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ARTYKUŁY I STUDIA MATERIAŁOWE 

Sobótka 1977 1 

JOACHIM ZDRENKA 

ELŻBIETA, CORKA BOGUSŁAWA V KSIĘCIA POMORSKIEGO, 
ŻONĄ CESARZA KAROLA IV 

Głównym celem moich rozważań w niniejszym artykule jest próba 
ustalenia daty zawarcia przez Elżbietę, córkę księcia zachodniopomor
skiego Bogusława V i wnuczkę Kazimierza Wielkiego, związku małżeń
skiego z cesarzem rzymskim i królem czeskim Karolem IV z dynastii 
luksemburskiej. Ponadto zajmuję się ustaleniem osób uczestniczących 
w uroczystościach "ślubnych w Krakowie w maju 1363 r. oraz sytuacją 
polityczną w Polsce i w Europie, leżącą u podstawy zbliżenia dworów: 
polskiego, pomorskiego i luksemburskiego, w którego wyniku doszło do 
zawarcia wspomnianego mąłżeństwa. Chodziło o wykazanie korzyści, jakie 
ów mariaż polityczny przyniósł poszczególnym dworom. 

Elżbieta była niewątpliwie najstarszym dzieckiem Bogusława V 
i Elżbiety, córki Kazimierza Wieikiego 1. Imię odziedziczyła po swej 
matce oraz po babce ojczystej (Elżbiecie, żonie Warcisława IV). Przy 
obecnym stanie źródeł trudno jest ustalić dokładną datę jej urodzin. 
Listopad-grudzień 1343 r. są terminem a quo jej przyjścia na świat. 
Otrzymujemy go na podstawie daty zawarcia małżeństwa przez jej 
rodziców w lutym 1343 r. Termin ad quem wyznacza. osiągnięcie 
przez nią wieku sprawnego do zamążpójścia, co nastąpiło najpóźniej 
w maju 1363 r. Przyjmując za Jasińskim jako dolną granicę dojrzałości 
małżeńskiej dla dziewcząt 12 lat, rok 1351 stanowi najpóźniejszy termin 
jej urodzin 2. W tym jednak roku urodził się jej brat a, stąd narodziny 

1 Z dyspensy papieskiej Innocentego VI z 27 VII 1360 r. na małżeństwo brata 

Elżbiety, Kazimierza, z księżniczką litewską Kenną-Joann� dowiadujemy się, że 
w tym czasie liczył on niespełna 9 lat, ,,cum Kazimirus in nono et Johanna pre
dicta in decimo vel circiter etatis eorum annis constituti existerit"; Monumenta 

Potoniae Vaticana (cyt. dalej MPV), wyd. J. Ptaśnik, t. III, Kraków 1914, s. 371, 
nr 393. Jego narodziny zatem przypadają na rok 1351, co pozwala uznać go za 
młodszego od Elżbiety. 

2 K. J a s i ń s k i, Rodowód Piastów śląskich, t. I, Wrocław 1973, s. 25. 
a Zob. przyp. 1. 
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2 Joachim Zdrenka 

Elżbiety datuje się przed tym rokiem. W dotychczasowej literaturze 
przedmiotu nie ma zgodności co do daty jej przyjścia na świat 4• A. Hof
meister zwrócił uwagę na wzmiankę źródłową, która donosi o narodze
niu się na Pomorzu latem lub wczesną jesienią (przed 22 XI) 1346 r. 
dziecka książęcego s. Sprawę komplikuje fakt, iż może to dotyczyć za
równo Elżbiety, jak i Warcisława VI, syna Barnima IV, który przyszedł 
na świat około 1345 r. Jednakże sam Hofmeister przyznaje, że w rachubę 
wchodzi tu bardziej dziecko Bogusława V niż Barnima IV&. Tenże autor 
opowiadając się za datą przekazaną przez piętnastowiecznych kronikarzy 
czeskich, kładących urodziny Elżbiety na 1347 r., przyjął, że wspomniana 
wzmianka źródłowa dotyczy innego, nie znanego nam z imienia dziecka 
Bogusława V•. Trudno jednak dać. pełną wiarę póżnym przekazom 
czeskim. Należy raczej wbrew nim przyjąć, iż Elzbieta urodziła się 
w 1346 r. M. Wehrmann na podstawie papieskiego zezwolenia z dnia 
17 XI 1347 r. na posługiwanie się pr�enośnym ołtarzem podczas pro
cesji stwierdził, że tego dnia Elżbieta już żyła, gdyż występuje tu ona 
obok swej matki jako „nobilis mulier Elisabeth'' 8

• Pozwala to przesunąć 
termin ad quem na 1347 r. i przypuszczać, że jej narodziny nastąpiły 
kilka miesięcy wcześniej, gdyż wiadomość o jej istnieniu musiała naj
pierw dotrzeć do Rzymu. Tym samym jesień 1346 r. wydaje się być 
prawie pewną datą przyjścia na świat Elżbiety. Niejako potwierdzeniem 
tej hipotezy jest fakt jedynie jej zaręczyn, a nie ślubu w dniu 26 VII 

� M. W e  h r m a  n n, Eiisabeth von Pommern, Gemahlin Kaiser Karls IV. 

(Monatsblatter, 1895, nr 10, s. 154-157) i t e  n że, Genealogie des pc;,mmerschen

Herzogshauses, Szczecin 1937, s. 83, podaje rok 1345; podobnie Historia Pomorza, 

pod red. G. Labudy, t. I, cz. 2, Poznań 1972 (tablice genealogiczne); A. Ho f m  e i

st e r, Genealogische Untersuchungen zur Geschichte des pommerschen Herzogs

hauses (Greifswalder Abhandlungen zur Geschichte des Mittelalters, t. XI, Greifs

wald 1938, s. 151), a za nim W. W e  g e n  e r, Genealogische Tafeln zur mittel

europiiischen Geschichte, Lief. 3, Gottingen 1962-1969, s. 25 - r. 1347; E. Br a n

d e n b  u r g, Die Ahnen Augusts des Star.ken (Abhandlungen der philosophisch

-historische Klasse der Sachsischen Akademie der Wissenschaften, t. 43, z. 5, 

Leipzig 1937, s. 43, tabl. 28, nr 2363) podaje. lata 1343-1344; W. D w o r  z a c  z e k, 

Genealogia, tablice, Warszawa 1959, tabl. 18 - lata 1345-1347. 

s Wzmianka ta znajduje się w rachunkach miasta Stralsundu, gdzie czyta

my: ,,Primo domine nostre ·ducisse centum marcas ad suum puerperium. Item 

dominis Zegefrido et Arnoldo Woth XX marcas illic equitantibus". Data 22 XI 

1346 r. znajduje się na początku zapisu, por. Ho f m  e i s  t e r, op. cit., Anhang l, 
s. 184-186.

6 Chronicon Bohemicum Anonymi 1338-1432 (Scriptores rerum Bohemicarum -

cyt. dalej SRB - t. II, Praga 1784, s. 450 i 451); Chronica Anonymi (Monumenta 

historica Bohemiae, wyd. G. Dobner, t. III, Praga 1774, s. 57); zob. Hofmei s t e r, 

op. cit., s. 151, przyp. 27, i s. 186. 

i Ho f m  e i s  t e r, op. cit., s. 184 in. 
s Vatikanisches Archiv in Rom, Regesta Avinion. Clementis VI, t. 44 (nr 98), 

fol. 476, cyt. za: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór M: Wehr

manna, teczka nr 31, fol. 51; W e  h r  m a  n n, Genealogie ... , s. 83. 



Elżbieta pomorska żoną Karola V 3 

1358 r. z Ottonem, margrabią brandenburskim 9. Z dokumentu zarę
czynowego wynika, iż Elżbieta była jeszcze młoda (,,Jungvrowen Else
ken"), co zapewne było też powodem niezawarcia związku małż"eńskiego. 
Na tej też podstawie możemy stwierdzić, że urodziny Elżbiety miały 
miejsce po lipcu, a przed 22 XI 1346 r. 

Elżbieta zmarła 15 II 1393 r. w Hradec Kra.love, które było jej wdo
wim uposażeniem 10. Pochowana została w Pradze w katedrze św. Wita 
obok swego męża 11

. Jej małżonek Karol IV był od niej znacznie starszy, 
gdyż w chwili poślubienia jej miał 47 lat 12. 

Podstawa źródłowa dotycząca małżeństwa Karola· IV z Elżbietą, księż
niczką zachodniopomorską, przedstawia się niesłychanie skromnie. Nie 
ma właściwie źródła, które w swej relacji podawałoby w pełni prawdzi
we wiadomości na temat tego ślubu. Wszystkie źródła, z wyjątkiem Kro

niki katedralnej krakowskiej 1201-1377 1a, łączą w jedną całość dwa 
zupełnie odrębne wydarzenia: jedno z 1363 r. odnoszące się do uroczys-. 
tości ślubnych, drugie z 1364. r. dotyczące kongresu monarchów w Kra
kowie 14. Na tych przekazach źródłowych oparli się późniejsi kronikarze: 
J. Długosz i T. Kantzow 1s.

Z powodu tak skąpych i bałamutnych źródeł pojawiło się w literatu
rze historycznej, zarówno obcej, jak i polskiej, wiele fałszywych sądów 
o tym małżeństwie 16. Dopiero opublikowanie w 1888 r. pracy S. Stein-

9 Dokument drukowany w Mecklenburgisches Urkundenbuch (cyt. dalej MUB),
Vf.Yd. G. F. Lisch, t. XIV, Schwerin 1859, nr 8506.

10 SRB, t. III, Praga 1829, s. 4; zob. H o  f m  e i s  t e r, op. cit., s. 151 i przyp. 
28. 

11 Tamże. 
12 Urodził się 14 V 1316 r., a zmarł 29 XI 1378 r.; zob. Kaiser Karl IV. Ju

gendleben und St. Wenzel-Legende (Die Geschichtschreiber der Deutschen Vorzeit, 
wyd. 3, opr. A. Blaschke, t. LXXXIII, Weimar 1956, tabl. 2), Elżbieta była ostatnią, 
czwartą z kolei żoną Karola IV. Poprzednia jego żona Anna, ks. świdnicka, zmarła 
11 VII 1362 r. 

13 Monumenta Polonie historica (cyt. dalej MPH), t. II, Warszawa 1961, s. 630-
631. Kronikarz Janko z Czarnkowa opisując wydarzenia ze zjazdu monarchów
w Krakowie umieścił je pod r. 1363. Jednocześnie nie znane są mu wydarzenia
na dworze Kazimierza Wielkiego z 1363 r. Dlatego też tę kronikę pomijam.

14 Rocznik świętokrzyski (MPH, t. III, s. 80) podaje na marginesie 31 stycznia;
podobnie oparte na tym roczniku inne źródło, Rocznik mansjonarzy krakowskich 

(tamże, t. V, s. 894), oraz pochodzące z XVI w. Zdarzenia godne pamięci (tamże, 
t. III, s. 310); zob. także Hamsfortii Chronologia Secunda (Scriptores rerum Da
nicarum, wyd. J. Langebeck, t. I, Hafniae 1772, s. 310).

1s J. D ł u g  o s  z, Opera omnia, t. XII, Kraków 1874, s. 294-297� Das Thomas

Kantzow Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart. Erste Bearbeitung, 

wyd. G. Gaebel, t. II, Szczecin 1898, s. 138. 
1G F. M. P e 1 z e  1, Geschichte Kaiser Karls IV. Konigs in Bohmen, t. II, Praga 

1781, s. 726-729; R. K 1 e m p i  n, Stammtafeln des Pommersch-Riigischen Fiir

stenhauses und seiner Nebenlinien, wyd. G. Billow, Szczecin 1876, tabl. 3; 
C. G r  li n h a  g e n, Schlesien unter Kaiser Karl IV. (Zeitschrift d. Vereins f.
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herza spowodowało pewną zmianę poglądów 11. Mimo to przyjęcie p:·zez 
Steinherza dnia 21 V 1363 r. jako daty ślubu Karola IV z Elżbietą raczej 
nie przyjęło się tak w obcej, jak i polskiej literaturze historycznej 1s. 

Na podstawie itinerarium Karola IV Steinherz stwierdził, że skoro 
8 maja przebywał cesarz w Hradyszu Węgierskim, skąd udał się na pół
noc (9 maja był w Kromieryżu), a 31 maja spotykamy go we Wr9clawiu, 
musiał on przejeżdżać między tymi datami przez ziemie polskie. Wtedy 
to odbył się wspomniany ślub, ponieważ już 18 czerwca tegoż roku Elż
bieta została w Pradze koronowana na królową Czech. Obliczył on, że 
cesarz mógł przebywać w Krakowie w dniach 16-25 maja. Ponieważ 
w 13'63 r. na 21 maja przypadały .Zielone świątki, Steinherz uważał, 
że zgodnie ze średniowieczną tradycją odbywania ważnych uroczystości 
(w tym również ślubów dynastycznych) w święta tego właśnie dnia za-

Geschichte und Altertums Schlesiens - cyt. dalej ZfGS - t. XVII, Wrocław 
1883, s. 42); K. S z a j  n o c h  a, Wojna o cześć kobiety (Nowe szkice historyczne, 
t. II, Lwów 1857, s. 55-56).

17 S. S t  e i n h e r  z, Beziehungen Ludwigs I. von Ungarn zu Karl IV. (Mittei
lungen des Instituts fur bsterreichische Geschichtsforschung, t. XIX, 1888, s. 609). 
Wyniki jego pracy bez zastrzeżeń przyjęli: E. Wer u n s k Y, Geschichte Kaiser 
Karis IV. und seiner Zeit, t. III, Innsbruck 1892, s. 271; H. P a c h  oń s k i, Dwa 
zjazdy krakowskie za Kazimierza Wielkiego, Kraków 1914, s. 5-6; H. P a s  z k i e
w i c z, Polityka rzymska Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925, s. 215; R. G r  o
d e  ck i, Kongres krakowski w roku 1364, Warszawa 1939, s. 90; J. Dąbr o w ski, 
Kazimierz Wielki twórcą Korony Królestwa Polskiego, Wrocław 1964, s. 42; 
Z. K a c z m a r c z y k, Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwa Jubi
leuszowe UJ, t. XII, Kraków 1964, s. 109.

18 W e  h r  m a  n n, Genealogie ... , s. 83, przyjmuje hipotetycznie maj; H o  fm e i
s t  e r, op. cit., s. 149 i 190-191 wiosnę, przed 18 czerwca; J. P fi t z n e r, Kaiser 
Karl IV., Potsdam 1938, s. 80, rok 1362; O. F i s  c h e r, Karl IV., Deutsch.er Kaiser, 
Konig in Bohmen, Bremen 1941, s. ·14, podaje tylko maj 1363; V. N i i t e m a  a, 
Der Kais'er und die nordische Union bis zu den Burgundenkriegen (Annales Aca
demie Scientiarum Fennicae, ser. B, t. CXVI, Helsinki 1960, s. 80 n.) oraz J. Got z e. 
Von Greifswald bis Stralsund. Die Auseinandersetzungen der deutschen Seestadtc 
und ihrer Verbii.ndeten mit Konig Valdemar von Diinemark 1!61-1370 (Hansische 
Geschichtsblatter, t. LXXXVIII, 1970, cz. 1, s. 180), podają listopad 1363 r., wiążąc 
uroczystości ślubne z podróżą Waldemara IV do Polski jesienią tegoż roku.· Z pol
skich historyków: S. N o w o g r  o d z  k i, Pomorze Zachodnie a Polska w latach 
1323-1370 (Rocznik Gdański, t. IX-X, Gdańsk 1935-1936, s. 59); K. P i e  ra d z ka, 
notka w Polskim słowniku biograficznym, t. VI, s. 262-263; J. M i  t ko w s  ki, 
Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski, Poznań 1946, s. 107; W. Fe n r y  c h, 
Nowa Marchia w dziejach politycznych Polski w XIII i XIV wieku (Biblioteka 
Lubuska, t. IV, Zielona Góra-Poznań 1959, s. 70); A. C z  a c h  a r  o w ski, Społecz
ne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1316-1373, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli możnowładztwa nowomarchijskiego, Toruń 1968, s. 170, podają 
31 V 1363; D w o r  z a c  z e k, op. cit., tabl: '18, i Historia Pomorza, t. I, cz. 2, tabl. 
geneal., podają początek 1363 r. oraz maj ze znakiem zapytania; zdaniem K. Ma
l e c z y ń s k i e g o, Polska i Pomorze Zachodnie w walce z Niemcami w wieku 
XIV i XV, Gdańsk 1946, s. 47, ślub odbył się przed 18 czerwca w Krakowie lub 
w Pradze. 
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warł związek małżeński 19• Argumentację Steinherza, jak się to mzeJ 
okaże, należy uznać za słuszną. Wymaga ona jednak zarówno weryfika
cji, jak i uzupełnienia dalszymi przesłankami. 

Rok 1363 nie ulega wątpliwości. Termin ad quem stanowi dzień 
18 czerwca tegoż roku, kiedy Elżbieta została koronowana na królową · 
Czech 20. Ze źródeł dowiadujemy się, że ślub odbył się na dworze kra
kowskim Kazimierza Wielkiego. Dlatego też interesuje nas, gdzie król 
w tym czasie przebywał. Spotykamy go 9 kwietnia w Sandomierzu 21, 

12 kwietnia w Małopolsce (brak bliższego określenia miejscowości) 22
, 

9 maja w Dębowcu 2s, 23 tegoż miesiąca w Krakowie 24 oraz 1 lipca 
w Małopolsce 2s. 

Należy przypuszczać, że obok Karola IV, Elżbiety i Kazimierza Wiel
kiego na uroczystościach ślubnych obecny był także ojciec panny mło
dej, Bogusław V. Źródła nie pozwalają jednak z całą pewnością ustalić 
tego faktu. Natomiast spotykamy go w interesującym nas okresie 4 kwiet
nia 26 w Neubrandenburgu i 7 sierpnia w Gubinie 21. Powyższe itineraria 
nie wykluczają obecności króla polskiego i księcia pom?rskiego na uro
czystościach ślubnych. 

Na podstawie badań Steinherza, przyjętych przez część badaczy bez 
zastrzeżeń, nie można było stwierdzić z całą pewnością, czy rzeczywiście 
ślub ten odbył się w maju. Brakowało bowiem źródła, które wyraźnie 
mówiłoby o odbyciu ślubu przed 18 VI 1363 r. Źródłem takim, nie 
uwzględnionym we wcześniejszych badaniach, j7st wzmianka znajdująca
się w k�iędze miejskiej miasta Brzegu. Dowiadujemy się z niej, że ksią
żęta śląscy podczas pobytu cesarza i c e s a r z o w e j w tym mieście 
27 V 1363 r. ułaskawili za ich wstawiennictwem winnych zbrodni na 
Żydach brzeskie� 2s. Z Brzegu młoda para udała się do Wrocławia. Wia-

19 O „dniu świętym" jako terminie ważnych uroczystości i wydarze.ń politycz
nych, do których zaliczały się również średniowieczne małżeństwa dynastyczne, 
pisał ostatnio H. M. S c  h a  11 e r, Der heilige Tag als Termin mittelaterltcher 

Staatsakte (Deutsches Archiv flir Erforschung des Mittelalters, t. XXX, 1974, z. 1, 
s. 1-24).

20 Kronika Benesza z Wietmila (Fontes rerum Bohemicarum, t. IV, Praga 1884,
s. 528).

21 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. J. Zakrzewski, t. III, Poznań
1879, nr 1493. 

22 K. K a  c z  m a r  c z y  k, Catalogus diplomatum pergamenorum Universitatis

Jagiellonicae Cracoviensis, Kraków 1953, nr 125. 
2s Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, t. I, Wrocław 1962, nr 103. 
24 Kodeks dyplomatyczny Polski, wyd. A. Rzyszczewski, M. Muczkowski, J. Bar-,

toszewicz, t. III, Warszawa 1858, nr 762. 
!5 Lustracja woj, krakowskiego 1765, wyd. A. Falinowska-Gradowska, cz. 1,

Kraków 1973, s. 208. 
26 MUB, t. XV, nr 9153. 
27 Diplomatarium Danicum, Raekke 3, Bind 6, Munksquard 1969, nr 369. 
28 Brieger Stadtbuch, fol. 51 (ZfGS, t. VI, z. 2, Wrocław 1865, s. 377) z fałszywą 

datą 22 zamiast 27 maja: ,,In vigilia sancte trinitatis ad preces imperatoris et i m-
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<lomość ta definitywnie wyklucza Pragę jako m1eJsce odbycia się ślubu, 

przesuwa dzień ich wyjazdu z Krakowa na 24 maja oraz pozwala lepiej 

odtworzyć trasę podróży Karola IV w maju tegoż roku. Przedstawia się 

ona następująco: 

Praga - do 1 maja 29 

Hradysz Węgierski 8 maja 30 

Kromieryż 9 maja 31 

Kraków - ok. 16 maja 32 

Kraków 21 maja 33 

wyjazd z Krakowa - ok. 24 maja 34 

Brzeg 27 maja 35 

' 

Wrocław 31 maja - 1 czerwca36 

Praga 10 czerwca 37 

Bardzo interesującą, a zarazem ważną kwestią jest ustalenie, jakich 
uczestników zgromadziły uroczystości ślubne. Niełatwo · na to pytanie 

odpowiedzieć, toteż wśród badaczy, którzy się tym zajmowali, zazna

czyły się poważne różnice zdań. W poniższym zestawieniu, które ma 
zobrazować obecność osób w Krakowie 21 V 1363 r. według poszczegól

nych przekazów źródłowych, uwzględniam jedynie: Rocznik święto

krzyski, Rocznik mansjonarzy krakowskich, Hamsfortii Chronologia Se

cunda, Dzieje polskie J. Długosza oraz Kronikę T. Kantzowa as. Obecność 

Karola IV, Elżbiety i Kazimierza Wielkiego nie budzi żadnych wątpli
wości, dlatego też ich udział uznaję za pewny i pomijam ich w tym 
wykazie. 

Przyjmuję za R. Grodeckim, że prawdopodobnymi uczestnikami uro-

p e r  a t r i  c i s  [podkreślenie autora] ind ul tum est . . . per illustres principes do
minos tluces Swydnicenses et Ludwicum Bregensem et ducem Henricum". 

2e J. P ave 1, Stitdie k itineró.fi Karia IV (Historicka geografia, t. II, Praga 
1969, s. 70). 

30 Tamże; P a c h o ń s k i, op. cit., s. 6. 
31 Tamże (Pachoński podaje 10 V). 
32 P a c h o ń s k i, op. cit., s. 6.
ss St e i n  h e r  z, op. cit., s. 609; P a v e 1, op. cit., s. 70. 
34 P a c h o ń s k i, op. cit., s. 6, podaje 25 V. 
35 Zob. przyp, 28; H. St o o b, Kaiser Kari IV. und der Ostseeraum (Hansische

Geschichtsblatter, t. LXXXVIII, 1970, cz. l, s. 163-214, oraz mapka nr 3) odtwa
rzając trasę podróży Karola IV uważa, że cesarz z Krakowa do Brzegu przejeżdżał 
przez Opole. 

36 Die Regesten des Kaiserreiches unter Kaiser KarL IV. 1346-1378. Aus dem

Nachlasse J. F. Bohmer, wyd. A. Huber · (cyt. dalej Reg. imp.), t. VIII, Innsbruck 
1887, nr 3954 i 3955. 

a1 Tamże, nr 3956. 
38 Żródła te wraz z dokładną paginacją cytuję w przyp, 13-14; Rocznik man

sjonarzy krakowskich uwzględniam z tego powodu, iż powstał on w Krakowie 
i różni się nieco w swym przekazie od Rocznika świętokrzyskiego (zob. J. D ą
b r o  w s k i, Dawne dziejopisarstwo polskie do r. 1480, Wrocław 1964, s. 57-60); 
zdarzenia godne pamięci opierają się na tym roczniku i dlatego je tu pomijam 
(zob. tamże). 
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czystości ślubnych byli: Bogusław V, Kazimierz ·- brat panny młodej, 

Bolesław II - książę świdnicki, i Jan - margrabia morawski, a brat 

cesarza 39. Ponadto przyjmuję, że mogli być obecni: Wacław IV, później

szy król czeski, a syn Karola IV 40, Władysław, ks. opolski 4!, Siemo

wit III, ks. mazowiecki 42, Jarosław Bogoria Skotnicki, arcybiskup gnieź
nieński 43, Jan, biskup kamieński ·ił, Ulryk von Fiirstenberg, poseł Bar

nima III 45, Barnim IV 46 i Warcisław V 47. Z listy gości wymienionych

39 G r o d e c k i, op. cit., s. 91. 
40 Tamże, s. 63, został on wykluczony. Uważam jednak, że całkowicie wyklu

czyć jego nie można - zob. I. H 1 a va ce k, Das Urkunden- und Kanzleiwesen 

des bohmischen und romischen Konigs Wenzel IV. 1376-1419 (Schriften der Mo
numenta Germaniae Historica. Deutsches Institut fiir Erforschung des Mittelal. 
ters, t. XXIII, Stuttgart 1970, s. 396). 

41 Nie widzę żadnych podstaw, aby go wykluczyć. Ponadto był on lennikiem 
korony czeskiej. 

,2 Był on wasalem króla polskiego, a w przyszłości miał zostać teściem Ka
zimierza, syna Bogusława V. Również brak podstaw, aby uznać jego nieobecność 
na uroczystościach ślubnych. 

4a Wymienia go Dl u g o  s z, op. cit., s. 296, i wydaje się, że ma on rację, gdyż 
spotykamy arcybiskupa w Krakowie krótko po ślubie - 5 czerwca (zob. Kodeks 

dyplomatyczny Wielkopolski, t. III, nr 1495). 
44 Nie można go wykluczyć, gdyż brak na to podstaw źródłowych. 
45 Zob. przyp. wyżej. 
4G Podobnie jak w przyp, 44. 
41 Również brak podstaw źródłowych, które pozwoliłyby wykluczyć go z grona 

gości. 

..... 
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przez źródła z całą pewnością należy wykluczyć: Ludwika, króla Wę
gier 4s, Waldemara lV, króla Danii 49, Piotra I Lusignan, króla Cypru so,
Ottona V, księcia bawarskiego s1, i Piotra, biskupa z Woltery s2.

* 

Aby móc przystąpić do omawiania korzyści bądź niepowodzeń poli
tycznych; jakie osiągnęły poszczególne dwory w wyniku zbliżenia pol
sko-pomorsko-luksemburskiego, niezbędne jest zapoznanie się z sytuacją 
polityczną zarówno ówczesnej Europy, jak i Polski. Pozwoli to lepiej 
zrozumieć genezę wspomnianego małżeństwa. 

Zanim doszło do zbliżenia wspomnianych trzech stron, nad Europą 
zawisła groźba wojny, do której mógł doprowadzić zaistniały spór mię
dzy cesarzem a Ludwikiem Węgierskim i Rudolfem, księciem Austrii. 
Nie zajmuję się bliżej genezą i przebiegiem tego sporu, gdyż uczynili 
to już Steinherz i Grodecki. Ograniczam się jedynie do stwierdzenia, 
że ów spór osiągnął punkt kulminacyjny latem 1362 r., kiedy to nad 
granicą Moraw zebrały się znaczne ilości sprzymierzonego wojska, które 
miało być skierowane przeciw cesarzowi. Jednak do działań wojennych 
nie doszło, gdyż Karol IV za pośrednictwem Bolka świdnickiego wystą
pił z propozycją pertraktacji pokojowych. Zakończyły się one fiaskiem, 
ale zawieszenia broni" już nie zer.tvano. Trudno stwierdzić, jaką rolę 
w tym sporze odegrała Polska. Sprawa ta wymaga osobnych studiów, 
dotychczasowe bowiem wyniki mogą uchodzić tylko za hipotetyczne. 

Po niepowodzeniu pertraktacji w sukurs sprawie przyszedł papież 
Urban V, który wysłał do zwaśnionych s.tron nuncjusza Piotra z Woltery 
z misją pokojową 53. Przypuszczać należy, że nuncjusz spełnił powie
rzone sobie zadanie, gdyż nastąpiło pewne odprężenie między przeciwni
kami, a z początkiem maja zawarto zawieszenie broni. Ostateczne roz
strzygnięcie zatargu miało nastąpić poprzez arbitraż, do którego obie 
strony wyznaczyły Kazimierza Wielkiego i Bolka świdnickiego. Zanim 
jednak zapadł wyrok rozjemczy, odbył się ślub cesarza z księżniczką po
morską. 

4S St e i n h e r  z, op. cit., s. 610. 

49 W dniu 21 V 1363 r. spotykamy go w Nykjobing (zob. dokument drukowany

w Hansisches Urkundenbuch, wyd. K. Hohlbaum, K. Kunze, W. Stein, t. IV,

Halle-Leipzig-Weimar 1896, nr 86). Zob. także pracę S. To g i 1, Valdemar Atter

dag och Europa (Bibliotheca Historica Lundensis, t. IX, 1962, s. 24�248). 
so G r o d e c k i, op. cit., s. 91.
s1 Tamże.
62 Jemu to Dłu g o s  z, op. cit., s. 294, przypisuje rolę swata. Nie mamy jed

nak na to żadnych podstaw źródłowych. Wiemy jedynie, że był on nieobecny na 

uroczystościach ślubnych, gdyż 25 V 1363 r. spotykamy go w Wiedniu (zob. Reg. 

imp., t. VIII, s. 513, nr 88). 
sa Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas iUustrantia, wyd. F. Jensovsky, 

t. III, Praga 1944, nr 72-77 i 79.
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Małżeństwo to miało charakter wybitnie polityczny. Powszechnie 
uważa się, że inicjatywa doprowadzenia do tego związku małżeńskiego 
wyszła ze strony Karola IV, który znany był z prowadzenia „polityki 
małżeńskiej" s,. Był on również doskonałym politykiem, gdyż będąc za
grożony ze strony koalicji antyluksemburskiej, złożonej z przedstawicieli 
dynastii andegaweńskiej i habsburskiej, potrafił nie tylko doprowadzić 
do zawieszenia broni, ale i odnieść przy tym pewne korzyści. Małżeństwo 
jego z Elżbietą pomorską uznać należy za symbol pogodzenia się zwaś
nionych stron, gdyż przez ten związek cesarz stawał się krewnym za
równo Kazimierza Wielkiego, jak i Ludwika Węgierskiego. 

Polityka Karola IV była dalekowzroczna, czego dowodem może być 
jego poprzednie małżeństwo z Anną, księżniczką świdnicką, zapewnia
jące Luksemburgom sukcesję w księstwie świdnicko-jaworskim 05

• Na
stępnie zapewnił sobie cesarz układem z 18 III 1363 r. dziedzictwo Mar
chii Brandenburskiej 56• Pozwoliło mu to ingerować w sprawy branden
burskie, co z kolei doprowadziło do dalszego uzależnienia Wittelsbachów 
od Karola IV, a w dalszej konsekwencji do całkowitego zawładnięcia 
przez niego Marchią 57. Dla wzmocnienia swej ewentualnej zdobyczy 
udało mu się pozyskać przychylność Kazimierza Wielkiego i Bogusła
wa V. Drogę do tego widział w swym małżeństwi� z księżniczką pomor
ską. Poprzez koligację z pomorskim dworem książęcym cesarz uzyskiwał 
znaczne wpływy na Pomorzu Zachodnim i stopniowo podporządkowywał 
książąt pomorskich interesom Luksemburgów. Mając także znaczne 
wpływy na Śląsku, w Marchii i na Pomorzu, otaczał z trzech stron zie
mie państwa polskiego. Stanowiło to dla Polski realne niebezpieczeństwo 
odcięcia od Pomorza Zachodniego i całego handlu północnego. Groźbę

tę zwiększała prokrzyżacka polityka Luksemburgów, jak i antypolskie 
stanowisko Wittelsbachów w Marchii ss. Matrymonialne posunięcie cesa
rza stanowi też w pewnym stopniu osłabienie dobrych stosunków pol
sko-pomorskich z lat 1360-1363. Wyrazem tych stosunków jest m. in. 
pr�ebywanie i wychowywanie Kaźka, syna Bogusława V, na dworze 
krakowskim oraz jego małżeństwo z księżniczką litewską Kenną-Joanną,_ 
zawarte z inicjatywy króla polskiego. Uwaga Kazimierza Wielkiego była 
skierowana na sprawy, związane nie tylko z granicą zachodnią państwa 

M Zob. K. Ja s ińs ki, Powiązania genealogiczne Piastów (Małżeństwa pia-

stowskie) (Pias towie w dziejach P o lski, po d red. R. Hecka , Wrocław 1975, s. 139). 
55 Tam że; Fis c h er, op. cit., s. 44. 
611 Zob. C z a c h  ar o ws ki, op. cit., s. 169, i Fis c h er, op. cit., s. 44. 
s1 Zob. P. Sc ho 1 z, Die Erwerbung der Mark Brandenburg durch Karl lV., 

Wrocław 1874. 
se Dokument z 3 IV 1363 r. drukowany w Codex diplomaticus Brandenburgen

sis, wyd. A. F. Riedel, B ,  t. II, Berlin 1845, nr 1057; zob. także N o w ogr o d  z-ki, 
op. cit., s. 57-58; stos unkom Zakonu z Luksemburgami P?święcił swą pracę 
M. Em m e 1 m a  n n, Die Beziehungen des Deutschen Ordens zu Konig Johann

von Bohmen und Kari IV., Halle/Sa a l e  1910.

-
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polskiego, ale także i wschodnią. Był on zainteresowany w umocnieniu 
związku Rusi Halickiej z Polską, widząc w tym przeciwwagę dla opa
nowania Kijowszczyzny w 1362 r. przez Olgierda, księcia litewskiego 59 •
.Jednak sprawy wschodnie były mniej ważne w porównaniu z groźbą 
okrążenia Polski przez blok państw przychylnych Luksemburgom. Ma
jąc na północy zakon krzyżacki, wrogo nastawiony do Polski, a na za
chodzie podporządkowaną· Luksemburgom Marchię Brandenburską oraz 
niepewną sytuację na Rusi Halickiej, starał się Kazimierz Wielki dla 
zrównoważenia rosnących na Pomorzu wpływów Luksemburgów zwią
zać ze sobą bliżej' książąt śląskich. Dowodem sukcesu króla polskiego 
na tym polu jest m. in. zerwanie przez Bolka świdnickiego stosunków 
z Zakonem so. Fakt ten nie został doceniony w dotychczasowej literatu
rze. Dalszym dowodem tego sukcesu jest nieco późniejsze wciągnięcie 
w orbitę swej polityki Henryka V, księcia głogowsko-żagańskiego, przez 
swe małżeństwo z jego córką Jadwigą. Istnieją przesłanki wskazujące, 
że cesarz obawiał się wtedy współpracy książąt śląskich z Polską w wy
padku wojny czesko-polskiej, której się wówczas spodziewan9. 

Sprzymierzeńców monarcha polskj szukał nie tylko wśród książąt 
śląskich, ale także w dalekim Awinionie. Dobre stosunki z papieżem 
ułatwić miały mu załatwienie doniosłych spraw, z którymi wystąpił 
w suplice z 1?63 r. 61 Zależało też Kazimierzowi Wielkiemu na unieważ
nieniu dotychczasowego małżeństwa z Adelajdą, które nie dawało mu 
żadnych korzyści politycznych, ani też nie rokowało nadziei na otrzyma
nie upragnionego następcy tronu. 

Jakkolwiek ostatnie małżeństwo Karola IV ocenić trzeba jako nie
korzystne dla Polski, to można dostrzec w nim także pewne plusy. Już 
sam fakt odbycia się uroczystości ślubnych na zamku królewskim w Kra
kowie podkreślał opiekuńczy stosunek króla polskiego do księcia woło
-gojsko-słupskiego. Choć Karol IV wystąpił z inicjatywą poślubienia 
księżniczki pomorskiej, wydaje się, że Kazimierz Wielki nie tylko nie 
był temu przeciwny, ale nawet poparł ten projekt, proponując Kraków 
na miejsce odbycia się ślubu. Zapewne liczył on, że przez małżeństwo 
swej wnuczki z cesarzem uda mu się uzyskać poparcie lub przynajmniej 
neutralność Luksemburgów w przyszłej rozprawie z zakonem krzyżac
kim. Mógł bowiem spodziewać się, że w następstwie jego zbliżenia do 

s9 Zob. Pa s z k i e  w i c z, op. cit., s. 225. 
60 Dowiadujemy się o tym z listu stanów pruskich z 20 VIII 1363 r., który 

adresowany był do miast hanzeatyckich (Hanserecesse, wyd. przez Historische 
Komission bei der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Miinchen, Abt. 1, 
t. I, Leipzig 1870, nr 302).

Gt MPV, t. III, nr 427. W suplice z 6 IV- 1363 r. chodziło m. in. o erekcję uni
wersytetu krakowskiego i założenie siałego biskupstwa łacińskiego we Lwowie; 
zob·. też Ka c z m a r czy k, op. cit., s. 110. Natomiast o stosunkach papieska-ce
sarskich pisał S. St ó y, Die politische Beziehungen zwischen Kaiser und Papst in 

den Jahren 1360-1364, Leipzig 1881. 

.. 
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Karola IV dojdzie do rozluźnienia powiązań czesko-krzyżackich. Trudno 

jest obecnie odgadnąć wszystkie motywy, którymi kierował się król pol

ski w swej polityce 1363 r. W każdym bądź razie ślub Karola IV z Elż

bietą, wnuczką Kazimierza Wielkiego, należy uznać nie tylko za wyn.z

zbliżenia się książąt wołogojsko-słupskich do cesarza, lecz także za do-

wód chwilowego porozumienia polsko-czeskiego. 

O ile dla Polski małżeństwo to mimo wszystko było niekorzystne 

w swej dalszej konsekwencji, o tyle dla książąt pomorskich linii woło

gojsko-słupskiej stanowiło doskonałą partię, gdyż wchodzili oni w koli
gację z najpotężniejszym dworem ówczesnej Europy. Książęta ci czer

pali także pewne korzyści materialne, których nie skąpił im dwór cesar

ski 62. Tą drogą cesarz podporządkowywał ich sobie. Imponowały im 

zapewne także częste wizyty w Pradze i towarzyszenie cesarzowi w jego 

-częstych podróżach. Liczyli również na protekcję cesarską w swych 

sporach z książętami pomorskimi linii szczecińskiej aa. Wszystkie te ko

rzyści były krótkotrwałe, gdyż skończyły się z chwilą -śmierci cesarza 

i cesarzowej. 

ELISABETH - DIE TOCHTER DES FtlRSTEN VON POMMERN, 

BOGUSŁA WS V., GATTIN DĘS KAISERS KARLS IV. 

Der Verfasser behandelt die Ehe Elisabeths, der Tochter des westpommer

:schen Fiirsten Bogusławs V., Enkelin Kazimierz des Grossen, mit dem romischen 

Kaiser und Konig von Bohmen, Karl IV. Erortert werden folgende Fragen: Ge
burts- und Toctesctatum Elisabeths (1346-1393), natum und Ort der Vcrmahlung 
Elisabeths mit Karl IV. (Kraków, 21.5.1363), Verzeichnis der Teilnehmer an den 

Vermahlungsfeierlichkeiten; die damalige politische Situation in Polen und Europa, 
schliesslich die F'olgen, die sich aus dieser Heirat filr den polnischen, den pommer

schen und den luxemburgischen Hof ergaben. In der Ehe Elisabeth sieht der Au

tor einen Beweis ftir die Annaherung der westpommerschen Fi.irsten zum Kaiser; 
es kam auch darin die zeitweilige polnisch-bohmische Verstandigung zum Aus

druck. Generell beurteilt der Autor diese Ehe als einen fur Polen ungtinstigen 

Akt, fiir die pommerschen Ftirsten wiederum waren die Vorteile von kurzer Dauer 

und endeten mit dem Tode Elisabeths. 

62 O pobieraniu przez Kazimierza, księcia wołogojsko-słupskiego, pomocy finan

sowej wspomina Janko z Czarnkowa, MPH, t. II, s. 679. 
63 O sporach tych świadczy m. in. akt przymierza zawarty między Bogusła

wem V, Barnimem IV i Warcisławem V a książętami meklemburskimi, skierowany 

w swych postanowieniach przeciw Barnimowi III, MUB, t. XV, nr 9129 B. 
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ANDRZEJ KUDLASZYK 

POSTULAT POLSKI ETNOGRAFICZNEJ 

W POGLĄDACH POLITYCZNYCH 

BOLESŁAWA WYSŁOUCHA 

Sobótka 1977 1 

Bolesław „Wysłouch wyłożył w .Szkicach programowych z 1886 r. po
lityczny program ruchu ludowego 1• Poczesne miejsce zajmują w nim 
sprawy odrodzenia narodowego, demokratycznych form rządzenia w przy
szłym państwie polskim oraz teoria ideału społecznego. W Szkicach zna
lazła odbicie wizja Polski etnograficznej, wykraczającej poza ówczesne 
kordony zaborcze i obejmującej częściowo $ląsk zamieszkały przez zwar
te skupiska polskiej ludności rodzimej, co świadczy o wzroście zainte
resowań postępowej inteligencji polskiej Sląskiem, który przechodził do
niosłe przeobrażenia na przełomie XIX i XX w., m. in. w dziedzinie 
gospodarczej, etnicznej i językowej. Pomimo germanizacji ziemi śląskiej 
następuje jej odrodzenie społeczne i narodowe. Procesy te nie uszły 
uwagi autora Szkiców, który poświęcił im sporo miejsca na łamach 
,,Przeglądu Społecznego". 

Cykl artykułów pt. Szkice programowe opublikowany został w „Prze
glądzie Społecznym" (1886-1887), lwowskim piśmie demokratycznym, 
redagowanym przez Wysłoucha 2. Ambicją redaktora było udostępnienie 
łamów pisma „wszystkim siłom szczerze działającym w postępowym 
kierunku" 3

• Dlatego „Przegląd Społeczny" skupił wokół siebie grono 

1 Historia chłopów polskich, pod red. S. Inglota, t. II, Warszawa 1972, s. 476-
477; A. K u d ł a s z y k, Koncepcje polityczne współtwórcy polskiego ruchu Ludo

wego Bolesława Wysłoucha, (Studia Sląskie, t. XX, 1971, s. 251-263). 
2 „Przegląd Społeczny", 1886, z. 2, s. 97-104 (Szkice programowe), z. 4, s. 251-

258 (Narodowość), z. 5, s. 327-332 (Program Ludowy), z. 6, s. 395--403 (Polska etno

graficzna. Nasze zadanie narodowe). 

a Zapowiedź wydania „Przeglądu Społecznego" wzbudziła zainteresowanie w ów
czesnym środowisku działaczy społeczno-politycznych. T. T. Jeż, ofiarowując swoją 
współpracę, oczekiwał od Wysłoucha, iż nowe pismo będzie zgodne z jego „uczu
ciem politycznym i przekonaniami społeczno-politycznymi" - list T. T. Jeża do 
B. Wysłoucha z 25 X 1885 r., Ossolineum, rkps 7180/VI, s. 289, Z. Balicki stwierdził,
że pierwszy numer „Przeglądu Społecznego" był „bardzo dobry pod każdym wzglę
dem", jeśli następne będą systematycznie rozwijały całokształt kwestii, ,,pismo
stanie na wysokości swego zadania'' - list Z. Balickiego do B. Wysłoucha z 9 II
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znakomitych działaczy politycznych i społeczników. Byli wśród nich� 

Kazimierz Dłuski, Ludwik Krzywicki, Leon Winiarski, Antoni Złotnicki„ 

Zygmunt Miłkowski, Jerzy Plechanow oraz ukraiński pisarz Iwan Fran

ko. Problemy życia politycznego i społecznego dominowały w problema

tyce pisma. ,,Przegląd Społeczny" ustosunkowywał się m. in. do waż

nych problemów polityki germanizacyjnej w zaborze pruskim i obok 

zamieszczania informacji o prześladowaniach w tym zaborze piętnował 

politykę wewnętrzną Prus jako szkodliwą dla Polaków. Pismo kształto

wało opinię publiczną i wywierało wpływ na rozwój ruchów społecznych 

Galicji i Królestwa Polskiego 4, skąd rekrutowali się jego czytelnicy G. 

