
R E C E N z J E 

K. J a  s i  ń s k i, RODOWÓD PIASTÓW SLĄSKICH, t. I, Wrocławskie Towa
rzystwo Naukowe, seria A, Nr 154, Wrocław 1973, ss. 300 + 4 nlb + 24 ilustracje 
+ 9 tablic; t. II, WTN, seria A, Nr 167, Wrocław 1975, ss. 223 + 5 nlb. + 7 ilustracji
+ 3 tablice; t. III, WTN, seria A, Nr 183, Wrocław 1977, ss. 248 + 4 nlb. + 12 ilu
stracji + 2 tablice.

Z dużym uznaniem przyjąć należy zakończenie wielkiego dzieła K. Jasińskiego 

poświęconego genealogii Piastów śląskich, którego pierwszy tom był już w „So
bótce" omawiany (zob. nota M. Cet. - .,Sobótka", X.XIX 1974, nr 2, s. 285). Sta
nowi ono niewątpliwie jedno z najpoważniejszych osiągnięć historiografii polskiej 
dotyczącej dziejów Sląska. Posiada trwale, nieprzemijające znaczenie. Służyć bę
dzie licznym pokoleniom historyków, w pierwszym rzędzie badaczom dziejów 
Sląska, ale nie tylko im. Ze względu na liczne powiązania rodzinne Piastów śląskich 
z rodzinami książęcymi i magnackimi innych ziem polskich oraz feudalnymi ro
dami czeskimi i niemieckimi praca ta będzie wykorzystywana przez wielu histo
ryków przy .studiach nad historią Polski, Czech i Niemiec. 

Publikując Rodowód K. Jasiński zaspokoił ważne zapotrzebowanie i spłacił 
wielki dług nauki polskiej wobec panujących przez długie wieki książąt piastow
skich, którzy mimo różnorodnych postaw politycznych i narodowych byli i pozostają 
nadal symbolem więzi historycznej Sląska z Polską. Tak się jednak stało, że w mo
numentalnej Genealogii Piastów O. Balzera książąt śląskich nie uwzględniono. 
O. Balzer zdawał sobie sprawę, że pomijając śląskie odgałęzienie rodu piastowskie
go zubaża swoje dzieło, czyni je niekompletnym i w sposób sztuczny odrywa
Piastów śląskich od ich współrodowców z innych ziem polskich, czemu dał wyraz
pisząc: ,,Były wprawdzie p·owody, zarówno zasadnicze, jak i praktyczne, przemawia
jące za tym, ażeby i Piastów śląskich nie pomijać. Domagały się tego przede wszyst
kim względy genealogiczne, skoro linia ta do wspólnego, opracowanego tu pnia
należy i z niego wzięła początek, z którego to punktu widzenia obojętnym być musi
nawet sam fakt późniejszego zniemczania się tej linii. Po wtóre wchodził tu w ra
chubę wzgląd historyczny, bo wiadomo, że co najmniej do ćwierci XIV w. Piastowie
śląscy uważani byli i uważali się za książąt polskich w ścisłym tego słowa znacze
niu, a nawet później przeszedłszy w zawisłość lenną od Czech, świadomości tej
częściowo przez pewien czas jeszcze nie stracili" 1.

Nie znaczy to, aby K. Jasiński wchodził na teren dziewiczy i zupełnie nie 
opracowany. Dogodny punkt wyjściowy jego dzieła stanowiły opublikowane przez 
genealogów niemieckich H. Grotefenda i K. Wutkego syntetyczne tablice genealo
giczne Piastów śląskich 2, jakie przez dziesiątki lat z powodzeniem służyły histo
rykom. Na nich oparł się także w odpowiednich partiach swoich tablic W. Dwo-

1 O. B a  1 z e r, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. IX. 
l H. G r  o t e f  e n d, Stammtafeln der schlesischen Fursten bis zum Jahre 1740,

Wrocław 1889; K. W ut k e, Stamm- und Ubersichtstafeln der schlesischen Piasten,
Wrocław 1910. 
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rzaczek 3• Niemniej informacje tablic H. Grotefenda i K. Wutkego są w niektó
rych wypadkach błędne, a komentarze do nich nadzwyczaj skromne. W tych wa
runkach potrzeba gruntownego opracowania genealogii Piastów śląskich była 
oczywista. 

Przygotowanie tego typu dzieła wymagało olbrzymiego wysiłku. K. Jasiński 
rozpoczął studia nad genealogią piastowską już w 1958 r. z myślą o reedycji Gene

alogii O. Balzera, a w 1961 r. postanowił objąć badaniami również Piastów śląskich. 
Ostatecznie kwestię tych ostatnich uznał za najpilniejszą, postanawiając genealogię 
innych książąt polskich opublikować w okresie pótniejszym. W sumie praca nad 
Rodowodem Piastów śląskich trwała ponad 15 lat. Dzięki owej wieloletniej żmudnej 
pracy powstało dzieło imponujące rozmiarami, bogactwem zebranego materiału 
i precyzją wykończenia. 

Materiał dotyczący 411 Piastów i Piastówien podzielono na trzy tomy według 
poszczególnych linii rodowych. Tom pierwszy obejmuje linię książąt wrocław
skich i legnicko-brzeskich, drugi: świdnicko-ziębickich, głogowsko-żagańskich 
i oleśnicltich, a trzeci: opolskich, cieszyńskich i oświęcimskich. Schemat układu 
treści poszczególnych tomów jest jednolity. Każdy z nich posiada odrębny wstęp, 
po którym następują stanowiące główną treść Rodowodu biogramy, a po nich 
umieszczone kolejno: wykaz miejsc pochowania wymienionych w biogramach osób, 
wykaz źródeł i literatury, streszczenia angielskie i niemieckie, indeks osobowy 
i dodane w osobnej kieszonce tablice. Każdy tom zaopatrzono w materiał ilustra
cyjny i odpowiednie wykazy stosowanych skrótów. 

Wstępy do trzech tomów Rodowodu charakteryzują się dużą zwięzłością, a mimo 
tego wykraczają poza ścisły zakres wprowadzenia do poszczególnych woluminów, 
przynosząc obok omówienia celów i metod pracy oraz prezentacji źródeł i lite
ratury szereg ciekawych wiadomości dotyczących ogólnie genealogii i · szeroko po
jętej problematyki piastowskiej. Uwypuklono w nich mocno polskość Piastów ślą
skich oraz polskie tradycje utrzymuj,\Ce się także w tych liniach, które z czasem 
uległy wpływom germanizacyjnym. Na duzą uwagę zasługuje występujące w t. I 
stwierdzenie, że termin Piastowie powstał na Dolnym Sl,\sku w kręgu miejscowych 
książąt już w XVI w., gdy dawniej uważano, że został on stworzony dopiero znacz
nie pótniej przez historiografię epoki Oświecenia. Interesujące są też wywody Au
tora na temat Piastów górnośląskich i roli języka czeskiego na terenie Górnego 
Sląska zawarte we wstępie do t. III. Jedynie bardzo lakoniczny wstęp do t. II 
szerszych tego typu informacji nie zawiera. Oczywiście wstępy te nie mają cha
rakteru artykułów na tematy piastowskie. Artykuły tego rodzaju związane z pracą 
nad Rodowodem publikował K. Jasiński w innych wydawnictwach 4• 

W głównej treści dzieła, biogramach ksi,\źąt i księżniczek piastowskich, za
stosowano schemat przybliżony do schematu, jakim posługiwał się w swym opraco
waniu O. Balzer, uwzględniając podobnie jak on filiację genealogiczną, imię i przy
domek, kolejność według wieku, datę urodzenia, datę śmierci, małżeństwa i dane 
dotyczące małżonków. Dodano jednak nie występujące u Balzera informacje o miej-

3 W. D w o r  z a c  z e k, Genealogia. Tablice, Warszawa 1959, tabl 5-10.
4 Zob. m. in.: K. J a s i ń s k i, Uzupełnienia do genealogii Piastow, (Studia żró

dłoznawcze, t. III, 1960); t e  n że, Uwagi o genealogii Piastów śląskich w XIII wieku 
(tamże t. X, 1965); t e  n ż e, Genealogia książąt zatorskich. Ze studiów nad genea
logią Piastów śląskich (Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu, Historia, t. II, 
1966); t e n ż e, Beatrycza, pierwsza żona Ludwika Bawarskiego. Ze studiów nad 
genealoaią Piastów śląskich (Europa - Słowiańszczyzna - Polska. Studia ku 
uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego, Poznań 1970); t e  n ż e, Powiązania 
genealogiczne · Piastów (małżeństwa piastowskie) (Piastowie w dziejach Polslti, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975); t e  n że, Bolesław Rogatka i jeao 
małżeństwa (Szkice Legnickie, t. IX, 1976). 
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scu pochowania poszczególnych osób. Natomiast nie zajęto się pominiętymi również 
u Balzera problemami tytulatury oraz zasięgu władztwa terytorialnego ksią�t, 
stwierdzając, że byłoby to zadanie bardzo ciężkie, przekraczające możliwości Autora. 
Takie stanowisko K. Jasińskiego chcącego ograniczyć się tylko do ścisłych kwestii 
genealogicznych można zrozumieć. Niemniej . zubaża to w pewnym stopniu pu
blikację i zmniejsza jej przydatność dla szerszych kręgów odbiorców, nie tylko 
genealogów czy historyków, lecz zwłaszcza wszelkiego rodzaju regionalistów i mi
łośników historii. Wszyscy posiadacze Rodowodu. byliby niewątpliwie zadowoleni, 
gdyby mogli znależć w nim tego typu informacje, a nie musieli poszukiwać ich 
w innych, nie zawsze łatwo dostępnych polskich czy obcych publikacjach histo
rycznych. 

Autor nie prowadził specjalnych badań nastawionych na ustalenie miejsc 
urodzin i zgonów. Miejsca te podaje jednak wtedy, kiedy są Mu znane. Chociaż 
badania te przy charakterze pracy mającej przecież szerszy zakres od wspomnianych 
wyżej tablic Grotefenda i Wutkego byłyby pożądane, to w praktyce ich brak nie 
jest zbyt mocno odczuwalny, ponieważ o owych miejscach posiada Autor dużo 
wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do osób ważniejszych, odgrywających w hi
storii istotniejszą rolę. 

Postępem metodycznym w stosunku do dawnych syntetycznych ujęć genealogii 
Piastów jest konsekwentne „dwustronne" ustalanie nieznanych dat narodzin, 
ślubów czy zgonów według terminów a quo i ad quem. Może to mieć niejedno
krotnie dość istotne zńaczenie dla wielu historyków. Duży nacisk położono też na 
zagadnienia imiennictwa. Niejednokrotnie wnikliwa analiza imion była pomocą 
w rozstrzyganiu zawiłych kwestii genealogicznych. 

Biogramy opracowano bardzo starannie opatrując każdy z nich odrębnym, 
związanym z nim aparatem naukowym. Objętość biogramów jest bardzo różna. 
Tam gdzie istnieje wiele kwestii niejasnych i spornych, S,l - one obszerne, a tam 
gdzie wszystko jest niewątpliwe lub gdzie brak niemal wszelkich informacji 
i materiału do hipotetycznych rozważań, bardzo zwięzłe. 

W wywodach szczegółowych K. Jasińskiego znajdujemy pewną ilość nowych 
ustaleń różniących się od przyjętych dotychczas ujęć literatury polskiej i nie
mieckiej, nie tylko w odniesieniu do datacji różnych faktów, lecz także osób - żon 
i dzieci różnych książąt śląskich. Niektóre z nich mogą wydawać się wprawdzie 
dyskusyjne, niemniej są one historycznie i logicznie poprawnie uargumentowane, 
w związku z czym wysuwanie szczegółowych wątpliwości nie jest tu celowe. 

Następujące po biogramach wykazy miejsc pochówków dają ciekawy materiał 
do przemyśleń. Jeśli spośród Piastów i Piastówien dolnośląskich zmarłych poza 
granicami Śląska sporo pochowano na terenie Niemiec, to spośród książąt i księżni
czek górnośląskich spoczywających poza granicami tej ziemi, których miejsce 
pochówku dało się pewnie ustalić, 5 osób pochowano w Małopolsce, 5 na Węgrzech, 
3 w Czechach, 3 we Włoszech, a ani jednej w Niemczech. 

Zamieszczone w poszczególnych tomach wykazy źródeł i literatury świadczą 
o imponującym zasięgu przeprowadzonych przez K. Jasińskiego kwerend. Sposób
ich sporządzenia nasuwa jednak pewne refleksje. Wydaje się, że w wykazach takich
powinny znaleźć się ogólne, choćby przeznaczone dla szerszego czytelnika, prace
o książętach śląskich, operujące datami ich narodzin czy zgonów. Tymczasem po
minięto w nich popularne i szeroko znane książki M. Bonieckiego i G. P. A. Haus
dorfa 5

• W zakresie kwerendy archiwalnej, być może, cenną pomocą posłużyłyby
Autorowi nie wymienione w spisie archiwaliów inwentarze dokumentów różnych

5 M. B o  n i e c k  i, Książęta szLqzcy z domu. Piastów, cz. I-III, Warszawa
1874-1875; G. P. A. H a  u s  d o  r f, Die Piasten SchLes,iens, Wrocław 1933. 
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repozytur Archiwum Miasta Wrocławia i Województwa ·wrocławskiego, chociaż 
zdaję sobie sprawę, że ich przestudiowanie wymagałoby wiele trudu. Mając przed 
sobą trzy tomy Rodowodu dochodzę do wniosku, że sporządzenie wykazów źródeł 
i literatury dla każdego z osobna (różne pozycje się w nich powtarzają, a niektóre 
wykorzystane w 2 czy 3 tomach tylko w 1 występują) nie było celowe. Znacznie 
korzystniejszym i ekonomiczniejszym wyjściem byłoby zamieszczenie w trzecim 
tomie jednego wykazu dla całości dzieła. 

Streszczenia angielskie i niemieckie są poprawne. Sporządzone przez H. Mro
zowską indeksy osobowe należy uznać za pomysłowe, ułatwiające sprawne korzy
stanie z publikacji. Ilustracje dobrano w sposób staranny i właściwy. Wyjątek 
stanowi dwukrotne zamieszczenie zdjęcia tego samego obiektu, nagrobka Wacława 
I legnickiego i jego żony Anny cieszyńskiej e. Niestety, w t. I część ilustracji wyko
nano na niskim poziomie technicznym. 

Cennym uzupełnieniem Rodowodu. są tablice. W tomie pierwszym sporządzono 
je w sposób niezręczny i dla użytkowników publikacji wielce niedogodny, umiesz
czając Piastów wrocławskich i legnicko-brzeskich w 9 małych, nie opatrzonych 
żadną numeracją tabliczkach, w których orientacja jest bardzo utrudniona. Nato
miast w dalszych tomach tablice wykonano w sposób właściwy. Drobną usterkę 
w tablicach t. III stanowi podanie protoplastów książąt opolskich i cieszyńskich 
bez bliższych informacji o nich, co może stanowić dla korzystających pewną niedo
godność. Pod tym względem tablice t. III różnią się od tablic t. II. 

W t. III umieszczono uzupełnienia i sprostowania świadczące o dużej rzetel
ności Autora, który wiele swoich pierwotnych wywodów i danych rozbudował bądź 
skorygował. Skorygowanych zostało również sporo błędów drukarskich. Niezbyt 
zręczne wydaje się jednak umieszczenie owych uzupełnień i sprostowań pomiędz1 
aparatem pomocniczym t. III, a nie na samym końcu ostatniego woluminu Rodo
wodu, Nicdopt\tuenicm jel!t też fakt, że w spisie treści nie zaznaczono, iż owe 
uzupełnienia dotyczą całości dzieła, co może być łatwo przez czytelnika prze- 1 

oczone. 
W sumie Rodowód Piastów śląskich to dzieło wielkie i użyteczne. Historycy 

śląscy są wdzięczni Autorowi za długoletnią pracę nad jego przygotowaniem oraz 
sprawne, szybkie opublikowanie w ciągu czterech lat obszernej, trzytomowej 
całości. Do tego szybkiego i stojącego na dobrym poziomie opublikowania Rodowodu. 
przyczynili się również Redaktor pozycji A. Galos i sekretarz Redakcji H. Mrozo
wska, którym także za ich wkład w to dzieło wypada podziękować. 

Roman Heck 

K. B a r t k i  e w  i c z, DZIEJE ZIEMI KŁODZKIEJ W WIEKACH $REDNICH
(Monografie Sląskie Ossolineum, pod red. J. Gierowskiego, t. XXVIII), Wrocław 
1977, SS. 198. 

Przeszłość ziemi kłodzkiej stała się już od kilku wieków przedmiotem żywego 
zainteresowania wielu historyków. Rezultatem tego jest kilkutomowe wydawnictwo 
źródłowe oraz liczne prace szczegółowe, najczęściej o dość wąskim zakresie tema
tycznym, dotyczące zwłaszcza dziejów poszczególnych miejscowości, historii gór
nictwa i hutnictwa, stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych, kultural
nych oraz spraw osadniczych, narodowościowych i kościelnych w Kłodzkiem. Na 
tym tle coraz wyraźniej uwidaczniał się brak odpowiedniej monografii scalającej 

• Zob. Rodowód, t. I, ilustracja nr 14, t. III, ilustracja nr 11.
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i podsumowującej dotychczasowy dorobek badawczy oraz omawiającej dzieje ziemi 
kłodzkiej jako pewnej całości geograficznej, ustrojowej i polityczno-administracyj
nej. W odniesieniu do średniowiecznych dziejów Kłodzkiego ten poważny brak z po
wodzeniem wypełnia omawiana praca. 

Składa się ona z czterech rozdziałów. W pierwszym nakreślono stan wczesno
feudalnego osadnictwa, stosunków społeczno-gospodarczych, dzieje Kościoła i kul
tury oraz stanowisko polityczne ziemi kłodzkiej do połowy XIII w. W rozdziale 
drugim ukazano przemiany w ustroju społeczno-gospodarczym i politycznym na 
tymże terenie od połoWY XIII do połowy XIV w. Rozdział trzeci poświęcono omó
wieniu rozwoju życia społeczno-gospodarczego i położenia politycznego ziemi kłodz
kiej w II poł. XIV i na początku XV w. Rozdział ostatni ukazuje osłabienie gos
podarcze, konflikty społeczne i prądy ideologiczne na omawianym obszarze od 
początków XV do przełomu XV/XVI w. W sumie rozprawa K. Bartkiewicza jest 
nader udaną próbą ukazania podstawowych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, 
politycznego i kulturalnego ziemi kłodzkiej od czasów najdawniejszych do schyłku 
wieków średnich. 

