
R E C E N z J E 

Z. B a g n i e w s k i, KULTURA KOMORNICKA NA DOLNYM SLĄSKU,

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, ss. 223. 

Dolny Sląsk należy do tych obszarów Polski, na których dzieje człowieka 

w okresie następującym bezpośrednio po wycofaniu się z tego rejonu lodowca 

(a więc we wczesnym holocenie) były do niedawna bądź zupełnie nie znane, bądź 
rekonstruowane nie tyle na podstawie bogatego i poprawnie sklasyfikowanego 

materiału archeologicznego, ile raczej w oparciu o uogólnienia odnoszące się do 

Europy środkowej, Co więcej, brak dostatecznych zasobów źródłowych lub błędny 
ich dobór i interpretacja doprowadziły do sformułowania szeregu wręcz blędnyrh 
wniosków, takich chociażby, jak o istnieniu przemysłu świdero-tardenuaskiego (łą
czącego w sobie elementy schyłkowe paleolityczne i mezolityczne) czy tzw. kultury 
ligockiej. Nasilenie po wojnie badań nad kulturą społeczeństw mezolitycznych 
w innych rejonach Polski oraz wypracowanie dla tych obszarów określonej syste

i;natyki wyrobów krzemiennych z jednoczesnym wydzieleniem szeregu mezolitycz
nych kultur archeologicznych wytworzyło sytuację, w której podjęcie analogicznych 
badań na Dolnym Sląsku stało się jedną z najpilniejszych potrzeb. Badania takie 
podjął od 1966 r. Z. Bagniewski. Zaprezentowane dzieło jest rezultatem tych stu
diów, przy czym ogranicza się ono tylko do wycinka szerszej problematyki, doty
czącego kultury komornickiej. Podstawą były wieloletnie badania terenowe Autora 
(pnwierzchniowe, weryfikacyjne, wykopaliskowe), które przyniosły nowy materiał 
źródłowy. 

Rozdział wstępny poświęcony został omówieniu celu pracy, stanu badań i cha
rakterystyki źródeł, metod stosowanych w pracy oraz szczególnie ważnemu za
gadnieniu - ustaleniu pełnej listy wyrobów krzemiennych występujących na 
dolnośląskich stanowiskach zaliczanych do kultury komornickiej. 

Rozdział drugi to pełny katalog stanowisk kultury komornickiej z terenu Dol
nego Śląska oraz uzyskanych na poszczególnych stanowiskach wyrobów krzemien

nych z jednoczesnym uwzględnieniem okoliczności ich zalegania na stanowisku 
{układ rozproszony, krzernienica, obiekt nieruchomy - półziemianka). 

Rozdział trzeci zawiera analizę materiału krzemiennego, jest to więc studium 

poświęcone rozpatrywaniu indywidualnych cech określonych grup wyrobów (zbroj

niki, drapacze, skrobacze, rylce), którym przypisuje się walor tzw. wyznacznika 
kulturowego lub chronologicznego. W omawianej pracy ten etap postępowania ba

dawczego jest niesłychanie istotny i skrupulatność oraz daleko posunięty kryty

cyzm Autora są tutaj w pełni uzasadnione, od poprawnego bowiem odczytania 

cech wyrobów zależy zakwalifikowanie tych form do określonej kultury archeo

logicznej. Zarówno zbrojniki, jak i drapacze czy inne formy występują we wszyst

kich w zasadzie kulturach mezolitycznych, ale tylko określone ich rodzaje (o okre

ślonej formie, wymiarach, proporcjach, elementa,ch techniki ich produkcji) są 

reprezentatywne dla poszczególnych kultur (w tym także dla kultury komorni
ckiej), podobnie jak określony ich ilościowy udział w poszczególnych zespołach jest 
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reprezentatywny dla konkretnej kultury mezolitycznej (też dla omawianej kul
tury). W wyniku skrupulatnie przeprowadzonej analizy Autor wydziela zespół wy
robów krzemiennych, których obecność na określonym stanowisku dolnośląsk[m 
decyduje o jego przynależności do kultury komornickiej, definiuje więc typologiczne 
kryteria klasyfikacji kulturowej stanowisk dolnośląskich. Niezwykle istotne jest 
w tym kontekście stwierdzenie, że podstawowy zespół cech wyrobów krzemiennych 
kultury komornickiej na Dolnym Sląsku nie odbiega w istotny sposób od analo
gicznych wyrobów spoza Dolnego Sląska. 

Ujawnienie w dolnośląskich wyrobach krzemiennych cech, które są reprezen
tatywne dla kultury komornickiej, pozwoliło Autorowi na dowiedzenie obecności 
nosicieli tej kultury na terenie Dolnego Sląska. Powstaje z kolei pytanie, kiedy 
ludność ta penetrowała omawiane tereny. Odpowiedzi na to pytanie stara się Autor 
udzielić w rozdziale czwartym poświęconym chronologii kultury komornickiej na 
Dolnym Sląsku. 

Wychodząc ponownie od charakterystyki cech wyrobów krzemiennych typo
wych dla tej kultury (jako że brak dotychczas dla stanowisk dolnośląskich wy
starczającej ilości datowań metodą C14), Autor stwierdza, iż na obszarach dol::m
śląskich występują na terenie obozowisk wyroby typowe dla wydzielonych przez 
siebie faz B i C kultury komornickiej (brak elementów fazy A) przypadających 
na początek i pełnię okresu atlantyckiego. 

Określając przybycie na teren Dolnego Sląska reprezentantów kultury komor
nickiej pod koniec okresu borealnego lub na przełomie okresów borealnego i atlan
tyckiego, Autor próbuje także odpowiedzieć na pytanie, co działo się tu wcześniej. 

W rozdziale ,;;zóstym Autor stwierdza, iż w wyniku najnowszych badań nie 
·ulega wątpliwości, że teren, penetrowany przez ludy mezolityczne, zamieszkiwany
był w pótnym plejstocenie przez myśllwych o kulturze schyłk.owo paleolltyczn.ej.
Wyraża także pogląd, że teren lewobrzeżnego dorzecza Odry wykazuje ślady byto
wania wC;Zesnoholoceńskich grup ludnościowych, stanowiących najstarszy uchwytny
ślad obecności na Dolnym Sląsku ludćw mezolitycznych, koczujących tu już 
w okresie preborealnym. Na obszarze prawobrzeżnego dorzecza Odry natomiast,
głównie w dorzeczu Baryczy, osadnictwo mezolityczne zapoczątkowuje dopiero
pojawienie się na przełomie okresu borealnego i atlantyckiego ludności kultury
komornickiej, która przybyła praw<lopodotinie z Małopolski i Wielkopolski, a która
na skutek postępującego zabagniania się doliny Baryczy (wyraźny wzrost wil
gotności w okresie atlantyckim) przesunęła się dalej na zachód ku Odrze.

Fakt zaniku kultury komornickiej Autor łączy z pojawieniem się silnych l•d
działywań innej kultury mezolitycznej, a mianowicie kultury chojnicko-pieńkow
skiej, która zdecydowanie odkształciła pierwotny charakter kultury komornickiej. 
Na jej najmłodszą fazę przypada pojawienie się po raz pierwszy ceramiki w zespo
łach mezolitycznych. Nieco uwagi poświęcił Autor także omówieniu surowców 
krzemiennych użytkowanych przez ludność kultury komornickiej, pracowni kne
m_ieniarskich występujących na stanowiskach oraz obiektów mieszkalnych wystę
pujących w dwćch typach: częściowo zagłębionych w ziemię i naziemnych. 

CharakteryzuJąc walory naukowe omawianej pracy należy przede wszystkim 
uwydatnić fakt, iż problematyka kultury komornickiej na Dolnym Sląsku opraco
wana została głównie na podstawie źródeł pochodzących z badań terenowych 
Autora. Ustalenie w olbrzymiej masie inwentarzy krzemiennych, pochodzących 
z kilkuset stanowisk tzw. wyznaczników kulturowych typowych dla kultury komor
nickiej, a wśród nich tzw. wyznaczników chronologicznych, pozwalających na 
umieszczenie znalezisk dolnośląskich w schemacie periodyzacyjnym, wyznacze:1ie 
momentu jej pojawienia się i zaniku na Dolnym Sląsku, określenie rejonu osadni
ctwa ludności tej kultury oraz związ:mie kultury komornickiej na Dolnym Sląsku 
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z całokształtem procesu zasiedlania Dolnego śląska u schyłku plejstócenu i w po
czątkach holocenu to niewątpliwe osiągnięcia Autora,·tym cenniejsze, iż wypełniają 
dotkliwą lukę w opracowaniach tej kultury jako całości. Niezwykle cenne jest 
także poruszenie przez Autora kwestii tzw.· mezolitycznych zespołów ceramicznych, 
faktu archeologicznego, który stwierdzano już niejednokrotnie w trakcie prac 
w okresie międzywojennym, ale który uznawany za zjawisko przypadkowe (rezul
tat mechanicznego przemieszania na stanowisku materiałów chronologicznie zróż
nicowanych) nie był analizowany jako integralny składnik kultury komornickiej. 

W związku z ostatnio poruszoną kwestią wyłania się zagadnienie, do którego 
Autor niestety nie ustosunkowuje się, a mianowicie problem wzajemnyĆh ·wpły
wów, oddziaływa11. czy kontaktów autochtonicznej ludności mezolitycznej (z kul
turą komornicką) i reprezentantów postępującej na północ, w rejon niżu europej
skiego, ,,kolonizacji" neolitycznej, czytelnej w materiale archeologicznym w postaci 
el�mentów kultury ceramiki wstęgowej rytej. Jeżeli poprawne jest datowanie 
fazy C kultury komornickiej na okres atlantycki, to na ten sam okres przypada 
pojawienie się rolniczo-hodowlanej ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej 
i ciekawą byłoby sprawą uchwycenie ewentualnych kontaktów, tym bardziej że 
na szeregu stanowisk dolnośląskich kultury ceramiki wstęgowej rytej , (np. Skoro
sz0wice w gm, $trzelińskiej) występują inwentarze krzemienne o typowo mezo
litycznym charakterze (np. trapezy). ' 

Praca Z. Bagniewskiego to dzieło wartościowe i należałoby sobie życzyć po
dobnego opracowania pozostałych kultur schyłkowopaleolitycznych i mezolitycz
nych, jako podstawy do syntezy pradziejów Dolnego Śląska w późnym plejstocenie 
i wczesnym holocenie. 

Włodzimierz Wojciechowski 

J. B u k o w s k a-G e d i g o w a, KULTURA PUCHARÓW LEJKOWATYCH
W DORZECZU GÓRNEJ ODRY (Przegląd Archeologiczny, t. XXIII, 1975, s. 83-186). 

Kultura pucharów lejowatych jest niewątpliwie tą kulturą archeologiczną, 
której wykształcenie się dokonało na terenie Polski z jednej strony neolityzacji 
ob�zarów niżowych, z drugiej zaś strony poprzez intensywną penetrację tzw. nad
dunajskiego środowiska kulturowego w Polsce południowej doprowadziło do jego 
asymilacji przy jednoczesnym głębokim przeobrażeniu własnego oblicza kultu
rowego. Jedną z grup regionalnych powstałą w wyniku takich procesów, a w spo
s5b wyraźny manifestującą• swoje odrębności w stosunku np. do kultury puch'a
r.:. w lejowatych na terenie niżu polskiego, jest grupa, którą roboczo określić mo
żemy mianem górnośląskiej, a która dotychczas nie doczekała się pełnej Ćharakte
rystyki. Należy więc bezwzględnie zgodzić się z wypowiedzią Autorki, uzasadnia
jącą podjęcie próby jej monograficznego opracowania, iż dotychczas nie dysponu
jemy dziełem, które poprzez zebranie całości materiału, jego krytyczną analizę oraz 
przeprowadzenie studium syntetyzującego zaprezentowałoby sumę wiedzy o tej 
niP.v,;ątpliwie kluczowej dla Górnego Sląska kulturze archeologicznej. Podjęcie tego 
tematu było tym bardziej uzasadnione,. źe rejon, w którym na Górnym śląsku 
stwierdzamy relikty· osadnictwa reprezentantów tej kultury, leży bezpośrednio 
u wylotu Bramy Morawskiej i już z tej przyczyny kultura ta wystawiona dodatko
wo na silne i permanentne oddziaływania południowe może stanowić szczególr.ie 
specyficzną grupę w obrębie całości kultury pucharów lejowatych. 

Omawiana praca składa się ze wstępu, analizy materiału źródłowego obejmu
jącej ceramikę, wyroby kamienne i wyroby z kości oraz rozdziałów poświęconych 
chronologii, osadnictwu, gospodarce i obrządkowi grzebalnemu. Pracę zamyka za-
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kończenie, w którym Autorka zawarła najistotniejsze wnioski wypływające z prze
prowadzonych studiów. Załącznik do pracy stanowi katalog stanowisk oraz biblio
grafia. Praca zawiera liczne ilustracje oraz mapy. 

Wydawać by się mogło, że dysponując· materiałami pochodzącymi ze 126 stano
wisk koncentrujących się na stosunkowo małym obszarze, zamkniętym w widłach 
rzeki Osobłogi i górnej Odry, Autorka dysponowała obfitym materiałem żródło
wym, na podstawie którego mogła rozpracować wszechstronnie kulturę pucharów 
lejowatych na tym obszarze. Bliższe jednak zapoznanie się z inwentarzami pocho
dzącymi z poszczególnych stanowisk prowadzi do wniosku, że stopień przebadania 
poszczególnych stanowisk, ilość i jakość pozyskanych źródeł, ich .stan zachowania 
po perturbacjach wojennych i wreszcie brak pełnych publikacji żródłowych do 
wielu stanowisk czy dokumentacji archiwalnej stawiały przed Autorką ogromne 
trudności już na etapie gromadzenia źródeł. Obawiam się, że podjęcie tego tematu 
byłoby bardzo utrudnione bez wieloletnich badań Autorki na osadzie tej kultury 
w Pietrowicach Wielkich. Sygnalizowane tu braki niewątpliwie zubożyły w nie
których aspektach pracę, trudno byłoby jednak odpowiedzialnością za niedostatki 
źródłowe obarczać Autorkę. 

Sledząc analizę materiałów źródłowych nietrudno zauważyć, że ten etap po
stępowania badawczego miał na celu wydzielenie tych cech źródeł, które: a) sta
nowiły tzw. wyznaczniki chronologiczne pozwalające na dokonanie periodyzacji 
kultury pucharów lejowatych na Górnym Śląsku, b) określałyby odrębności zespo
łu górnośląskiego w stosunku do ościennych grup kultury pucharów lejowatych 
i jego tożsamość z grupą morawską tej kultury. 

W analizie podporządkowanej tym kwestiom ·zabrakło, niestety, rozbioru cech 
wyrobów krzemiennych, które będąc przedmiotem specjalistycznego opracowar.ia 
nie zostały ujęte w omawianej pracy. Szczególnie w ostatnich latach wyrobom 
krzemiennym am11izowanym przez pryzmat cech technologiczno-statystycznych za
czyna się przyznawać walor wyznacznika chronologicznego i wyznacznika regiona
lizującego. Nie wykluczone, że pewne cechy wyrobów krzemiennych z obiektów 
zwartych mogłyby tu wesprzeć periodyzacyjną rolę materiału ceramicznego. 

Oceniając bardzo wysoko sposób przeprowadzenia analizy źródeł, trudno po
wstrzymać się od jednej uwagi dotyczącej podsumowania tego etapu badawczego. 
Suma działania analitycznego w aspekcie periodyzacyjnym znalazła swoje odbicie 
w obszernym rozdziale o chronologii. Nie mamy natomiast takiego podsumowania 
w aspekcie regionalizującym. Autorka omawiając poszczególne kategorie, typy, 
odmiany źródeł zwraca skrupulatnie uwagę na te momenty, które są reprezenta
tywne dla Górnego Śląska, na te momenty, które są interregionalne, wreszcie na 
te, których brak na Górnym Śląsku, a typowe są dla innych obszarów, uwagi te, 
rozkładając się jednak na obszerny rozdział analityczny, z trudem pozwalają na 
wyrobienie sobie poglądu na specyfikę inwentarzy górnośląskich. 

Rozwarstwienie górnośląskich materiałów kultury pucharów lejowatych na 
trzy fazy chronologiczne i powiązanie poszczególnych faz ze schematami perio
dyzacyjnymi opracowanymi dla tej kultury w regionach sąsiadujących z Górnym 
Sląskiem to niewątpliwe osiągnięcie Autorki, podobnie jak wytypowanie faktów 
archeologicznych, których obecność lub brak przesądza o takim a nie innym dato
waniu poszczególnych zespołów lub całych stanowisk. Należy się również zgodzić 
z Autorką, że inwentarze -najstarszej dla Górnego śiąska fazy są nieliczne i mogą 
być kwestionowane. Słusznie również czyni Autorka, wiążąc późne materiały 
górnośląskie ż kulturą pucharów lejowatych, a nie z najstarszą fazą kultury cera
miki promienistej (co sugerują niektórzy badacze). Elementy tej ostatniej w zespo
łach górnośląskich są raczej rezultatem silnych wpływów sięgających zresztą da
leko poza Górny Sląsk, bo aż na tereny Śląska Dolnego (np. Janówek). 



• 

Recenzje 233 

Wysoko ocenić należy także rozdział poświęcony zagadnieniom osadnictwa. 

Tradycyjnie już niejako podnosi się w odniesieniu do takich rozdziałów zarzut roz
pracowywania osadnictwa prahistorycznego na tle współczesnych warunków geo
graficznych, podkreślając dużą dynamikę niektórych elementów tego środowiska 
(np. wahania klimatyczne, zmiany florystyczne itp.). Z zawodności takiego postępo
wania zdaje sobie sprawę także Autorka, dlatego też opiera analizę osadnictwa na 
tych elementach środowiska, które są względnie stabilne. Osadnictwo to rozpatry
wane jest w powiązaniu z trzema elementami środowiska: hydrografią, glebami 
i rzeźbą terenu. Zgodzić się należy z konkluzją, iż dobór obszarów dla osadnictwa 
oparty był na korelacji wszystkich trzech rozpatrywanych czynników i że bL"ak 
cech optymalnych jednego z elementów powodował, iż teren ten nie był zasiedlany 
nawet przy optymalnych walorach dwóch pozostałych czynników. Do interesują
cych spostrzeżeń należy także zaliczyć uchwycenie dwóch kategorii osad: os&d wy
kazujących zdecydowaną stabilność (długotrwałych, rozległych) oraz sezonowych 

obozowisk, przy czym obydwie kategorie wykazują pewne odmienne tendencje 
lokalizacyjne. Trudniej natomiast zgodzić się z faktem, że duże, trwałe osiedla 
nie posiadały intencjonalnego rozplanowania zabudowy, jak to sugeruje Autorka 
na podstawie badań w Pietrowicach Wielkich. Osada ta jest osadą co najmniej 
dwufazową, czego dowodzi materiał zabytkowy, nie wiadomo natomiast, czy 
istniała i ewentualnie jaka istniała cykliczność w obrębie poszczególnych faz, 
każdy natomiast powrót ludności na to samo stanowisko wprowadzał kolejne od
kształcenia pierw<1tnego planu zabudowy. Można tu przypomnieć, że osada jedno
fazowa w Janówku na Dolnym Sląsku założona była prawdopodobnie na planie 
okolnicy 

Omawiając główne elementy aktywności gospodarczej ludności kultury pucha
rów lejowatych na południu Górnego Sląska Autorka dopuszcza możliwość istnie
nia w zakresie zdobywania środków żywnościowych pewnego zróżnicowania, nie 
jest jednak w tym względzie jednoznacznie zdecydowana. Na obozowiska patrzy 
bądź jako na dowód istnienia specjalizacji hodowlanej (przeciwieństwem tego by
łyby osady stabilne o dominacji uprawy roślin zbożowych), bądź jako na integralną 
część osad stabilnych, okresowo wykorzystywaną na czas wypasu stad. Słuszniej
sza wydaje się być druga możliwość, acz ostrożność w stawianiu wniosków jE:st 
tu w pełni uzasadniona tym, że jak dotąd żadne z obozowisk nie było badane 
wykopaliskowo. Warto też zaznaczyć, że teren wykazujący koncentrację osadnictwa 
kultury pucharów lejowatych jest stosunkowo mały, a przede wszystkim pozba
wiony wyraźnych kontrastów środowiskowych, które determinowałyby głębsze zróż
nicowanie gospodarcze, te zaś obszary Górnego Sląska, które zdecydowanie kvn

trnstują z rejonem głubczycko-raciborskim, pozbawione są osadnictwa kultury 
pucharów lejowatych w ogóle. 