W opinii Ludwika Kulczyckiego, socjologa, publicysty i działacza

ruchu robotniczego, ,,Przegląd Społeczny" był „wyrazem nowego prądu 

społeczno-politycznego, objawem niezadowolenia z istniejącego stanu 

rzeczy na ziemiach polskich i programu pracy organicznej; głosił za

sady radykalno-demokra tyczne, podnosił znaczenie klasy� robotniczej. 

Wysłouch odważnie poruszał jak najbardziej palące zagadnienia naszego 

życia" s. Taka ocena wydaje się przekonywająca 1. Wysłouch po kilku 

miesiącach od chwili założenia „Przeglądu Społecznego" mógł stwier

dzić, że w życiu i literaturze zaznaczył się „zwrot do patriotyzmu i ludo

wości", a ruch kulturalny przepojony został myślą polityczną s. 

Wysłouch oparł postulat Polski etnograficznej na koncepcjach ludu
-narodu i państwa narodowego. Obie koncepcje integralnie łączą ·się 

z postulatem Polski etnograficznej, co wymaga kilku dodatkowych wy
jaśnień. Wysłouch ujmował uaród jako wspólnotę pochodzenia ńatural

nego, biologicznego w oparciu o kryteria nauki antropologii rasowej. 

Przyjmował, że ludzkość zamieszkująca poszczególne obszary świata 

różni się między sobą i tworzy odrębne grupy etniczne. Różnice te 

sprowadzają się do odmiennej „organizacji fizycznej i psychicznej" oraz 
do iill)ych właściwości naturalnych i duchowych ludzi wchodzących 

w skład grupy etnicznej. Różnorodność tą warunkuje odmienność uczuć, 

1886 r., Biblioteka Narodowa, sygn. 3059. Warszawska „Prawda" pisała, że „Prze

gląd Społeczny" może „oddać Galicji ogromną przysługę", ponieważ pismo „o kie

runku wybitnie postępowym jest potrzebą chwili" - Korespondencja z Galicji 
(Prawda, 1886, nr 5). Życzliwie oceniły „Przegląd" także inne pisma warszawskich 

pozytywistów, ,,Ateneum" oraz „Przegląd Tygodniowy''. Z pism galicyjskich o „Prze

glądzie Społecznym" pisał redagowany przez S. Błotnickiego „Przyjaciel Domowy", 
stwierdzając, że „Przegląd Społeczny" zaprezentował się „pod względem idei po
stępowo i śmiało" - Wiadomości Literackie i artystyczne (Przyjaciel Domowy, 

1886, nr 3). 

4 „Przegląd Społeczny", opr. K. Dunin-Wąsowicz, Wrocław 1955, s. 41. 

s Pamięci Wilhelma Feldmana, Kraków 1922, s. 20. 

6 L. K u  1 c z y c k  i, Historia ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim, Kra

ków 1904, s .. 123. 
1 Por. J. Myśl ińs k i, Prasa GaLicji w dobie autonomicz_nej, Warszawa 1972,

s. 27. 

s B. W y s  ł o u ch, Słowo wstępne (Przegląd Społeczny, 1886, z. 1, s. 1-4).
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obyczajów, religii, cywilizacji i form społeczno-ekonomicznych poszcze
gólnych grup. Całokształt tych różnicujących elementów Wysłouch okreś
lił jako właściwość plemienną. Grupa społeczna, charakteryzująca się 
pewną „sumą cech sobie właściwych", tworzy - zdaniem Wysłoucha -
określoną wspólnotę plemienną, czyli naród. Charakter narodu określają 
jego dążenia or:az cele. Natomiast odczucie odrębności przez wspólnotę 
plemienną jest kwestią czasu uzależnioną od warunków społeczno-eko
nomicznych. �a jeden z najważniejszych elementów tworzących wspól
notę narodową uważał język. 

W poglądach politycznych Wysłoucha lud nie był synonimem naro
du. Lud utożsamiał on z chłopami, robotnikami, inteligencją oraz innymi 
warstwami społecznymi żyjącymi z pracy. Tak rozumiany lud równał. 
się z „warstwami pracującymi narodu", ,,rdzeniem narodu". W opinii 
Wysłoucha w dotychczas istniejących systemach społeczno-politycznych 
pojęcie narodu było nadrzędne w stosunku do pojęcia ludu. Pojęcia te, 
zdaniem Wysłoucha, stać się miały synonimami po „uobywatelnieniu 
ludu"' i zagwarantowaniu wszystkim członkom narodu równych praw. 
Wówczas - pisał - ,,ogół zabezpieczy swe wolnościowe środowisko i na
wzajem, podlegając jego wpływom, sam kształtować się będzie w lud
-naród do wolności nawykły, uzdatniony do coraz wyższych przezna
czeń". Lud-naród był więc jednolity pod względem klasowym, a warst
wy uprzywilejowane zostały eliminowane poza nawias nar,odu. 

Poglądy na lud i naród skłoniły Wysłoucha do wyłożenia własnej 
koncepcji państwa narodowego. Wysłouch wyrażał przekonanie, że istnie
nie grup etnograficznych, na które rozpada się ludzkość, daje każdej na
rodowości prawo do „przechowywania i rozwijania swej odrębności kul
turalno-etnograficznej". Wynika to z praw natury, z potrzeb i praw 
ogólnych człowieka. Kształtowanie się odrębności może być ograniczone 
jedynie „możliwością naturalną", tj. niskim stanem liczebnym ludności 
składającej się na naród, oraz siłą wpływów obcej kultury. Niezbędnym 
warunkiem bytu i rozwoju każdego narodu (grupy narodowej) jest po
siadanie własnego terytorium narodowego. Prawo do terytorium naro
dowego uznawał za prawo naturalne, wynikające z faktu istnienia spo-
łeczeństw. -1 

Od terytorium narodowego Wysłouch odróżniał terytorium państwo
we, jednak nie interesował się bliżej czynnikami określającymi jego 
pojęcie. Interesowała go przede wszystkim „naturalna" więź terenu 
z grupą etn�czną - narodowościową, a nie stosunek podległości określo
nego terytorium zwierzchnictwu państwowemu. Podkreślał, że współ
czesny podział świata między mocarstwa kapitalistyczne nie jest oparty 
na zasadzie narodowości. Istnienie takiego stanu upatrywał w podboju 
i zaborze jednej narodowości przez drugą. W opinii Wysłoucha ówczesna 
konfiguracja państw została wsparta prawami historycznymi stanowią
cymi „owoc gwałtu i przemocy". Taki stan jest sprzeczny z „prawami 



, 
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ogólnymi człowieka" oraz stanowi źródło walki i sporów międzynarodo
wych. Za jedyną „najracjonalniejszą i najsprawiedliwszą" podstawę łą
czenia się ludzi uznawał „związek faktyczny" zachodzący między człon
kami danej narodowości. 

Wyrazem tego związku w dziedzinie politycznej - zdaniem Wysłou
cha - jest państwo narodowe, na które składają się trzy elementy: te
rytorium narodowe, osiedlona na nim narodowość oraz zespół organów 
państwowych sprawujących władzę na terytorium narodowym. Wysłouch 
przypisywał państwu narodowemu pochodzenie, ,,naturalne". Stąd wy
prowadzał wniosek', że organizacja polityczna ludzkości na świecie może 
przybrać wyłącznie postać państw „samodzielnych i niezależnych" od 
siebie. 

Przypisywanie narodowi naturalnego pochodzenia, a ściślej łączenie 
pojęcia narodu z treścią natury biologicznej, było błędne 9• Można przy
puszczać, że na poglądy Wysłoucha wywarła wpływ panująca w XIX 
i XX w. teoria G. Cuviera o stałości i niezmienności ras ludzkich 10. 
Wydaje się, że do utrwalenia poglądów Wysłoucha w kwestii narodu, 
narodowości, ludu i języka przyczyniły się także koncepcje polityczne 
polskich uczonych: A. Cieszkowskiego, J. Rymarkiewicza oraz K. Libelta, 
którzy w swych rozprawach naukowych sporo miejsca poświęcili pro
blemom narodowości i narodu 11. 

Kreśląc kształt przyszłego państwa polskiego Wysłouch wyrażał po
gląd, że przyszła Polska winna być Polską Ludową, a -naród polski -
„nowym narodem", którego charakter ukształtuje lud. Dopuszczał jako 
jedyną możliwość powstanie państwa demokratycznego, realizującego 
„interes mas ludowych" i wyzwalającego siły dotąd „uwięzionych mas 
ludowych". 

Państwo takie pogodziłoby realizację własnych interesów narodowych 
z „demokratycznymi ideałami wszechludzkimi". Podkreślał przy tym pra
wo narodu polskiego do istnienia w bezpiecznych granicach opartych 
na kryterium etnograficznym. Terytorium przyszłego państwa winny 
stanowić ziemie zamieszkałe przez lud polski, a mianowicie: w zaborze 
rosyjskim - Królestwo Polskie z wyjątkiem północnej części guberni 

o J. W i at r, Społeczeństwo, Warszawa 1965, s. 270-271.
10 Por. Historia nauk przyrodzon·ych podług ustnego wykładu Jerzego Kiu

wier.a, t. I-V, Wilno 1853--1855. Teza o zmienności ras ludzkich znalazła swój 

wyraz dopiero w poglądach niemieckiej szkoły E, Eickstedta w okresie między

wojennym. Dopiero u schyłku lat czterdziestych naszego wieku obalona została 

statyczna teoria ras pod wpływem genetyki populacyjnej. 
11 J. Mil e w s k i, Zagadnienie narodowej polityki, Lwów 1909, s. 133-141.

Wysłouch pozostał wierny poglądowi o wpływie rasy ludzkiej na charakter naro

du - por. B. W y s  ł o uch, Szkice programowe z 1922 r. Ossolineum, rkps 7206/II, 
t. XXXII, s. 991-999, oraz wypowiedź Wysloucha na posiedzeniu Senatu RP 

z 17 IX 1925 r., Sprawozdanie stenograficzne ze 113 posiedzenia Senatu RP, s. 38--

44. 
•
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suwalskiej, powiaty zachodnie guberni grodzieńskiej z miastami Grod
nem, Białymstokiem i Białą Podlaską; w zaborze austriackim - Galicja 
Zachodnia po rzekę San, Księstwo Cieszyńskie, Spisz na Węgrzech; 
a w zaborze pruskim - Wielkopolska, Prusy Wschodnie i Zachodnie 
oraz południowo-wschodnia część Śląska 12

• W koncepcji granic przyszłej 
Polski - rozciągającej się od Tatr po Bałtyk - nie znalazły się ziemie 
ukraińskie, białoruskie i litewskie. Taka koncepcja państwa narodowego 
zastrzegała bowiem równocześnie prawo do samodzielnego bytu obcym 
grupom etnicznym żyjącym na obszarze Polski przedrozbiorowej. 
W skład państwa weszłyby natomiast Prusy Wschodnie i Zachodnie 
oraz skupiska ludności zamieszkałe w południowo-wschodniej części 
Śląska. Znając zasięg języka polskiego na śląsku w latach osiemdziesią
tych XIX w., możemy przypuszczać, że Wysłouch miał na myśli włą
czenie do Polski obszarów śląska Opolskiego oraz części powiatów Dol
nego śląska. 

Wysłoucha interesowała problematyka śląska, a zwłaszcza sytuacja 
polityczna i społeczna ludu polskiego mieszkającego na Śląsku. Znany 
jest jego kontakt z Janem Kasprowiczem, poetą, tłumaczem i history
kiem literatury, który w latach 1884-1888 był studentem Uniwersytetu 
Wrocławskiego 13

• Kasprowicz sympatyzował wówczas z organizacją soc
jaldemokratyczną i ideologią socjalistyczną. Należał do organizacji poli
tycznej „Pacyfie", związanej z niemiecką socjaldemokracją, a pozostają
cej pod wpływami francuskiego socjalisty utopijnego E. Cabeta, łączą
cego ideę komunizmu z wizją powrotu do zasad pierwotnego chrześci
jaristwa a. Zapewne ludowy radykalizm Wysłouch.a inspirował Kaspro

wicza. W jego programie politycznym poeta znajdował potwierdzenie 
wielu własnych myśli. Podobnie jak Wysłouch uznawał bowiem włoś-

12 S. La t o, W. S t  a n k i e  w i c z, Programy stronnictw ludowych (zbiór do -
kumentów), Warszawa 1969, s. 48. Wysłouch był przekonany o trudnościach wią·
żących się z rozgraniczeniem narodowości, gdyż jak pisał; ,,absolutnej ścisłości 
etnograficznej nigdy osiągnąć się nie da". Sugerował więc, tam gdzie jest to możli
we, oparcie granic Polski na naturalnym ukształtowaniu terenu, jak Bałtyk od 
północy czy Bug i San na wschodzie. Generalną jednak zasadą przy wytyczaniu 
granic winno być dążenie do „osiągnięcia możliwej jednolitości" we wszystkich 
zjednoczonych częściach Polski etnograficznej. 

1a Podczas studiów Kasprowie.z mieszkał we Wrocławiu przy obecnych ulicach
T. Kościuszki, B. Chrobrego 11, W. Cybulskiego 17 i Szczytnickiej 29. T. M i k  u I
s k  i, Temat Wrocław, Wrocław 1961, s. 180 i 184; t e n że, Spotkania wrocławskie, 

Katowice 1966, s. 337. 
14 M. P a t e r, W murach uniwersytetu, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, 

s. 104-106, 128-130; K. Ko c o t, W „Przedświcie" proletariatczyków korespon

dencje z Wrocławia (Fakty mówią, Wrocław 1952, s. 121-124); F. S z y mi czek,
Stowarzyszenia akademickie polskiej młodzieży górnośląskiej we Wrodawiu. 1863-

1918, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 22-57; B. Sz e r  e r, Z dziejów ruchu 

robotniczego we Wrocławiu (Studia i Materiały z Dziejów Sląska", t. III, 1960,
s. 276).

2 - Sobótka 1,1977 
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cian za podstawę narodu polskiego i wierzył w jego siłę przetrwania. 
Sympatię Kasprowicza dla programu Wysłoucha pogłębiła współpraca 
z „Przeglądem Społecznym", a później „Kurierem Lwowskim". Wysłouch 
w liście z 12 X 1886 r. zaproponował Kasprowiczowi współpracę z „Prze
glądem". Polegać ona miała na nadsyłaniu reportaży ze Śląska i Poznań
skiego 15

• Tematykę reportaży określił Wysłouch następująco: ,,chciałbym, 
by odbijało się w nich położenie ludu jako klasy i jednego z żywiołów 
narodu polskiego" 1a. Kasprowicz przyjął ofertę, znał bowiem Śląsk 
i szczególnie żywo reagował na występującą tu nierówność społeczną 17• 

Głównie nurtował go problem ucisku narodowego 1s, czemu dał wyraz 
w artykułach drukowanych w latach 1886-1887 na łamach „Przeglądu 
Społecznego'' 19. Poruszały one zagadnienia obrony polskości przez lud 
polski na śląsku, warunki jego bytu i walkę z germanizacją 20. Na uwa
gę zasługuje artykuł pt. Kronika szLąska z maja 1886 r., w którym mo
wa o zasięgu skupisk polskich na Śląsku 21. Z relacji Kasprowicza wy
nika, że żywioł polski na Śląsku sięga na północ od południowych krań
ców powiatu brzeskiego do wschodnich części powiatów namysłowskiego 
i oleśnickiego oraz niektórych południowo-wschodnich okolic powiatu 
sycowskiego i milickiego. Stąd zaś aż do powiatów pszczyńskiego i raci
borskiego rozciąga się prawie na cały Śląsk Opolski - ówczesną rejen
cję opolską. Na lewym brzegu Odry polskimi są: wschodnie części po
wiatu głubczyckiego, dość licznie zamieszkałego przez Czechów, Mora
wian i Niemców, cały powiat kozielski oraz wschodnie części powiatu 
niemodlińskiego i prudnickiego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
Wysłouch kreśląc wizję zachodnich granic państwa polskiego opierał 
się także na korespondencjach Kasprowicza o Śląsku, gdyż Kronika 

szLąska Kasprowicza ukazała się na łamach „Przeglądu" w maju 1886 r., 
natomiast część czwarta Szkiców programowych dotycząca Polski etno
graficznej i zadań narodu w czerwcu 1886 r. 

Wysłouch ustosunkował się do spraw politycznych Śląska. Jego myśl 

1s Ossolineum, rkps 6440/II, s. 366.
16 List B. Wysłoucha do J. Kasprowicza z 22 II 1886 r., Ossolineum, rkps

6440/II, s. 361-363. 
11 List J. Kasprowicza do A. Wiślickiego z 25 VI 1885 r., Biblioteka Publiczna

w Warszawie, rkps nr 80. W liście tym czytamy: ,,Szląsk dość dobrze znam, przez 

dwa lata bowiem siedziałem w dwóch s:t.ląskich gimnazjach, skąd częste robiłem 
wycieczki na wieś, aby obcować z ludem, i gdzie ponawiązywałem stosunki z kształ
cącymi się młodymi ludźmi". 

1s List J. Kasprowicza do B. Wysloucha z 24 V 1888 r., Ossolineum, rkps 
7178/II, s. 368. 

19 Np. Z Poznańskiego (Przegląd Społeczny, 1887, z. 5, s. 452-460, z. 6, s. 544); 
Kilka słów z powodu polityki papieskiej w stosunku do nas (Przegląd Społeczny, 
1886, z. 7, s. 1-14). 

20 R. L o t  h, Młodość Jana Kasprowicza, Poznań 1962, s. 57, 68-70, 100, 136,

147 i 149. 
21 „Przegląd Społeczny", 1886, z. 5, s. 389-394. 
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przenikała na Śląsk Cieszyński, który znajdował się w ramach tej samej 
monarchii. Zainteresowanie Śląskiem Cieszyńskim pozostawało w związ
ku z koncepcją państwa narodowego i praw narodu do swobodnego roz
woju. W 1901 r. jako redaktor „Przyjaciela Ludu" w artykule pt. Praw

no-państwowe stanowisko Galicji pisał o Śląsku Cieszyńskim: ,,ta część 
Śląska stanowi ziemię polską, bo czuje, myśli i mówi po polsku" 22. 

Opowiadał się więc za oddzieleniem, zgodnie z wolą ludności, polskiej 
części Śląska Cieszyńskiego od czeskiej i przyłączeniem jej do Galicji. 
Według Wysłoucha sprawa Śląska Cieszyńskiego to głównie obrona ludu 
polskiego przed germanizacją i czechizacją 2a. Jego postulat podziału 
Śląska na podstawie kryterium etnicznego oraz poszanowania praw naro
du polskiego znalazł wyraz w programie Polskiego Stronnictwa Ludo
wego w Galicji z 1903 r., którego był głównym autorem. 

Wysłouch opowiadał się za prawem narodów do samostanowienia o so
bie. W oparciu o koncepcje państwa narodowego i ludu-narodu wyłożył 
swój pogląd na Polskę etnograficzną. W trosce zaś o swobodny rozwój 
polskości i w celu osiągnięcia jak największej zwartości Polaków postu
lował usunięcie rasowo obcych elementów z ziem etnicznie polskich. Wy
słouch przekonywał, że nie tyle zagwarantowanie praw narodowościo
wych mniejszościom, ile raczej usunięcie mniejszości z polskiego obsza
ru etnograficznego będzie podstawą bytu narodu polskiego. Za obco
plemieńców uważał Żydów, wobec których proponował asymilację lub 
emigrację. Jednakże „pierwiastek obcy", najbardziej godzący w podsta
wę bytu narodu polskiego, widział w Prusakach. Dlatego zmierzał do 
zmobilizowania wszystkich środków w celu przeciwstawienia się gerina
nizacyjnej działalności rządu pruskiego na ziemiach polskich. Zalecał 
więc „odpór i walkę, walkę bezwzględną" w imię zasady samoobrony 
narodowej. 

Wcześniej, bo w 1880 r., Wysłouch wypowiedział się w kwestii prze
ciwdziałania germanizacji w Uwagach o programie brukselskim z 1878 

22 „Przyjaciel Ludu", 13 VII 1901, nr 30. 
21 Pismem szczególnie poczytnym na Sląsku Cieszyńskim była „Zorza" M. Wy

słouchowej. Znany publicysta i pisarz ludowy na śląsku J. Wantuła określił je 
jako pismo „stosowne" dla warunków śląskich. Wypływało to z dużego zaintere„ 
sowania Wysłouchowej sprawami śląska. Wyrażała bowiem pogląd, iż Sląsk Cie
szyński jest „ziemią polską, rdzennie polską, bolesławową" - Ossolineum, rkps 
7185/XI, s. 987; 7185/XI, s. 491. Działalność społeczno-polityczna Marii i Bole
sława Wysłouchów była wielostronna. Stąd też ich popularność na Sląsku. Wysłou
chowie służyli chłopom pomocą i radą. Przesyłali im książki i czasopisma. Krzewili 
świadomość narodową i potrzebę walki z germanizacją - por. W. Surzyn do 
B. Wysłoucha, 15 II 1897, Ossolineum, rkps 7192/XVIII, s. 107; J .. Juraszek do
B. Wysłoucha, XI 1896, tamże, 7178/IV, s. 241; J. Wantuła do M. Wysłouchowej,
3 II 1901, tamże 7190/XVI, s. 303. Przy ich wydatnej pomocy otwarty został
Dom Polaka i gimnazjum polskie w Cieszynie. Nie można wykluczyć udziału Wy
słoucha w utworzeniu PSL na śląsku Cieszyńskim. Por. Ossolineum, rkps 7181/VI!l,
s. 319.
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roku, na krótko przed aresztowaniem go za przynależność do kółka socja
listycznego 24. W Uwagach wytknął programowi nieuwzględrtienie patrio
tyzmu jako czynnika integrującego naród. Krytykując program bruksel
ski wysunął własną koncepcję roli patriotyzmu w życiu narodu. Wyra
żał przekonanie, że brak patriotyzmu prowadzi do „wykorzenienia na
rodowości", a w warunkąch narodu polskiego - do germanizacji. Każda 
bowiem asymilacja „zmieniająca siły organizmu społecznego" wymaga 
„poprzedniego rozerwania łączących tkanek" i musi być poprzedzona 
aktami przemocy. Nie ma więc - pisał Wysłouch - germanizacji spo
kojnej bez bólu i ofiar", a tym samym możności „ogólnego rozwoju sił 
przyrodzonych" 25

• Dlatego też „sprawę rozwoju indywidualności naro
dowej", problem skutecznego przeciwdziałania germanizacji ziem pol
skich może rozwiązać przyszły ustrój socjalistyczny oparty na patriotyz
mie i uwzględniający „interesy narodu". Socjalizm i patriotyzm bo
wiem nie są przeciwstawnymi ideami, lecz, przeciwnie, stanowią orgar 
niczną całość. Dlatego też można być jednocześnie i patriotą, i kosmo
politą. Patriotą - jeśli chodzi o interesy narodu, kosmopolitą zaś „w sto
sunku do Litwy i Rusi''. Godzi się wspomnieć, że Wysłouch nie apro
bował polonizacji ziem litewskich i ruskich 2s. 

Postulat Polski"' etnograficznej Wysłoucha spotkał się z krytyką socja
listy S. Barańskiego współpracującego z „Pobudką". Barański sprawę 
narodowości uważał za kwestię sumienia i ducha narodowego, a nie za 

problem rasy lub „języka ludowego" 21. Również partia „Proletariat" 
L. Waryńskiego ustosunkowała się krytycznie do rozwiązania sprawy
granic przyszłego państwa polskiego na podstawie kryterium etnograficz
nego. Stanowisko tej partii w powyższej kwestii ujawniła redakcja „Wal
ki Klas" w artykule z 1889 r. pt. Kwestia narodowościowa 28

• Przeciw
ko koncepcji etnograficznej wypowiedział się B. Limanowski w „Prze
glądzie Społecznym" z lipca 1886 r., pisząc w artykule pt. Dyskusje, że
kryterium etnograficzne „nie wystarcza do wyjaśnienia kwestii narodo
wosci" 29

• Etnografia służy bowiem, konkludował Limanowski, tylko do

24 Przekład rosyjski Uwag o programie brukseiskim Wys!oucha zob. AGAD, 
PWiS, 132a/80, I. k. 19-24. 

26 Podkreślone przez Wysłoucha jako odniesienie do pierwszej tezy programu 
brukselskiego, stwierdzającej, iż: ,,społeczeństwo zapewnia każdej jednostce wszech
stronny rozwój sił przyrodzonych". 

2s W y s ł  o u c h, Uwq.gi o programie brukseiskim, s. 20. 
21 S. Ba r a ń s k i, Boiska historyczna i etnograficzna (Pobudka, 1889, nr 6). 
2s Autorzy artykułu pisali, że nie można wyrzekać się sił politycznych, które 

,,tak obficie dawały dotychczas kraje zaborcze". Nie można także oddawać lud
ności polskiej „zabranego kraju obcemu ciążeniu". W ich opinii socjaliści interna
cjonaliści winni żądać „jednolitej organizacji socjalno-rewolucyjnej obejmującej 
zarówno zabór rosyjski, jak dwa inne zabory, zarówno Szląsk, jak i te części, 
w których polska organizacja socjalno-rewolucyjna działać będzie". ,,Walka Klas", 
1889, seria II, z. 2, s. 42, 48-49. 

29 „Przegląd Społeczny", 1886, z. 7, s. 50-54. 
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poznania „materiału narodowościowego", a nie tłumaczy sposobu wy
kształcenia się z materiału narodowościowego „moralnej istoty narodu". 
Rolę tę spełniał czynnik historyczny, który stanowi wartość trwalszą od 
„spójni językowej i religijnej". Problem narodowościowy na ziemiach 
polskich Limanowski sprowadzał do kwestii równouprawnienia naro
dów w oparciu o kryterium „wolności politycznej". Postulat ·Polski etno
graficznej wyłożony przez Wysłoucha w Szkicach był - zdaniem Li
manowskiego - ,,myślą prowadzącą do wyłączności rasowej". Oceny 
całości Szkiców programowych Wysłoucha podjął się Z. Miłkowski 
(T.T.Jeż). W Uwagach o szkicach programowych Wysfoucha podzielił 
jego pogląd na rozwój ruchu ludowego i potrzebę utworzenia ludowej 
partii politycznej. Akceptował również pogląd na samodzielność poli
tyczną państwa polskiego w granicach etnograficznych so. 

Prawo natury posłużyło Wysłouchowi do uzasadnienia teorii ludu-na
rodu, koncepcji praw narodowości i państwa narodowego i wysunięcia 
postulatu etnograficznych granic przyszłej Polski. Choć błędnie łączył 
pochodzenie narodów z treścią natury biologicznej, to jednak idea samo
stanowienia narodów o sobie i prawo tychże narodów do swobodnego 
rozwoju była wyjątkowo trafna. Opierając się na niej próbowano bowiem 
wytyczyć granice Polski po I wojnie światowej. Wysłouch był pierwszym 
działaczem polskiego ruchu ludowego, który postulował powrót Polski 
na ziemie Piastów. Dla ścisłości trzeba dodać, że poglądy Wysłoucha 
w późniejszym okresie uległy częściowej ewolucji, gdyż zarzucił m.in. 
wcześniejszy pogląd w kwestii wschodniej granicy państwa polskiego. 

DAS POSTULAT EINES ETHNISCHEN POLENS 

IN DER POLlTISCHEN ANSCHAUUNGEN 

BOLESLA W. WYSŁOUCHS 

Vor dem Hintergrund des Gesamtbildes der Anschauungen Bolesław Wysło
uchs prasentiert der Verfasser Wysłouchs Postulat liber die Gestaltung der Gren
zen des zuklinftigen polnischen Staates auf ethnischer Grundlage und ber4!htet 
liber die Polemik, die im Zusammenhang mit dieser Konzeption entbrannte. Bes
prochen wird ferner B. Wysłouchs Interesse flir das Schicksal Schlesiens und an
derer Teile Polens, die unter preussische Herrschaft gelangten, vor allem filr den. 
auf diesen Gebieten gefilhrten Kampf der Polen gegen die Germanisierung, 

ao Kółka Socjalistyczne, Gminy i Wieiki Proietariat, opr, L. Baumgarten, War
.-;zawa 1966, s. 980-981. 
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EUGENIUSZ KOBZDAJ 

SPOŁDZIELNIA „OGRODNIK" W RACIBORZU 

Rola i znaczenie spółdzielczości polskiej w tej części Górnego śląska, 
która w wyniku plebiscytu została włączona do niemieckiego obszaru 
państwowego, każe przypomnieć działalność Spółdzielni „Ogrodnik'' 
w Raciborzu, powstałej w specyficznej sytuacji polityczno-gospodarczej 
na pograniczu polsko-niemieckim. 

Losami spółdzielczości na Górnym śląsku interesowali się m. in. 
historycy dziejów społeczno-gospodarczych 1, ale nie zajmowano się Spół
dzielnią „Ogrodnik" w Raciborzu. Powiat raciborski miał wyjątkowo 
korzystne warunki glebowo-klimatyczne, które sprzyjały rozwojowi 
upraw og:rodowych. Już w drugiej połowie XIX w. uprawiano tu warzy
wa na szeroką skalę. Okręg przemysłowy stał się głównym ich odbiorcą. 

Podział Górnego Śląska spowodował częściowy upadek raciborskiego 
ogrodnictwa na skutek odcięcia tradycyjnego rynku zbytu. Wprawdzie 
konwencja genewska w sprawie Górnego Sląska gwarantowała swobodny 
i bezcłowy przewóz produktów naturalnych przez granicę, ale rzeczy
wistość okazała się inna. Obydwa państwa stwarzały przeszkody. Usuwa
no je dopiero po wielu zabiegach, którymi wypełnione było niemal że ca
łe piętnastolecie obowiązywania konwencji genewskiej. 

W okresie międzywojennym produkcja warzywnicza w okolicach Ra
ciborza osiągnęła przeciętnie z jednego morga 150 q warzyw i owoców. 
Skupiona była w ręku 406 właścicieli gospodarstw i działek ogrodni
czych o łącznej powierzchni 1055,5 morga. Około 550/o produkcji warzyw
niczej z tego rejonu kierowano do okręgu przemysłowego w wojewódz
twie śląskim, co stanowiło z kolei 380/o ogólnego importu warzyw do 
tegoż województwa 2. Warzywa raciborskie dostarczano transportem kon-

1 S. ż y g a, Pol.ski.a banki ludowe na Górnym Sląsku pod panowaniem nie

mieckim w latach 1895-1939, Warszawa 1967; H. Tom i c z e k, Ruch spółdzielczy 
w powiecie rybnickim do 1939 r., mps; S. Pa ją cz k o  w sk i, Pol.ska spółdzielczość 

spożywców na Górnym Sląsku 1869-1939, Warszawa 1971; E. K ob z d a j, ,,Rolniki" 
na Górnym Sląsku w latach 1909-1939, mps. 

2 Dane liczbowe przy toczono na podstawie: spisu producentów warzyw z sierp

nia 1926 r., Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Kons. Gen. Opole, nr 146, 
s. 135-142; artykułu W imię prawdy (Str zecha, nr 19, 22 X 1926) i memoriału
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nym 3• Wymagało to pokonania kilkudziesięciu kilometrów, co już było 
dość znacznym utrudnieniem dla eksporterów, którymi z zasady byli 
sami producenci. Dochodził do tego także element ryzyka. Nikt przecież 
nie był pewny, czy przypadkiem nie zostanie odesłany znad granicy 
z powodu niedopełnienia jakichś formalności. Mogły także wystąpić inne 
nie przewidziane przeszkody paraliżujące wywóz. 

Eksport musiał być prowadzony w sposób zorganizowany i zabez
pieczający jego uczestników przed ewentualnymi stratami. 14 VI 1925 r. 
powstało Górnośląskie Towarzystwo Ogrodników w Raciborzu, które za 
siedzibę obrało sobie lokal miejscowego „Rolnika". Akces do towarzy
stwa zgłosiło 256 osób pochodzących z Raciborza i jego okolic, wśród 
których znajdowało się 222 producentów i 34 handlarzy warzyw 4• 

W ogromnej większości byli oni Polakami. Nieliczni przyznawali się do 
narodowości niemieckiej. 

Celem Towarzystwa była działalność zmierzająca do polepszenia 
sytuacji gospodarczej zrzeszonych w nim członków 5. Zamierzano osiąg
nąć go m. in. przez ułatwienia w eksporcie warzyw i zapewnienie nie
zbędnej pomocy w dziedzinie organizowania poszczególnych transportów. 
Realizację tych zamierzeń paraliżowała decyzja Dyrekcji Ceł w Mysło
wicach, zakazująca odpraw celnych w miejscowościach pozbawionych po
łączeń kolejowych. Decyzja ta uniemożliwiała członkom Towarzystwa 
eksport warzyw. O jej zmianę zabiegał Kazimierz Malczewski, członek 
rady nadzorczej Towarzy:;twa i zarazem dyrektor Banku Ludowego 
w Raciborzu. Zwrócił on się w tej sprawie 22 VIII 1926 r. do Konsulatu 
Polskiego w Bytomiu, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Związ
ku Obrony Kresów Zachodnich w Poznaniu 6. Zabiegi te uwieńczone 
zostały powodzeniem. Dzięki osobistej interwencji wojewody śląskiego 
Rymera Dyrekcja Ceł w Mysłowicach zorganizowała nową placówkę 
celną na przejściu granicznym w Dębiczu. M. in. miała ona za zadanie 
zapewnienie obsługi celnej eksporterom raciborskich warzyw. Każdy pro
ducent uczestniczący w eksporcie obowiązany był zgłosić odpowiedni 
wniosek eksportowy określający ilość i rodzaj wywożonych warzyw. Na 
tej podstawie Towarzystwo sporządzało zbiorczy wniosek, który był awi
zowany przez Konsulat w �rzędzie Wojewódzkim w Katowicach celem 
uzyskania niezbędnego zezwolenia wywozowego. 

K. Malcz e wski ego Produkcja warzyw i owoców na Sląsku Opolskim z 31 VIII

1926 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 126-129.
a Memoriał K. M a  1 c z e  w s ki ego Warzywnictwo raciborskie, wrzesień 1928 r., 

druk, AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 80--83. 

4 Dane dot. zagadnień organizacyjnych zaczerpnięto ze spisu członków GTO, 

AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 130-134. 
s Statut Górnośląskiego Towarzystwa Ogrodniczego z 14 VI 1925 r., AAN, Kons. 

Gen. Opole, nr 146, s. 144-152. 
6 Pismo Banku Ludowego w Raciborzu do Dyrekcji Związku Obrony Kresów 

Zachodnich w Poznaniu z 22 VIII 1926 r., Archiwum Państwowe w Poznaniu. 

PZZ, nr 86, s. 68-69a. 



Spółdzielnia „Ogrodnik" w Raciborzu 

Ze zbiorczego wniosku na 1928 r. wynika, że awizowano 98 wniosków 
indywidualnych na 873 t 455 kg warzyw. Każdy z nich przeważnie opie
wał na kilkanaście lub kilkadziesiąt ton 1. Próba włączenia do eksportu 
drobnych ilości warzyw spełzła ną niczym, ponieważ spotkała się ze zde
cydowanym sprzeciwem Dyrekcji Ceł w Mysłowicach. Na zapytanie Kon
sulatu Polskiego w Bytomiu Dyrekcja Ceł odpowiedziała, że wyrażenie 
zgody pociągnęłoby za sobą konieczność przyznania podobnych .ułatwień 
innym eksporterom, w tym także i niemieck_im. Pozostawałoby to 
w sprzeczności z krokami, jakie Dyrekcja poczyniła wspólnie z Wydzia
łem Przemysłu i Handlu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmierzają
cymi do ograniczenia drobnego wywozu i ukrócenia nadużyć s. 

Decyzja ta zrodziła się pod wpływem protestów, jakie odzywały się 
na terenie województwa. Już 30 IX 1926 r. jeden z członków Komitetu 
Związku Polskich Zrzeszeń Ogrodniczych w Warszawie opublikował 
artykuł na łamach „Polonii", w którym domagał się ograniczenia przy-
wozu warzyw raciborskich 9

• Zwrócił uwagę, ze podczas plebiscytu część • 
mieszkańców powiatu raciborskiego oddała głosy na rzecz Niemiec i przez. 
to samo z góry określiła miejsce zbytu swoich warzyw. Tego rodzaju 
zarzutom przeciwstawił się memoriał K. Malczewskiego Warzywnictwo

raciborskie z marca 1928 r. 10 oraz artykuł W imię prawdy opublikowa-
ny w „Strzesze" 11. 

Z kolei handlarze warzyw z Katowic domagali się wykluczenia z eks
portu handlarzy z Raciborza, ponieważ ich zdaniem konwencja genew
ska przyznała prawo udziału jedynie producentom, z którymi oni chcieli
by wejść w bezpośredni kontakt 12. 

W tej sytuacji, wyjątkowo nie sprzyjającej raciborskim eksporte
rom, organizowała się Spółdzielnia „Ogrodnik" w Raciborzu. Miała ona 
przejąć dotychczasowe zadania Górnośląskiego Towarzystwa Ogrodników 
w Raciborzu, które jako organizacja społeczna o charakterze oświato
wo-zawodowym nie dysponowało etatowym personelem do obsługi tego 
rodzaju działalności. 3 VII 1928 r. doszło do uchwalenia statutu, w któ
rym stwierdzono, że przedmiotem działalności spółdzielni jest uprawa 
i zbyt warzyw oraz owoców 13. Siedziba „Ogrodnika" mieściła się w loka-. 

7 Wykaz wniosków na 1928 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 65-68, 

87-88. 

s Korespondencja Konsulatu RP w Bytomiu i Dyrekcji Ceł w Mysłowicach 

z 11 IV 1927 r. i 3 VI 1927 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 26-27 i 39---40 .. 
9 W. W ł o s  i k, Wywóz warzywa raciborskiego w świetle rzeczywistości (Polo

nia, 30 IX 1926, nr 277). 
10 Memoriał K. M a I c z e w s k i e g o, Warzywnictwo raciborskie z m-ca marca 

1928 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 61-63. 
11 W imię prawdy (Strzecha, nr 19, 22 X 1926). 

l! Protest handlarzy warzyw z Katowic przesłany przy p1sm1e Urzędu Woje

wódzkiego z 29 III 1928 r. do Konsulatu RP w Bytomiu, AAN, Kons. Gen. Opole,. 

nr 146, s. 68-71. 
13 35 lat spółdzielni „Ogrodnik" w Raciborzu, brosz., s. 37. 
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lu „Rolnika" w Raciborzu. Spółdzielnia ta przystąpiła do Związku Spół
dzielni Śląskich, filialnej organizacji Związku Polaków w Niemczech. 
Na zebraniu konstytucyjnym wybrano dziewięcioosobową radę nadzor
czą, z której wyłoniono trójosobowy zarząd. W organach tych wybiera
nych na okres trzyletni dużą aktywność przejawiali m. in. Arkadiusz 
Bożek, Franciszek BiałdY:ga, Kazimierz Malczewski i Wilhelm Morcinek. 
W pierwszych latach kierownictwo spółdzielni spoczywało w ręku Ber
narda Machowskiego i Franciszka Białdygi, a po odejściu Machowskie
go było jednoosobowe. Szefem finansowym i handlowym mianowany 
został Białdyga, do którego najważniejszych zadań należało skompleto
wanie dokumentacji eksportowej osób uczestniczących w wywozie i za
łatwienie wymaganych formalności w urzędach celnych. 

Członkiem „Ogrodnika" mógł zostać każdy, kto podpisał deklarację 
i wpłacił 3 mk wpisowego oraz uiścił 50 mk na poczet udziału wynoszą
cego 200 mk. Resztę miał wpłacić w 15 ratach kwartalnych. Jeden czło
nek mógł posiadać 25 udziałów. 

Lista członków kurczyła się stale, głównie w wyniku nacisku czyn
ników niemieckich wobec niektórych osób deklarujących współpracę 
z polską spółdzielnią. W 1935 r. August Głombik z Raciborza wystąpił 
np. nie tylko z rady nadzorczej, lecz w ogóle ze spółdzielni 14• Na zmniej
szanie się liczby jej członków wpływały też nikłe rezultaty finansowe 
osiągane przez spółdzielnię oraz przeszkody utrudniające swobodny eks
port warzyw. W latach 1930-1935 było ich kolejno: 129, 140, 139, 108, 
105, i 99 1s. Najwięcej członków posiadała spółdzielnia w 1931 r., kiedy 
to osiągnęła najwyższe wyniki eksportowe. 

W 1931 r. przeważali wśród jej członków rolnicy-ogrodnicy (119). 
Obok nich występowali właściciele ziemscy (5), kupcy i handlarze (9), 
urzędnik oraz osoby, których zawodu nie podano 16. Rolnicy-ogrodnicy 
decydowali o charakterze spółdzielni. W ich interesie przejawiała ona 
największą aktywność. 

Dążenia ludności polskiej na Śląsku Opolskim do utworzenia włas
nych organizacji gospodarczych obserwowały z niepokojem władze admi
nistracyjne. W raporcie z 1928 r. do pruskiego ministra rolnictwa prezy
dent rejencji opolskiej podkreślił potrzebę udzielenia pomocy finanso
wej w celu zorganizowania zbioru owoców i warzyw pod patronatem 

14 Tamże, s. 48. 
1G Dane dot. liczby członków zaczerpnięto z: a) bilansu ,,Ogrodnika" na 31 XII 

1930 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: AP Wrocław), OP 206, k. 117; 

b) tabeli opracowanej na podstawie sprawozdań Związku Spółdzielni Polskich

w Niemczech i zamieszczonej w pracy K. P i  e t  r z a k a  - P a w l o ws k i e  g o,

Spótdzielczość polska na ziemiach zachodnich i póinocnych 1918-1939, Warszawa

1967, s. 224-225; c) spisu członków spółdzielni „Ogrodnik" na 19 III 1930 r., AAN,
Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 106-108.

1e Dane te zaczerpnięto z wykazu nadesłanego przez prezydenta policji w Opo
lu nadprezydentowi prowincji z 31 III 1931 r., AP Wrocław, OP 206, k. 7�11. 
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władz 11. Według prezydenta pomoc ta w warunkach górnośląskich miała 
mieć nie tyle znaczenie gospodarcze, ile narodowo-polityczne. W tym 
duchu władze administracyjne inspirowały powołanie placówek handlo
wych. W wyniku poczynań Związku Górnośląskich Spółdzielni w Opo
lu (Verband Oberschlesischen Genossenschaften E.V.) doszło do zorga
nizowania niemieckiej spółdzielni ogrodniczej w Opolu (Absa tzgenossen
schaft filr Gartenbauerzeugnisse GmbH) wraz z filiami w Baborowie 
(pow. �łubczycki), Machowie (pow. prudnicki), Kędzierzynie i Raciborzu. 
Zadaniem spółdzielni niemieckiej było opanowanie zbytu warzyw i owo
ców na śląsku Opolskim przez placówki terenowe (magazyny skupu, 
sortownie, chłodnie itp.). W pismach Związku Górnośląskich Spółdzielni 
w Opolu podkreślano wyraźnie, że umocnienie niemieckiej spółdzielni 
miało znaczenie narodowe ze względu na powstanie „Ogrodnika" w Ra
ciborzu 18• 

W 1929 r. powstało w Raciborzu towarzystwo o nazwie Oberschle
sische Gemilsebau GmbH z kapitałem zakładowym w wysokości 20 tys. 
mk 10, na którą to sumę złożyły się udziały wpłacone przez władze 
miasta Raciborza (10 tys. mk), Górnośląskie Towarzystwo Ziemskie 
(Oberschlesisches Landgesellschaft - 5 tys. mk) oraz Izbę Rolniczą 
w Opolu (5 tys. mk). Grownym jego zadaniem było finansowanie wspom
nianej wyżej spółdzielni niemieckiej w Opolu. Również pruski minister 
rolnictwa, domen i lasów przyznał w 1929 r. w ramach programu po
mocy dla rolnictwa na potrzeby organizacji zbytu warzyw i owoców na 
Śląsku Opolskim 20 400 mk, z czego niemieckiej spółdzielni zbytu, o któ
rej była mowa wyżej, przypadło 8500 mk 20. 