Autor w znacznej mierze przejął dotychczasowe rezultaty badań historyków 
niemieckich, czeskich i polskich nad dawną przeszłością Kłodzkiego, przy czym 
odpowiednio je usystematyzował, scalił, krytycznie ocenił i zwłaszcza zweryfikował 
z licznymi przekazami źródłowymi, znanymi bądź z wydawnictw źródłowych, bądź 
zachowanymi w zbiorach archiwalnych i rękopiśmiennych archiwów i bibliotek 
wrocławskich i kłodzkich. Dzięki temu mógł łatwiej dostrzec i w razie potrzeby 
sprostować niektóre ustalenia i poglądy, a także uzupełnić istniejące gdzieniegdzie 
luki w dotychczasowej wiedzy o dziejach ziemi kłodzkiej w wiekach średnich. Sporo 
nowego wniósł Autor przede wszystkim w zakresie przedstawienia rozwoju sił wyt
wórczych oraz charakteru stosunków produkcji w miastach i zwłaszcza na wsi 
kłodzkiej. Wiele jednakże zagadnień nie zdołał bliżej wyjaśni�, jak chociażby sprawy 
politycznej i kościelnej przynależności ziemi kłodzkiej w X/XI w. Nazbyt często 
ucieka się do wyrażania mniej lub bardziej prawdopodobnych przypuszczeń. Manka
ment ten występuje często z powodu niedostatku lub wręcz braku odpowiednich 
materiałów żródłowych. Wydaje się jednak, że pewne kwestie dałoby się jeszcze 
rozstrzygnąć poprzez właściwszy i szerszy dobór materiał5w źródłowych i dokład
niejszą analizę ich treści. Np. dość dziwne wydaje się powoływanie na relację 
Długosza o napadzie księcia czeskiego Bolesława III Rudego na południowe granice 
Sląska w 1002 r. (s. 49). Jest to przecież relacja zmyślona przez naszego dziejopisa 
w celu upozorowania polskiej wyprawy na Czechy w 1003 r. i usprawiedliwienia 
okropności popełnionych wówczas tamże przez Bolesława Chrobrego 1. Dodatkowym 
uchybieniem może tu być cytowanie przez Autora polskojęzycznej edycji dzieła 
Długosza, niedopuszczalne lub przynajmniej niewskazane w poważnej rozprawie 
naukowej. O wiele poważniejszym uchybieniem, dotyczącym dziejów politycznych 
ziemi kłodzkiej, jest zupełnie błędne zinterpretowanie dokumentu Karola IV, wysta
wionego 7 IX 1351 r. w Firnie dla księcia głogowska-żagańskiego Henryka V 
Żelaznego. Zdaniem Autora, dokumentem tym, wystawionym w dziesięć lat po 
śmierci księcia Bplka II ziębickiego - od 1336 r. dożywotniego władcy ziemi ):{łodz
kiej, Karol IV oddawał tę ziemię w ręce Henryka Żelaznego. Tymczasem ten ostatni 
nigdy nie miał z nią nic wspólnego. Wspomnianym zaś dokumentem król czeski 
nadawał mu nie Kłodzkiej, lecz podległe Koronie Czeskiej księstwo płockie, wów
czas właśnie opróżnione w związku z bezpotomnym zejściem tamtejszego księcia 
Bolesława płockiego. Owe pewne uprawnienia Henryka do Płockiego wynikały 

1 Zob.: A. S e m k o  w i c z, Krytyczny rozbiór Dziejów Polskich Jana Długosza 
(do roku 1384), Kraków 1887, s. 94. 
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z faktu, iż był on mężem Anny, siostry Bolesława płockiego. O wszystkim tym bar
dzo dokładnie nadmienia sam dokument Karola IV. Sprawy te znane są zresztą 
także z literatury 2. 

Autor chyba zanadto zawęził swe zainteresowania do pozycji dość ściśle związa
nych ze sprawami kłodzkimi, stąd pominął czasem bardzo przydatne prace, które 

być może pozwoliłyby na rozwiązanie· lub choćby na większe uściślenie niektórych 

zagadnień. Np. szerszego omówienia wymagałyby związki kulturalne Kłodzkiego, 

a zwłaszcza samego Kłodzka z Wrocławiem i innymi większymi miastami śląskimi. 

Przy opracowywaniu zagadnień narodowościowych na terenie ziemi kłodzkiej cie

kawy byłby chyba nie tylko podział na ludność niemiecką i słowiańską, ale ponadto 

spośród tej ostatniej na polską i czeską. Z kolei niektóre sprawy zostały powtórzone. 
Pewnym uchybieniem są także błędy drukarskie, np. Bolko VI ziębicki zamiast Bol
ko II (s. 95) czy Jan III żagańska-głogowski zamiast Jan II (s. 166). Wreszcie warto 

wspomnieć, że lekturę interesującej książki K. Bartkiewicza znacznie ułatwiłaby 

mapa historyczna ziemi kłodzkiej w średniowieczu, a także wyka.z wykorzystanych 

źródeł i literatury. Stanowiłby on znaczne udogodnienie przede wszystkim dla lokal
nych miłośników przeszłości Kłodzkiego. 

Mimo sygnalizowanych braków czy uchybień rozprawa K. Bartkiewicza jest po

ważnym osiągnięciem naukowym. Ponadto zapoczątkowuje ona kolejny etap w za
kresie badań nad przeszłością Śląska, poświęcony już nie dziejom poszczególnych 
miejscowości czy też jakichś odrębnych dość wąskich problemów, ale całościowemu 
opracowaniu przeszłości pewnych większych jednostek geograficzno-administra
cyjnych. 

Stanisław Solicki 

M. W a w r Y k o  w a, DZIEJE NIEMIEC 1648-1789, Warszawa 1976, ss. 340.

Zainteresowania badawcze M. Wawrykowej koncentrują się głównie wokół 

dziejów naszych sąsiadów, Niemiec i Rosji, w XIX w. Zapewne wyraźnie odczu
walny brak w polskiej historiografii syntetycznego zarysu historii Niemiec skłonił 
Autorkę do podjęcia się trudu wypełnienia tej luki. Na warsztat wzięła Ona okres, 
który jest stosunkowo mniej znany nie tylko polskim czytelnikom, ale i badaczom. 

Zwykle bowiem uwaga i jednych, i drugich skupiała się na czasach najdawniej
szych lub najnowszych 1. Nie oznacza to, że wybrany przez Nią okres od zakończenia 

wojny trzydziestoletniej do czasów rewolucji francuskiej nie był przedmiotem zain

teresowania polskich historyków 2
• Tym bardziej że w tym właśnie czasie nastąpiło 

załamanie się polskiej państwowości. 
Recenzowana synteza ma charakter naukowy, zaopatrzona jest w obszerne przy

pisy, odwołujące się głównie do literatury, i jako taka adresowana jest przede 

Por. np.: J. Dą b r o w s k i, Dzieje poiityczne Sląska w latach 1290-1402 
(Historia śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, wyd. PAU, t. I, Kraków 
1933, s. 474-475). 

1 Przykładowo wymienić można by z jednej strony szereg prac K. Tymieniec
kiego i G. Labudy, a z drugiej J. Krasuskiego. 

2 Stosunkami polsko-niemieckimi po 1945 r. zajmowali się m. in. historycy 
z ośrodka toruńskiego (S. Salmonowicz, J. Staszewski, J. Wojtowicz) i wrocławskiego 
(W. Czapliński, J. Gierowski, np. Um die polnische Krone, Berlin 1962), a dziejami 
Łużyc zmarły niedawno Profesor Józef Leszczyński (np. Stany Górnych Łużyc w la

tach 1635-1697, Wrocław 1963; Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in 
den Jahren 1635-1720, Budziszyn 1964). Ich ustalenia zostały przez Autorkę po
minięte. 
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wszystkim do historyków i germanistów oraz studentów. Autorka i wydawnictwo 
zadbały o bogatą jej ilustrację (80 zdjęć, 13 map tekstowych, 6 załącznikowych i 4 

ryciny). Na końcu pracy zamieszczono indeks osób, nazw geograficznych, zestawienie 
literatury i spis ilustracji z ich proweniencją. Zgodnie z zapowiedzią wydawnictwa 
książka stanowi pierwszą część studiów Autorki nad dziejami Niemiec do wojny ,
francusko-pruskiej w 1871 r. 

Podstawa bibliograficzna pracy jest wręcz imponująca. Wykaz literatury zajmuje 
ponad 15 stron druku i obejmuje ponad 450 pozycji (w tym wydawnictwa wieloto
mowe). I tu nasuwają się pierwsze uwagi krytyczne. Wydaje się, że można było 
dokonać większej selekcji i z części prac o charakterze popularnonaukowym lub 
podręcznikowym zrezygnować, tym bardziej że w wykazie znajdują się książki, do 
których sądząc po indeksie osobowym Autorka nie odwoływała si,ę. Warto też 
było w zestawieniu oddzielić wydawnictwa źródłowe od opracowań. 

Równocześnie w bibliografii pominięte zostały ważne opracowania dotyczące 
różnych aspektów dziejów Niemiec w zakreślonym przez Autorkę przedziale cza
sowym. Przykładów można przytoczyć szereg. Ograniczymy się do jednego. W pierw
szej połowie XVIII w. położone zostały podwaliny pod przyszłe niemieckie Oświece-

. nie. Zn�czną rolę w tym procesie odegrali pietyści z ośrodka hallskiego. Literatura 
do tego zagadnienia cytowana przez M. Wawrykową jest stosunkowo uboga, co siłą 
rzeczy musiało się odbić na skrótowym ujęciu różnorodnych form działania piety
stów 3• Ich akcja poza granicami Prus i jej wykorzystanie w ekspansji gospodar
czej zostały praktycznie pominięte. Nie wspominamy już .o oddziaływaniu na stan 
i poziom oświaty'· 

Zwróćmy z kolei uwagę na kwestię konstrukcji pracy. Autorka wyraźnie wy
odrębniła następujące części: 1. Stulecie po pokoju westfalskim, 2. Czasy oświeco
nego absolutyzmu, 3. Kulturę niemiecką w epoce „Rozumu i Swiatła". Trudno· jest 
pogodzić się z takim podziałem, gdyż prowadzi on do jednorodnego traktowania 
sytuacji w Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XVII w. i w pierwszej połowie 
wieku następnego. Profesor Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie G. Schilfert 
w swoim popularnym zarysie dziejów Niemiec, obejmującym ten sam okres (1648-
1789) • w sposób przekonywający uzasadnił cezurę, jaką stanowi przełom XVII 
i XVIII w. 0 Drugi mankament, który rzuca się w oczy przy bliższym przyjrzeniu się 
konstrukcji pracy, a następnie jej zawartości, to skupienie uwagi przede wszyst
kim na dziejach politycznych Niemiec i na tym tle rozpatrywanie przemian w kul
turze. Można krytycznie odnosić się do propozycji, które eksponują za mocno pro
blematykę gospodarczą, ale nie wolno jej traktować marginalnie. Jest to możliwe 
tylko wówczas, gdy całą pracę potraktujemy nie jako zarys dziejów Niemiec, lecz 
szkice z dziejów polityki i kultury. Dodajmy, że przy przedstawieniu stulecia po 
wojnie trzydziestoletniej Autorka nie wyodrębniła osobnego rozdziału o kulturze. 
Lukę tę starała się wypełnić przy omawianiu kultury w XVIII w., ale czyniła to 
w sposób niekonsekwentny. Wreszcie trzecia uwaga. Autorka przedstawiając dzieje 
Niemiec skoncentrowała się przede wszystkim na przemianach, które dokonywały 
się w monarchiach Habsburgów i Hohenzollernów i politycznej rywalizacji między 
tymi dynastiami. Niewątpliwie były to państwa przodujące w wielu dziedzinach 
i w dużej mierze decydujące o wydarzeniach wewnętrznych w Rzeszy oraz o kształ
cie polityki zagranicznej poszczególnych monarchii niemieckich, ale właśnie w tym 

s Chodzi nam przede wszystkim o prace E. Wintera i H. Patzelta. 
4 Szeroko na ten temat pisał m. in. E. W i n t e r, Die Pflege der west- und 

silslawischen Sprache in Halle im 18. Jhrd., Berlin 1954. 
5 G. S c  h i  1 f e  r t, Deutschland 1648-1789, Berlin 1959. 
8 Argumenty zawarte są przede wszystkim w rozdziałach poświęconych sy

tuacji społeczno-gos'podarczej. 
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czasie pod bokiem tych dwóch domów wyrosła potęga Wettynów, których przed
stawiciel, Fryderyk August I Mocny, po wyborze na tron polski nawet marzył 

i dążył do zdobycia korony cesarskiej. Dla uzasadnienia tego sądu, że mniejsze orga

nizmy państwowe w Rzeszy zostały w pracy zepchnięte na dalszy plan, posłużmy 
się jednym przykładem. Znacznie więcej możemy się dowiedzieć o rozwoju Saksonii 
w drugiej połowie XVII w. z popularnego podręcznika G. Schilferta niż z obszernego 

ponad 30-arkuszowego opracowania M. Wawrykowej, która interesującej nas pro

blematyce poświęca 2 strony 1. 
O,drębnego omówienia wymagają fragmenty pracy, w których przedstawione 

·zostały dzieje ziemi śląskiej. Jest rzeczą co najmniej dziwną, że są one oparte na

bardzo ogólnych, niejednokrotnie przestarzałych pracach niemieckich, a nie now

szych pióra historyków polskich. Dotyczy to zarówno opracowań monograficznych,
jak i szeroko zakrojonych syntez s. W tej sytuacji musiało się zakraść do pracy
wiele sformułowań nieprecyzyjnych, pominięć, czy też poglądów, które zdecydo

wanie są odrzucane przez historiografię polską. Tylko dla zilustrowania przytoczy
my kilka przykładów. W rozdziale poświęconym literaturze Autorka zrwóciła uwa
gę na kilku· twórców, którzy związani byli ze Sląskiem. Omówiła dosyć dokładnie

życie i dorobek M. Opitza 9 oraz bardzo ogólnie W. Scheffera von Sche!ferstein
i A. Gryphiusa. Wkład tego ostatniego zasługiwał na znacznie szersze przedstawienie,

choćby z uwagi na jego wpływ na rozwój teatru. Warto też było wydobyć oddziały
wanie na jego twórczość polskiego kręgu kulturowego (sztuka Piast oraz zachowane
materiały do przygotowywanej sztuki o Henryku Pobożnym 10• Pominięta została

milczeniem twórczość Fryderyka von Logau oraz Jana Schefflera (Angelus Sile
sius), mistyka katolickiego i jednego z najwybitniejszych poetów niemieckich epoki

baroku 11• Nie znajdujemy też w pracy chóćby najmniejszej wzmianki o zakłada

niu w XVIII w. w Niemczech stowarzyszeń, których celem była walka o czystość
języka niemieckiego i przeciwstawiania się zalew.owi francuszczyzny 12. 

We wcześniejszym podrozdziale omówiony został rozwój nauki i oświaty. Mało 
miejsca poświęcono w nim zjawiskom zachodzącym w XVII stuleciu. I tak zabrakło 
miejsca na informację o powstaniu w 1652 r. w Schweinfurcie pierwszego stowa

rzyszenia naukowego (Academia Naturae Curiosorum). Jego założycielami byli 
lekarze z Janem Wawrzyńcem Bauschem na czele. W latach siedemdziesiątych 
towarzystwo przeniesione zostało do Wrocławia. W tym też mieście ukazywać się 
poczęło pierwsze na świecie naukowe czasopismo lekarskie „Miscellanea Curiosa 
Medico-Physica oder Ephemerides Academiae Naturae Curiosorum" (do r. 1713) 13• 

Szereg uzupełnień można by zaproponować wreszcie w podrozdziałach poświęconych 
muzyce, plastyce, filozofii i historiozofii. 

Niezbyt precyzyjnie przedstawiona jest sytuacja gospodarcza na Sląsku w poło-

1 S c h i l  f e  r t, op. cit., s. 51nn.; W a w r y k  o w a, op. clt., s. 44nn. 
s Przykładowo wymienimy prace monograficzne R. Hecka, J. Leszczyńskiego, 

E. Maleczyńskiej, S. Michalkiewicza, z syntez zaś: W. D ł u g o b o r s k i, J. G i e
r o w s k i, K. M a  1 e c z y ń s k i, Dzieje Wrocławia do roku 1807, Warszawa 1958,
a zwłaszcza część 3 tomu I Historii Sląska, pod red. K. Maleczyńskiego, Wrocław
1963, w której opracowaniu udział wzięli J. Gierowski, S. Inglot, J. Leszczyński,
K. Maleczyński, K. Orzechowski i K. Piwarski.

g Do tego fragmentu też można zgłosić drobne uzupełnienia. M. Opitz urodził
się w Bolesławcu. Jego sylwetkę moralną nie najlepiej charakteryzuje fakt, że będąc 
na służbie Władysława IV równocześnie przekazywał informacje Szwedom. 

10 Historia Sląska ... , t. I, cz. 3, s. 589. 
11 Tamże, s. 590; S c h i  l f e  r t, op. cit., s. 26. 
12 S c  h i  l f e  r t, op. cit., s. 24; autor ten cytuje też znane powiedzenie F.v. Logau 

„Ist denn Frankreich Deutschlands Herr? !st denn Deutschland sein Lakey? Freyes 
Deutschland schaeme dich dieser schnoeden Knechterey". 

11 D ł u g o  b o r s k i, G i e r  o w s k i, M a l e  c z y  ń s k i, op. cit., s, 529. 
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wie XVIII w. Wyeksponowane zostały bowiem poczynania gospodarcze Fryderyka 
II. M. Wa;,,.,rykowa poszła w tym wypadku za zdaniem starszej literatury niemiec
kiej, nie zwracając uwagi na fakt, że przemiany w gospodarce zaczęły się znacznie
wcześniej 14• 

W pracy wreszcie stosunkowo mało miejsca poświęcono analizie pr.zemian, które 
dokonywały się w społeczeństwie niemieckim. Wiadomości na ten temat są poroz
rzucane w różnych rozdziałach, co znacznie utrudnia ich percepcję. 

Przytoczone uwagi krytyczne nie podważają innych walorów książki. Przede 
wszystkim wprowadza ona do szerszego obiegu wiele nowych faktów. Pozwala 
zrozumieć wiele poczynań politycznych poszczególnych państw niemieckich, a ra
czej ich władców. Przybliża polskiemu czytelnikowi dzieje naszego sąsiada, i to 
z okresu, kiedy za jego też sprawą Polska utraciła niepodległość. 

Krystyn Matwijowski 

Zabierając dodatkowo głos w sprawie książki prof. M. Wawrykowej Dzieje

Niemiec 1648-1789 nie zamierzam dyskutować z Autorką co do ujęcia tematu, 
wysuniętych przez nią pewnych tez, czy też sposobu opracowania materiału z tego 
prostego powodu, że mniej więcej za rok winna się ukazać zbiorowa Historia

Niemiec, w której ten okres dziejów Niemiec będzie opracowany przez mnie. Tam 
przedstawię mój punkt widzenia na poszczególne sprawy, zaprezentuję inny nieco 
sposób ujęcia tematu. Powodem, który mnie mimo to skłania do zabrania głosu, 
to fakt, że Czytelnik znajdzie w opracowanych przeze mnie rozdziałach Historii

Niemiec niejednokrotnie inne daty, czy też inne informacje niż te, które podaje prof. 
Wawrykowa. Ponieważ Historia Niemiec ukaże się w cyklu, który nie dopuszcza po
lemik w tekście czy w przypisach, chciałbym na tym miejscu wyjaśnić przyszłemu 
Czytelnikowi, dlaczego uważam pewne informacje prof. Wawrykowej za nieścisłe. 
W związku z tym podaję poniżej wykaz zakwestionowanych przez mnie informacji 
prof. Wawrykowej, zaznaczając równocześnie, dlaczego te informacje uważam za 
niedokładne. 

Przechodząc ad rem, to już informacja podana przez Autorkę (s. 9), że traktat 
w Mi.inster podpisano 24 IV 1648 r., jest nieścisła, albowiem traktat ten 
podpisano 24 X t. r. (patrz Konferenzen und Vertriige, Vertrags-Ploetz, 1958, dzieło 
cytowane niejednokrotnie przez Autorkę, s. 75, oraz inne kompendia historii 
Niemiec). 

Na s. 10 stwierdza Autorka, że na mocy tego traktatu Francja zajęła pewną 
ilość „ziem habsburskich", jak Landau, Hagenau, Kalmar, Schlechstadt (winno być 
Schlettstadt) i inne. Dla ścisłości trzeba stwierdzić, że chodzi tu w większości wy
padków o miasta, nie o ziemie. Wśród tych miast wymienia Autorka miejscowość 
Bri.ickenkopf. Takiej miejscowości nie podaje skrupulatny w tym wypadku Ver
trags-Ploetz. Francja uzyskała za to prawo utrzymywania garnizonu w miejscowości 
Philippsburg na prawym brzegu Renu, zyskując tym samym jakby przyczółek 
mostowy (po niemiecku Bri.ickenkopf). Czy nie zaszła tu po prostu pomyłka? 