Wydawać by się mogło, że dysponując danymi do kilkunastu tylko znanych 
z Górnego Sląska grobów łączących się z kulturą pucharów lejowatych Autorka 
będzie musiała ograniczyć się zaledwie do ich opisu. Okazuje się tymczasem, że 
właśnie owa niewielka liczba ujawnionych dotąd pochówków ma ogromne zna
czenie, co Autorka skrupulatnie wykorzystuje dla podkreślenia odrębności tego 
regionu w stosunku do kultury pucharów lejowatych jako całości. Grzebanie 
zmarłych w pozycji skurczonej w grobach szkieletowych oraz duży udział ciało
palenia w obrzędowości pogrzebowej jest zjawiskiem w omawianej kulturze nie

typowym i rzeczywiście te cechy (obok inwentarzy ruchomych) wskazują na pewne 
odrębności tej kultury na Górnym Sląsku, gdzie zapewne była modyfikowana przez 

wpływy południowe. 
Przeprowadzenie periodyzacji kultury pucharów lejowatych na Górnym Sląsku, 

wykazanie jej ścisłych powiązań z terenami Moraw, ujawnienie faktów świadcut-
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cych o odrębności górnośląskiej kultury pucharów lejowatych w stosunku do po
zostałych grup tej kultury, wykazanie wyraźnej zależności w formowaniu się stref

osadniczych od warunków środowiskowych oraz wykazanie wielotorowości w po
zyskiwaniu środków żywnościowych to niewątpliwe osiągnięcia Autorki, których 
nie dewaluują pewne braki czy ujęcia o charakterze dyskusyjnym, wynikające 
w dużym stopniu z niedostatków źródłowych. W pełni uzasadnione będzie stwier
dzenie, że uzyskanie takich wyników, jakie prezentuje Autorka, przy dalekich od 
qo<;konałości zasobach źródłowych, możliwe było jedynie przy zaangażowaniu 
ogromnego potencjału erudycyjnego i wszechstronnego przygotowania warsztato
wego. Omawiana praca wypełnia dotkliwą lukę w znajomości kultury pucharów 
lejowatych na terenie Polski. 

Włodzimierz Wojciechowski 

O. G i e  r 1 a c h, GÓRA TRĘBACZY W TRZEBNICY W $WIETLE BADAf.l
ARCHEOLOGICZNYCH W 1964 R. (Wiadomości Archeologiczne, t. 40, 1975, z. 2, 
s. 209-237).

W polskiej literaturze archeologicznej dotyczącej obszaru Sląska w zasadzie 
nic ma prac poświęconych okresowi średniowiecza. Toteż artykuł O. Gierlach 
w jakimś stopniu wypełnia tę lukę. 

Celem artykułu, jak stwierdza O. Gierlach, jest monograficzne opracowanie 
stanowiska na szerokim tle porównawczym. W „Uwagach wstępnych" Autorka 
podaje, że „wykopy eksplorowano przy pomocy warstw mechanicznych o grubości 
15 i 20 cm". W tym też podziale omawia ceramikę z wykopów I i II/VIII oraz 
IX i X, a więc nie w obrębie warstw kulturowych występujących w budynku, 
których obecność ujawniają zarówno publikowane przekroje, jak i opisy. Odkryty 
układ warstw Wf' wspomnianych wykopach przedstawia się następująco: humus, 
warstwa brązoweJ ziemi, warstwa polepy, w której znajdowały się obiekty prze
strzenne, oraz zwęglona podłoga budynku. W swoim obrębie zawiera on zatem 
relikt spalonego budynku oraz warstwę brązowej ziemi powstałą na jego ruinie. 
Autorka nie ustosunkowuje się do tych faktów, nie próbuje też określić następstw 
w czasie, związanych z okresem budowy i użytkowania budynku oraz powstania 
warstwy nakrywającej zgliszcza. Przeciwnie, potraktowała cały materiał zabytkowy 
(ruchomy) łącznie, co jest logicznym następstwem metody eksploracji. W celu 
wyjaśnienia układu nawarstwień musimy się zastanowić nad możliwością jego 
powstania. Warstwa brązowej ziemi mogłaby pochodzić z dachu i ścian, gdybyśmy 
przy J<:li interpretację Autorki o jednorazowej długotrwałej zabudowie obiektu. 
Wńwczas to musielibyśmy założyć istnienie dachu pokrytego słomą, ziemią i dar
nią oraz ścian obłożonych ziemią. Jest to jednak bardzo mało prawdopodob'le, 
a wystąpienie dużej ilości gwoździ, grubej warstwy polepy oraz interesującej nas 
wArslwy brązowPj ziemi zarówno w obrębie budynku, jak i poza nim (ryc. 11 
w tekście artykułu), i to w dodatku z największą miąższością nie bezpośrednio 
przy ścianie, lecz w pewnej odległości od niej, przeczy takiemu założeniu. W związ
ku z powyższym należało wykluczyć możliwość pow�tania tej warstwy w wyniku 
pierwotnej zabudowy, z którą związana jest warstwa polepy i podłoga, a tym 
samym wydzielić spośród całego materiału ruchomego zabytki znalezione w tej 
warstwie, integralnie z nią związane.· Warstwa polepy wraz z podłogą wprawdzie 
lątzy się z pierwotną zabudową, jednak nie półziemianki, jak widzi to Autorka, 
na podstawie półmetrowego zagłębienia w podłoże, lecz jak sądzę, podpiwniczonego 
budynku z wysokim parterem, w którym odkryty poziom stanowiłby pomieszcze-
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nia na warsztaty. Za takim ujęciem przemawia także ceglana kopula nad pale
niskiem (zabezpieczenie przed pożarem) odkryta w budynku. Poświadczają to rów
nież zachowarie 0biekty murowane 1 i przedstawienia ikonograficzne 2• Warstwa

polepy pochodzi najprawdopodobniej z oblepienia ścian budynku, być może także 
i z zewnętrznych ścianek działowych oraz z produkcji ceramicznej. w, takim u�ę
ciu dyskusyjna wydaje się rekonstrukcja budynku w konstrukcji ryglowej, pod
budowana współczesnymi analogiami etnograficznymi. Mało przekonywające jest 
jeszcze jedno stwierdzenie wiążące się ze stratygrafią badanego obiektu. Otóż 
Autorka podaje, że badany obiekt stanowi naturalne wypiętrzenie terenu oraz że 
podłoga spoczywa na calcu. W sformułowaniach tych nie byłoby nic dyskusyjnego, 
gdyby O. Gierlach poinformowała, w jaki sposób stwierdzono na czterometrowym 
wypiętrzeniu, które może być sztucz!lym nasypem, naturalny układ nawarstwi<:ń 

i czy ów calec nie jest warstwą nasypową. Znanych jest wiele analogicznych form 
z terenów Sląska i innych ziem polskich, zostały one jednak sztucznie uformowa

ne i określa się je mianem grodzisk stożkowatych. 
Wspomniane już wyżej łączne potraktowanie materiału ceramicznego w oder

waniu od istniejących warstw kulturowych przyczyniło się w efekcie do umiejsco
wienia obiektu i poszczególnych form naczyń w szerokich ramach chronologicz
nych. Niektóre z nich, jak np. garnki z wylewem w formie półwałka, Autorka 

przesuwa z XIII na XIV w., motywując to ich wspólnym występowaniem z garn
kami o formie przejściowej wylewu od półwałka do okapku. Ceramika taka wy
stqpuje w Opolu, Wrocławiu, Legnicy i na obszarze między Łabą a Odrą a i dato
wana jest na drugą połowę XIII w. Dodatkowo takie datowanie ceramiki z ba
danego obiektu z Trzebnicy zdaje się potwierdzać znaleziona tam moneta. Bardziej 
prawdopodobne byłoby przesunięcie ceramiki typu I/II ku połowie XIU w., a nie 

dopasowywanie jej do datacji ceramiki z terenu Warszawy i Mazowsza, opartej na 
analogiach z różnych obszarów, a tym samym nie pozbawionej znacznych rozpię
tości chronologicznych. Uniknięcie powstania takiej sytuacji było możliwe przy 
założeniu właściwej metody eksploracji, a tym samym opracowania materiału 
w obrębie warstw kulturowych oraz wykorzystania istniejącej literatury dotyczą
cej Sląska i obszaru między Labą a Odrą, tj. terenów częściowo zunifikowanych 
w zakresie kultury materialnej. Nie bez znaczenia dla chronologii poszczególnych 

zabytków ruchomych, a w konsekwencji i dla obiektu, są niewłaściwie dobierane 
analogie, np. do podków (z Opola) i mis (tabl. XI, 4). 

W związku z powyższym moment założenia obiektu należy widzieć raczej 
w połowie XIII w. i łączyć go z zasadźcą Trzebnicy w roku 1250 4, a nie - jak 

uważa Autorka - w oparciu o niejasną datę (13-,) 5 z przełomu XIII i XIV w. 

1 R. P r  o b  s t, Der mittelalterliche Wohnturm zu Boberrohrsdorf bei Hirsch
berg und seine Wandmalerei (Altschlesische Blatter, 1936, z. 3-4, s. 106-112); 
B. G u  e r  q u i n, Zamki śląskie, Wrocław 1957, s. 73, ryc. 89-92, ilustr. 295-299.

! F. B. W e r  n e r, Scenographia urbium Silesiae, ryc. Ryczenia, Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu. 

s R. Ja m k a, Szczegółowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Opolu 
za okres 1948-1949 roku (Materiały Wczesnośredniowieczne, t. I, 1951, s. 36-41); 
J. K a  fm i e  r c z y  k, Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, Wroc
law-,-Warszawa-Kraków 1966, cz. I; K. St r a u s s, Studien zu.r mittelalterlichen
Keramik (Mannus-Bibliothek, 1923, nr 30); P. G r i m m, Zur Entwicklung der
mittelalterlichen Keramik in den Harzlandschaften (Zeitschrift des Harzvereins
rur Geschichte und Altertumskunde, 1933, z. 1, s. 5); H. A. K n o r r, Die slawische
Keramik zwischen Elbe und Oder (Mannus-Bticherei, 58, Leipzig 1937).

J Codex diplomaticus Siiesiae. (Regesten zur schlesischen Geschichte, Wrocław 
1884, nr 716). 

5 K. Maleczyński w Historii Sląska, Wrocław 1960, t. I, cz. 1, s. 450, nie podnje
lokacji Trzebnicy na przełomie XIII i XIV w., jak chciała to widzieć O. Gierlach, 
lecz zapisuje to jako 13-, a więc niewiadome lata XIV w. 

----------------- -- --
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Łączenie upadku obiektu ze zdobyciem i zniszczeniem Trzebnicy przez husytów 
moglibyśmy uznać za słuszne tylko wówczas, gdyby zostało to podbudowane rze
telnie materiałem. 

Korekta pracy pozostawia wiele do życzenia. Wiele jest też omyłek w cyto
waniu literatury, np. w przypisie 2 nie s. 247, lecz 311 i 450; przy podawaniu 
analogii do świdra O. Gierlach powołuje się na pracę W. Hołubowicza Badania 

w Opo!u w 1958 r., w której nie ma rysunku tego narzędzia, natomiast znajduje 
się ten rysunek w innej pracy tego autora. 

Praca ta stanowi jednak przydatny przyczynek do poznania kultury mate
rialnej średniowiPCZa. Słusznie też Au tor ka związała ten obiekt z zasadźcą Trzeb
nicy, widząc go jako obronny dwór. 

Antoni Pawlou:ski 

O. Pu s t e j  o v s k y, SCHLESIENS UBERGANG AN DIE BOHMISCHE
KRONE. MACHTPOLITIK BOHMENS IM ZEICHEN VON HERRSCHAFT UND 
FRIEDEN (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ost
deutschlands, t. 13, Koln-Wien 1975, ss. XLVIII, 267, tabl., mapy). 

Problematyka nasilającego się rozluźniania i w końcu zerwania politycznej 
łączności księstw śląskich z resztą ziem polskich oraz jednoczesnej i dość ściśle 
z tym procesem związanej, stale wzmagającej się ekspansji czeskiej na teren 
Sląska w pierwszej połowie XIV w. stanowiła już niejednokrotnie przedmiot za
interesowania badaczy polskich i obcych. Mimo to wci!lż jeszcze sporo spraw 
związanych z tą problematyką oczekuje na swoje dokładniejsze naświetlenie, co 
pewien czas pojawiają się kolejne przyczynki, a niekiedy nawet obszerniejsze pra
ce, których autorzy starają się na nowo rozpatrzyć i ocenić owo ogromnie skompli
kowane, uwarunkowane wieloma różnorodnymi czynnikami, a przy tym stosunko
wo ubogie w odpowiednie przekazy �ródłowe zagadnienie przejścia Sląska pod 
zwierzchnictwo czeskie. Takiego właśnie trudnego zadania podjął się ostatnio 
O. Pustejovsky w omawianej publikacji.

Jej problematyka stanowi niejako rozwinięcie wcześniejszych zainteresowań
Autora, mianowicie tematu dysertacji Czesko-polskie układy pokojowe 1335-1339, 

przedstawionej w 1967 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Monachijskiego. 
Publikacja składa się z czterech podstawowych części: bibliografii, treści zasadni
czej, specjalnego dodatku oraz indeksu. Dodatek zawiera: itinerarium Jana Luksem
burskiego z lat 131h1335, tablice chronologiczne i genealogiczne głównie do dzie
jów książąt oraz księstw i innych terytoriów śląskich, ,.chronologiczną tabelę 
strukturalną piastowsko-czeskich układów lennych (1270-1335)", pełne teksty pol
sko-czeskich układów w Trenczynie, Wyszehradzie, Poznaniu i Krakowie i wresz
cie krótkie omówienie artykułu J. Macurka z 1950 r. na temat stanu i zadań 
czeskich badań śląskoznawczych (Stav a tiko!y ceskeho badani o minutosti S!ezska, 

„Slezsky sbornik", R. XLVIII, 1950, s. 145-171). Zasadnicza treść pracy podzielona 
została na trzy większe części, z których każda składa się z kilku rozdziałów. 

O. Pustejovsky wyszedł ze słusznego założenia, że zmiany w zakresie cha
rakteru władzy i jej terytorialnego zasięgu są czymś więcej niż tylko genealogi::z
no-politycznymi przesunięciami. Swoje rozważania na temat przejścia piastowskie
go Sląska pod zwierzchnictwo czeskie rozpoczął więc od dość szczegółowego uka
zania w części I procesu kształtowania się wewnętrznych podziałów na Sląsku oraz 
tworzenia się wzajemnych polityczno-prawnych, a niekiedy także kościelnych rid
działywań i powiązań tejże dzielnicy z ziemiami sąsiednimi - Margrabstwem 
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Morawskm, Opawszczyzną, ziemią kłodzką, Łużycami, Małopolską i Wielkopl)l
ską - do około 1327 r. Dopiero na takiej szerokiej bazie naszkicował w części II 
zasadność dążeń Luksemburgów do zawładnięcia Sląskiem oraz ukazał formowanie 
się w latach 1327-1331 zmian w obrębie charakteru i zakresu władzy piastowskich 
książąt śląskich. Problematykę tę przeanalizował dokładniej w trakcie omawiania 
hołdów książąt śląskich z lat-1327-1329 oraz sprawy włączenia Głogowa w gra
nice ziem Korony Czeskiej. Wreszcie w części III, zawierającej analizę warunków 
oraz omówienie skutków polsko-czeskich układów w Trenczynie, Wyszehradzie, 
a także w Poznaniu i Krakowie, Autor ukazał postępującą w latach 1335-1339· 
konsolidację panowania czeskiego nad bez mała całością ziemi śląskiej. 

Rozprawa O. Pustejovsky'ego prezentuje się jako dzieło o bardzo ambitnych 
zamierzeniach. Jest przejrzyście skonstruowana, zawiera ciekawą i często bardzo 
wartościową treść opartą na analizie dokumentów oraz na dotychczasowych wy
nikach badań zawartych w literaturze w języku niemieckim, historyków czeskich. 
i w mniejszym stopniu polskich. Daje jeszcze jedno, tym razem stosunkowo szero
kie, jednakże w wielu miejscach niepełne i w związku z tym dość odległe od 
doskonałości spojrzenie na problem rozstania się Sląska z Polską i podporządko
wania go czeskim Luksemburgom. 

Już zaraz na wstępie można wnosić pewne zastrzeżenia co do wykorzystanej 
w publikacji literatury przedmiotu. W obszernej bibliografii figuruje sporo pozycji 
mających zgoła marginalne znaczenie dla zasadniczego tematu rozprawy, a jedno
cześnie chyba zupełnie nie zna'ne są-Autorowi np. rozprawa E. Franckego, J. Ko
chanowskiej-Wojciechowskiej, poświęcone głównie właśnie stosunkowi Sląska do 
Polski i Czech w pierwszej połowie XIV w. 1, czy przedwojenna Historia Śląska
z odpowiednimi partiami materiału pióra R. Grodeckiego i zwłaszcza J. Dąbrow
skiego 2• Podobnego rodzaju uchybienia popełnia Autor również ?' zasadniczej 
treści pracy. Np. oceniając sytuację polityczną na Sląsku i ziemiach sąsiednich 
niepotrzebnie, jak się zdaje, sięga do czasów zbyt odległych i w związku z tym 
zajmuje się wydarzeniami, które,dla i;tanu z lat 1327-1339 nie miały, praktycznie 
rzecz biorąc, większego znaczenia. Przykładem takiego właśnie post�owania może 
być niczym nie uzasadnione nawiązywanie do dziejów morawskich IX-X w. 
Można by to w końcu zaaprobować, gdyby nie występujące nierzadko w pracy 
braki w postaci np. niedostatecznego zwrócenia uwagi na wewnętrzną, a zwłaszcza 
zewnętrzną sytuację polityczną Czech i Polski, związaną z ówczesnym układem 
sił politycznych w Europie, oraz na wpływ tych dość istotnych czynników na sto
sunek z jednej strony Jana Luksemburskiego, z drugiej zaś Władysława Łokietka 
i Kazimierza Wielkiego do sprawy podporządkowania sobie książąt śląskich. Wy
raźnie brakuje dokładniejszego zwrócenia uwagi na wpływ poczynań cesarskich, 
a jeszcze może bardziej spraw krzyżackich na formowanie się całości stosunków 
śląsko-polskich, śląsko-czeskich oraz polsko-czeskich. Ponadto wydaje się, że Autor 
powinien był rozpatrzyć rolę zhołdowanego przez Czechy Mazowsza, jako owego 
dodatkowego atutu w rękach Jana Luksemburskiego przed przyjęciem hołdów 
lennych od książąt śląskich w 1329 r. Autor zresztą w ogóle zbyt mało pisze o c;a
mych metodach postępowania władcy czeskiego wobec książąt piastowskich na 
Sląsku. Nie dość mocno podkreśla lub wprost pomija fakt, że przynajmnfoj nie-

1 E. Fr a n c k  e, De eo, quo Silesiae ducatus saecula XIV cum regno Bohemiae
fuerint coniuncti, nexu feudali, Opolii 1865; J. K o c h  a n o w s k a  - W o j c i e c  h o  w
s k a, Stosunek Sląska do Polski i Czec·h w latach 1321-1339 (Roczniki Historycz
ne, r. IV, Poznań 1928, s. 1-37). 