Ta dość szeroko zakrojona akcja ze strony administracji niemieckiej 
i kół gospodarczych Śląska Opolskiego nie przeszkodziła całkowicie dzia·
łalności, jaką w okresie sprzyjającej koniunktury podjęła spółdzielnia 
polska. Wzrost jej popularności w dalszym ciągu niepokoił lokalne wła
dze administracyjne. Nadprezydent prowincji górnośląskiej w 1931 r. 
otrzymał doniesienie z zarządu policyjnego w Raciborzu o rzekomo 
uprzywilejowanym traktowaniu jej członków przez polskie władze cel
ne, które jednocześnie miały niewłaściwie odnosić się do eksporterów 
niemieckich. Według Niemców było to jawne pogwałcenie postanowień 
konwencji genewskiej 21. Nadprezydent zwrócił się więc do Izby Han-

17 Raport prezydenta rejencji opolskiej z 19 XII 1928 r., AP Wrocław, RO I 

2211. 
1a Kopie pism Verband Oberschlesischen Genossenschaften w Opolu z 3 VII 

i 6 X 1928 r. skierowanych do ministra rolnictwa i wyżywienia Rzeszy, AP Wroc

ław, RO I 2211. 
10 Pismo Izby Rolniczej w Opolu z 14 VI 1929 r. do prezydenta rejencji

opolskiej oraz kopia umowy notarialnej z 6 V 1929 r., AP Wrocław, RO I 2211. 
20 Pismo pruskiego ministra rolnictwa, lasów i domen z 7 IX 1929 r. do pre

zydenta rejencji opolskiej, AP Wrocław, RO I 2211,• 
21 K. P i e  t r z a  k - P a  w l o w s k i, Polskie spółdzielnie handlowe na Sląsku 

Opolskim w okresie międzywojennym (Trybuna Spółdzielc:l:a, nr 4, 1963, s. 23). 
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dlowej w Opolu o wyjaśnienie tej sprawy, którą z upowazmenia Izby 
badali dr Hupka i dr Dahmen z Centrali Rolniczej w Opolu 22. Stwier
dzili oni, że realizacja przepisów wykonawczych konwencji genewskiej 
ze strony polskich placówek celnyct nie daje żadnych powodów do skarg. 
Wprawdzie zdarzały się wypadki kwestionowania, a nawet odsyłania 
niektórych eksporterów znad granicy, ale winą za ten stan należy obar
czyć samych eksporterów. Wywozili oni większe ilości, niż opiewały ich 
zezwolenia i zaświadczenia stwierdzające pochodzenie warzyw. Podkreś
lili oni przy okazji, że siłą przyciągającą „Ogrodnika" jest wyręczanie 
eksporterów w załatwianiu skomplikowanych formalności, czemu nie są 
w stanie przeciwstawić się niemieckie przedsiębiorstwa handlowe 23

• 

Dr Dahmen obiecał dalszą rozbudowę niemieckiej spółdzielczości na 
obszarze występowania upraw ogrodniczych. Spółdzielczość ta skutecz
niej niż dotąd miała organizować wywóz warzyw w interesie niemieckich 
producentów i doprowadzić do ograniczenia wpływów „Ogrodnika". 

Akcja przeciw polskiej spółdzielni nasiliła się z chwilą podjęcia dzia
łalności przez placówkę nadzorującą gospodarkę warzywniczą, tzw. Ge
miiseverwertungsstelle. Placówka ta usiłowała całkowicie podporządko
wać sobie spółdzielnię polską bądż doprowadzić do jej całkowitej likwi
dacji. Celowo rozpuszczała pogłoski, jakoby „Ogrodnik" organizował wy
wóz warzyw pochodzących od nieczłonków. Dalsze nasilanie się tej 
akcji nastąpiło po 1933 r. 

Zgodnie ze statutem spółdzielnia zajmować się miała uprawą i zby
tem warzyw. W żadnym ze źródeł nie wspomina się jednak o realizacji 
postanowień statutu w zakresie upraw ogrodowych. Poza tym placówka 
ta nie trudniła się zbytem sensu stricto, lecz pośredniczyła w zbycie. 
Jako pośrednik organizowała eksport do województwa śląskiego warzyw 
stanowiących własność poszczególnych producentów-eksporterów. 

W związku z tym musiała załatwiać w instytucjach polskich i niemiec
kich szereg kłopotliwych formalności, których przeważnie nie byliby 
w stanie dopełnić w terminie pojedynczy eksporterzy. Każdorazowo po 
zorganizowaniu transportu warŻyw przedstawiciel „Ogrodnika" zgłaszał 
się w umówionym dniu na przejściu granicznym wraz z całą przygoto
waną wcześniej dokumentacją eksportową, na podstawie której urząd 
celny dokonywał zbiorowej odprawy celnej. Ten tryb skracał cały proce
der, jaki obowiązywał przy przekraczaniu granicy. Tymczasem osoby 
nie należące do „Ogrodnika" i podej�ujące eksport na własną rękę nie 
mogły liczyć na bezkolizyjny przewóz swoich warzyw, co podkreśla 
raport policyjny z Raciborza 24

• 

n Odpowiedź przesłana przez Izbę Handlową w Opolu nadprezydentowi pro

wincji 9 XII 1931 r., AP Wrocław, OP 206, k. 123-124. 
23 Tamże. 
2d Odpis raportu sekretarza policji kryminalnej w Raciborzu z 5 X 1931 r., AP 

Wrocław, OP 206, k. 120-121. 
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Od każdego wniosku eksportowego spółdzielnia pobierała 1 °/o war
tości wywożonego towaru. Trudno w tym miejscu rozstrzygać, czy było 
to mało, czy dużo. Można jedynie stwierdzić, że wzmiankowane wyżej 
formalności były absorbujące i wymagały starannej kontroli całej doku
mentacji. Najmniejsze uchybienia narażały eksporterów na ryzyko nie
przepuszczenia przez granicę i uciążliwy powrót do domu. 

Do zadań spółdzielni .należała także kontrola upraw (2-3 razy w cią
gu roku) na zlecenie Izby Handlowej w Opolu. Zapobiegać to miało róż
nym kombinacjom i utrudnić wywóz warzyw nie pochodzących z włas
nych upraw eksporterów. 

Warzywa raciborskie trafiały do Chorzowa, Katowic i Rybnika. Pew
ną ich część zbywanó w okręgu przemysłowym wchodzącym w skład 
Śląska Opolskiego, w Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu. Ich transport odby
wał się na wozach drabiniastych odpowiednio do tego celu przystosowa
nych. Trwał niekiedy całą noc i dzień z przerwami na posiłki. Wszystko 
to organizowano z takim wyliczeniem, aby w porze porannej zdążyć na 
targ ze świeżymi warzywami. Zapobiegliwsi eksporterzy w ciągu jednego 
tygodnia mogli obracać w ten-sposób dwukrotnie. 

Jedną z pierwszych czynności spółdzielni po zorganizowaniu się było 
wystąpienie do Konsulatu Polskiego w Bytomiu o wizowanie jej wnios
ków w Wydziale Przemysłu i Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Katowi
cach oraz w Dyrekcji Ceł w Mysłowicach, co miało miejsce w 1929 r. 
Równocześnie prosiła ona o przyznanie jej niższych opłat konsularnych 
przy załatwianiu wniosków eksportowych, a także o przejęcie przez Kon
sulat roli rzecznika jej interesów z powodu szczupłości własnych środków 
finansowych oraz istnienia silnej spółdzielni niemieckiej Oberschl. Absatz
genossenschaft filr Gartenbauerzeugnisse, powołanej głównie z pobudek 
politycznych 25. 

Konsulat przychylnie ustosunkował się do powyższych propozycji 26 

i Urząd Wojewódzki w Katowicach wyraził zgodę na przywóz warzyw 
raciborskich, który miał być traktowany jako dobrowolne zrzeczenie się 
poszczególnych spółdzielców z ich praw eksportowych na rzecz :,ogrod
nika". Jednocześnie Dyrekcja Ceł w Mysłowicach upoważniła Urząd 
Celny w Brzeziu do dokonywania bezcłowych odpraw celnych warzyw 
i owoców. Wywóz ten miał odbywać się w ramach rocznego kontyngentu 
określanego każdorazowo przez spółdzielnię w wyniku dokładnego ustale
nia zdolności produkcyjnej gospodarstw ogrodniczych należących do jej 
członków. Wszystkie te koncesje miały być cofnięte w wypadku naru
szenia warunków, pod jakimi je udzielono. 
�Pismo· spółdzielni „Ogrodnik" do Konsulatu RP w Bytomiu z 28 II 1929 r., 
AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 86. 

26 Por. korespondencję: a) pismo Konsulatu RP w Bytomiu z 5 III 1929 r.; 
b) pismo Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 25 III 1929 r.; c) pismo Dyrekcji
Ceł w Mysłowicach z 12 IV 1929 r.; pismo MSZ w Warszawie z 22 IV 1929 r., AAN,
Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 90-91, 99-103.

•
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Wobec tego, że w latach 1930 i 1931 miały m1eJSCa nadużycia przy 
eksporcie warzyw, Urząd Wojewódzki w Katowicach rzeczywiście cofnął 
przyznane ułatwienia i ulgi wywozowe członkom „Ogrodnika" i zażądał 
od Konsulatu wprowadzenia ścisłej kontroli przy wizowaniu świadectw 
pochodzenia warzyw przeznaczonych na eksport. Pozbawiono prawa 
uczestnictwa w eksporcie osoby, które podawały w dokumentach wywo
zowych mniejsze ilości warzyw, niż faktycznie wywoziły. Jakaś rady
kalna zmiana w tym względzie nie nastąpiła jednak od razu. Kontrola 
przeprowadzona 19 VII 1934 r. z ramienia Izby Handlowej w Opolu 
i Konsulatu ujawniła, że członkowie „Ogrodnika" nadal wywozili więk
sze ilości warzyw, niż przyznano im to w ramach obowiązującego kon
tyngentu. Podejrzewano, że pewne ilości warzyw pochodziły z terenu 
poza plebiscytowego. 

Według kontrolera z .ramienia -Izby Handlowej w Opolu „Ogrodnik" 
winien był zająć się zbytem warzyw ·jako stowarzyszenie produkcyjno- . 
-handlowe i tym samym zainteresować się metodami oraz stanem pro
dukcji ogrodniczej swoich członków. Z szeregów członkowskich należało
wykluczyć handlarzy, którzy nie zajmowali się produkcją warzyw, lecz
jedynie ich skupem. Przekraczanie ustalonych kontyngentów, stwierdził,
jest niedopuszczalne. Z uwagami tymi zgodził się przedstawiciel Konsu
latu w Opolu. Zarząd spółdzielni zastosował się jedynie do obowiązku
przestrzegania wielkości wyznaczonych kontyngentów. Nie mógł zgodzić

się na wykluczenie osób, które formalnie przestrzegały przepisów statu
tu, gdyż osłabiłoby to szeregi członkowskie. Poczynił jednakże próby
zmierzające do ograniczenia wszelkiego rodzaju machinacji eksporto
wych 21. 

Eksport warzyw raciborskich napotkał nowe utrudnienia, które wy
nikły z polskich przepisów celnych z 1933 .r. 2s Przewidywały one obo
wiązek przedkładania władzom celnym świadectw fitopatologicznych sta
cji badania roślin. Na Sląsku Opolskim była tylko jedna stacja tego 
typu, która zatrudniała jedną siłę fachową. Wydłużało to znacznie czas 
wyczekiwania. Doszło do tego, że konkurencja niemiecka zaczęła nawet 
głosić, iż polskie przepisy celne uniemożliwią egzystencję „Ogrodnika", 
skoro nie będzie otrzymywał na czas niezbędnych świadectw. Tymczasem 
władze administracyjne na Śląsku Opolskim pójdą na rękę eksporterom 
niemieckim. W wyniku interwencji Konsulatu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych i Ministerstwie Skarbu w Warszawie centralne władze 
polskie zarządziły, ażeby w miejsce świadectw niemieckiej służby fito
patologicznej lub zakładów ochrony roślin polskie urzędy celne przyjmo
wały zaświadczenia niemieckich władz administracyjnych. Stwierdzać 
one miały jedynie, że miejsce pochodzenia warzyw wolne jest od chorób 

21 Notatka sporządzona przez inż. Cz. Dębowskiego „Pro memoria" z 20 IV
1934 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 208-210. 

2s DzU RP nr 77/33, poz. 552.
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i szkodników roślin. Ich ważność ustalono na 30 dni, licząc od daty 
wystawienia. Zaświadczenia te nie podlegały obowiązkowi wizowania 
przez Konsulat. Ten tryb ułatwiał i przyśpieszał załatwianie obowiązu
jących formalności eksportowych 29, 

Na podstawie polsko-niemieckiego układu gospodarczego z 24 XI 1935 r. 
eksport warzyw raciborskich włączony został do obrotów podlegających 
rozliczeniom clearingowym. W związku z tym uzyskane z eksportu na
leżności należało wpłacać na specjalne konto. Rozliczenia dla eksporte
rów ze Śląska Opolskiego prowadziła Pruska Kasa Rozrachunkowa 
(Preussische Verrechnungs Kasse). Do całego więc szeregu formalności 
i utrudnień doszły nowe. Obroty �onwencyjne członków „Ogrodnika" 
prezentuje tab. 1. 

Tab. 1. Udział członków „Ogrodnika" w eksporcie warzyw 

Rok 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Udział „Ogrodnika" w ogól
Ogólny eksport warzyw rtym eksporcie warzyw do wo-
do województwa śląs- jewództwa śląskiego 

kiego w tonach 

4133,365 
3134,315 
2995,615 
2144,960 

tony 

1266,750* 

1735,930 
1552,610 

58,9 
72,4 

Żród Io: Zestawienie warz) w i owoców eksportowanych, a także pismo D)'rekcji Ceł w Mysło
wicach z 12 rv 1929 r., AAN, Kons. Gen. Opole, ur 146, 5, 100, 101, 243-245.

• Dane za 1929 r. określają wielkość przyznanego kontyngentu wywozowego, a nie faktycznie
wywiezione ilości warzyw. 

Ogólny wywóz warzyw ze Śląska Opolskiego systematycznie malał 
i w 1933 r. zmniejszył się prawie o połowę w stosunku do 1930 r. Udział 
,,Ogrodnika" w tym wywozie w porównaniu z 1932 r. uległ dość poważ
nemu zmniejszeniu w 1933 r. Brak danych z lat 1930 i 1931, a także 
problematyczne dane z 1929 r. utrudniają dokładniejsze omówienie tego 
zagadnienia. 

„Ogrodnik" dysponował nieznacznymi funduszami, których wielkość 
nie gwarantowała większego rozwoju tej spółdzielni. Największą pozy
cję stanowił fundusz udziałowy tworzony z udziałów wpłaconych przez 
członków. W 1930 r. wynosił on 3490 mk, w 1931 r. - 4552 mk, 
w 1932 r. - 4550 mk, a w 1934 r. - 2390 mk. W 1931 r. kwoty wpła
conych udziałów osiągnęły zaledwie 16,20/o nominalnej sumy, jaką po
winna dysponować spółdzielnia, gdyby wszyscy jej członkowie w całości 
uiścili zadeklarowane udziały. Analogiczny wskaźnik dla 1934 r. wynosi 

20 Korespondencja Konsulatu Gen. w Opolu z MSZ i Min. Skarbu z 1933 
i 1934 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 180-181, 183-185, 197. 
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11,40/o. Zaniedbania na odcinku ściągania składek są aż nadto widoczne. 
Po dość znacznym wzroście funduszu w 1931 r. w wyniku napływu no
wych członków, w 1934 r. daje się zaobserwować spadek prawie o 50°/o, 
co z kolei było następstwem ich odpływu na· skutek pogarszającej się 
koniunktury w dziedzinie eksportu warzyw. Członkowie występujący ze 
spółdzielni wycofywali swe wkłady. Na fundusz rezerwowy składały się 
jeszcze mniejsze kwoty: w 1930 r. - 420 mk, w 1931 r. - 495, 
w 1932 r. - 495, a w 1934 r. - 510 mk. Jego przyrost był więc mini
malny. 

Zgodnie ze statutem spółdzielnia nie tworzyła funduszu zasobowego, 
który zazwyczaj stanowił zabezpieczenie funduszu udziałowego . przed 
groźbą jego naruszenia w wyniku doznanych strat. Spółdzielnia nie po
siadała poza tym żadnych zasobów majątkowych i korzystała z pomiesz
czeń odstąpionych w lokalu „Rolnika" w Raciborzu. W swojej działal
ności posługiwała się kapitałem obrotowym, na który składał się kapitał 
własny i obcy. 

Do kapitału własnego zaliczamy fundusz rezerwowy, zobowiązania 
wobec spółdzielni oraz gotówkę w kasie, natomiast do kapitału obcego 
fundusz udziałowy i kapitał bankowy. Stosunek kapjtału własnego do 
obcego oraz wielkość kapitału obrotowego spółdzielni obrazuje tab. 2. 

Tab. 2. Kapitał obrotowy „Ogrodnika" (w mk) 

Kapitał Kapitał Kapitał 
Rok obrotowy 

własny obcy 
ogółem 

1930 5 752 5 050 10 802 
1931 3 828 4 552 8 380 
1932 4 913 5 548 Il 096 

1934 2 615 2 442 5 057 

Źródło: Bilanse Spółdzielni „Ogrodnik" 1930-1934, AP Wrocław, OP 206, k. 117 i 132; 

tamże, RO I 2131, k. 7; AAN, Kons. Gen. Oo. 146, s. \79. 

Spółdzielnia dysponowała niewielkim, prawie równym pod względem 
wysokości kapitałem własnym i obcym. Wielkość kapitału obrotowego 
ulegała poważnym wahaniom. Z analizy bilansów wynika, że w opera
cjach przez nią podejmowanych kapitał bankowy nie odgrywał poważniej
szej roli. Niewykorzystanie możliwości rozwinięcia innych form działal
ności w oparciu o kredyt bankowy było poważnym niedociągnięciem 
w pracy kierownictwa spółdzielni. Pogląd ten rysuje się wyraźniej. po 
zapoznaniu się z sumami odpowiedzialnościowymi, które w poszczegól
nych latach wyznaczały górne granice kredytu, jaki spółdzielnia mogła 
zaciągać w instytucjach bankowych. Wynosiły one w 1931 r. 28 tys. mk, 
w 1932 r. - 27,8 tys. mk, w 1933 r. - 21,6 tys. mk, w 1934 r. -
21 tys. mk i w 1935 r. - 19,8 tys. mk. 

,,,. 
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Z bilansów wynika, że straty spółdzielni w 1930 r. wynosiły 138 mk, 
w 1931 r. - 1714 mk, w 1932 r. 210 mk, w 1933 r. - 197 mk 
i w 1934 r. - 766 mk. Straty w 1931 r. były wynikiem nadużyć popeł
nionych przez ówczesnego kierownika handlowego, przeciw któremu zo
stało nawet wszczęte dochodzenie. Szybko jednak umorzono je wobec 
żądań prokuratury o wydanie akt i ksiąg handlowych w celu ustalenia 
rozmiarów nadużyć. Chodziło bowiem o zachowanie zasad konspiracyj
nych, jakie obowiązywały w działalności organizacji polskich w Niem
czech. 

Coraz trudniej było rozwijać działalność eksportową. W 1935 r. ceny 
warzyw na rynku lokalnym w byłej rejencji opolskiej uległy podwyż
szeniu mniej więcej o 10°/o. Piętrzyły się też inne przeszkody. Opłacal
ność akcji eksportowej stanęła pod znakiem zapytania ao. Hurtownicy 
z województwa śląskiego rozpętali przy tym formalną nagonkę na „Ogrod
nika". W skardze do Polskiego Towarzystwa Handlu Kompensacyjnego 
przedstawili następujące zarzuty: 

- członkowie „Ogrodnika" eksportują większe ilości warzyw, niż
opiewają na to wydane zezwolenia, 

- za warzywa sprzedane handlarzom otrzymują pełną wartość, gdy
tymczasem do banku wpłacają należności odpowiadające ilościom figuru
jącym w zezwoleniach i tym sposobem znaczna część warzyw jest poza 
kontrolą obrotów polsko-niemieckich, 

- ,,Ogrodnik" wydaje zaświadczenia eksportowe także handlarzom
i nie bada bliżej tych spraw, 

- warzywa przeznaczone na eksport pochodzą nie tylko z obszaru
plebiscytowego, 

- spekulacje dewizowe przynoszą handlarzom warzyw ok. 100/o zysku.
Skarga zawierała również postulat w sprawie wydania zezwolenia

na przywóz warzyw ze Sląska Opolskiego hurtownikom, którzy mogliby 
nabywać warzywa bezpośrednio u producentów według cen obowiązu
jących na rynku lokalnym, tj. na obszarze rejencji opolskiej. Transakcje 
te, ich zdaniem, winny odbywać się za pośrednictwem tzw. Bezirksab
gabestelle w Raciborzu s1. Było to równoznaczne z projektem wyelimi
nowania z eksportu konwencyjnego producentów raciborskich warzyw, 
a tym samym i „Ogrodnika". 

Konsulat Generalny w Opolu zareagował natychmiast s2. Przede 
wszystkim zwrócił uwagę, że jedna z osób składających skargę była 
znaną figurą w Volksbundzie, co już nakazywało dużą rezerwę wopec 

•0 Zasady realizacji układu gospodarczego polsko-niemieckiego z 4 XI 1935 r.
podaje obwieszczenie z 18 XI 1935 r., Mon. Pol., nr 264, 1935. •

11 Skarga hurtowników z 12 II 1936 r. na „Ogrodnika", AAN, Kons. Gen. Opole, 
nr 146, s. 222-226.

12 Pisma Konsulatu Gen. w Opolu z 18 i 19 II 1936 r. do delegata Polskiego 
Towarzystwa Handlu Kompensacyjnego w Katowicach, AAN, Kons. Gen. Opole, 
nr 146, s. 223, 229-231.

3 - Sobótka 1/1977 
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stawianych zarzutów. Przeciwnikom chodziło o wykorzystanie wszelkich 
możliwych środków, za pomocą których mogliby osiągnąć swój cel. Nie 
kierowali się względami natury finansowej, lecz głównie politycznej. 
Konsulat oddalił wszelkie zarzuty zawarte w skardze i stwierdził, że 
gospodarka „Ogrodnika" została uporządkowana i tym samym spółdziel
nia zasługuje na zaufanie. 

Na podstawie tych wyjaśnień delegat Polskiego Towarzystwa Handlu 
Kompensacyjnego zapewnił, że „Ogrodnikowi" nadal będą wydawane 
świadectwa rozr�chunkowe, i to na warunkach kredytowych 3�. Z póź
niejszej korespondencji wynika, że już w pierwszej połowie 1937 r. Pol
skie Towarzystwo Handlu Kompensacyjnego wstrzymało jednak wyda
wanie tych świadectw 34, co zbiegło się z blokadą importu warzyw do 
województwa śląskiego, zarządzoną przez władze administracyjne. Nie 
zdołano następnie wpłynąć na zmianę tej decyzji, która przesądzała 
sprawę udziału „Ogrodnika" w obrotach konwencyjnych już na kilka 
miesięcy przed ich ustaniem. Decyzja władz administracyjnych w wo
jewództwie śląskim była ciosem zadanym pomyślnemu rozwojowi życia 
organizacyjnego ludności polskiej na śląsku Opolskim. Sami bowiem 
Niemcy zdawali sobie dość jasno sprawę z tego, że „Ogrodnik" był łącz
nikiem między miejscową ludnością a polskim ruchem politycznym w po
wiecie raciborskim 35 . 

. Wypadnie zwrócić uwagę na podłoże tej decyzji, tak bardzo znaczą
cej w sprawach raciborskich producentów warzyw. W województwie 
śląskim nastąpił dość szybki rozwój produkcji warzywniczej, która kon
centrowała się głównie w dolinie nadodrzańskiej, przede wszystkim 
w okolicach Pszczyny i Gierałtowic, oraz w rejonie górskim. Łączna 
powierzchnia polowych upraw warzywniczych w 1937 r. osiągnęła 
1250 ha, nie licząc okien inspektowych i szklarni. Umożliwiało to częś
ciowo zaspokojenie popytu na rynku warzywniczym w województwie. 
Pozostałą część przywożono z zewnątrz. Zaopatrywanie okręgu prze
mysłowego w warzywa pochodzące z lokalnych upraw, jak i z innych 
województw, coraz skuteczniej zaczęła monopolizować w swym ręku 
powstała w województwie śląskim w 1936 r. Spółdzielnia Warzywnicza. 
Jej obroty szybko rosły. W ciągu 8 miesięcy 1936 r. osiągnęły one war
tość 65 tys. zł, a w 1937 r. już 122,5 tys. zł 36. 

O likwidacji „Ogrodnika" myślano już wcześniej. 21 XII 1933 r. 

38 Pismo delegata Pol. Tow. Handlu Komp. z 22 II 1936 r. do Konsulatu Gen.
w Opolu, AAN, Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 232-233. 

34 Wniosek „Ogrodnika'' skierowany do Pol. Tow. Handlu Kompens. z 24 IV 

1937 r. oraz pismo Konsulatu Gen. w Opolu do wyż. wym. towarzystwa, AAN, 
Kons. Gen. Opole, nr 146, s. 241-242. 

35 Raport gestapo w Opolu z 13 VIII 1936 r., nr II/2.7119f/1655/, AP Wrocław. 

RO I 2131, s. 1, 3. 
36 Informacje o powierzchni upraw i obrotach spółdzielni zaczerpnięto ze spra

wozdania Sląskiej Izby Rolniczej za 1937 r., ,,Rolnik Sląski", 5, 1938, s. 50-52. 

' 
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odbyła się konferencja w Konsulacie Generalnym w Opolu 37, w której 
brali udział przedstawiciele Konsulatu z konsulem Samborskim na czele, 
prezes Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech Szczepaniak oraz 
dyrektor Banku Słowiańskiego w Berlinie Lemańczyk. W toku konfe
rencji omówiono sytuację tej spółdzielni. Głos zabrał prezes ZSP, który 
wręcz stwierdził, że członkowie jej są elementem społecznie obojętnym, 
a nawet szkodliwym. Są wśród nich osoby o przekonaniach niemieckich. 
Obroty spółdzielni i jej pozycja gospodarcza nie pozostają w żadnym 
stosunku do wartości wywożonych warzyw. Dzięki niej niemieckie zrze
szenia warzywnicze uzyskały ułatwiony do-stęp do eksportu konwencyj
nego. Szczepaniak w konkluzji postawił pytanie, czy w tej sytuacji po
pieranie „Ogrodnika" jest celowe. Zebrani uznali słuszność zgłoszonych 
wątpliwości, w związku z czym konsul upoważnił Szczepaniaka do po
nownego zbadania zarzutów i wystąpienia do Konsulatu z odpowiednimi 
wnioskami w sprawie ograniczenia lub całkowitego cofnięcia poparcia 
udzielanego przez władze polskie. 

Sprawa nie przybrała jednakże takiego obrotu, jakiego mogli spodzie
wać się uczestnicy konferencji. Wobec zdecydowanej obrony, jak1ej pod
jął się w interesie „Ogrodnika" K. Malczewski w memoriale Warzywni

cy raciborscy i ich spółdzielnia „Ogrodnik" 38, konsul postanowił nie od
mawiać dalszego poparcia tej placówce. Nadal patronował akcji wywo
zowej jako rzecznik interesów miejscowej ludności polskiej. W razie 
potr.zeby interweniował u właściwych władz i organów. Stał bowiem na 
stanowisku, że likwidacja polskiej placówki czy chociażby ograniczenie 
jej działalności niekorzystnie wpłynęłyby na rozwój palskiego życia or

ganizacyjnego na $ląsku Opolskim. I kiedy sprawa likwidacji „Ogrod
nika" ponownie stanęła na porządku dziennym na zebraniu członków 
spółdzielni 7 XII 1935 r., tendencjom tym przeciwstawił się A. Bożek, 
przedstawiciel Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech, działający 
w porozumieniu z Konsulatem 39. 

Spółdzielnia zaprzestała swej działalności w wyniku blokady importu 
warzyw do województwa śląskiego w 1936 r. Z chwilą wybuchu wojny 
polsko-niemieckiej gestapo opolskie opieczętowało jej lokal, a specjalnie 
wyznaczone organy wszczęły postępowanie likwidacyjne. Po jego zakoń
czeniu spółdzielnię wykreślono .z rejestru sądowego i tym samym prze
stała ona istnieć. 

Niezależnie od wyników gospodarczych, które mimo wszystko od
grywały rolę drugorzędną, główną zasługą Spółdzielni „Ogrodnik" było 
to, że umacniała ona front organizacji polskich w Rzeszy Niemieckiej. 

n Notatka z konferencji z 21 XII 1933 r. ,,Pro domo", ANN, Kons. Gen. Opole, 
nr 146, s. 191.

38 Memoriał K. M a  1 c z e  wskie g o  Warzywniacy raciborscy i ich spółdzielnia

,,Ogrodnik" z 1933 r., AAN, Kons. Gen. Opole, nr 14ą, s. 117-121.

s9 Raport ges t apo w Opolu z 13 VIII 1936 r., nr II/2.7119f/1655/, AP Wrocław, 
RO I 2131, s. 1 i 3. 
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Mimo szerzenia się tendencji szowinistycznych skupiała ona w swych 
szeregach także osoby narodowości niemieckiej i tym samym dawała 
przykład zgodnej współpracy w ramach organizacji gospodarczej, opar
tej na zasadach demokr a tycznych. Spółdzielnia ta przez włączenie się 
do akcji eksportowej przyczyniła się do podniesienia poziomu majątko
wego swoich członków, którzy uzyskali szansę korzystnego zbytu pro
duktów pochodzących z ich gospodarstw ogrodniczych. Była to także 
lekcja wspólnej pracy podejmowanej dla osiągnięcia wytyczonego celu. 
Tym sposobem spółdzielnia uchroniła raciborskich producentów warzyw 
od potrzeby szukania pomocy w obozie niemieckim. W okresie swej 
szczytowej działalności, kiedy systematycznie organizowała zaopatrywa
nie okręgu przemysłowego, pełniła rolę czynnika skutecznie regulują
cego podaż warzyw w tym okręgu. Jednocześnie umożliwiała likwida
cję przemytu i wszelkich nadużyć eksportowych, które mnożyły się 
w okresie obowiązywania konwencji genewskiej. 

DIE GENOSSENSCHAFT „OGRODNIK" IN RACIBORZ 

Der Verfasser unlersuchte recht eingehend die Tatigkeit der Genossenschaft 

„Ogrodnik" (Gartner) in Racibórz. Sie entstand in der Zwischenkriegszeit und 
befaśste sich vor anem mit dem Export von Gemtise in die Wojwod:;chaft Sląsk. 

Der Autor interessierte sich nicht nur fur die łikonomische Seite der Tiitigkeit der 

Genossenschaft, die iibrigens nicht die beste war, sondern richtete sein Augenmerk 

auch auf die Rolle, die die Genossenschaft bei der Festigung der Front polnischer 

Organisationen im Reich gespielt hatte. Es sei betont, dass in dieser Genossenschaft 

Personen polnischer und deutscher Nationalitat in Eintracht zusammenwirkten, 
obwohl es doch die Zeit des Anstiegs chauvinistischer Tendenzen war. 
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BRONISŁAW GRALAK 

OSADNICTWO WOJSKOWE NA DOLNYM SLĄSKU: 
W LATACH 1945-1947 

W procesie przejmowania, zaludniania i zagospodarowania ziem za
chodnich i północnych istotną rolę spełnili osadnicy wojskowi ze wszyst
kich formacji wojskowych i partyzanckich. Osadnictwo wojskowe jako 
proces społeczno-polityczny miało wpływ nie tylko na przekształcenia 
gospodarcze i demograficzne zachodzące nad Odrą, Nysą Łużycką i Bał
tykiem w pierwszych latach powojennych, ale stanowiło również �ażny 
czynnik integracji politycznej odzyskanych przez Polskę terenów. Tu
taj po zakończeniu wojny około 170 tys. byłych żołnierzy ludowego 
Wojska Polskiego oraz kilkadziesiąt tysięcy kombatantów z innych for
macji wojskowych i partyzanckich uzyskało warunki urządzenia po
wojennego życia. 

Swoista rola osadnictwa wojskowego w województwach zachodnich 
i północnych w pierwszym okresie stabilizacji polityczno-gospodarczej 
wypływała ponadto z aktywnego uczestnictwa osadników we wszyst
kich, nawet najtrudniejszych dziedzinach życia. Patriotyzm, zapał i żoł
nierska dyscyplina osadników wojskowych to walory przydatne w rejo
nach zachodniego pogranicza kraju, w tym również na Dolnym Śląsku, 
gdzie stan bezpieczeństwa i warunki polityczne w pierwszych miesią
cach były najtrudniejsze. Grasowały tu bandy niedobitków hitlerow
skich oraz kryminaliści i szabrownicy. Najtrudniejsza sytuacja panowała 
w bardzo zniszczonych przez działania wojenne północno-zachodnich 
obwodach, Żaganiu, żarach i Gubinie, a także w Zgorzelcu i Lubaniu 1. 

W celu udzielenia pomocy i zapewnienia bezpieczeństwa napływającej 
do tych powiatów ludności polskiej zgodnie z rozkazami dowódcy 2 Ar
mii WP rozlokowano w ówczesnych granicach okręgu dolnośląskiego 
trzy dywizje piechoty ze składu 2 Armii 2• 

Wykonując postulaty KC PPR i rozkazy Naczelnego Dowództwa 
w sprawie niezwłocznego tworzenia faktów dokonanych, pod koniec 

1 Archiwum Państwowe miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego (da

lej cyt.: AP Wrocław), UWW, VI/152-154, Sprawozdania pełnomocników obwo

dowych. 

t Centralne Archiwum Wojskowe (dalej cyt.: CA W), III-60-8, s. 20 i 31-32, 

Rozkaz Dowódcy 2 Armii WP z 27 V 1945, dot. rozmieszczenia dywizji i ochrony 

zachodniej granicy państwa. Także: III-5-215, s. 129, Rozkaz NDWP z 30 VI 1945. 
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maja 1945 r. dowódca 2 Armii WP gen. Świerczewski polecił podległym 
dywizjom rozpoczęcie wysiedlania ludności niemieckiej s. W ten sposób 
zapoczątkowany został wstępny etap szeroko zakrojonego dsadnictwa, 
którego bezpośrednim celem było przygotowanie miejsca dla polskiej 
ludności cywilnej, jak również wyłonienie i zabezpieczenie w pasie 
nadgranicznym odpowiednich obiektów gospodarczych dla przyszłych 
osadników wojskowych. Z uwagi jednak na konieczność zabezpieczenia 
mienia przed rabunkiem i zniszczeniem, zbliżające się żniwa oraz brak 
specjaliątów, mimo wzrastającego natężenia akcji, na wniosek miejsco
wych władz w lipcu 1945 r. wysiedlanie wstrzymano 4

• Następny etap 
masowego i planowego wysiedlania rozpoczęto w październiku 1945 r. 
Do końca roku Dolny· Śląsk opuściło około 500 tys. Niemców 5• Nadal 
jednak w powiatach nadgranicznych zamieszkiwała poważna liczba lud
ności niemieckiej s. 

Równocześnie z wysiedlaniem ludności niemieckiej naczelne władze 
wojskowe nadawały kształt organizacyjny osadnictwu wojskowemu Dol
nego Śląska, przede wszystkim w powiatach wydzielonych. W powiatach 
tych ustanowieni zostali komendanci wojenni odpowiedzialni za porzą
dek i bezpieczeństwo. W miejscowościach bez oddziałów WP wyznaczo
no odpowiedzialnych oficerów, którym przydzielono do pomocy po 10 
żołnierzy 1. W lutym, jeszcze przed napływem na Dolny Śląsk pierw
szych osadników wojskowych i rozpoczęciem walk w składzie 1 Frontu 
Ukraińskiego, 2 Armia zorganizowała 6 wojskowych brygad rolnych, 
które zabezpieczały majątki i odpowiednie warunki dla przyszłych osad
ników wojskowych s. Równolegle z brygadami rolnymi prace osiedleń
cze podjęły samodzielne jednostki tworząc wojskowe grupy osiedleńcze. 
Ze względu na ich skład i zadania, można je określić jako pierwsze 
wojskowe grupy operacyjne mające spełniać określone funkcje. Wytycz
ne NDWP, niezależnie od tych zadań, zobowiązywały również dowód
ców jednostek do osiedlania żołnierzy systemem grupowym, umożliwia
jącym tworzenie „gniazd osadniczych", które zabezpieczały tereny wy
dzielone do czasu masowego napływu zdemobilizowanych żołnierzy 9• 

3 CAW, III-1-36, s. 232, Rozkaz NDWP nr 0326 z 10 VI 1945. Także: III-90-59, 
s. 45 i 49.

4 CA W, III-4-287, s. 232, Pismo NDWP do Dowódcy 1 i 2 Armii WP z 6 VII
1945. Por.: AP Wrocław, PUR, 466, s. 5, Instrukcja nr 3 dla grup operacyjnych 
WP z 19 VII 1945. 

s B. P a s i e  r b, Migracje ludności niemieckiej z Dolnego Sląska w latach 

1944-1947, Wrocław 1959, s. 103. 
e AP Wrocław, UWW, rx/23, s. 8; IX/25, s. 5 i 12; IX/83, s. 4; IX/86, s. l; 

IX/48, s. 4; rx/85, s. 4. 
1 CA W, III-60-8, s. 131-133, Rozkaz osiedleńczy nr 1. Także: III-60-8, s. 157, 

Rozkaz Dowódcy 2 Armii WP nr 112 z 26 VII 1945. 
s CA W, III-2-128, s. 21, Raport Szefa ·wydziału Organizacyjnego Zarządu Poli

tycznego 2 Armii kpt. Kustacza z 26 II 1945. 
9 Wywiad z płk. Jaroszewiczem, zastępcą Generalnego Inspektora Osadnictwa 
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Wykonując te zalecenia, poszczególni dowódcy rozpoczęli osiedlanie 
na gospodarstwach zorganizowanych grup żołnierzy liczących ponad 
40 lat. Ich zadaniem było także wykonanie niezbędnych prac gospodar
czych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji 10. Jednocześnie w miarę 
zbliżania się pierwszych demobilizacji wzrastała liczba grup operacyj
nych wysyłanych przez Komisję Osadnictwa Wojskowego do powiatów 
wydzielonych Dolnego Śląska. Grup tych w sierpniu 1945 r. było już 
około siedemdziesięciu 11, a spełniały one bardzo ważną rolę 12• Przyczy
niły się do ochrony obiektów gospodarczych przed dewastacją i rabun
kiem, a w powiatach nadgranicznych zapewniały również spokój i bez
pieczeństwo pierwszym osadnikom cywilnym. Praca grup operacyjnych 
spowodowała, że osadnictwo· wojskowe ze sfery planów i zamierzeń 
stało się rzeczywistością 1a. 

W ten sposób prawie cały ciężar organizacji osadnictwa w pięciu 
powiatach wydzielonych Dolnego Śląska spoczął na rozlokowanych tam 
dywizjach piechoty 2 Armii WP, a następnie na jednostkach wojskowych 
wchodzących po rozformowaniu 2 Armii WP w skład Okręgu Wojsko-

. wego Śląsk. Od października 1945 r. całokształtem przedsięwzięć zwią
zanych z osiedlaniem zdemobilizowanych żołnierzy i ich rodzin kiero
wał poprzez pełnomocników powiatowych przy poszczególnych staro
stach Pełnomocnik na Okręg Śląski ppłk Ludwik Dmyszewicz 14. Istnie
jące przy Wojewódzkim Oddziale PUR we Wrocławiu (od sierpnia 
1945 r.) referaty wojskowe 15 prowadziły propagandę wśród ludności 
cywilnej, rejestrowały osadników .wojskowych i organizowały ich prze
wóz do Centralnego Punktu Rozdzielczego w Żaganiu, a następnie od 
4 IX 1945 r. w Legnicy 16. W ten sposób zostały zakończone wstępne 
prace organizacyjne związane z osadnictwem wojskowym w wydzielo
nych powiatach nadgranicznych Dolnego Śląska w okresie przedpocz-

Wojskowego (Polska Zbrojna, 20 VI 1945). 
10 CA W, IIl-90-60, s. 111, Rozkaz Dowódcy 7 Dywizji Piechoty z 26 VI 1945 r.
11 CA W, III-1-420, s. 35, Rozkaz nr 141. Także: III-2-20, s. 299; III-127-29, s. 10, 

Sprawozdanie Przewodniczącego KOW z 2 VIII 1945; III-127-13, s. 83, Sprawozda
nie z 10 X 1945. Por. AP Wrocław, PUR, 466, s. 9, Instrukcja nr 3 KOW. 

12 L. S. S t  y ś, Powstanie i działalność grup operacyjnych osadnictwa wojsko

wego tta Dolnym Sląsku (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1963, nr 4. s. 461). 
Por. Materiały z badań ankietowych problematyki osadnictwa wojskowego na Dol

nym Sląsku przeprowadzonych w 1970 r. (maszynopis oprawiony w posiadaniu 
autora, stron 475), Relacja inż. S. Pietrasa, s. 452. 

1s CAW, III-1-420, Rozkaz NDWP nr 141. Por. Wywiad z płk. Jaroszewiczem

(Polska Zbrojna, 20 VI 1945). Także A. U Ir ic h, Grupy operacyjne na front osad

niczy (tamże, 14 VII 1945). 
14 CA W, III-2-200, s. 201, dot. rozformowania 2 Armii WP. Por. AP Wrocław, 

UWW, IX/265, Pismo Pełnomocnika Dowództwa Okręgu Wojskowego Śląsk do 
spraw osadnictwa wojskowego ppłk. Ludwika Dmyszewicza. 

1s AP Wrocław, PUR, 608, s. 87, Okólnik nr 39 Zarządu Centralnego PUR 
z 17 VIII 1945. Także: PUR, 466, s. 1. 

16 CA W, III-2-200, s. 296, Instrukcja nr 2 KOW. 
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damskim. Do 11 IX 1945 r. osiadło w pow. lubańskim 618 osadników 
wojskowych, w pow. lwóweckim - 730, w pow. zgorzeleckim - 507, 
w pow. żagańskim - 812 i w pow. żarskim - 324 11. Przyczyną sto
sunkowo niewielkiego napływu osadników wojskowych były małe jesz
cze rozmiary repatriacji rodzin żołnierzy ze Związku Radzieckiego oraz 
częściowa tylko demobilizacja. Postawiło to w szczególnie trudnej sy
tuacji starszych wiekiem żołnierzy oraz kobiety służące w WP. Wiele 
zdemobilizowanych stosunkowo młodych kobiet miało dotychczas mało 
wspólnego z pracą na roli. Doprowadzało to do sytuacji nieraz wręcz 
paradoksalnej, formalni bowiem właściciele gospodarstw pozostawali na 
łasce nie wysiedlonych jeszcze Niemców, prowadzących faktycznie dalej 
gospodarstwa. Spiętrzenie się tak wielu trudności i nie ustabilizowana 
sytuacja pierwszych miesięcy wywoływały w wojskowych środowiskach 
osadniczych zwątpienie w słuszność podjętej decyzji 1s. 