Wątpliwości budzi następnie twierdzenie Autorki na s. 11, że wśród historyków 
istnieje zgodność w ocenianiu strat ludnościowych Niemiec w wyniku wojny 
trzydziestoletniej na średnio licząc 60-700/o ogólnej liczby zaludnienia. Tymczasem 
według G. Franza, najlepszego znawcy zagadnienia, straty te wynosiły 400/o na wsi, 
330/o w miastach, z. tym że naturalnie są to dane średnie i że istniały prowincje 
bardziej dotknięte (patrz �- T r  e u e, Wirtschaft, <3esellschaft und Technik vom 16-

18 Jahrhundert, 1970, s. 117). 

u Historia Sląska, 1. 270.
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Informacje dotyczące poczynań kolonialnych Fryderyka Wilhelma, elektora 
brandenburskiego, są też nieprecyzyjne. Autorka zaczyna je od stwierdzenia: .,Próbą 
taką było zajęcie w 1654 r. przez szwagra Wi�lkiego Elektora, Jakuba kurlandzkiego, 
kilku ośrodków w Gwinei, założenie Kompanii Wschodnioindyjskiej, odkupienie 
od Duńczyków fortu Donsberg/Trankebar" (s. 64). Otóż po pierwsze, nie wiadomo, 
dlaczego wymienia się tu poczynania Jakuba, księcia kurlandzkiego. Po drugie, 
Jakub zajął wówczas nie kilka ośrodków w Gwinei, ale wyspę Tobago w Ameryce 
Południowe( po trzecie, poczynania kolonialne Wielkiego Elektora przypadają do
piero na lata osiemdziesiąte XVII w. Po czwarte wreszcie, wspomniana Kompania 
Wschodnioindyjska istniała jedynie na papierze. (A. W a d d i n g t o  n, Histoire de 

Prusse, Paris 1911, s. 401-403). Dodam wreszcie, że nie znalazłem potwierdzenia 
wiadomości o sprzedaniu fortu Dansborg (nie Donsberg) kolo Trankebaru w India�h 
Wielkiemu Elektorowi w obszernej trzynastotomowej Danmarks Historie. I w tym 
wypadku zaistniała chyba jakaś pomyłka. 

Z oczywistą pomyłką mamy do czynienia na s. 66, gdzie podano, że Kalkstein 
został skazany na śmierć w 1692 r. Ma być naturalnie rok 1672 (patrz Polski 

słownik biograficzny pod Kalkstein). 
Twierdzenie Autorki, że na mocy traktatu królewieckiego w 1656 r. otwarto 

Szwedom porty w Piławie i Kłajpedzie (s. 72), może być mylące. Na tej podstawie 
bowiem można by przypuszczać, że z portów tych mogła korzystać flota wojenna 
szwedzka. Tymczasem chodziło jedynie o to, że obywatele szwedzcy mogli swobodnie 
zawijać do tych portów (patrz L. K u b  a 1 a, Wojna szwecka 1655 i 1656, b. d., s. 222; 
notabene K. Piwarski w artykule, na który się Autorka powołuje, nie pisze nic 
na ten temat). Traktat w Labiawie w 1656 r. został zawarty nie 20 października -
jak podaje Autorka (s. 74) - ale 20 listopada (patrz W. K o  n op czyń ski, Dzieje
Polski nowożvtnej, t. II, s. 31). 

Wyprawę sprzymierzonych wojsk austriacko-polskich brandenburskich 
w 1658 r. do Danii przedstawia Autorka (s. 76) niejasno, pisząc: ,,Dzięki atakowi 
sprzymierzonych sił ... na Holsztyn, wyspy duńskie i Jutlandię, gdzie sławą okryły 
się oddziały Czarnieckiego, Szwedzi zostai.i zmuszeni do odwrotu". Wyglądałoby 
bowiem tak, że wojska sprzymierzone uderzyły na Holsztyn, potem na wyspy, 
wreszcie na Jutlandię. W rzeczywistości istotnie uderzono wpierw na Holsztyn, skąd 
Szwedzi wycofali się prawie bez walki, następnie zajęto południową Jutlandię, skąd 
zajęto początkowo jedynie wyspę Als, po czym dokończono okupacji Jutlandii. 
Y.,yspę Fionię zajęto dopiero po wycofaniu się głównych sił sprzymierzonych z Ju
tlandii w 1659 r. 

Pokój w Akwizgranie zawarto chyba jednak nie 2 IV 1668 r. (jak twierdzi 
Autorka na s. 78), ale 2 maja (patrz B r  a u b  a c h, Vom Westfiilischen Frieden bis

zu.r franzosischen Revolution, 1974, s. 44, oraz W a d d i n g t o  n, op. cit., s. 474). 
W podręcznikach dla szkól średnich pisano istotnie o traktacie pokojowym 

w Nymwegen, jednak w tak dokładnym opracowaniu dziejów Niemiec należałoby 
raczej pisać o traktatach w Nymwegen (s. 80), skoro istotnie zawarto tu parę trak
tatów w latach •1678-1679 (patrz Vertrags-Ploetz, s. 100-102). Przy tej sposobności 
warto podkreślić, że stolica Bryzgowii nie nazywa się Freiberg, ale Freiburg. 

Pisząc na s. 80 o polityce reunionów Ludwik XIV stwierdza Autorka, że zgod
nie z pomysłem projektodawcy markiza Colbert de Croissy (nie Croissys) .,powołane 
zostały w .1679 r. w Besan�on, Breisach, Metz, Tournai tzw. kamery, które miały 
uzasadnić żądanie francuskie". Otóż po pierwsze, istotnie Niemcy nazywają te 
urzędy Reunionskammer. Nie widzę jednak powodu, dla którego mielibyśmy od 
nich przejmować nazwę, skoro odpowiednia instytucja nosiła nazwę „chambre 
royale". Po drugie, jak wyraźnie pisze Braubach ( op. cit. s. 61), a potwierdza 
historyk specjalista francuski Louis Andre (Lou.is XIV et !'Europe, Paris 1950, 
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s. 190-191), taka instytucja powstała spośród wymienionych przez Autorkę miej
scowości jedynie w Metzu.

Do Strasburga wkroczyły wojska francuskie nie pod koniec 1681 r. (s. 82), ale już 
30 września t. r. (patrz A n d r  e, op. cit. s. 194). To nie Karol Gustaw, .król szwedzki, 
połączył się w początkach lat osiemdziesiątych z Holandią i cesarzem (s. 82) dla tej 
prostej przyczyny, że od 1660 r. spoczywał w grobie. Uczynµ to jego następca, Ka
rol XI. Deklarację wojenną w 1688 r. wydał Ludwik XIV nie 24 sierpnia (jak 
pisze Autorka na s. 86), ale 24 września (patrz A n d re, op. cit., s. 239). Mylna 
również jest wiadomość o ratyfikacji pokoju w Rastatt przez stany Rzeszy (s. 103). 
Nastąpiła ona nie 6 września, ale 9 X 1714 r., i nie w Baden, ale w Ratyzbonil'! 
(patrz Vertrags-Ploetz, s. 139). 

Eugeniusz Sabaudzki po świetnym zwycięstwie nad Turkami pod Peterwardein 
w 1716 r. pobił ich następnie pod Belgradem nie w tym samym roku (s. 104), ale 
dopiero w 1717 r. (patrz B r  a u b  a c h, op. cit., s. 101). Bitwę pod Połtawą stoczono 
istotnie 27 VI 1709 r., ale według starego kalendarza. Należało więc podać datę 
według nowego kalendarza, tj. 8 lipca (s. 112) (patrz Z. W ó j c i  k, Dzieje Rosji, 
s. 234).

Z tej też racji budzą wątpliwość datacje kolejnych układów kończących wojnę
północną (s. 114). Dotyczy to specjalnie układu hanowerska-szwedzkiego 9 XI 1719 
i szwedzko-pruskiego 21 I 1720 r. Istotnie. takie daty tych układów zamieszcza pod
ręcznik dyplomacji szwedzkiej (Den svenska utrikes politikens Historia, 11:1, Stock
holm 1952). Należy jednak pomiętać, że ten szwedzki podręcznik podaje do polowy 
XVIII w. daty według starego kalendarza, stąd też winny być inne daty według 
nowego kalendarza. To też Braubach w cytowanym wyżej podręczniku (s. 110) 
wymienia dla pierwszego układu datę 20 XI 1719, dla drugiego szwedzko-pruskiego 
1 II 1720. Również i H. Prutz (Preussische Geschichte, t. II, s. 378) podaje taką 
samą datę układu prusko-szwedzkiego. 

Zona Fryderyka II, Elżbieta Krystyna, była z domu nie Branschweig-Bevern 
(s. 128), ale Braunschweig-Wolfenbilttel (patrz D w o r  z a c  z e k, · Genealogia,
i R. Ko:; er, Friedrich der Crosse, Berlin 1920, s. 10). 

Wyraźnie mylne są wiadomości dotyczące I wojny śląskiej, podane przez Autor
kę na s. 133. Tak więc Austriacy wystawili w 1741 r. korpus liczący nie 2500 żoł
nierzy, ale 15-16 OOO. (R. K o s  e r, Konig FrV?drich der Grosse, t. I, Berlin 1904, 
s. 105). Neipperg znalazł się w Nysie nie 9 III 1741, ale 5 IV t. r. Bitwę wydał
Prusakom nie następnego dnia, ale 10 IV 1741 r., przy czym pole walki nie znaj
dowało się pod Molwicami (takiej miejscowości nie ma), ale pod Małujowicami · -
ówcześnie Mollwitz (s. 105-106).

· Tajną konwencję zawartą z Austrią jesienią 1741 r. podpisał Fryderyk II nie
w miejscowości Kleinschenkendorf (s. 136), ale Kleinschnellendorf, dziś Przydroże 
Male, niedaleko Nysy. 

Bitwę pod Chotusic stoczył Fryderyk II 17 maja, a nie - jak pisze Autorka 
(s. 137) - 18 maja (patrz K o s e r, Konig Friedrich der Grosse, s. 168). 

Bitwę pod Hohenfriedberg z 1745 r. (s. 139) określamy dziś jako bitwę pod 
Strzegomiem. Pokój drezdeński w tym roku podpisano nie - jak pisze Autorka 
(s. 139) - trzy dni po stoczonej bitwie pod Kesseldorf dnia 15 XII 1745, ale 
25 XII t.r. (patrz Vertrags-Ploetz, s. 164). Pokój w Akwizgranie w 1748 r. ·podpisano 
nie - jak podaje Autorka (s. 139) - dnia 18 lipca, ale 18 października t. r. 
(Vertrags-Ploetz, s. 168). 

W 1749 r. nie powołano (s. 146) Hofkriegsrat, skoro instytucja ta istnieje od 
1556 r. (Oesterreichische Zentralverwaltung, I Abt. I Bd. Thom. Fellner, Wien 1907, 
s. 238). · Wreszcie ostatnia dostrzeżona omyłka. J. N. Hontheim nie był biskupem
trewirskim, ale sufraganem tej diecezji.

Władysław Czapliński 
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H. K. Ro s e  n t ha 1, GERMAN AND POLE: NATIONAL CONFUCT AND 

MODERN MYTH, University Presses of Florida, Gainesville 1976, ss. VIII, 175. 

Autor studiował w Los Angeles, doktorat uzyskał na znanym uniwersytecie 

Columbia, ogłosił pewną liczbę artykułów na łamach amerykańskich czasopism 
historycznych, poświęconych sprawom polskim, słowiańskim i wschodnioeuropej

skim. Omawianą pracę opublikował uniwersytet stanu Floryda. Jest ona rezultatem 
studiów w Heidelbergu i pobytu w Poznaniu, poszukiwań w archiwach w Poczda

mie, Merseburgu, Koblencji, Berlinie Zachodnim i Poznaniu, oraz wyzyskania bar

dzo znacznej liczby niemieckich broszur i książek (czasopisma cytowane są tylko 

na podstawie wycinków znalezionych w archiwach). Druki mają w sumie biorąc 
większe znaczenie niż archiwalia. Z tych ostatnich Autor zdołał dotrzeć tylko do 
ograniczonej liczby przekazów (w największej mierze z archiwum w Berlin-Dahlem, 

gdzie znajdują się akty władz pruskich z Pomorza Gdańskiego i rejencji bydgoskiej), 

dobór ich z natury rzeczy jest dyskusyjny, ale nie odgrywa to decydującej roli, 
gdyż podstawowe cechy polityki pruskiej wobec Polaków można przedstawić na

wet bez sięgania do źródeł niedrukowanych. Najczęściej korzysta z nich Rosenthal, 
gdy pisze o polityce hitlerowskiej, wcześniej potwierdzają one nieraz tylko znane 

fakty lub bardziej ilustrują, niż uzasadniają twierdzenia. Mimo obszernego zesta
wienia literatury brakuje w nim sporej liczby prac dotyczącej tworzenia obrazu 
Polaka w opinii niemieckiej (np. Kagego, Volkmanna, Fischbach-Pospelovej, Krzy
wonia, Kolba, Seepela, z prac polskich Flacha czy Willa), trzeba jednak pamiętać, 
że o stanowisku wobec Polaków pisano już bardzo wiele. 

Nie chciałbym do tych braków przywiązywać przesadnej wagi. Ważniejsza jest 

sprawa charakteru pracy, założeń i celów, do jakich dąży Autor. Niewielka ob
jętościowo praca (właściwego tekstu jest zaledwie 120 stron) podzielona jest na 
pięć rozdziałów, które kolejno obejmują okres do 1894 r., lata 1894-1921, czasy 
republiki weimarskiej i jej kontynuatorów (1921-1933), hitleryzm (1933-1945) oraz 
okres po Il wojnie światowej (1945-1973). Według Autora do XVII w. nie było 
w Niemczech obrazu Polaka, zaczął się on tworzyć dopiero w okresie upadku Polski, 
co od razu wywierało wpływ na jego charakter. Dalsze korzenie konfliktu polsko

-niemieckiego wyrastały w XIX w., gdy jednak miał on charakter regionalny. 
Z takiego w narodowy przeobraził się w latach 1894-1921, przy znacznym wpływie 
wypadków po I wojnie światowej, a zwłaszcza zmiany granic. Szczególną rolę przy
pisał Rosenthal ,,mitowi Polaka" w republice weimarskiej. Jeżeli jego twórcy nie 
byli nawet bezpośrednio odpowiedzialni za fizyczną zagładę Polaków w czasie 
ostatniej wojny, to· stworzyli sytuację, w której Hitler mógł swobodnie dokonywać 
morderstw bez obaw o opozycję społeczeństwa niemieckiego (s. 118). Mit ten uczy
nił bowiem tanim życie polskie. W okresie po 1945 r. Autor dostrzega trwanie dal
szych stereotypów, ale także tworzenie się zapowiedzi zmian. Osobno charaktery
zuje wypowiedzi z NRD i RFN, ostrożny jest w przepowiedniach, dopuszcza możli-
wość spadku zainteresowania sprawami polskimi w Republice Federalnej. 

Podkreślić należy kilka jeszcze cech pracy. Już z powyższego zestawienia wy
nika, że nacisk położony został na czasy najnowsze, najbardziej na XX w. Okres 
do 1894 r. zajmuje ledwie 30 stron. Pamiętać dalej trzeba, że głównym adresatem 
jest czytelnik amerykański, dla którego zagadnienie jest dość odlegle, aby nie po
wiedzieć egzotyczne. Stąd spore fragmenty rozprawy Autor musiał poświęcić 
wzmiankom o polityce pruskiej wobec Polaków, co zresztą zostało wcale zręcznie 
połączone z głównym zagadnieniem. Obok tego, jak nieraz zdarza się w pracach 
amerykańskich, Autor stara się uchwycić najważniejsze rysy charakterystyczne, 
odsuwając na dalszy plan sprawy, jego zdaniem, mniej ważne. Niekiedy stosunko
wo dłużej zatrzymuje się na poglądach poszczególnych publicystów lub polityków, 
którzy stają się jakby symbolem pewnego stanowiska. Tak jest z Flottwellem, 
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w mmeJszej mierze z Bismarckiem, następnie z Cleinowem, dla okresu po 1921 r. 
rolę taką spełnia Lilek, po 1945 r. w RFN Bolko von Richthofen dla przedstawie
nia kontynuatorów ,,mitu weimarskiego", a Gentzen dla poglądów marksistowskich 
w NRD. Niekiedy miejsce osób zajmują grupy, jak biurokracja w XIX w. czy 
hakatyści na przełomie wieków. Prowadzi to i prowadzić musi do uproszczeń, ale 
jak sądzę, jest zamierzone, a ma na celu rysowanie obrazu wyrazistymi liniami. 

Schematyzując jesz�ze bardziej pracę, w XIX w. na czoło wysuwa się obraz 
Polaka pochodzący z kół biurokratycznych połączony z przekonaniem o niższości 
narodu polskiego (sprawa jest dyskusyjna, gdyż można stwierdzić, że dla obrazu 
Polaka znaczną rolę odgrywały poglądy liberałów pruskich, a dla zmian w stereo
typie ich właśnie przemiany). W końcu wieku Autor dostrzega jako główny obraz 
kół nacjonalistycznych zawierający także elementy uznania dla rozwoju społeczeń
stwa polskiego (znowu można z tym dyskutować; na ten element uznania zwrócił 
już przed wojną uwagę J. Feldman, ale niemal zawsze postępy Polaków przypisy- � 
wano skuteczności rządów pruskich; ich zbytnie podkreślenie powoduje chyba zbyt 
wyraźne odcięcie „mitu hakatystów" od „mitu weimarskiego"; dodać także można, 
że pochwały dla Polaków pojawiały się również u przedstawicieli władz pruskich, 
jak np. u J. Miquela). W okresie republiki weimarskiej nacjonalistyczny mit Po
laka łączył się z wrogością wobec „dyktatu" wersalskiego i poczuciem krzywdy, 
wreszcie mit hitlerowski podlegał zmianom zależnie od potrzeb bieżącej polityki. 
Granice między poszczególnymi mitami są chyba wątlejsze niżby wynikało z pracy, 
można by podać przykłady stanowisk, które mieszczą się w więcej niż jednym 
obrazie. 

Także i zastosowaną przez Autora chronologię traktować należy jako przybli
żoną. I tak np. jest sprawą dyskusyjną, czy właśnie w 1894 r. widać początek 
,.masowego udziału w tworzeniu stereotypu", który po 1918 r. rozlał się na całe 
Niemcy (s. 147). Równie dobrze można by wybrać lata osiemdziesiąte z licznymi 
wówczas publicystycznymi wypowiedziami antypolskimi albo nawet poprzednie 
dziesięciolecie, gdy wraz z utworzeniem cesarstwa i Kulturkampfem powstały nowe 
warunki do tworzenia obrazu Polaka. 

Dla Autora mniej ważny jest stosunek stereotypu Polaka w opinii niemieckiej 
do rzeczywistych cech polskich. Pragnie wykazać, że „niemiecki obraz Polaka sta
nowił mit lub tradycję nieznanego autorstwa", wypełniający „potrzeby psycho
logiczne tych, którzy weń wierzyli" (s. VII-VIII). Później dodał, że według niego 
dla formowania obrazu ważniejsze były opinie drugorzędnych dziennikarzy niż 
wielkich pisarzy (s. 148), co uznać należy za sprawę dyskusyjną; wiadomo przecież, 
jaki wpływ na formowanie się obrazu Polaka wywarli ludzie tacy, jak Freytag 
czy Treitschke. Mimo zastrzeż�ń z takim podejściem należy się zgodzić, podobnie 
jak z przeciwstawieniem się twierdzeniu o odwieczności pewnych uprzedzeń czy an
tagonizmów. 

Inną jest rzeczą, że rozumowanie pod tym względem jakby nie było w pełni 
prowadzone do końca. ,,Mit Polaka" w opinii niemieckiej możn� rozpatrywać 
z punktu widzenia jego skuteczności czy zasięgu, co jest zagadnieniem bardzo trud
nym i w większości wypadków nieuchwytnym. Łatwiejsza do ;zbadania jest geneza 
poszczególńych sformułowań czy części składowych mitu, chodzi mi tutaj zwłasz
cza o genezę sięgającą do wewnętrznych tendencji nurtujących społeczeństwo nie
mieckie. I tak np. inaczej na Polaka jako przedstawiciela narodu pozbawionego 
państwa patrzono w Niemczech w okresie przed ich z�ednoczeniem, a inaczej, gdy 
doszło do utworzenia cesarstwa pod egidą Prus. W ciągu XIX w. Niemiec coraz 
bardziej ulegał koncepcji zmitologizowanego państwa o niemal sakralnych cechach, 
państwa wychowawcy narodu (jak to pisał Fichte) albo państwa wyraziciela obiek
tywnego rozwoju procesu historycznego (za Heglem). Przyczyniało się to do pejo
ratywnego oceniania narodów bezpaństwowych. Według Droysena czy Treitschkego 

6 - Sobótk3 1977, z. 4 
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państwo kształtowało charakter narodu, a więc jego brak musiał wywrzeć ujemny 
skutek. Albo inny przykład. Rosenthal pisze o przeciwstawianiu polskiemu chłopu 
niemieckiego mieszczanina, uosabiającego kultur_ę (s. 87). Rzecz można ująć szerzej. 
W obrazie Polaka wiele było z przedstawiciela zacofanego społeczeństwa feudalne
go czy rolniczego widzianego przez ludzi miasta, handlu i przemysłu. Tworzenie 
się polskiego mieszczaństwa przypisywano często zasługom rządu pruskiego czy 
polonizowaniu się Niemców. Zdarzało się wręcz, że Polak stawał się „negatywnym 
przeciwobrazem" (negatives Gegenbild) Niemca. 