2 R. G r  o d e  c k  i, Dzieje polityczne Sląska do r. 1290 (Historia Sląska od naj
dawniejszych czasów do roku 1400, wyd. PAU, t. I, Kraków 1933, s. 155-326); 
J. D ą b r o w s k i, Dzieje polityczne Sląska w latach 1290-1402 (tamże, s. 327-
562).
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.którzy książęta śląscy zostali zhołdowani dopiero po pewnych targach, naciskach, 
.a nawet wprost groźbach ze strony Jana Luksemburskiego. 

Zbyt wiele zresztą spraw zostało przez Autora bądź zupełnie przemilczanych 
bądź potraktowanych zgoła marginesowo. Wszystko to sprawiło, że w rozprawie 
O. Pustejovsky·ego nie znajdujemy zadowalającej odpowiedzi na trudne pytanie:
jakie czynniki i w jakim stopniu zadecydowały, że książęta śląscy, którzy jeszcze
.około 1323/24 r. opowiadali się po stronie króla polskiego, w kilka lat później
odeszli od dawnej ojczyzny, uznali nad sobą zwierzchnictwo czeskie i tym samym
walnie przyczynili się do tego, że Śląsk zna�azł się poza granicami Królestwa
Polskiego.

Stanisław Solicki 

REGESTY SLĄSKIE 1343-1348, t. I, opr. K. Bobowski, J. Gilewska-Dubis, 
W. Korta, B. Turoń (Prace Komisji Nauk Historycznych Oddziału PAN we Wrocła
wiu, nr 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. XII, 357, nlb. 1).

Znane Rege.5ten zur schlesischen Geschichte, wydawane w latach 1875-1930 
przez' grono archiwistów we Wrocławiu, doprowadzone do 1342 r., doczekały się 
obecnie polskiej kontynuacji. Wydawnictwo zostało zainicjowane przez pracowni
ków Katedry Historii Sląska Uniwersytetu Wrocławskiego, działających pod kie
rownictwem prof. Karola Maleczyńskiego od 1952 r. O pierwotnych zamierzeniach, 
wpro,wadzonych później ograniczeniach i czasowych {pierwotnie datą docelową 
miał być 1526 r., obecnie 1400 r.), i merytorycznych (rezygnacja z kwerendy za
granicznej, zawężenie krajowej), a także erudycyjnych (zredukowanie komentarza 
<Io niezbędnego minimum), pisze we Wstępie (s. V-XI) obecny kontynuator tej 
inicjatywy W. Kofta, faktyczny redaktor opublikowanego ostatnio dzieła. Obejmuje 
ono regesty dokumentów dotyczących dziejów Sląska z lat 1343-1348 (obie karty 
tytułowe mylnie ograniczają wydawnictwo do roku 1348, faktycznie bowiem tylko 
t. I kończy się na tej dacie), których opracowanie zajęło zespołowi czterech ludzi
okres czterech lat. Jeżeli uprzytomnimy sobie zamierzoną datę końcową i uświa
domimy fakt stałego narastania z biegiem lat spuścizny dokumentowej, to mamy
przed sobą początek przedsięwzięcia obliczonego na kilkanaście tomów i na kilka
<lziesiąt lat wytężonej pracy.

Czy sam przedmiot, jakim są dzieje Sląska w drugiej połowie XIV w., jest 
godny tego wysiłku? Redaktor dzieła pisze lapidarnie we Wstępie, że badacz znaj
dzie w opublikowanym już tomie „sporo wiadomości o stosunkach własnościowych, 
ustroju i życiu miast, dane dotyczące stosunków feudalnych wsi śląskiej, osadni
ctwa, polityki książąt śląskich i wiele innych zupełnie nie znanych badaczom 
-szczegółów" (s. VIII). Zapowiedź tę, nieco ogólnikową, można będzie z powodze
niem przytoczyć we wstępie do każdego następnego tomu. Oczekiwalibyśmy zatem
w tym miejscu nieco dokładniejszej charakterystyki, zwłaszcza że każdy okres
objętych regestami dziejów Sląska będzie mógł obok spraw powielanych, zwłaszcza
-z zakresu stosunków gospodarczych, społecznych i ustrojowych, zaprezentować wy
darzenia jednorazowe i niepowtarzalne, a godne uwagi. Wystarczy przrpomnieć,
ie w latach 1343·· -1348 rozegrał się jeden z decydujących epizodów walki o roz
ciągnięcie władztwa Królestwa Polskiego nad Sląskiem. Tymczasem akurat w tym
-zakresie, wbrew spodziewaniu, Regesty nie przynios,y żadnej nowości. Z kolei
wystarczy zerknąć do Indeksu pod hasła Jana i Karola, królów .czeskich, aby
uświadomić sobie, jaką rosnącą rolę wykonywali obaj ci władcy w umacnianiu
dominium Królestwa Czeskiego nad księstwami śląskimi. W tej sytuacji na krótką
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charakterystykę zasługiwały kontakty Sląska z pozostałymi ziemiami Polski. W [n- .., 
deksie jest odsyłacz· od hasła Polonia do Polska, ale to hasło akurat wypadło 
(choć są Czechy, Brandenburgia, Luksemburg, Ruś; przykładowo - nie ma Łużyc, 
Bawarii, Niemiec i innych krajów, mimo że w regestach jest sporo materiałów 
dotyczących osób i miejscowości z tych ziem). Wydawcy muszą być przygotowani 
na to, że zwłaszcza Indeksy spotykają się z dużym zainteresowaniem, a zatem 
i z krytyką, gdyż poprzez nie najłatwiej dotrzeć do treści dokumentów. Również 
i inne szczegóły wystroju zewnętrznego i techniki opracowania regestów będą 
wymagały ulepszenia; warto temu zagadnieniu poświęcić osobną naradę robo
czą, gdy już się zbierze odpowiednie pokłosie recenzyjne. Jednej rzeczy zapewne 
naprawić się już nie da, to wprost rozrzutne szafowanie miejscem. 

Istnieją pewne, od dawna wypróbowane metody zewnętrznego formowania za
Pi'>u i wydawania regestów. Wydawnictwo im. Ossolińskich wzorowało się zapew
ne na własnej publikacji pt. Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossołi
niani w opracowaniu A. Fastnachta z 1951 r. Co tam było wyjątkiem, tu nie 
powinno się było stać regułą, albowiem lekko licząc co najmniej 1;3 strony została 
nie wykorzystana. Pod tym względem dawna edycja regestów winna była stanowić 
wzór oszczędnego gospodarowania miejscem. 

W sumie jednak drobne, przeważnie łatwe do usunięcia w toku dalszej, wzbo
gaconej osiągniętym już doświadczeniem pracy usterki i pomyłki nie przesłaniają 
nam wielkości podjętego zamierzenia. Wydawnictwo Regestów śląskich zasługi
wało na kontynuację; przy czym bynajmniej nie chodzi tutaj o prestiżową rywa
lizację z poprzednikami (byłaby to zbyt małostkowa motywacja dla badawczego 
wysiłku), lecz przede wszystkim o konieczność lepszego rozpoznania samych dzie
jów Sląska. Potrzebę rejestracji, a tym samym poszerzenie uwzględnianej dotąd 
podstawy źródłowej uświadomiła nam zapoczątkowana również przez prof. K. Ma
leczyńskiego i obecnie pomyślnie dobiegająca końca wielka synteza Historii Stą
ska. W. Korta i jego zespól, podejmując się realizacji drugiej jego inicjatywy, 
znaleźli najwłaściwszą formę uczczenia tego historyka. 

Gerard Labuda 

R. Z u b e r, KOLONISACE JESENICKA DO XV STOL., Opava 1972, ss. 162.

W 1966 r. ukazała się praca R. Zubera Jesenicko v obdobi feudalisma do 
1848 r., której część dotyczyła zagadnień osadnictwa średniowiecznego na tym 
terenie. Nowe wydania źródeł, przede wszystkim ksiąg hipotecznych posiadłości 
ziemskich w Nysie oraz szeregu pozycji z dziedziny lokacji, stosunków społecz
nych i narodowościowych na śląsku, których Autor nie zdążył wykorzystać we 
wspomnianej wyżej pracy, pozwoliły mu na ponowne, szczegółowsze opracowanie 
problemu osadnictwa okręgu Jesionik do XV w. 

Jesioniki stanowią górzysty obszar, wyodrębniony niejako z reszty Sląska, 
zamknięty masywem Snieżnika, Górami Złotymi i Oderskimi. Na obszarze tym 
procesy gospodarcze, społeczne czy kulturalne przebiegały niekiedy odmiennie niż 
na pozostałym terenie. Stąd też stosunkowo duże zainteresowanie badaczy tym 
okręgiem. 

Trzon pracy R. Zubera stanowi 9 rozdziałów. Pierwszy (Stan badań i persp�k
lywy badawcze nad kolonizacją Sląska, a zwłaszcza okręgu Jesionik) poświęca 
Autor krytycznemu omówieniu literatury związanej bezpośrednio lub pośrednio 
z tematem, poczynając od klasycznych XIX-wiecznych pozycji G. A. Stenzla 
i A. Meitzena, a kończąc na pracach K. Maleczyńskiego, R. Fritza, W. Kuhna. 

/ 
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Dwa następne rozdziały (Warunki naturalne okręgu Jesionik, Najwcześniejsze 
osadnictwo), opracowane przede wszystkim na podstawie najnowszych wyników 
badań archeologicznych i literatury, dają pobieżny obraz warunków geograficz
nych okręgu, a także śladów istnienia ludzi i ich działalności od epoki mezolitu 
do IV w. n.e. 

Następne dwa rozdziały omaw1aJą problemy osadnictwa słowiańskiego i nie
mieckiego (Słowiańskie osadnictwo do końca XII w., Przebieg kolonizacji 
w XIII w.). Za większością czechosłowackich archeologów, a także na podstawie 
źródeł pisanych, przyjmuje R. Zuber, że już na początku VI w. na interesujący 
nas obszar napłynęły plemiona słowiańskie. Natomiast napływ Niemców z Za
chodu w XIII w. zapoczątkował ich osadnictwo na większą skalę. Polemizując 
z poglądami niektórych dawnych badaczy niemieckich i opierając się na własnych 
badaniach źródłowych, zwłaszcza toponomastycznych, R. Zuber wskazuje, że osad
nictwo niemieckie i lokacje na prawie niemieckim nie zmieniły, przynajmniej do 
XV w., słowiańskiego charakteru większości osad okręgu Jesionik. 

Osobny roz.dział poświęca Autor regresowi w procesie kolonizacji wsi (Zanik 
i pustoszenie osad). Przejawy jego dają się zauważyć na Śląsku już w połowie 
XIV w. Okręg Jesionik procesem tym został objęty dopiero na początku XV w. 
NiP.słuszny jest więc, zdaniem Autora, pogląd, że regres ten spowodowany został 
dopiero wojnami husyckimi, choć przyczyny tego zjawiska nie są jeszcze w pełni 
wyjaśnione. 

Stosunkowo dużo miejsca poświęcił R. Zuber technicznej stronie lokacji wsi 
(rozdz. VII, Osadnictwo wiejskie), omawiając m. in. szczegółowo prawa i obo
wiązki stron, a także wpływ lokacji na strukturę społeczeństwa feudalnego. 

Na przykładzie lokacji Widnawy i miasta Jesionika przedstawiony został 
proces lokacji miast (rozdz. VIII, Kolonizacja miast) z uwzglednieniem roli wójta. 
cechów i samorządu miejskiego. 

Nie bez znaczenia dla procesów kolonizacji wsi i miast była rola i pozycja 
kościoła. Tym zagadnieniem, jak również organizacją kościelną na obszarze Je
si,1nik, zajął się Autor w ostatnim rt>zdziale swojej pracY, {Organizacja parafii). 

Na końcu p:-acy zamieszczona jest analiza odnalezionego przez Autora do
kumentu dla wójta z Widnawy z 1291 r. wraz z edycją tekstu. Dołączono też 
krótkie uwagi o systemie monetarnym oraz o poziomie cen i plac na omawianym 
terenie. 

W pracy zostały wykorzystane liczne źródła pisane typu dokumentalnego, 
księgi fundacyjm', miejskie, statu ty diecezji, a także obszerna literatura. czecho
słowacka, w jęz. niemieckim i polska. Wartość publikacji podnoszą wykazy nanv 
i osób, bibliografia, czytelnie wykonane ilustracje zabytków archeologicznych, 
numizmatycznych, architektonicznych oraz plany i mapy. 

Westyna. Gla.dkiewicz 

J. J a  n c z  a k, ZARYS DZIEJÓW KARTOGRAFII ŚLĄSKIEJ DO KOŃCA
XVIII WIEKU, Opole 1976, ss. 131.

Recenzowana praca jest dziełem uczonego wrocławskiego. Jest to druga polska 
książka poświęcona tej tematyce (zob. H. Kot, Historia nowożytnej kartografii 
Sląska· 1800-1939 (poza kartografią urzędową), Katowice 1970), a pierwsza, która 
dotyczy okresu sprzed końca XVIII w. Czytelnicy oczekiwać będą jeszcze dwóch 
opracowań: kartografii urzędowej od początku XIX w. po rok 1939 oraz syntezy 
dawnej kartografii Śląska. 
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Książka już na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie dzięki twardej opra
wił'!, spokojnej kolorystyce i udanej reprodukcji mapy Epstorfskiej na okładce 
(choć dlaczego mappa mundi, a nie któraś z map Sląska, np. mapa Helwigowska 
bądź jej ciekawy fragment, również w rysunku oryginalna?). 

w' tytule należało chyba mówić o kartografii „Sląska" (kraju śląskiego lub 
jego części), a nie „śląskiej". O kartografii śląskiej można mówić tylko w wąskim 
znaczeniu, jako kartografii lokalnej, ograniczającej się do ziemi śląskiej, w książ
ce natomiast mówi się także o obrazie kartograficznym Sląska na innych, .iie 
tylko śląskich mapach. 

Książka dzieli się na osiem rozdziałów, zamieszczono też w niej bibliografię, 
streszczenia obcojęzyczne oraz indeksy nazwisk i nazw geograficznych (w spisie 
ireści omyłkowo Ifrzestawione). Warto też było zamieścić streszczenie w języku 
czeskim. 

W rozdziale I przedstawiono dotychczasowy dorobek w zakresie badań nad 
d;dejami kartografii Sląska do końca XVIII w. Autor nie ogranicza się jednak 
do ściśle rozumianej historii kartografii, lecz wymienia również niektóre prace 
z zakresu geografii historycznej oraz wzmiankuje o publikacjach pomocniczych, 
bibliografiach, katalogach, informatorach, częściowo dotyczących wyłącznie śląska. 
Wydaje się, że ścisła bibliografia przedmiotu winna tu być wyraźnie oddzielona, 
a poszczególne jej pozycje pełniej scharakteryzowane. 

W rozdziale poświęconym opisom o charakterze geograficznym i przyrod
niczym Autor wprowadza ten wstępny materiał pozornie tylko odstępując od 
oczekiwanego toku wykładu. Kartografia owych czasów bowiem tylko w niewiel
kim stopniu opiera się na prymitywnych zresztą pomiarach, w ogromnym zaś na 
bezpośrednich obserwacjach oraz opisach. Dlatego uzasadnione jest mówienie 
o tych opisach, mających niewątpliwie prekursorskie znaczenie w powstawaniu
kartografii mniejszych obszarów, niejako lokalnych, nawet od końca XV w. sta
nowiących novum w kartografii europejskiej. Obok jednak dzieł wartościowych
wymienione są też dzieła poetyckie, tu raczej mniej wskazane. Aby lepiej uza
sadnić wprowadzenie tego 1rozdzialu, należałoby przeprowadzić pewną analize treści
opisów i wykazać wyraźniej ich wpływ na kartografię oraz bliższy związek opisów
z mapami, czy chociaż przykładowo jednego opisu z jakąś mapą.

W rozdziale o kartografii Odrodzenia, a więc włoskiej i południowoniemiec
kdej, mówi Autor także o niderlandzkiej, czyli do XVII w. włącznie, a nawet 
wspomina o francuskiej w XVIII w. Wskazane jest przedstawienie tak szerokiego 
tła europejskiego, powinno ono jednak pociągnąć zmianę tytułu rozdziałku, li

czącego zaledwie trzy strony druku. Warto w nim było pokazać dokładniej, 
w jakich wypadkach i w jakim stopniu na kartografię śląską (czyli powstałą na 
Sląsku) miały wpływ określone mapy bądż ośrodki kartograficzne na południu 
i zachodzie Europy. 

Pewne szczegóły i sformułowania tego rozdziału należy skorygować. Atlas 
Ptolemeusza nie miał do połowy XVI w. ,,blisko stu wydań" (s. 31), lecz od H77 
do 1599 liczył 31 wydań, w tym z „mapami nowymi" 26 (błąd jest wynikiem się
gnięcia do popularnonaukowej broszury zamiast do pracy: L. Bagrow, Die

Geschichte der Kartographie, Berlin 1951, s. 360). Trudno mówić, że „w pierwszej 
połowie XVI w. światowe centrum produkcji kartograficznej przeniosło się z Włoch 
do Flandrii, a następnie w XVII stuleciu do Holandii" (s. 32), idzie tu bowiem 
o powolny, ale jeden proces przenoszenia się centruTn europejskiej kartografii do
Niderlandów, będących w Europie głównym oknem na świat w związku z od
kry�iem Ameryki i dalszym rozszerzaniem horyzontu geograficznego, a dla karto
grafii nie tylko centrum protlukcji, ale i myśli kartograficznej. W odróżnieniu
od Merkatora nie stworzył Orteliusz szkoły kartograficznej (s. 33), był on bowiem
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skoro wiele· szczegółów nie zostało jeszcze zbadanych, wiele czeka na monograficz
rozdział wymagałby pewnego �korygowania aparatu naukowego oraz uzupełnie
nia literatury, zwłaszcza najnowszej; brak ten jest niewątpliwie wynikiem kilku
letniego okresu, jaki upłynął od chwili oddania maszynopisu do jego opubliko
wania. 