Coraz szerszy udział administracji cywilnej we wszystkich zamierze
niach związanych bezpośrednio lub. pośrednio z osadnictwem wojskowym, 
wynikający z realizacji zarządzenia trzech ministerstw z 24 IX 1945 r. 10,
skłonił władze do przeprowadzenia w okręgu dolnośląskim zasadniczych 
zmian w organizacji i metodach osadnictwa wojskowego. Na podstawie 
zarządzenia Pełnomocnika Rządu na Okręg Administracyjny Dolnego 
Sląska Stanisława Piaskowskiego z 20 X 1945 r. powołana została Wo
jewódzka Komisja Osadnictwa Wojskowego 20, której zadaniem było 
opracowanie planów osadniczych uwzględniających sposób i zakres po
mocy w zagospodarowaniu osadników wojskowych. W powiatach wydzie
lonych zostali powołani pełnomocnicy Dowództwa Okręgu Wojskowego 
(w Lubaniu - kpt. Jodłowski, w Lwów�u - mjr Żarow, w Zgorzelcu -
por. Gruszczyk, w Żaganiu -· kpt. Sykut, w Żarach - mjr Siedlecki), 
odpowiedzialni za sprawny przebieg i utrzymanie właściwych proporcji 
między osadnikami wojskowymi a przesiedleńcami spoza środowisk kom
batanckich 21. W systemie administracji cywilnej powiatów wydzielo
nych sprawami osiedlania zdemobilizowanych żołnierzy zajął się Okrę
gowy Inspektorat Osadnictwa Wojskowego z siedzibą w Legnicy, powo
łany przez Ministerstwo Administracji Publicznej 22• W pozostałych po
wiatach akcją osiedlania kombatantów kierował Państwowy Urząd Re
patriacyjny oraz właściwe starostwa. 

-11 CA W, III-2-200, s. 205, Sprawozdanie KOW z 11 IX 1945.
1s Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej cyt.: AAN), MZO, 964, s. 157,

Sprawozdanie ppłk. J. Lasonia dot. m. in. osadników kobiet z Samodzielnego Ba
talionu im. Emilii Plater osiedlonych w m. Zalipie Dolne i Górne w powiecie 
lubańskim. 

19 CAW, UI-1-420, s. 109, Zarządzenie trzech ministerstw z 24 IX 1945. 
:o AP Wrocław, PUR, 557, Zarządzenie Pełnomocnika Rządu na Okręg Admini

stracyjny Dolnego Sląska S. Piaskowskiego nr 40 z 20 X 1945. 
21 AP Wrocław, UWW, IX/265, s. 22, Pismo Pełnomocnika DOW $ląsk pplka

Dmyszewicza do pełnomocników powiatowych z 29 XII 1945. 
:2 AP Wrocław, PUR, 608, s. 81. 
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Powiaty wydzielone nie zostały zresztą zamknięte dla przesiedleń
ców cywilnych z centralnej Polski, a szczególnie fachowców i specjalis
tów niezbędnych do stworzenia administracji i zorganizowania życia. 
gospodarczego oraz dla repatriantów ze wschodu. Często rodziny zdemo
bilizowanych żołnierzy przyjeżdżały do stacji węzłowej w jednym trans
porcie z ogółem repatriantów. Trudności aprowizacyjne w miastach 
i nikłe możliwości znalezienia tam popłatnego zajęcia zmuszały do osied
lania się na wsi ludzi nie mających należytych kwalifikacji do pracy 
w rolnictwie. Dzięki temu tereny osadnictwa wojskowego, mimo ich 
niedogodnego położenia, złego stanu bezpieczeństwa i szerzenia wrogiej 
plotki o tymczasowości przynależenia ziem nad Odrą i Nysą do Polski 23,
dosyć szybko zapełniały się ludnością cywilną. Świadczy o tym fakt, że 
do 14 XI 1945 r. w pięciu powiatach wydzielonych Dolnego śląska osied
liło się 37 870 osób 24• Osadnicy cywilni znaleźli tam na równi z komba
tantami wszechstronną pomoc oddziałów wojskowych 2s. 

Jeszcze w czerwcu 1945 r. 7, 10 i 11 Dywizje Piechoty zorganizowały 
na przejściach granicznych w trzech powiatach wydzielonych kontrolne 
punkty przejęć dla napływających z Niemiec i Czechosłowacji jeńców 
wojennych i .ludności cywilnej. Wyposażone one były w łaźnie, stołówki 
i miejsca odpoczynku 26. Utworzenie tych pl'acówek na zachodniej gra
nicy państwa miało duże znaczenie. Tutaj bowiem powracający do kraju 
pierwszy raz spotykali się z przedstawicielami państwa polskiego. Od 
sposobu przyjęcia tych ludzi zależał niejednokrotnie ich stosunek do 
nowego ustroju w późniejszym okresie. 

Jesienią 1945 r. i zimą 1946 r. napływ osadników wojskowych nie 
ustawał, W miarę postępującej demobilizacji 21 w marcu 1946 r. stano
wili oni około 6011/o polskiej ludności wiejskiej w powiatach wydzielo
nych Dolnego Śląska 2s. Mimo formalnego qgraniczenia na tereny osad
nictwa wojskowego, a szczególnie do ośrodków miejskich nie objętych , 
zakazem osiedlania, napływali w dalszym ciągu osadnicy cywilni. W po
łowie czerwca 1946 r. było ich już ponad 92 700 osób 20.

!a Wygrana kampania (Trybuna Dolnośląska, 16 IX 1945).
24 Archiwum Państwowe miasta Poznania i województwa poznańskiego (dalej

cyt.: AP Poznań), PUR, 2030, s. 119. Por. Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej cyt.: Archiwum KW PZPR Poznań), 
sygn. 1/V/41. 

2S CA W, III-5-251, s. 468-469; także: III-5-252, s. 41-42 i 104. Por. Doiny

Siąsk, praca zbiorowa pod red. K. Sosnowskiego, cz. II, Poznań 1948, s. 300-307. 
26 CAW, III-1-36, s. 175, Rozkaz NDWP nr 00304 z 3 VI 1945 r. Także: III-60-

8, s. 70, Rozkaz Dowódcy 2 A WP nr 109 z 11 VI 1945 dot. organizacji kontrolnych 
punktów przyjęć. 

!7 CA W, III-2-124, s. 310, Zarządzenie nr 34 Zarządu Pol.-Wych. 2 A WP 
z 9 IX 1945. 

2s AP Wrocław, UWW, IX/83, s. 43 i 158, Sprawozdanie statystyczne i opisy 
sytuacyjne z 5 III 1946. Tamże: IX/246, s. 49; IX/65. 

!9 AP Wrocław, UWW, IX/263, s. 164.
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Z powodu braku względnie możliwych warunków życiowych w po
wiatach wydzielonych osadnicy wojskowi osiedlali się również w pozo-

• stałych powiatach, gdzie mieli pierwszeństwo w otrzymaniu gospodarstw,
jednak bez przyznawanych im gdzie indziej ulg 30. Na tej zasadzie do
października 1946 r. w powiatach osadnictwa cywilnego osiedliło się
około 30 tys. osadników wojskowych 31.

Wzrastająca intensywność napływu osadników wojskowych i ich ro
dzin do wszystkich powiatów Dolnego Śląska oraz konieczność ścisłego
określenia kompetencji poszczególnych organów zajmujących się osad
nictwem były przyczyną kolejnej reorganizacji systemu osadnictwa woj
skowego. 12 III 1946 r. Inspe.ktorat Okręgowy w Legnicy oraz inspekto
raty powiatowe zlikwidowano, a ich agendy przejął Samodzielny Refe
rat Osadnictwa Wojskowego w Wydziale Osiedleńczym Urzędu Pełno
mocnika Okręgowego oraz podreferaty w starostwach powiatów wydzie
lonych s2.

Zmiany organizacyjne i ich ciągła ewolucja wskazywały na to, że
osadnictwo wojskowe osiągnęło w ciągu 1946 r. punkt szczytowy. Stałe
udoskonalanie form organizacyjnych stało się warunkiem powodzenia
planu zasiedlania powiatów nadgranicznych Dolnego Śląska 33. W pierw
szym etapie osadnictwa wojskowego było wiele żywiołowości. Komórki
wojskowe odpowiedzialne za sprawny przebieg akcji oraz władze ad
rninistracj i cywilnej w wielu wypadkach nie panowały nad sytuacją.
Stawało się to źródłem wielu wzajemnych nieporozumień z ludnością
cywilną, zajmującą nieraz te same co wojskowi osadnicy obiekty gos
podarcze.

Na Dolnym Śląsku w tym okresie nie było już wolnych gospodarstw
nadających się do zajęcia bez większych nakładów finansowych. Na
znacznym obszarze gospodarowało jeszcze wojsko. W tych warunkach
staje się zrozumiały brak indywidualnych gospodarstw rolnych dla sze
rokich rzesz osadników wojskowych, wędrujących z powiatu do powiatu.
Pragnąc zapobiec narastającemu chaosowi, Prezes Rady Ministrów wydał
11 VII 1946 r. rozporządzenie dające pierwszeństwo do posiadania gos
podarstwa rolnego lub nieruchomości ostatniemu użytkownikowi. Na
tomiast weryfikowani autochtoni otrzymywali w zamian za zajęte gos
podarstwa lub nieruchomości równoważne odszkodowanie 34

• W warun-
30 AP Wrocław, PUR, 609, s. 190, Pismo Naczelnika Wojewódzkiego Oddziału 

PUR we Wrocławiu kpt. Pawłowskiego z 7 I 1946 r. Także: UWW, IX/263, s. 47, 
Zarządzenie Centralnego Zarządu PUR z 20 V 1946 r. Okólnik nr 14 o osadnictwie 
zdemobilizowanych żołnierzy. 

ai „Pionier", 26 X 1946. 
n AP Wrocław, PUR, 608, s. 1-4, Zarządzenie MZO nr 4270/11/593/WOS, 

Wojsk/46 z 12 III 1946. 
u AP Wrocław, PUR, 609, s. 81. Także: PUR 609, s. 5, Pismo Dydektora Osied

leńczego MZO W. Lachowicza z 22 III 1946 do Oddziału Wojewódzkiego PUR 
w Krakowie. 

34 DzU RP, 1946, nr 49, poz. 279, Dekret o Ustroju Rolnym i Osadnictwie na 
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kach prawie całkowitego wyczerpania się możliwości osadnictwa w in
dywidualnych gospodarstwach rolnych od jesieni 1946 r. przystąpiono 
do tworzenia spółdzielni parcelacyjnych as. Na cele osadnictwa pracow
niczo-parcelacyjnego wydzielono w 1946 r. ponad 70 majątków państwo
wych (około 13 121 ha użytków rolnych) przewidzianych dla 1356 ro
dzin 36. 

Istota nowej formy osadnictwa polegała na podjęciu pracy przez 
osadnika w wybranym przez siebie majątku w charakterze robotnika 
lub rzemieślnika przez okres pięciu lat. Za swą pracę otrzymywał on 
jako zapłatę artykuły żywnościowe i wynagrodzenie w gotówce, z któ
rego 20-250/o zobowiązany był składać w tzw. Kasie Gwarancyjnej. 
Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zarząd majątku kupował in
wentarz żywy, który używano wspólnie aż do usamodzielnienia się 
osadnika, oraz inwentarz martwy dla przyszłego gospodarstwa. Po wspól
nej pięcioletniej pracy osadnicy otrzymywali z areału majątku gospo
darstwa o wielkości 7-15 ha 37. 

Realizując zalecenia Naczelnego Dowódcy WP ss, Dowódca Okręgu 
Wojskowego nr 4 przeznaczył na spółdzielnie pracowniczo-parcelacyjne 
44 wojskowe majątki pomocnicze wraz z całym inwentarzem żywym 
i martwym. Równocześnie powołana została doraźna Okręgowa Komisja 
Osadnictwa Wojskowego, której zadaniem było dokonanie kontroli pra
widłowości podziału ziemi. Podziałem majątków podlegających parcela
cji oraz akcją ich równomiernego zasiedlania kierowały bezpośrednio 
podkomisje w 25 powiatach wchodzących w skład Okręgu Wojskowego 
nr 4 39• Do połowy lipca 1947 r. osiedlono na Dolnym Śląsku w ramach 
spółdzielni· pracowniczo-parcelacyjnych około 15 tys. osadników wojsko
wych w 26 majątkach 40. 

W trakcie kontynuowania różnych form osiedleńczych liczba osad-

zo, art. 41. Por.: W. D i  n w e b  e 1, Wojskowa Akcja Osadnicza w powiecie Lwówek 
Sląski 1945--1946 r. (Polska Ludowa, 1963, t. II, s. 40). 

u DzU MZO, 1946, nr 4, poz. 46. 

36 Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni

czej we Wrocławiu (dalej cyt.: Archiwum KW PZPR Wrocław), Wydział Propagan

dy, 1/IX/ZO. W powiecie lubańskim dla spółdzielni parcelacyjnych przeznaczono 

14 majątków (204 rodziny), w lwóweckim - 10 dla 161 rodzin, w zgorzeleckim -

6 dla 72 rodzin, w żagańskim - 13 dla 347 rodzin, w żarskim 28 dla 572 rodzin. 

37 M. Gó r s k i, Osadnictwo pracowniczo-percelacyjne (Polska Zbrojna, 3 II 

1947). Por. Trzy formy osadnictwa na ziemiach pofolwarcznych (Osadnik na Zie

miach Odzyskanych, nr 2, 20-31 VIII 1946). 
as CA W, Kolekcja Rozkazów MON, 3-2, s. 23, poz. 19, Rozkaz nr 8 z 25 I 

1947. 

u AP Poznań, PUR, 2019, s. la, Instrukcja MON ze stycznia 1947 dot. parce

lacji wojskowych majątków pomocniczych. Por. CA W, 2195/8/52, s. 12, Zespół akt 

Pełnomocnika MON do Spraw Osadnictwa Wojskowego z 1947 r. Rozkaz DOW 4, 

nr 215 z 5 VII 1947. 

40 S. Jasi ń s k i, Osadnictwo rolne na Dolnym Slqsku (Osadnik na Ziemiach ,
Odzyskanych, nr 23 z 15 VIII 1947). 
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ników wojskowych systematycznie wzrastając osiągnęła jesienią 194-7 r. 
w pow. lubańskim stan 7445 osób, w pow. lwóweckim - 5200, w pow. 
zgorzeleckim - 4800, w pow. żagańskim - 3500 i w pow. żarskim --
4968. Większość z prawie 26 tys. osadników w powiatach wydzielonych 
zamieszkała na wsi, co niewątpliwie odzwierciedlało strukturę społeczną 
oraz pochodzenie regionalne byłych żołnierzy 41• Wyczerpanie się możli
wosc1 osiedleńczych powiatów wydzielonych, widoczne szczególnie 
w 1947 r., spowodowało zawrócenie kierunku fali osadniczej do innych 
powiatów Dolnego Śląska 42• Do końca 1947 r. osiedliło się tam (w mia
stach i na wsi) około 40 tys. byłych żołnierzy WP, kombatantów z for
macji partyzanckich oraz jeńców wojennych 43

• 

W osadnictwie wojskowym obok głównego nurtu osadnictwa rolnego 
istniał także typ osadnictwa miejskiego. Już ze wstępnych koncepcji 
osadnictwa wojskowego wynikało, że element wiejski będzie stanowił 
zasadniczy jego składnik. w· przeciwieństwie do osadników rolników 
zdemobilizowani żołnierze i partyzanci noszący się z zamiarem osiedle
nia w ośrodkach miejskich byli w zasadzie zdani na własną inwencję 
i siły. W ten sposób uwidoczniła się zasadnicza różnica między plano
wym, realizowanym odgórnie osadnictwem wiejskim a żywiołowym, 
nie zorganizowanym i bezplanowym- w zasadzie osadnictwem miejskim. 
Ze względu na swój charakter wojskowe osadnictwo rolne było często 
wzorem dla osadnictwa cywilnego, wojskowe osadnictwo miejskie :_ 
dość często nieudolną tylko improwizacją. Pierwszym dokumentem nor
mującym osiedlanie zdemobilizowanych żołnierzy w ośrodkach miejskich 
był rozkaz osiedleńczy NDWP z 3 VI 1945 r., polecający m .. in. sporzą
dzić „listy żołnierzy, podoficerów i oficerów armii czynnej, którzy prag
ną ... osiedlić się w miastach jako rzemieślnicy, robotnicy lub pracow
nicy na Ziemiach Odzyskanych" 44• Zgodnie z tym poleceniem bezpo
średnio przed demobilizacją dowództwa poszczególnych jednostek pro
wadziły z żołnierzami rozmowy indywidualne, mające na celu określe
nie ich planów życiowych i kwalifikacji. Ludzie o najwyż.5zych umie
jętnościach fachowych i predyspozycjach moralnych mieli być kiero
wani do obejmowania stanowisk starostów, burmistrzów oraz innych 
funkcji kierowniczych w administracji państwowej 45• Wojsko podjęło 

41 Archiwum KW PZPR Wrocław, Wydział Propagandy, 1/VII/41, akta ZOW. 
42 Materiały z badań ankietowych ... , Relacja A. Staszczyna, s. 10: ,,W 1947 

trudno już było znależć wolne gospodarstwo. Wcześniejsi osadnicy wojskowi mu
sieli się później dzielić zajętym przez siebie gospodarstwem i przyjąć wspólników". 

,a Mimo iż brak jest dokładnych danych statystycznych wskazujących stan;r 
liczbowe kombatantów osiedlonych do końca 1947 r. poza powiatami przeznaczo
nymi dla osadnictwa wojskowego, można bez większego błędu przyjąć, iż w pozo
stałych 33 powiatach (obwodach) osiedliło się 25-30 tys. byłych żołnierzy i party
zantów. Trafność tej liczby potwierdzają dane statystyczne z 1948 r. 

u CAW, III-1-420, s. 28, Rozkaz osiedleńczy nr 111. 
,s Tamże, s. 147. 
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rówmez niezbędne przygotowania do zapewnienia odpowiednich warun
ków egzystencji żołnierzom zwalnianym do rezerwy, nie posiadającym 
żadnego przygotowania zawodowego. Już w sierpniu 1945 r. niektóre 
stacjonujące na Dolnym śląsku jednostki 2 Armii WP zabezpieczały 
fabryki, cementownie i młyny, przewidując zatrudnienie w nich osadni
ków wojskowych - specjalistów i robotników 46. Mimo sprawnego uru
chamiania zakładów przern:ysłowych doprowadzenie do wykorzystania 
ich maksymalnych możliwości produkcyjnych w jesieni 1945 r. było 
niezwykle trudne z uwagi na brak mieszkań. Trudności te potęgował 
fakt, iż duża część budynków nadających się do zamieszkania, sz�egól
nie w powiatach nadgranicznych, zajęta była przez wojsko oraz ludność 
powracającą z robót przymusowych, obozów koncentracyjnych i jeniec
kich oraz ewakuowanych Niemców 47. Był to jeden z zasadniczych po
wodów zahamowania napływu zdemobilizowanych żołnierzy i partyzan
tów do ośrodków miejskich oraz narastających wśród nich nastrojów 
zawodu. Zwalnianym do rezerwy żołnierzom udzielano jednorazowych 
zapomóg pieniężnych w wysokości rocznych poborów w czasie wojny. 
Otrzymywali oni także nowy ekwipunek składający się z umunduro
wania, butów i bielizny oraz żywność na czas przejazdu do wybranego 
miejsca zamieszkania 48• W trudnych warunkach powojennych była to 
istotna pomoc ułatwiająca rozpoczęcie samodzielnego życia. Kierunek 
zainteresowań zawodowych byłych żołnierzy przybywających do ośrod
ków miejskich był uzależniony od· ich kwalifikacji i aktualnego zapo
trzebowania. Oficerowie znaleźli pracę w administracji państwowej, Mi
licji i Służbie Bezpieczeństwa oraz organizującym się szkolnictwie śred
nim i podstawowym 49

• Zdarzały się jednak wypadki, iż nawet w mia
stach powiatów wydzielonych osadnicy wojskowi nie zawsze znajdowali 
zrozumienie, poparcie i pomoc władz 5o. 

Administracja cywilna nie była w stanie w sposób radykalny zmie
nić sytuacji nawet w powiatach wydzielonych. Referat Osiedleńczy 
w Lubaniu stwierdzał np., iż „żołnierze zdemobilizowani nie chcą na 

46 AP Poznań, PUR, 2025, s. 10, Meldunek sytuacyjny Szefa Kancelarii Sztabu
2 Armii z 28 VII 1945 do KOW przy Generalnym Inspektorze Osadnictwa Wojsko
wego w Poznaniu, w którym nadmienia się o zabezpieczeniu w ro. Zgorzelec fabry

ki makaronow, dwóch fabryk sukna, cementowni, młynów wodnych i elektrycznych. 
Por. Materiały z badań ankietowych ... , Relacja M. Malty, s. 114: ,,Po przybyciu 
37 pp do Bogatyni 10-12 V 1945 r. dowództwo od pierwszych dni powołało plutony 
gospodarcze celem ochrony obiektów przemysłowych Bogatyni, Turoszowa i Zawi
dowa". 

47 AP Poznań, PUR, 2023, s. 4, Meldunek sytuacyjny Komendanta Przesyłko
wego w Żaganiu z 19 VIII 1945 do KOW w Poznaniu. 

'8 AP Wrocław, PUR, 609, s. 16. Por. DzU RP, 1945, nr 31, poz. 187, Dekret
z 10 VIII 1945 o częściowej demobilizacji żołnierzy armii czynnej. 

49 AP Wrocław, UWW, IX-262, Dane dot. zatrudnienia zawodowego osadników 
wojskowych w pow. żary. Por. CA W, III-2-200, s. 147. 

60 Materiały z badań ankietowych ... , Relacja A. Pentala, s. 6. 
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ogół przyjąć żadnej pracy w przemyśle czy administracji państwowej, 
tłumacząc, że oni na to wojowali, żeby otrzymać gospodarstwa z całko
witym inwentarzem żywym i martwym. W obliczu faktu, że w powie
cie nie ma wolnych zagospodarowanych osad, panuje wśród żołnierzy 
1 i 2 Armii WP wielkie rozgoryczenie ... żołnierze domagają się przy
działu gospodarstw, czego dokonać nie jesteśmy w stanie. Zdewastowa
nych gospodarstw nie chcą przyjąć" s1. 

Stosunkowo niewielkie miasta w powiatach wydzielonych nie potra
fiły wchłonąć wszystkich zdemobilizowanych. Od jesieni 1946 r., nie 
mogąc znaleźć tam mieszkania ani pracy odpowiadającej ich kwalifika
cjom, osiedlali się oni z konieczności w pozostałych ośrodkach miejskich 
Dolnego Śląska. W samym tylko Wrocławiu do końca 1946 r. zatrudniono 
w różnych gałęziach przemysłu, rzemiosła, handlu i administracji kilka 
tysięcy zdemobilizowanych żołnierzy s2. 

Wraz ze. wzrostem liczby osiedleńców, odpowiadających określeniu 
„osadnik wojskowy" 53, nasilił się również niepokój wywołany brakiem 
właściwego unormowania prawnego, a więc tytułów własności na zajęte 
mieszkania, warsztaty pracy wraz z urządzeniami technicznymi oraz inne 
nieruchomości st. Ten stan rzeczy w sposób istotny wpływał na zmniej
szenie poczucia stabilności w środowisku osadników wojskowych. W prze
ciwieństwie do osadnictwa rolnego osadnictwo wojskowe miejskie wy
magało uporządkowania prawnego i organizacyjnego i;r;, Szereg doraźnych 
zarządzeń i wytycznych władz wojskowych i cywilnych nie eliminowało. 
improwizacji i żywiołowości, nie rozwiązywało problemu. Brak ośrodka 
koordynującego osiedlanie kombatantów w miastach oraz traktowanie 
tego problemu jako sprawy marginalnej prowadziły w konsekwencji do 

51 AP Wrocław, PUR, 657, s. 13, Pismo Naczelnika Wojewódzkiego Oddziału. 
PUR do kierowników Oddziałów PUR na Dolnym $ląsku z listopada 1945 r. Tanl
że: s. 15, Pismo Zastępcy Pełnomocnika Rządu RP do Przewodniczącego Woje
wódzkiego Komitetu Opieki nad zdemobilizowanymi żołnierzami; s. 45, Sprawozda
nie Pełnomocnika w pow. Lubań z 10 V 1946 do Wojewódzkiego Oddziału PUR 
Wrocław. Por. CA W, Ill-1-182, s. 12. 

52 AAN, MZO, 697, s. 115-117, Pismo Zarządu Okręgowego ZOW we Wrocła
wiu do MZO z 7 IX 1946. Por. Archiwum KW PZPR Wrocław, akta ZOW, l/VII/41, 
s. 3, dot. osadnictwa miejskiego.

58 DzU RP, nr 49, poz. 279, Dek.ret z 6 IX 1946 o ustroju rolnym i osadnictwie 
na obszarze Ziem Odzyskanych i b. -...yolnego m. Gdańska. W art. 22 tego dekretu. 
po raz pierwszy określono ogólnie pojęcie „osadnika wojskowego", stanowiąc, że 
to: ,,zdemobilizowani żołnierze i inwalidzi Wojska Polskiego, którzy brali udział 
w walkach o Polskę, oraz uczestnicy walk partyzanckich o Polskę, z wyjątkiem 
tych, którzy występowali przeciwko Polsce Demokratycznej". Termin „osadnik 
wojskowy" został w późniejszym okresie sprecyzowany ściślej i rozszerzony na in
ne środowiska kombatanckie i ich rodziny. 

s, AAN, MZO, 697, s. 115-117. 
5S Zasady sprzedaży przez państwo domów mieszkalnych i działek budowla

nych osadnikom wojskowym w miastach zostały określone po raz pierwszy w roz
porządzeniu Rady Ministrów z 31 VII 1957 (DzU RP, 1957. nr 44, poz. 204), uzupel-
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ukształtowania w świadomości środowisk kombatanckich braku poczucia 
przynależności do grupy osadników miejskich. W wielu wypadkach pro
ces osadnictwa kojarzono wyłącznie z uzyskaniem na własność gospo
darstwa rolnego lub majątku trwałego w mieście 56. Sam fakt zamieszka-
nia na Dolnym Śląsku i podjęcie pracy najemnej nie był równoznaczny 
z przyjęciem nazwy osadnika wojskowego. Duża liczba zdemobilizowa
nych żołnierzy, którzy osiedlili się w miastach, korzystała tylko z mini
malnych ulg s1, mimo iż ich sytuacja była o wiele trudniejsza od tej, 
w jakiej znaleźli się przesiedleńcy cywilni, przybyli tutaj o wiele wcześ
niej. Doceniając wagę tego problemu, w przeddzień kolejnej demobili-· 
zacji żołnierzy z rocznika 1921 władze administracji cywilnej powołały 
Powiatowe Komisje Zatrudnienia zdemobilizowanych żołnierzy. Na dy
rektorów zakładów przemysłowych nałożono obowiązek zatrudnienia nie· 
mniej niż 50/o kombatantów 58, Ta cenna inicjatywa wojewódzkich władz 

osiedleńczych nie dała spodziewanych rezultatów, ponieważ pracodawcy 
nie przykładali należytej wagi do przestrzegania pierwszeństwa w za
trudnieniu byłych żołnierzy ss. 

Sytuacja uległa poprawie dopiero wówczas, kiedy dowództwo okręgu 
wojskowego w przewidywaniu kolejnej demobilizacji mającej nastąpić· 
wiosną 1947 r. uregulowało szereg istotnych zagadnień związanych 
z osiedlaniem w miastach zwalnianych z wojska żołnierzy 60. Przede 
wszystkim główną odpowiedzialnością za realizację zadań z tym związa
nych obarczono Rejonowe Komendy Uzupełnień, które jako aparat admi
nistracyjny lokalnych władz wojskowych miały lepsze rozeznanie co do 
ilości i kwalifikacji żołnierzy, a ponadto posiadały możliwości uzgadnia-

nione na korzyść osadników wojskowych rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 X 
1960 r. 

56 Materiały z badań ankietowych ... , Relacja S. Pietrasa, s. 453: ,,Osadnikiem 
wojskowym nie bylem, a zaraz po zdemobilizowaniu w 1945 r. wstąpiłem do Li
ceum Rolniczego w $rodzie"; Relacja E. Samotyja, s. 13: .,Ja nie interesowałem 
się wsią ze względu na to, że pochodzę z rodziny rzemieślniczej. Podjęcie decyzji 
osiedlenia się w Kłodzku było podyktowane chyba upodobaniem terenu pięknej 
ziemi kłodzkiej"; Relacja W. Prokopiuka, s. 446; ,,Pod wyrazem osadnik rozumiałem-

. osiedlenie się na roli. Mnie interesowała kolej, z którą jestem związany od 1921 r. 
Czasami słyszałem, jak żołnierze rolnicy rozmawiali na temat osadnictwa na roli". 

s7 AP Wrocław, UWW, IX/262, s. 44, Osadnicy wojskowi w miastach mieli 
50-procentową ulgę w opłacie czynszów, o ile dany obiekt nie stanowi części inte
gralnej gospodarstwa rolnego.

ss AP Wrocław, UWW, IX/261, s. 39, Okólnik Wydziału Osiedleńczego Urzędu 
Wojewódzkiego Wrocławskiego z 14 IX 1946; UWW, IX/263, s. 45, Telefonogram 
Wojewody Piaskowskiego z 10 IX 1946. 

s9 Archiwum KW PZPR Wrocław, Akta ZOW, l/VII/41, Pismo Przewodniczą- -
cego Zarządu Okręgu ZOW ppłka Dmyszewicza z 14 X 1946 do WRN Wrocław. 

6D AP Wrocław, PUR, 609, s. 15, Rozkaz nr 38 z 6 II 1947 Dowódcy OW IV dot. 
organizacji zatrudnienia i po�bcy zdemobilizowanym żołnierzom w miesiącach lu-. 
ty - marzec 1947. 
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nia działania z władzami administracji cywilnej oraz kierownictwem 
zakładów 61• 

Z wielu różnic między osadnictwem miejskim i wiejskim na uwagę 
zasługuje kolejność napływu wojskowych osadników miejskich. Pierw
szymi osadnikami na wsi byli bezpośrednio po zakończeniu wojny żoł
nierze z grup operacyjnych i oddziałów gospodarczych WP formalnie 
pełniący jeszcze służbę wojskową, natomiast pierwszymi osadnikami 
miejskimi zostali jeńcy wojenni z obozów rozmieszczonych na Dolnym 
Śląsku i w głębi Niemiec s2. Jako jedni z pierwszych wzięli oni udział 
w ochronie zakładów przemysłowych, ich odbudowie i uruchamianiu pro
dukcji 63• Osadnicy ze środowiska wojskowego i partyzanckiego napływa
li w pierwszych trzech powojennych latach stosunkowo równomiernie, 
jednak wyraźną przewagę już od jesieni 1946 r. uzyskali byli żołnierze 
ludowego Wojska Polskiego. Przewaga ta wzrastała systematycznie do 
końca 1948 r., kiedy skończył się napływ osadników wojskowych. 

Brak odpowiednich źródeł statystycznych nie pozwala na dokładne 
określenie liczby osadników wojskowych. Można jednak przyjąć, iż od 
rozpoczęcia wojskowej akcji osiedleńczej do lipca 1948 r. osiedliło się 
na Dolnym Śląsku ponad 75 tys. tych osadników 64. 

Trudności występujące w planowym osiedlaniu zdemobilizowanych 
żołnierzy i presja osadników wojskowych żądających zjednoczenia ich 
działalności w ramach organizacji kombatanckiej zaczęły przynosić real
ne skutki. Już w lecie 1_9.45 r. osadnicy wojskowi zaczęli samorzutnie 
organizować koła kombatantów wojskowych stanowiące pierwowzór póź
niejszego Związku Osadników Wojskowych. Grupy te nie posiadały jed
nak podstaw prawnych. Dopiero -rozkaz NDWP z września 1945 r. stwo
rzył podstawę zalegalizowania powstających samorzutnie kół kombatan
ckich i powołania jednolitego Związku Osadników Wojskowych na Zie
miach Odzyskanych. 28 III 1946 r. odbył się pierwszy zjazd aktywu by
łych żołnierzy i partyzantów, na którym powołano Tymczasowy Zarząd 
Główny ZOW. Celem nowej organizacji - zgodnie z postulatami tysięcy 
osadników wojskowych i wymogami aktualnej sytuacji społeczno-poli
tycznej w kraju - miało być m. in. udzielanie pomocy władzom osied-

at AP Wrocław, PUR, 609, s. 13, Informacja Dowódcy OW IV do Wojewody 
S. Piaskowskiego o poczynionych przygotowaniach w związku z mającą nastąpić
demobilizacją oraz postulaty o zobowiązanie kompetentnych władz administracji te
renowej do udzielenia pomocy Rejonowym Komendom Uzupełnień.

62 AP Poznań, PUR, 2026, s. 19, Meldunek Dowódcy 7 Dywizji Piechoty płka 
Jaroszenki do Przewodniczącego KOW gen. Mierzyczana z 14 VIII 1945. Por.: Ma

teriały z badań ankietowych ... , Relacja H. Butyńskiego, s. 364. 
os Nauczyciele w hitlerowskich obozach jeńców podczas II wojny światowej,

praca zbiorowa, Warszawa 1968, s. 10. Por.: E. Os m a ń c z y k, śl.ąsk w Polsct. 

Ludowej, Warszawa 1953, s. 63. •
a, Archiwum K W  PZPR Wrocław, Wydział Propagandy, 1/VII/41, Akta ZOW, 

Sprawozdanie organizacyjne ZOW. 
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leńczym w tworzeniu pasa osadnictwa wojskowego wzdłuż północno-za
chodniej granicy Polski i ugruntowania tam polskości, niesienia pomocy 
osadnikom w zagospodarowaniu i reprezentowanie ich interesów wobec 
władz państwowych 65• O aktywności wykonywanych prac oraz popular
ności ZOW wśród tysięcy kombatantów może świadczyć fakt, że JUZ 
w trakcie drugiego zjazdu w grudniu 1946 r. organizacja ta liczyła 
70 tys. członków 66. 

Również na Dolnym śląsku dążenie byłych żołnierzy do zjednocze
nia dotychczasowej rozproszonej działalności w jednej organizacji kom
batanckiej, przy czynnym poparciu i pomocy naczelnego dowództwa, dało 
w konsekwencji oczekiwany rezultat. 23 III 1946 r. powstał tutaj Zwią
zek Osadników Wojskowych 61. W dziejach wojskowej grupy osadniczej 
i jej integracji rozpoczął się nowy etap. Nad żywiołową działalnością, 
charakterystyczną dla okresu poprzedniego, zaczęły dominować nowe 
formy pracy gospodarczej, społeczno-politycznej i kulturalnej. Niedługo 
po utworzeniu władz wojewódzkich zaczęły powstawać zarządy ZOW 
najpierw w wydzielonych, a następnie w pozostałych powiatach Dolnego 
Sląska 6s. 

Dzięki staraniom władz okręgowych organy administracji państwo
wej wszystkich szczebli załatwiły szereg życiowych i istotnych dla osad
ników wojskowych spraw 60. W wielu miejscowościach powiatowe od
działy ZOW organizowały własną działalność gospodarczą w ramach 
Związku Samopomocy Chłopskiej. W wy,niku ścisłej współpracy z tym 
Związkiem umożliwiono osadnikom korzystanie z kredytów przeznaczo
nych na inwestycje oraz z fachowych porad inspektorów rolnych 10. Sta

raniem władz okręgowych Związku około 300 najlepszych jego akty
wistów zostało przeszkolonych przy pomocy MZO na kursach samorzą
dowych, po których skierowani zostali do pracy w administracji pań
stwowej miast i wsi Dolnego śląska 11. 

Inicjatywa i prężne działanie Zarządu Okręgowego we Wrocławiu było 
pozytywnie oceniane przez władze centralne ZOW. Oto bowiem w jed-

65 Rok działalności Związku Osadników Wojskowych (Osadnik na Ziemiach 
Odzyskanych, nr 13, 15 VII 1947). 

66 Archiwum KW PZPR Wrocław, Wydział Propagandy, 1/VII/41, Akta ZOW. 
Por.: DzU RP, 1946, nr 49, poz. 279. Także: Rezolucja II Zjazdu ZOW z 17 XII

1946 (Osadnik na Ziemiach Odzyskanych, nr 1, 10 I 1947). 
67 AP Wrocław, UWW, IX/264, s. 101 Sprawozdanie z utworzenia ZOW we 

Wrocławiu. Por. Archiwum KW PZPR we Wrocławiu, Wydział Rolny, 1/VII/41, 
Akta ZOW. 

as Rok działalności Związku Osadników Wojskowych (Osadnik na Ziemiach 
Odzyskanych, nr 13, 15 VII 1947). 

60 „Osadnik na Ziemiach Odzyskanych", nr 5, 10 III 1947. 
10 AAN, MZO 697, s. 95-99, Sprawozdanie z przebiegu organizacji kół ZOW 

za okres od 5 VIII 1946. Por. ,,Osadnik na Ziemiach Odzyskanych", nr 8, 25 IV 
1948. 

11 T. Be ł c z e  w s k i, Karabin zamienili na plug, Warszawa 1963, s. 20-24. 

4 - Sobótka 1/1977 
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nym ze sprawozdań do Ministerstwa Ziem Odzyskanych stwierdzano, że 
,,Województwo dolnośląskie jest jakby kolebką Związku. Tutaj powstały 
pierwsze komórki i najpomyślniej się rozwijały, prowadząc szeroką dzia
łalność gospodarczą, społeczno-polityczną i kulturalno-oświatową" 12. 

Od samego początku osadnicy wojskowi znaleźli w ZOW oparcie i po
moc we wszystkich niepokojących ich sprawach. Związek stał się głów
nym współorganizatorem i propagatorem osadnictwa, udzielał pomocy 
materialnej osadnikom, organizował przydział żywego i martwego inwen
tarza i jako jeden z pierwszych współdziałał w tworzeniu szkolnictwa, 
inicjował i organizował życie społeczno-polityczne wojskowych środowisk 
osadniczych 73. Wszystkie te przedsięwzięcia gospodarcze i społeczno-poli
tyczne miały od samego początku jeden zasadniczy cel - pełną integra
cję osadników wojskowych. To warunkowało i określało cały profil dzia
łania Związku 74. 

W wielu powiatach Dolnego śląska „osadnicy wojskowi . . . ini
cjowali różne akcje społeczne, jak zagospodarowanie ugorów czy ob
chody rocznic i świąt państwowych. Wielu zdemobilizowanych oficerów 
zajmowało stanowiska w radach narodowych, byli sołtysami na wsi, 
organizowali koła osadników wojskowych" 1s. W ten sposób na wiosnę 
1947 r. ponad 137 tys. osadników i ich rodzin znalazło w ZOW nie tylko 
pomoc materialną, ale również szerokie poparcie w organizowaniu ży
cia społeczno-politycznego i kulturalnego 10. Dzięki aktywnemu działaniu 
terenowych kół ZOW w samych tylko powiatach wydzielonych Dolnego 
Śląska do połowy 1948 r. osadnicy wojskowi w ramach czynów społecz
nych zlikwidowali około 13 tys. ha odłogów, zasadzili 15 tys. drzew owo
cowych, odbudowali i oddali do użytku ·3 mosty kolejowe, naprawili 
około 100 km dróg gminnych oraz 9 mostów drogowych" 77• W wyniku 
stosowania właściwych form pracy Związku następowało dalsze pogłę
bianie więzi społecznej byłych żołnierzy i ludności cywilnej. Proces 
wzajemnej integracji, ,uzależniony początkowo od czynnika przypadko
wości, przybrał inne kształty dzięki przemyślanemu ·inicjowaniu szeregu 
nowych metod i kierunków oddziaływania Związku na otoczenie cywil
ne 1s. W ten sposób osadnicy wojskowi Dolnego śląska, mimo swej małej 

12 AAN, MZO 967, s. 81 i 92, Sprawozdanie Zarządu Głównego ZOW z 6 IV 
1946. 

1s AP Wrocław, UWW, IX/65, s. 81. Pismo mjra Lipińskiego do S. Piaskowskie-
go z 28 IX 1945. 

14 Materiały z badań ankietowych ... , Relacja J. Borowca, s. 176. 
1s Tamże, Relacja J. Pietraszki, s. 433. 
1a „Osadnik na Ziemiach Odzyskanych'', nr 8, 25 IV 1947, i nr 13, 15 VII 1947. 
11 B e ł c z e w s  k i, op. cit., s. 15-18. 
1s Przez cały okres istnienia ZOW, tj. od 27 III 1946' do 5 X 1946, prócz pracy 

wewnątrzorganizacyjnej w środowiskach osadników wojskowych prowadzono żywą 
działalność społeczną, polityczną i kulturalną, obejmującą swoim zasięgiem nie 
tylkó osadników wojskowych, ale również szerokie kręgi społeczności cywilnej Dol
nego Sląska. 
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w porównaniu do środowisk cywilnych liczebności, nadawali w wielu 

wypadkach ton życiu politycznemu i stanowili przykład właściwej posta
wy obywatelskiej w tych trudnych pierwszych powojennych latach. 

DIE MILIT.2UtISCBE BESIEDLUNG IN NIEDERSCBLESIEN 
!N DEN JAHREN 1945-1947 

Die Ansiedlung polnischer Bevolkerung in Niederschlesien erfolgte nach der 
in zwei Etappen durchgefilhrten Aussiedlung der Deutschen (Ende Mai bis Juli 
1945 und ab Oktober desselben Jahres). Angesiedelt wurde sowohl zivile Bevolke
rung als auch ehemalige Militarangehorige. Filr die militarische Besiedlung wurden 
5 Kreise ausgesondert: Lubań, Lwówek, Zgorzelec, Żagań und żary. Da jedoch 
in die Dorfer dieser Kreise auch zivile Bevi:ilkerung zustri:imte, darunter auch 
Menschen, die vorher mit der Landwirtschaft nichts gem!:!in hatten - fanden die 
ehem. Militarangehi:irigen und deren Familien, trotz der Flirsorge von seiten des 
Oberkommandos der Polnischen Streitkrafte, nicht immer geeignete Lebens- und 
Arbeitsbedingungen. Negativ wirkten auch die verschiedenen Anderungen 
in der Organisation der Besiedlung. Wiihrend sich auf dem Lande im liberwie
genden Grade Frontsoldaten ansiedelten, wurden die Stadte von friiheren Kriegs
gefangenen aus den niederschlesischen Lagern sowie aus dem Reichsinneren be
siedelt. Der Offizierskader wirkte in der staatlichen Verwaltung, in der Blirger
miliz, den Sicherheitsorganen sowie im Bildungswesen. Eine wichtige Rolle spielte 
im Ansiedlungsprozess der Verband der militarischen Ansiedler (Zwi�zek Osadni
ków Wojskowych). Zu seinen spateren łufgaben gehćirte die Unterstlitzung der 
Ansiedler, die Mobilisierung zur Arbeit und zum Wiederaufbau des Landes. 

I 
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ALFRED KONIECZNY 

CHRONOLOGIA TRANSPORTOW I NUMERACJA WIĘZNIOW 
W OBOZIE KONCENTRACYJNYM GROSS-ROSEN 

Przegląd opracowań na temat obozu koncentracyjnego Gross-Rosen 
prowadzić musi do wniosku, że wiedza o tym miejscu hitlerowskiego 
ludobójstwa jest bardzo powierzchowna. Niedostatek ten tłumaczy się 
z reguły niemal całkowitym zniszczeniem obozowej dokumentacji, a stąd 
i niemożliwością ustalenia wielu podstawowych faktów, decydujących 
o charakterze obozu i rozmiarze popełnionych w nim zbrodni. W tym
stanie rzeczy do obiegu naukowego przedostają się niejednokrotnie
stwierdzenia i sugestie, które rozmijają się z prawdą historyczną, a które
są powtarzane w sposób bezkrytyczny, bez próby weryfikacji. W kem
sekwencji nie znamy dziś jeszcze ani dokładnej liczby więźniów, którzy
przeszli przez KL. Gross-Rosen, ani tym bardziej liczby jego ofiar. Dość
powiedzieć, że podawane liczby więźniów oocylują w granicach 125-180

tysięcy, liczby zaś zmarłych i zamordowanych od 40 do ponad 100 ty
sięcy.

Szczupłość bazy źródłowej dostępnej dla badań nad dziejami KL. 
Gross-Rosen i jej znaczne rozproszenie jest faktem bezspornym. Nie 
usprawiedliwia to jednak, w moim przekonaniu, dotychczasowych zanied
bań badawczych, zwłaszcza że nie zatroszczono się w minionych latach 
poważnie o zabezpieczenie pomocniczej dokumentacji w postaci relacji 
i wspomnień byłych więźniów, ich korespondencji obozowej itp. Możli
wości i okazji ku temu było wiele, istnieją one jeszcze w chwili obecnej, 
aczkolwiek maleją dosłownie z dnia na dzień z uwagi na przyspieszoną 
wymieralność byłych więźniów. Abstrahuję tu od niebagatelnego proble
mu wiarygodności przekazów powstałych po upływie ponad 30 lat od 
relacjonowanych wydarzeń i faktów. 