Autor zaczyna książkę od nawiązania do pracy Arnolda, Geschichte der deut

schen Polenliteratur, zapowiadając, że „w ogólnym sensie książka może być uwa
żana za kontynuację tamtej" (s. VII). Jest to prŻynajmniej w części mylące, gdyż 
przekazy literackie odgrywają dla Rosenthala bardzo małą rolę. Mało wspominał 
o takich pisarzach, jak Heine czy Freytag, niewiele o poezji Polenfreundschaft
(przy ujęciu tematu nie było takie ważne, że - jak wynika z różnych opraco
wań - utwory tego kierunku opierały się na nikłej znajomości Polaków), nie mó
wiąc o wielu innych literatach, w których dziełach motywy polskie występują
w większym czy mniejszym stopniu. Inne były motywy i założenia Arnolda i od
mienna sytuacja, w której około 1900 r. powstawało jego dzieło.

Trafiają się w pracy Rosenthala drobne usterki wynikające z niedostatecznej 
znajomości realiów, np. przy W. Feldmanie (s. 82) trzeba by uwzględnić, że cy
towaną broszurę pisał w okresie wojny lat 1914-1918 ze specyficznym nastawie
niem i z niewielkim oddźwiękiem w społeczeństwie zarówno niemieckim jak i pol
skim. Są one jednak wyjątkowe. 

W sumie zaś należy uznać, że praca daje ciekawy obraz zagadnienia, nawet 
jeśli nie ze wszystkim można się zgodzić. 

Adam GaZos 

J. P r  z e  w ł  o c k  i, MOCARSTW A ZACHODNIOEUROPEJSKIE WOBEC PRO
BLEMU GÓRNEGO ŚLĄSKA W LATACH 1918-1933, Katowice 1975, ss. 274, po
wielone. 

J. Przewłocki jest znany ze swoich zainteresowań międzynarodowymi aspekta
mi problemu górnośląskiego w okresie międzywojennym. Rezultatem jego studiów 
jest wiele rozpraw, artykułów, przyczynków, a także i kilka książek, które ukazują 
zarówno doskonałą znajomość problemów Górnego Śląska w tym okresie, jak i za
sadniczych elementów określających całokształt polityki europejskiej. Omawiana 
książka stanowi dość swoiste podsumowanie wcześniejszych rozważań, daje syste
matyczny wykład o stanowisku mocarstw zachodnioeuropejskich, przede wszystkim 
Francji i Wielkiej . Brytanii wobec całego Górnego Śląska, a w okresie, kiedy był 
podzielony, tS1 wobec województwa katowickiego, jak i rejencji opolskiej. Na pod
stawie dobrej znajomości wielojęzycznej literatury przedmiotu, ówczesnej prasy 
światowej oraz studiów archiwalnych przeprowadzonych w Polsce, Francji, i Cze
chosłowacji Przewłocki ukazał zasadnicze czynniki określające podstawy koncepcji 
polityki mocarstw zachodnich wobec Górnego śląska w okresie od zakończenia 
I wojny światowej do przejęcia władzy w Niemczech przez partię narodowo-socja
listyczną. Nie jest to pierwszy przypadek, że kwerendą przeprowadzaną dla stu
diów problemu górnośląskiego nie zostały objęte archiwa tak wschodnia-, jak i za
chodnioniemieckie. Wyja�nienie, że zadecydowały o tym przyczyny natury technicz
nej i że w pracy wykorzystan� opracowania napisane na podstawie właśnie 
archiwaliów niemieckich (s. 9), trudno uznać za uzasadnione i zrozumiałe. Bo chociaż 
polityka niemiecka nie jest głównym przedmiotem badań Autora, to jednak bez 
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poznania jej koncepcji w sprawach Górnego śląska, w takim samym stopniu jak 

koncepcji polskich, co w pracy zostało zrobione, trudno niejednokrotnie właściwie 

ocenić działania władz brytyjskich, francuskich czy włoskich. Wprawdzie Autor za

strzega się, że „praca nie pretenduje do wyczerpującego studium" (s. 9), ale trudno 

nie wyrazić w tym miejscu żalu, że studium takiego nie doczekaliśmy się i że trud

no by znaleźć bardziej przygotowanego badacza do napisania takiej syntezy niż 
J. Przewłocki.

Książka napisana przejrzyście, składa się z sześciu rozdziałów chronologicznych,

ale wyraźnie z dwu części. Pierwszą stanowi rodział pierwszy, poświęcony pro
blemom niejednokrotnie przedstawianym już wcześniej w literaturze historycznej, 

omawia stanowisko mocarstw zachodnich wobec problemu górnośląskiego w okre
sie powstań, plebiscytu, kiedy były podejmowane decyzje dotyczące ukształtowania 

granic państwowych. Okres ów został słusznie potraktowany w sposób skrótowy, 

chociaż i w nim zostały zamieszczone niektóre informacje uzyskane w czasie naj

nowszych badań, poszerzające niekiedy wcześniejszy stan wiedzy. W sumie rozdział 

ów nosi nieomal charakter wprowadzenia do właściwej analizy problemu. O od

rębności charakteru tego rozdziału zadecydował jednak nie tylko stan badań. Był 

to okres, kiedy polityka mocarstw zachodnich w sprawach Górnego śląska, acz

kolwiek powiązana i uzależniona od całokształtu rozwiązań politycznych, które mo
carstwa te chciały osiągnąć, nosiła charakter względnie samodzielny. Następne lata 

przyniosły pod tym względem poważne zmiany. Sprawy Górnego śląska pozostały 

w kręgu poważnych, aczkolwiek zmniejszonych zainteresowań politycznych mo
carstw zachodnich, ale straciły swój samodzielny charakter. Trudno by było przed
stawić stanowisko mocarstw zachodnich bez dostatecznie szerokiej panoramy całej 

polityki europejskiej. Zadecydowało to o sposobie referowania problemów, po
przedzania właściwych rozważań czasem aż nazbyt szerokimi uwagami o stosunkach 
międzynarodowych. Szeroka panorama polityki europejskiej, napisana z dużą zna
jomością problemu, stanowiąc nie tylko kompilacje wcześniejszych publikacji, jak:i:e 
przecież licznych, ale i również rezultat własnych poszukiwań źródłowych, niejedno
krotnie spycha problemy górnośląskie na dalszy plan, czyniąc z nich margines 
szerszych wydarzeń. Szczególnie wyraźnym przykładem może być podrozdział 

,,Niemcy w Lidze Narodów". 

W świetle rozważań Przewłockiego widać bardzo wyraźnie, że problemy górno

śląskie w polityce mocarstw zachodnich były funkcją stosunków w trójkącie: 
Francja-Wielka Brytania-Niemcy, w niewielkim tylko stopniu do tego dochodziły 
jeszcze i Włochy. Zmiany zachodzące w stanowisku tych państw wobec Górnego 
śląska były jedynie pochodną przemian w układzie wzajemnych stosunków między 
owymi państwami. I tak np. Przewłocki, wskazując na rzeczywiste zródła zaintere

sowań Francji Górnym Śląskiem, ukazuje w sposób bardzo przekonywający, jak in
teresy burżuazji francuskiej oparte na koncesjach uzyskanych w latach 1920-1923, 

w późniejszym okresie zostały podporządkowane polityce pozornie sprzecznej, ale 
wynikającej z szerszych interesów państwa francuskiego, w rozumieniu jego ów
czesnych rządów. Wskazując na rzeczywiste zmiany zachodzące w sprawach we
wnętrznych Górnego śląska, jego ekonomice, sprawach narodowościowych, Prze

włocki wykazał, jak mała była ich rola w kształtowaniu polityki państw zachodnich 
wobec problemu górnośląskiego. We wstępie Autor zasygnalizował interesującą tezę 
o przedłużeniu konfliktu górnośląskiego w wyniku ścierania się na tym terenie

sprzecznych interesów mocarstw zachodnich.

Tytuł pracy ograniczał studia Autora jedynie do mocarstw zachodnich, ale nie
jednokrotnie odczuwa się wyraźnie brak zainteresowań dla funkcji stosunku tych 
mocarstw wobec Rosji Radzieckiej czy później Związku Radzieckiego w kształto
waniu stanowiska w sprawach górnośląskich. Tymczasem można łatwo znaleźć 
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przykłady świadczące, iż polityka Wielkiej Brytanii i Francji w sprawach górno
śląskich była uwarunkowana różnorakimi planami politycznymi wobec Związku 
Radzieckiego. 

Ukazując integralny związek problemu górnośląskiego przede wszystkim 

z całokształtem spraw polsko-niemieckich Autor niewiele uwagi poświęcił proble
mowi Pomorza. Tymczasem w okresie względnej stabilizacji politycznej w Europie 
wersalskiej Pomorze było nie tylko drugim obszarem ciążącym na trwałym kon

flikcie polsko-niemieckim, ale z uwagi na tzw. korytarz odgrywało szczególnie 
spektakularną rolę w rozszerzaniu niemieckiej polityki rewizjonistycznej. Pod tym 
wzgl,ędem Pomorze odgrywało o wiele większą rolę niż Górny Sląsk. Niedocenianie 
problemu pomorskiego, potraktowanie go w sposób incydentalny, niemal automa
tycznie powodowało w ksią:ke Przewłockiego wyolbrzymianie funkcji spraw górno
śląskich na arenie międzynarodowej. Czytelnik nie otrzymuje w wielu miejscach 
rzeczywistego obrazu problemu górnośląskiego w całokształcie stosunków europej
skich, a przede wszystkim w kontekście narastania antywersalskich tendencji re
wizjonistycznych, popieranych nie tylko przez weimarskie Niemcy. Jednakże w tym 
zakresie niezbędne są specjalne studia poświęcone problemowi pomorskiemu na 
arenie międzynarodowej. 

Chociaż studium Przewłockiego jest poświęcone całemu Górnemu Sląskowi, to 

widać wyraźnie, że ciężar narracji został położony na obszarze województwa śląs
kiego, a problemy Sląska Opolskiego schodzą na plan dalszy. Jest to jednak 
uzasadnione, gdy zważymy, że zainteresowania międzynarodowe sprawami górno
śląskimi były w większości wywołane polityką ekspansywną Niemiec, zgłaszających 
na arenie międzynarodowej program odzyskania obszarów tworzących wówczas wo
jewództwo śląskie. 

Końcową cenzurę dla rozważań Przewłockiego stanowi przejęcie władzy przez 
narodowych socjalistów. Tym samym Przewłocki jeszcze raz ukazał konieczność oce
ny badanych problemów przez pryzmat szerszych wydarzeń międzynarodowych, 
odejścia tylko od spraw śląskich. Bo przecież gdyby chciał ukazywać sprawy górno
śląskie, to wówczas trzeba by przedłużyć okres zainteresowań po r. 1937, kiedy to 
przestała obowiązywać konwencja genewska, określająca specyficzne stanowisko 
ziem górnośląskich w granicach Polski i Niemiec. 

Wiele uwagi Autor poświęcił przedstawieniu zasięgu i form niemieckiej agitacji 

antypolskiej w krajach zachodnioeuropejskich. Ukazał jej oddziaływania tak na 
rządy owych państw, jak i różnorodne wpływowe grupy społeczne. Jednakże bez 
studiów w archiwach NRD i RFN mógł pisać o zewnętrznych przejawach tych dzia
łań. Nierzadko niewyjaśnione były rzeczywiste inspiracje niemieckie. W sposobie 
przedstawiania stanowiska władz państwowych i grup społecznych wobec anty
polskiej propagandy niemieckiej występuje wyraźna różnica. O ile wobec pierw
szych Autor starał się o skonstruowanie w miarę systematycznego wykładu, uka
zującego wszystkie zmiany stanowisk, przyczyny ich, o tyle w odniesieniu do 
grup politycznych, a przede wszystkim wobec prasy, operował pojedynczymi przy
kładami, bez ukazywania prźeobrażeń. W trafny i interesujący sposób wykazał cha
rakter opinii międzynarodowej, podkreślając, że w atmosferze większego nasilenia 
i zróżnicowania form oddziaływania propagandy republiki weimarskiej, charakteru 
wysuwanych argumentów, szersze było poparcie dla haseł antypolskich. Zwrócił 

uwagę, że mniejsze oddziaływanie polskiej argumentacji wiązało się nie tylko 
z orientacją polityczną poszczególnych mocarstw zachodnich, rangę Polski na arenie 

międzynarodowej, lecz takie z aktywnością i umiejętnością polskiej służby dyplo

matycznej. 
W tym miejscu trudno jednak zgodzić się z twierdzeniem Autora, który pisząc 

o Kongresach Mniejszościowych i o uzyskaniu na nich przewagi strony niemieckiej,
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stwierdza, że „do zdobycia przez Niemców przewagi w Kongresach Mniejszościowych 

w pewnym stopniu przyczynił się Związek Mniejszości w Niemczech, który z inicjatywy 
Polaków wycofał się z prac kongresowych. Polacy pragnęli w ten sposób zaprotesto
wać przeciwko polityce mniejszościowej prowadzonej przez Rzeszę" (s. 160). Spra
wa tymczasem wyglądała inaczej. Wycofanie się mniejszości z Niemiec, jak i jeszcze 
kilku innych współpracujących z nimi nastąpiło dopiero na III Kongresie, kiedy 
okazało się, że �szelkie działania podejmowane przede wszystkim przez Związek 

Polaków w Niemczech, mające na celu uniemożliwienie podporządkowania decyzji 
kongresowych koncepcjom odpowiadającym polityce republiki weimarskiej, nie 
przynoszą żadnego rezultatu, że Kongres działa pod dyktando Berlina, przez co 
faktycznie staje się tubą propagandy niemieckiej. Polacy zainspirowali wówczas 
secesję, dzięki której szerokiej opinii międzynarodowej ukazały się wyraźnie po
lityczne inspiracje Kongresów Mniejszościowych. Kongresy straciły z tego powodu 
poważnie na znaczeniu i nie reprezentowały interesów wszystkich mniejszości naro
dowych w Europie. Polityka niemiecka poniosła poważną porażkę, starając się 
zrekompensować ją innymi formami oddziaływania na opinię międzynarodową. 

Książka Przewłockiego, zgodnie z tym, co stwierdza sam Autor, nie wyczerpuje 

problematyki. Jest wyrazem pewnego etapu badań. Stanowi jednak interesującą 
próbę łączenia dziejów Górnego śląska z dziejami stosunków międzynarodowych. 
Można przypuszczać, wskazuje na to także i forqia wydania książki - powielenie 
(co nie ułatwia ani lektury, ani nie ułatwiało także korekty, jakże potrzebnej), 
że Autor pracuje nad przygotowaniem pełnej syntezy tego problemu. 

Wojciech Wrzesiński 

M. M r o c z k o, ZWIĄZEK OBRONY KRESÓW ZACHODNICH 1921-1934.
POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ, Gdańsk 1977, ss. 263, 1 nlb, ilustr., tabl. 

W literaturze brak jest dotąd opracowania poświęconego organizacji społeczno
-politycznej, która od 1921 r. pod nazwą Związku Obrony Kresów Zachodnich 
(ZOKZ), a od listopada 1934 r. Polskiego Związku Zachodniego (PZZ), była naj
bardziej masową i najbardziej reprezentatywną w skali ogólnokrajowej nosicielką 
tzw. idei zachodniej w polskiej myśli politycznej w latach międzywojennych (i nie 
tylko wówczas). Częściowo lukę tę wypełnia recenzowana monografia M. Mroczki 1. 

Dobrze się stało, iż międzywojenna problematyka polskiej myśli zachodniej przy
ciąga uwagę również młodych badaczy, ponieważ przetrwała ona swoją aktualnością 
same struktury organizacyjne zajmujących się nią instytucji oraz związanych z ni
mi ludzi. 

Książka została napisana głównie na podstawie archiwaliów PZZ :grzecho
wywanych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz na trzytomo: 
wym materiale rękopiśmiennym byłego kierownika Okręgu Śląskiego ZOKZ, dra 
Ignacego Nowaka, zdeponowanym w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich. W skromnym stopniu wykorzystał Autor inne materiały archiwalne, mimo iż 
przejrzał wcale pokaźne zespoły akt Archiwum Akt Nowych i Centralnego Ar
chiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak również Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Katowicach (chociaż brak zespołu Naczelnej Rady Ludowej) i Po
wiatowego Archiwum Państwowego w Kaliszu. W pracy wykorzystano też źródła 
drukowane, wydawnictwa źródłowe, publicystykę, prasę (wyrywkowo) i wspomnie
nia. Zasadniczll część książki stanowi sześć rozdziałów poświęconych kolejno: 

1 Zob. też: .Cz. Pi 1 i cho ws k i, O co walczyliśmy i o co walczymy. Zasady 
ideowo-programowe, osiągnięcia i cele PZZ 1921-1946, Poznań 1946; t e  n ż e, Dzia
łalność i osiągnięcia Polskiego Związku Zachodniego (1944-1950) (Kronika Wielko
polski, 1975, nr 2/3, s. 58-71). 
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kształtowaniu się ZOKZ, strukturze i warunkom organizacyjnego działania, walce 
z antypolską polityką Niemiec i Senatu Wolnego Miasta Gdańska, walce z irredentą 
niemiecką, działalności oświatowej i próbom inspiracji gospodarczych ZOKZ. Ty
tuły poszczególnych podrozdziałów, szczególnie w rozdziałach III, IV i VI, są sche
matyczne pod względem stylistycznym. 

Mimo pokaźnej bazy źródłowej Autorowi nie udało się jednoznacznie i jasno 

określić genezy Komitetu Obrony Górnego $ląska (KOG$1), poprzednika ZOKZ 
(s. 16). Wieloznacznie jawi się też sprawa powstania tej drugiej organizacji (s. 25-
35). Początkowym sugestiom Autora o warszawskiej i poznańskiej inspiracji w spra

wie powstania ZOKZ przeczy fakt pojawienia się takiej myśli „już w kwietniu 

1921 roku w Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu" (s. 32). Przyczyną braku 
owej jednoznaczności mogły być niedostatki bazy archiwalnej, ale nie tylko. Czy
telnik odnosi bowiem często wrażenie, iż Autor - ulegając sugestii żródeł (czę
sto ze sobą sprzecznych) - nie zachował wobec nich należytego krytycyzmu. Np. 
na s. 25 pisał o likwidacji agend KOG$1 z dnia 1 X 1921 r., a na s. 28-29 o tym, 
że 8 października tegoż roku „Wydział Polityczno-Organizacyjny KOG$! zwrócił 
się do komitetów powiatowych". Nie wiadomo też, dlaczego zjazdy delegatów po

wiatowych KOG$1 w Grudziądzu z sierpnia 1921 r. i Poznaniu z września tegoż 
roku, na których jednomyślnie uchwalono przekształcenie dotychczasowych ko
mitetów na ZOKZ, zostały przez Autora różnie zinterpretowane. Drugi (z 28 IX 
1921) uznany został za początek Okręgu Poznańskiego ZOKZ, a pierwszy nie był 

według Niego początkiem Okręgu Pomorskiego, mimo iż do pracy reorganizacyjnej 
na Pomorzu przystąpiono już 1 IX 1921 r. (por. s. 27, 40-41). Ponadto na s. 28 mowa 
jest o przystąpieniu w październiku 1921 r. do pracy reorganizacyjnej na Pomorzu, 
w Wielkopolsce, a następnie na $ląsku i w Polsce centralnej. 