W rozdziale o najdawniejszych kartograficznych przedstawieniach Sląska ra
czej nie należało mówić o mapie EpstorfskiPj, skoro obraz ten ogranicza się do 
napisu: Oddera fl. Nieproporcjonalnie obszerne jest natomiast omówienie n�j
starszej mapy Sląska, zamieszczonej w Kosmograjii Munstera; mapa ta nie jest 
wytworem śląskim. Odczuwa się brak obrazu kartograficznego Sląska na kilKu 
najważniejszych mapach, zwłaszcza XVI w., tym bardziej że !{artografii europej
skiej tego okresu był wcześniej poświęcony osobny rozdział. Należało oczekiwać 
szczegółowszej charakterystyki przedstawienia Sląska przynajmniej na maparh: 
Germanii Ptolemeusza, Europy środkowej Kuzańczyka, Niemiec Zella, Polo,ki 
Grodeckiego, jak i niektórych innych, nie ograniczając się tylko do wzmianek. 
Brak też obszerniejszej wiadomości o znanej i ciekawej, choćby ze względu na 
tytuł, mapie Polonia et Silesia Merkatora z 1585 r. Trudno natomiast nawet 
wzmiankować o Wapowskim ze względu na całkowite niemal od początku za
ginięcie jego map Polski i Sarmacji i odnalezienie w 1935 r. tylko ich nikłych 
fragmentów, nie obejmujących Sląska (zob. odnośne tablice z 1939 r. przygoto
wywanego przez K. Buczka wydawnictwa „Monumenta Poloniae Cartographica"'). 

Od Helwiga rozpoczyna się właściwa historia kartografii Sląska, będącej wy
tworem śląskim. Autor i jego dzieło zostały przedstawfone w sposób wyczerpu
jący. Mapa ta jest w kartografii europejskiej jedną z szeregu map nowego typu, 
map poszczególnych krajów, i dlatego nasuwa się pytanie, jaki był naukowy 
poziom mapy Helwigowskiej pomimo wielokrotnego jej wznawiania i przerabia
nia. Zachodzi obawa, że - jakkolwiek ciekawa - nie wypadłaby ona najkorzyst
niej także w konfrontacji ze znanymi, chociaż tylko z fragmentów, mapa:-ni 
Wapowskiego, również mapą Porębskiego, reprezentującymi wówczas stosunkowo 
wysoki poziom europejski. 

Rozdział VI obejmuje grubo ponad stulecie, w którym kartografia na Sląsku . 
nie miała imponujących osiągnięć. Na)Vet dwaj czołowi autorzy, Scultetus i Cuno
vius, a przedtem także Helwig, byli - na co zwrócono uwagę - amatorami. 
Można mieć wątpliwości, czy do kartografii i śląskiej, i Sląska słusznie zaliczono 
mapę Porębskiego z 1563 r. W tym czasie Oświęcim i Zator należą od dawna do 
Polski, a. księstwo oświęcimskie ·jest pojęciem historycznym. Ducatus Oswieczi

mensis et Zatoriensis descriptio przedstawia stan współczesny autorowi. Nie jest 
to mapa historyczna, a tylko Porębski w tytule użył pojęcia historycznego. Mapa 
jest jak najbardziej mapą polską i mapą ówczesnego terytorium polskiego. 

Atlas Homannowski jest jedną z najciekawszych pozycji kartograficznych 
sprzed końca XVIII w. Zwrócenie przez Autora szczegółowej uwagi na bogactwo 
jego treści jest bardzo istotne. Te nowe treści gospodarcze są przecież jednym 
z ważn:ejszych źródeł do studiów nad geograficzno-historycznym obrazem ·s1ąska 
pierwszej połowy XVIII stulecia, a polskie nazewnictwo świadczy najdobitniej 
o polskości niektórych CZf:Ści Sląska tego czasu.

Rozdz:al VIII zawiera sporo materiału faktograficznego, bo też z biegiem
czasu na polu kartografii poczynań było coraz więcej. Słusznie poświęcono nie
mało m:ejsca Wredemu, powiedziano o utajnianiu pierwszych map topograficz
nyrh, a równocześnie o ich świadomym fałszowaniu, co czynili Prusacy po ::a
jęciu Sląska. Znajdują się tu także wiadomości o pferwszych mapach specjalnych. 

W zakończeniu Autor przyznaje, że książka nie mogła wyczerpać tematu, 
głównie znakomitym przedsiębiorcą, wydawcą, ale kompilatorem. Szczególnie ten 
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ne opracowania. Stąd też pominięcie dawnych planów miast oraz map i planów 
rękopiśmiennych. Niestety, w zakresie badań nad dziejami kartografii Sląska 
zrobiono u nas po wojnie mało, zwłaszcza wśród historyków we Wrocławiu. 

Z uznaniem należy powitać znaczną liczbę ilustracji (24), prawie wyłącznie 
reprodukcji map. Wybór jest staranny, są reprezentowane mapy z wszystkich 
okresów. Mankamentem jest słabe techniczne wykonanie. Postulatem daleko idą
cym będzie jeszcze większa ich ilość, przy tym wykonanych na wklejkach, a na
wet w formie oddzielnego aneksu, na gatunkowo dobrym papierze. Ilustracja 
bowiem, zwłaszcza mapa, wtedy spełnia swe zadanie, gdy jest w pełni czytelna. 

Pozostaje sprawa indeksów i bibliografii. Autor książki stoi na stanowisku 
mechanicznego przenoszenia brzmienia nazwisk i nazw geograficznych z tek:itu, 
przypisów i bibliografii do indeksów. W rezultacie daje to liczne zbędne odsy
łacze, czy to od nazw niemieckich lub łacińskich, czy od nazw aktualnie wystę
pujących (np. Ducatus Glogani zob. głogowskie księstwo, Księstwo głogowskie 
zob. głogowskie księstwo, Baronat bytomski zob. bytomski baronat, Wzgórza Strze
lii1skie zob. Strzelińskie Wzgórza). Przy odsyłaczach, czego nie sto.suje się, ,dawano 
również paginację. W indeksie nazwisk Autor zamieszcza uwagę: ,,W zasad7ie 
imiona podano w indeksie, podobnie jak w tekście, w ich polskim brzmieniu, 
a więc inaczej niż w bibliografii i przypisach, gdzie zachowano oryginalne brzmie
nie imion". Rozwiązanie jest niewątpliwie polemiczne, byle jednak kosekwentne, 
gdy sformułowanie „w zasadzie" dopuszcza odstępstwo od reguły bez wyjaśnienia 
kryterium, co się też stało: przy wielu obcych nazwiskach zachowano obce imio
na. Także tu występują odsyłacze wynikające z dosłownego zaczerpnięcia ich 
z przepisów i bibliografii (np. Copernicus Mikołaj zob. Kopernik, Nicolaus von 
Cues zob. Mikołaj z Kuzy). Recenzent za bardziej właściwe uważałby indeksy 
uporządkowane, i ograniczeniem odsyłaczy do niezbędnego minimum, imiona .:.aś 
oryginalne, z wyjątkiem oczywiście tych wypadków, gdy od dawna przyjęły się 
w polskiej literaturze naukowej imiona spolonizowane. 

Bibliografia jest faktxcznie wykazem literatury cytowanej w przypisach, roz
budowenej o pozycje drugorzędne, czasem nawet zbędne. Prosiłoby się nalomiast 
o bibliografię omawianych map i atlasów. Jakże znaczna byłaby korzyść z ta
kiego oddzielnego zestawienia, z wyrażnie widocznej chronoicgii, z zebranych
razem pełnych 0pisów bibliograficznych, które można by wówczas w tekście
i przypisach skracać.

W zasadniczej części książki czytelnik otrzymuje wiele interesującego ma
teriału, uporządkowanego, podanego w sposób jasny. Książka jest jednak zbyt 
szczupła. Autor wprawdzie mówi w tytule o zarysie dziejów, w zakończeniu '.łaś 
zwraca uwagę na brak szeregu opracowail monograficznych, odczuwa się jednak 
niedosyt głębszej niekiedy charakterystyki map, zwłaszcza ich wartości naukowej, 
wzajemnego porównania, czasem przedstawienia na tle współczesnej kartografii 
europejskiej. Wreszcie więcej wiadomości oczekiwać będzie czytelnik o obrazie 
Sląska na mapach· czeskich. 

Recenzowana książka zapełnia dotychczasową lukę w zakresie dziejów oma
wianej dyscypliny. Historia nauk, nie zawsze należycie doceniana, wzbogaciła �ię 
o nową publikację wartościową, nie tylko dla historyków, geografów, geografów
historycznych, ale też dla szerokiego grona czytelników. Wysuwane uwagi zmierza
ją do rozpatrzenia ich przy przygotowywaniu drugiego wydania książki. Na pewno
będzie ono miało miejsce w związku z niedużym stosunkowo nakładem (1200), 

niewątpliwie odwrotnie proporcjonalnym do wagi tematu, potrzeb społecznych
i tendencji regionalistycznych w nauce i nauczaniu.

Zbigniew Rzepa 
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J. P. M c G u i r  e, IWONSKI IN TEXAS, PAINTER AND CITIZEN, San 
_Antonio 1976, ss. 96. 

W połowie XIX w. miasto San Antonio w Teksasie było centrum, wokół 
którego powstawały liczne osady imigrantów z ówczesnych państw niemieckich; 
tu także - poczynając od 1854 r. - zaczęły powstawać zakładane przez Górno
ślązaków najstarsze osiedla polskie w Ameryce. W 1845 r. przybył do Teksasu ze 
Sląska były oficer armii pruskiej Leopold von Iwonski (ur. w Szczytnej k0ło 
Kłodzka) wraz z żoną Marią z domu von Kalinowski-Tschirski (ur. w Oldrzyszo
wicach koło Lewina Brzeskiego) oraz dwoma sy1}ami. Rodzina osiedliła się w New 
Braunfels w odległości około 50 km od San Antonio. Jeden z synów -- Carl 
(ur. 23 IV 1830 r. w Oldrzyszowicach, zm. 4 I'V 1912 r. we Wrocławiu) - roz
winął w Teksasie działalność jako artysta malarz i fotografik. Jemu też poświę
cona jest albumowa publikacja wydana wspólnie przez San Antonio Museum 
Association oraz Institute of Texan Cultures przy uniwersytecie w San Antonio. 

Autor James Patrick McGuire opracował poprzednio m. in. ponad 30-stroni
cową bogato ilustrowaną i starannie wydaną broszurę The Polish Texans w serii 
wydawniczej tegoż Institute of Texan Cultures zatytuło_wanej „The Texians and 
the Texans". Na s. 7 tej publikacji Autor prezentuje C. Iwonskiego w kontekście 
imigracji Polaków do Teksasu. Okazuje się jednak, że nie było żadnych domnie
manych związków kulturowych malarza ze środowiskiem polskim prócz ;edynie 
jego pochodzenia z zupełnie zgermanizowanej ongiś polskiej szlachty na śląsku. 

Poza nacechowaną ogromną erudycją i bogato ilustrowaną częścią tekstową 
album obejmuje katalog 112 prac C. Iwonskiego, które udało się zidentyfikować 
(s. 35-85). Są to obrazy olejne, akwarele, rysunki, litografie, fotografie itp. Ka
talog zawiera oczywiście liczne reprodukcje, w tym wielobarwne. Album zamyka 
ob�zerna część źródłowo-bibliograficzna oraz indeks. 

C. Iwonski wrócił w 1873 r. do Europy. J. P. McCuire raz po raz natrafia
na ślady Teksańczyków odwiedzających artystę na Śląsku. Osiadłszy we Wrocła
wiu był C. Iwonski członkiem Schlesischer Kust-Verein, uczestnicząc w wysta
wach organizowanych przez to Towarzystwo. Wydaje się, że podjęcie przez Auto
ra badań na Śląsku mogłoby doprowadzić do odnalezienia dalszych materiałów 
związanych z drugim 40-leciem życia C. Iwonskiego. 

Andrzej Brożek 

I. M i e r  z w a, DZIAŁALNOśC WYDAWNICZA KAROLA MIARKI MŁOD
SZEGO, Katowice 1976, ss. 199. 

Karol Miarka młodszy pozostawał zawsze w cieniu swojego ojca Karola 
Miarki starszego. Temu ostatniemu poświęcono w literaturze już sporo opracow:iń 
i monografii. Natomiast jego syn Karol doczekał się dotąd zaledwie kilku przy
czynków, często tylko o charakterze wspomnieniowym. Sława ojca była tak duża, 
że nawet po jego śmierci zasługi syna na polu polskiej oświaty ludowej przy
pisywano ojcu, co było tym łatwiejsze, że obaj nosili takie samo imię. 

Praca I. Mierzwy jest pierwszą monografią poświęconą Karolowi Miarce młod
szemu oraz jego działalności wydawniczej i oświatowej. Działalność tę Autorka 
omawia na tle ogólnopolskiego, a nawet ogólnoeuropejskiego ruchu oświatowego, 
choć aspekt europejski jest potraktowany w książce tylko ogólnikowo. 

Pisząc o wzroście zapotrzebowania na oświatę i czytelnictwo Autorka jest 
niekonsekwentna. Z jednej strony stwierdza, że „niemieckie czasopisma nie do-



\ Recenzje 245 

cieraly do ludu, tak ze względu na język, jak również dlatego, że były adreso
wane do klas śrPdnich i wyższych''. Z drugiej zaś strony dowiadujemy się z książki, 
że rozbudzone od 1848 r. społeczeństwo chłonęło różnego rodzaju publikacje, ,,choć 
oczywiście w formach najprostszych" (s. 21). Chyba najbardziej zgodne z prawdą 
byłoby twierdzenie, że czytelnictwo literatury niemieckiej wśród ludu nie mogło 
się rozwinąć ze wz.ględu na barierę językową, natomiast czytelnictwo polskiej 
literatury ludowej z różnych powodów rozwijało się powoli i stopniowo, osiąga
jąc od lat osiemdziesiątych XIX w. masowe rozmiary. 

W pracy bardzo słusznie nawiązuje się do niemieckiej działalności kultural
nej i oświatowej, od lat dziewięćdziesiątych rozwiniętej na skalę masową przez 
Kiistera, i słusznie widzi się w niej reakcję na polską działalność w tym zakre
sie. Z drugiej zaś strony, jak słusznie podkreśla się w książce, wzmożona aktyw
ność wydawnicza ze strony polskiej od lat właśnie dziewięćdziesiątych była od
powiedzią na inicjatywy Klistera. 

Motywy tej inicjatywy Autorka uzasadnia różnymi przyczynami, których 
sposób ujęcia może budzić zastrzeżenia. Nie stwierdza ona wyraźnie, że akcja 
Kilstera miała w pierwszym rzędzie cele germanizacyjne (s. 21-22). W książce 
czytamy raczej o dążeniu Klistera do udostępnienia ludności polskiej kultury 
niemieckiej. ,,Po stronie niemieckiej wybitniejsi nauczyciele jako pierwsi zrozu
mieli niewystarczalność działalności samej szkoły dla przygotowania ludu do 
udziału w niemieckim życiu kulturalnym. Wysunęli oni postulat uzupełnienia sys
temu szkolnictwa poprzez sieć przedszkoli, świetlic, a na innej płaszczyźnie po
przez biblioteki ludowe i inne znan':'! w Niemczech formy pozaszkolnej oświaty 
ludowej" (s. 21). Otóż należy wątpić, czy „wybitniejszym nauczycielom" i samemu 
Kiisterowi chodziło o „przygotowaflie ludu do udziału w niemieckim życiu kultu
ralnym", chodziło bowiem, i to był cel naczelny, o zgermanizowanie go przez 
udostępnienie pewnych wartości kultury niemieckiej. 

Zastrzeżenia budzą też dalsze wywody na ten temat. ,,Bodźcem do działania 
stało się poczucie zagrożenia ze strony rosnącego po kulturkampfie ruchu polskie
go, powiązanego nie tylko z Wielkopolską, lecz także z Galicją". ,,Dołączyła się 
do tego presja rosnących konfliktów społecznych, pogłębiających przedział między 
polskim ludem a niemiecką klasą posiadającą. Punkt wyjścia dla planu Klistera 
stanowiły jego poglądy, nastawione na stworzenie bardziej jednolitego . społe
czeństwa, kontrolowanego przez państwo. Uważał, że w miarę rozwoju przemysłu 
i wzrostu ludności robotniczej zaznacza się potrzeba zbudowania mostów między 
nią a warstwami posiadającymi. Wychodząc z trafnej oceny możliwości, jakie 
stwarzał normowany czas pracy i ogólny wzrost dobrobytu, zamierzał za pomocą 
środków państwowych zbudować wspólną platformę dla rozrywki, oświaty oraz 
fizycznego i duchowego rozwoju całej ludności, aby podciągnąć kulturalnie klasy 
niisze", itp. W germanizacji widzi Autorka „warunek wstępny" realizacji tych 
planów. Otóż trzeba podkreślić, że w taki właśnie sposób Klister publicznie 
uzasadniał swój program g�rmanizatorskiej akcji kulturalno-oświatowej. Faktycz
nie jednak nie chodziło mu o wyrównanie różnic między klasami wyższymi a niż
szymi, lecz o wchłonięcie polskiej ludności przez niemczyznę. I temu celowi miała 
służyć jego działalność kulturalno-oświatowa. Argument o wyrównywaniu różnic 
społecznych miał tylko usprawiedliwić publicznie i niejako osłaniać założenia ger
manizacyjne. Przeczytanie przez robotnika kilku lub więcej książek, jego przynależ
ność do jakiejkolwiek organizacji niemieckiej sama przez się nie wyrównywała 
szans, czy też poziomu społeczno-ekonomicznego między nim a jego pracodawcą. 

Autorka chyba już definitywnie wyjaśniła, że Karol Miarka młodszy nie był 
Niemcem (co niejednokrotnie zarzucimo mu w literaturze, biorąc za podstawę 
fakt jego ożenku z córką niemieckiego burmistrza mikołowskiego) i że sympaty-

B - Sobótka 2/77 
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zawal z Narodową Demokracją, choć te ostatnie jego sympatie nie są wystarcza
jąco uargumentowane. W każdym razie trudno jest zgodzić się całkowicie z twier
dzeniem, jakoby niechęć Miarki młodszego do Napieralskiego wypływała z ugodo
wego stosunku tego ostatniego do Niemców. Niechęci mogły wynikać z faktu 
konkurencji firmy wydawniczej mikołowskiej i bytomskiej. Ponadto trudno jest 
zgodzić się z twierdzeniem, jakoby Napieralski reprezentował „bardziej ugodowe 
w stosunku do Niemców nastawienie". Nawet jego krytyka germanizatorskich 
tendencji centrowców była nieraz bardzo śmiała i bardzo odważna mimo że 
właśnie wobec nich Napieralski wykazywał stale stanowisko ugodowe' (s. 32). 

Sądy Autorki są na ogól dobrze wyważone i uzasadnione. Zdarzają się jednak 
odstępstwa od tego sposobu postępowania. Np. powołując się na wypowiedź Miar
ki z 1892 r., podkreślającą przeciwieństwa społeczno-ekonomiczne między kapita
listami a robotnikami, stwierdza się w książce na tej podstawie, zresztą w sposób 
trochę zdawkowy: ,,Wydawałoby się, że stąd krok tylko do poglądów socjalistycz
nych ... ale tego kroku Karol Miarka nie uczyni" {s. 33). Trzeba dodać: i nie 
mógł uczynić, gdyż sama krytyka kapitalizmu nie czyni jeszcze nikogo socjalistą. 
Poglądy społeczne np. katolików (a za takiego niewątpliwie uważał się Karnl 
Miarka) były na ogół zawsze nacechowane krytyką, i to nieraz bardzo ostrą, 
kapitalizmu, a mimo to ani nawet na krok nie zbliżało ich to do socjalizmu, 
jeśli pominąć przedstawicieli socjalizmu chrześcijańskiego. 