Przedstawione względy skłoniły autora w 1974 r. do opracowania 
i rozkolportowania specjalnej ankiety byłego więźnia KL. Gross-Rosen. 
Zmierza ona do ustalenia chronologii i liczebności poszczególnych trans
portów kierowanych do obozu oraz przenoszonych do innych obozów 
koncentracyjnych, dalej do ustalenia personaliów więźniów i ich nume-

-------------------- -
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racji obozowej, do lokalizacji sieci filii i komand roboczych, do uchwyce
nia etapów ewakuacji itd. Ankieta ma też dostarczyć informacji <iła 
częściowej choćby rekonstrukcji zaginionych list transportowych, dla pla
nowanych monografii poszczególnych filii i opracowania innych kwestii 
szczegółowych z historii obozu macierzystego. 

Dotychczasowe wyniki ankietyzacji, dalekiej jeszcze od zakończenia, 
muszą napawać optymizmem. Zachęcają one nie tylko do kontynuowa
nia akcji, lecz pozwalają już na obecnym etapie ustaleń na stosunkowo 
dokładne odtworzenie chronologii transportów więźniów kierowanych 
do KL. Gross-Rosen z różnych więzień i obozów, jak też na przedstawie
nie ważnej kwestii przydziału numerów obozowych. Datowanie poszcze
gólnych transportów oraz przyszeregowanie im właściwych numerów 
ewidencyjnych ma podstawowe znaczenie przy badaniu każdego obozu 
koncentracyjnego, jest ono jednak szczególnie ważne w wypadku KL. 
Gross-Rosen. Doniosłość ta wypływa nie tylko z faktu zniszczenia karto
teki więźniów i większości list transportowych, ale także z nie zawsze 
dostrzeganej praktyki władz obozowych, polegającej na powtórnym wy
dawaniu starych numerów obozowych. Nieznajomość chronologii �ans
portów i stosowanej w Gross-Rosen numeracji więźniów stanowi znaczną 
trudność w bieżącej pracy komisji badania zbrodni hitlerowskich, komisji 
weryfikacyjnych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację czy dzia
łalności Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, 
a nawet Międzynarodowej Służby Poszukiwań Czerwonego Krzyża. Oko
liczności powyższe przesądziły o celowości zaprezentowania dotychcza
sowego stanu ustaleń, który zarazem da możność zorientowania się w wy
stępujących nadal „białych plamach" i kierunku dalszych niezbędnych 
poszukiwań. 

Przy porządkowaniu materiału ankietowego zadbano w maksymalnym 
stopniu o weryfikację poszczególnych informacji. Odnosiło się to zwłasz
cza do datowania transportów. Weryfikację tę oparto na dostępnych 
źródłach, wśród których na czoło wysuwają się dokumenty odnoszące 
się do wychowawczego obozu pracy wrocławskiego gestapo, istniejącego 
wewnątrz KL. Gross-Rosen; ponadto w kilku wypadkach dokładne dato
wanie transportów można było oprzeć na kartach personalnych więźniów 
oraz protokołach egzekucyjnych. 

* 

Samodzielny obóz koncentracyjny Gross-Rosen powstał w dniu 1 V 
1941 r. na bazie dotychczasowej filii obozu koncentracyjnego Sachsen
hausen. Decyzja o utworzeniu nowego kacetu zawierała dyrektywę zabra
niającą kierowania do Gross-Rosen więźniów bezpośrednio przez poszcze
gólne placówki policji bezpieczeństwa; aż do odwołania nowy obóz miał 
być zasilany więźniami z innych obozów koncentracyjnych. Wspomnia
na dyrektywa obowiązywała najprawdopodobniej do marca 1942 r., od� 
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kąd to zaczęły na pływać transporty z więzień położonych na obszarze 
Generalnego Gubernatorstwa, terenach włączonych do Rzeszy oraz obu 
prowincji śląskich. W dalszym ciągu nadchodziły też transporty z róż
nych obozów koncentracyjnych. Dla ogólnej orientacji należy przypom
nieć, że do końca 1941 r. liczba więźniów KL. Gross-Rosen wzrosła do 
1487, w 1942 r. doszła ona do około 6800, w 1943 r. numeracja osiągnęła 
stan około 16000. W 1944 r. numerację kontynuowano najpierw do sta
nu około 46800, po czym nowo osadzonym więźniom zaczęto nadawać 
numery niejako zwolnione w wyniku śmierci poprzedniego „właściciela", 
lub też jego przeniesienia do innego obozu koncentracyjnego, czy nawet 
zwolnienia. Po wykorzystaniu wszystkich wolnych numerów kontynuo
wano numerację bieżącą, która doszła do około 90 300. Wreszcie w 1945 r. 
doszło jeszcze około 7400 więźniów. 

Intensywna rozbudowa KL. Gross-Rosen przypada na 1944 r., zwłasz
cza na jego drugą połowę, kiedy to władze hitlerowskie przystąpiły do 
ewakuacji licznych więzień policyjnych z obszaru Generalnego Guberna
torstwa oraz obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau; w rozbudo
wie obozu Gross-Rosen, a szczególnie sieci jego filii, ważne miejsce zaj
muje systematyczne przejmowanie obozów pracy przymusowej dla Ży
dów, administrowanych przez specjalnego pełnomocnika Reichsfiihrera 
SS do spraw zatrudnienia obcych narodowości na Śląsku (tzw. organi
zacja Schmelt). Różnorodny charakter i formy przyjmowania więźniów 
(bezpośrednie skierowania przez placówki policji bezpi�czeństwa, przeno
szenie więźniów ze statusu „Erziehungshaftling" do grupy „Schutz
haftlingów" i odwrotnie, likwidacja żydowskich „Zwangsarbeitslager") 
powodują trudność przy przyjęciu ewentualnej numeracji kolejnych 
transportów. Napływające wciąż ankiety ujawnią z pewnością jeszcze 
niejeden nowy transport, dlatego też zrezygnowano na obecnym etapie 
badań z ich numeracji. 

Przy wielu transportach kierowanych do KL. Gross-Rosen niemożli
we jest jeszcze podanie dokładnej liczby więźniów, niemniej jednak wy
kazany zakres przydzielonych numerów pozwala już obecnie na właści
wą orientację. Wszędzie tam, gdzie zachowane źródła pozwalały na do
kładne ustalenie liczebności transportów, wykazano to w sposób wyraźny. 
Wielokrotnie nie można też jeszcze podać dokładnej daty dziennej trans
portu, dlatego we wszystkich wątpliwych wypadkach podawano daty 
w nawiasach; tam zaś, gdzie nie można było przytoczyć nawet przypu
szczalnej daty dziennej, starano się ją podać przez opisanie, albo też na 
razie zrezygnowano z niej, wiedząc, iż w końcowym okresie istnienia 
obozu bieżąca numeracja nie zawsze odpowiada kolejności przyjmowa
nych transportów. 

Po tych niezbędnych wyjaśnieniach można przystąpić do prezentacji 
ustaleń, opartych na wspomnianej ankietyzacji byłych więźniów i zna
nych do tej pory dokumentach obozowych. 
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WYKAZ TRANSPORTÓW 

1. 5.1941 nr 1- 360

5. 6.1941 nr 361- 675

6.1941 nr 676- 721

18. 6.1941 nr 722- 870
8.1941 nr 871- 1124

9.1941 nr 1125- 1220

14. 9.1941 nr 1221- 1465

25.10.1941 nr 1466- 1485 

24.12.1941 nr 1466- 1487

1.1942 nr 1496- 1554

3.1942 nr 1574- 2246 

18. 3.1942 nr 1587- 1748

13. 4.1942 nr 2254- 2349

27. 4.1942 nr 2489- 2496
4. 6.1942 nr 2576- 3075

7.1942 nr 31'43- 3405

12. 8.1942 nr 3675- 3730 

[21.] 8.1942 nr 3918- 3919

3-8.9.19�2 nr 4153- 4476

15. 9.1942 nr 5006-

16-30.9.1942 rrr 5205- 5659

[24.]10.1942 nr 6023- 6071

13-27.11.1942 nr 6330- 6408

12.1942 nr 6542- 6561 

16. 12.1942 nr 6609- 6780

6. 1.1943 nr 6909- 7853

19.1.-4.2.1943 nr 7882- 8200

13. 3.1943 nr 8357- 9356

23. 5.1943 nr 9850-10313

23. 6.1943 nr 10539-10545

11.1943 nr 12001-

Rok 1941

360 więźniów przebywających w dotychczasowej 
filii KL. Sachsenhausen otrzymuje nowe numery 
KL. Gross-Rosen 
315 więźniów przywiezionych z KL. Sachsenhausen 
46 więźniów przywiezionych z nie ustalonego 
miejsca 
149 więźniów z KL. Dachau 
254 więźniów z KL. Sachsenhausen 
96 więźniów żydowskich z nie ustalonego miejsca 
245 więźniów z KL. Sachsenhausen 
20 więźniów z KL. Buchenwald 
2 więźniów Polaków z KL. Auschwitz 

Rok 1942

67 w1ęzmow Z nie ustalonego mleJSCa 
673 więźniów, w tym transport z więzień dy
strykt'u radomskiego z dnia 18.3.1942 z numerami 
w serii 1500-l 70Q 

ok. 300 więźniów z Radomia i Częstochowy 
ok. 96 więźniów z Tarnowa (prawdopodobnie przy
wiezionych w dwóch oddzielnych transportach) 
transport z KL. Buchenwald 
500 więźniów z KL. Auschwitz 

263 więźniów z nie ustalonego miejsca 
50 więźniów z KL. Dachau (w tym 8 Polaków) 
transport więźniów prawdopodobnie z KL. Sach
senhausen 
transporty z nie ustalonego miejsca 
transport z KL. Buchenwald 
różne transporty z nie ustalonego miejsca 
transport z nie ustalonego miejsca 
transporty prawdopodobnie z Wrocławia, głównie
byli jeńcy radzieccy 
20 więźniów z Wrocławia, w tym członkowie or
ganizacji konspiracyjnej „Olimp" 
różne transporty z nie ustalonego miejsca, jeden 
transport (nr 6609) z Wrocławia 

Rok 1943

transport z Wrocławia (m. in. więźniowie z obozu 
pracy przymusowej w Ratowicach) 
transporty z nie ustalonego miejsca 
1000 więźniów Polaków z KL. Auschwitz 
ok. 500 więźniów z KL. Flossenbilrg; faktycznie 
byli to więźniowie Majdanka skierowani do Flos
senbilrga dla odbycia kwarantanny 
ok. 20 więźniów z KL. Lublin (Majdanek) 
transport z Radogoszczy 

/ 
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21.12.1943 nr 15305-15312 

24/25. 12.1943 nr 15329-

14. 1.1944 nr 16162-16163
14. 1.1944 nr 16222-
17. 1.1944 nr 16272-16315
19. 1.1944 nr 16322-16801

24. 1.1944 nr 16858-16892
24. 1.1944 nr 16942-16949
29. 1.1944 nr 17046-17047
29. 1.1944 nr 17051-
10. 2.1944 nr 17343--17351
12. 2.1944 nr 17423--17445
17. 2.1944 nr 17545-17886

[19]. 2.1944 nr 17987-
2.1944 nr 18051-

[21). 2.1944 nr 18060-18076 
22. 2.1944 nr 18138-18141
23. 2.1944 nr 18142-18151
23. 2.1944 nr 18179-18182

[26). 2.1944 nr 18208-18229 

2.1944 nr 18346-18409 
26/28. 2.1944 nr 18425-18455 

[28). 2.1944 nr 18476-18571 

1. 3.1944. nr 18588-18667
[6]. 3.1944 nr 18798-

8. 3.1944 nr 18861-18869
11. 3.1944 nr 20464-20782

15. 3.1944 nr 20961-20967
3.1944 nr 21748-

18. 3.1944 nr 23058-23277
20. 3.1944 nr 23327-23334
21. 3.1944 nr 23335-23384
21. 3.1944 nr 23396-23468

22. 3.1944 nr 23473--23490
29. 3.1944 nr 23716-24000

26001-26279 

8 więźniów z wychowawczego obozu pracy na 
terenie obozu (blok 22) AEL. Gross-Rosen 

transport z Wrocławia 

Rok 1944 

2 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Rawicza 
ok. 50 więźniów z Pawiaka 
ok. 500 więźniów z dystryktu radomskiego (wię
zienia w Radomiu, Kielcach, Tomaszowie Maz.) 
transport więźniów ze Lwowa 
8 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
2 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Częstochowy 
5 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z więzienia w Łodzi 
transport z dystryktu radomskiego (więzienia 
w Częstochowie, Kielcach, Radomiu, Tomaszowie) 
transport z Żabikowa 
transport z Wrocławia 
transport z rejencji katowickiej 
4 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
10 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
4 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z rejencji katowickiej (więźniowie gesta
po) 
transport z Łodzi 
transport z rejencji katowickiej (więźniowie poli
cji kryminalnej) 
transport z Opola (więźniowie ge11"1pO) 
ok. 80 więźniów ze Lwowa 
transport z nie ustalonego miejsca 
11 więźniów z KL. Dachau 
transport z dystryktu radomskiego (więzienia w 
Częstochowie, Starachowicach, Tomaszowie Mazo
wieckim) 
7 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z więzienia w Kielcach 
transport zbiorczy z Krakowa i Lwowa 
transport jeńców radzieckich z Wrocławia 
ok. 50 osób z więzienia w Kielcach 
ok. 70 osób z Łodzi (więzienie przy ul. Sterlinga)
i Radogoszczy 
17 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
ok. 550 więźniów z Pawiaka 

29. 3.1944 nr 24001-26000 przejęcie więźniów obozu pracy przymusowej dla 
Żydów w Laskowicach Oławskich (ZAL. Mark
stadt) i skierowanie ich do filii KL. Gross-Rosen 
w Miłoszycach (AL. Filnfteichen) 

1. 4.1944 nr 26533-26858 transport polskich Żydówek do filii w Pieszycach. 
(AL. Peterswaldau) 
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1. 4.1944 nr 26917-27045

6. 4.1944 nr 27259-27263
5. 4.1944 nr 27394-

4.1944 nr 27458-
8. 4.1944 nr 27541-

[8]. 4.1944 nr 27611-28000, 
29001-29381 

8/13. 4.1944 nr 28509-28714 

4.1944 nr 29950-
4.1944 nr 30013-

19. 4.1944 nr 30028-30659
20. 4.1944 nr 30771-30776
21. 4.1944 nr 30777-30779
21. 4.1944 nr 30780-30841
28. 4.1944 nr 31831-31894
3. 5.1944 nr 32018-32020
6. 5.1944 nr 32131-32506

{20]. 5.1944 nr 32599-
12. 5.1944 nr 32823

{28]. 5.1944 nr 32831-
16. 5.1944 nr 32971

5.1944 nr 34669-

17. 5.1944 nr 34864-34866

19. 5.1944 nr 34896-34996
{20]. 5.1944 nr 35239-35458

21. 5.1944 nr 35973-36403
23. 5.1944 nr 36489

24/25. 5.1944 nr 36516-36704 

5.1944 nr 40009-40074 
{24]. 5.1944 nr 40090-40109 
26. 5.1944. nr 41751-

2. 6.1944 nr 40557-40724
3. 6.1944 nr 40948-40956
6. 6.1944 nr 42381-42462

6.1944 nr 46581-
8. 6.1944 nr 46588-
8. 6.1944 nr 46640-46642
9. 6.1944 nr 46660-46727

6.1944 nr 46736-46764
9. 6.1944 nr 46794-46800

6.1944 nr 46891-

10. 6.1944 nr 82-100
10. 6.1944 nr 105-
12. 6.1944 nr 188-199

Alfred Konieczny 

transport z dystryktu radomskiego (więzienia w 
Częstochowie, Kielcach, Radomiu) 
5 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Krakowa 
transport z KL. Dachau 
transport z Krakowa 
ok. 800 więźniów z KL. Lublin (Majdanek) 

transport polskich Żydówek do filii w Pieszycach 
(AL. Peterswaldau) 
transport z Opola 
więzień AEL. Gross-Rosen 
ok. 630 osób z dystryktu radomskiego 
6 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Wrocławia 
transport z Żabikowa 
ok. 65 więźniów z Pawiaka 
3 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
500 żydów z KL. Płaszów 
transport z nie ustalonego miejsca 
1 więzień z AEL. Gross-Rosen 
ok. 30 osób z Theresienstadt 
1 ·więzień z AEL. Gross-Rosen 
przeniesienie więźniów przymusowego obozu pracy 
dla Żydów (ZAL. Masselwitz) do filii w Jeleniej 
Górze (AL. Hirschberg) 
3 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Żabikowa 
przejęcie więźniów przymusowego obozu pracy dla 
Żydów w Bolesławcu (ZAL. Bunzlau) jako filia 
KL. Gross-Rosen (AL. Bunzlau I) 
transport z dystryktu radomskiego 
1 więzień z AEL. Gross-Rosen 
transport węgierskich Żydówek do filii w Pieszy
cach (AL. Peterswaldau) 
transport z Poznania 
transport z Krakowa (więzienie Montelupich) 
transport żydów do kompleksu podobozów w re
jonie Głuszycy (AL. Riese) 
transport z Białegostoku 
9 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Białegostoku 
transport z nie ustalonego miejsca 
transport z Wrocławia 
3 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Łodzi i Radogoszczy 
transport z Krakowa 
7 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z nie ustalonego miejsca 

Numeracja powtórzona 

transport z więzienia policyjnego w Mysłowicach 
transport z więzienia w Gorlicach 
transport z Mysłowic i Wrocławia 
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6.1944 nr 
15. 6.1944 nr
16. 6.1944 nr

17. 6.1944 nr

19. 6.1944 nr 
[li). 6.1944 nr 
[16). 6.1944 nr 

6.1944 nr 
19. 6.1944 nr 
19. 6.1944 nr 

{19]. 6.1944 nr 
19. 6.1944 nr 

216- 236
426- 803
870,
872- 877
879- 886
926- 928,
930- 937
939- 94C
992-

1006- 1148 
1165- 1249 
1309-
1331-
1378- 1389 
1418-- 1465 
1473- 1476 

6.1944 nr 1484- 1581 
22. 6.1944 nr 1605- 1611

23. 6.1944 nr 1678- 1715
24. 6.1944 nr 1842-

6.1944 nr 2029-
30. 6.1944 nr 2135- 2147

6.1944 nr 2279- 2431
[1]. 7.1944 nr 2541-

3. 7.1944 nr 2591, 2593,
2599- 2600 

4. 7.1944 nr 2755- 3338
[7]. 7.1944 nr 3432- 3454 

7.1944 nr 3528- 3354 
7.1944 nr 3595- 3644 

10. 7.1944 nr 3712- 4476
7.1944 nr 4506- 4526

12. 7.1944 nr 4587- 5272
12. 7.1944 nr 5294- 5737

{13]. 7.1944 nr 5795- 5872 
14. 7.1944 nr 5883- 5884,

5886- 5887 
7.1944 nr 5892- 6006 

7.1944 nr 6053- 6071 
16. 7.1944 nr 6237- 6240

19. 7.1944 nr 6268- 6361 
20. 7.1944 nr 6435- 6465
20. 7.1944 nr 6541- 6558
20. 7.1944 nr 6593- 6678
22. 7.1944 nr 6679- 6680
22. 7.1944 nr 6689- 6937
19. 7.1944 nr 6981

[17]. 7.1944 nr 7065-
19/20. 7.1944 nr 7084- 7108 

transport ze Lwowa (poprzez Wrocław) 
transport z dystryktu radomskiego 

15 więźniów z AEL. Gross-Rosen 

13 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
28 więźniów z KL. Dachau (w tym 4 Polaków) 
transport z Grajewa 
transport z Augustowa 
transport z Krakowa 
transport z Królewca 
transport z Katowic i KL. Auschwitz 
transport z Krakowa (więzienie Montelupich) 
4 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Poznania 
transport z Wrocławia 
transport z Żabikowa 
transport z Mysłowic 
transport z Wrocławia 
transport z Poznańskiego (Żabikowa Kalisza) 
transport z Prus Wschodnich 
transport z więzienia w Raciborzu 

4 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Pawiaka 
transport z Radogoszczy 
transport z Mysłowic 
transport z Krakowa (więzienie 1<4ontelupich) 
transport z Białegostoku 
transport zbiorczy z Mysłowic, Katowic i KL. 
Auschwitz (więźniowie policyjni z bloku 11) 
transport z Łomży 
transport z dystryktu radomskiego (więzienia w 
Kielcach, Radomiu, Piotrkowie Trybunalskim, To
maszowie Mazowieckim, Częstochowie) 
transport z Wrocławia 

4 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Poznańskiego (z Żabikowa, Poznania, 
Sieradza) 
transport z Pawiaka 
4 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Żabikowa, Poznania i Ostrowa Wlkp. 
transport z Mysłowic i KL. Auschwitz 
transport z Lublina (Zamek) 
transport z Radogoszczy i Łodzi 
transport z nie ustalonego miejsca 
transport ewakuacyjny ze Lwowa 
1 więzień z AEL. Gross-Rosen 
transport z Królewca (obozu Palmiken) 
transport z Lublina 

I 



60 

7.1944 nr 7113-

27. 7.1944 nr 7347- 7355 
27. 7.1944 nr 7430- 7655

28. 7.1944 nr 7686- 8923 

29. 7.1944 nr 8949- 9150 

1944 nr 9226- 9247 

3. 8.1944 nr 11485-11489 

3. 8.1944 nr 11552, 

11554-11559 

·4. 8.1944 nr 11632-12550
4. 8.1944 nr 12768, 12771

8.1944 nr 12941-

8. 8.1944 nr 14792, 14795,
14797, 14799, 
14800, 14802, 

14803 
[10]. 8.1944 nr 15004-15043 

[17]. 8.1944 nr 15171-
17. 8.1944 nr 15761, 15763,

15765 
21. 8.1944 nr 16364
22. 8.1944 nr 16526,

16580-16581, 
16758-16759 

24. 8.1944 nr 16857, 16859,
16861 

8.1944 nr 17776-
8.1944 nr 18370-

28. 8.1944 nr 29910, 29912
1. 9.1944 nr 30200-30218

5. 9.1944 nr 30534-30635
5. 9.1944 nr 31657-40917

[9]. 9.1944 nr 46652-
9. 9.1944 nr 46809

Alfred Konieczny 

transport z KL. Auschwitz 

transport z Wrocławia 

transport z dystryktu radomskiego (więzienia w 
Częstochowie, Radomsku, Piotrkowie) 
transport ewakuacyjny z Krakowa (więzienie Mon

telupich) 
transport z Wrocławia 
transport z Poznania 

transport z Wrocławia 

7 więźniów z AEL. Gross-Rosen 

transport ewakuacyjny z Pawiaka 

2 więźniów z AEL. Gross-Rosen 

transport z sądowego obozu karnego w Blachowni 

Śląskiej (Justizstraflager Blecbhammer) 

7 więźniów z AEL. Gross-Rosen 

transport z Radogoszczy i Łodzi (więzienie przy 

ul. Sterlinga) 
transport z KL. Auschwitz 

3 więźniów z AEL. Gross-Rosen 

1 więzień z AEL. Gross-Rosen 

5 więźniów z AEL. Gross-Rosen 

3 więźniów z AEL. Gross-Rosen 

transport z Kielc 
ok. 2000 osób z KL. Auschwitz skierowanych bez
pośrednio do kompleksu podobozów w rejonie 
Głuszycy (AL. Riese) 
2 więźniów z AEL. Gross-Rosen 

transport z Żabikowa 
transport z Mysłowic 

transport powstańców warszawskich z obozu przejś
ciowego w Pruszkowie 
transport z dystryktu radomskiego 

transport z Krakowa 

Kontynuacja numeracji bieźącej 

9.1944 nr 48436-

[9]. 9.1944 nr 49437-49443 

9.1944 nr 49503-49898 

9.1944 nr 50144-50227 

transport do filii w Bielawie (AL. Langenbie

lau) - polskie Żydówki 

transport z Opola 

transport polskich Żydówek do filii w Bielawie 
(AL. Langenbielau); numery do 49706 z przymu
sowych obozów pracy dla Żydów na śląsku, po
zostałe z obozu w Jeleniowie (ZAL. Gellenau) 
transport węgierskich Żydówek z KL. Auschwitz. 
do filii w Bielawie (AL. Langenbielau) 
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15. 9.1944 nr 50821-51120
[9]. 9.1944 nr 51584-

24/25. 8.1944 nr 53951-54000 

24. 8.1944 nr 55001-55150
9.1944 nr 55151-55451
8.1944 nr 55451-55900

4. 9.1944 nr 56051-56100
„ 56201-56300 

8. 9.1944 nr 56301-56600

5. 9.1944 nr 56601-57400

9.1944 nr 57851-58200
12. 9.1944 nr 58201-58356

9.1944 nr 58363-58409
14. 9.1944 nr 58627-58650

9.1944 nr 58673-
[15]. 9.1944 nr 58815-58866 

16. 9.1944 nr 58889-58913
18. 9.1944 nr 59134-59799

21. 9.1944 nr 62932-62933
27. 9.1944 nr 63481-63535

27/28. 9.1944 nr 63635-
28. 9.1944 nr 63870-63937
5. 10.1944 nr 64001-64200

10.1944 nr 64201-64800

28. 9.1944 nr 64829-64841
3.10.1944 nr 65143-65179
5.10.1944 nr 65300-65339
5.10.1944 nr 65538-65548

12.10.1944 nr 65718-65793
2.10.1944 nr 66501-66750

10.1944 nr 66751-66800 
10.1944 nr 66801-67050 

13.10.1944 nr 67301-67350 

10.1944 nr 68187-
14.10.1944 nr 68621-68630 

10.1944 nr 68839-69342 

10.1944 nr 69961-69962 

22.10.1944 nr 71001-72000 

10.1944 nr 72001-72250 
10.1944 nr 72819-

transport 300 Żydów z KL. Auschwitz 
transport z nie ustalonego miejsca 
50 osób do filii w Ścinawce średniej (AL. Mittel-

. steine) z KL. Auschwitz 
150 osób do filii w Scinawce Sredniej 
301 Żydówek do filii w Bielawie „
500 Żydówek do filii w Krzystkowicach (AL. 
Christianstadt) z KL. Auschwitz 
150 więźniów do filii w Skarbkowie (AL. Rohrs
dorf) 
300 Żydów z KL. Auschwitz do filii w Mieroszo
wie (AL. Friedland) 
800 Żydów z KL. Auschwitz do filii w Zgorzelcu 
(AL. Gorlitz) 
350 więźniów do filii w Gubinie (AL. Guben) 
156 osób z więzienia w Lublińcu 
transport z Żabikowa 
-transport z więzienia w Mysłowicach
transport z Lublińca
transport z Żabikowa i Ostrowa Wkp.
25 więźniów z AEL. Gross-Rosen
ok. 660 osób z obozu przejściowego w Pruszkowie
(z powstania warszawskiego)
2 więźniów z AEL. Gross-Rosen
ok. 55 z więzienia w Mysłowicach
transport z Wrocfawia
transport z poznańskiego Fortu VII i Żabikowa
200 Żydów do filii w Scinawce Sredniej (AL Mit
telsteine) z KL Auschwitz
600 Żydów do filii w Wałbrzychu (AL. Walden
burg)
transport z nie ustalonego miejsca
transport z Żabikowa
transport z Piotrkowa Trybunalskiego
transport z Częstochowy
transport z Mysłowic
250 więźniów do filii AL. Halbstadt
50 osób do AL. Halbstadt
250 Żydów do filii w Mezimesti (CSRR AL.
Halbstadt)
50 słowackich Żydów z KL. Auschwitz do filii
w Mieroszowie (AL. Friedland)
transport z Radogoszczy
10 więźniów z AEL. Gross-Grosen
transport Żydów z KL. Płaszów bezpośrednio do
filii w czeskim Brnencu (AL. Brtinnlitz)
transport Żydów z KL. Płaszów bezpośrednio do 
filii w Wałbrzychu (AL. Waldenburg)

· 1000 Żydów do filii w Sławie Sląskiej (AL. Schle
siersee II)
250 Żydów do filii w Bielawie
transport z Blachowni Śl�skiej bezpośrednio do 
filii w Dzierżoniowie (AL. Reichęnbach)
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10.1944 nr 73501-73750 
10.1944 nr 73751-73800 

19.10.1944 nr 7380�-73965 

[15).10.1944 nr 74463-74686 

15.10.1944 nr 74882-75357 
10.1944 nr 75901-76000 

17.10.1944 nr 76001-76130 

10.1944 nr 76131-76180 
22.10.1944 nr 76201-76500 

24.10.1944 nr 77221-77309 

22.10.1944 nr 78501-79500 

19.10.1944 nr 80779-
23.10.1944 nr 80863-80865 
25.10.1944 nr 80875-80906 
27.10.1944 nr 81360-

(25].10.1944 nr 81407-
30.10.1944 nr 81723-81724, 

ą2687 
31.10.1944 nr 81725-82686 

[30].10.1944 nr 82813-82909 
10.1944 nr 83001-83200 

28.10.1944 nr 83201-83700 
[10].11.1944 nr 84127-

11.1944 nr 84324-
2.11.!944 nr 84544-84576 
3.11.1944 nr 84580-

3/11.11.1944 nr 84648-
8.11.1944 nr 84657-

11.11.1944 nr 84806 
[ll].11.1944 nr 84917-84946 

11.1944 nr 85002-
15.11.1944 nr 85184-85301 

11.1944 nr 85861-8588!1 
11.1944 nr 86001-86150 
11.1944 nr 86201-86350 

10/11.11.1944 nr 86351-86701 

11.11.1944 nr 86702-86738 

11.1944 nr 87133-87142 

250 osób z nie ustalonego m1eJsca 
50 osób do filii w Zielonej Górze (AL. Grtinberg 
Il) 
165 Żydów z KL. Auschwitz do filii w Mieroszo
wie (AL. Friedland) 
transport ok. 500 Żydów z KL. Płaszów bezpo
średnio do filii w Wałbrzychu (AL. Waldenburg) 
transport z KL. Auschwitz 
100 więźniów do filii w czeskiej Chrastawie (AL. 
Kratzau I) 
130 więźniów do filii w Zielonej Górze (AL. Grtin
berg Il) z KL. Auschwitz 
50 więźniów do filii w Lubawce (AL. Liebau) 
300 Żydówek z KL. ·Płaszów (poprzez KL. Ausch
witz-Birkenau) bezpośrednio do filii w czeskim 
Brneńcu (AL. Brtinnlitz) 
transport z KL. Auschwitz do filii we Wrocła
wiu-Leśnicy (AL. Breslau-Lissa) 
1000 więźniów do filii w Gruszeczce (AL. Birn
biiumel) 
transport z Częstochowy 
3 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Mysłowic 
transport z nie ustalonego miejsca 
transport z KL. Mauthausen 

3 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
962 Francuzów i Belgów z Strzelec Opolskich 
(więźniowie z akcji „Noc i mgła") 
transport z Żabikowa 
200 więźniów do filii w czeskiej Chrastawie (AL. 
Kratzau I) 
500 Żydów z nie ustalonego miejsca 
transport z Krakowa 
transport z Drezna 
transport z nie ustalonego miejsca 
transport z nie ustalonego miejsca 
transport z Raciborza 
transport z Żabikowa 
1 więzień z AEL. Gross-Rosen 
transport z KL. Auschwitz 
transport z nie ustalonego miejsca 
transport z Mysłowic i Sosnowca 
transport z �zęstochowy 
150 więźniów do filii w Zakrzu (AL. ·sackisch) 
150 więźniów do filii w czeskiej Chrastawie (AL. 
Kratzau Il) 
351 więźniów KL. Auschwitz-Birkenau bezpośred
nio do AL. Gross-Koschen (obecnie na obsza
rze NRD) 
transport więźniów z KL. Auschwitz bezpośred
nio do filii w czeskim Rychnowie (AL. Reichenau) 
transport z Katowic i KL. Auschwitz 
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11.1944 nr 87160-87221 
29.11.1944 nr 87381-87389 

1.12.1944 nr 87463-87525 
5.12.1944 nr 87847-87855 
5.12.1944 nr 87866-
5.12.1944 nr 87918-87965 

[6].12.1944 nr 87993-88100 
12.1944 nr 88127-

8.12.1944 nr 88197-
[10].12.1944 nr 88407-

11.12.1944 nr 88467-88476 
14.12.1944 nr 88640-88845 

12.1944 nr 88898-
12.1944 nr 89116-
12.1944 nr 89140-

22.12.1944 nr 89295-89312 
24.12.1944 nr 89869-89875 

12.1944 nr 89890-

28.12.1944 nr 90113-90225 

28.12.1944 nr 78498-78500 

5. 1.1945 nr 90406
6. 1.1945 nr 90498-
6. 1.1945 nr 90577-90588
6. 1.1945 nr 90625

1.1945 nr 91004-91006
[10]. 1.1945 nr 91040-

1.1945 nr 91605
[2]. 1.1945 nr 92002-92078

1.1945 nr 92541-92741 

1.1945 nr 92742-92966 
1.1945 nr 93003-93039 

16. 1.1945 nr 93106-93124
1.1945 nr 93388-
1.1945 nr 93468-
1.1945 nr 93697-

12. ·1.1945 nr 94001-94150

1.1945 nr 94287--94328
23. 1.1945 nr 94715-94717

1.1945 nr 96063-97012
1.1945 nr 97412-97414

transport z Radogoszczy 
9 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z Krakowa 
transport z Sosnowca 
transport z Poznańskiego 
transport z Mysłowic 
transport ze Skierniewic 
transport z Wrocławia 
transport z nie ustalonego miejsca 
transport z Radomia 
10 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z dystryktu radomskiego (więzienia w 
Częstochowie, Piotrkowie i Tomaszowie) 
transport z Radogoszczy 
ok. 120 partyzantów ze stalagu w Łambinowicach 
transport z nie ustalonego miejsca 
transport z Krakowa (więzienie Montelupich) 
transport z Lublińca 
transport Żydów z KL. Płaszów bezpośrednio do 
filii w czeskim Brneńcu (AL. Briinnlitz) 
transport z dystryktu radomskiego (więzienia w 
Kielcach, Częstochowie) 
3 więźniów z AEL. Gross-Rosen 

Rok 1945 

1 więzień z AEL. Gross-Rosen 
transport z Żabikowa 
transport z KL. Auschwitz 
1 więzień z AEL. Gross-Rosen 
transport z KL. Auschwitz 
transport z nie ustalonego miejsca 
transport z Wrocławia 
transport z KL. Auschwitz-Birkenau bezpośred
nio do AL. Gross-Koschen 
201 Żydów do filii w Krzystkowicach (AL. Chris
tianstadt) 
225 żydów do jednej z filii

transport z Częstochowy 
transport z Żabikowa 
transport z Krakowa (więzienie Montelupich) 
transport z Mysłowic 
transport z Krakowa 
150 Żydówek do filii w $wiebodzicach (AL. Frei-
burg) z FKL. Ravensbriick , 
transport z Mysłowic 
3 więźniów z AEL. Gross-Rosen 
transport z KL. Auschwitz-Birkenau 
transport więźniów KL. Auschwitz (filia w Gli
wicach) skierowany bezpośrednio do filii w Ka
miennej Górze (AL. Landeshut). 
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Powyższe wyliczenie zawiera wiele luk, a zapewne i niejedną po

myłkę. Zadaniem przyszłych badań będzie zatem podjęcie rzetelnej wery

fikacji zaprezentowanej chronologii transportów i wydanych dla nich nu

merów obozowych. Już w obecnej formie może jednak stanowić podsta

wę do dyskusji w środowiskach byłych więźniów KL. Gross-Rosen oraz 

punkt wyjścia do zbilansowania faktycznej, a nie tylko domniemanej 

liczby więźniów. 

I .



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 

.5 - Sobótka 1/1977 
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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-
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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 

7 - Sobótka 1/1977 
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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 
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PROBLEMATYKA KOPERNIKOWSKA W PRZEDSTAWIENIU S. ROSPONDA 

Postacią Kopernika zainteresował się językoznawca S. Rospond, ogłaszając 
liczne publikacje 1• Rezultatem jest nader częste powtarzanie się. Ponadto prace 
te są przeładowane cytatami, przy czym łacińskie i niemieckie Autor uzupełnia 
przekładem polskim !. ·W sumie Autor zlekceważył zasadę oszczędności słowa. 

Rospond bardzo krytycznie ocenia dotychczasowe wyniki badań nad postacią 
Kopernika. Równocześnie zapowiada badania pogłębione, odwołując się do ustaleń 
językoznawczych oraz nauk pomocniczych historii 3• Jak te zapowiedzi zrealizował 
w praktyce? 

Ród Kopernika Rospond wywodzi ze wsi Koperniki w pow. nyskim; jest to 
zresztą pogląd znany już w XIX w. Autor nie przedstawia w sposób jednoznaczny 
charakteru tej wsi, dając definicje różniące się w szczegółach między sobą'· 

Koperniki miały być służebną osadą przemysłową. Szczególnie mocno podkreśla 
ten charakter osiedla definicja, według której mieszkańcy Kopernik byli czymś 
w rodzaju dzisiejszych chłoporobotników

.., 
dochodzących lub dojeżdżających do 

położonych gdzieś w gór"ach miejscowości, w których produkowano miedź. Warto 
zauważyć, że miedź w postaci rodzimej występuje rzadko i musi byc wytapiana 
z rud, czego Autor sobie nie uświadamia. 

Niestety, znawca problemu osadnictwa służebnego, K. Buczek, nie wymienia 
ani koperników, ani miedników wśród mieszkańców tego rodzaju osad; wyjaśn1a 
także, że wprawdzie osady służebne utrzymały się „tu i ówdzie" do końca XIII w. 
lub przełomu XIII/XIV w., jednakże była to „forma organizacyjna skazana z góry 
na szybkie przeżycie się, dostosowana bowiem była do bardzo prymitywnych sto
sunków i wymagań" 5. 

1 Kajważniejsze z nich ze względu na rozmiary to: 1. Polskość Mikołaja Ko
pernika z rodu Slązaka, Opole 1972, ss. 75; 2. Mikołaj Kopernik. Studium językowe 
o rodowodzie i narodowości, Opole 1973, ss. 245, oraz 3. dwa artykuły (łącznie 104
strony) w nr 1/2 „Kwartalnika Opolskiego", R. XIX: 1973, pt. Koperniki i Ziemia
Nyska - gniazdo rodzinne Koperników oraz Copernicana Silesiaca. Ponadto pro
blematyce kopernikowskiej poświęcił Autor aż 20 mniejszych artykułów, zob. wy
kaz w pracy: Mikołaj Kopernik. Studium językowe o rodowodzie i narodowości
(skrót: Mikołaj Kopernik), s. 237-238. W wykazie Autor pominął artykuł Mikołaj
Kopernik i jego rodowód śląski drukowany w „Kalendarzu Opolskim 1973". Docho
dzi do tego 5 artykułów w pismach ilustrowanych, zob. S. R o s p o n d, Polskość
Mikołaja Kopernika z rodu Slązaka (skrót: Polskość ... , s. 75).

! Np. przedruk części pracy J. Polko.wskiego - Copernicana Silesiaca, s. 120-
127; lub 20-stronicowy rozdział w Jego studium, gdzie udowadnia rzecz znaną, 
o różnicy poglądów w XIX w. historyków niemieckich i polskich na temat naro
dowości Kopernika. 

i Mikołaj Kopernik, s. 7, 8, 76-77. 
4 Polskość ... , s. 69; Copernicana Silesiaca, s. 74, por. Mikołaj Kopernik, s. 73: 

Koperniki i Ziemia Nyska, s. 32-33. 
s K. B u c z e k, Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalne;, Wro

cław 1958, s. 66 i 103-104. 
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Rospond uznaje za osadę służebną wieś, której nazwa składa się Jego zdaniem 
z pożyczki niemieckiej (kopr, koper) i polskiej końcówki -niki; według niego 
dla drugiej polowy XIII w. nie można „wykluczyć śląsko-niem. kopper lub kupper 
i tym samym pożyczki śląsko-polskiej kopr, koper lub kupr, kuper" a. Ale skąd 
Autor wie, że wieś Koperniki, wzmiankowana po raz pierwszy w 1272 r., powstała 
mniej więcej w tym samym czasie? Jeżeli osady służebne utrzymały się według 
K. Buczka gdzieniegdzie do końca XIII w., z tego jeszcze nie wynika, że w czasach
kolonizacji na prawie zachodnim zakładano nowe osady tego typu zupełnie nie
pasujące do stworzonego przez kolonizację układu stosunków. Jest też rzeczą po
wszechnie znaną, że między pierwszą wzmianką o miejscowości w żródłach pisa
nych a jej powstaniem trwają nieraz wieki. O tym, że w Kopernikach wieś lo
kowaną na prawie zachodnim poprzedziło jakieś osiedle podległe prawu polskiemu,
świadczyć może okoliczność, iż w czasie lokacji grunta tej wsi podzielono na
małe łany (tzn. flamandzkie), których używano zazwyczaj przy rozmierzaniu ·ziemi
od dawna uprawianej 1.

Górnictwo miedziowe jest wzmiankowane na Sląsku po raz pierwszy dopiero 
w 1288 r. koło Beneszowa na Opawszczyźnie. Z XIV i XV w. mamy sporo wiado
mości o poszukiwaniu złóż miedzi, ale niewiele o ich eksploatacji. Na przełomie 
XV i XVI w. krajowa produkcja miedzi była słabo rozwinięta, na co wskazuje 
przywóz wielkich ilości tego metalu z Węgier. Położone najbliżej Kopernik kuź
nice miedziowe ukazują się koło Nysy dopiero w drugiej połowie XIV w. s K. Paw
lik wykazał, że w źródłach nie ma żadnego śladu istnienia „koperni", czyli kuź
nicy miedziowej w Kopernikach ani_ w średniowieczu, ani w czasach później
szych 9• 

W uzupełnieniu wywodów Pawlika dodajmy, że jak wynika z opisu F. A. Zim
mermanna, na ogólną liczbę 125 wsi w powiecie nyskim 97 posiadało 1--6 kuźni;

wieś Nowaki miała aż 6 kuźni, czyli więcej niż Koperniki. Z 5 kuźni w tej wsi 
nie można robić 5 „stanowisk kuźniczych", Rospond bowiem nie odróżnia obsługi
wanej ręcznie kuźni od poruszanej siłą wody kuźnicy. Poza tym Zimmermann 
opisując powiat nyski nie wymienia ani miedzi, ani innych metali 10. Srednio
wieczne kuźnice miedziowe koło Nysy zapewne wytapiały miedź z rud pochodzą
cych z górzystej części księstwa nyskiego, która po zaborze Sląska przez Prusy 
została oddzielona kordonem granicznym. 

Danych co do czasu lokacji Kopernik na prawie zachodnim brak. Kolonizację 
tego rodzaju w ziemi nyskiej rozpoczął już biskup Wawrzyniec (1207-1232), przy 

6 Mikołaj Kopernik, s. 63. Autor dzieli osady służebne na dwie grupy: 1. daw
niejsze związane z ustrojem feudalnym, których mieszkańcy wykonywali różne 
posługi służebne na rzecz księcia lub kościoła; 2. nowsze osady „rękodzielnicze", 
których mieszkańcy stosownie do coraz wzrastających potrzeb produkcyjnych, rze
mieślniczych trudnili się danym rzemiosłem. Te nazwy służebne drugiej nowszej 
warstwy narastającej w przybliżeniu od XIII w., można by nazwać „przemysło
wymi" (Polskość ... , s. 29; Mikołaj Kopernik, s. 69). Podział ten jest całkowicie 
dowolny i nie znany nauce historycznej; służebne osady rzemieślnicze powstawały 
w tym samym czasie, co i zaliczone przez Rosponda do pierwszej kategorii. 