Interesująca książka traci wiele na czytelności z powodu powtórzeń i faktycz
nego odejścia od zasad podziału zawartego w niej materiału. Rozdział o działalności 
oświatowej lepiej było chyba umieścić po omówieniu struktury organizacyjnej 
ZOKZ. Program ZOKZ znajduje czytelnik w różnych miejscach książki, nie wy
łączając rozdziału o strukturze organizacyjnej tej instytucji. Liczne powtórzenia do
tyczą, np. relacji o tworzeniu rad powiatowych ZOKZ (s. 30-31), o przygoto

waniach do zjazdu konstytucyjnego i o samym zjeździe Rady Naczelnej ZOKZ 
z 28 VIII 1922 r. (s. 31, 33, 34, 38), o wydziałach ZOKZ, przy czym Statystyczny 
(s. 34) nazwany jest również Kasowo-Administracyjnym (s. 40). Szereg sprzecznych 
danych i twierdzeń zawierają podrozdziały o rozwoju organizacyjnym ZOKZ (s. 43-

61). Uchwala zjazdu Okręgu $rodkowego ZOKZ z 9 I 1927 r. w sprawie intensyfi
kacji organizacyjnej w terenie metodologicznie nie może być przydatna dla wnios
ków o znacznym rozwoju organizacyjnym w okresie wcześniejszym, do 1925 r. 
(s. 44). 

Brak krytycyzmu Autora wobec sprzecznych danych liczbowych odbił się nie
korzystnie na wyciąganych wnioskach. Według tab. 1 (s. 50) liczba członków ZOKZ 
wynosiła 1 VI 1924 r. ponad 24 tys. osób zorganizowanych w 344 kołach miejsco
wych, a według innych danych - do 1925 r. odpowiednie liczby wynosiły: ponad 
17 tys. i 256 (s. 44-45). Z konfrontacji tych danych (czego Autor nie zrobił) wy
nika spadek liczby członków ZOKZ w drugiej połowie 1924 r. (czy jednak faktycz

ny?). W takiej sytuacji wnioski Autora na s. 45 w sprawie rozwoju organizacyjnego 
budzą wątpliwości. Najprężniejszym okręgiem ZOKZ był przez cały czas najmniej

szy pod względem obszaru Okręg $ląski. W 1924 r. grupował on 16 tys. członków, 
a w 1934 r. ponad 25 tys., przy czym ogólna liczba członków ZOKZ w tych latach 
wynosiła ponad 24 tys. i ponad 50 tys. osób (zob. tab. 1 i 3, s. 50 i 56). Liczby te 

wskazują więc na spadek procentowego udziału Sląska w organizacji „ogólno
polskiej", a nie jak sugeruje Autor na s. 57 na jeg_o wzrost. Nie było zresztą w tym 
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nic szczególnego, jeśli się zważy, iż województwo śląskie stanowiło pod względem 
obszaru tylko 1,1 O/o powierzchni Polski i zamieszkiwało je 4,40/o jej ludności. Po
np.dto od 1930 r. statystyki ZOKZ obejmowały nie tylko Okręgi Sląski, Poznański, 
Pomorski i Srodkowy, ale i najsłabszy z nich Małopolski, na którego terenie do 
tego czasu funkcjonowało samodzielne Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich 
z siedzibą w Krakowie. Bardzo cenne w książce są liczne zestawienia, tabele, mapki, 
chociaż nie zawsze zostały one wykorzystane w pełni. 

Wątpliwości czytelnika budzą wnioski Autora o składzie socjalnym ZOKZ. Czy 
rzeczywiście był on organizacją, do której „wypadało należeć" (s. 65) przede 
wszystkim inteligencji, drobnomieszczaństwu i klerowi? Czy ponad 30-procentowy 
udział robotników śląskich (w tym 60/o bezrobotnych) w ogólnej liczbie członków 
ZOKZ na $ląsku był mały? Do wniosków takich upoważniałaby Autora ewentual
nie tylko analiza składu socjalnego innych organizacji społeczno-politycznych i kul
turalnych w tym czasie, przy czym inteligencja i inne warstwy społeczne w na
turalny sposób odgrywały w nich rolę przywódczą. W świetle liczb (s. 67) wątpliwe 
są też wnioski Autora o starzeniu się organizacji. 

Z braku miejsca dalsze uwagi ograniczę do najogólniejszych. Nie jest tajemnicą; 
iż ZOKZ głosił m. in. ideologię solidaryzmu narodowego, co w ocenie Autora zdaje 
się osłabiać jego osiągnięcia „w procesie upowszechniania wśród społeczeństwa 
polskiego problematyki ziem zachodnich oraz niebezpieczeństwa niemieckiego re
wizjonizmu" (s. 238). W związku z tym rodzą się pytania, jakie były inne realne 
możliwości, czy ideologia ta była zjawiskiem powszechnym, czy też. wymyślonym 
tylko w wąskim kręgu działaczy ZOKZ. Jeżeli była zjawiskiem powszechnym, to 
w jakim stopniu była ideologią szkodliwą, tym bardziej że była ona - i jest -
cechą wszystkich ruchów narodowych (i nie tylko). Uwagę zwraca też fakt, iż Autor 
nie robi zarzutu solidaryzmowi narodowemu ludności niemieckiej w Polsce (np. 
s. 113).

W rozdziałach poświęconych stanowisku politycznemu ZOKZ w poszczegól
nych sprawach brak jest niektórych opracowań. Brak też w książce analizy na
rodowościowej, szczególnie ziem zachodnich i w związku z tym, np, k1:1iążki J. Zar
nowskiego 2• Przy omawianiu zagadnień śląskich brakuje wyraźnie książki H. Re
chowicza 8, a w podrozdziale o koloniach letnich artykułu J. Albina t. 

Mimo takich czy innych niedociągnięć książka M. Mroczki zasługuje na baczną 
uwagę. Podjęty przez Autora temat nie był łatwy. Pionierska praca dostarczyła 
historykom pierwsze tego typu opracowanie i wiele cennego materiału, który będzie 
przydatny do dalszych badań nad polską myślą zachodnią. 

Leonard Smolka 

E. D ł u g  a j c z y  k, GÓRNY SLĄSK PO POWSTANIACH I PLEBISCYTACH,
Katowice 1977, ss. 192. 

W badaniach nad historią najnowszą Górnego Sląska, pomimo istnienia obfitej 
literatury, występowała wyraźna luka obejmująca okres od upadku III powstania 
śląskiego do momentu przejęcia władzy, po ustąpieniu komisji alianckiej, przez 

2 J. Z a r  n o w s k i, Społeczeństwo drugiej Rzeczypospolite; 1918-1939, War-
szawa 1973. 

3 H. R e c h o w i cz, Sejm Sląski 1922-1939, Katowice 1965 (zob. też wyd. 2 zmie
nione i rozszerzone z 1971 r.). 

' J. A 1 b i  n, Akcja kolonii letnich dla młodzieży polskie; z Niemiec w latach 
1923-1939_ (Sląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka", 1973, nr 1, s. 31-52). 

, 
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Polaków i Niemców na podzielonych już obszarach. Okresowi temu poświęcono 
wielokrotnie różne wzmianki, związane z badaniami albo nad powstaniami, albo 
okresem wcześniejszym. Brakowało jednak analizy całokształtu wydarzeń, które 
w tym okresie miały miejsce na Górnym Sląsku, wydarzeń o poważnym znaczeniu 
dla dziejów tego obszaru w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zadania 
wypełnienia tej luki podjął się E. Długajczyk, który przygotował pod kierunkiem 

• prof. H. Zielińskiego rozprawę doktorską na powyższy temat. Wynikiem owych
studiów jest omawiana książka, nad którą Autor zakończył pracę w 1974 r., jak
wynika z daty umieszczonej po wstępie, a wydał ją w trzy lata później. Rejestrując
ówczesny stan badań nie uwzględniała ona prac, które ukazały się w okresie póź
niejszym, a których ustalenia posiadały ważne znaczenie dla jego badań, jak cho
ciażby przykładowo tylko książki: M. Orzechowskiego o Wojciechu Korfantym,
F. Białego o korpusach ochotniczych na Sląsku, M. Czaplińskiego o Adamie Na
pieralskim, czy szczególnie interesująca dla tego problemu książka J. Przewłockie
go o stanowisku mocarstw zachodnioeuropejskich wobec Górnego Sląska w latach
1918--1933. Wyjaśniając cel swoich badań Długajczyk podkreśla, że chciał przed
stawić „obraz owego powstaniowego epizodu w dziejach górnośląskich. Tam gdzie
to było możliwe, próbowałem dokonać pogłębionej analizy wypadków historycznych
i szukać uogólnień, jednak stan wiedzy o wielu sprawach nie pozwalał na wszech
stronniejszą syntezę" (s. 11). Zasadnicze osiągnięcie Długajczyka to wprowadzenie
do obiegu naukowego szeregu ustaleń faktograficznych, które dotąd były nie
dostatecznie znane wśród polskich badaczy.

Długajczyk swoje badania oparł na wynikach kwerendy przeprowadzonej w ar
chi:wach krajowych, współczesnej prasie, wydawnictwach źródłowych, wspomnie
niach i pamiętnikach. Problemy, które go interesowały, były przedmiotem działań 
nie tylko dwu państw będących w konflikcie o Górny Sląsk, tzn. Polski i Niemiec, 
ale i komisji alianckiej, wykonującej swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami 
traktatu wersalskiego i późniejszymi szczegółowymi porozumieniami międzyna
rodowymi. Jednakże Długajczyk w swoim studium wykorzystał przede wszystkim 
materiały źródłowe prowieniencji polskiej, o ile nie liczyć nie posiadających 
pierwszorzędnego znaczenia dla badanego problemu wykorzystanych materiałów 
niemieckich i alianckich znajdujących się w archiwach polskich czy wydawnictwach 
źródłowych. Nie wyzyskano nawet stosunkowo łatwo osiągalnych materiałów znaj
dujących się w archiwach NRD. Toteż dobór źródeł stał się zasadniczą przyczyną 
uniemożliwiającą wyczerpanie problematyki, ograniczonej przede wszystkim do 
przedstawienia stanowiska strony polskiej. W tym jednak zakresie Długajczyk do
szedł do ważnych ustaleń i spostrzeżeń, nie stanowiących tylko rezultatu pro�tej 

/ rekonstrukcji faktów. 
Praca przedstawia polityczne, wojskowe, prawne, ekonomiczne i narodowościo

we aspekty likwidacji III powstania oraz konsekwencje wcześniejszego plebiscytu 
w trzech płaszczyznach: polityce rządów zainteresowanych państw, oddziaływania 
tych zmian na postawę miejscowej ludności oraz uwarunkowania międzynarodo
wego podejmowanych wówczas rozstrzygnięć dotyczących Górnego Sląska. Cha
rakter wykorzystanej podstawy źródłówej powodował, że Autor był zmuszony do 
skoncentrowania uwagi przede wszystkim na problemach polityki polskiej, poło
żeniu ludności polskiej, chociaż z powodzeniem bronił się przed zajmowaniem po
stawy nacjonalistycznej. Przedstawiając rozwijające się wówczas ostre konflikty 
narodowościowe, zwracając nieproporcjonalnie mniej uwagi na ludność niemiecką, 
nie tracił jednak z pola widzenia narastających wówczas konfliktów społecznych. 
Stosunkowo dużo miejsca poświęcił analizie dziąłań komisji alianckiej, trafnie uka
zując źródła jej postawy na terenie Górnego Sląska. Pod względem terytorialnym 
w książce występuje również dysproporcja, wynikająca i tym razem z zakresu wy-
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korzystanych źródeł. Znacznie więcej uwagi poświęcono analizie wydarzeń na te
renach Górnego Śląska, wobec których strona polska zgłaszała swoje aspiracje, 
a więc przede wszystkim na obszarach objętych tzw. linią Korfantego, 

Praca zawiera interesujący obraz wydarzeń, jakie zachodziły na terenie Gór
nego Śląska w okresie pp III powstaniu, a przed przej_ęciem obszarów przyznanych 
Polsce. Pokazuje postawy ludności polskiej i niemieckiej, proces przygotowywania 
polskiego aparatu _państwowego w warunkach rządów komisji alianckiej·, narasta
nie i splatanie się konfliktów klasowych z narodowościowymi, rozmowy polsko
--niemieckie na temat przyszłości spornych terenów w obu państwach. Autor nie 
ograniczał budowy obrazu tych wydarzeń jedynie do relacji o postawie przywód
ców, niekiedy starał się dać charakterystykę stanowiska szerokich warstw miejsco
wej ludności, sięgając przy tym do doświadczeń socjologii. Próby wprowadzenia 
do tego studium historycznego warsztatu socjologicznego, a przede wszystkim ter
minologii socjologicznej,. nie zawsze się udawały, jakkolwiek świadczą o ich po
trzebie przy pogłębianiu całej analizy. Przy jasnej konstrukcji, dość dobrym ję
zyku rażą jednak niektóre fragmenty pracy, zawierające nadmiernie patetyczną 
narrację, utrudniającą precyzyjne określanie stanowiska, opartą na emocjach, po
wodującą wieloznaczność wypowiedzi. Dla całej książki charakterystyczna jest nie
chęć do ilościowej oceny omawianych zjawisk. Tylko jeden przykład. Kilkakrotnie 
pisze Autor o warunkach, które powodowały ucieczkę Polaków z obszarów mających 
pozostać w rękach Niemców. Sprawa ta wielokrotnie w literaturze była omawiana 
i podejmowano już kilkakrotnie próby dokonania szacunku tego zjawiska. Autor 
interesując się przyczynami owych ucieczek, ich konsekwencjami, nie poruszył 
jednak t�go ważnego problemu: szacunku liczbowego, chociaż obie strony - polska 
i niemiecka - podejmowały go. 

Wydarzenia przedstawiane w omawianej książce bardzo ściśle wiążą się z całą 
skomplikOJJaną sytuacją prawną, w jakiej znalazły się obszary Górnego Śló\ska po 
decyzjach międzynarodowych. Jednakże w pracy .ta problematyka prawna została 
potraktowana pobieżnie, w sposób niedostatecznie pogłębiony. Dotyczy to chara
kterystyki :;ytuacji w okresie rządów komisji międzysojuszniczej, jak i specjalnych 
rozwiązań prawnych, przygotowywanych pod auspicjami międzynarodowymi dla 
okresu, kiedy już zostałoby przeprowadzone rozdzielenie spornych obszarów. 
Kształtowane wówczas rozwiązania oznaczały w praktyce ograniczenie suwe
renności obu rządów. Wydaje się, że również nie została dostatecznie pogłębiona 
analiza sytuacji narodowościowej, a w jej kontekście również i ruch separaty
styczny, który wówczas, jak wydawało się wielu współczesnym, miał szczególnie 
korzystne warunki dla urzeczywistnienia swoich zamierzeń. Był to przecież okres, 
który miał duż� znaczenie dla utrwalenia u jednych, a likwidowania u innych 
niezdecydowanych postaw narodowych, okres decydujący o rozwoju procesów na
rodowościowych w latach międzywojennych. W dotychczasowych badaniach nie 
potrafiono w sposób jednoznaczny określić stanowiska Korfantego wobec ruchu 
separatystycznego w końcowym okresie III powstania i późniejszym, Nie udało 
się to również i ·Autorowi. Jego wnioski - jak się wydaje - nie ukazują całej 
złożoności sytuacji, co tak interesująco przedstawił M. Orzechowski. Trafne 
natomiast są uwagi o konsekwencjach i żródłach wpływów poszczególnych polskich 
ugrupowań politycznych na postawę wielu Ślązaków. 

Okres objęty badaniami charakteryzowało tak po stronie polskiej, jak i nie
mieckiej nasilenie prac nad ustaleniem zasadniczych założeń polityki obu państw 
w kwestii śląskiej. O sprawach tych nie znajdziemy informacji w książce Dłu
gajczyka, chociaż one to rzutowały na szczegółowe działania przedstawione przez 
Autora. 

Książka Długajczyka zwraca uwagę na złożoność wydarzeń na Górnym 
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śląsku w tym okresie, ukazuje znaczenie relacjonowanych wydarzeń dla później
szych procesów. Chociaż nie wyczerpuje problemu, posiada dużą wartość dla każ
dego badacza interesującego się dziejami Śląska w okresie po I wojnie światowej. 

Wojciech Wrzesiński 

W. M a g  u r  a, OBERSCHLESIEN UND SEINE LANDWIRTSCHAFT, Augs
;

burg 1975, ss. 134. 

W RFN ukazała się książka W. Magury poświęcona rolnictwu rejencji opolskiej 
w okresie międzywojennym. Tematyka książki budzi zainteresowanie historyków 
śląska, jak dotąd bowiem brak jest jej całościowego polskiego opracowania. 
Autor wydawał się być osobą kompetentną do jej prezentacji. Sam, jak to pod
kreślił we wstępie, pochodzi z ziemi prudnickiej, a w okresie międzywojennym 
był pracownikiem Landwirtschaftskammer Oberschlesien w Opolu. W publikacji 
wykorzystał jednak Autor tylko znane już opracowanie z okresu międzywojen
nego, prace wydane w RFN po II wojnie światowej, śląską prasę poświęconą 
rolnictwu i nieliczne wydawnictwa statystyczne. Pominął żródła archiwalne 
i opracowania autorów polskich. 

Recenzowana praca składa się z 9 większych jednostek tematycznych, w któ- · 
rych Autor omówił: warunki naturalne, gospodarcze możliwości produkcji rolnej 
(stosunki ludnościowe, struktura gospodarstw, zbyt i ceny produktów rolnych), 
osadnictwo ludności niemieckiej na przestrzeni wieków, zmiany strukturalne w rol
nictwie opolskim w okresie republiki weimarskiej, intensyfikację produkcji rolnej, 
wpływ wielkiego kryzysu gospodarczego na rolnictwo śląskie, politykę rolną 
NSDAP, plan czteroletni, wreszcie rolnictwo Opolszczyzny w okresie .II wojny 
światowej. Czytelnik tej pracy, mającej mimo wszystko charakter popularny, prze
glądając spis treści od razu zdaje sobie sprawę, iż trudno będzie Autorowi przed
stawić na 119 stronach tak rozległy wachlarz zagadni_eń. Zwłaszcza że nie pod
porządkował się on ani wymogom pracy z historii gospodarczej, ani historyczno
-ekonomicznej, ani też pracy z ekonomiki rolnictwa. Wszystkie te problemy są tam 
nieusystematyzowane i wzajemnie przemieszane, a tematyka zaw,ęża się w zasadzie 
do ukazania roli opolskiej izby rolniczej w intensyfikacji rozwoju rolnictwa 
w okresie międzywojennym. 

Szereg kontrowersji budzi zarys historyczny, szczególnie fragment przedsta
wiający rolę osadnictwa niemieckiego w postępie rolnictwa na omawianym terenie. 
Ujęcie jest wybitnie jednostronne, przeceniające znaczenie tegoż osadnictwa. Autor 
jest kontynuatorem dawnej linii historiografii niemieckiej przypisującej mu prze
łomowe znaczenie. Przykładem tego jest wstęp poświęcony kolonizacji na prawie 
niemieckim. Abstrahując od faktu, iż tematycznie uważa on osadnictwo na tym 
prawie za osadnictwo Niemców, co dawno obaliła historiografia p9lska, to zniekŚz
tałca prawdę historyczną twierdząc, że ludność pochodzenia niemieckiego zasiedli
ła obszary zamieszkane w okresie kolonizacji przez Gołęszyców, zajmujących się 
pasterstwem. Nie dostrzegł ani gospodarczych, ani demograficznych przyczyn tej 
kolonizacji, która wynikła z potrzeb na znacznie wyższym poziomie stojącel gospo
darki, niż to sugeruje Autor. Innym przykładem, bo tylko w ten sposób chcę za
sygnalizować nastawienie Autora, bez jednostkowego omawiania wszystkich nie
dociągnięć, jest sprawa uwłaszczenia. Autor wskazuje na jego odgórny charakter, 
wynikający z zacofania gospodarczego wsi śląskiej i z potrzeb rozwijającego się 
przemysłu. Brak wzmianki zarówno o oporze chłopów przeciw pańszczyźnie 
(powstanie chłopskie 1807-1811), jak i oporze obszarników przeciw tej reformie. 
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Wydaje się zresztą, że z punktu widzenia problematyki pracy, zarys ten był 
zbędny, bo w tym ujęciu rzecz była ogólnie znana, a Autor nie mógł przedstawić 
tego inaczej jak bardzo ogólnikowo i schematycznie. 