W pracy sp0tyka się stosunkowo nieliczne, drobne błędy i niedociągnięcia. 
Np. w przyp. na s. 45 niektóre nazwy miejscowości podane są błędnie, niezgod
nie ze współczesną nomenklaturą. Na s. 52 nie wyjaśnia się, co to były „wykazy 
ogólne" i „periodyczne" polskich publikacji zakazanych, co stwarza pewne nie
porozumienia w toku wykładu. Niesłuszne jest podawanie w tekście cytatów obco
jęzrcznych {np. s. 22, 31), zwłaszcza zaś wymienianie nazw polskich organizacji 
w języku niemieckim (Polnischer Bankverein w Katowicach, s. 31). Błędy korckJ 
torskie są rzadkie, np. na s. 44 „Germanistionsfond" zamiast „Germanisationsfonci". 
Ponadto nie ma pewności, czy skądinąd bardzo wartościowe zestawie::1ie publi:
kacji wydrukowanych w wydawnictwie mikołowskim, a obejmujące 355 pozycji 
za lata 1879-1914, jest kompletne. Szkoda, że opracowanie zawiera tylko 7 ilu
stracji. 

W sumie praca Ireny Mierzwy zasługuje na wysoką ocenę. Niewiele można 
wysunąć zarzutów pod jej adresem, a niektóre z nich są dyskusyjne. Drobne 
błędy i niedociągnięcia są również nieliczne. Autorka uściśliła wiele faktów, 
inne, błędnie podawane w dotychczasowej literaturze, sprostowała. Wobec znL�z
czenia archiwum wydawnictwa na początku II wojny światowej Autorka musiała 
zadać sobie ogromny trud, aby odtworzyć jego dzieje. Ten trud był jak najbar
dziej celowy, gdyż wydawnictwo Karola Miarki młodszego odegrało wielką r'llę 
w historii polskiej kultury i oświaty, i to nie tylko na Śląsku, ale także w innych 
regionach polskich, a nawet wśród Polonii na emigracji. Praca Ireny Mierzwy 
stanowi bardzo poważny wkład do badań nad dziejami polskiej oświaty i kultury 
ludowej. 

Mieczysław Pater 

S. S c h i m  i t z e k, DROGI I BEZDROŻA MINIONEJ EPOKI. WSPOMNIE
NIA Z LAT PRACY W MSZ (1920-1939), Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1976, 
ss. 480, 4 nlb, 16 ilustr. 

S. Schimitzek przed 1939 r. czynny był w polskiej służbie dyplomatycznej
(najważniejsze funkcje to kierownictwo referatu niemieckiego w wydziale zachod
nim MSZ. a zwłaszcza stanowisko dyrektora administracyjnego w latach 1933-
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1939), w czasie wojny współorganizował wojsko polskie we Francji i kierował 
delegaturą emigracyjnego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Lizbonie 1• 
Po wojnie zajmował się pracą naukową i publicystyką 2. 

Autor pamiętników nie zajmował najbardziej eksponowanych stanowisk w dy
plomacji polskiej. O polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej decydowali ludzie 
piastujący wyższe stanowiska. Wiąże się to z treścią i wartością książki. Dodać 
warto, że istnieją pewne rozbieżności między wspomnieniami wcześniej ogłoszo
nymi a obecnymi s. Wiele fragmentów wspomnień robi wrażenie ocen wygłoszo
nych post factum (zob. np. relacje na temat sprawy czechosłowackiej w polskie.i 
polityce zagranic-mej, s. 24 nn.). 

Swoją postawę na początku okresu niepodległości S. Schimitzek określił na
stc;pująco: ,,zapał patriotyczny [czyli względy natury emocjonalnej - L. S.] prle
słaniał niepowodzenia i zalążki przyszłych klęsk" (s. 14). Ocenę taką odni�ść 
można do wielu innych ludzi tego okresu, do całych grup społecznych, a nawet 
do koncepcji ·polityki zagranicznej. Niekiedy nie było ,i tego zapału. Chodzi tutaj 
o sprawę zasięgu rewindykacji terytorialnych na zachodzie w początkowym okre
sie istnienia II Rzeczypospolitej, a póżniej o rządową politykę i zainteresowanie.
problemem ludności polskiej w Niemczech, szczególnie na terenach przygranicz
nych, skąd pochodziła rodzina S. Schimitzka.

Ważny był także związek między polityką wewnętrzną a zagraniczną i między 
p0lityką wschodnią a zachodnią państwa polskiego. W świetle wspommen 
S. Schimitzka, w owym czasie kierownika referatu niemieckiego, pierwszy prob
lem jest niezmiernie ciekawy. Autor stwierdza, iż w niektórych wypadkach
„polskie władze lerenowe, w swym dążeniu do skrócenia samowoli coraz zuchwalej
podnoszącej głowę mniejszości niemieckiej, nie liczyły się w dostatecznej miet·ze
z wymogami polityki zagranicznej ... szły w ostatecznym rachunku na rękę Berli
nowi i jego pragnieniu osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej"
(s. 124). S. Schimitzek wspomina o swoich interwencjach w odpowiednich resor
tach, przy czym w razie potrzeby „na polecenie dyrektora departamentu politycz
nego [Tadeusza - L. S.) Jackowskiego kilkakrotnie udawałem się do Belwederu,
by tam szefowi gabinetu Piłsudskiego, ppłkowi Józefowi Beckowi, przedstawić
sprawę z naszego punktu widzenia" (s. 154). Ten jednak decyzję· o przedłożeniu
sprawy Piłsudskiemu lub zainteresowanemu ministrowi rezerwowJ dla siebie.
S. Schimitzek pisze też, iż w związku z nie zawsze właściwą polityką Michała
Grażyńskiego wobec ludności śląskiej, co wykorzystywała propaganda niemiecka,
kilkakrotne „moje wyjazdy do Katowic miały na celu przedstawienie bojowemu
i upartemu wojewodzie racji Ministerstwa Spraw Zagranicznych• i wytłumaczenie,
by zarządzenia jego nie dawały podstaw do oskarżania Polski o naruszanie Kon
wencji GenewskiPj czy innych zobowiązań międzynarodowych". Dodaje ponadto,
iż „w interesie mniejszości polc;kiej po drugiej stronie granicy, na Opolszczyźnie,
gdzie należało się obawiać ewentualnie odwetowych zarządzeń władz niemieckich,
w rozmowach z Grażyńskim przychodził mi zazwyczaj w sukurs konsul ger.eraiuy

1 Z tego ostatniego okresu opublikował już wcześniej książkę Na krawędzi
Europy. Wspomnienia portugalskie 1939-1946, Warszawa 1970. 

2 Ogłosił antyrewizjonistyczną książkę na temat rzekomych zbrodni popełnio
nych na ludności niemieckiej: Przeciwko fal.szerstwom, Warszawa 1966; ,,Vertrei
bungsverluste"? Westdeutsche Zahlenspiele, Warszawa 1966; V erite ou fiction? Les 
pertes de la population civile allemande cl. l'est, Warszawa 1966. 

3 Np. w pamiętniku z 1970 r. brak jest informacji o nominacji Autora na sta
nowisko zastępcy naczelnika wydziału zachodniego w dniu 24 VIII 1933 r.; w tych
że wspomnieniach J. Beck już w końcu sierpnia 1933 r. (a nie dopiero września) 
zaskoczył S. Schimilzka propozycją objęcia funkcji dyrektora Departamentu Admi
nistracyjnego. 



248 Recenzje 

w Bytomiu dr Aleksander Szczepański" (s. 156-157). W innym jednakże m1eJscu 
S. Schimitzek -· już jako dyrektor administracyjny - zdaje się bronić w maju
1935 · r. polityki Grażyńskiego, jednego z głównych w tym czasie przeciwników
polityki Becka wobec Niemiec. Przejawiło się to w dezaprobacie Autora wspom
ni�ń· przydzielenia Grażyńskiemu opiekuna w postaci wicewojewody, którym zo
stał zdegradowany z polskiej służby zagranicznej b. konsul w Bytomiu i Opolu
(1929-1932) oraz po krótkiej przerwie w Morawskiej Ostrawie Leon Malhomme.
Dodać trzeba, iż stwierdzona przez S. Schimitzka aktywność Malhomme'a na
Sląsku Opolskim wśród ludności polskiej (s. 237, 380), zorganizowanej w uzależ
nionym od rządu polskiego Związku Polaków w Niemczech, wzmogła krytykę 
polityki kierownictwa tej organizacji przez ludność 4. 

Sprawa związku między wschodnią a zachodnią polityką I-I Rzeczypospolitej 
w świetle wspomnień S. Schimitzka budzi najwięcej wątpliwości. Autor już we 
wstępie zastrzegł się, iż „na żadnym etapie pracy" w MSZ nie miał możliwości 
poczynienia „własnych obserwacji niezmiernie ważnego odcinka polskiej polityki 
zagranicznej" (s. 12), tj. stosunków ze Związkiem Radzieckim, a nawet zetknięcia 
się z tymi sprawami. Prawdą jest, iż czytelnik na pewno nie oczekiwał uzyskania 
ze wspomnień S. Schimitzka analizy stosunków polsko-radzieckich w latach mię
dzywojennych, skoro pracował w wydziale zachodnim i jego placówkach zagra
nicznych. Spodziewał się jednak u.wypuklenia związków między wschodnią a za
chodnią polityką II Rzeczypospolitej, i to tym bardziej, że cytowane wyżej uwagi 
wstępne Autora wspomnień kolidują ze stwierdzeniami w ,innych miejscach pa
miętnika. Wspominając prawie czteroletni pobyt w Departamencie Politycznym 
(1928-1931) S. Schimitzek pisał m. in.: ,,Konieczność orientowania się w otrzymy
wanym obszernym materiale i wiązania ze sobą informacji nadchodzących w róż
nych dniach z różnych placówek wyrabiały szczególny rodzaj pamięci, z któr.ej 
korzystały poszczególne wydziały zwracając się bezustannie do mnie z zapyta
niami, jakie w danej sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało infor
macje, skąd i kiedy. Stawałem się mimo woli jakąś centralną komórką informa
cyjną" (s. 168-169). Nawet jeżeli Autor wspomnie11 przecenił swoją rolę w owym 
czasie, tą jego niewiedza w omawian�j tu sprawie jest chyba udawana. Podobnie 
wygląda też_np. sprawa przemilczania z zasady innych niż rządowe koncepcji 
polityki zagranicznej (i wewnętrznej). Czy sprawy takie mogły ujść uwagi czło
wieka, który od młodości marzył o karierze w służbie zagranicznej? Oczywiśde 
prawem Autora wspomnień było pisać o tym, o czym chciał i co uznał za waż;1e. 
A różnorakich problemów i wątków dostarczył czytelnikowi rzeczywiście dużo, 
urozmaicając je pięknymi opisami podróży, krajobrazów, miast, ludzi (całych 
nawet społeczeństw), spotkań, uroczystości itp. 

Dla dróg i bezdroży polskiej polityki zagranicznej, a szczególnie dla prl;>ble
mów odpowiedzialności za tę politykę, niezmiernie ważna zdaje się być refleksja 
zawarta w końcowej części pamiętnika S. Schimitzka: ,,Byłoby niesprawiedliwością 
wobec wielu kolegów pozostawienie wrażenia, że biernie akceptowali ważkie po
sunięcia zagranicznopolityczne wchodzące w zakres ich kompetencji, a podejmo
wane bez ich udziału.· Możliwości wpływania na korekturę takich kroków w prak
tyce jednak nie istniały nawet dla osób na wyższych szczeblach hierarchii mini
sterialnej" (s. 415). O tym braku możliwości wpływania na kierunek i treść po
lityki zagranicznej decydowało co najmniej kilka czynników. Były to, jak sądzę, 
autokratyczny styl pracy (zaprowadzony, jak chce Autor pamiętnika, przez Becka, 
a realizowany praktycznie już wcześniej, jeśli nie od początku - zob. np. frag-

4 Zob.: L. S m o ł k a, Prasa polska na Sląsku Opolskim 1922-1939, Wrocław 
1976 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 327, Nauki Polityczne 8), passim. 
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menty wspomnień na temat stosunków polsko-czechosłowackich), wspomniany JUZ 
,,zapał patriotyczny", który „przesłaniał niepowodzenia i zalążki przyszłych klęsk", 
wreszcie jakąś rolę odegrać mogły sprawy nadużyć finansowych, których nie 
ujawniano na zewnątrz resortu. W jaskrawych wypadkach defraudanta zwalniano 
ze służby zagranicznej bez przekazywania jednak sprawy prokuratorowi. Sprzy
jało to doraźnie uległości podwładnych, a po klęsce wrześniowej umożliwiło nie
którym mienić się „ofiarami politycznymi sanacji" (s. 355). 

Leonard Smolka 

R. H a j d u k, POGMATWANE DROGI, Warszawa 1976, ss. 327, 5 nlb, 24
ilustr. 

Bolesne doświadczenia II wojny światowej i niewiedza szerokich odłamów 
opinii o Polakach zamieszkujących w latach międzywojennych pogranicze polsko
-niemieckie spowodowały, iż martyrologię społeczeństwa długo utożsamiano tylko 
z prześladowaniami obywateli przedwojennego państwa polskiego, głównie ludności 
polskiej i żydowskiej. Zapominano przy tym, iż hitlerowskie metody ekstermi
nacji ludności, przed zastosowaniem ich w okupowanej Polsce (Generalnej Guber
ni) i innych krajach okupowanych, wypróbowywane były na przeciwnikach hitle
ryzmu w Niemczech juź na długo przed wybućhem II wojny światowej. Objęto 
nimi część narodu polskiego zamieszkałą „na swoim wśród obcych" w Niemczech, 
czyli Polaków-obywateli Trzeciej Rzeszy. Uważani byli oni niejednokrotnie za 
bardziej niebezpiecznych dla Trzeciej Rzeszy nawet od komunistów niemieckich, 
ponieważ istniało państwo polskie. Ponadto po wybuchu II wojny światowej 
status państwowy Polaków na ziemiach tzw. wcielonych do Rzeszy (Pomorze, 
północna część Mazowsza, powiaty Suwałki i Augustów, tzw. Kraj Warty -
rejencja inowrocławska, kaliska i poznańska, Górny $ląsk z Zagłębiem Dąbrow
skim i zachodnią częścią województwa krakowskiego oraz Zaolzie) utożsamił się 
z poloteniem ludności polskiej zamienkałej przed 1 IX 1939 r. w państwie nie
mieckim. Pod tym względem sytuacja mieszkańców terenów okupowanych w Pols
ce, tj. Generalnej Guberni (95 tys. km2 i ok. 12,5 mln ludności), była korzyst
niejsza. 

Wiedza o Polakach w Rzeszy poszerzona została w ostatnich kilkunastu la
tach wynikami badań naukowych szczególnie ośrodków: wrocławskiego, opolskiego, 
k11towickiego, poznańskiego i olsztyńskiego. Istnieją jednak nadal jeszcze nie dość 
zbadane problemy. Jednym z nich jest zagadnienie przymusowego udziału Pola
ków w armii niemieckiej. Jeżeli udział Polaków w armiach państw zaborczych 
przed 1918 r. ułatwił niewątpliwie zorganizowanie wojska, a nawet państwa 
polskiego w 1918 r. 1, i był zjawiskiem powszechnym nie wywołującym konster
nacji społeczeństwa polskiego jako całości, to inaczej wyglądała sprawa udziału 
Polaków w armii niemieckiej w okresie hitlerowskim, mimo iż część przymusowo 
wcielonych do niej Polaków zdołała zasilić szeregi polskiego i międzynarodowego 
ruchu oporu oraz szeregi armii koalicji antyhitlerowskiej (np. według stanu na 
dzień 1 VII 1945 r. spośród 202 tys. żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zacho
d:de 90 tys. stanowili właśnie polscy wehrmachtowcy). 

1 „W Polsce powstanie wojska wyprzedzało moment zorganizowania państwa,
było »punktem krystalizacyjnym dla naszej państwowości«". P. S t  a w e c k  i, Kit
ka uwag o roli wo;ska w procesach integracy;nych i dezintegracy;nych II Rzeczy
pospolite; (Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX-XX w. Pod red. H. Zie
li11skiego, Prace XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Toruń, wrzesień 
1974 r., Wrocław 1976, s. 194). Podobnie było również w latach 1944-1945. 
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Powyższe refleksje związane są z ukazaniem się książki R. Hajduka, działacza 
społeczno-politycznego na Śląsku Opolskim, podejmującego już od dłuższego czasu 
w różnorakich szkicach i książkach o charakterze publicystycznym problematykę 
przeszłości i teraźniejszości śląska oraz wzajemnych związków między nimi 2• 
Siłą rzeczy zainteresowania R. Hajduka nie mają charakteru lokalnego i regional
nego. Wchodzą bowiem w zakres stosunków polsko-niemieckich. Dobrze się za
tem stało, iż Pogmatwane drogi ukazały się w centralnej oficynie wydawniczej 
(Wydawnictwo MON) w nakładzie ponad' 8 tys. egz. 

Książka R. Hajduka poprzedzona jest krótkim wstępem Janusza Przymanow
skiego. Użyte w nim rozróżnienie między Śląskiem a Opolszczyzną jest jakimś 
nieporozumieniem; Sląsk Opolski jest bowiem częścią Śląska. Dlatego. też warto 
zwrócić uwagę terminologiczną, by w przyszłości używać piękniej brzmiącego od 
„Opolszczyzny·• określenia i bardziej prawidłowego, tj. Śląsk Opolski. Dziwacznie 
brzmiałoby np. nkreślenie Górnego śląska „Katowicczyzną", Śląska Cieszyńskie
go - .,Cieszyńszczyzną", a Dolnego Śląska - ,.Wrocławszczyzną". Nieporozum:e
niem jest również fragment okładkowej reklamy treści książki R. Hajduka. Za
wężono w nim zagadnienie przymusowej służby w Wehrmachcie tylko do Pola
ków-mieszkańców Sląska Opolskiego, pomijając inne skupiska rodzime ludności 
polskiej w przedwojennych Niemczech i Polaków z ziem tzw. wcielonych do 
Rzeszy po 1 IX 1939 r. Należy żywić nadzieję, iż potknięcia te zostaną usunięte 
w drugim wydaniu pożytecznej książki R. Hajduka. Właśnie ze względu na pu
blicystyczny jej charakter i związany z nim jej większy zasięg społeczny niż 
książki naukowej powinno się unikać, jak sądzę, takich nieporozumień. 

Podobnie ma się rzecz z inną sprawą, o którą „pretensję" można już mieć 
nie tyle do wydawcy, ile do Autora, skądinąd obeznanego ze złożonym charak
terem problematyki ludności polskiej w Niemczech. Zagadnienie to potraktował 
Autor (chodzl głównie o pierwsze rozdziały książki) jedynie przez pryzmat Związ
ku Polaków w Niemczech (ZPwN), pomijając ugrupowania tzw. opozycyJne 
(chrześcijańskodemokratyczne ze Związkiem Polaków na Śląsku i socjaldemokra
tyczne). Pominął też ludność polską z różnych powodów nie zorganizowaną w po
litycznych organizacjach narodowyC'h polskich. Wymieniając „Silesię Superior" 
i niektórych działaczy polskich tzw. opozycyjnych, Autor nie określił ich stano
wiska wobec kierownictwa politycznego ZPwN. Nie sądzę bynajmniej, iż sprawy 
te należało omówić w książce R. Hajduka szeroko. Wystarczyło je tylko zasygna
lizować. Proponowane ujęcie pozwoliłoby silniej uwypuklić jedność Polaków przy
musowo wcielonych do armii niemieckiej. Tę jedność, o której pisał Autor - za 
Zbigniewem Załuskim - jeśli chodzi o społeczeństwo w Generalnej Guberni, 
tzn. jedność „w jednej kwestii, kwestii niepodległości, w kwestii stosunku do 
najeźdźcy - Niemiec hitlerowskich" (s. 96). W związku z tym należało też pod
kreślić, iż antypolska polityka hitlerowska w równym stopniu dotknęła nie tylko 
zwolenników ZPwN, ale i przeciwników politycznych jego kierownictwa oraz lud
ność polską politycznie nie zorganizowaną. Wyjaśniałoby to doskonale fakt uczest
nictwa byłych polskich wehrmachtowców w ruchu oporu różnych orientacji idE>o
logicznych i politycznych oraz w różnych armiach koalicji antyhitlerowskiej. 
Proponuję też w drugim wydaniu książki położyć większy nacisk na szukanie 
powiązań i analogii z działalnością antyhitlerowską w Generalnej Guberni i innych 
krajach okupowanych. Pogmatwane drogi z punktu widzenia ich bohaterów l:>yły 
drogami prostymi, wiodącymi wprost do wyzwolenia narodowego. 