7 Geschichte Schlesiens, t. I, Wrocław 1938, s. 349. 
s K. M a 1 e c z y ń s k i, Z dziejów górnictwa śląskiego w epoce feudalnej (Szki

ce z dziejów Sląska, Warszawa 1953, s. 157); Geschichte Schlesiens, t. I, s. 382-383;
E. M o ś  k o, O nazwie wsi Koper11ik - Koprzywnica i nazwisku Mikołaj Koper
nik po raz ostatni (Poradnik Językowy, 1971, z. 3, s. 178); J. Le s z c z y ń s k i, 
Zarys dziejów miasta do 1740 r. (Miasto Nysa. Szkice monograficzne, Wrocław 1970,
s. 28); Historia Sląska, PAN, t. I, cz. 2, s. 98-99.

9 H. Pa w 1 i k, Czy w Kopernikach byŁa kopernia? (Sląski Kwartalnik Histo
ryczny Sobótka, R. XXIX, 1974, nr 4, s. 592-594).

10 F. A. Z i m m e r m a n  n, Beytrćige zur Beschreibung von Schlesien, t. IIT,
Brzeg 1784, s. 255--256 i 366. 
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czym sprowadzał on w tym celu osadników niemieckich, jak świadczy choćby 
niemiecka nazwa założonego około 1223 r. miasta Ziegenhals (Głuchołazy). Terminus 
ante quem stanowi dla Kopernik w każdym bądź razie rok 1272. 

Warto zauważyć, że pogląd Rosponda, jakoby staropolskie kopr, koper, ozna
czające miedź, a figurujące rzekomo w nazwie śląskiej wsi Koperniki, miało po
chodzić od łac. cuprum li, nie da się utrzymać dla tej prostej przyczyny, że w śred
niowieczu nazwy wsi ustalali nie ludzie znający łacinę (bardzo nieliczni), lecz 
lud lub panowie feudalni, po łacinie nie umiejący. Powiązanie więc nazwy Ko
perniki z rzekomo uprawianym tam górnictwem miedzi nie jest niczym uzasad
nione. Pozostaje otwarty problem genezy tej nazwy. Jak przyjmuje E. Maśko, naz
wa wsi zawsze była notowana w liczbie pojedynczej; również nigdy nie występuje 
ona w dokumentach z końcówką -icy 12• W konsekwencji nazwa miejscowa „Ko
pernik'' oznaczałaby miejsce porośnięte rośliną o wieloznacznej nazwie koper 1s. 
Rospond usiłuje polemizować z tą opinią, pisząc: ,,była to normalna droga stopnio
wego od XJ.II/XJ.V w. niemczenia tego typu nazw: Solniki - Zollnig, Sokolniki -
Zuckelnik, Swiątniki - Schwentnig itp." 11 Nie oznacza to jednak, że t'ak samo miała 
się sprawa ze wsią Kopernik, gdyż i w polskiej toponimii spotyka się nazwy z koń
cówką -nik (np, Kórnik, Rudnik, Chmielnik, Dębnik, $widnik). Na innym miejscu 
Rospond nie wyklucza możliwości, że „miejscowość podnyska brzmiała Kopernik 
... A zatem oznaczała to samo, co kopernia-miejsce, gdzie wytapiano lub obrabiano 
miedź" 15• Wiemy już, że „kopernia" w Kopernikach jest fikcją. Nie przesądzając 
sprawy trzeba stwierdzić, że opinia E. Mośki jest bardziej przekonywająca od 
poglądu Rosponda; zresztą niewykluczona jest i inna możliwość 16. 

Wypada zaprotestować także przeciwko wyrażonemu przez Autora poglądowi, 
że „rękodzielnicze" osady służebne i po przeniesieniu na prawo niemieckie zacho
wały charakter skupisk rzemieślniczych 17, Opinia ta pozostaje w rażącej sprzecz
ności z naszą wiedzą o kolonizacji na prawie zachodnim (niemieckim) na $ląsku. 
Istotę tej kolonizacji stanowiły: 1. zaakcentowany podział pracy między miasto 
i wieś; 2. reorganizacja wsi w tym kierunku, że centralną w niej .figurę stanowił 
pełnorolny gospodarz - kmieć, zajęty wyłącznie rolnictwem. Taką wsią stały się 
Koperniki po lokacji na prawie zachodnim, o czym świadczy notatka w księdze 
uposażenia biskupstwa wrocławskiego pochodzącej z przełomu XJ.II i XJ.V w. 
Głosi ona, że wieś Koperniki była podzielona na 53 małe łany (tzn. flamandzkie), 
z czego 43 były łanami czynszowymi, czyli znajdowały się w posiadaniu kmieci 18. 

Była to więc wieś kmieca, i to duża, miała kościół i karczmę, ale nie miała młyna. 
Tę informację Rospond znał, ale wolał ją zignorować. 

u Mikołaj Kopernik, s. 55 i 79. 
a E. Mo ś k o, Toponomastyka i antroponimia (Poradnik Językowy, 1965, 

s. 320). 
11 Por. S. B. Li n d e, Słownik języka polskiego, t. III, LWarszawa) 1951, s. 441; 

Mo ś k o, O nazwie wsi Kopernik ... , s. 179.
a Mikołaj Kopernik, s. 72. 
1s Polskość ... , s. 34. 
Ił Pewną możliwość wysuwam w formie domysłu, o którego trafności lub 

nietrafności może zadecydować onomasta, być może, że nazwa Koperniki jest nie
miecką transkry9cją nazwy osady służebnej Kobierniki. Znamy bowiem przykłady 
przejścia spółgłoski b w p przy germanizacji polskiej nazwy miejscowej; i tak 
Blizanowice w pow. wrocławskim przemianowano na Plischwitz, Błonie w pow. 
strzeleckim na Plane, Błotnicę w pow. strzeleckim i Zł\bkowickim na Plottnitz itp. 

n Mikołaj Kopernik, s. 69-70. 
18 Liber fundations epi.Scopatus Wratistaviensis, wyd. M. Markgraf i J. W. Schul

te, Wrocław 1889, s. 15, nr A II 102. Należy zaznaczyć, że podana suma łanów nie 
zgadza się z wynikiem dodania poszczególnych ich kategorii, co zresztą zdarza si� 
dość często w źródłach średniowiecznych, a nawet późniejszych. W wyniku podsu
mowania bowiem otrzymujemy 58 łanów, co nie zgadzałoby się z areałem wsi 
(978,4 ha zamiast 929 ha). 
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Pod panowaniem prawa niemieckiego rzemieślnicy byli dopuszczani na wieś 
w drodze wyjątku. Zasadka, czyli organizator wsi nowego typu, który zwykle zo
stawał sołtysem, otrzymywał czasem w przywileju lokacyjnym zezwolenie n:i 
osiedlenie reprezentantów najpospolitszych rzemiosł. Umieszczał on ich na swych 
gruntach z obowiązkiem płacenia rocznego czynszu. Emancypacja gospodarcza wsi, 
tj. rozwój rzemiosła i handlu na jej terenie, przypada na czasy znacznie późniejsze 
(XVI-XVIII w.). 

Informacja pochodząca z końca XVIII w., ale obrazująca przynajmniej częścio
wo stosunki znacznie wcześniejsze, podaje, że w Kopernikach istniało wolne so-
łectwo, podniesione w 1676 r. do rzędu sołectw na prawach rycerskich. Musiało „ 

ono mieć pokaźne rozmiary, gdyż poza folwarkiem należeli do niego: 1 półkmieć, 
6 wolnych zagrodników, 4 chałupników, 3 domy kowalskie, ogółem 15 sadyb. Rze
miosło wiejskie uplasowało się na gruntach należących do sołtysa; w 1368 r. znaj
dowały się tam trzy ławki: chlebowa, mięsna i obuwnicza, należące do poddanych 
sołtysa. Krawcy niecechowi, ,,fuszerzy", ukazują się w Nyskiem dopiero w drugiej 
połowie XVI w.; wiemy także, że w 1594 r. trzech chłopów z Kopernik warzyło 
i szynkowało bezprawnie piwo 10. Według katastru pruskiego sporządzonego w la-
tach 1743-1746 w Kopernikach mieszkało 9 rzemieślników to. 

Do tego tła historycznego zupełnie nie pasuje obraz wsi Koperniki w średnio
wieczu, jaki ukazuje nam Rospond. Według niego wieś wykazywała „prężność 
emigracyjną, już choćby z tego względu, że nie typu wyłącznie rolniczego, lecz 
przede wszystkim zawodowego (rolnicy nie emigrowali za chlebem, lecz jedynie 
rękodzielnicy)" t1. Na innym miejscu Autor formułuje swój pogląd w sposób 
jeszcze bardziej stanowczy, pisząc, że w takich wsiach „znaczna część ludności 
trudniła się rzemiosłem" i że były one „zamożne i prężne ekonomicznie, a za tym 
też migracyjne""· W rzeczywistości ówczesny rzemieślnik wiejski nie dopuszczany 
do cechu miejskiego, zwany pogardliwie „ęzturaraem" lub „:Cuiiz.erem", nie mający 
zwykle uprawnień mistrzowskich, tylko czeladnicze, obsługujący niezamożną i nie
wymagającą klientelę, obciążony czynszem na rzecz sołtysa lub pana gruntowego, 
nie mógł żadną miarą stanowić o zamożności i prężności ekonomicznej wsi. Ros
pond nie jest też zorientowany w problemie emigracji ze wsi średniowiecznej do 
miast, skądinąd dobrze zbadanej; emigrowali z jednej strony ludzie pochodzący 
z rodzin najzamożniejszych, a więc sołtysich i kmiecych, z drugiej strony biedota 
wiejska; pierwsi uzyskiwali obywatelstwo miejskie przechodząc do szeregów właści
wego mieszczaństwa, drudzy powiększali liczbę utrzymujących się z przypadko
wych zarobków (wyrobników) lub staczali się na margines społeczny. Rzemieślnik 
zaś chcący się przenieść ze wsi do miasta był niepożądanym konkurentem dla 
miejscowego rzemiosła i miał niewiele szans uzyskania praw obywatelskich, m. in. 
prawa wykonywania zawodu. 

Według Rosponda „Wieś Koperniki pojawia się w źródłach po raz pierwszy 
w kontekście takim, że z całą pewnością jako wieś kościelna z proboszczem, zaufa
nym biskupa wrocławskiego, miała swoją wysoką rangę ekonomiczną, nie wyłącz
nie rolniczą" u. Autor niestety nie wie, że kolonizacja średniowieczna przyniosła 
ze sobą rozmnożenie kościołów parafialnych. Każda większa wieś łanowa otrzy
mywała kościół parafialny z probostwem wyposażonym w parę łanów; nie brakło 

ie J. Le s  z c z y ń  s k i, Stosunki społeczno-gospodarcze w Kopernikach i okoli
cy w okresie późnego średniowiecza i początkach czasów nowożytnych (Kwartal
nik Opolski, R. XIX, 1973, nr 1/2 s. 59). Autor używa mylnie liczby mnogiej mó
wiąc o ławkach w posiadaniu każdego rzemiosła w Kopernikach. 

!O Studien zur schtesischen Kirchengeschichte, Wrocław 1907, s. 272.
21 Polskość ... , s. 8.
u Mikola; Kopernik, s. 69.
u Polskość ... , s. 34-35.



Polemika 103 

parafii jednowioskowych"· Okoliczność, że pewien proboszcz w Kopernikach cie
szył się rzekomo zaufaniem biskupa (bo świadkował na jego dokumencie!), nie 
upoważnia żadną miar� do wnioskowania o wybitnej roli ekonomicznej wsi. 

Podanie areału wsi w hektarach z powołaniem się na Zimmermanna - to nie
stety nie lapsus calami, bo Rospond podaje tę informację aż czterokrotnie w 3 pu
blikacjach u. A więc w mniemaniu Autora piszący w 1784 r. Zimmermann posłu
giwał się metryczną miarą powierzchni. Zresztą Zimmermann nigdy nie podaje 
powierzchni poszczególnych wsi, co budzi podejrzenie, że Rospond korzystał z tego 
autora nie bezpośrednio. Od anachronizmów roi się zdanie, że w XIV w. ,,podleg
łym władzy biskupiej łatwiej było się przesiedlić. W szlacheckich dobrach miesl
kańcy byli bardziej glebae adscripti""· W owym czasie chłopi we wsiach na pra
wie niemieckim byli wolni osobiście bez względu na to, czy ich wieś rodzinna 
była duchowna, czy rycerska; �tórne poddaństwo, jak i kategoria społeczna szlach
ty ukazują się dopiero w XVI w. 

Zajmiemy się teraz stosunkami etnicznymi w ziemi nyskiej i we wsi Koper
niki. Według poglądu panującego w nauce, także polskiej, ziemia nyska uległa 
w znacznym stopniu germanizacji już w czasie kolonizacji średniowiecznej; pozo
stały polskimi skupienie wsi na północ od Otmuchowa oraz poszczególne wioski 
na pozostałym terenie u. Pogląd ten Rospond usiłuje podważyć na różne sposoby. 
A więc o utrzymaniu się polskości ma świadczyć przewaga toponimiki polskiej; 
germanizacja nazw jeszcze w XV w. miała charakter wył�cznie kancelaryjny. 
Z kolei Autor powołuje się na wydany przez biskupa w 1495 r. nakaz, aby miesz
kańcy wsi Wójcice nauczyli się języka niemieckiego pod groźbą wysiedlenia, do
kument z 1561 r. spisany w zasadzie w języku polskim (dotyczący wsi Łambino
wice - W. D.), tekst polski pieśni religijnej w rękopisie brewiarza franciszkań
skiego z Nysy pochodzącym z XV/XVII w., przepisanie w XVIII w. w Nysie śpiew
nika polskiego ts. W innej publikacji Rospond dorzuca dodatkowe argumenty, 
a mianowicie: wzmiankę H. Schedla o tym, że okolice Nysy zamieszkuje „prosty 
lud pochodzenia polskiego" (wiadomość dotyczy końca w. XV), najwyższe na 
Sląsku wskaźniki liczbowe wychodźstwa mieszczańskiego z Nysy do Krakowa 
i studentów Akademii Krakowskiej pochodzących z Nysy, nazwisko polskie biskupa 
Nowaka, polskie teksty modlitw w rękopisie z 1460 r. pochodzącym z Nysy, spór 
o kazania polskie i niemieckie w Otmuchowie w XV w., świadectwo geografa
BarUomieja Steina z 1512 r. o przewadze żywiołu niemieckiego na lewym brzegu
Odry i Nysy Kłodzkiej tylko w bogatszych wsiach, wzmianka o polskich wsiach
w Nyskiem w dziele Ch. Meisnera z 1705 r., list polski niejakiego Biechowskiego
z Biechowa z 1576 r. Jeszcze w 1742 r. władze pruskie musiały porozumiewać się
po polsku z miejscowymi świadkami w Kępnicy, gdyż ci nie umieli po niemiecku"·

Niestety, liczbie argumentów nie odpowiada ich jakość. Polska proweniencja 
nazw miejscowych jeszcze nie świadczy o narodowości ich mieszkańców. Z kolei, 
gdy w dokumencie czytamy: ,,Jessenicza vulgariter Hermansdorf", to użycie w da
nym wypadku słowa „pospolicie" (vulgariter) każe przyjąć, że w potocznym użyciu 
była niemiecka nazwa wsi, a to było możliwe tylko wtedy, gdy została ona uprzed-

24 Zob. Geschichte Schlesiens, t. I, s. 311; B. P a n z r a m, Geschichtliche Grnnd-
lagen der altesten Schlesischen Pfarrorganisation, Wrocław 1940, s. 35. 

2s Polskość ... , s. 35; Mikołaj Kopernik, s. 45 i 61; Copernicana Silesiaca, s. 88.
!& Mikołaj Kopernik, s. 76.
21 z. K a c z m a r c z y k, Rozprzestrzenienie narodowości polskiej nad Odrą

i Bałtykiem w późnym feudalizmie (Przegląd Zachodni, 1953, nr 1, s. 11-18 oraz mapa); 
bliższe szczegóły podaje W. D z i e w u 1 s k i, Dzie;e ludności polskiej na Sląsku 
Opolskim od czasów najdawniejszych do Wiosny Ludów, Opole 1972, s. 20-21, 

34-35.
2a Polskość ... , s. 52-54. 
u Koperniki i Ziemia N11ska, s. 36-41.
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nio skolonizowana przez Niemców. W konsekwencji utrzymanie w dokumentach 
dawnej nazwy polskiej świadczy nie o germanizacji kancelaryjnej, lecz o czymś 
przeciwnym. Przykład Wójcic dowodzi jedynie utrzymania się nieznajomości niem
czyzny w tej wsi; przykładu tego nie można generalizować, zwłaszcza że biskup 
w swym rozporządzeniu zaznaczył, że w innych wsiach mieszkańcy już umieją po 
niemiecku. To samo dotyczy Łambinowic (do sprawy tej jeszcze powrócimy). Po
chodzenie z Nysy tekstu polskiej pieśni religijnej w rękopisie franciszkańskim 
i przepisanie w tym mieście śpiewnika polskego wyjaśnia na innym miejscu sam 
Rospond, mówiąc o ściąganiu do Nysy pielgrzymów z dalszych stron, a więc także 
i z okolic polskich. Natomiast wzmianka Schedla, jak wynika z kontekstu, odnosi 
się do całego Sląska, nie zaś do okolic Nysy. Wielka liczba ludzi pochodzących 
z Nysy wśród mieszczan i studentów krakowskich tłumaczy się tym, że Nysa była 
największym i najbogatszym z tych miast dolnośląskich, które były położone sto
sunkowo niedaleko od Krakowa. Nazwisko biskupa Piotra Nowaga (tak w źródłach 
śląskich!) jest odmiejscowe; o polskości jego wybitny znawca dziejów diecezji 
wrocławskiej W. Urban woli nie mówić 3o, świadectwa Steina nie można interpre
tować tak szeroko, jak to czyni Rospond, tylko mniejsza część biskupiego księstwa 
nyskiego leżała po lewej stronie Nysy Kłodzkiej. Kodeks z 1460 r. zawierający 
modlitwy polskie powstał dowodnie we Wrocławiu i stamtąd został przewieziony 
do Nysy; świadczy o tym niezbicie pierwotna notatka: Breslau, którą przekreślono 
pisząc w zamian: Neisse. W świetle źródłoznawstwa twierdzenie Rosponda o ny
skim pochodzeniu kodeksu nie jest do utrzymania. Autor listu z 1576 r. w języku 
polskim był jakimś szlachcicem polskim, który nabył wieś Biechów w Ny.skiem 
i ówczesnym zwyczajem zaczął się pisać Biechowskim; wypadki kupna majątków 
ziemskich na Śląsku właśnie w tym czasie przez szlachtę polską nie należały do 
rzadkości. Wiadomość o panowaniu języka polskiego w 1742 r. w Kępnicy podał 
K. Piwarski w swej Historii Sl.q,ska nie informując o źródle, w którym ona figu
ruje. Gdyby nawet pod tym względem wszystko było w porządku, wiadomość
dotyczy tylko jednej wsi i nie może być miarodajna dla szerszego terenu. A więc
materiał dowodowy przedstawiony przez Rosponda nie może być uznany za na
leżycie uzasadniający Jego tezę o sile żywiołu polskiego w księstwie nyskiem po
przeprowadzeniu kolonizacji średniowiecznej.

Nie dopiero J. S. Bandtke, jak podaje Rospond, zaświadczył zgermanizowanie 
księstwa nyskiego 31, lecz już Zimmermann pisał w 1784 r., że w księstwie nyskim 
poza okolicami Wiązowa panuje język niemiecki 32• Germanizację ziemi nyskiej 
Rospond tłumaczy następująco: ,.napór niemczyzny pod wpływem rozporządzeń 
fryderycjańskich spowodował zepchnięcie polszczyzny od prawego brzegu Nysy" 13• 

Dlaczego jednak „rozporządzenia fryderycjańskie" nie osiągnęły takiego skutku 
gdzie indziej na Śląsku? 

Spróbujmy przedstawić postępy germanizacji w ziemi nyskiej na podstawie 
źródeł. Zaczniemy od zachowanego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu spisu 
poddanych ziemi nyskiej. M. in. w Kopernikach znajdujemy imiona i nazwiska 
jednego wolnego sołtysa, 39 kmieci i 1 dziedzicznego zagrodnika 84• Brak tu nazwisk 

30 W. U r b  a n, Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej poło-
wie XV wieku, Wrocław 1959, s. 296.

11 Polskość ... , s. 54; Koperniki i Ziemia Nyska, s. 40.
u zi m m e r  m a  n n, op. cit., t. III, s. 259, 265, 287.
" Koperniki i Ziemia Nyska, s. 40. . . . . . u Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 31, F. Ne1sse II 3 1 Verze1chms 

der Unterthanen und Erbangesessenen des Neissischen Landes. 1579. Wykaz kmie
ci podajemy z zachowaniem ortografii: Greger Tize, Bartell Senner, Merten Preis
ner, Georg Saurmann, Merten Morhaly, M_erten Preisner, Geo.rg Lasmann, _Nickel
Sommer Simon Preisner Hans Bretschne1d, Hans Schwamw1tz, Georg Wilhelm, 
Hans S�inwald, Michel Vuscher, Caspar Kleiner, Jacob_ Langwin, Martin Kunze,
Paul Konze, Hans Zandler, Adam Schlafe, Stefann Pre1Sner, Hans Keller, Georg 
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polskich, panują natomiast typowo niemieckie. Wyjątek stanowią trzej kmiecie 
o zagadkowym, lecz niepolskim nazwisku Morholy. że pisarz podawał w swym
wykazie nazwiska nieniemieckie tak, jak je słyszał, nie stosując germanizacji, świad
czy przykład wsi Łambinowice. Figurują w niej m. in. kmiecie Schikora, Passayko,
Krakausky, Michalko, Piwyke ss. Z innego źródła wiemy, że w 1561 r. w Łambino
wicach zaledwie dwóch chłopów umiało- po niemiecku; nie znali tego języka nawet
chłopi mający nazwiska niemieckie so. W innych wsiach figurujących w spisie
z 1579 r. spotykamy niewielką liczbę nazwisk polskich nieco zniekształconych, parę
czeskich oraz nazwiska niewiadomej proweniencji; czy nosiciele tych osobliwych
nazwisk nie byli odpryskami kolonizacji wołoskiej, która w XVI w. docierała do
Moraw Północnych?

Wykaz znanych z imienia lub nazwiska mieszkańców wsi Koperniki w XIV

i XV w. starał się odtworzyć G. Bender na podstawie źródeł częściowo zaginio
nych w czasie minionej wojny 37; z wykazu tego korzystał również Rospond. Roz
patrzymy · po kolei figurujących w tym wykazie osobników celem ustalenia ich 
pozycji społecznej, czego nie uczynili ani Bender, ani Rospond. To, co wiemy w tym 
zakresie, odnosi się przeważnie do rodziny sołtysiej w Kopernikach. W 1360 r. 
występują bracia Henryk i Jan, synowie nie żyjącego już Friczka z Kopernik, oraz 
Arnold przezwiskiem Femyn też z Kopernik. W tym roku jako spadkobiercy 
wymienionego Friczka figurują Henselin Coppirnik (jak słusznie przyjmuje Ben
der, identyczny z poprzednio wymienionym Janem synem Friczka), Mikołaj Hey
ner, Arnold Femyn oraz Sydlo sołtys sąsiedniej wsi Iława. W 1369 r. wdowa po 
Sydlinie Katarzyna wraz ze swymi dziećmi Mikołajem, Dorotą, Małgorzatą, Anną 
i Elżbietą sprzedaje swemu najstarszemu synowi Piotrowi wszystkie udziały w jej 
dobrach w Kopernikach wraz z należącą do niej połową rzeźnictwa i piekarstwa. 
Wynikałoby stąd, że wdowa po Sydlinie była posiadaczką połowy sołectwa w Ko
pernikach. Jej syn Piotr piastował później godność ławnika w nyskim sądzie 
ziemskim; w 1378 r. w jego posiadaniu znalazł się udział najmłodszej jego siostry 
Elżbiety, żony Gerlacha ze Swiętowa. Do rodziny posiadającej sołectwo w Koper
nikach należał wspomniany w 1418 r. Jan Coppernik, syn nię żyjącego już Mikoła
ja, sołtysa w Kopernikach. Sprzedał on wtedy jedną grzywnę czyruizu od swej 
odziedziczonej po ojcu części sołectwa w Kopernikach. Nabywc� był Jan Kopernik 
(w źródle Cappernik), altarysta pr;y ołtarzu $w. Ignacego w katedrze wrocław
skiej. Według wszelkiego prawdopodobieństwa kontrahenci byli krewnymi; rów
nież wspomniany w latach 1384 i 1425 wikary katedralny i mansjonariusz kościoła 
$w. Krzyża we Wrocławiu „Stanislaus Czawdener alias Coppernik" należał chyba 
do tej samej rodziny; nazwisko czy przezwisko „Czawdener" każe się domyślać, że 
był on asesorem sądu wyrokującego na podstawie prawa polskiego as. W 1420 r. 
wspomniany już altarysta Jan Kopernik stwierdza, że rozliczył się ze swoim szwa
grem Hanusem Stoschem co do majątku ojcowskiego w Kopernikach. Również 
--- --

Kolsdorf, Nikel Rtiger, Hans Miiller, Merten Schnipke, Hans Klein, Jacob Morholy, 
Lorenz Padig, Hans Brunner, Hans Preisner, Michel Morholy, Merten Saurmann, 
Hans Preisner, Georg Pohll, Nickel Preisner, Hans Weinmann, Georg Knauer, 
Paul Preisner; wolny sołtys - Heinrich Hantschke, zaś dziedziczny zagrodnik -
Georg Neumann (s. 10, 37-38 i 43). 

as Tamże, s. 48. 
u R. H e c k, Fragment życia i walki klasowej polskiej wsi śląskiej (Sobótka, 

R. VIII, 1953, s. 257-267).
87 G. B e  n d e r, Heimat u.nd Volkstu.m der Familie Koppernigk (Coppernicu.s),

Wrocław 1920, s. 10-11 i 18-20, z uzupełnieniami Rosponda (Copernicana Silesiaca,
s. 91-92), które podaję na Jego odpowiedzialność.

as Nie wolno go szukać ani w księstwie wrocławskim, ani w legnickim;
w pierwszym z nich sądy prawa polskiego zniesiono w 1337 r., w drugim zaś nie 
wspomina się o nich po 1328 r. Również w księstwach świdnickim i jaworskim 
po kolonizacji średniowiecznej istniały tylko sądy lenne w:yrokujące na podstawie 
prawa niemieckiego - Geschichte Schlesiens, t. I, s. 285 i 304. 
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siostra Jana Kopernika, Jadwiga, przekazała swemu mężowi Hansowi Stoschowi 
cały swój majątek i przyszłe należności spadkowe. W ten sposób w posiadanie 
sołectwa w Kopernikach wchodzi rodzina Stoschów. Synem Jana Stoscha był za
pewne Rumwolt ·stosch, !<tórego córka Katarzyna przekazała swym synom Miko
łajowi i Kunzowi wszystkie swe prawa dziedziczne do majątku w Kopernikach., 
Wszystko to każe się domyślać, że Kopernikowie ukazujący się podówczas w mia
stach śląskich byli spokrewnieni z rodziną sołecką w Kopernikach i łączenie ich 
z „rękodzielnikami" (tak Rospond nazywa rzemieślników) jest bezpodstawne. 

Z kolei spotykamy tylko jednego ówczesnego chłopa kopernickiego, mianowi
cie Kunczka przezwiskiem Posch, który w 1381 r. sprzedał jedną grzywnę rocznego 
czynszu z dwóch łanów ziemi w Kopernikach „zacnej pani" Pfaffinknechtowej, 
zapewne ze stanu rycerskiego lub mieszczańskiego. Chłop dwułanowy był oczy
wiście kmieciem. 

Również znany nam jest tylko jeden rzemieślnik w Kopernikach, mianowicie 
Nickel Smed, czyli kowal z zawodu, w 1433 r. już nie żyjący, gdyż pod tą datą 
figuruje posiadaczka ziemi Margarethe Smedenickelynne (w ten sposób, jak się 
wydaje, nazywano tylko wdowy), Przesunięcie nazwiska, ściślej pierwotnej jego 
postaci, jaką było m. in. określenie zawodu, przed imię chrzestne zdarzało się 
nierilz w owym czasie, np. Margarethe Langniszczyne (tzn. żona Niszczego Langa) 
w Kłodzku w 1399 r. lub Catherina Wyessemixschynne (czyli żona Miksza Wyesse) 
w Ruszowicach pod Kłodzkiem, w 1440 r. sg W niemczyźnie późnośredniowiecznej 
(mittelhochdeutsch) określenia „smed" i „schmied" były jednoznaczne ,o. Natomiast 
według Rosponda Smedenickel - to kuźnik w Kopernikach, ,,wytapiający gorszego 
gatunku, zanieczyszczoną rudę koprową"; Autor przeczy tu samemu sobie, gdyż 
poprzednio napisał, że „ten metal przedtem uważany był za be.zużyteczny i dlatego 
tak pogardliwie nazwany" 41, jaki więc interes miał rzekomy kuźnik kopernicki 
w wytwarzaniu tak pogardzanego produktu. 

Wreszcie duchowny Jan Oczco nie mieszkał w Kopernikach, gdyż w przeciw
nym wypadku nie potrzebowałby kupować zbioru zboża na łanach proboszczow
skich w tej wsi. W konsekwenc.ii sorawa je2;0 przynależności etnicznej jest w da
nym wypadku bezprzedmiotowa. 

Przedstawiony materiał nie potwierdza w niczym tezy Rosponda o polskości 
wsi Koperniki w XIV-XV w. 42 Występujące parokrotnie nazwisko Kopernik po
chodzi od nazwy miejscowości, nie przesądza natomiast sprawy przynależności 
narodowościowej. Sydlo - to nie polskie Szydło, gdyż mamy tu do czynienia nie 
z nazwiskiem, lecz z imieniem chrzestnym, i to germańskim w postaci zlatynizo
wanej (Sydel - zdrobniałe od Si[g]frid) "· Ksiądz Jan Oczco nie był mieszkańcem 
Kopernik. Sufiks -ko wbrew opinii Rosponda nie jest właściwością jedynie pol
skich w tej wsi. W konsekwencji sprawa jego przynależności etnicznej jest w da
sufiksem (Danko, Falko, Franko, Fulko, Tanko, Volko). W źródłach z XII i Xlll w., 
które pochodzą z okolic nad Górnym Renem, figuruje 29 imion germańskich 
z końcówką -ko lub jednobrzmiącą -co. Niektóre z nich sprawiają wrażenie cze
skich lub polskich: Walko, Witko, aczkolwiek wpływ żywiołu słowiańskiego należy 
w danym wypadku wykluczyć z uwagi na niemożliwość tak odległych kontaktów 14• 

--., Geschichtsquellen der Grafschaft Gl.atz, t. IV, Das iHteste Glatzer Stadtbuch,
Im Auszuge verarb. von Volkmer, s. 172; W. D z  i e  w u l  s k i, Studia kłodzkie
(Rocznik Kłodzki, II, 1949, s. 53).

,o Geschitsquellen ... , t. IV, s. 214.
u Mikoia; Kopernik, s. 78-79; Koperniki i Ziemia Nyska, s. 32.
,2 Copernicana Sitesiaca, s. 94-96. 
" H. R e i c h e r t, Die deutschen Familiennamen nach Breslauer Quellen des

13. und 14. Jahrhunderts, Wrocław 1908, s. 15.
" Reclams Namenbuch, Lipsk b.d., s. 24, 26, 27, 28, 41 i 42; B e  n der, op. cit., 

s. 50; A. S o c  i n, Mittelhochdeutsches Namenbuch. Nach oberrheinischen QueUen
des zwiHften und dreizehnten Jahrhunderts, Basel 1903, s. 15, 40, 42, 46, 47, 72, 135, 
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Ilość imion tego rodzaju pomnożyła się w późnym średniowieczu na terenach, do 
których dotarła kolonizacja niemiecka. A ponieważ do tych terenów należał także 
Sląsk, onomasta trudniący się dociekaniami nad materiałami śląskimi winien być 
o tych sprawach dobrze poinformowany.

Nosicielami takich imion z końcówką -ko byli w Kopernikach sołtys Friczco
(czytaj Fricko), jeden z jego spadkobierców Peczco (czyt. Pecko) Freylant oraz 
kmieć Kunczco (czyt. Kuncko). 

Jeżeli zaś nazwa osobowa Stosch rzeczywiście pochodzi od Stoisława, jak 
sądzi Rospond, to trzeba pamiętać, że w konkretnym wypadku nazwa ta z imie
nia słowiańskiego stała się już nazwiskiem. Chodzi tu o osobnika należącego do 
rodu rycerskiego. Ród ten w późniejszym czasie uzyskał tytuł barona, przejściowo 
nawet miał używać tytułu hrabiowskiego, wszedł więc w skład niemieckiej ary
stokracji śląskiej. Wiemy również, że gałęż tego rodu miała dobra w Nysie ·1•.
Nie wykluczone więc, że osiadli w Kopernikach w XV w. Stoschowie byli już 
wtedy zniemczeni. Z kolei imię Stanisław też nie dowodzi polskości jego piastuna, 
ponieważ kult św. Stanisława był na śląsku dość rozpowszechniony (takie patro
cinium miał m. in. kościół farny w Swidnicy). Wywodzenie przezwiska Posch od 
Bolesława, Pomiana czy Poznana jest wyraźnie naciągnięte; po co wyszukiwać 
jakieś domniemane formy skrócone, gdy istnieje przezwisko niemieckie całkowicie 
pokrywające się z umieszczonym przy imieniu kopernickiego kmiecia? 

Bardzo wiele wsi polskich na Śląsku uległo wcześnie zniemczeniu w wyniku 

kolonizacji średniowiecznej, dlaczego ich losu nie miałyby podzielić Koperniki, 
skoro poza nazewnictwem osobowym mieszkańców za zniemczeniem tej osady prze
mawiają i inne dowody? Za taki dowód należy wbrew opinii Rosponda uznać uży
<:ie w dokumencie z 19 V 1368 r. wzmianki o należących do miejscowego sołtysa 
trzech ławkach: chlebowej, mięsnej i obuwniczej, które stały „na terenie wiejskim 
zwanym pospolicie owe" (in planicie ville eiusdem, que volgariter [winno być: 
vulgariter - W. D.] owe dicitur). A więc 'miejsce to miało nazwę niemiecką (owe -
dzis. Aue), co wówczas oznaczało nie zabudowany plac w obrębie wsi. Zdaniem 
Rosponda jest to kalka językowa: pisarz dokumentu znający język niemiecki prze
tłumaczył łac. planicies na niem. oue - Aue 46

• Niestety, Autor zaniedbał wyjaś
nić, co pisarz zamierzał w ten sposób osiągnąć, zapomniał również o wyrazie 
„vulgariter", który wskazuje, że nazwa owe była w pospolitym użyciu w danej 
wsi, bo dla jej mieszkańców dokument był przeznaczony. 

Omówimy teraz podjętą przez Rosponda próbę wykazania polskości ziemi ny
skiej w kpńcu XIII w. na podstawie źródeł dotyczących zatargu biskupa Toma
sza II z księciem Henrykiem IV Probusem '7

• Autor operuje tezą, że brzmienie 
nazwy miejscowej świadczy o obliczu etnicznym mieszkańców danej osady; z poglą
dem tym oczywiście nie warto dyskutować. Identyczną wartość ma twierdzenie 

136, 140, 167, 171, 174, 184, 188, 189, 195, 196, 218, 410, 418, 440, 537, 571, 574, 601, 
610, 645, 668; A. B a c h, Die deutschen Personennamen, Berlin 1943, s. 106 n. Kapi
talne, że według Rosponda „zdrobnienie Niczko (1375 r.) z polskim przyrostem -ko 
jest oczywiście polskie" (Mikołaj Kopernik, s. 130), na innym zaś miejscu Autor 
orzeka: ,,niemieckie warianty [imienia Mikołaj - W.D.] mają zawsze nagłosowe 
N-: Niclas, Niclos, Niklaus, por. też w nazwiskach późniejszych Nitsch, Nitsche 
i inne" (Polskość ... , s. 50). A więc do tych niemieckich wariantów wypadnie zali
czyć i wyżej wspomnianego Niczka. 

,s J. S i  n a p  i u s, Schlesische Curiositiiten, t. II, Lipsk 1728, s. 456 n.; o sto
schach w Nyskiem, tamże, s. 464. 

,o Copernicana Silesiaca, s. 94-95; Mikołaj Kopernik, s. 48; Koperniki i Zie
mia Nyska, s. 28. Co do znaczenia terminu „Aue" na Śląsku zob. E. R i e  m a n n, 
Das schlesische Auenrecht, Wrocław 1911. Dlatego przekład tego określenia odbiega 
od znaczenia jakie figuruje w dzisiejszym słowniku niemiecko-polskim. 

47 Copernicana Silesiaca, s. 71-85. 
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o powstaniu „Akt Tomasza" dopiero w XV w. 48; Rospond pomylił tu czas sporzą
dzenia odpisu . z czasem powstania oryginału.

Następnie Autor omawia niektóre fragmenty w języku łacińskim, pochodzące 
z dokumentów biskupich, zaczynając od dokumentu z 17 VII 1284 r. 4g Biskup 
podaje w nim, że książę zabrał mu bezprawnie „plus quam sexaginta villis maxi
mis Theutunicalibus". W tłumaczeniu Rosponda passus ten brzmi: ,,więcej jak 
60 wsi wielkich »niemieckich« (lokowanych na prawie niemieckim)". Przede wszyst
kim wyraz maximus nie oznacza „wielki", lecz „największy". Ponieważ zaś z wy
kazu zabranych wsi wynika, że areał ich wahał się od kilku do kilkudziesięciu ła
nów, nie można nazwać tych osad w czambuł ·,,największymi", stąd wniosek, że 
tekst w tym miejscu jest spaczony. Mianowicie zamiast „maximis" należy czytać: 
„maxime", co oznacza „w większej części, przeważnie". W konsekwencji przekład 

• poprawny winien brzmieć: ,,z górą 60 wsi po większej części niemieckich". Opinia
Rosponda, że zwrot „Theutunicalibus" oznacza „wsie na prawie niemieckim", jest
całkowicie dowolna; z tego, że"'bardzo wiele wsi śląskich podlegało prawu nie
mieckiemu, jeszcze nie wynika, że wśród nich nie było wsi zasiedlonych przez
osadników niemieckich.

Rospond przełożył nieudolnie przytoczone przez siebie teksty łacińskie z do
kumentów biskupich. Dla braku miejsca ograniczymy się do następnego fragmen
tu: ,,Item, quod familie ecclesie, ut servi et ascripticii ecclesie, quos idem dux
eiecit de possessionibus ecclesie et easdem possessiones iure locavit Theutunico,
revocentur et ipsas possessiones, eiectis extranei emptoribus, in pristinam ius re
formet''.

Oto jak wygląda przekład Rosponda: ,,Również [postanawia się] co do majątku
kościoła, ażeby -!liewolni [servi] i dopisańcy [ascripticii] kościoła, których książę
wyrzucił z posiadłości kościoła, i te posiadłości, które lokował na prawie niemiec
kim, zostały przywrócone, a te same posiadłości z wyrzuconymi obcymi kupcami
przeniesiono na poprzednie prawo" so. Poza błędami wynikającymi z niedostatecz.:.
nej znajomości łaciny (do tej sprawy jeszcze wrócimy) mamy tu przykład dowol
nej terminologii: nauka historii wie o „przypisańcach" (ascripticii), ,,dopisańcy" zaś
są neologizmem Rosponda, i to nieudanym, bo zniekształcającym sens wyrazu łaciń
skiego; można było przypisać ludzi do gleby, ale do czego miano ich „dopisywać"?

Przekład poprawny przytoczonego fragmentu winien brzmieć: .,Tudzież [co się
tyczy) czeladzi kościelnej, aby niewolni i przypisańcy kościelni, których tenże
książę wyrzucił z posiadłości Kościoła i te posiadłości lokował na prawie nie
mieckim, ponownie zostali przywołani i podlegali dawnemu prawu po wyrzuceniu
cudzoziemskich nabywców". Jak przypuszczał W. Schulte, punkt ten dotyczy wsi
z łanami polskimi położonych na północ od Otmuchowa.

Według mniemania Rosponda średniowieczna kolonizacja niemiecka sprowa
dzała się do założenia „wsi bardzo nielicznych" oraz miast podsudeckich, poza tym
były wsie przyjmujące prawo niemieckie, czyli wsie polskie 51• Autor zaniedbał
wyjaśnić, w jaki to sposób garstka przybyłych na Sląsk Niemców zdołała przed
XIX w. zgermanizować Sląsk Dolny i większą część Sląska Sredniego, zapomniał
też, że na prawie zachodnim lokowano na Sl�sku także inne miasta, nie tylko

48 Tamże, s. 78-79. 
49 Urkunden. zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, wyd. G. A.

Stenzel, Wrocław 1845 (skrót: Urkunden), s. 116, nr CII; Copernicana Silesiaca, s. 80.
60 Urkunden, s. 241-243, nr CCXLV; Copernicana Silesiaca, s. 85. Autor wy

tyka G. Benderowi niedokładne tłumaczenie, mimo że w rzeczywistości ów lepiej 
od Niego oddał treść dokumentu. Komentarz do tego punktu daje W. S c h u 1 t e,
Das Ende des Kirchenstreites zwischen dem Brestauer Bischof Thomas II urid dem
Herzog Heinrich IV (Zeitschrift des Vereins rur Geschichte und Alterthum Schle

siens, t. X.XXIX, 1905, s. 206. 
6t Copernicana Silesiaca, s. 79 i 87. 
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podsudeckie. Trzeba by przyJąc, ze Polacy śląscy byli nadzwyczaj podatni na obce 
wpływy, ale ten, kto tak sądzi, nie ma pojęcia o stosunkach etnicznych na śląsku 
za dawnych czasów. W rzeczywistości bowiem, jak świadczą liczne dokumenty 
średniowieczne, Polacy śląscy bronili zażarcie rodzimego nazewnictwa osobowego 
i pisarze Niemcy musieli mocno się natrudzić przy transkrypcji trudnych dla ich 
ucha nazwisk polskich. Z dalszych wywodów Rosponda dowiadujemy się, że 
„kolonizacja niemiecka osiągnęła w połowie XIV w. zaledwie 21,60/o ogółu wsi 
śląskich, podczas gdy w Małopolsce procent lokacji niemieckiej osiągnął 330/o". 
Zapytujemy więc, dlaczego w takim razie Śląsk w znacznej części uległ zniem
czeniu, Małopolska zaś nie, chociaż w świetle opinii Autora miała w tym wzglę
dzie lepsze szanse? 

Jak widzimy, zapowiedż Autora, że położy duży nacisk na realia historyczno
osadnicze i gospodarcze, nie została spełniona; zawiódł On całkowicie dla braku 
rzetelnego przygotowania historycznego. Jeszcze gorzej przedstawiają się realia 
archeologiczne. Rospond pisze o „jaskiniowcu śląskim z epoki neolitu (10 OOO lat 
p.n.e.)" 52, gdy powszechnie wiadomo, że ludzie neolitu trudnili się rolnictwem
i hodowlą i nie mieli nic do szukania w jaskiniach; również podana chronologia
neolitu jest fantastyczna. Gdy chodzi o geologię, Autor usiłuje udowodnić, że
jeżeli „po czeskiej stronie" naprzeciwko Nysy występują złoża rud miedziowycn,
to musiały one istnieć i być eksploatowane również w okolicach tego miasta, m. in.
w Kopernikach 58. Zapomniał o drobiazgu: teren po „stronie cżeskiej" (południowa
część dawnego biskupiego księstwa nyskiego odcięta pruskim kordonem granicz
nym) jest górzysty, ma więc inną budowę geologiczną niż równinne okolice Nysy.