Przystępując do merytorycznej analizy tematyki pracy narzuca się od razu 
uwaga zasadnicza. Wszelkie niepowodzenia poczynań gospodarki niemieckiej na 
tym terenie, a tal<ie przyczynę kryzysu w rolnictwie w okresie 1929-1938 upa
truje Autor zasadniczo w podziale Sląska po plebiscycie i powstaniach śląskich. 
Był to niewątpliwie fakt hamujący prawidłowy rozwój rolnictwa w rejencji opol
skiej, ale znacznje pogłębiła te trudności obiektywna polityka republiki weimars
kiej, która wywołała wojnę celną polsko-niemiecką w 1925 r. Przerwała ona 
dotychczasowe powiązania przemysłowej części Sląska z rolniczym zapleczem 
z wybitną szkodą dla tego ostatniego. Tymczasem w pracy W. Magury nie znajdzie 
czytelnik najmniejszej nawet wzmianki o tym wydarzeniu, co wskazuje na wyjąt
kowo subiektywne podejście Autora do tej kwestii. Przecenia on także znacznie 
wpływ podziału Sląska na rozwój rolnictwa, a zwłaszcza jego produkcji. Z poda
nych przez Autora danych wynika, iż Polsce przypadło 24,80/o powierzchni i 41,50/o 
mieszkańców. Biorąc pod uwagę bonitację gleby oraz fakt przemysłowego cha
rakteru tej części Sląska, nie mogło ono zaciążyć na wynikach produkcji rejencji. 
Informacja podana przez W. Magurę, iż rejencja opolska utraciła 215 770 ha ziemi 
ornej i 115 850 ha lasów jest nieporozumieniem, bo ogólny obszar przyznany 
Polsce wynosił 3 214 krn2, a znaczną jego część stanowiły nieużytki. Takie 
podejście z góry określa nastawienie Autora, nie odbiegające od rewizjonistycz
nych postaw autorów niemieckich okresu międzywojennego, którzy w problemie 
tzw. krwawiącej granicy upatrywali wszelkie zło trapiące gospodarkę śląską po 
niemieckiej stronie. 

Kolejna kwestia to statyczny obraz wieku prezentowanych zagadnień. Np. 
w części przedstawiającej gospodarcze uwarunkowanie produkcji rolnej znalazł 
się ustęp zatytułowany „Betriebsgrossen" (s. 13). Przedstawił tu Autor strukturę 
agrarną rejencji opolskiej w 1925 r. Pomijając fakt, iż W. Magura nie. podjął 

• się oceny przedstawionych anormalnych stosunków własnościowych, nie nakreślił
dalszego rozwoju stosunków agrarnych w latach późniejszych, tym samym nie
zauważył pogłębiających się niekorzystnych tendencji w jej rozwoju. Podobnie
brak jest danych dotyczących struktury zasiewów w całym okresie międzywojen
nym. Autor poprzestał na analizie lat 1913 i 1927 r., to samo dotyczy planów, gdzie
obraz jest jeszcze bardziej wyrywkowy, strukturę hodowli analizuje do 1929 r.
Bardzo oszczędnie przedstawił także okres kryzysu 1929-1933. Na 5 stronach
najwięcej miejsca poświęcił skutkom „der Amputation· der Provinz", brak nato
miast rzeczowej analizy przyczyn kryzysu bardzo trudno zorientować się w jego
przebiegu i zasięgu na tym terenie, poza zagadnieniami .opłacalności produkcji
z punktu widzenia ekonomiki rolnictwa. Niewiele dowiadujemy się także o jego
skutkach.

Zauważyłem już na wstępie, iż problematyka pracy zawężona została właści
wie do omówienia prób unowocześnienia i rozwoju produkcji rolnej przez Land
wirtschaftskammer Oberschlesien. To niewątpliwie ciekawsza, aczkolwiek nie 
pozbawiona niejasności część pracy. Na wstępie uwaga zasadnicza. Zasięg dzia
łalności tej placówki Óbejmował gospodarstwa większe, które mogły inwestować, 
przestawiać się na produkcję specjalistyczną. Natomiast gospodarstwa do 5 ha, 
stanowiące około 3/4 liczby gospodarstw i około 1/5 powierzchni były praktycz
nie poza zasięgiem oddziaływania Landeskammer. To należało w tej pracy pod
kreślić, czego Autor nie zrobił. W części tej wskazuje W. Magura na rozwój dwu
letnich zimowych szkół przygotowujących kadry dla rolnictwa, które stale roz
szerzały swą działalność. Natomiast trochę na wyrost nazwał otwartą w 1927 r. 

/ 
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Bauernhochschule Oberschlesien w Nysie - uczelnią wyższą. Była ona kolejnym 
ogniwem w kształceniu kadr po wspomnianej szkole dwuletniej, a więc szkolą 
średnią o ograniczonym zakresie (tylko 1 kurs w ciągu roku). Wiele miejsca poś
więca również staraniom Landeskammer w sprawie unowocześnienia struktury za
siewów przez propagandę nowych, wydajniejszych kultur, poleR5zenia rasy bydła,
nauce racjonalnego jego żywienia, odbudowie ogrodnictwa 'po niesprzyjającej 
zimie 1929 r., która spowodowała katastrofalne szkody, rozbudowie pasiek itp. 
Rodzi się jednak pytanie, czy rzeczywiście wszystko przebiegało tak gładko, jak 
to sugeruje Autor. Ten fragment pracy przypomina opracowanie wydawnictwa 
jubileuszowego, w którym eksponuje się blaski, a retuszuje cienie. Wiadomo bo
wiem, że w Landwirtschafskammer ścierały się różne d:;iżenia i koncepcje grup 
zainteresowanych pomocą dla rolnictwa, co nie znajduje odbicia w pracy. 

Podobnie „sprawozdawczo" potraktował Autor zarys polityki agrarnej NSDAP 
i plan czteroletni. Przede wszystkim należało odwrócić sposób przedstawienia 
zagadnienia. Nie dlatego, że naziści uzyskali pewne sukcesy w rozwoju rolnictwa 
w Niemczech, w tym także na śląsku stworzyli bazę żywnościową, pozwalającą 
prowadzić wojnę, jak uważa Autor odżegnujący się zresztą od faszyzmu, lecz 
plany wojny wpłynęły na zrealizowany nurt polityki. Autarkia gospodarki nie
mieckiej w sferze produkcji rolnej, do której dążyli hitlerowcy, miała podłoże 
w przyszłej ekspansji terytorialnej. W innych warunkach byłaby absolutnie błędna 
i ekonomicznie nieuzasadniona. Dla rolnictwa stwarzała możliwości wysokiej 
i bardzo zyskownej produkcji, ponieważ zabezpieczała zbyt każdego produktu 
w nieograniczonej ilości. Dlatego koniunktura na produkty rolne miała wybitnie 
sztuczny charakter, stąd też czynnik ten należało podkreślić, a tymczasem całko
wicie umknął on z pola widzenia Autora. Nieco uwagi poświęcił również W. Magu
ra okresowi II wojny światowej. Znowu nie poruszył Autor zasadniczej kwestii, 
zastępowania powołanych do Wehrmachtu gospodarzy przez jeńców wojennych 
i robotników przymusowych, co wpłynęło na pewne obniżenie kultury rolnej, szcze
gólnie w tym wypadkach, gdy zatrudniano wygłodniałych, źle traktowanych robot
ników, nie mających dotąd kontaktów z rolnictwem. 

Liczne są także usterki wypływające ze stosowania zbyt daleko id:;icych 
uproszczeń, np. na s. 33 wskazuje Autor na innowacje techniczne wprowadzone 
w gospodarstwach obszarniczych ) na tej podstawie stwierdza duże zasługi tej 
klasy w rozwoju rolnictwa. Podobnie na s. 46, gdy omawia pomoc rządu repu
bliki weimarskiej dla rolnictwa, a jako jedno\ z głównych form wymienia Osthilfe, 
nie zaznaczając, iż obejmowała tylko gospodarstwa obszarnicze, zatem niewielką 
ich grupę. 

Występujll w tej pracy także pewne uchybienia drobniejsze, np. na s. 12 Autor 
podaje dane dotyczące zaludnienia rejencji opolskiej, nie podając roku, do któ
rego się odnoszą; błąd jest w tabeli 13, gdzie nie zgadza się podliczenie w areale 
gospodarstw. 

Reasumując, praca W. Magury znaleźć może uznanie w oczach byłych miesz
kańców śląska rozproszonych po RFN, bo porusza znane im zagadnienia znacznie 
wybielone, pozbawione ostrych przeciwieństw, które ich wtedy nurtowały, a o któ
rych dziś już zapomnieli. Przypomina fotografie krajobrazu śląskiego reproduko
wane np. w „Der Schlesier" - sielsko-anielskie zakątki czasów młodości. Pozba
wiona jest jednak większych wartości, które mógłby wykorzystać badacz dziejów 
rolnictwa śląskiego. 

Na marginesie jej budzą się jednak pewne refleksje. Wydawcy nie podają 
nakładu książki stąd trudno ustalić, w ilu egzemplarzach mogła się rozejść, ale 
jest jeszcze jedną cegiełką do stale budowanego muru zasług niemieckich · na 
śląsku. Słusznym postulatem wydaje się opracowanie i wydanie polskiej mono-
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grafii rolnictwa śląskiego w okresie międzywojennym, by wykazać zasadnicze 
cele i dążenia niemieckiej polityki rolnej na tym terenie, która obok niewątpli
wych sukcesów miała poważne braki. Pozwoli to lepiej zrozumieć powojenne po
czynania władz PRL na tym obszarze, a poza tym zretuszuje jednostronne próby 
gloryfikacji dokonań tak w okresie republiki weimarskiej, jak i Trzeciej Rzeszy. 
Praca taka powinna być także przetłumaczona i wydana w językach obcych 
(zwłaszcza zachodnioeuropejskich). Wydawnictwo takie pomogłoby w kształtowaniu 
naukowego obiektywizmu, zwłaszcza że i w historiografii RFN ukazały się już 
prace bardziej obiektywnie odzwierciedlające stosunki w rolnictwie śląskim. Ta 
praca do nich nie należy - przeciwnie - są to remanenty rewizjonistycznego 
podejścia do tematu. 

Bogdan Cimała 

ZE ZNAKIEM „P". RELACJE I WSPOMNIENIA ROBOTNIKÓW PRZYMU
SOWYCH I JEŃCÓW WOJENNYCH W PRUSACH WSCHODNICH. Wybór i opra
cowanie B. Koziełło-Poklewski i B. Łukaszewicz, Olsztyn 1977, ss. 170. 

W ostatnich miesiącach pojawiło się na naszym rynku wydawniczym kilka 
znaczących pozycji, doskonale nawzajem się uzupełniających, podejmujących pro
blematykę eksploatacji polskiej siły roboczej w latach minionej wojny. Obok mono
grafii F .' Połomskiego o aspektach rasowych w traktowaniu robotników cudzoziem
skich i jeńców wojennych w Trzeciej Rzeszy oraz F. Kasperka o wywozie na roboty 
przymusowe do Niemiec z dystryktu lubelskiego otrzymaliśmy obszerny tom do
kumentów o pracy przymusowej Polaków w tzw. starej Rzeszy, na obszarach do 
niej włączonych oraz w Generalnym Gubernatorstwie (t. X serii Documenta Occu

pationis), a także dwa zbiory relacji i wspomnień byłych robotników polskich. 
Spośród wymienionych pozycji warto zwrócić uwagę na zbiór relacji opubli

kowanych nakładem Ośrodka Badań Naukowych im. w. Kętrzyńskiego w Olsztynie, 
a odnoszących się do Prus Wschodnich. Zbiór ten odznacza się niewątpliwą orygi
nalnością i bezpośredniością przekazów. O ile bowiem drugi ze wspomnianych 
zbiorów (Z literą „P", Poznafi 1976), idąc za przykładem wcześniejszych analogicz
nych edycji, stanowi podsumowanie konkursu na wspomnienia z robót przymuso
wych w hitlerowskiej Rzeszy, o tyle publikacja olsztyńska jest rezultatem bezpo
średniej akcji zbierania relacji ludzi ze znakiem „P". Zawdzięczamy ją uczestnikom 
studenckiego obozu naukowego, zorganizowanego w 1974 r. p�zez Wydział Filozo
ficzno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Stację Naukową Polskiego Towa
rzystwa Historycznego w Olsztynie. Plon zaledwie dwutygodniowego obozu - to 66 
relacji, 60 fotografii i 13 dokumentów; przy założeniu, że chodziło wyłącznie o ma
teriały dotycz.i.ce Prus Wschodnich, rezultat godny podkreślenia. 

Recenzowany zbiór relacji został poprzedzony wstępem pióra B. Koziełły-Po
klewskiego, wprowadzającego czytelnika w problematyk,ę pracy przymusowej Po
laków w Prusach Wschodnich (we wrześniu 1944 r. ich liczba wzrosła do 146 tys., 
głównie zatrudnionych w rolnictwie). Zbyteczne było, moim. zdaniem, zamieszczanie 
obcojęzycznych wersji tego wstępu (angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej); bardziej 
celowe byłoby opublikowanie jeszcze dalszych relacji (w zbiorze znalazło się tylko 
38 z 66 zebranych) albo też przejęcie dodatkowych tekstów z wcześniejszych kon
kursów. Celowym i cennym uzupełnieniem zbioru są liczne fotokopie dokumentów 
\\·ladz hitlerowskich w Prusach Wschodnich oraz zdjęć robotników polskich. 

Teksty uzyskane w drodze konkursów na wspomnienia wojenne są niejedno
krotnie zdeformowane nadmierną dbałością o literacką stronę opisywanych prze-
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żyć i wydarzeń, a także przeładowane informacjami drugorzędnymi. Te manka
menty nie występują przy rejestrowaniu bezpośrednich relacji, kiedy doznania 
i przeżycia ujawniają się w sposób spontaniczny i skondensowany, a selekcja odle
głych faktów przejawia się w akcentowaniu spraw zasadniczych, najbardziej dra
stycznych, których ostrości nie zdołał zatrzeć znaczny już upływ czasu. Konkursy 
mają też to do siebie, że pozostawiają autorom znaczną swobodę w przedstawianiu 
tematu, często tylko ogólnie zarysowanego. Do celów naukowych bardziej przydatne 
są bez wątpienia relacje zbierane według określonych kryteriów czy wytycznych, 
dających gwarancję stworzenia dokumentacji o założonym z góry kształcie. Kwestii 
tej nie zaniedbano na obozie wrocławskich studentów, których obok magnetofonów 
wyposażono także w odpowiedni zestaw pytań. Pytania te dotyczyły m. in. oko
liczności wywiezienia na roboty przymusowe do Prus Wschodnich, warunków trans
portu, pobytu w obozach, warunków życia i pracy, opieki lekarskiej, współżycia z ro
botnikami i jeńcami wojennymi innych narodowości, form kontaktów z krajem, 
traktowania przez pracodawców, pracy nieletnich, prześladowań i zbrodni, ruchu 
oporu, okoliczności wyzwolenia oraz motywacji powrotu na odzyskane ziemie pół
nocne po zakończeniu działań wojennych. WłaściWY. zestaw pytań ankietowych prze
sądził o powodzeniu akcji i jej końcowym sukcesie. 

Wartość prezentowanego zbioru polega przede wszystkim na jego zawężeniu 
terytorialnym i podmiotowym (Prusy Wschodnie, Polacy zatrudnieni w rolnictwie), 
dającym kompleksowy obraz pracy przymusowej w skali jednej, w dodatku niety
powej, prowincji Trzeciej Rzeszy. Trafność wyboru obszaru nie była, jak sądzę, 
przypadkowa. Prusy Wschodnie wskutek swego sąsiedztwa z ziemiami polskimi, 
z występującymi skupiskami ludności mazurskiej i warmińskiej, a także masowym 
charakterem pracy przy budowie okopów pod koniec 1944 r., stanowiły teren spe
cyficzny, a ukazanie tej odmienności znalazło polne odbicie w rolncjach. Przyniosły

one ponadto wiele nowych danych dotyczących organizacji i funkcjonowania 
zwłaszcza stalagu I A Stablack oraz obozu karnego w Działdowie, zbrodniczej pro

�dury tzw. specjalnego potraktowania Polaków w przypadku intymnego kontaktu 
z Niemką, przejawów ruchu oporu i solidarności z robotnikami innych narodo
wości czy realizacji prawa do kultywowania praktyk religijnych. Osobnego zaakcen
towania wymagają informacje na temat ewakuacji Prus Wschodnich i panicznej 
ucieczki ludności niemieckiej. 

Wyniki obozu naukowego wrocławskich studentów zasługują nie tylko na 
uznanie, ale i na kontynuowanie; atrakcyjnych i pożytecznych tematów nie bra
kuje, także i na Dolnym Śląsku. 

Alfred Konieczny 

A. S moł a l s k i, ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU W LATACH 1945-1970, Wrocław 1976, ss. 321. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego należy do najstarszych organizacji polskiego 
· ruchu zawodowego. Utworzony został jako patriotyczna i demokratyczna organi
zacja nauczycieli w Królestwie Polskim w następstwie rewolucyjnych wydarzeń
1905 r. 1. W okresie przeszło siedemdziesięcioletniej działalności wywierał wybitny
wpływ na kształtowanie oblicza ideowego licznej i specyficznej grupy społecznej,
jak'! tworzyli i tworzą nauczyciele. W programach ZNP znajdywała odbicie polska

1 W 1905 r. powstała również podobnego typu organizacja na ziemiach polskich 
zaboru austriackiego. Zob. E. P o d g ó r s k a, Krajowy Związek Nauczycielstwa Pol
skiego w Galicji 1905-1918, Warszawa 1973. 
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postępowa myśl polityczna kształtowana przez partie i stronnictwa demokratyczne, 
których członkami byli działacze Związku 2• Jego wielostronne inicjatywy, w szcze
gólności polityczne i społeczno-wychowawcze, kojarzorie były z procesami prze
mian, jakim podlegało państwo i naród na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcio
leci Nauczyciele bowiem - jak pisał w 1934 r. jeden z inicjatorów utworzenia 
ZNP, wybitny uczony S .. Kalinowski - z racji swej funkcji społecznej wyczuleni 
są bardziej niż inne grupy zawodowe na fakty i zjawiska związane z interesem 
narodu i państwa 3. 

W historii i działalności ZNP wyróżnić można cztery główne okresy: 1905-1919 
(1919 r. - I zjazd Oświatowy, tzw. sejm nauczycielski, opracowanie i uchwalenie 
programu oświatowego odrodzonego państwa); 1919-1939; 1939-1945; okres dzia
łalności Związku w Polsce Ludowej. (Istnieją oczywiście podstawy do bardziej 
szczegółowej periodyzacji dziejów ZNP. Odnosi się to szczególnie do okresu 
1919-1939. ) 

Zainteresowania historyków, publicystów oraz działaczy oświatowych i związ
kowych przeszłością ZNP w odni'esieniu do wymienionych okresów nie rozkładały 
się równomiernie. Znacznie więcej uwagi poświęcano ruchowi nauczycielskiemu 
w okresie wojny i okupacji 4 oraz w ostatnim· trzydziestolei::iu. Opracowania hi
storyczne oraz wszelkiego rodzaju wspomnienia, pamiętniki i relacje, dotyczące tych 
procesów, ujmują problematykę organizacji i działalności nauczycielskiego ruchu 
zawodowego w dwu układach. Omawiają poszczególne dziedziny i wycinki dzia
łalności ZNP (w okresie okupacji Tajnej Organizacji Nauczycielskiej) w skali 
ogólnokrajowej oraz analizują wszechstronną działalność Związku w poszczegól
nych okręgach. Jest rzeczą oczywistą, że do opracowania syntezy dziejów ZNP 
niezbędne jest dokonanie szczegółowych analiz poszczególnych dziedzin jego 
działalności, j�k również omówienie jego wielokierunkowych prac, inicjatyw oraz 
problemów organizacyjnych w poszczególnych regionach. Prace badawcze w obu 
kierunkach zostały dopiero zapoczątkowane•. 

Do pionierskich opracowań naukowych należy również omawiana monografia 
A. Smołalskiego. Szerokim zakresem tematyki oraz bogactwem materiału analitycz
nego praca ta zd.ecydowanie wyróżnia się na tle znanych już publikacji historycz
nych dotyczących omawianej problematyki. 