Leonard Smolka

2 Częściowy zestaw publikacji R. Hajduka w: Ru.eh poiski w Niemczech w la
tach 1922-1939. Bibiiografia, oprac. H. Lipka, A. Mroczkowska, E. Wyglenda, 
Opole 1972. 
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D. T o m  c z y  k, PRZEŁAMANIE LINII ODRY W 1945 ROKU PRZEZ ARMIĘ
RADZIECKĄ NA $LĄSKU OPOLSKIM, Opole 1976, ss. 247. 

Nakła<:fem Instytutu Sląskiego w Opolu ukazała się kolejna praca podejmująca 
pl'oblematykę walk wyzwoleńczych Armii Radzieckiej na $ląsku w końcowej 
fazie II wojny światowej. Autor skoncentrował w niej wprawdzie uwagę na ope
racjach wojsk 1 i 4 Frontów Ukraińskich, zmierzających do przełamania linii 
Odry na obszarze byłego województwa opolskiego, niejednokrotnie wykracza jednak 
poza temat zakreślony w tytule (nb. niezbyt zręcznym) książki, którą przeto można 
traktować jako próbę monografii wyzwolenia Opolszczyzny. Zasadniczy temat zo
stał roiwinięty w sześciu rozdziałach, poprzedzonych omówieniem literatury przed
miotu i uzupełnionych kilkoma aneksami oraz wykazem poległych żołnierzy ra
dzieckich na obszarze 7 nadodrzańskich powiatów. 

W hitlerowskich planach strategicznych z lat 1944/1945 Odra miała stanowić 
szczególni€ ważną linię obrony. Słusznie tedy roz,począł Tomczyk swe wywody od 
scharakteryzowania niemieckich umocnień w środkowym i górnym biegu rzeki 
oraz przygotowań do obrony Sląska Opolskiego. Kolejne rozdziały zapoznają z po
szczególnymi fragmentami drugiej fazy operacji wiślańsko-odrzańskiej wojsk ra
dzieckich: wyjściem głównego zgrupowania uderzeniowego 1 Frontu Ukraińskiego 
nad Odrę, wyzwoleniem prawobrzeżnego Opola, zmaganiami o zdobycie i rozs1e
rzenie przyczółków odrzańskich w rejonie Brzegu i Ciska. Ostatnie dwa rozdziały 
informują o przebiegu operacji opolskiej i zdobyciu Raciborza oraz o przełamaniu 
linii górnej Odry przez wojska 4 Frontu Ukrail1skiego, zapoczątkowanym walkami 
o przyczółek w rejonie Tworkowa. Przy opisie działa11 bojowych ukazane zosteły
zarówno operacje wielkich związków taktycznych, jak i walki pododdziałów; po
dano też liczne przykłady bohaterstwa żołnierzy radzieckich, spośród których ok.
100 oftzymalo zaszczytny tytuł Bohatera Związku Radzieckiego. Opis jest zatem
urnzmaicony, aczkolwiek bardzo częst6 niejako żywcem przejęty z odpowiednich
historii dywizji czy zbiorów przykładów bojowych.

Rodzi si� pytanie, w jakim stopniu praca Tomczyka poszerza naszą wie:lzę 
o działaniach Armii Radzieckiej na Sląsku w 1945 r. Gdyby przyjąć, że jest ,111a
przeznaczona dla szerokiego odbiorcy i spopularyzowania wiedzy o wkładzie ra
dzieckiego żołnierza w przywrócenie Macierzy ziem piastowskich, wówczas jej
walory są niewątpliwe. Książka stara się zapoznać czytelnika polskiego z dorob
kiem krajowej i zagranicznej - radzieckiej i zachodniej - historiografii oraz
wydobyć z niej istotne dla tematu szczegóły. Z drugiej strony łatwo jednak za
uważyć, iż mamy do czynienia ze zwykłą kompilacją, i to bynajmniej nie całej
literatury przedmiotu. Uwagi Autora uszły liczne wspomnienia radzieckich do
wódców różnego szczebla, jak chociażby generałów Sztemienki, Moskalenki ,•zy
Sandałowa; daleko niepełny jest rejestr wykorzystanych monografii o szlaku
bojowym radzieckich i niemieckich jednostek walczących na Górnym $ląsku. Po
ważnym mankamentem jest pominięcie tak podstawowych OP.racowań, jak np.
historii 38, a zwłaszcza 59 Jl(. mii radzieckiej, czy niewykorzystanie Dziennika 

działań wojennych Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu. Zdecydowanie większą
uwagę winien był Autor poświęcić prasie radzieckiej i niemieckiej z 1945 r. W tym
stanie rzeczy opinia Autora, iż „stan badań nad dziejami wyzwoleńczymi Armii
Radzieckiej na Sląsku Opolskim jest niezadowalający", musi zostać zmodyfiko
wana; już prześledzenie zawartości prac wykorzystanych przez Tomczyka dowo
dzi, jak niesłuszna jest jego opinia o skromnym dorobku radzieckiej litf'ratury
historycznowojskowej.

Zasługą Autora pozostanie opublikowanie wykazu żołnierzy radzieckich po
ległych w walkach nad Odrą oraz danych ewidencyjno-statystycznych o wyso-
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kości strat Armii Radzieckiej, opartych na protokołach powojennych ekshumacji. 
Zaprezentowane materiały należy uznać za cenne uzupełnienie opisów działań 
bojowych; dowodzą one też niezwykle zaciętego i krwawego charakteru walk nad 
Odrą. Wątpliwość budzi jedynie celowość przytaczania polskich odpowiedników 
stopni wojskowych obok stopni radzieckich; kwestię tę można było wyjaśnić 
w przypisie. 

Konstrukcja pracy jest prz�jrzysta. Opowiadałbym się jednak za połączeni�m 
wstępu z rozdziałem pierwszym, gdyż omówienie literatury przedmiotu należy 
przecież do utartych elementów wstępu. Dalszą sugestię zgłosiłbym do rozdz. II, 
mianowicie chodzi nie tylko o przytoczenie bardziej konkretnych informacji o bu
dowie niemieckich umocnień na Śląsku Opolskim, ale zwłaszcza o omowienie 
problematyki przygotowań do ewakuacji ludności cywilnej i realizacji taktyki 
„spalonej ziemi". Z rozdz. III można było wyłączyć partię traktującą o wyzwole!liu 
prawobrzeżnej części Opola (s. 39-57), jako że stanowi zamkniętą całość. W roz
dziale IV zabrakło choćby wzmianki o krwawych zmaganiach na przyczółku w re
jonie Krapkowic (wsi Dobra) około 25 I 1945 r. Wreszcie w rozdziale V nieodzow
ne było silniejsze zaakcentowanie niemieckiego natarcia z 8 marca, zmierzającego 
do zlikwidowania przyczółka 59 i 60 Armii w rejonie Podlesia-Ciska. 

W opisie działań wojennych Autor konsekwentnie przytacza pełne nazwy jed
nostek wojskowych; w rezultacie znajdujemy w tekście przykładowo takie ter
miny, jak „22 pułk powietrzno-desantowy gwardii 9 Dywizji Powietrzno-Desanto
wej Gwardii" itp., wprawdzie ścisłe, lecz nazbyt tasiemcowe. Myślę, że z powo
dzeniem można było zastosować bądź system używany w literaturze historyczno
wojskowej (= 22 p. pow. des. gw. 9 DPow. Des. gw. lub 22 pułk 9 DPow. Des. gw.), 
bądź zlikwidować przymiotniki przy oznaczeniu pułków; tekst zyskałby w ten 
sposób znacznie na przejrzystości. W tym samym kierunku idzie uwaga o zbytecz
nym wielokrotnym powtarzaniu imion radzieckich dowódców i żołnierzy, np. imię 
(bądż jego skrót) generała Zadowa znaleźć można na s. 10, 29, 32, 34, 37, 62 i 70; 
a nie jest to bynajmniej przykład odosobniony. 

Ostatnie dwie uwagi prowadzą do wniosku, że w pracy Tomczyka nieodzowne 
było zamieszczenie O. de B. jednostek radzieckich walczących na Sląsku Opolskim 
i przytoczenie nazwisk ich dowódców; pozwoliłoby to uniknąć wielu niepotrzebnych 
powtórzeń i rozpisywania nazw jednostek. 

Sledzenie przebiegu działań wojennych ułatwiają odpowiednie szkice i mapy. 
W pracy jest ich 6; odnoszą się one - nie licząc szkicu o ogólnym położeniu 
wojsk 1 Frontu Uraińskiego w dniu 15 III 1945 r. - do działań o lokalnym 
znaczeniu i wszystkie zostały przejęte z istniejących opracowań. Od Autora nale
żało oczekiwać opracowania mapy ukazującej kolejne etapy przełamania linii 
Odry. 

Z obowiązku recenzenta wskazać muszę wreszcie kilka drobnych błędów 
merytorycznych (aczkolwiek korekcie też można zarzucić parę uchybień). I tak 
przemianowanie Grupy Armii „A" nastąpiło już 15 I 1945 r. (s. 25); Schorner 
został feldmarszałkiem dopiero w kwietniu 1945 �(s. 43); w walkach na Górnym 
Sląsku nie było niemieckiej 97 dywizji strzelców górskich (s. 109), ani też w nie
mieckiej 371 dywizji piechoty nie było 67 pułku piechoty (s. 142); nieprawdziwe 
jest stwierdzenie 0 formacjach SS w garnizonie Raciborza (s. 154). 

W przedstawionej recenzji uwagi krytyczne przeważyły, nie zmierzają one 
jednak do podważenia walorów poznawczych pracy Tomczyka; sformułowano je 
z myślą o dostarczeniu Autorowi materiału do przemyśleń. Już w obecnej formie 
omawiana książka odpowiada szerokiemu zapotrzebowaniu społecznemu na litera
turę z dziejów II wojny światowej. 

Alfred Konieczny 
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B. P o t y r a ł a, KSZTAŁTOWANIE SIĘ KADRY NAUCZYCIELSKIEJ LI
CEÓW OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NA DOLNYM SLĄSKU (Sobótka, 1970, nr 3, 

s. 471-489); t enż e, ROZWÓJ SREDNIEGO SZKOLNICTWA OGÓLNOKSZTAŁ
CĄCEGO NA DOLNYM SLĄSKU W LATACH 1945-1966 (Rocznik Wrocławski,
t. XIII, 1970, s. 115-145); B. P o t y r a ł a, W. S z 1 u f  i k, SZKOLNICTWO OGÓL
NOKSZTAŁCĄCE NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH W LATACH
1945-1970, Wrocław 1972, ss. 381.

Mimo że od początków organizowania średnich szkół ogólnokształcących na 
Dolnym Sląsku minęło już 30 lat, nie posiadamy dotąd pełnego i wszechstronnego 
ujęcia ich działalności. Omawiane prace świadczą, że problem ten trafił na warsztat 
historyków oświaty. 

Jako długoletni pracownik Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, 
który brał bezpoś,:edni udział w organizowaniu i kierowaniu dolnośląskim średnim 
szkolnictwem ogólnokształcącym, a potem zajmował się jego historią 1, pragnę 
zgłosić pewne uwagi, zaznaczając, że ograniczę się do wrocławskiego okręgu szk0l
nego. 

Chociaż w pracach tych podniesiony został problem kadr, a nawet zwrócono 
na niego baczną uwagę, nie dokonano jednak oceny nauczycieli pod kątem widzenia 
ich pracy dydaktycznej i wychowawczej, choć są do tego materiały źródłowe 
w archiwach poszczególnych szkół. Nie uwzględniono też roli dyrektorów jako 
wychowawców kadr nauczycielskich i jako organizatorów szkół. 

Pisząc o początkach dolnośląskiego szkolnictwa ogólnokształcącego B. Potyrała 
stwierdza, że miało ono inną strukturę niż na innych ziemiach polskich (Rozwój ... , 

s. 120), gdy w rzeczywistości tworzone było od podstaw według wzorów obowiązu
jących w całym kraju (tak też pisze Autor w następnych pracach, np. P o tyr a ł a,
S z 1 u f i k, op. cit., s. 356).

Według Autora pionierską pracę organizowania gimnazjów i liceów rozpoczęto 
na Dolnym Sląsku w końcu lipca 1945 r., a kierował nią Pełnomocnik Rządu na 
obszar Dolnego Sląska, powiatowi zaś pełnomocnicy mianowali dyrektorów i po
woływali nauczycieli (P o t  y r a ł a, Rozwój ... , s. 120). W rzeczywistości pracę za
początkował pierwszy kierownik Wydziału Oświaty Z. Olechowski, który w czerw
cu 1945 r. polecił inspektorom rejestrować uczniów do gimnazjów i liceów. oraz 
nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w szkołach tego typu 2. Fakty 
powoływania dyrektorów przez powiatowych pełnomocników należały do wyjąt
ków, a nie były regułą. Mianowanie dyrektorów przeprowadzało tylko Minister
stwo Oświaty, i to dopiero od 1946 r. 3 Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocław
skiego (dalej skrót: KOS Wr.) nie powstało 1 IX 1945 r., gdyż jak wskazuje ko
respondencja szkół z Kuratorium, istniało ono wcześniej, mając swoją siedzibę 
w Legnicy 4. . 

Trudno dociec, na jakich sprawozdaniach KOS Wr. Autor oparł twierdzenie, 
że dopiero w październiku 1945 r. gimnazja i licea ogólnokształcące na Dolnym 

1 J. D u  d e k, Stan i potrzeby szkolnictwa średniego ogólnokształcącego na
Dolnym Sląsku, Warszawa 1959; t e  n że, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące dla 
mniejszości narodowych na Dolnym Stąsku, (Sobótka, 1971, nr 1). 

2 J. M i  c h a l  s k a, Z dziejów obejmowania władzy na Dolnym Sląsku kwie
cień-sierpień 1945 r. Wybór źródeł (Teki Archiwalne, X, 1966); Z. O 1 e c h  o w s k i, 
Początki szkolnictwa na Dolnym Sląsku (Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych, 
Poznań 1970, s. 387). 

s Dziennik Urzędowy Min. Ośw., 1946, nr 12, poz. 412. 
4 Pismo Dyrekcji Państw. Gimnazjum i Liceum w Kłodzku z 24 VIII 1945 r. 

nr 5/45 do KOS Wr. w Legnicy. 
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Śląsk1;1 rozpoczęły swoJ pierwszy rok nauczania s. Kroniki szkolne, księgi proto
kołów posiedzeń rad pedagogicznych �. wypowiedzi dyrektorów zawarte w ankie
tach z okazji 10-lecia dolnośląskich liceów ogólnokształcących 1 i sprawozdania 
KOS Wr. w Legnicy z działalności Wydziału Szkół średnich e stwierdzają, że 
naukę rozpoczęto prawie we wszystkich szkołach w pierwszych dniach września 
1945 r., zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty. Z pewnym opóźnieniem 
uczyniły to tylko szkoły w Kamiennej Górze, Karpaczu, Strzelinie i Trzebnicy. 

Podana liczba szkół ogólnokształcących w r. szk. 1945/46 nie zgadza się z ów
cze�nym stanem, gdyż w granicach woj. wrocławskiego było 19 szkół państwo

-wych i 5 prywatrlych, a VITięc razem 24, a nie 23. Szkoła 24 została zorganizowana 
w marcu 1946 r. jako Gimnazjum Miejskie w Chojnowie 9. Wszystkie one, tak 

_państwowe, jak i prywatne, były szkoła�i koedukacyjnymi, nawet Gimnazjum 
Salezjanów w Twardogórze 10. 

Brak należytej orientacji w pionierskim okresie wykazał Potyrała przy posługi
waniu się nazwiskami dyrektorów pionierów, bo na 27 nazwisk tylko 6 dobi·ał 
trafnie i powiązał należycie z siedzibą ich działalności. Nie wiadomo ponadto, dla
czego i skąd wzięły się wśród wymienionych przez Autora dyrektorów nazwiska 

. nieznane i p.iczym z okresem pionierskim nie związane, jak M. Zaręba (Kłodzko), 
S. Jastrzębski (Oleśnica), K. Starościak (Wałbrzych) (P o t y  r a l  a, Rozwój ... , s. 124,
przypis 14).

W tabelach przedstawiających rozwój liczbowy dolnośląskiego szkolnictwa 
. średniego ogólnoksżtałcącego w latach 1945-1966 istnieją niedociągnięcia li. 

Autor poprawnie scharakteryzował bazę materialną dolnośląskich szkól ogól, 
. .n0kształcących. Jedynie szczegóły odnoszące się do warunków lokalowych III Pań
,stwowego Gimnazjum i Liceum we Wrocławiu nie są zgodne z opinią jego organi
zatora i długoletniego dyrektora A. Zięby 12• 

· Sporo usterek posiada ustęp traktujący o sieci szkół średnich ogólnokształcą
cych okręgu wrocławskiego (P o t y r a  la, Rozwój ... , s. 126 nn.). Wynikają one 
z nieuwzględnienia zmian w podziale administracyjnym (np. Autor wprcwad1.ił 
powiaty grodzkie, zanim one powołane zostały do życia) u. W r. szk. 1945/46 sieć 

.szkół średnich ogólnokształcących na Dolnym Śląsku w granicach przyjętych przez 
Potyrałę objęła swoim zasięgiem poza m. Wrocławiem 21, a nie 18 powiatów. 
W tym czasie 7, a nie 8 powiatów - jak autor podaje - nie posiadało szkół typu 

_-gimnazjum i liceum ogólnokształcącego t4. 

5 P o t y r a ł a, Rozwój ... , s. 121, przyp. 8, powołuje się na sprawozdania KOS 
Wr. za lata 1945/46 i 1946/47, które miały znajdować się w arch. KOS Wr. Nie 
znalazłem ich w czasie kwerendy. 

e Materiały z przeprowadzonych wizytacji. 
; Materiały w posiądaniu Autora recenzji. 
• Pismo do Min. Ośw. z 7 IX nr 818/45.
0 P o t y r a ł a, Rozwój ... , s. 122, nie wymienia jej Autor w przyp. 9. 
10 Materiały powizytacyjne, oparte na dokumentacji poszczególnych szkól an

.kietach dyrektorów z okazji 10-lecia. 
11 Np. w latach 1945-1948 województwo miało 29 szkół, a nie 32; miasto 

Wrocław miało tylko 4 szkoły; Autor powołuje się na sprawozdania KOS Wr., 
które miały znajdować się w WAP Wr. Tych ma,teriałów w WAP Wr. nie ma. 
Uwaga ta odnosi się też do przyp. 28, 29, 30. 