Tyle, ile chodzi o tę część publikacji Rosponda, która dotyczy spraw i rzeczy 
śląskich. Wbrew intencji Autora teza o śląskim rodowodzie Kopernika - to 
woda na młyn propagandy niemieckiej, która zawsze może operować wczesnym 
zgermanizowaniem wsi Koperniki i zamieszkiwaniem pocho"dzących z niej ludzi 
w miastach śląskich silnie zniemczonych. Wykazanie polskiego pochodzenia Ko
pernil�a wymaga pójścia inną drogą, zresztą już wytkniętą przez badaczy, 

E. Mośko słusznie zauważył, że nie wszyscy nosiciele nazwiska Kopernik po
chodzą ze śląskiej wsi w powiecie nyskim 5'. Ostatnio S. Grzybowski w swej 
popularnej, ale starannie opracowanej książce rzucił myśl, że „kolebki rodu 
Koperników szukać należy bliżej Wawelu niż Sudetów"; powołał się na przetrwa
nie przez wieki nazwiska Kopernik we wsiach podkrakowskich Olszy i Rakowi
cach (znalezienie takiego nazwiska w końcu XIX w. przez Kolberga w tych 
wsiach). L. Birkenmajer spostrzegł przed r. 1900 w Bielsku szyld miejscowego 
rymarza Jana Kopernika, J. Karłowicz zaś w 1887 r. wyjaśnił, że kopernikami 
zwano dawniej w Polsce rzemieślników zajmujących się obróbką miedzi 65. 

Wprawdzie Rospond pokwitował pogląd S. Grzybowskiego zarzutem „dyletan
tyzmu" stosowanym przez Niego do wszystkich inaczej myślących, nie zdoła to 
jednak zmienić faktu,;_że nie do śląska, lecz do Małopolski odnosi się najstarsza 
wzmianka, bo pochodząca z 1257 r., o wsi Kopernia położonej nad Nidą w powiecie 
pińczowskim. Oznacza to, że powstała tu już wcześniej kuźnica miedziowa, która 
dała nazwę osiedlu, i że właśnie w Małopolsce znajdujemy najwcześniejszy dowód 
recepcji zapożyczonego z niemieckiego określenia „koper", oznaczającego miedź. 
Na tym terenie nazwisko Kopernik, bez najmniejszej wątpliwości rodzime, powsta
ło pierwotnie jako przynależne do kategorii nazwisk oznaczających zawód ich 
nosicieli. .Nie ma ono nic wspólnego z jednobrzmiącym nazwiskiem śląskim Ko
pernik, które należy do grupy nazwisk odmiejscowych, i to w brzmieniu typowo 

52 Mikołaj Kopernik, s. 32. 
s3 Polskość ... , s. 35. 
54 M o ś k o, Toponomastyka i antroponimia, s. 327.
55 S. G r z y b  o w s k i, Mikołaj Kopernik, wyd. 2, Warszawa 1973, s. 10, i 12;

por. Copernicana Siles-iaca, s. 129. 
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niemieckim (forma mianownikowa nazwy miejscowej). Polskie nazwisko nawiązujące 
do nazwy tej miejscowości brzmiałoby najprawdopodobniej „Koperski", tak jak 
szlachecka rodzina Koschembahrów przyjęła w połowie XVI w. polskie nazwisko 
Czepielowskich od posiadanej w pow. brzeskim wsi Czepielowice. 

Do tych małopolskich Koperników należy zaliczyć osobników występujących 
pod tym nazwiskiem w Krakowie i okolicy, poczynając od bezimiennego posługa
cza łaziennego (r. 1367) aż do ojca astronoma (r. 1447). Ze Sląskiem wszyscy 
wymienieni najprawdopodobniej nie mieli nic wspólnego. 

W razie przyjęcia małopolskiego rodowodu astronoma jego pochodzenie pol
skie nie będzie nasuwało W'\tpliwości. Wiemy na pewno, że znał on język polski; 
czteroletnie studia w Krakowie stanowią dowód zwalniający od potrzeby szukania 
innych argumentów. Natomiast „świadomość narodowa", ,,świadomość językowa, 
narodowa, polska", o której pisze Rospond &e, jest określeniem ahistorycznym. Na 
innym miejscu Autor sam pisze, tym razem trafnie: ,,Scisłość semantyczna, zmien
na w ciągu wieków dla tychże samych terminów, musi być dokładnie, nie zaś ana
chronicznie podawana!" &1. Niestety, jak niebawem zobaczymy, jest On daleki od 
stosowania w. praktyce tej skądinąd arcysłusznej zasady. 

Osobowość człowieka, jego ideologia kształtują się pod wpływem środowiska, 
i to szerzej pojętego, tzn. stanowego lub klasowego; tego środowiska S. Rospond 
nie umiał odtworzyć, poprzestając na ukazaniu kilku osób związanych z Koperni
kiem pokrewieństwem lub przyjaźnią. A tego jest stanowczo za mało. 

W zakresie polityczno-geograficznym istniały w średniowieczu trzy określenia: 
natio, gens, lingua. Spośród nich jedynie ostatnie nie zmieniło swej treści po 
dziś dzień i oznacza to samo co wtedy: ,,język, mowa ojczysta". Inaczej przedsta
wia się sprawa, gdy chodzi o terminy natio i gens. Rospond niestety nie zna 
instruktywnych w tej sprawie informacji historyków polskich &s. 

Godna uwagi jest także inna strona przygotowania naukowego Rosponda. Pisze 
On: ,,slavogermanica nazewniczą może badać ten, kto zna zarówno język niemiecki, 
jak również odnośny słowiański". Swięte słowa, ale niestety nie można tego po
wiedzieć o Autorze 59, Bardzo szwankuje też znajomość łaciny niezbędna dla właś
ciwego rozumienia źródeł średniowiecznych, z których Autor korzystał eo. 

56 Polskość ... , s. 12 i 64. 
61 Mikołaj Kopernik, s. 22. 
68 S. K o t, świadomość narodowa w Polsce w XV-XVII w. (w) Kwartalnik 

Historyczny LII: 1938, s. 20 i 22; W. K o  n o p  c z y ń  s k i, Dzieje Polski nowożyt
nej, t. I, Warszawa 1936, s. 123; M. B i s k u p, Działalność publiczna Mikołaja Ko
pernika, Toruń 1971, s. 12-17; Historia Pomorza, Opracowanie zbiorowe pod red. 
G. Labudy, t. I, Do roku 1466, cz. I, Poznań 1959, s. 731; Historia Polski, PAN,
t. I, cz. 2, s. 233.

&D Polskość ... , s. 18. Według Rosponda niem. ,,Kupferschmied" znaczy „obra
biacz miedzi"; tak miano nazywać miedziarzy śląskich, czyli „koperników" (tamże, 
s. 17, 23 i 34", Mikołaj Kopernik, s. 22, 62 i 80), gdy jest to „kotlarz miedziany".
Podobnie niem. ,,Kli.ufer" (1. mn.) zdaniem RospoI).da oznacza ,,kupców", gdy nato
miast w rzeczywistości chodzi tu o „nabywców, kupujących"; kupiec po niemiecku
to Kaufmann (tamże, s. 86). Interpretacja Rosponda kłóci się zresztą z kontekstem,
w którym jest mowa o nabywcach gospodarstw chłopskich. Podobnie „Halbbauer"
to nie „pólwieśniak" lecz pólkmieć (tamże, s. 79). Rozważania S. Rosponda nad
zmienną ortografią niemieckich pism Kopernika świadczą, że jej dzieje zna On
niedostatecznie; proces ustalania się ortografii niemieckiej trwał długo, od Biblii
Lutra do klasyków niemieckich w XVIII w. i jest grubo za wcześnie na wspomi
nanie w związku z Kopernikiem o „ortografii literackiej niemieckiej" (Mikołaj 
Kopernik, s. 209 i n.; Polskość, s. 71). Podobnie przedstawia się sprawa z pisownią
własnoręcznych podpisów astronoma. Z wykazu ich sporządzonego przez Rosponda
wynika, że na 30 podpisów przypada aż 14 (czyli blisko połowa) z podwójnym P
(Mikołaj Kopernik, s. 108): taka pisownia według Autora ma być znamieniem nie
mieckości, w rzeczywistości jest ona bez znaczenia.

eo Nawet przekład poszczególnych wyrazów jest daleki od ścisłości. ,,Territo-
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Nie brak w omawianych publikacjach i innych potknięć lub· mylnych infor
macji s1. Nie jest naszą rzeczą zajmować się oceną poziomu onomastycznych badań 
S. Rosponda z punktu widzenia językoznawcy. W każdym bądź razie nie brakuje
w Jego publikacjach wielce śmiałych konstrukcji. Sądzę, że językoznawców za
skoczy pogląd, iż nazwa Kietrz pochodzi od Kaczorów, że Wsc,howa - to dawna
Wieszowa, że Kraków pierwotnie zwał się Krzakowem, co ma oznaczać „nad
wiślańską łachę, gęsto zarosłą krzakami" 02•

W sumie zamierzone przez S. Rosponda pouczenie humanistów, zwłaszcza his
toryków, nie powiodło się. Omówione publikacje nie wnoszą nic nowego poza 
błędami metodologicznymi i merytorycznymi, nieznajomością źródeł i podstawo
wych prac z dziejów śląska i Prus Królewskich, brakiem autokrytycyzmu oraz 
bardzo jednostronnym oczytaniem. 

Władysław Dziewulski 

rium" w danym kontekście oznaczało podówczas powiat sądowy (niem. Weichbild), 
,,religiosi" - to zakonnicy, nie zaś duchowni, ,,clerici" oznaczał wtedy duchow
nych, nie zaś „kleryków"; o tych ostatnich można mówić od powstania seminariów 
duchownych po soborze trydenckim (1563) ,,Familia ecclesie" nie oznacza „ma
jątku kościoła", lecz „czeladź kościelną", na co zresztą wskazuje dalszy ciąg tek�tu, 
,,Extranei emptores" - to cudzoziemscy nabywcy, nie zaś „kupcy" (Polskość ... , 
s. 108); kupiec to „mercator"; ,,obscoena" to „nieprzyzwoite, sprośne", a nie „wul
garne'' (Copernicana Silesiaca, s. 84-86). Nie znanego z imienia Kopernika, który
figuruje w źródle z 1367 r. jako lixa, Autor mylnie nazywa kucharzem bądź
łaziebnikiem i tylko raz podaje właściwe określenie: ,,posługacz w łaźni" (Mikołaj
Kopernik, s. 94 i 129; Copernicana Silesiaca, s. 97).

a1 Np. Zgorzelec zalicza Autor do śląska, choć włączony został do prowincji
śląskiej w 1815 r.; błędne są informacje o podróżnikach weneckich, którzy „eksploa
towali przed Niemcami nasze i czeskie Sudety", gdy w rzeczywistości Wenecjanie 
nawiązali stosunki handlowe ze Śląskiem dopiero od końca XIV w. (Polskość ... , 
s. 8, 37; Mikołaj Kopernik, s. 82); św. Mikołaj był biskupem w Myrze w Licji, nie
zaś Syrii (Polskość ... , s. 34); częstotliwość występowania imienia Mikołaj wśród
Koperników wynikać miała z faktu, że kościół w Kopernikach był pod wezwaniem 
św. Mikołaja, a następnie pogląd ten jest podważony stwierdzeniem popularności
imienia Mikołaj w średniowieczu (tamże, s. 8, 69); bezpodstawne jest twierdzenie,
że „niemiecki humanista Melanchton nie zawahał się postawić humanizm polski
wyżej od niemieckiego", sam bowiem Autor gdzie indziej pisze, że Melanchto
nowi chodziło o humanizm śląski, a Śląsk uważał on za część Niemiec (tamże,
s. 13; Mikołaj Koperńik, s. 10); płatnerze nie zajmowali się miedziarstwem (Pol
skość ... , s. 63); wieś Zebracze w pow. nyskim, występującą w XIV w. jako Sybra
cze, okresla jako „osadę jałmużników", chociaż jałmużnikiem nazywano człowieka 

rozdającęgo jałmużnę (tamże, s. 69); marka to grzywna (tamże, s. 88); niepraw
dziwe jest stwierdzenie, że: ,,kościół parafialny [w Świdnicy] fundowany przez
Piotra Włosta był pod wezwaniem św. Stanisława i Wacława, obu patronów
Polski", gdyż Piotr Włost żył w połowie XII w., a św. Stanisława kanonizowano
w 1253 r.

s� Polskość ... , s. 27. 



REFERENDUM LUDOWE W 1946 R. INICJATORZY. ROLA POLSKIEGO 

STRONNICTWA LUDOWEGO (W ZWIĄZKU Z ARTYKUŁEM T. MARCZAKA, 

„PRASA PSL WOBEC REFERENDUM") 1 

Do zabrania głosu w sprawie tego artykułu, a ściślej mówiąc na jego margi
nesie, skłania kilka powodów. Sądzić należy, iż to nie zwykły przypadek sprawił, 
że niemal w rocznicę zasłużony także dla historii najnowszej kwartalnik śląski 
opublikował artykuł obejmujący „zestaw argumentów, jakimi operowała propagan-, 
da polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego w okresie referendum z czerwca 
1946 r." (s. 27). A więc chwali się zasługi Autora i inicjatywę Redakcji za przy
pomnienie tego istotnego wydarzenia w naszej najnowszej historii. Nie ukrywam 
też, że z zainteresowaniem śledzę rozwój badań w naszym środowisku i cieszy 
mnie każda próba pogłębionej refleksji, zwłaszcza jeśli dotyczy tak skomplikowa
nego i trudnego zagadnienia, jakimi są sprawy walki o władzę w latach czter
dziestych, charakter przemian, rola opozycji politycznej i wszystkie towarzyszące 
temu kwestie. Na marginesie warto zauważyć, że artykuł Marczaka wzbudzić może 
zainteresowanie historyka także z punktu widzenia badań prasoznawczych, choć 
nie tak pragmatycznie rozumianych, jak to proponuje K. Bobowski w tym samym 
numerze „Sobótki", twierdząc, że prasoznawstwo „to nauka pomocnicza historii 
nowożytnej i najnowszej, która ma zadanie przygotować historyka do badania 
kompleksowo pojętych dziejów prasy wraz z elementami teorii i języka środków 
komunikowania" 2. Wracaj�c jednak do tekstu Marczaka chciałbym poczynić kilka 
uwag. 

W sumie chwaląc podjęcie tematu i solidaryzując się z wieloma ustaleniami 
Autora chciałbym mówić jedynie o tym, co wydaje mi się dyskusyjne i wątpliwe. 
Czynię to z myślą o potrzebie kontynuowania badań w zakresie tego tematu. 

Przechodząc do szczegółów chciałbym poruszyć postawienie samego zagadnienia 
przez Marczaka. Pisze on, że celem jego artykułu jest przedstawienie zestawu 
argumentów PSL stosowanych w trakcie referendum. To „przedstawienie" rozumie 
Marczak jako relację rozwijającej się sytuacji, bez próby merytorycznej oceny 
,.wytaczanej wówczas argumentacji", bo to rzekomo „w odniesieniu do propagan
dy polit_ycznej byłoby nie tylko daremne, ale bezcelowe". żałować należy, że 
Autor tego stwierdzenia nie rozwinął i nie wyjaśnił. Na uzasadnienie jedynie wy
licza przykładowe opracowania samego tematu, które biorąc na warsztat czerwco
we referendum ograniczały się tylko „do mniej lub bardziej ścisłej rekonstrukcji 
wydarzeń" (s. 29). W związku z takim stwierdzeniem należałoby się spodziewać, 
że Autor zrobi zasadniczy krok naprzód, odchodUlC od tej ,,rekonstrukcji" i pre
zentując inne spojrzenie na całość zagadnienia po nowemu odczyta rolę opozycji 
politycznej w tym ważnym akcie walki pierwszych lat powojennych. W istocie 

1 T. M a r c z a k, Prasa PSL wobec referendum (Sląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka, 1976, nr 1, s. 27-57; dalej SI.KH Sobótka). 

2 Recenzja „Wrocławskich Roczników Prasoznawczych", 1972, 1973 (Śl.KH Sobót
ka, 1976, nr 1, s. 128-130). 
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zadanie swoje Marczak ograniczył jedynie do zwrócenia większej uwagi na argu
mentację propagandową prasy PSL. Uczynił to m. in. dlatego, ponieważ badania 
dotychczasowe jakoby wyjaśniały jedynie ogólne założenia linii politycznej tego 
stronnictwa, a poza tym w ogóle „wiadomości o tych sprawach są zbyt ogólne'' 
(s. 27). 

Usiłowałem mniej lub bardziej trafnie ująć główne tezy wyjściowe Autora, 
z których wynika: I. problematyka referendum była dotąd traktowana marginal
nie w historiografii, 2. jej ujmowanie bywało zazwyczaj prostą rekonstrukcją zda
rzeń, 3. nowe spojrzenie na nią przynieść może dopiero analiza stanowiska poszcze
gólnych partii· politycznych w kwestii referendum. 

Przyznaję, że z niejakim zaskoczeniem czytałem tę arbitralną ocenę. Przele
ciałem szybko w myślach tytuły prac, zarówno pierwsze próby syntetyczne, jak 
zwłaszcza monograficzne; i stwierdziłem, że mógłbym spokojnie wyliczyć kilka
naście, które temu tematowi poświęciły wiele miejsca. Analizowały one zarówno 
stanowiska partii robotniczych wobec referendum, a także stronnictw ludowych, 
w tym oczywiście PSL. Zdawało mi się, że jest to temat dostatecznie rozpracowa
ny a. Kiedy jednak przyjrzeć się bliżej literaturze, do której odwołuje się Marczak, 
można podzielić jego pogląd, że ta rekonstrukcja problemów referendum jest istot
nie niepełna. Dziwi mnie jednak dobór przez Marczaka literatury przedmiotu, jakże 
przypadkowy, sprzed dobrych kilku lat, i to głównie w formie przyczynków i ar
tykułów, jak np. S. Jankowskiego, czy nawet praca J. Zasady, nie mówiąc już 
o pracy H. Rechowicza, pionierskiej, ale dla okresu lat sześćdziesiątych. Tymcza
sem, moim zdaniem, literatura omawiająca miejsce i rolę PSL w okresie walki
o władzę prezentuje się wcale dobrze. Tematyka ta została najpełniej opracowana
przez J. Borkowskiego, Wszystko, co po nim napisano, głównie ze względu na
charaktery wyzyskanych przez Borkowskiego źródeł, w jakimś sensie musi odwoły
wać się przede wszystkim do jego pracy doktorskiej 4. Wolno mj przypuszczać, że
Marczak nie zna jej, skoro pisze, że linię polityczną PSL zna tylko ogólnie po lektu
rze artykułów Borkowskiego. Dziś natomiast jest to raczej powszechne odczucie
badaczy zajmujących się problemem PSL, że prace Borkowskiego mają znaczenie
wręcz źródłowe, a poza tym jak rzadko które odsłaniają cały mechanizm zarów
no kształtowania się tego stronnictwa, jak i sporów ideowych w jego łonie, zwal
czających się różnych odłamów i kierunków, proces walki o władzę w konfrontacji
z obozem skupionym wokół PPR. A więc wydaje mi się, że linię polityczn:;i PSL
znamy nie tylko o g 61 n i e, ale w miarę dokładnie s. Nie oznacza to bynajmniej,
że wiemy już wszystko na ten temat. Badania prowadzone obecnie wprowadzają
i będą wprowadzać dalej do tego zagadnienia nieodzowne korekty i uzupełnienia.
Jest to zjawisko w badaniach naukowych normalne i pożądane. Pretensję więc
mam do Marczaka, że próbuje pomniejszać, żeby nie powiedzieć bagatelizować,
dorobek zarówno Borkowskiego, a przy tym, co gorsze, nie zna także najnowszych
poglądów istniejących w literaturze naukowej. Choćby przykładowo można wy
mienić sprawę inicjatorów referendum w 1946 r. Problem w istocie ciekawy, ale
przecież marginesowy. Zdaniem Marczaka, sprawa autorstwa tej koncepcji „nie

s Z nowszej literatury można wymienić: Polska Ludowa 1944-1950, Wrocław 
1974; W. G 6 r a, Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944-1974, Warszawa 1974; B. S y z
d e k, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1944-1948, Warszawa 1974; J. K a  n
t y k  a, Droga do jedności, Katowice 1974; B. P a s  i e r b, Ruch ludowy na Dolnym
Sląsku 1945-1949, Warszawa 1972. 

' J. B o r k  o w s k i, Rola i działalność mikołajczykowskiego PSL w latach
1945-1947, Warszawa 1959 (maszynopis). 

G Por. artykuły Borkowskiego, a zwłaszcza Kształtowanie się antymikolaj
czykowskiej opozycji w kierownictwie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946-1947 
(w świetle dokumentów władz PSL) (Polska Ludowa, t. I, 1962). Por. także Ruch 
ludowy na ziemiach zachodnich i północnych w Polsce Ludowej, Warszawa 1970. 
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została dostatecznie wyjaśniona w literaturze naukowej. Szereg autorów przypi
suje - stwierdza Marczak - inicjatywę referendum PPR, nie przytaczając jednak 
żadnego źródła" (s. 29). W tym stwierdzeniu zawarł Autor nie tylko pretensje 
(dodajmy: po części słuszne) pod adresem historiografii, ale także podziela _pogląd 
innych, którzy wątpią, że inicjatywa referendum wyszła od PPR a. Tymczasem 
chciałbym przyłączyć się do tych opinii, które wyraźnie mówiły o tej inicjatywie 
jako peperowskiej, próbując przy tym znaleźć uzasadnienie dla tego -twierdzenia. 
Pierwszy zresztą 'argument zawiera "już cytowana przez Marczaka praca J. Zasady, 
który pisze, iż to „PPR doszła do wniosku, że najpożyteczniejszym środkiem wye
liminowania reakcji z życia politycznego w kraju będzie skonfrontowanie postulo
wanych i dokonanych przez państwo ludowe zmian ustrojowych z opinią narodu 
poprzez referendum" 1. Autor w tym miejscu powołuje się na źródło, wbrew temu, 
co pisze Marczak, chyba autentyczne, mianowicie wypowiedź W. Gomułki, który 
mówił, że myśl referendum zrodziła się w lutym 1946 r. z pertraktacji, jakie pro
wadziły partie robotnicze z kierownictwem PSL s. Natomiast faktycznie Zasada pi
sze dalej, że: ,,W ostatnich dniach marca kierownictwo PPR sprecyzowało projekt 
referendum oraz treść pytań i przedłożyło go CKW PPS", ale tym razem, niestety, 
nie podaje źródła. Wydaje mi się, że rzecz miała się następująco. Sama myśl o re
ferendum przewijała się w rozmowach, jakie prowadziły partie robotnicze między 
sobą, a także z opozycją. Zda s�ę potwierdzać to również list NKW PSL skiero
wany do partii robotniczych (o którym wspomina Marczak, choć inaczej niż on 
interpretowałbym zawarte w nim sugestie), w którym PSL odrzucając propozycje 
bloku wyborczego stwierdziło: ,,Ponieważ zagadnienie zmiany konstytucji leży 
u podłoża najbliższych dwóch wyborów, należałoby czy przed wyborami, czy też 
jednocześnie zaciągnąć opinii obywateli na temat zmian konstytucyjnych przez 
referendum ludowe na podstawie ustalonych i umówionych pytań, pomiędzy któ

rymi powinno znaleźć się pytanie odnośnie istnienia senatu RP" 9• Sugestia ta więc 
dotyczyła konkretnie sposobu zmiany konstytucji, co było przedmiotem kontrowersji 
między PSL a zwłaszcza PPR. Dlatego też w publikowanych przez PSL dokumen
tach z rozmów o blok wyborczy w punkcie dotyczącym kwestii „samorządu tery
torialnego i rolniczego" znalazła się ta sugestia. Być może, ta sugestia, jak rów
nież wcześniejsze, jakie formułowało kierownictwo PSL, jak wreszcie dosyć pow
szechna w Europie praktyka referendum posłużyły do przemyśleń partiom robot
niczym i one też, jak mówił Gomułka. leżały u źródła historii referendum ludowe
go w 1946 r. 10 Z kolei uwzględniając ówczesne warunki życia politycznego, tem
peraturę walki o władzę, próbując dociec istoty taktycznych rozgrywek z opozycją, 
można z całą pewnością powiedzieć, że inicjatywa wyk o r  z y s  t a  n i a referendum 
jako konfrontacji sił z opozycją peeselowską wyszła od kierownictwa PPR. Wpraw
dzie be:z,pośrednich dowodów na to brak, ale pośrednie są WYStarczające i mnie 
przekonują. 

Pierwszy sformułowała już prasa PSL tuż po ogłoszeniu przez agencję socja-

G S. Ja n k o  w s k i, Glosowanie ludowe na Dolnym śląsku w 1946 r. (SKH
Sobótka, 1967, nr 4, s. 545, przyp. 4). 

, J. Z a s  a d  a, Referendum w województwie poznańskim 30 VI 1946, Poznań 
1971, s. 38. 

s „Historia referendum ludowego - mówił Gomułka na zebraniu warszaw
skiego aktywu PPR i PPS - wzięła swój początek z pertraktacji o blok wyborczy, 
z pertraktacji, które miały miejsce w miesiącu lutym br. między nami, tj. między 
kierownictwem obydwu partii robotniczych, a kierownictwem PSL". W walce o de
mokrację ludową, t. II, 1947, s. 72. 

9 Dokumenty z rozmów o blok wyborczy. Jakie propozycje stawiaŁy PPR i PPS
a jakie PSL (Gazeta Ludowa, 3 III 1946 r., s. 3). 

10 Por. Co dala Polsce porozumienie w Moskwie. Wicepremier Mikołajczyk
o walkach politycznych i rozgrywkach przed wyborami (Gazeta Ludowa, 23 I 1946 r.,
s. 4). Por. Z a s  a d a, op. cit., s. 38.
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listyczną wiadomości o referendum. ,,Gazeta Ludowa" pisała: ,,Współpraca PPS 
i PPR jest od dłuższego czasu tak ścisła i bliska, że wydaje się nieprawdopodob
nym, ażeby z taką inicjatywą, jak przeprowadzenie w Polsce referendum ludo
wego, wystąpić mogła PPS b e  z w ied z y  i z g o  d y PPR [podkr. B.P.]. Nasuwa 
się tu sama przez się analogia z projektem bloku wyborczego 6 stronnictw poli
tycznych. Jak wiadomo, z inicjatywą tak11 wystąpiła PPS, ale zaraz potem okaza
ło się, że PPR od razu poparła ten projekt" u. Sądzę natomiast, że taktyka rozegra
nia go była uzgadniana z kierownictwem PPS. Maj11 więc rację zarówno ci auto
rzy, którzy twierdzą, że referendum było wspólnym priedsięwzięciem obu kierow
nictw partii robotniczych u, ale mają także rację ci, którzy nie wnikając w takty
kę PPR i PPS omawiali tamte wydarzenia w oparciu o znane fakty i powszech
nie dostępne 1s. A fakty były takie. ówczesna opinia publiczna dowiedziała się 
po raz pierwszy z prasy pepesowskiej 25 III 1946 r., że CKW PPS wystąpił z ini
cjatywą do innych partii i stronnictw politycznych przeprowadzenia w Polsce „glo
sowania ludowego na tematy ustrojowe i polityczne" a, 29 III 1946 r. wojewódzka 
Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Demokratycznych w Warszawie przyjęła 
inicjatywę CKW PPS dotyczącą przeprowadzenia w Polsce głosowania ludowego. 
Dzień pófniej (31 III 1946 r.) CKW PPS przedyskutował sprawę referendum, a bez
pośrednio potem w dniach 31 III - 1 IV 1946 r. odbyło się posiedzenie Rady Na
czelnej PPS, która podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia w Polsce głosowa
nia ludowego. Wreszcie 2 IV 1946 r. Komisja Porozumiewawcza PPR i PPS wy
słuchała informacji CKW PPS w sprawie referendum, które zostało zaaprobowane 
przez delegatów KC PPR n. Na marginesie tego posiedzenia, niejako kontynuując 
komentarz poprzedni, ,,Gazeta Ludowa" dodała: ,,Na pocieszenie swoje i swoich 
najbliższych kontrahentów informuje agencja [socjalistyczna - B.P.], że odbyło się 
posiedzenie Komisji Porozumiewawczej PPS i PPR, na którym okazało się, że 
stanowisko obu partii w sprawie referendum ludowego jest jednomyślne'' 16. Jeśli 
więc przyznać w tym miejscu rację Marczakowi, że literatura historyczna nie po
stawiła w tej sprawie przysłowiowej kropki, to niestety pretensje można mieć 
także do niego. Relacjonując bowiem niektóre poglądy w sprawie inicjato
rów referendum Marczak postępuje nle jak historyk, ale dedektyw, który 
dostarcza jedynie dowodów, a sądy wyprowadza ktoś inny 11. Do prezentacji stano
wisk w kwestii referendum, poza popierający� moją tezę poglądem S. Mikołaj
czyka, że był to „komunistyczny pomysł", Marczak odwołuje się do opinii b. pre
miera i przewodniczącego CKW PPS E. Osóbki-Morawskiego, który, zdaniem Mar
czaka, także twierdzi, że była to inicjatywa PPS, Osóbka w swoim Dzienniku poli

tycznym zapisał pod datą 26 III 1946 r. informację następującą: ,,PPS wysunęła 
wniosek, aby przed wyborami przeprowadzić referendum w sprawie konstytucji, 

11 Nowa inicjatywa kierownictwa PPS. Pomysł referendum ludowego w Pol
sce (Gazeta Ludowa, 26 III 1946, s. 1). 

1! ,,Jednym z zasadniczych kroków podjętych dla pozyskania społeczeństwa 
było wyst11pienie obu partii robotniczych w końcu marca 1946 r. z inicjatywą 
przeprowadzenia referendum ludowego". G ó r  a, op. cit., s. 206-207. 

11 Do tych autorów niestety zalicza się i autor tej polemiki Por. P a s i e r b, 
op. cit. 

14 T. S i e r o c k i, Kronika ważniejszych wydarzeń odrodzonej PPS (od lipca 
1944 do grudnia 1948) (Polska Ludowa, t. V, 1966, s. 225). 

1;; Jw. 
16 Już jutro jest piątek.· Co i jak piszą socjaliści. Wspólna platforma PPS 

i PPR (Gazeta Ludowa, 4 IV 1946, s. 1). 
11 ,,Nie ograniczałem się do opisu bez sądu. Nie bylem jak autor powieści kry

minalnych bez rozwiązania - ani nie głosiłem poglądu, że historyk nie jest sę
dzią, lecz dedektywem, dostarcza tylko dowodów, a sąd wypowiada ktoś inny". 
K. G r z y b o w s k i, Z rozważań nad historią (Refleksje sceptyczne, t. II, War
szawa 1970, s. 53).
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dokonanych reform i granicy zachodniej" ie. Ale na następnej stronie, której już 
Marczak nie cytuje, Osóbka poczynił wcale istotne dla naszych wywodów spostrze
żenie. ,,Rzeczywiste intencje przeprowadzenia referendum były inne niż głoszone 
oficjalnie. Nam przede wszystkim chodziło o odwleczenie terminu wyborów. Kraj 
nasz przeżywał zbyt wielkie trudności gospodarcze, a za trudności zawsze się 
wini rząd. Myśmy chcieli te nasze trudności nieco zmniejszyć i dopiero przeprowa
dzić wybory . . . Referendum miało sprawę nieco odwlec" 11. Pomijaj�c w tym 
miejscu wyraźną postracjonalizację tego wydarzenia przez Osóbkę, nie wydaje mi 
się, na podstawie znajomości całego Dziennika i sposobu relacjonowania i oceny 
wydarzeń, aby o własnej inicjatywie tak skromnie napisał. Dowodzi tego wiele 
innych spostrzeżeń i zapisów, jak choćby spod daty 6 III 1946 r. to Również oceny 
prowadzonych rozmów partii robotniczych z PSL w ujęciu Osóbki-Morawskiego są 
lakoniczne i nie zawierają żadnych faktów poza uwagą: ,,Wszystko na razie przed
stawia pustą gadaninę" n. Godna natomiast podkreślenia jest adnotacja Osóbki. po
czyniona pod datą 5 XII 1945 r.: ,,Odbyło się posiedzenie przedstawicieli PPS 
i PPR w sprawie ewentualnego bloku wyborczego". Dopisek własnoręczny atra
mentem brzmiał: ,,Oczywiście mówiliśmy w imieniu 4 partii ściśle ze sobą współ
pracujących""· Przez analogię można więc wnioskować, że ścisłe współdziałanie 
w dyskusji wokół bloku wyborczego nie było mniejsze nad referendum ludowym. 
A więc nie dopowiedział do końca Marczak tego, co wyczytał w Dzienniku OsóbkI
Morawskiego i co pośrednio można by wnioskować o koncepcji referendum. Autor 
omawianego artykułu czyni tak zbyt często, aby przypisać to zwykłemu przypad
kowi. Własne wnioski formułuje niestety bez głębszego uzasadnienia, używaj�c 
miejscami zbyt poważnych oskarżeń, w rodzaju: ,,wypaczanie prawdy historycznej" 
itp. Czyni to przy tym w miejscach wręcz nieoczekiwanych. Kwestionuje np. zasłu
gę S. Mikołajczyka i innych polityków emigracji, których wejście do Rządu Jed
ności Narodowej przyczyniło się do jego międzynarodowego uznania, a co za tym 
idzie, i uznania polskiej administracji na ziemiach zachodnich. Trudno · w tym 
stwierdzeniu dopatrywać się tezy „nie odpowiadającej prawdzie historycznej" (s. 36). 

ta E. O s ó b k a  - M o r  a w s k i, Dziennik polityczny od 1943 roku-1948 włącz
nie, Ossolineum, rękopisy sygn. 70/69, s. 186. 

10 Tamże, s. 187. 
20 „PPS i PPR wysłały do PSL list z odpowiedzią na propozycje wyborcze, 

zawarte w liście z dnia 22 lutego 1946 r. Podpisy prezesa Szwalbego i mój zo
stały sfingowane, rzeczywiście podpisał tylko Cyrankiewicz rzekomo z powodu 
pośpiechu z odpowiedzią". Tamże, s. 184. 

21 Tamże, s. 182. 
21 Tamże, s. 172. W początkach kwietnia 1946 r. także NKW SL w specjalnej 

uchwale w sprawie plebiscytu narodowego sformułował IO-punktowy program 
referendum. Zawierał on pytania: • 

„1. Czy fundamentem organizacji państwowej ma być konstytucja z roku 
1921? 

2. Czy polski parlament ma być jednoizbowy, czy dwuizbowy?
3. Czy wojsko ma mieć przyznane prawo wyborcze?
4. Czy młodzieży w wieku 18-19 lat należy przyznać prawa wyborcze?
5. Czy naród nową polską politykę zagraniczną uznaje za rozumną i po

żyteczną dla państwa i narodu polskiego? 
6. Czy obywatele polscy wyznania katolickiego uznają dotychczasowy kon-

kordat za niezgodny z interesem państwa i ludu polskiego? 
7. Czy naród zatwierdza rozparcelowanie większej własności?
8. Czy naród zatwierdza unarodowienie przemysłu?
9. Czy odpowiedzialni za powstanie warszawskie winni być pociągnięci do 

odpowiedzialności przed sądem ludowym? 
10. Czy odpowiedzialni za zmarnowanie majątku narodowego za granicą

również winni ponieść odpowiedzialność" W walce o sojusz robotnłczo-chłopskt. 
Wybór dokumentów i materiałów 1944-1949, Warszawa 1963, s. 157, dokument 
nr 47. 
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Z kolei to, co wymagałoby choćby skrótowego kamen tarza czy wręcz przypisu, 
Marczak zostawia w zawieszeniu. Przykładowo można wskazać na metodę „wy
cieczek pod adresem innych partii", jakie praktykowała prasa PSL (s. 36). 

Dyskusyjne wydają się i powierzchowne niektóre stwierdzenia Autora szukają
cego przyczyn porażki PSL w referendum. Trzeba się zgodzić z Marczakiem, że 
w propagandzie tego stronnictwa brak było konsekwencji, że stosowało ono nie
zrozumiały dla szerszego ogółu zestaw argumentów, np. w kwestii senatu itp. 
Natomiast trudno się zgodzić z opinią Autora, że PSL „nie przeprowadzało zbyt 

szerokiej propagandy" (s. 56). Jest to stwierdzenie dyskusyjne, Oczywiście opiera
jąc się na źródle prasowym takie wrażenie można wynieść. Ale trzeba przecież 
uwzględnić szeroko rozbudowany np. system propagandy szeptanej. Nawet jeżeli 
przeciwnik i adwersarz PSL te argumenty z różnych względów wyolbrzymiał, to 
było w nich wiele racji. 

Jeśli jednak w sumie sprawę relacjonowania poglądów prasy PSL można uz

nać w zasadzie za trafnie odczytaną przez Autora poza wspomnianymi usterkami, 
o tyle kwestie pojmowania przez Marczaka PSL jako stronnictwa, jego tradycji
� założeń ideowo-programowych budzą sprzeciw. Twierdzi on np., że do specyfiki
sytuacji politycznej w odrodzonej Polsce zaliczyć można fakt „staczania się pa:i;tii
o tradycjach centrowych, a nawet lewicowych, bo do takich przedwojennych czy
okupacyjnych tradycji ruchu ludowego starało się nawiązać PSL, na pozycje pra
wicowe" (s. 27). W tym uogólnieniu jest wiele nieścisłości. Po pierwsze, trzeba chy
ba odróżnić, do czego PSL nawiązywało w swej ideowo-propagandowej działalnoś
ci, a czym w istocie było. Niestety same nawet najlepsze intencje nie wystarcza
ją 2:1_ Poza tym to, co było centrowe, a nawet lewicowe w okresie międzywojen
nym czy okupacyjnym, w warunkach walki o władzę zyskiwało inne znaczenie.
Pozostaje bowiem pytanie, w stosunku do czego, do kogo, do jakiego ośrodka
życia politycznego PSL było lewicowe. Tymczasem PSL, nie tylko moim zda

niem, nie miało w żadnym momencie jednolitego zaplecza socjalnego, a nawet
jego kierownictwo „było heterogeniczne". O jego miejscu zadecydowały zatem
postawy, interesy oraz działania określonych grup i osób. W latach 1945-1947
przeważył wpływ Mikołajczyka i najbliższych mu ludzi. A jeśli chodzi o tradycję
ruchu ludowego, to PSL można porównać tylko z prawicowym nurtem przedwo
jennego Stronnictwa Ludowego, jakże przy tym zróżnicowanego wewnętrznie.
Zresztą znależć w PSL można było ludzi różnych orientacji i kierunków od pre
mierów i ministrów okresu międzywojennego czy okresu wojny do uczestników
V{ysiłku zbrojnego, organizatorów Batalionów Chłopskich itp. Wszystko to jednak
nie zmienia postaci rzeczy, że PSL jako całdść zajęło pozycję po drugiej stronie
barykady, stając się ośrodkiem zainteresowania i spekulacji politycznych reakcji.
Było tak z pewnością w okresie prezesury S. Mikołajczyka. Programowo PSL
wprawdzie nawiązywało do konspiracyjnego „Rocha", ale faktycznie głosiło pro
gram składający się z koncepcji burżuazyjnorepublikańskich w zagadnieniach po
litycznych i koncepcji agrarystycznych - w społecznych 24

• Również to, co Marczak
pisze na temat społecznych źródeł sympatii do PSL, wymaga uzupełnienia, by
pozostać w zgodzie z prawdą historyczną. Poza całą bowiem konserwą społeczną
i właścicielami wywłaszczonymi, stronnictwo to miało zwolenników także wśród
masy chłopów, którzy licznie zasilili potem SL, a nawet partie robotnicze. Jakże

!& Obowiązuje do dziś dyrektywa Lenina, iż �,należy . studiow�ć rzecz oczy
wista historię partii, badać nie tylko t<;>, co .partie mówią. <;> sob�e, lecz to, . co _
czynią, jak postępują przy rozstrzygam� róznych .zagadmen P?htycznych, Jak
zachowują się w sprawach dotyczących zywotnych interesów róznych klas spo
łeczeństwa, obszarników, kapitalistów, chłopów, robotników i tak dalej". W. I. L e-
n i n, Partie polityczne w Rosji (Dzieła, t. XVIII, s. 30). 

24 F. Ry s z k a, Ideowo-polityczne podstawy przemian (Polska Ludowa 1944-
1950, s. 65-66). 
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przekonywająco i zasadnie pisze o tym prof. H. Słabek, a także inni autorzy 2s. 
Trzeba także wyraźnie stwierdzić, że PSL w okresie Mikołajczyka niezależnie od 
takich czy innych wysiłków indywidualnych ludzi w kierownictwie czy wpływów 
zewnętrznych w konfrontacji z obozem skupionym wokół PPR musiało postawić 
wszystko na jedną szalę, bo była to walka o władzę, o przysłowiowe „kto, kogo?" 
Wydaje mi się zatem, że na podstawowe pytanie, czy PSL musiało „sięgać po 
nowe rzesze zwolenników stojących bardziej na prawo od tradycyjnej linii poli
tycznej", żeby zachować swoją pozycję na politycznej mapie kraju, należy odpo
wiedzieć twierdząco. Udział w Bloku Stronnictw Demokratycznych oznaczał dla 
tego kierownictwa PSL porażkę jego koncepcji. Nie przewidywało ono możliwości 
trwałego współdziałania z komunistami oraz inaczej pojmowało rolę ruchu ludo
wego, sojuszu robotniczo-chłopskiego itd. Dlatego trudno mieć pretensje do Mi
kołajczyka za „zmarnowanie szansy porozumienia z PPR, a w konsekwencji za 
zaprowadzenie swego stronnictwa w sytuację bez wy'jścia" (s. 28). Była to natu
ralna i obiektywna prawidłowość drogi, jaką przejść musiało PSL podejmując 
walkę z obozem demokratycznym skupion;:m wokół PPR. 

W sumie kończąc te spostrzeżenia na marginesie artykułu Marczaka wypadnie 
raz jeszcze stwierdzić, że jest to tekst, który skłania do zadumy, czasami wywo
łuje sprzeciw, a w większości stwarza okazję do polemiki i dyskusji. Dobrze to 
świadczy o Autorze. Jeśliby jeszcze chciał zmienić swój sposób patrzenia n�warsz
tat historyka, sięgając częściej i odważniej do literatury przedmiotu, uniknąłby 
w ten sposób zbędnych uproszczeń. Chciałbym mu życzyć tego w dalszych stu
diach nad działalnością propagandową innych partii i stronnictw politycznych. 

Bronisław Pasierb 

ODPOWIEDZ B. PASIERBOWI 

Na wstępie swych uwag B. Pasierb pisze: ,,sądzić należy, iż to nie przypadek 
zwykły sprawił", że artykuł mój ukazał się w trzydziestą rocznicę referendum. 
I czytelnikom, i B. Pasierbowi należą się tu pewne wyjaśnienia - artykuł mój 
powstał w końcu 1973 r. i w pierwszych miesiącach 1974 r. został przyjęty do 
druku przez Redakcję „Sobótki". 

Czytelnicy zapewne zauważyli, że większość krytycznych uwag B. Pasierba 
dotyczy wstępnej części mojego artykułu, liczącej ok. 2-3 stron. Są to uwagi wni

kliwe, cenne, w wielu wypadkach słuszne, z niektórymi jednak pozwolę sobie nie 
zgodzić się. 

Jestem nadal zdania, że kwestia referendum nie znalazła pełnego opracowania 
w naszej historiografii. Różnimy się tu chyba z B. Pasierbem w ocenie tego, co 
należy uważać za „dostateczne rozpracowanie"• tematu. Z przytoczonego przezeń 
wykazu najnowszej literatury wynika, że Autora polemiki zadowalają kilkunasto
wierszowe wzmianki (wyjątek stanowi tu praca W. Góry, która o referendum 
traktuje na pełnych 2 stronach). Na marginesie muszę wyrazić skruchę z powodu 
nieuwzględnienia książki B. Pasierba Ruch ludowy zia Dolnym Sląsku 1945-1949.