Oparta została ona na trojakiego rodzaju żródłach: wytworzonych przez okrG
gową instancję związkową, jej agendy (zarządy, komisje), powiatowe i wojewódz
kie władze oświatowe; na materiałach wojewódzkich i pÓwiatowych instancji 
działających na Dolnym Sląsku partii i stronnictw politycznych; oraz pa materiałach 
pamiętnikarskich, wspomnieniach, relacjach, kronikach ognisk związkowych, nieopu
blikowanych przyczynkach historycznych (znajdujących się w archiwum Zarządu 
Okręgowego ZNP). Należy żałować, że Autor nie wymienił (w przypisach lub reje
strze) nazwisk i funkcji pionierów ruchu związkowego (z wyjątkiem W. Łasisza 
i J. Krzysztofika), którzy dostarczyli informacji o dziejach tego ruchu. Szczegół 
tego rodzaju jest dość istotny, rzutuje bowiem na wagę i znaczenie źródeł o chara-

2 T. S z c z e c h  u r  a, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1918-
1939, Warszawa 1957. 

3 S. K a  1 i n o w s k i, Ideologie( polskiego nauczycielstwa demokratycznego a rze
czywistość szkolna (W obronie szkoły demokratycznej, Warszawa 1934, s. 3-7). 

4 Zob. B. M i c h a 1 i k, Bibliografia oświaty polskiej w okresie II wojny świa
towej i okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1972. 

5 Ich efektem jest opublikowanie szeregu przyczynków oraz dwu zbiorowych 
wydawnictw dotyczących zawodowego ruchu nauczycielskiego w Wielkopolsce: 
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce 1920-1961, oprac. zbiorowe pod 

red. W. Ochmańskiego, Poznań 1963; Działalność pedagogiczna i ideowo-wycho
wawcza Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce w latach 1945--.:.1910, 
praca zbiorowa pod red. S. Michalskiego, Poznań 1971. 
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kterze relacji i wspommen. Wydaje się również, iż nie należało rezygnować z po
szukiwań archiwalnych materiałów ruchu ludowego z pierwszych lat jego działal
ności, do czego skłania fakt, iż działaczami tego ruchu (obu orientacji), byli pionierzy 
oświaty i ruchu związkowego na Dolnym Sląsku (m. in. J. Dębski - kurator 
okręgu szkolnego, W. Łasisz - prezes Zarządu Okręgu ZNP, A. Jakuszko, E. Stu
biedo, O. Ruszczycka, P. Rychlik) e. Powyższa uwaga nie oznacza oczywiście depre
cjacji wartości materiału źródłowego wykorzystanego przez Autora. Materiał ten 
jest różnorodny i stanowi wystarczającą podstawę do odtworzenia dziejów dolno
śląskiej organizacji ZNP (w zakresie zamierzonym przez Autora). 

Recenzowana praca składa się z czterech części podzielonych na rozdziały. 
Cz. I (,,Kształtowanie się podstaw ideowych i organizacyjnych oraz kierunków dzia
łalności ZNP na Dolnym Sląsku") ukazuje przemiany w poglądach działaczy �p 
na rolę społeczną i polityczną Związku, jego przeobrażenia organizacyjne, chara
kteryzuje. również zakres oraz styl i formy pracy ZNP w latach 1949-1955. Akcen
tuje „role zebrań w pracy związkowej", współpracę wojewódzkiej instancji z zarzą
dami oddziałów powiatowych, charakteryzuje wojewódzki i terenowy aktyw ZNP 
na Dolnym Sląsku. Cz. II (,,Prace Związku na rzecz szkolnictwa i nauczycielstwa") 
zawiera analizę stosunków między Związkiem a władzami szkolnymi, ukazuje sy
tuację kadrową w szkolnictwie oraz udział Związku w kształceniu i doskonaleniu 
kadr nauczycielskich, zwraca uwagę na stosowane przez organizacje związkowe for
my kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (rejonowe konferencje peda
gogiczne, konferencje sierpniowe, różne formy kształcenia ideologicznego). W części 
tej -omówione zostały również formy i zasady pomocy materialnej dla nauczycieli, 
problemy opieki nad ich dziećmi, pomocy dla emerytów i rencistów, starania Związ
ku o poprawę warunków mieszkaniowych, zdrowotnych, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, rozwój kulturalny nauczycieli. Cz. III (,,Działalność Związku i nauczycielstwa 
w środowisku społecznym") dotyczy takich kwestii, jak inicjatywy Związku na 
rzecz integrowania ludności napływowej i autochtonicznej, rozwijanie życia kultu
ralnego w środowiskach lokalnyc\1, prace społeczne członków Związku, ich udział 
w różnego rodzaju akcjach, zwłaszcza angażowanie się w rozwijaniu spółdzielczości 
produkcyjnej. Cz. IV (,,Z ostatnich trzech lat 1971-1973") jest rodzajem podsumo
wania przeszło dwudziestoletniej działalności ZNP, ukazuje również nowe proble
my tej działalności w związku z zadaniami, jakie u progu bieżącego dziesięciolecia 
stanęły przed szkoln.ictwem i oświatą w kraju i na Dolnym Sląsku. W części tej 
przedstawione zostały również przemiany organizacyjne, jakie nastąpiły po r. 1973, 
a które polegały m. in. na likwidacji dotychczasowej struktury Zarządu Okręgu 
ZNP i jego agend branżowych oraz powołaniu Oddziału Zarządu Głównego ZNP 
przy Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych. 

Uwagę czytelnika zwracają aneksy zawierające krótkie biografie niektórych 
działaczy związkowych wojewódzkich i powiatowych oraz rejestry osobowe Za
rządów Okręgu ZNP od 1945 r. Niestety, wobec braku pełnych danych źródłowych 
dotyczących składów osobowych pierwszych organów wojewódzkich i powiatowych 
Związku oraz informacji biograficznych nie udało się sporządzić pełnego rejestru 
działaczy (w myśl określonej koncepcji np. not biograficznych członków Zarządów 
Okręgu, zarządów oddziałów itp). Nieusystematyzowany i niepełny jest rejestr 
osobowy kolejnych Zarządów Okr_ęgowych. Pewien chaos wprowadza stosowanie 
różnorakiej nomenklatury dla organizacji i agend podlegających Zarządowi Okręgu 
(s. 300-301). Brak wyjaśnienia różnic (nominalnych czy rzeczywistych) między wy. 
mienionymi instytucjami utrudnia analizę ich struktury i kompetencji. 

5 Relacje J. Dębskiego wskazują na ścisłe powiązanie inicjatyw organizacyjnych 
ruchu ludowego, oświatowego i związkowego na Dolnym Sląsku w okresie pionier
skim (1946--1947). 
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W omawianej pracy poszczególne kierunki i wątki działalności ZNP na Dol
nym śląsku przedstawione zostały w układzie tematycznym. Konwencja ta pozwo
liła. na jasną i precyzyjną konstrukcję planu pracy. Równocześnie jednak skłoniła 
Autora (w trakcie rozwijania toku narracyjnego) do ustawicznego nawrotu do 
punktu wyjścia (1945 r.), co zwiększyło trudności percepcji zawartego w książce 
materiału. Dodatkowa trudność wynikła z faktu, iż poszczególne dziedziny dzia
łalności ZNP ściśle się ze sobą łączą lub wzajemnie przenikają. Wyznaczenie do
kładnej linii podziału między nimi jest problematyczne. 

Omawiana publikacja zawiera bogactwo materiału merytorycznego, i to sta
nowi jej istotną zaletę. Materiał ten pozwala na rekonstrukcję modelu organizacji 
i inicjatyw głównie wojewódzkiej instancji ZNP. Umożliwia realizację założenia 
badawczego nakreślonego przez Autora (zob. s. 250-251), nie daje natomiast pełnego 
obrazu działalności ZNP na Dolnym śląsku, gdyż ukazuje jedynie fragmentarycznie 
prace powiatowych organizacji i ogniw związkowych oraz sekcji Zarządów Okręgu. 
Dodać należy, iż brak odpowiednich danych uniemożliwił gruntowną analizę efektów 
wielostronnej działalności Związku. W pracy przeważają więc opisy, relacje, in
formacje sprawozdawcze, wyrażające przede wszystkim postawę i tendencje pro
gramowe okręgowej instancji, w mniejszym natomiast stopniu efekty jej inicjatyw. 

Wydaje się, iż głównym mankamentem pracy jest ukazanie (w ogólnym sche
macie) organizacji dolnośląskiej ZNP w oderwaniu od ogólnych procesów, jakim 
podlegał Związek jako całość. Uderzający jest również brak dostatecznego wy
eksponowania specyfiki regionu dolnośląskiego jako terenu działania ZNP .. Wiado
mo, iż była ona istotna dla działalności Związku, zwłaszcza w latach pionierskich. 
Autor stwierdza, iż „nie stawiał sobie za zadanie znalezienie odpowiedzi na pytanie, 
czy i w jakiej mierze dolnośląski okręg związkowy wykazywał jakieś odrębności 
w stosunku do pracy związkowej w całym kraju". Słusznie też podkreśla, że usta
lenia w tej sprawie „mogą nastąpić dopiero po opracowaniu historii Związku w róż
nych okręgach, w toku porównań opartych na odpowiednich materiałach dostarczo
nych przez monografie okręgów" (s. 9). Brak monograficznych opracowań regional
nych nie wyklucza jednak wszelkich możliwości porównt1ń, nie stwarza też bt1ricry 

nie do przebycia dla poszukiwań takich możliwości. Uwagi powyższej nie należy 
oczywiście traktować jako sugestii opracowania studium porównawczego. Postulat 
sprowadza się jedynie do zestawienia warunków i efektów działalności w kilku 
głównych dziedzinach, np. porównania warunków kadrowych, nb. bardzo istotnych 
zwłaszcza w pierwszych latach powojennych (tego rodzaju ustalenia są możliwe 
na podstawie materiałów ZG ZNP), oceny działalności Związku na rzecz rozwoju 
spółdzielczości, pracy nad podnoszeniem poziomu zawodowego i kulturalnego na
uczycieli itp. Wyrazem wyizolowania problematyki działalności dolnośląskiej or
ganizacji ZNP jest pominięcie analizy istotnych wydarzeń o charakterze ogólno
krajowym, ich wpływu na działalność ZNP w ogólności oraz słabe zaakcentowanie 
ich wpływu na formy i kierunki pracy ZNP na Dolnym Śląsku. Na tym tle 
powstaje złudzenie, jakoby przemiany form, metod i konkretnych celów tej dzia
łalności następowały w procesie powolnej, ledwo dostrzegalnej ewolucji jako wy
nik jedynie wewnętrznej inicjatywy Związku. Wzmianki na temat powiązań dolno
śląskiego aktywu ZNP z Zarządem Głównym i centralnym aktywem Związku, 
z jego tradycją i przeobrażeniami ideowymi są niewystarczające do zrozumienia 
problemów ewolucji ZNP. Szci:ególnym przykładem nagromadzenia faktów wyma
gających dokładniejszych wyjaśnień jest rozdz, I w cz. I (s. 17-32). Czytelnikowi 
pracy w tym przykładowym rozdziale należy się wytłumaczenie bardzo istotnych 
stwierdzeń dotyczących podstawowych cech programu oraz tradycyjnych (sięgają
cych lat trzydziestych) koncepcji społecznych i politycznych ZNP, będących punktem 
wyjścia ewolucji poglądów również dolnośląskiego aktywu związkowego. Funda-

7 - Sobótka 1977, z. 4 
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mentalną tezę programową (program ZNP po r. 1937, program TON) przytacza 
Autor w odniesieniu do aktywu dolnośląskiego:. ,,Wysuwano też pogląd, według 
którego nowy ustrój Polski powinien zostać oparty nie tylko na sojuszu dwóch sił 
społecznych: klasy robotniczej i chłopstwa, ale koniecznie na trzech silach: klasie 
robotniczej, chłopstwie i inteligencji, wśród której za silę najbardziej dynamiczną 
uważali nauczycieli". I dalej na s. 17 stwierdza: ,,Jednakże to stanowisko nie 
spotkało się z uznaniem czynników oficjalnych" (jakich?, dlaczego?). Wyjaśnienia 
tego zasadniczego problemu nie może zastąpić obszerny cytat z pracy M. Walczaka 1, 
również traktujący zagadnienie ogólnikowo i pobieżnie. W związku z tym czytelnika 
intryguje pytanie, dlaczego „mówiono o Związku, że jest reakcyjny" (s. 19) i kto 
obciążał go tego rodzaju zarzutem. Kwestia ta łączy się również z potraktowanym 
zbyt pobieżnie problemem współdziałania Związku z partiami politycznymi. Za
równo Zarząd Główny jak i okręgowy oraz w znacznej liczbie zarządy oddziałów 
przeszły w tym względzie znamienną ewolucję (jej punktem wyjścia był Ogólno
polski Zjazd Oświatowy w Łodzi w czerwcu 1945 r.), której efektem było ukształto
wanie się zasad i form sprawowania kierowniczej funkcji partii klasy robotniczej 

narodu w stosunku do Związku, jego instancji i organów. 
Powyższe uwagi czy postulaty dotyczące węzłowych kwestii ideologicznych 

i politycznych, miejsca i roli Związku w życiu społecznym i politycznym regionu 
wydają się tym bardziej uzasadnione, iż w recenzowanej pracy stwierdza się szero
kie, szczegółowe potraktowanie problemów mniej istotnych, często wręcz drobiazgo
we (sprawozdawcze) wyliczanie akcji i inicjatyw Zarządów Okręgu lub podległych 
mu instancji. 

Wyszczególnione mankamenty pracy nie odgrywają bynajmniej roli czynnika 
decydującego o jej wartości. Podkreślić należy, iż jeśli chodzi o walory poznawcze, 
praca ta zdccydo'Wanie dystansuje podobnego typu opraco'Wania na ternaty regional

ne. Zawiera obfity materiał faktograficzny ukazujący główne kierunki 28-letniej 
działalności dolnośląskiej organizacji ZNP, jej przeobrażenia ideowe i rozwój or
ganizacyjny. Wzbogaca wiedzę o regionie. Jej opublikowanie oznacza zamknięcie 
ważnego etapu przygotowań do opracowania syi:itezy powojennych dziejów Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

Stanisław Dąbrowski 

Cz. B i e r  n a t, PROBLEMY ARCHIWISTYKI WSPÓŁCZESNEJ, Wydawnictwo 
Zakładu Naukowo-Badawczego Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań
stwowych, Warszawa 1977, ss. 332. 

Podręcznik obejmujący całokształt zagadnień archiwistyki polskiej, składa się 
ze wstępu i 9 następujących rozdziałów: I. Przedmiot, cel i zakres archiwistyki, 
II. Wyodrębnienie dokumentacji archiwalnej, III. Podziały dokumentacji archi
walnej, IV. Zarządzanie dokumentacją przedarchiwalną, V. Ocena wartości doku
mentacji VI. Porządkowanie, VII. Ewidencja i udostępnianie, VIII. Przechowywanie
i konserwacja, IX. Zarządzanie dokumentacj_ą archiwalną. Praca została zaopatrzona
w bogaty aparat naukowy i zestawienie podstawowej literatury przedmiotu.

Wraz z ukazaniem się tej znakomitej książki rozwiane zostały obawy polskich 
archiwistów o to, czy dzieło zaprojektowane w 1966 r. zostanie kiedykolwiek zreali
zowane. Obecąie jest już, na szczęście, w naszych rękach i może służyć z powodze-

1 M. W a l  c z  a k, ZNP wczoraj i dziś, Warszawa 1968, s. 47-48. 
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niem przy pracach teoretycznych z dziedziny archiwistyki, jak również w działal
ności praktycznej polskich archiwistów. 

Z ogromnego wachlarza przedstawionych w pracy zagadnień, niektórych pod
jętych nawet po raz pierwszy w polskiej literaturze archiwalnej, udało mi się wy

dobyć zaledwie kilka problemów, co do których mam odmienny pogląd. 
Trudno zgodzić się np. z nowatorską definicją dokumentu (s. 43--44), według 

której różnego rodzaju zarejestrowane i zgromadzone przez dokumentalistów in
formacje traktowane są na równi z autentycznymi dokumentami archiwalnymi. Nie 
można też stawiać znaku równości między dokumentem a dokumentacją. Oba te 
pojęcia zostały w polskiej literaturze archiwalnej dostatecznie jasno sprecyzowane 
i powszechnie uznane (S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1969 s. 17-19). 

Interpretacja wytworu celowego i ·ubocznego jest bardzo interesująca i z pew
nością prawidłowa (s. 46-50), ale dokumentacja powstająca w wyniku praktycznej 
działalności różnych instytucji i osób fizycznych nie jest wyłącznie środkiem do 
celu, lecz stanowi podstawę tej działalności i jest z nią nierozerwalnie związana. 

Dokonując podziału dokumentacji na podstawie rozwoju formacji społeczno
-ekonomicznych i form kancelaryjnych Autor pisze: ,,Wreszcie ostatni okres, wy
kształcony głównie o formy zarządzania dokumentacją przez władze zaborcze, 
otrzymał nazwę okresu akt spraw. Tutaj dokumentacja nie narasta wokół czyn
ności urzędu, ale podstawę tworzą poszczególne sprawy" (s. 74). Powstaje pytanie, 
wokół czego te sprawy narastają, jeżeli nie wokół czynności urzędu? 

Problem tzw. akt powtarzalnych (s. 135-138) może stanowić jedynie przedmiot 
zainteresowań teoretycznych. W praktyce sprawa ta nie przedstawia większego 
znaczenia. Oczywiście, dokumentację powtarzalną można bez większych trudności 
brakować w obrębie jednej instytucji, tzn. zachować ją w jednym egzemplarzu 
w komórce merytorycznej, pozostałe zaś zniszczyć. Przy podejmowaniu poszukiwań 
akt powtarzalnych w innych instytucjach warto się zastanowić, jakie efekty przy
niesie takie działanie i czy osiągnięte korzyści będą proporcjonalne do włożonej 
pracy. 

Skorygowana definicja zespołu archiwalnego nie jest jeszcze optymalna. Brzmi 
ona: ,,zespół archiwalny stanowi całość dokumentacji wieczystej instytucji przez 
nią wytworzonej lub w drodze urzędowej otrzymanej z zewnątrz" (s. 165). Zasad
nicza wada takiego sformułowania definicji tkwi w tym, że nie rozciąga się ona na 
cały zasób archiwum, lecz jedynie na materiały XX w. Ponadto wydaje się, że nie 
wolno w definicji stawiać warunku, że wyłącznie „całość dokumentacji wieczystej 
tworzy zespół archiwalny". Wiadomo bowiem, że taki stan dokumentacji należy 
raczej do rzadkości. Dlatego też słuszna będzie następująca, generalna, definicja 
zespołu, obejmująca zasób od czasów najdawniejszych do chwili obecnej: Z e s p ó ł  
a r c h i w a l n y  t w o r z y  d o k u m e n t a c j a  u z n a n a  z a  w i e c z y s t ą  

w i e c z y s t a  i n s t y t u c j i  p o w s t a ł a  w w y n i k u  j e j  u r z ę d o w e j  
(s t a t u t o w e j) d z i a ł a 1 n o ś c i. 

Mianem zespołu może być określona tylko dokumentacja wieczysta instytucji. 
Materiały aktowe o znaczeniu historycznym wytworzone i zgromadzone przez osoby 
fizyczne mogą tworzyć: zbiory, kolekcje i spuścizny archiwalne (por. definicję 
zespołu archiwalnego w Polskim Słowniku Archiwalnym, Warszawa 1974, s. 91). 

Sprawę tworzenia grup zespołów (s. 176) reguluje załącznik do Zarządzenia 
nr. 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 2 VI 1972 r., w któ
rym ustalono, że grupę zespołów ·tworzą organy władzy tej samej instancji powo
łane do życia jednym aktem prawnym i posiadające identyczne kompetencje, a róż
niące się między sobą tylko terenem działania (np. grupa zespołów akt gminnych. 
grupa zespołów akt kas Stefczyka). 