12 A. Z i ę b  a, T-rudny -rok pie-rwszy III LO we W-roclawiu, Wrocław 1971, 
s. 8-9.

13 Dz. Ustaw z 28 VI 1946, nr 28, poz. 177.
14 Przy wyliczaniu powiatów nie posiadających w r. szk. 1947/48 gimnazjów 

i liceów opuszczony został lubiński, który dopiero w r. szk. 1S48/49 w oparciu 
o istniejące dwie klasy VIII w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizował rozwojową
11-latkę. Ankieta dyrektora z okazji 10-lecia LO.
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Z mylnych wyliczeń na s. 125, 126, 127 wynikają dalsze na s. 128, 130. Związane 
są one z rozwojem szkolnictwa średniego ogólnokształcącego na terenie woj. 
wrocławskiego w latach · 1948/49-1958/59. W okresie wymienionego 10-lecia KOS 
Wr. zorganizowało nie 20, ale 26 szkól tego typu. Z tej liczby 9 powstało we Wro-
cłc1wiu (nr IV-XII) 1s. 

Zaznaczyć należy, że wywody Autora o rejonach i ośrodkach nie przyczyniają 
się do wyjaśnienia istoty budowy sieci szkół średnich ogólnokształcących. Wy
dz.iał II KOS Wr. organizując szkoły w poszczególnych powiatach brał pod uwagę 
stosunki gospodarczo-społeczne i demograficzne, kładł nacisk na zbliżenie ich do 
ośrodków robotniczych, takich np., jak Bielawa, Bogatynia, Dzierżoniów, Kowa:·y, 
Swiebodzice i Wałbrzych, dbając równocześnie o ich świeckie cblicze. Zakładane 
od z:. szk. 1948/49 średnie szkoły ogólnokształcące TPD, których istnienia Potyrała 
nawet nie sygnalizuje, odegrały do 1956/57 bardzo ważną rolę w budowie sieci 
szkół średnich ogólnokształcących na Dolnym Sląsku 10. 

Autor przy rozpatrywaniu sieci dolnośląskich szkół średnich zupełnie pominął 
:,:agadnienie lokalizacji szkół dla mniejszości narodowych 11. 

Zastrzeżenia można zgłosić do mapek (P o t  y r a ł a, Rozwój ... , s. 133, 134). Nie 
posiadają one nazw powiatów i dlatego są trudne do odczytania. Błędnie podana 
jest w nich liczba szkół w powiatach trzebnickim (była w nim tylko 1) i dzierżo
niowskim (3) 1s. 

Niedociągnięcia zawarte w omawianym artykule znalazły się też w pracy na
pisanej' przez B. Potyrałę i W. Szlufika. W porównaniu z poprzednimi publikacja
mi opracowane przez B. Potyrałę rozdziały należy uznać za duży dorobek Auto;·a. 
Orientuje się on świetnie w poruszanych zagadnieniach. Ale i do tej publikarji 
można poczynić kilka uwag szczegółowych. I tak np. w Kożuchowie 1 w Żaga
niu nie było w 1945 r. szkoły średniej ogólnoksztalcąćej. W Żaganiu powstała ona 
dopiero w r. szk. 1946/47, a Kożuchów przez cały czas należenia do woj. wrocław
skiego nie posiadał gimnazjum i liceum. Istniało ono natomiast w Nowej Soli 19. 
Powoływanie się Autora na sprawozdania KOS Wr. za lata 1945-1947 (WAP Wr.) 
jest zbyt swobodne. Dodać również należy, że w swych wyliczeniach Autor po
minął Gimnazjum w Sławie SL (pow. głogowski), istniejące od września 1945 r. 
Nieścisłe jest też stwierdzenie, że gimnazjum w pow. szprotawskim zorganizowano 
w r. 1947/48, gdy w rzeczywistości było ono upaństwowione przez Ministerst·No 
Oświaty już w r. 1946/47 (s. 207, przyp. 44). Podana struktura organizacyjna Kura
torium (s. 65, przyp. 95) jest błędna. Nie zawiera jej też Dz. Urz. Min. Ośw. 1946 r. 
nr 11, na który się Autor powołuje. Drobnych nieścisłości jest więcej (s. 22, 31, 160, 
161, 213, 216), ale w minimalnym stopniu zniekształcają one rzeczywistość. 

Publikacje B. Potyrały o szkolnictwie średnim ogólnokształcącym na terenie 
Dolnego Sląska nie uwzględniły wielu bardzo istotnych zagadnień z tą tematyką 
związanych. Zostało więc jeszcze wiele problemów do opracowania. 

Jan Dudek 

15 Materiały własne z przeprowadzonych lustracji i wizytacji. 17 szkół było 
v,• następujących miejscowościach: Bielawie, Bogatyni, Cieplicach, Dzierżoniowie II, 
Kłodzku - 11-latka oprócz istniejącego LO, Kowarach, Legnicy II, Lubinie, Mirsku, 
Swiebodzicach, Swidnicy II, Twardogórze, Wałbrzychu II, III, IV, Ziębicach i Zło
toryi. 

18 Archiwum Okręgu TPD Wrocław, teczka 47, s. 81 i Arch. XII LO, wykaz 
uczniów 1 oddziałów. 

17 D u d e k, Szkoinictwo średnie ogótnoksztalcące dta mniejszości narodowych ... 
18 Doinośiąski rocznik statystyczny, 1963, s. 211. 
19 Mater:ały własne. 
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WYPISY DO DZIEJÓW ZIEMI OPOLSKIEJ, pod red. F. Hawranka. Wypisy 
do dziejów Brzeskiego, [oprac.] F. Hawranek, Cz. Nowiński, L. Izbiński, L. Topo
rowski, Opole 1976, ss. 276; Wypisy do dziejów ziemi prudnickiej, [oprac.] F. Ha
wranek, B. Cimała, Opole 1976, ss. 241. 

Dotychczas ukazało się 8 tomów wypisów, 
1

z których 6 doczekało się recenzji 1. 
Omówienie jak i ocenę tego typu publikacji powinno przeprowadzić się nie tylko 
z naukowego, ale i dydaktycznego punktu widzenia. Wydawnictwo to, opracowane 
przez kilku Autorów, charakteryzuje zróżnicowany sposób ujęcia problematyki 

poszczególnych tomów, z uwzględnieniem bądź bez uwzględnienia zasad dobo.m 
tekstów (zasada naukowa, psychologiczno-dydaktyczna). 

Recenzowane tomy - podobnie jak 6 pozostałych - składają się z dwóch 
wyodrębnionych treściowo części. W części pierwszej F. Hawranek przedstawia 
dzieje Sląska od początku osadnictwa ludzkiego do czasów współczesnych, a na
stępnie zamieszcza wypisy do dziejów Opolszczyzny od Wiosny Ludów do czasów 
współczesnych. Część druga została zatytułowana kolejno: .,Zarys dziejów Brzegu 
i ziemi brzeskiej", .,Zarys dziejów ziemi prudnickiej" oraz „Dzieje Brzegu i ziemi 
brzeskiej w wypisach", .,Dzieje ziemi prudnickiej w wypisach". Autorzy poprze
dzają swą pracę wstępem kierowanym do czytelnika, niemniej jednak nie za
mieszczają wskazówek metodycznych dla nauczycieli. Celowość takiej informacji 

wyjaśniającej rolę opracowania oraz zawierającej dodatkowe wskazówki i sugestie 
wydaje się bezsporna. Autorzy nie informują także, czy zawarty w tomach zestaw 
tekstów został zweryfikowany w procesie dydaktycznym. Omawiane tomy zawierają 
95 tekstów ilustrujących wydarzenia z historii miasta Brzegu i ziemi brzeskiej 
oraz 83 teksty z historii ziemi prudnickiej. Dokumentacja w tomach jest dość 
obszerna, pochodzi głównie z wydawnictw drukowanych, rzadziej z archiwów. 
Strona edytorska jest wzorowa, odnosi się to przede wszystkim do elementów wy
jaśniających proweniencję tekstów. 

Bardzo istotne dla dydaktyki jest zamieszczenie pod większością tekstów ze
stawu pytań pozwalających sprawdzić stopień opanowania treści danego tekstu. 
Na ogół pytania te nie pomijają faktów historycznych, mają na uwadze wiązanie 
wiadomości wcześniej poznanych przez uczniów z nowymi, pobudzają do szukania 
przyczyn i skutków procesów i zjawisk historycznych, przyczyniają się do utrwa
lania wiadomości uczniów. Pytania mogą być zastosowane na każdym etap:e pro
cesu nauczania historii. Nauczyciel powinien z nich korzystać w sposób przemyśla
ny, kierując się przy tym ogólnymi wskazaniami metodycznymi, zachowując rów
nocześnie do nich własny, krytyczny stosunek. Wśród pytań brak poleceń, np. 
wytłumacz, odszukaj, streść, a także pytań odnoszących się do ilustracji i danych 
statystycznych zawartych w tomach; ponadto część pytań jest sformułowana zbyt 
trudno dla uczniów szkoły średniej, nie mówiąc o podstawowej. 

Zestawione przez Autorów teksty mogą z powodzeniem uzupęłniać znany

uczniom materiał rzeczowy z zakresu historii Sląska Opolskiego i miasta Brzegu

oraz Prudnika, pomagać w prowadzeniu dyskusji i w pracy domowej ucznia, wy

woływać żywe zainteresowanie przedmiotem. 

Można wyrazić nadzieję, że seria „Wypisy do dziejów ziemi opolskiej" doczeka

się kontynuacji. 

Włodzimierz Kaczorowski 

1 Por. rec. R. Gellesa, D. Matwijowskiej i G. Pańko, .,Sobótka", 1976, nr 3, 
s. 496-499; W. Kaczorowskiego, .,Wczoraj, Dzisiaj, Jutro", 1976, nr 3, s. 69-74.
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SZKICE NYSKIE. STUDIA I MATERIAŁY, t. I, pod red. Z Kowalskiego, 

Opole 1974, ss. 267. 

Według zapowiedzi w przedmowie nowe wydawnictwo zamieszczać ma prace 

naukowe i popularnonaukowe, źródła, bibliografie, wspomnienia, recenzje i inne 

materiały, dotyczące zarówno historii, jak problemów aktualnych. W t. I zwraca 
uwagę studium K. Kalinowskiego Barokowa architektura Nysy. Autor zaj
muje się Nysą od dawna, ostatnio opublikował artykuł o barokowym kościele 

pojezuickim 1• W omawianym studium uwzględnił prawie wszystkie budowle ba

rokowe, z wyjątkiem kościoła Bożogrobowców, któremu zamierza poświęcić osobną 
rozprawę 2• Praca oparta jest na obfitej literaturze (także na opracowaniach nie

publikowanych) oraz na drukowanych źródłach 3• Konfrontacja tak licznego ma

teriału pozwoliła zweryfikować i uściślić daty powstania poszczególnych obiek

tów oraz autorstwo projektów architektonicznych, jak również potwierdzic; bądź 

wykluczyć udział muratorów Sląska, tak rodzimych, jak i przybyszów z innych 

krajów, w realizacji nyskich przedsięwzięć budowlanych. Autor wskazał na cechy 

baroku włoskiego, czeskiego, austriackiego i niemieckiego w architekturze Nysy, 

a także na jej wysoką rangę w skali całego Sląska oraz wpływ na rozwój baro

kowego budownictwa tego regionu 4•
Szeroko potraktowane sprawozdanie z badań architektoniczno-archeologicz

nych, przeprowadzonych w 1970 r. na ul. Brackiej w pobliźu kościoła Sw. Piot�a 
i Pawła, przynosi publikacja W. Romińskiego Brama Bracka w Nysie, obrazująca 
dzieje i rozwój architektoniczny wieźy bramnej od momentu wzniesienia w śred
niowieczu do chwili zburzenia na przełomie XIX i XX w., a takźe jej znaczenie 

w umocnieniach obronnych miasta. Osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz

nej i popularyzacji sztuki w środowisku nyskim w okresie powojennym prezentuje 
artykuł publicystyczny A. Ligockiego Plastyka ziemi nyskiej. W części wstępnej 

Autor przedstawił warunki rozwoju kulturalnego Nysy do 1945 r. i po wojnie s, 

1 K. K a  1 i n o w s k i, Kościół Jezu.icki w Nysie (Opolski Rocznik Muzealny�
t. IV, 1970, s. 391-439). 

2 Studium nie uwzględnia barokowej architektury przedmieść, na których
wzniesiono kościół Sw. Jana i plebanię, kościół i klasztor Dominikanów pod wezw. 
Sw. Dominika oraz zbarokizowano kościół Sw. Krzyża (Jerozolimski); w śród
mieściu uległ barokizacji kościół Sw. Barbary. Katalog zabytów sztuki w Pol.sce, 
t. VIII, z. 9, s. 91-92, 115-118, 120. Zapewne styl barokowy reprezentowały
także kościół i klasztor Magdalenek, zbudowane w 1747 r.

3 Archiwaliów nyskich jest rzeczywiście niewiele, ale Autor nie przeprowadził
kwerendy w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, gdzie - jak można 
przypuszczać - winny znajdować się akta budowy obiektów w Nysie, których 
Autor oczywiście nie mógł znaleźć w archiwach wojewódzkich w Opolu i we 
Wrocławiu (por. s. 64, przyp. 82). Być może, dokumenty poszczególnych instytucji 
kościelnych w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu zawierają wzmianki 
o budynkach tych instytucji. Warto takźe zwrócić uwagę, źe w W AP Opole, zesp.
Carolinum Nysa, przechowywane są poszyty dotyczące zabudowań gimnazjalnych.

·1 Do tego sumiennie opracowanego studium zakradło się kilka nieścisłych
informacji. ,,Inwentarz z 1784/85 w Archiwum Societatis Jesu Nissae (obecnie nie 
zachowane)" (s. 61, przyp. 25) to po prostu jednostka archiwalna pt. Inventarium 
des ehemaligen Archivs Soc. Jesu Nissensis. 1784, przechowywana od 1950 r. 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Dział Rękopisów, sygn. Akc. 6162 - por. 
K. P a w l i k, Rękopisy i inkunabuły bibliotek kl.asztorów nyskich w inwentarzach
z czasów seku.l.aryzacji (1812-1818) (Roczniki Biblioteczne, R. XVII, 1973 z. 1-2,
s. 442-443). Błędne jest również stwierdzenie, że monogram znajdujący się w cen
tralnym punkcie sklepienia refektarza kolegium jezuickiego został zlikwidowany
w trakcie konserwacji (s. 62, przyp. 33). Niestety, ten akt barbarzyństwa miał cha
rakter wybitnie antykonserwatorski. Podręcznik architektoniczny Furttenbacha,
popularny w XVII w., nie mógł być wydany dopiero w 1928 r. (s. 61, przyp. 21).

5 Twierdzenie Ligockiego, jakoby do 1945 r. ,.W Nysie ... nie istniało w ogóle 
środowisko literackie i plastyczne" (s. 80), nie znajduje pokrycia w faktach. Nysa 
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kształtowanie się środowiska plastycznego według modelu typowego dla miHst 
wojewódzkich ziem zachodnich, następnie udział i rolę plastyki Nysy, Głuchołaz 
i Paczkowa w życiu mieszkańców tych miast. Druga część to b:ogramy twórców 
05iadłych w Nysie i Głuchołazach oraz omówienie ich dzieł. 

T. Chrzanowski omówił rzemiosło artystyczne na terenie dawnego księstwa
nyskiego (od średniowiecza do połowy XIX w.) 6, 

Artykuł D. Tomczyka o nyskich pieczęciach cechowych jest krokiem w k:�
runku poznania przeszłości miasta na podstawie źródeł sfragistycznych. W wyniku 
kwerendy udało się odnaleźć 54 pieczęcie w zbiorach archiwalnych i muzealnych, 
w większości nie znane dotychczasowej literaturze sfragistycznej. ów materiał 
reprezentuje 35 cechów nyskich. Dokładna analiza zebranego materiału źródło
wego stanowi pierwszą część pracy, a drugą jest inwentarz pieczęci cech0w 
nyskich z XV-XVIII w. 

Głuchołazy są drugim miastem ziemi nyskiej, które doczekało się po II w,ij
nie światowej druku zarysu swoich dziejów. W. Dziewulski przedstawił historię: 
miasta od chwili założenia ok. 1220 r. do zakończenia wojny (1945). 

W dziale materiałów H. Jakubowska omówiła zabytki etnograficzne w zbio-

była poważnym ośrodkiem życia umysłowego. Od końca XVIII w. do 1940 r. 
wydawano tu ponad 20 periodyków, wśród których były czasopisma o charakterze 
literackim, artystycznym, naukowym (zob. W. K 1 a w i t t e r, Die Zeitungen und
Zeitschriften Schlesiens von den Anfćingen bis zum Jahre 1870 bezw. bis zur Ge
genwart, Wrocław 1930, s. 156-159). Autorzy publikacji zamieszczonych w czasopis
mach nyskich oraz pracownicy redakcji - to w dużym stopniu mieszkańcy Nysy. 
Do nyskiego środowiska literackiego należy zaliczyć Eichendorffa, który u schyłku 
swego życia osiedlił się i tworzył w Nysie. O istnieniu środowiska plastycznego 
świadczy działalność Szkoły Rzemiosł Artystycznych, której wytwory jeszc.:e 
dzisiaj zdobią miasto. Trudno przypuszczać, by liczne dawniej pomniki nyskie 
były wykonane wyłącznie przez obcych rzeźbiarzy. Szkoda, że dzieje Nysy, zwłasz
cza okres XIX i XX stulecia, pokryte są licznymi białymi plamami. Sprzyja to 
powstawaniu pochopnych opinii. 

a Chrzanowski uwzględnił przede wszystkim zabytki zarejestrowane w Ka
ta�ogu zabytków sztuki w Polsce, t. VII, z. 9: powiat nyski, z. 3: powiat grod
kowski. Tymczasem księstwo nyskie obejmowało do 1741 r. również powiat Je
senik oraz do 1810 r. kilka miejscowości pow. niemodlińskiego. Nauka czeska nie 
dysponuje katalogiem zabytków Jesenika, co utrudnia badania i w konsekwencji 
wymaga prześledzenia dodatkowo literatury z dziedzin pokrewnych historii sztuki. 
Przykładów rzemiosła artystycznego rodem z Nysy należało szukać również w więk
szym promieniu, przede wszystkim w powiatach sąsiednich. I tak Katalog zabyt
ków ... , z. 8: powiat niemodliński, s. 10, 14, wykazuje w Grabinie dzwon odlany 
w 1602 r. przez Piotra Herela, w Korfantowie dzwon wykonany w 1848 r. przez 
Greiffnera. Kościół parafialny w Łambinowicach posiada dzwon z inskrypc!ą: 
S. Maria Magdalena ora pro nobis. Lamsdorff 1688. Henricus Reichel Gus mich
in N eis - A. T h o m  a s, Kurze Geschichte der Pfarrei Lamsdorf, Nysa 1913,
s. 12; Katalog zabytków ... , z. 8, nie uwzględnia tego obiektu). Wiadomość o tej
inskrypcji pozwala uzupełnić skromną listę rodziny ludwisarzy Reichelów imieniem
Henryka oraz datować działalność jej nie tylko na XVIII w., jak chce Chrza
nowski (s. 138), lecz również na drugą połowę XVII w. W pow. prudnickim znaj
dują się: w Łączniku - monst :ancja z pracowni Jana Jerzego Pfistera, w Miesz
kowicach - dzwon z 1499 r. odlany przez Bartłomieja Lindenratha, w Śmiczu -
kielich z 1681 r. z cechą Marcina Kądziołki, inny kielich z cechą nyską i imienną
GFK oraz dzwon z 1658 r., pochodzący z warsztatu Hansa Groscha - Katalog
zabytków ... , z. 12: powiat prudnicki, s. 43, 46, 72. Artykuł wymaga drobnych spro
stowań. Karola Ferdynanda Wazę trudno określić mianem Polaka (s. 119), skoro
ojcem jego był Zygmunt III Waza, a matką Konstancja Habsburg. Najtrafniej
określił go W. Czapliński: królewicz polski - Polski słownik biograficzny, z. 52

! 1966, s. 85. Huty szkła pad Złotym Stokiem (s. 146) znajdowały się poza granicam1
księstwa nyskiego. Nazwa geograficzna Janowa Góra (tamże) - to dosłowne tłu
maczenie z niemieckiego Johannisberg. Obowjązująca aktuafnie nazwa wzg�,:za 
wznoszącego się nad Javornikiem brzmi Jansky Vrch. 
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rach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 416 obiektów, pochodzących z Nyskiego 
i kilku miejscowości przygranicznych Grodkowskiego, to przeważnie zabytki 
XVII-XIX w.

