nasza „So
bótka" figuruje aż czterokrotnie (a może i więcej, bez indeksów trudno to z całą 
pewnością stwierdzić) pod numerami: 2111, 2265, 2266, 2267. Pierwszy raz w dziale 
czasopism, w następnym wypadku w specjalnie wyodrębnionym dziale recenzji 
poszczególnych roczników czy zeszytów czasopism. Zeszyt przyrodniczy „Kwartal
nika Opolskiego" znajduje się również wśród czasopism (1968), w dziale recenzji 
z czasopism (2236) oraz w dziale botanika i zoologia (4031). Te same uwagi odno
szą się i do innych tytułów czasopism. Lepiej byłoby skupić te sprawy w jednym

miejscu, co nie tylko dałoby określone oszczędności papieru, ale również uczy
niłoby bibliografię bardziej przejrzystą. Sporym uproszczeniem byłoby też wpro
wadzenie odsyłaczy. Chociaż w kwestii ich stosowania jest wiele sprzecznych opinii, 
ale w tym wypadku pozwoliłyby one uniknąć - moim zdaniem - i innej nie
zręczności, a mianowicie zbyt kurczowego i formalnego trzymania się przyjętego 
schematu układu Bibliografii. Wystarczy tu wskazać na dział oznaczony nume
rem VIII: Gesundheitswesen, Jugendfragen (wyodrębniony jako jeden z 13 zasad
niczych działów Bibliografii), który liczy dosłownie 4 (!) pozycje, na dodatek włą
czone tu w sposób trochę naciągany. Z kolei można by się upomnieć o pominięcie 
innych spraw, choćby zagadnień sportu, jako ważnej dziedziny życia społecznego. 
Zastrzeżenia zgłosić można również co do sposobu zapisu bibliograficznego nie
których pozycji. Brak choćby tak istotnego, moim zdaniem, elementu, jak nazwiska 
redaktora (czy redaktorów) czasopism. Takich i im podobnych uwag można by 
przytoczyć więcej. 

Osobliwie prezentuje się udział ilościowy działu historii w części „Ostdeutsch
land im Ganzen", jak i „Schlesien". Jeśli dział historii potraktujemy łącznie z dzia
łem „Ortsgeschichte" (pozostawiając na uboczu trudną do uchwycenia liczbę prac 
historycznych rozproszonych po innych działach, jak np. z historii gospodarczej 
w dziale Gospodarka itp.), to okaże się, że w części pierwszej „Ostdeutschland ... " 
stanowią one ok. 280/o wszystkich pozycji, w części zaś „Schlesien" tylko 2°/o. Jest 
to chyba wynik mało precyzyjnych kryteriów klasyfikacji (a może ich braku?) 
określonych prac do poszczególnych działów. 

Przedstawione uwagi mają na celu przede wszystkim poinformowanie o uka
zaniu się nowej pracy Ristera, z całą pewnością równie trudno dostępnej, jak jego 
prace poprzednie. Z pełniejszą oceną należy wstrzymać się do czasu wydrukowania 
t. II Schlesische Bibliographie.

Romuald Gelles 