Po prostu w okresie przygotowywania mojej pracy zbyt pochopnie przypisałem 
jej jedynie regionalny charakter. Nie mogę natomiast przystać na zarzut „pomniej
szania lub bagatelizowania" dorobku naukowego J. Borkowskiego.· Uważam, że 
fakt nieopublikowania jego pracy doktorskiej stanowi poważną lukę w dorobku 

� H. S ł  a b  e k, Wieś i rolnictwo (Polska Ludowa 1944-1950, s. 168 i n., 
zwłaszcza podrozdział: Przemiany społeczne a polityczne postawy chłopów). Por. 
P a s i e r b, op. cit. 
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historiografii dotyczącej dziejów Polski Ludowej, lukę, której nie są w stanie w spo
sób zadowalający wypełnić jego drukowane artykuły. 

Podczas lektury uwag B. Pasierba odniosłem wrażenie, że różnice między sta
nowiskiem mojego polemisty a moim nie są znów tak częste i wielkie, jak by to 
sugerował/ ton jego wypowiedzi. Dla przykładu: pisałem, że jeśli chodzi o linię 
polityczną PSL, to: ,,w wielu jednak wypadkach nasze wiadomości o tych spra
wach są zbyt ogólne". B. Pasierb natomiast kończy swój wywód na ten temat 
stwierdzeniem: ,,nie oznacza to bynajmniej, że wiemy już wszystko na ten temat". 
Jest to jeden z wielu dowodów na tautologiczność sporu. 

Napisałem, że jeśli chodzi o genezę referendum, to sprawa ta „nie została 
dostatecznie wyjaśniona w literaturze naukowej" i po przeczytaniu równie inte
resującej co subtelnej hipotezy B. Pasierba na temat autorstwa PPR podtrzymuję 
swoje stanowisko. W wywodach Autora polemiki brak decydującego ogniwa, po
wołania się na niezbity dowód potwierdzający jego hipotezę. Sam to przyznaje, 
stwierdzając, iż „wprawdzie bezpośrednich dowodów na to brak, ale pośrednie są 
wystarczające i mnie przekonują". Ba, gdybyż to drogą głosowania można było 
ustalić prawdę historyczną! A przecież nie podobna wątpić w istnienie dokumen
tów, które w pełni wyjaśnią nam tę sprawę. Dotarcie do nich jest zapewne 
kwestią czasu. Trud zużywany na konstruowanie hipotez jeśli byłby obrócony na 
kwerendę archiwalną, procentowałby o wiele owocnfej. Jak dotąd bowiem wszyst
kie hipotezy na ten temat muszą się opierać na bardzo kruchych podstawach, po
partych błahymi analogiami, co, mimo woli, udowodnił B. Pasierb. Muszę też 
stwierdzić, iż wyrażenie S. Mikołajczyka, że referendum to „pomysł komunistów", 
wcale nie popiera jego tezy, Mikołajczyk na kartach swego pamiętnika do komu·
nistów czy kryptokomunistów oprócz działaczy PPR zaliczył także prawie wszyst
kich wybitniejszych działaczy stronnictw zblokowanych. 

Mimo zastrzeżeń B. Pasierba trudno mi uznać Stanisława Mikołajczyka za 
głównego orędownika powrotu ziem zachodnich i' północnych do Polski. Nie kwestio
nując jego dobrych chęci trzeba stwierdzić, że wzgląd na ziemie wschodnie krępo
wał mu ręce. Dotyczy to i innych polityków z emigracji. W dalszym ciągu obsta
ję przy sformułowaniu z mojego artykułu, że teza Mikołajczyka o „decydującej 
roli, jaką spełniło jego stronnictwo i on sam w dziele powrotu ziem zachodnich 
i północnych do macierzy", nie odpowiada historycznej prawdzie. Jeśli podważa 
je B. Pasierb, to - przypuszczam - po to, by dać upust swoim osobistym zapa
trywaniom, godnym zresztą szacunku, nie chcę bowiem sądzić, by, używając jego 
słów, nie znał on „aktualnych poglądów funkcjonujących w literaturze naukowej". 

B. Pasierb nie zgadza się z moim wytłumaczeniem przyczyn klęski PSL w re
ferendum, okJ.:eślajllC je jako „dyskusyjne i powierzchowne". Domaga się uwzględ
nienia, jak pisze, ,,szeroko rozbudowanego systemu propagandy szeptanej" PSL. 
Propaganda szeptana jest rzeczywiście interesującym problemem, choć niezmier
nie trudnym do zbadania. Posługuje się ona specyficzną argumentacją, opartą na 
nieżyczliwych pomówieniach i oszczerstwach. $wiadczą o tym najczęściej spotykane 
w archiwaliach hasła: że będą kołchozy, że wywiozą na Sybir itp. Ale bez trudu 
też można ustalić, że w tym gatunku propagandy PSL zostało całkowicie przelicy
towane przez skrajnie prawicowe podziemie. Na marginesie chciałbym zauważyć, 
że stwierdzenie B. Pasierba dotyczące argumentacji pojawiającej się w propagan
dzie szeptanej, a sugerujące, iż „nawet jeżeli przeciwnik: i adwersarz PSL te argu
menty z różnych względów wyolbrzymiał, to było w nich wiele racji", nie jest 
dla mnie jasne. 

Pisałem w swoim artykule szkicując geografię polityczną odrodzonej Polski, 
że charakterystyczny był fakt „stpczenia się partii o tradycjach centrowych, a na
wet lewicowych, bo do takich przedwojennych czy okupacyjnych tradycji ruchu 
ludowego starało się nawiązywać PSL, na pozycje prawicowe". B. Pasierb zarzucił 
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mi nieścisłość, ja natomiast gotów jestem przyznać, że w stwierdzeniu moim było 
wiele koniecznej skrótowości. Mój polemista, w swym interesującym i obszernym 
wywodzie również doszedł do konkluzji, że jednak „PSL jako całość zajęło pozycję 
po drugiej stronie barykady, stając się ośrodkiem zainteresowania i spekulacji 
politycznych reakcji". 

Czytelnikom należy się w tym miejscu jeszcze jedno wyjaśnienie. Otóż na 
s. 28, poniżej wiersza 24, wydruko\\'any tekst zawiera 1-wier$ową lukę. Fragment
ten powinien brzmieć: ,,Godzi się przy tym odnotować, że czołowi działacze Polskiej
Partii Robotniczej przewidywali taki rozwój wydarzeń. Jerzy Borejsza wspominał,
że gdy w Moskwie podczas rokowań w sprawie utworzenia Tymczasowego_ Rządu
Jedności Narodu" i dalej jak w tekście.

Różnimy się z moim polemistą \\' ocenie roli Mikołajczyka. B. Pasierb pisze, 
że „trudno mieć pretensje do Mikołajczyka za »zmarnowanie szansy porozumienia 
z PPR«", bo była to „naturalna i obiektywna prawidłowość drogi, jaką przejść 
musiało PSL podejmując walkę z obozem demokratycznym". Częsta jest wśród 
historyków tendencja do traktowania ex post tego, co w historii dokonane, jako 
koniecz.ne i prawidłowe, gdy w gruncie rzeczy jest to tylko nieodwracalne. Ten
dencji tej zdaje się hołdować również mój polemista. 

Tymczasem liczne przekazy mówią nam o niezwykle silnej woli, wśród działa
czy bloku demokratycznego, dojścia do porozumienia z PSL. Na drodze temu po
rozumieniu stanął S. Mikołajczyk. Zrobił tak kierując się fałszywą oceną sytuacji 
międzynarodowej. ,,On naprawdę wierzył, że Francja · i Anglia rozpoczną wojnę 
z powodu Polski" - wspominał Stanisław Szwalbe, choć jako równie konsekwent
nego przeciwnika porozumienia wskazywał Romana Zambrowskiego. 

Na zakończenie pragnąłbym stwierdzić, że wszelkiego typu uwagi krytyczne 
wywierają ten pozytywny skutek, że zmuszają Autora do uściślenia swych Slldów, 

• często do ich zrewidowania i zawsze do przemyślenia sprawy na nowo. Z tego
tytułu winien jestem wdzięczność :is. Pasierbowi.

Tadeusz Marczak. 

' 
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PRZEWODY HABILITACYJNE I OBRONA PRAC DOKTORSKICH 
Z ZAKRESU HISTORII SLĄSKA (UWZGLĘDNIONO PRACE 

Z ARCHEOLOGII, FILOLOGII, PRAWA I NAUK POLITYCZNYCH) 
ZA LATA 1972-1976 

H a b i l i t a c j e

A 

Dr Bronisław P a s i e r b, docent w INP UWr. Ruch ludowy na Dolnym. 

Śląsku w latach 1945-1949. 

Rec.: prof. dr M. Orzechowski, prof. dr R. Wapiński, doc. dr J. Szaflik 
1 VII 1972 r. Praca ukazała się w 1973 r. 
Dr Antoni G ł  a d y s z, samodzielny pracownik naukowy !Śl. w Katowicach -

Robotnicy a książki. Studium problemu na przykładzie reprezentacji robotnikóu,

bytomskich. 

Rec.: prof. dr K. Głombiowski, prof. dr A. Kloskowska, doc. dr K. Maleczyńska� 
doc. dr M. Walentynowicz. 

23 X 1973. Praca ukazała się w 1972 r. 

Dr Aleksander Ny r e k, adiunkt Zakładu Historii Gospodarczej, Demografii 
i Statystyki IH UWr. - Gospodarka leśna na Górnym Śląsku od polowy XVII 
do połowu XIX wieku. 

Rec.: prof. dr S. Inglot, prof. dr T. Ładogórski, prof. dr A. Zabko-Potopo
wicz. 

10 X 1973. Praca ukazała się .w 1975 r. 

Dr Edmund K 1 e i  n, adiunkt Instytutu Historii Państwa i Prawa UWr. -
Rada Ludowa we Wrocławiu. Centralna Rada dla prowincji śląskiej. 

Rec.: prof. dr A. Czubiński, prof. dr J. Wąsicki, prof. dr A. Galos, prof� 
dr L. Winowski. 

6 XI 1973. Praca ukazała się w 1976 r. 

Dr Leszek W i a t r o w s k i, adiunkt Zakładu Historii Gospodarczej, Demo.: 
grafii i Statystyki IH UWr. - Folwarczna gospodarka magnacka i chłopska na.

śląsku w okresie reform agrarnych w XIX w. 
�ee.: prof. dr S. Inglot, prof. dr L. Żytkowicz, doc. dr S. Michalkiewicz. 
28 XI 1973. Praca ukazała- się w 1975 r. 

D o k t o r a t y

Mgr Zbigniew B a g  n i e  w s k i, st. asystent Katedry Archeologii UWr. -
Mezolit w dorzeczu Baryczy. 

Prom.: prof. dr H. Cehak-Hołubowiczowa. 
Rec.: prof. dr W. Chmielewski, doc. dr T. Wisłowski. 
10 III 1972. Praca ukazała się w 1975 r. 
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Mgr Stefan M r  ó z, kier. Domu Dziecka im. S. Starzyńskiego w Kłodzku -
Ośrodki kuitury umysłowej w średniowiecznym Kłodzku. 

Prom.: 'prof. dr E. Maleczyńska. 
Rec.: prof. dr R. Heck, prof. dr K. Pieradzka. 
23 II 1972. 
Autor omówił kłodzkie środowiska klasztorne: joannitów, franciszkanów i ka

noników regularnych oraz ich wkład w rozwój oświaty i kultury (szkoły joanni
tów i kanoników regularnych, biblioteki franciszkanów i kanoników regularnych). 
Przedstawił też środowisko świeckie: pisarzy miejskich, ludzi zajmujących się 
lecznictwem, a także marginalnie środowisko artystyczne, ukazując pierwszy 
etap tworzenia się inteligencji miejskiej. 

Mgr Regina Ha n c k  o, kustosz dyplomowany Centralnej Biblioteki Wojsko
wej w �arszawie - Rola „Żołnierza Ludu" w patriotvcznym wychowaniu żoł

nierzy Śląskiego Okręg-u Wojskowego. 
Prom.: prof. dr A. Knot. 
Rec.: prof. dr K. Dobrzyński, prof. dr J. Skrzypek, płk doc. dr F. Czerwiński. 
6 IV 1972. 
Jest to pierwsza próba zbadania czytelnictwa i określenia współudziału ga

zety okręgowej w kształtowaniu zaangażowanych postaw żołnierzy odbywających 
zasadniczą służbę wojskową. Przedmiotem badań była wychodząca od 1951 r. 
gazeta śl.OW „żołnierz Ludu" oraz 905 żołnierzy odbywających w latach 1968--
1970 służbę w śl.OW. Zebrany za - pomocą ankiety materiał, analiza treści „żoł
nierza Ludu" oraz założenia wynikające z określenia patriotycznego wychowania 
pozwoliły na dokonanie porównania czterech wartości: treści „Żołnierza Ludu", 
zasad i treści patriotycznego wychowania, tematycznych zainteresowań czytelni
ków gazety oraz określeń „współczesny Polak-patriota". Praca ma charakter po
znawczo-praktyczny .. Wynikające z przeprowadzonych badań ustalenia i wnioski 
mają pomóc zarówno redakcjom gazet okręgów wojskowych, jak i odpowiednim 
organom wojskowym w ich wychowawczej pracy z młodzieżą wojskową. 

Mgr Franciszek T r o j n a r, z-ca dyrektora Działu Samorządu i Kadr CZSOP 
w Warszawie - Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa województwa opol
skiego w 25-leciu Polski Ludowej. 

Prom.: prof. dr S. Inglot. 
Rec.: prof. dr K. Boczar, doc. dr J. Góralczyk. 
8 V 1972. 
Na tle dokładnej charakterystyki społeczno-gospodarczej województwa w pra

cy przedstawiono: rozwój spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w trzech 
okresach (w latach 1945-1949, 1950-1956 i 1957-1969), rozwój sieci, upowszech
nienie członkostwa, wzrost funduszów własnych, poprawę wyposażenia tech
nicznego oraz kształtowanie się struktury składników bilansowych i wynikowych, 
analizę rozwoju wkładów oszczędnościowych oraz rozmiary pomocy kredytowej 
i jej dynamikę. Odrębnie omówiono działalność pożyczkową SOP według powia
tów woj. opolskiego. 

Mgr Czesław W a w r z y n i a k, p.o. sekretarza naukowego Iśl. w Opolu 
Publiczne biblioteki powszechne na ?lqsku Opolskim w latach 1945-1965. 

Prom.: prof. dr A. Knot. 
Rec.: prof. dr J. Gołębiowski, doc. dr K. Maleczyńska. 
20 V 1972. Praca ukazała się w 1974 r. 

Mgr Witold N a w r o  c k  i, z-ca redaktora naczelnego Wydawnictwa „Śląsk" 
w Katowicach - Gustaw Morcinek. Zarys twórczości. 

Prom.: prof. dr B. Zakrzewski. 
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Rec.: prof. dr J. Cieślikowski, doc. dr z. Nowak. 

23 V 1972. Praca ukazała się w 1972 r. 

]23 

Mgr Eugeniusz K o b  z d a j, st. asystent w AP Wrocław - ,,Rolnik" na Gór-

nym Sląsku (1909-1939). 

Prom.: prof. dr S. Inglot. 

Rec.: prof. dr A. Galas, doc. dr J. Majewski. 

12 VI 1972. 

Tematem rozprawy jest działalność spółdzielni rolniczo-handlowych typu 

,,Rolnik" w latach 1909-1939. Uwzględnione zostały placówki fungujące w grani

cach państwa polskiego i niemieckiego. Sporo miejsca poświęcił Autor kółkom 

rolniczym, które przyczyniły się do powstania „Rolników" na Górnym Sląsku, 

.a później z nimi ściśle współpracowały. Szczególnie silnie zostały zaakcentowane 

trudne warunki działalności spółdzielni w okresie republiki weimarskiej i rządów 

hitlerowskich, a w województwie śląskim ich wkład w bezcłowy handel zbożem. 

Mgr Jadwiga A n d r z e  j e  w s k a, st. asystent UWr. - Kultura czytelnicza 
-nauczycieli szkól podstawowych (na podstawie badań na Dolnym Śląsku).

Prom.: prof. dr K. Głombiowski. 

Rec.: prof. dr B. Nadolski, doc. dr K. Maleczyńska. 

23 VI 1972. 

Rozprawa przynosi próbę oceny czytelnictwa nauczycieli szkół podstawowych 
z uwzględnieniem jego uwarunkowań i funkcji w pracy dydaktyczno-wychowaw

czej. Autorka ustala model kultury czytelniczej, określając w sposób szczegółowy 
jego wyznaczniki jako punkt odniesienia do badanej rzeczywistości. Posługując 

się tym modelem charakteryzuje zamiłowania, zainteresowania i nawyki czytel

nicze nauczycieli, ich przygotowanie czytelnicze, pracę nad rozwojem czytelnictwa 
i samokształcenia uczniów oraz jego wyniki, bada korelacje kultury czytelniczej 

z wykształceniem i specjalizacją przedmiotową. 

Mgr Aleksandra M e  n d y k o  w a, wykładowca I. Bibl. UWr. - Książka pol-
ska we Wrocławiu. Dzie;e produkc;i. 

Prom.: prof. dr A. Knot. 
Rec.: prof. dr J. Mayer, prof. dr B. Kocowski. 

22 IX 1972. Praca ukazała się w 1975 r. 

Mgr Leonard S m  o ł k a, st. asystent INP UWr. - Studia z dzie;ów prasy 
polskie; na Sląsku Opolskim, ze szczególnym uwzględnieniem oblicza ideowo-poli
tycznego (1922-1939). 

Prom.: prof. dr M. Orzechowski. 

Rec.: prof. dr H. Zieliński, doc. dr W. Wrzesiński. 
24 X 1972. 

Autor skoncentrował uwagę na prasie trzech kierunków ideowo-politycznych: 

Związku Polaków w Niemczech, PPS w Niemczech i narodowego ruchu chrześci
jańskodemokratycznego. Po obszernym wstępie omówił kolejno: organizację wy
dawnictw, inicjatywy wydawnicze, usługi drukarskie, źródła informacji, nakład 

i zasięg terytorialny prasy, rządowe i pozarządowe formy nacisku na prasę, jej 
oblicze ideowo-polityczne oraz rolę i znaczenie prasy. W aneksie przedstawiono 
sylwetki pracowników polskiej prasy, Praca ukazała się w 1976 r. 

Mgr Janusz S a w c z u k, st. asystent Muzeum Martyrologii Jeńców Wojen
nych w Łambinowicach - Hitlerowskie obozy ;enieckie w Łambinowicach w la
tach 1939-1944. 

Prom.: prof. dr A. Galos. 

Rec.: doc. dr A. Brożek, doc. dr A. Konieczny. 

20 XI 1972. Praca ukazała się w 1974 r. 
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Mgr Wiesław Le s i u k, adiunkt ISl. w Opolu - Rady robotnicze, żołnierskie, 

chłopskie i ludowe w rejencji opolskiej w latach 1918-1919. 
Prom.: prof. dr A. Galas. 
Rec.: prof. dr H. Zieliński, doc. dr F. Hawranek.

10 I 1973. Praca ukazała się w 1973 r. 

Mgr Edward J ę d r z e  j e w  s k i, st. asystent INP UWr. - Hitlerowska kon

cepcja administracji państwowej i jej realizacja na ziemiach polskich włączonych 
do Trzeciej Rzeszy (1939-1945). 

Prom.: doc. dr K. Jonca. 
Rec.: prof. dr M. Orzechowski, prof. dr F. Ryszka, doc. dr A. Konieczny. 

nieczny. 
16 I 1973. Praca ukazała się w 1974 r. 

Mgr Bronisław D z i a d  u c h, oficer LWP - Konrad VII Biały � książę 
oleśnicka-kozielski. 

Prom.: prof. dr R. Heck. 
Rec.: prof. dr J. Mitkowski, doc. dr W. Korta. 
18 VI 1973. 
Praca jest monografią księcia oleśnicka-kozielskiego Konrada VII Białego. 

Przedstawione w niej zostały kolejno: stosunki rodzinne i młodość księcia, jego 

działalność polityczna, stanowisko wobec głównych wydarzeń epoki husyskiej, 
współpraca z Polską oraz rządy w księstwie oleśnicko-kozielskim. 

Mgr Anna Z i o m e c k a, kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
Sląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początkach XVI wieku. 

Prom.: prof. dr Z. Swiechowski. 
Rec.: prof. dr T. Dobrowolski, prof. dr R. Heck. 
18 VI 1973. 

Retabula szafowe jako dzieła szeroko rozpowszechnione w drugiej poł. XV 
i w początkach XVI w. miały znaczenie reprezentatywne dla sztuki późnego go
tyku i skupiały większość ówczesnej produkcji malarsko-rzeźbiarskiej. Problem 
tego typu nastaw na ziemiach polskich, w tym także na Sląsku, nie był dotych
czas szerzej omawiany. Podstawę pracy stanowi 156 przykładów retabulów ślą
skich, przedstawionych szczegółowo w części katalogowej. Część analityczna za
wiera omówienie pochodzenia i rozmieszczenia terytorialnego zabytków, ich stan 
zachowania i technikę, ukształtowanie obudowy, przedstawień figuralnych, kolo
rystyki i ornamentów, a także informacje o napisach, znakach i sygnaturach. 
W dalszej części omówiono rozwój chronologiczny, zagadnienie odmian lokalnych� 
pracowni i twórców. Podniesiono też problem odrębności lokalnej nastaw śląskich 
na tle retabulów środkowoeuropejskich i wskazano na podobną podstawę twórczą 
łączącą dzieła śląskie z wytworami warsztatów małopolskich pomimo stosowania 
w obu regionach odrębnych technik. 

Mgr Mieczysław C z e  c h o w s k i, z-ca dyr. Szkoły Podstawowej w Kamie
niu Ząbkowickim - Wiejska spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu województwa.. 
wrocławskiego w latach 1945-1970. 

Prom.: prof. dr S. Inglot. 
Rec.: prof. dr K. Majewski, doc. dr K. Fiedor. 
20 VI 1973. 
Na tle społeczno-gospodarczej charakterys.tyki wsi dolnośląskiej Autor omówił 

okres kształtowania się spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (lata 1945-1947), 
a następnie jej działalność gospodarczą w latach 1948-1970. Z kolei zajął się
funkcjonowaniem samorządu gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska" oraz 
ich pracą społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatową. Pracę zamyka ocena 
działalności gospodarczo-społecznej. 
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Mgr Halina Os t r o m  ę c k  a, st. asystent naukowo-techniczny Zakładu His
torii Nauki i Techniki PAN w Warszawie - Najstarsze szpitaie, przytułki Wrocła
wia i ich rola społeczno-gospodarcza. 

Prom.: prof. dr M. Haisig. 
Rec.: doc. dr hab. med. S. Szpilczyński, prof. dr R. Heck. 
28 VI 1973. 

W latach 1214-1526 powstało we Wrocławiu 12 szpitali-przytułków. Były to 
pierwsze w tym mieście instytucje charytatywne. W zasadzie przeznaczone dla 
biednych, chorych i pielgrzymów, przygarniały wszystkich potrzebujących pomo
cy, spełniały różne funkcje i wkraczały w wiele dziedzin życia. Rozprawa jest 
jedną z pierwszych w literaturze prób syntetycznego przedstawienia roli tych 
zakładów na tle ich historii i w powiązaniu z dziejami Wrocławia. Autorka kolej
no omówiła: genezę idei szpitalnictwa i warunki powstania szpitali wrocławskich, 
dzieje poszczególnych zakładów oraz zagadnienia ich struktury, funkcji, założeii. 
ideologicznych i wyników działalności. W zakończeniu podkreśliła, że pomimo 
niedociągnięć gospodarczych szpitale-przytułki odegrały pozytywną rolę w dziejach 
opieki społecznej i historii kultury Wrocławia. 

Mgr Józef M a j c h r z a k, emeryt - Polska pieśń Ludowa na wschodnim po-
graniczu DoLnego SLąska. 

Prom.: doc. dr A. Dygacz. 
Rec.: prof. dr J. Burszta, doc. dr D. Simonides. 
7 VII 1973. 
Rozprawa jest pierwszą próbą zarysu monograficznego pieśni ludowych, za

stanych na wschodnim pograniczu historycznej części Dolnego Śląska po II wojnie 
światowej. Podstawę źródłową pracy stanowią zebrane przez Autora w latach 
1950-1958 dolnośląskie pieśni ludowe (200), z których 153 . opublikował w dwóch 
zbiorach w 1955 i 1970 r. W pracy Autor kolejno omówił: dzieje zbieractwa dolno
śląskich pieśni ludowych w XIX i XX w., tradycje ludowego muzykowania, od
zwierciedlone w pieśni realia i związki pieśni dolnośląskich z pieśniami innych 
regionów Polski. Rozprawę zamknął analizą poetycką i muzyczną zebranych utwo

rów. 

Mgr Romuald G e  11 e s, st. asystent w Zakładzie Dydaktyki Historii IH 
UWr. - Wrocław w latach 1914-1918 (stosunki gospodarcze i poLityczne). 

Prom.: prof. dr A. Galos. 
Rec.: prof. dr L. Trzeciakowski, doc. dr Z. Kwaśny. 
8 X 1973. 
Stosun.ki gospodarcze i polityczne Wrocławia w latach wielkiej wojny przed

stawione zostały na podstawie szerokiej bazy źródłowej (archiwalia krajowe 
i zagraniczne, dane statystyczne, prasa itp.). W pracy omówiono następujące pro
blemy: przedwojenny rozwój Wrocławia, bezpośrednie reperkusje wybuchu I woj
ny światowej, gospodarka miasta w latach wojny, położenie materialne ludności, 
wreszcie życie polityczne. Ostatni rozdział poświęcony został dziejom Polonii .wro
cławskiej w latach 1914-1918. 

Mgr Andrzej K u d ł a s z  y k, sędzia Sądu śl.OW we Wrocławiu - Myśl spo-
leczno-poHtyczna Bolesława Wysloucha. 

Prom.: prof. dr K. Jonca. 
Rec.: prof. dr J. Baszkiewicz. prof. dr L. Winowski. 
5 III 1974. 
Przedmiotem rozprawy jest myśl społeczno-polityczna Bolesława Wysłoucha, 

polityka, publicysty i współtwórcy ruchu ludowego w Galicji. Zasygnalizowane 
w niej też zostało jego zainteresowanie sprawami ziem zachodnich i śląska. 
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Mgr Anna Z a w a d z k a, st. asystent I. Pedag. UWr. - Obciążenia studiami
a formy spędzania czasu wolnego w ciągu roku akademickiego przez studentów 

wybranych kierunków Uniwersytetu. 

Prom.: prof. dr S. Kaczmarek. 
Rec.: prof. dr A. Kamiński, doc. dr E. Horwas. 
13 III 1974. 
Badaniami objęto w latach 1969-1970 studentów III r. filologii polskiej, pra

wa, biologii i fizyki (407 studentów, ankieta anonimowa, audytoryjna). Ankietę: 
uzupełniły nie skategoryzowane wywiady jawne z 30-40 osobami z każdego kie -
runku, 14 wywiadów zbiorowych i 7 indywidualnych, autorejestracja czynności dnia 
(80 osób) oraz analiza harmonogramów zajęć. Materiał scharakteryzowano wielo
stronnie. 

Mgr Stanisław R y b  a n d t, wykładowca i główny archiwista Wyższego Semi
narium Duchownego 00. Franciszkanów w Katowicach - Sredniowieczne opactw()

cysterskie w Rudach. 

Prom.: prof. dr Ewa Maleczyńska, doc. dr hab. W. Korta. 
Rec.: prof. dr A. Gieysztor, prof. dr R. Heck. 
23 III 1974. 
W monograficznym opracowaniu klasztoru cystersów w Rudach poddano kry

tyce dotychczasowe poglądy nauki. Wykazano istnienie podwójnej fundacji klaszto
ru, wcześniejszej możnowładczej w Woszczycach, nie zauważonej dotychczas przez; 
naukę, i książęcej w Rudach. Podjęto również próbę rozwiązania kwestii uposa
żenia i spraw działalności gospodarczej klasztoru. Więzi zewnętrzne klasztoru wska
zywały na istnienie żywych kontaktów z mieszczaństwem śląskim i małopolskim. 
Omówienie całości spraw osobowych dostarczyło silnych argumentów na polskość 
konwentu rudzkiego, co z kolei pozwoliło wykazać iluzoryczność też dawnej nauki: 

niemieckiej. Następnie omówiono kulturę umysłową i artystyczną środowiska rudz
kiego, w tym sprawy związane z działaniem biblioteki rudzkiej (skryptorium, intro
ligatornia). 

Mgr Longin D z i e  ż y c, kustosz WiM Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze -
Działalność oświatowa publicznych bibliotek powszechnych województwa zielono
górskiego w latach 1945-1970.

Prom.: prof. dr A. Knot. 
Rec.: prof. dr S. Kubiak, doc. dr J. Korpała. 
22 IV 1974. 
Na tle rozwoju społeczno-gospodarczego województwa zielonogórskiego przed

stawiono działalność oświatową sieci bibliotek publicznych. Ukazano szybko wzra-, 
stające zapotrzebowanie na treści oświatowe oraz rolę bibliotek w ich zaspokaja
niu. Wykazano ścisłą współzależność czytelnictwa i rozwoju gospodarczego. 

Mgr Otylia S ł  o m  c z y ń s k a, kier. Archiwum Prac Naukowych ISl. w Opo-
lu - Drukarze miasta Opola w latach 1800-1890.

Prom.: prof. dr B. Kocowski. 
Rec.: doc. dr J. Mayer, doc. dr K. Maleczyńska. 
5 VI 1974. 
Praca przedstawia rozwój drukarstwa w XIX-wiecznym Opolu w ścisłym 

związku z dziejami książki polskiej na tym terenie. Za daty graniczne przyjęto: 
założenie pierwszej polskiej drukarni w Opolu (A. Belicy z Krakowa - 1800 r.) 
oraz uruchomienie pierwszego wydawnictwa prasowego przez B. Koraszewskiego. 
Autorka kolejno omówiła rozwój typografii, organizację drukarstwa w Opolu, wa
runki jego egzystencji, zagadnienie rynku drukarsk_p-księgarskiego, bazę technicz
ną warsztatów i produkcję typograficzną. Szczególnie szeroko scharakteryzowała 
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opolski ośrodek wydawniczy (w tym nie tylko produkcję, ale i recepcję książki 
polskiej). 

Mgr Jerzy M u  1 a r c  z y k, st. asystent Politechniki Wrocławskiej - Dobór 

t rola. świadków w śląskich dokumentach do końca XIII w. 

Prom.: doc. dr W. Korta. 
Rec.: prof. dr M. Haisig, prof. dr K. Jasiński. 

·29 VI 1974.
Autor omawia rolę świadków w kontekście walorów prawnych dokumentu

pieczętnego na tle sytuacji społeczno-politycznej i ustroju Sląska XIII-wiecznego. 
W wyniku rozważań uległy rewizji dotychczasowe poglądy nauki na funkcje listy 
świadków dokumentu średniowiecznego. 

Mgr Andrzej M a rc i n ki a n, adiunkt Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze - Ludność kultury łużyckiej w epoce brązu na terenie Krainy Zielono

górskiej. 

Prom.: prof. dr H. Ceaak-Hołubowiczowa. 
, Rec.: prof. dr W. Szafrański, doc. dr B. Gediga. 

22 X 1974. 
Praca jest monografią dziejów ludności kultury łużyckiej w okresie między 

końcem II okresu brązu a początkami wczesnej epoki żelaza. Znaczną jej część 
zajmuje dokładna analiza materiałów ruchomych, w tym głównie ceramiki. Pozwo
liło to na podjęcie próby periodyzacji. Wydzielono 3 etapy rozwojowe i 6 faz. 
Szczegółowo opracowano zagadnienie osadnictwa pradziejowego i jego uwarunko
wań. Zwrócono uwagę na miejscową produkcję brązowniczą, obróbkę kamienia, 
tkactwo oraz przędzalnictwo. Podstawą gospodarki był jednak chów zwierząt 
i uprawa roli. Przedstawiono także kontakty Krainy Zielonogórskiej z innymi 
ziemiami w epoce brllzu. 

Mgr Jerzy M a t eju k, st. asystent INP UWr. - Działalność Związku Mło-
dzieży Socjaiistycznej na Dolnym Sląsku w latach 1957-1967.

Prom.: prof. dr M. Orzechowski. · 
Rec.: doc. dr B. Pasierb, doc. dr W. Góra. 
14 XI 1974. 
W pracy dokonana została analiza przemian ideologicznych w ruchu mło

dzieżowym w latach 1955-1956, omówiono proces powstania ZMS, kształtowania 
się jego założeń ideowo-politycznych i programów, a następnie działalność ideo
wo-wychowawczą, udział w procesie dydaktycznym i produkcji, w rozwiązywaniu 
spraw socjalno-bytowych młodzieży oraz pracę sportowo-turystyczną i kultu
ralno-oświatową. W rozprawie zwrócono uwagę też na proces kształtowania mode
lu ruchu młodzieżowego, mechanizmów funkcjonowania ZMS, przesłanek efektyw
ności jego pracy, związków z młodzieżą itp. 

Mgr Czesław K u r e k, emeryt - Rola starosty weselnego na Opolszczyźnie 

ze szczególnym uwzględnieniem jej politycznego i społecznego aspektu. 
Prom.: doc. dr A. Nasz, prof. dr ·cz. Hernas. 
Rec.: prof. dr J. Krzyżanowski, prof. dr J. Burszta, doc. dr D. Simonides. 
Na tle stanu badań Autor przedstawił obrzędy weselne ludności miejscowej 

Opolszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu opolskiego. Następnie okreś
lił charakter instytucji starostów, wydobywając ich wielofunkcyjność i pełnienie 
tych obowillzków niejako „zawodowo". , 

Mgr Bogumił G r  o t, bibliotekarz UJ - Pierwsi Piastowie oleśniccy (1312-

1412). 

Prom.: prof. dr R. Heck. 
Rec.: prof. dr J. Mitkowski, doc. dr W. Korta. 
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14 XII 1974. 

Praca przedstawia dzieje panowania pierwszych władców księstwa oleśnickiego: 
"Bolesława, Konrada I, Konrada II i Konrada III. Autor nakreślił nie tylko dzieje 
polityczne księstwa, ale również sytuację wewnętrzną: sprawy gospodarcze, sto
sunki między władcami a stanami, wojskowość, sądownictwo, sprawy demogra
ficzne, a częściowo także i narodowościowe. 

Mgr Czesława G 1 e n s  k, st. asystent !Śl. w Opolu - życie teatralne Opola 

od czasów najdawniejszych do współczesności. 

Prom.: prof. dr M. Klimowicz. 
Rec.: doc. dr Z. Raszewski, doc. dr S. Pietraszko. 
18 II 1975. 

Rozprawa jest monografią polskiego życia teatralnego w Opolu ud 1670 do 
1967 r. i obejmuje następującą problematykę: początki teatru szkolnego w jezuic
kim kolegium, amatorski ruch teatralny, zainicjowany przez .B. Koraszewskiego 
i kontynuowany przez jego następców do 1939 r., kontakty teatru polskiego w Ka
towicach (od 1922 r.) z Opolem, dzieje polskiego teatru zawodowego w Opolu po 
1945 r. oraz współczesny amatorski ruch teatralny. 

Mgr Alfred P u  z i o, z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej UŚl. - Biblioteki 
w województwie śląskim w latach 19Z2-1939.

Prom.: prof. dr B. Kocowski. 
Rec.: doc. dr J. Kołodziejska, doc. dr K. Maleczyńska. 
25 II 1975. 

Praca omawia wszystkie zasadnicze typy i rodzaje bibliotek działających 
w województwie śląskim (naukowe, oświatowe, szkolne i mniejszości niemieckiej). 
Szczególną uwagę zwrócono na organizację bibliotek, księgozbiory biblioteczne, me
tody i formy pracy bibliotek oraz cele i zadania, które wspomniane biblioteki 
realizowały. 

Mgr Zdzisław C h i c h ł o w s  k i, wykładowca AR we Wrocławiu - Spółdziel-
czość mieszkaniowa Wrocławia i województwa wrocławskiego w latach 1946-1970.

Prom.: prof. dr S. Inglot. 
Rec.: doc. dr Z. Kwaśny, doc. dr J. Selwa. 
W pracy przedstawiono ogólne warunki rozwoju spółdzielczości mieszkanio

wej, podstawy prawne i etapy rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej Wrocławia 
i województwa wrocławskiego, a następnie wzrost ilościowy spółdzielni i ich człon
ków. Ukazano funkcjonowanie organów statutowych, rozwój i rodzaje budow
nictwa, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz działalność społeczno-wycho-
wawczą. 

Mgr Jan D u d  e k, emerytowany nauczyciel - Szkolnictwo średnie ogólno-

kształcące na Dolnym Sląsku. w latach 1945-1948.

Prom.: prof. dr M. Chamcówna. 
Rec.: prof. dr S. Wołoszyn, doc. dr M. Pater. 
9 IV 1975. 

Praca jest próbą odtworzenia przebiegu procesu powstawania i działalności 
szkół średnich ogólnokształcących na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948. Oparta 
jest na szerokim materiale archiwalnym. 

Mgr Teresa K u 1 a k, st. asystent Zakładu Historii Polski i Powszechnej XX w. 
IH UWr. - Działalność antypolska dolnośląskich władz prowincjonalnych w la

tach 1922-1933. 

Prom.: doc. dr W. Wrzesiński. 
Rec.: prof. dr K. Popiołek, prof. dr H. Zieliński. 
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24 VI 1975. 

Rozprawa zajmuje się metodami i formami działalności antypolskiej dolno

śląskich władz samorządowych w latach 1922-1933. Ukazuje zależność między 

hasłami antypolskiej propagandy a sytuacją gospodarczą, polityczną i kulturalną 

Dolnego Sląska. Ustala związki propagandy dolnośląskiej z polityką wewnętrzną 

i propagandą zagraniczną republiki weimarskiej. W rozprawie zwrócono uwagę na 

�akt, że Dolny Sląsk zajmował dominujące miejsce w propagandzie wszystkich 
prowincji wschodnich, do czego przyczynił się w dużej mierze wrocławski ośrodek 

naukowy. Do najbardziej rozbudowanych form propagandy wymierzonej przeciw 

Polsce należała kartografia, wydawnictwa książkowe i broszurowe, prasa, a także 
film. 

Mgr Mieczysław S o d e  1, dyrektor Delegatury GUPPiW we Wrocławiu -

Walka o bezpieczeństwo i nowy lad liPOleczny na Dolnym śląsku w latach 1945-
1948. 

Prom.: prof. dr M. Orzechowski. 

Rec. prof. dr M. Turlejska, doc. dr B. Pasierb. 

24 X 1975. 

Praca poświęcona jest zagadnieniu walki o ład i bezpieczeństwo na Dolnym 

Sląsku po II wojnie światowej. Omówiono w niej zarówno genezę, formy i spo

soby walki polskiej kontrrewolucji, jak i sposoby przeciwstawiania tym przeciw
nikom przez aparat władzy ludowej (MO, UB, WP i sądownictwo). 

Mgr Bronisław Gr a 1 a k, oficer LWP - Osadnicy wojskowi na Dolnym Śląsku 
w latach 1945-1970. 

Prom.: prof. dr M. Orzechowski. 

Rec.: doc. dr B. Pasierb, doc. dr Longin Indisow. 
28 X 1975. 
W pracy kolejno przedstawiono: podstawy prawno-administracyjne osiedlania 

zdemobilizowanych żołnierzy na ziemiach zachodnich, przebieg i rezultaty osad

nictwa wojskowego na Dolnym Sląsku, motywy, które skłoniły byłych żołnierzy 
do osiedlania się na tym terenie, oraz przebieg adaptacji i integracji osadników 

wojskowych oraz udział organizacji kombatanckich (ZBO,WiD i ZIW) we wspom
nianych procesach. 

Mgr Józef D r o z d, kier. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego - Dzieje 
i zasób Archiwum Uniwersytetu we Wrocławiu do 1945 roku. 

Prom.: doc. dr W. Korta. 
Rec.: prof. dr A. Tomczak, doc. dr M. Pater. 

31 X 1975. 
Praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono historię i organi

zację Uniwersytetu Wrocławskiego, strukturę organizacyjną poszczególnych wy

działów, organizację kancelarii uniwersyteckich, historię i działalność registratur 

uczelni oraz charakterystykę zbiorów. Na drugą złożyły się inwentarze akt uni-
wersyteckich. 

Mgr Wacław S o n d e j, kier. redakcji Rozgłośni Wrocławskiej Polskiego Ra
dia - Kształtowanie się i/rozwój samorządności robotniczej w Dolmelu w latach 
1947-1970 na tle Wrocławia. Przyczynek do dziejów samorządności robotniczej 
w Polsce Ludowej. 

Prom. prof. dr S. Michalkiewicz. 
Rec.: do"c. dr F. Hawranek, doc. dr Z. Kwaśny. 
7 Xl 1975. 

Autor omawia historię zakładu, charakter produkcji oraz skład załogi, formy 

życia społecznego pozwalające uczestniczyć we współzarządzaniu, a następnie 

powstanie rady robotniczej, KSR-u i zasady funkcjonowania tych przedstawicielstw. 

9 - Sobótka 111g77 
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Mgr Anastazja K o  w a 1 i k, dyf Muzeum Historycznego we Wrocławiu -
Polska Partia Robotnicza na Dolnym Sląsku w latach 1945-1948. 

Prom.: prof. dr M. Orzechowski. 
Rec.: prof. dr W. Góra, doc. dr B. Pasierb. 
28 Xl 1975. 
Praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono powstanie PPR 

na Dolnym Sląsku i jej działalność szkoleniowo-propagandową, która przyczyniała 
się do pogłębienia procesów integracyjnych. W drugiej natomiast omówiono wkład 
PPR w budowę władzy, zagospodarowanie Dolnego Sląska i realizację koncepcji 
jedności ruchu robotniczego na tym terenie. 

Mgr Stanisław Rog o w s k i, st. asystent Instytutu Historii Państwa i Pra-
wa UWr. - Komisja Mieszana dla Górnego Sląska (1922-1937). 

Prom.: doc. dr F. Połomski. 
Rec.: prof. dr J. Kokot, prof. dr K. Orzechowski. 
Praca jest próbą monograficznego opracowania instytucji górnośląskiego syste

mu ochrony mniejszości powołanego przez polsko-niemiecką konwencję górno
śląską 15 V 1922. Praca ukazała genezę Komisji, prawne podstawy jej funkcjono
wania oraz działalność w całym 15-letnim okresie jej funkcjonowania. 

Mgr Jan Sm e r e k  a, lektor AM Wrocław - Polacy na studiach lekarskich 

we Wrocławiu w latach 1811-1918. 

Prom.: prof. dr S. Michalkiewicz. 
Rec.: doc. dr M. Pater, doc. dr med. R. W. Gutt. 
28 III 1976. 

Autor przedstawia na tle rozwoju studiów lekarskich i stomatologicznych we 
Wrocławiu studia Polaków na Wydziale Lekarskim oraz udział i rolę wrocławskich 
studentów medycyny w polskich organizacjach akademickich i w polskim ruchu 
narodowowyzwoleńczym, a także działalność zawodową, oświatową i niepodległoś
ciową byłych studentów medycyny Uniwersytetu Wrocławskiego. Część drugą 
rozprawy stanowi słownik biograficzny Polaków studiujących medycynę we Wroc
ławiu. 

Mgr Janina B u k  o w i ń s k a - G e  d i  g o  w a - adiunkt dok. nauk IHKM PAN, 
Pracownia Archeologii Sląska we Wrocławiu - Kultura pucharów lejkowatych 
w dorzeczu górnej Odry. 

Prom.: prof. dr H. Cehak-Holubowiczowa. 
Rec.: doc. dr T. Wiślański, doc. dr W. Wojciechowski. 
30 VI 1976. 
Praca stanowi monograficzne opracowanie materiałów kultury pucharów lejko

wa tych z terenu Sląska Opolskiego (126 stanowisk). Autorka wyodrębniła dwie 
fazy rozwojowe omawianej kultury: starszej, zsynchronizowanej z horyzontem 
Jcviśovice C2, i młodszej nawiązującej do horyzontu Ohrozim Jevisovice c,. Stwier
dziła wyraźne powiązania z obszarem Moraw (ceramika, tendencje osadnicze, pod
stawy gospodarcze, obrządek grzebalny itp.). 
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