Sprawozdanie zatytułowane 10 iat działalności Towarzystwa Regionalnego

Ziemi Nyskiej 1961-1971 K. Zalewskiego - to kolejna pozycja omawianego tomu. 
Ostatnim materiałem jest bibliografia ·ziemi nyskiej za lata 1945-1972 (wybór),. 
zestawiona także przez K. Zalewskiego w oparciu o wcześniejszą bibli;>grafię 
Nysy 7• 

Autor zastrzega, że jest to wybór dokonany przede wszystkim pod względem 
językowym; bibliografia nie uwzględnia zatem licznych prac w jęz. czeskim i nie� 
mieckim. W litP.raturze polskojęzycznej dokonano także wyboru pod względem 
terytorialnym, w związku z czym tytuł nie w pełni jest adekwatny do zawartości. 
Ziemia nyska obejmowała przecież obszar dwukrotnie większy niż pow. nyski. 
Pod względem rzeczowym została również przeprowadzona selekcja 8• Niełatwą.. 
sprawą jest właściwe zakwalifikowanie pozycji bibliograficznych do odpowied
niego działu. I w tym wypadku niektóre decyzje Autora są dyskusyjne�. Pomimo 
wykazanych mankamentów, trudnych zresztą do uniknięcia, bibliografia stanowi 
cenny rejestr publikacji. Obecnie należałoby spodziewać się opracowania pełnej 
naukowej bibliografii, jeżeli nie całej ziemi nyskiej, to przynajmniej miasta Nysy 
za okres XIX i XX w., w której warto by pomieścić opracowania naukowe :1ie 
opublikowane, a przechowywane w instytucjach naukowych. 

Tom zamyka dział recenzji i omówień. 
O ile treść Szkiców nyskich nie nasuwa poważniejszych zastrzeżeń, to zauważa 

się pewne niedociągnięcia redakcyjne. Dotyczy to zwłaszcza kwalifikowania nie
których prac, np. referatu o rozwoju ziemi nyskiej i sprawozdania z działalnoścf 
TMZN (pierwszy wśród materiałów, a drugi w kronice). 

Redakcja techniczna pozostawia sporo do życzenia. Razi druk na modłę ka
lendarzy, w których pomiędzy kolejnymi pozycjami nie zostawia się odstępu. 

1 K. Z a 1 e w  s k i, Bibliografia miasta Nysy za lata 1945-1968 (wybór) (Miasto
Nysa. Szkice monograficzne, Wrocław 1970, s. 267-276). 

s Tytułem przykładu można wskazać na brak 11 opisów z: Terenowe badania 
archeologiczne na Opol.szczyźnie, 1962-19ąo (autorzy sprawozdań: M. Tondera, 
W. Romiński, L. Szadkowska, H. Jurijewicz, Z. Bagniewski, E. Romińska), a także
pozycji: L. S z a d k o w s k a, Nysa (Informator Archeologiczny, Badania 1967, War
szawa 1968, s. 352-353); W. R o  m i ń s k i, Nysa, ui. Bracka (tamże, Badania 1970
Warszawa 1971, s. 239); E. M o ś k o, O nazwie miejscowej Kopernik i nazwisku
Toruńczyka (Poradnik Językowy, 1962, z. 4, s. 176-181); t e  n ż e, W sprawie
nazwy Kopernik= Koprzywnica w pow. nyskim i nazwiska Kopernika (tamże,
1970, z. 1, s. 17-28); t e  n ż e, W sprawie nazwy Kopernik = Koprzywnica i nazwis
ka Kopernika po raz ostatni (tamże, 1971, s. 174-179); S. R o s p o n d, Stosunki
etniczno-językowe w okręgu nyskim i niemodiińskim (Rozprawy Komisji Języlrn
wej Wrocław. Tow. Nauk., t. I, 1959, s. 7-64); t e  n ż e  Mikołaj Kopernik oraz
Koperniki na Sląsku (Poradnik Językowy, 1966, z. 4, s. 146-155); T. Gosp o
d a r e k, Uczestnictwo załogi zakładu wielkoprzemysłowego w kuiturze (Zakłady
Urządzeń Przemysłowych w Nysie) (Studia śląskie, Seria nowa, t. XXI, 1972,
s. 293-331, tab. 16. Res. Zsf., Rez.). W opisie poz. 126 występują braki. Według
metody przyjętej przez K. Zalewskiego postać jego winna być następująca: URBAN
Wincenty: Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wroc
ławiu. Rocznik Teologiczny Sląska Opoiskiego T. 2: 1970 druk 1971.
s. 371-397: Regesty dokumentów parafii miejskiej w Nysie;
s. 398-401: Dokumenty cechu· rzeźników w Nysie;
s. 404-413: Regesty dokumentów archiwum parafialnego w Paczkowie.

9 Np. Zbiór Kastnera ... , poz. 121, oraz Urban, Regesty dokumentów, winny
znaleźć się w dziale Biblioteki i Archiwa, a B. Turoń, Z dziejów kancelarii bisku
pów ... , poz. 125, w dziale Nauk pomocniczych historii. W kwestiach wątpliwych 
można było zastosować odsyłacze do innych działów. 
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Przypisy następują po każdym artykule, co wobec braku żywej paginy szczegól
nie utrudnia konfrontację ich z tekstami. W bibliografii warto było uwagi uzupeł
niające do opisów niektórych miast wyodrębtlić petitem bądź nawiasami, a nie 
majuskułą, co sugeruje tytuły następnych działów bibliografii. 

Spora liczba prac z historii sztuki i kultury materialnej została zaopatrzona 
w ilustracje. Szkoda, że wiele zdjęć jest pomniejszonych, przez co straciły mocno 
na wyrazistości. Niezrozumiałe są również powody pozbawienia planu przyziemia 
bramy Brackiej (s. 68) legendy, przez co stał się on zupełnie niekomunikatywny. 
Zdjęcie dywanu (s. 147) zostało odwrócone „do góry nogami". Niewłaściwe są 
podpisy dwóch 7,djęć, pierwsze przedstawia dwór biskupi nie ok. 1700 r. (s. 58), 
lecz ok. 1900; w podpisie drugiego omyłkowo określono nazwę miejscowości „Pol
ski Nowy Świętów" (s. 212), nie wiadomo więc, czy chodzi o Polski Swiętów, czy 
o Nowy Swiętów, ponieważ obydwie miejscowości leżą w pobliżu Nysy.

Pewne uwagi nasuwa również kwestia doboru czcionki i racjonalnego wy
korzystania miejsca. Z jednej strony wydrukowano artykuły bez zostawienia od
stępu między nimi oraz pomniejszono zdjęcia, z drugiej pozostawiono białe pro
stokąty obok wielu zdjęć. Można było również recenzje, sprawozdania i omówienia 
opublikować petitem. 

Najważniejsza Jest jednak treść, a ta stawia Szkice nyskie wśród czasopism 
o wysokich aspiracjach naukowych. Stało się to dzięki pozyskaniu do współpracy
uczonych z poważnych ośrodków naukowych.

Jerzy Pawlik 

J. G 1 e n s  k, BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ PRASY ŚLĄSKIEJ, t. U:
1945-1975, Opole 1976, ss. 182.

Pierwszy tom tego pozytywnie ocenionego kompendium bibliograficznego uka
zał się w 1973 r. (por. rec. ,,Sobótka", R. 29: 1974, nr 2, s. 280 i n.). Kontynuacja 
różni się w swym układzie zasadniczo od pierwowzoru. Nie ma tutaj podziału na 
okresy chronologiczne, gdyż całe trzydziestolecie 1945-1975 potraktowano jako 
jedną zwartą całość (według Autora okres ten obejmuje rzekomo „niespełna·· 
trzydzieści lat). Autor ograniczył się programowo do prasy trzech śląskich wo
jewództw, tj. katowickiego, opolskiego i wrocławskiego, w granicach sprzed refor
my podziału administracyjnego w 1975 r.; aliści nie wiadomo, dlaczego uwzględ
niono kilkanaście pozycji dotyczących polskiej prasy wydawanej za Olzą. Poza 
tym drugi tom różni się w swej zawartości od pierwszego tym, że przeważają 
w nim wypowiedzi wspomnieniowe, polemiczne, recenzyjne oraz okolicznościowe 
z okazji jubileuszowych rocznic edycji poszczególnych organów prasowych. 

Myślę, że zmiany konstrukcyjne są uzasadnione. Autor zresztą ·zabezpieczył 
się przed krytyką, konstatując od razu w pierwszym zdaniu Wstępu: ,,Naśladowa
nie najlepszych wzorów nie zawsze jest wskazane, nawet w przypadku dokony
wania wyboru konstrukcji tak wydawałoby się ściśle określonego schematami 
zj9wiska, jakim jest bibliografia" (s. 5). Istotnie, nie było podstaw do przyjmowa
nia identycznego �chematu podziału przedmiotowego dla dwóch zupełnie różnych 
okresów i dlatego dobrze się stało, że Autor odszedł od !O-działowego schematu 
w t. I i dokonał podziału na 26 działów w t. II. 

Kolejność poszczególnych rozdziałów może być sporna, jak to zresztą zauwa
żył sam Autor, który sugeruje w zamian, że zaproponowana kolejność jest funkcjo
nalna. Zgadzam się z tym, chociaż wolałbym, aby przynajróniei w części zacho
wane zostały konsekwencje wynikające z układu treści w t. I, gdzie m. in. ,.Osoby" 
szły przed „Kalendarzami", gdy w t. II jest na odwrót. 



Recenzje 261 

Trafnie też Autor zwrócił uwagę na okoliczność, że prasa śląska okresu Pol
ski Ludowej posiada bardzo niewiele opracowań naukowych w przeciwstawieniu 
do prasy z poprzedniego okresu. Nie należy jednak umniejszać znaczenia publi
cystycznych i subiektywnych ocen i osądów, które również stanowią kapitalny 
materiał dla naukowej weryfikacji i pełnej oceny roli prasy na Sląsku. 

Nie wiem, dlaczego Autor twierdzi, że problemy korespondentów prasowych 
oraz gazetek ściennych przybrały w naszym kraju „skarykaturalizowane'' formy 
(s. 6). Był to po prostu etap w rozwoju propagand'y politycznej i w aktywizacji 
naszego społecze11stwa, odpowiadający ówczesnym warunkom. Nie ma zatem PO· 
wodów, by dzisiaJ oceniać te formy jako karykaturalne, gdyż jest to wyraz swois
tego prezentyzmu. 

Rozwinięty układ działowy posiada i tę zaletę, że od razu wskazuje na słabe 
strony dotychczasowego stanu opracowań niektórych problemów. Aż się wierzyć 
nie chce, że np. kwestii języka śląskiej prasy poświęcono w ciągu 30-lecia zaled
wie 15 pozycji, wśród których przeważają incydentalne impresje, a jedynie cztery 
przy�ynki cechują się ambitniejszymi celami poznawczymi. 

Recenzowany te n jest porządnie zrobiony. Historyk będzie z niego często 
i obficie korzystał, pamiętając jednak stale o tym, że jest to bibliografia opraco
wań, a nie katalog samej prasy. Stąd czytelnik nie może tu szukać informacji 
o poszczególnych czasopismach, o ich zawartości, nakładach, wydawcach, terminach
ukazywania się itp. Natomiast użytkownik znajdzie tu bardzo szeroki wybór li
teratury (zaprezentowanej przez Autora „na ogół" [?] z autopsji), obejmującej
ponad 2300 pozycji, oraz blisko sto prac nie opublikowanych.

Jeszcze kilka uwag szczegółowych. W wielu wypadkach. rozszyfrowane zostały 
inicjały poszczególnych autorów, niekiedy jednak poniechano tego; nie wiemy atoli, 
czy i w jakim zakresie Autor podejmował próby dotarcia do właściwych roz
wiązań. W poz. 1294 należało podać datę przemówienia. W poz. 1399 trzeba było 
zaprezentować imię współautorki w rozwiniętej formie. Recenzja poz. 33:-; pióra 
E. Osmańczyka ukazała się również w jego książce Nasza Europa (Poznań 1971,
s. 151-156). Można chyba było poprzez system odsyłaczy dążyć do większej ku
mulacji materiału. Np. w poz. 206 można było odesłać do poz. 675, a poz. 766
można było zasygnalizować w poz. 497. Nie wiem też, czy nie byłoby celowe za
mieszczenie odrębnego hasła „Kwartalni){ Nauczyciela Opolskiego" z odsyłaczem
do poz. 208, nie wszyscy bowiem pamiętają, że periodyk ten nosił początkowo inną
nazv•ę; odesłanie czytelnika do właściwej pozycji jedynie poprzez indeks czasopism
wydaje mi się nieco okrężną drogą.

W sumie pragnę zdecydowanie podkreślić, że otrzymaliśmy znakomity instru
ment pom9cniczy, przydatny nie tylko prasoznawcom, lecz również historykom 
zajmującym się badaniem dziejów Sląska w Polsce Ludowej. 

Franciszek Hawranek 

BIBLIOGRAFIA KRAJOZNAWCZA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO 
1945-1970, oprac.: T. i K. Mazurscy, Wrocław 1976, ss. 100. 

Omawiana Bibliografia, firmowana przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą 
Zarządu Wojewódzkiego PTTK, obejmuje 1847 pozycji. Są to prace dotyczące 
całego Sląska, Sląska Dolnego oraz Łużyc Wschodnich, a następnie poszczegól
nych regionów w ujęciu geograficznym. Bibliografię zamykają indeksy nazw 
geograficznych i nazwisk. 

Bibliografia tego rodzaju jest bardzo potrzebna. Ogromna liczba turystów, 
łączących re.kreacyjny charakter turystyki z celami poznawczymi, potrzebuje 
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przewodnika po literaturze. Bibliografia musi jednak zgromadzić tnater.iały istot
nie interesujące turystę-krajoznawcę. Turysta-krajoznawca interesuje się historią 
i geografią zwiedzanego regionu, jego walorami przyrodniczymi, zabytkami, sto
sunkami społecznymi, socjologią i etnografią zwiedzanego regionu. Przede wszyst
kim potrzebuje on jednak spisania literatury przewodnikowej, której nikt inny 
dokładnie nie rejestruje. Istnieją natomiast bibliografie historyczne, geograficzne. 
etnograficzne itp., które w pełni rejestrują dorobek popularyzatorski i naukowy 
określonych dyscyplin. Tak więc bibliografia winna być retrospektywna i selek
tywna we wszystkich dziedzinach wiedzy posiłkujących turystę oraz retrospek
tywna, ale kompletna w zakresie literatury przewodnikowej. 

Bibliografia Mazurskich nie realizuje w pełni tych dwu warunków. Dobór 
haseł w zakresie informacji bibliograficznej dotyczącej dziedzin posiłkujących 
turystę jest przypadkowy. Nie podano we wstępie dostatecznie jednoznacznie ani 
nie wynika to z układu, co zadecydowało o umieszczeniu w Bibliografii pozycji 
o charakterze historycznym, geograficznym lub innym. Selektywny charakter bi
bliografii uwalnia wprawdzie od kompletności, ale nakazuje trzymać się bardzo
ściśle określonego kryterium doboru. Nie wiadomo, dlaczego niektóre pozycje -
np. z serii „Cenniejsze Zabytki Województwa Wrocławskiego" (ukazało się 5 ze
szytów: 1, 2, 3, 4, 6) brak zeszytu 5 poświęconego zabytkom ziemi kłodzkiej -
a także powielonych skryptów szkoleniowych, przeznaczonych dla przewodników
turystycznych, a wydawane z inicjatywy Okręgowej Komisji Przewodnickiej PTTK
we Wrocławiu od 1967 r. (np. Zarys dziejów Dolnego Sląska i Wrocławia). Niektóre
pozycje bibliograficzne przypisano pomyłkowo innym autorom (np. poz. 176 Syl
wetki Piastów legnickich opublikowała w Szkicach legnickich Wanda Turoń, a nie
Bronisław Turoń).

Literatura przewodnikowa wbrew pozorom jest stosunkowo liczna, chociaż 
dotyczy nierównomiernie terenu całego Dolnego Sląska. Trudno ustalić, czy w Bi
bliografii odnotowano wszystkie pozycje. Starałem się sprawdzić to wyrywkowo. 
W maju 1975 r. zorganizow_ano w Domu Turysty w Sobótce z okazji 25-lecia 
istnienia PTTK na Dolnym Śląsku wystawę „Dolny Śląsk - Wydawnictwa Tury
styczne 1945-1955". Pokazano na wystawie 110 wydawnictw, wśród nich 49 po
zycji to literatura przewodnikowa. Z nich aż 11 nie zostało odnotowanych w Bi
bliografii T. i K. Mazurskich. Brak w omawianej Bibliografii przewodnika Karko
nosze i Góry Izerskie (Dolnośląska Spółdzielnia Turystyczna w Jeleniej Górze, 'hez 
autora i miejsca wydania), brak przewodników z 1946 r. (np. L. Frąś, Warta 
Sląska), dwóch przewodników znanego autora literatury przewodnikowej J. Sy
kulskiego: Hustrowany Przewodnik po Jeleniej Górze i okolicy oraz Piastowski 

Zamek Chojnasty, A. Szyperskiego Swidnica miasto staropolskiej architektury 
(1947), przewodnika Ziemia Kłodzka (wydanego przez PTT i Towarzystwo Miłoś
ników Ziemi Kłodzkiej w 1948 r.), przewodnika Wycieczki w Sudety (PTT 1951), 
M. Sobańskiego Cieplice Zdrój, T. · Stecia Wycieczki i wczasy jednodniowe z Je
leniej Góry (1952) i Na nartach przez Góry Izerskie i Karkonosze (1953), wreszcie
W. Walczaka Sudety - przewodnik narciarski.

Zamykają Bibliografię dwa indek�y; pierwszy obejmuje nazwiska oraz tytuły
anonimowe (te ostatnie nadawałyby się bardziej do umieszczenia w indeksie 
nazw geograficznych, w którym zauważyłem pewne pominięcia i pomyłki w od
syłaczach cyfrowych, co może wynikać z nie dostrzeżonych pomyłek korektor
skich). 

W sumie więc lektura Bibliografii sprawia uczucie niedosytu i zawodu. 
Wytrawny turysta nie może mieć pewności, że z całym zaufaniem można na niej 
polegać i że znajdzie w książce wszystko, co jest dla niego niezbędne. 

Bronisław Turoń 