Nieco inną, ale bardzo trafną definicję podaje cytowany wyżej Polski Słownik



532 Recenzje 

Archiwalny s. 35. Brzmi ona: ,,Grupa zespołów archiwalnych - dwa lub więcej 
zespołów charakteryzujących się je�norodnością funkcji oraz równorzędnością po
zycji ich twórców, działających na określonym terytorium w ramach określonej 
struktury ustrojowo-administracyjnej. Grupę zespołów ewidencjonuje się łącznie 
pod umowną nazwą, z zachowaniem odrębności sygnaturalnej każdego zespołu wcho
dzącego w skład grupy". 

Ważną rzeczą w pracach archiwalnych jest ustalenie nazw zespołów, szcze
gólnie zaś formułowanie tytułów zespołów P.ochodzących sprzed 1945 r., których 
twórcy nosili nazwy niemieckie (s. 221-222). 

W tej sprawie Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wydała 16 III 1968 r. 
odpowiednie zarządzenie, które wprowadziło aż cztery warianty nazw tych zespołów 
używanych w zależności od określonych okoliczności, a mianowicie: 1. w kartotece 
zespołów i ich spisach, 2. w publikacjach, 3. w korespondencji z zagranicą i 4. nazwy 
umowne dla akt miast, gmin, parafii, szkół, majątków ziemskich itp. Zarządzenie 
to ustaliło również zasady formułowania nazw części składowych zespołów. Winny 
one odpowiadać zasadom, na jakich zostały sformułowane tytuły zespołów. 

Przedstawiony wyżej stan rzeczy dowodzi, iż kwestia tytułów zespołów, któ
rych twórcy nosili nazwy obce, wymaga ponownego rozważenia. 

I wreszcie ostatnia uwaga dotycząca nadzoru nad narastającym zasobem (s. 313-
314). Sugestie Biernata (s. 314, ods. 24) mogą jeszcze bardziej pogorszyć i tak zły 
stan a�chiwów zakładowych. Nie wolno przerzucać obowiązków referentów na ar
chiwistę, a za właściwą realizację przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją 
w instytucji powinien odpowiadać kierownik komórki organizacyjnej lub admini
stracyjno-gospodarczej, a nie archiwista. Obowiązki archiwistów zostały jasno okreś
lone w instrukcjach o prowadzeniu archiwów zakładowych. 

Na zakończenie pragnę podkreślić, że szereg problemów dyskusyjnych przed
stawionych w omówionej pracy Cz. Biernata nie obniża w najmniejszym stopniu 
ogromnych walorów tego wielkiego dzieła stanowiącego zasadniczą pozycję biblio
graficzną nie tylko w polskiej, ale europejskiej i światowej literaturze archiwalnej. 

Andrzej Dereń 

STRZELIN. MONOGRAFIA GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNA MIASTA I PO
WIATU, pod red. E. Maleczyńskiej i S. Michalkiewicza, Wrocław 1974, ss. 268, 
ilustracje, mapy. 

LEGNICA. MONOGRAFIA HISTORYCZNA MIASTA, pod red. M. Haisiga, 
Wrocław 1977, ss. 444, ilustracje. 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego podjął cenną inicjatywę opra
cowania i opublikowania serii monografii miejscowości dolnośląskich pt. ,,Mono
grafie Miast i Powiatów Dolnego Sląska". Po reformie administracyjnej w 1975 r. 
nazwę serii zmieniono na „Monografie Regionalne Dolnego Sląska". Ze względu na 
tkwiące w niej powtórzenie tego samego pojęcia warto zmienić tytuł na „Mono
grafie Dolnośląskie". W samym pojęciu Dolnego Sląska mieści się już określenie 
regionalizmu. 

W ramach wspomnianych monografii ukazały się dotąd prace poświęcone Strze
linowi (1974 r.) i Legnicy (1977 r.). Zostały one przygotowane przez zespoły autorów 
składające się z pracowników naukowych Instytutu Historycznego we Wrocławiu 
oraz nauczycieli i działaczy zajmujących się danym regionem. O tym, jak celowa 



Recenzje 533 

,, 

i pożyteczna jest taka współpraca zawodowych badaczy z ludźmi spoza środo-
wiska naukowego, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. 

Zewnętrzna strona obu monografii prezentuje się bardzo estetycznie. Pomysło
wo zaprojektowana okładka oraz obwoluta z herbem i nazwą miasta odznacza się 
przyjemną kolorystyką. Wewnątrz zastosowano jednolity układ redakcyjny, wpro
wadzono bogaty zestaw ilustracji. Pewne zastrzeżenia może budzić brak mapy 
przedstawiającej przemiany terytorialne Legnicy oraz w obu pracach jakość nie
których fotografii. Wyrzucenie na margines podtytułów ułatwia czytelnikowi orien
tację w poszczególnych zagadnieniach i zwiększa przejrzystość prac. 

W monografiach występuje w zasadzie ten sam zakres problematyki. Widoczny 
jest też wyraźnie zarysowany podział chronologiczny na dwie części, dla których 
cezurę stanowi 1945 r., całkowicie zresztą uzasadniony przełomem politycznym, de
mograficznym i kulturowym, jaki dokonał się na $ląsku w wyniku II wojny 
światowej. Pewne wątpliwości mogą budzić jedynie następne podziały chronologii, 
zwłaszcza w wypadku Strzelina i jego dziejów do Wiosny Ludów. Rozdział II obej
muje okres od początku do XIII w., III - do połowy XV w., IV - od połowy 
XV w. do wojny trzydziestoletniej, V - do przejścia pod panowanie pruskie, VI -
do Wiosny Ludów włącznie. Lektura tekstu nie uzasadnia tak szczegółowego po
działu. Jeśli chodzi np. o synchronizację chronologiczną historii miasta z historią 
śląska lub państwa polskiego, to rozbicie dzielnicowe na Śląsku zaczęło się przecież 
już po opuszczeniu go przez Władysława Wygnańca, gdy Autorka wspomina o nim 
dopiero w związku ze śm1ercią Henryka IV Prawego (s. 40). Jeśli zaś chodzi o po
dział terytorialny ziemi strzelińskiej, jak to wynika z tekstu, to określenie „rozbicie 
dzielnicowe" nie jest tu chyba odpowiednie, gdyż z podziału tego nie pojawiły si� 
na ziemi strzelińskiej żadne nowe dzielnice. Podobne pytanie nasuwa się, gdy chodzi 
o połowę XV w. jako cezurę czasową. Ani politycznie, ani kulturowo okres ten nie
był przełomem zarówno dla Śląska, jak i dla samego Strzelina. W rezultacie podział
dziejów miasta na takie okresy rozbija konstrukcję pracy oraz utrudnia czytelnikowi
uchwycenie ciągłości procesu dziejowego. Szczupłość materiału, którym dysponuje
Autod�a, wynikająca z pominiqcia materiału archiwalnego, zmusza do wielu 

powtórzeń (np. przy omawianiu kolonizacji na prawie niemieckim) oraz niepotrzeb
nych uogólnień, co nie wyszło pracy na dobre. Można by tego uniknąć traktując
dzieje Strzelina do wojny trzydziestoletniej jako jedną całość.

Cykl monografii regionalnych pomyślany został jako wydawnictwo popularno
naukowe, a więc pozbawione pełnego aparatu naukoweg·o. Omawiane monografie 
w różny sposób informują czytelnika o wykorzystanym materiale źródłowym. 
Legnica zawiera jedynie bibliografię z zachowaniem formalnego podziału na źródła 
archiwalne, drukowane, prasę oraz opracowania będące właściwie wyborem litera. 
tury. Dokładność informacji bibliograficznej jest jednak dosyć zróżnicowana. Dzieje 
po 1945 r. zaopatrzone zostały w wykaz archiwaliów poszczególnych instytucji i to
warzystw, na podstawie których opracowano problematykę najnowszą. W wy
padku okresu do 1945 r. ograniczono się tylko do podania niektórych źródeł publi
kowanych i prasy oraz do lakonicznej informacji o wyzyskaniu Akt m. Legnicy 
przechowywanych w AP Wrocławia i Województwa Wrocławskiego. 

W monografii Strzelina opatrzono przypisami jedynie rozdziały „historyczne". 
Część pracy poświęcona środowisku naturalnemu zawiera tylko zestaw opracowań, 
na podstawie których powstała. Następne monografie warto zaopatrzyć w biblio
grafię z podziałem na epoki. 

Historię miast i ich. mieszkańców ukazano na tle historii całego regionu dolno
śląskiego, a tam gdzie to było uzasadnione, np. w czasie wojny trzydziestoletniej, 
w okresach reformacji i kontrreformacji oraz po I wojnie światowej, także w związ
ku z wydarzeniami dziejącymi się w krajach ościennych. Powiązanie z historią po-
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wszechną, ważne dla ukazania pewnych procesów, związków przyczynowych itp. 
charakterystycznych dla danych miast, zostało w pewnych sytuacjach ujęte zbyt 
szeroko, doprowadzając przez to do zwichnięcia prOJ?Orcji. Uwaga ta dotyczy przede 
wszystkim monografii Strzelina, zwłaszcza gdy idzie o takie zagadnienia, jak ruch 
husycki, wojna trzydziestoletnia i jej znaczenie, stosunki polityczne w latach 
1918-1933. Przy przedstawianiu życia umysłowego Legnicy wydaje się dyskusyjne 
tak szczegółowe omawianie mecenatu Ludwika I i Ludwika n, książąt legnicko
-brzeskich. Pominąwszy już fakt konieczności dokonania rozdziału łask książęcych 
między miasta leżące na terenie jego księstwa, większość ich niewątpliwie doty
czyła Brzegu, który był stolicą księstwa. Wymienione w Legnicy pozycje słynnej 
biblioteki, nazwiska ludzi z kręgu obu władców, zabytki architektury - to inwe
stycje kulturalne włożone w Brzeg. Nasuwa się pytanie, czy aż tak dokładne przed
stawienie sylwetek książąt jest konieczne dla wyjaśnienia renesansu legnickiego? 
Niewątpliwie działalność ich sprzyjała wytworzeniu się przychylnej atmosfery, nie 
byli oni jednak jedynymi mecenasami w Legnicy. Dogodne położenie Legnicy na 
szlaku wschód-zachód, kontakty z innymi miastami położonymi w krajach ościen
nych, wędrówki czeladników itp. czynniki powodowały, że miasto było nie tylko 
zorientowane w panujących stylach i modach, lecz także uprawiało własny mecenat 
kulturalny nierzadko o wysokich aspiracjach artystycznych. Autorka pisze zresztą 
wiele o inspirującej roli patrycjatu legnickiego w tworzeniu własnego ośrodka kul
turalnego, niesłusznie natomiast zbywając rolę kulturotwórczą środowiska plebej-. 
skiego, które Qd średniowiecza kształtowało własny nurt kulturalny, chociaż może 
mniej lokalny, bardziej zaś kosmopolityczny. 

W związku z powyższymi rozważaniami nasuwa się pytanie o rolę tła histo
rycznego w tego typu monografiach. Przy zbyt szerokim ujęciu pewnych zagadnień 
wspólnych dla całej prowincji śląskiej może dojść do konieczności wielu powtórzeń 
w kolejnych monografiach. Może byłoby więc korzystniej, zarówno ze względu na 
konstrukcję, jak i komunikatywność opracowania, przeznaczonego przecież głównie 
dla pozazawodowych rzesz czytelniczych, poprzestać jedynie na zasygnalizowaniu 
pewnych spraw, nasycać zaś prace informacjami o charakterze lokalnym. W ten 
sposób zostałby podkreślony koloryt miejscowy, który zresztą w większym stopniu 
występuje w monografii Legnicy niż Strzelina. 

O większym wyeksponowaniu kolorytu lokalnego w Legnicy zadecydowała nie 
tylko ranga miasta w prowincji śląskiej, znacznie wyższa niż Strzelina położonego 
na uboczu śląskiego życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego, ale chyba 
przede wszystkim fakt, że Autorzy jej wyzyskali bogate źródła archiwalne, wydo
bywając dzięki temu wiele materiału z życia codziennego, obyczajów, klęsk i od
rodzeń, kontaktów międzywarstwowych itp. treści, które przybliżają czytelnikowi 
jego region i miasto, a których wyraźnie brakuje w pracy poświęconej Strzelinowi. 
W związku z tym należałoby odejść od praktyki budowania tego typu prac głównie 
na podstawie dawnej literatury niemieckiej i współczesnej polskiej oraz dostępnych 
źródeł drukowanych. Praktyka ta musi bowiem prowadzić do obracania wiado
mościami i sprawami już znanymi, bez wzbogacania informacji i wnoszenia no
wych treści w badania śląskoznawcze. Monografie regionalne powinny przyczyniać 
się do intensyfikacji badań źródłowych, szczególnie na obszarach do tej pory nie 
tkniętych. Jako przykład pierwszy z brzegu mogą tu służyć kroniki lokalne, sięga
jące w głębokie średniowiecze, a prowadzone we wszystkich klasztorach, np. kata
logi opatów, z których niewiele dotąd ujrzało światło dzienne, oraz kazania okazjo
nalne i wiele innych źródeł spoczywających w dziale rękopisów Biblioteki Uni
wersyteckiej na Piasku we Wrocławiu. Bez przebadania źródeł mających najściślej
szy związek z życiem bieżącym trudno będzie mówić o właściwie pojętej mono
grafii regionalnej, w której powinna się znaleźć wszelka codzienność mieszkańców 
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miast i wsi; w niej dopiero, jak w soczewce, można ogniskować sprawy większego 
formatu. Dzięki temu będzie też można poprawić proporcje między problematyką 
społeczno-gospodarczą i polityczną a historią kultury, ograniczaj�ą siE} w obu oma
wianych monografiach w zasadzie do nieco :r;ozdętych spraw oświaty i mecenatu. 
Przebadanie źródeł rękopiśmiennych pozwoli też niewątpliwie przyglądnąć się do
kładniej problemowi polskości tych ziem nie tylko od strony oficjalnych danych, 
które zwykle są wtórne, lecz także od strony ukrytego nurtu, jakim płynęło życie 
polskie na Śląsku. Badania źródłowe umożliwiłyby wreszcie podkreślenie lokalnej 
odrębności poszczególnych miejscowości w nurcie procesów ogólnych. 

,, ... wydobywać z zapomnienia ślady polskości i walki tutejszych mieszkańców 
o utrzymanie mowy ojczystej" (Legnica, s. 5) - to jeden z celów postawionych
przed autorami niniejszych monografii; jego realizacja nasuwa szereg wątpliwości.
Wiadomości o Polakach mieszkających na terenie Legnicy i Strzelina wplecione
zostały w tok wykładu różnych rozdziałów. Przedstawienie tej problematyki w osob
nym punkcie wyglądałoby sztucznie. Niemniej wiadomości te są bardzo ogólnikowe
i nierzadko umieszczane przypadkowo, np. przy przedstawieniu roli klarysek
w Strzelinie. Większość przekazów opiera się na słowiańskim brzmieniu imion
i nazwisk znalezionych w źródłach, np. Mazco = Maćko lub Maszko, Jesco = Jaśko
itp. (Strzelin, s. 56). Wobec mieszkających w Strzelińskiem licznych grup ludności
słowiańskiej niepolskiej (Serbołużyczanie, Czesi) kryterium to jest raczej zawodne,
podobnie jak argument, że 6 spośród dziesięciu opatek klarysek strzelińskich to
Piastówny. W klasztorach żeńskich funkcja opatki była z reguły zarezerwowana
dla członkiń rodów zajmujących najwyższy szczebel w hierarchii społecznej. Stwier
dzenie śladów polskości wśród szeregowego duchowieństwa może już dawać pod
stawy do przypuszczeń o charakterze· socjologicznym, np. w zakresie przenoszenia
elementów języka lub obyczaju polskiego do niepolskich warstw społecznych. I tu
znowu narzuca się postulat poszukiwań źródłowych.

Istnieją wydarzenia historyczne różnego formatu, które stymulują rozwój nur
tów pozostających na co dzień w stagnacji i utajeniu. Nie tylko ruchy społeczne 
czy ideologiczne, lecz także np. fakt zastosowania w praktyce religijnej tzw. Wul
gaty wpłynął zapewne na polaryzację świadomości narodowościowej na Sląsku. 
Powstaje w związku z tym pytanie, jak wyglądała ona w wypadku Polaków. Czy 
przyczyniło się to do działań kulturotwórczych wśród tej grupy, która obycŻajowo, 
językowo, społecznie wyodrębniała się wśród mieszkańców śląska. Obecny stan 
badań pozwala już na pewne odpowiedzi w skali całej prowincji. Być może, dalsze 
badania przyczyniłyby się do odkrycia tych zjawisk na terenach, które staną się 
przedmiotem badań następnych monografii. W omawianych pracach znalazły się 
zresztą pewne sygnały pozwalające na postawienie takich pytań. Należy do nich np. 
gruntowna analiza zasobów fundacji bibliotecznych obu Piastów legnicko-brzeskich 
w monografii Legnicy. Zawarte w nich polonica nie zostały jednak przebadane 
pod kątem percepcji ich przez miejscowe społeczeństwo. Dalszy przykład to w tejże 
pracy rozważania dotyczące Polonii legnickiej w latach wzrostu fali rewolucyjnej 
i plebiscytu na Śląsku po I wojnie światowej. Wzmianki o licznie podejmowanych 
próbach przeciwdziałania wobec ruchu polskiego przez władze miejscowe i Frei
korpsy (s. 238 n.) wskazywałyby na istnienie jeżeli nie licznej, to w każdym razie 
dobrze zorganizowanej kolonii polskiej. Niestety, sprawa ta rozpływa się w sfor
mułowaniach ogólnikowych z powodu braku konkretnych danych. Niewątpliwie 
słuszne potraktowanie tej sprawy przez Autora, jako jednej z dziedzin wzrostu 
ogólnej fali rewolucyjnej, nie wyklucza wi,ększej precyzji relacjonowania. Nie 
przeceniając roli elementu polskiego w życiu miasta należy jednak pamiętać, że 
z punktu widzenia zainteresowań czytelnika polskiego był to ważny wycinek historii 
regionu. Autor słusznie stwierdził, pisząc o udziale Legnicy w wyborach do Sejmu 
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pruskiego w 1928 r.: .,Choć liczba uzyskiwanych głosów [polskich - B. L.] w mieś
cie i w powiecie była symboliczna, stanowiła jednak wyraz postawy ludności pol-

skiej" (s. 242). • 
Podobnie nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, jakie czasopisma polskie do

cierały do Legnicy ze śląska Opolskiego i kto je czytał. W monografii Strzelina 
przy omawianiu postępów germanizacji dowiadujemy się, że otoczenie miasta 

było polskie, w szkołach zaś istniała konieczność prowadzenia akcji germanizacyj
nej (s. 116). Na początku XIX w. przybyła też tam liczna grupa kolonistów czeskich. 
I znowu można by mnożyć pytania, na które należałoby szukać też odpowiedzi 

w archiwach NRD. Brak także bliższych danych na temat kolonii czeskiej, która, 
jak wynika z ogólnikowej wzmianki, skutecznie broniła czystości swego języka. 

W obu monografiach bardzo pobieżnie potraktowano losy omawianych miast 

w czasie II wojny światowej. Mimo powoływania się na brak źródeł Autorzy wska
zują na pewne tropy, po których można by pójść dalej wykorzystując źródła po

średnie, znajdujące się np. w archiwach Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich 
lub ZBOWiD-u, a także najnowsze badania historyków wojskowości. Pozwoliłoby 

to na rozwinięcie wątku filii obozu Gross-Rosen czy wzmianek o osobach, które 
umożliwiały robotnikom przymusowym słuchania audycji radiowych nadawanych 

przez aliantów itp. (Legnica, s. 246). Problematyka wojny i jej wpływu na życie 
Strzelina ograniczyła się niemal wyłącznie do sprawy zatrudnienia jeńców i robot
ników przymusowych. W tekście rozrzucone są wzmianki o ruchu oporu i represjach 
na tle rasowym. Trudno np. zrozumieć, dlaczego relacja kobiety nazwiskiem żelazna 
zamieszczona została dopiero w zakończeniu pracy (s. 255), skoro nawet przytoczone 

tam kilka zdań oddaje bardzo dokładnie atmosferę w mieście w czasie wojny. 
Przy niemal marginalnym potraktowaniu okresu ostatniej wojny dokładny opis 
działań wojennych w ostatniej jej fazie (działań, które przyniosły wyzwolenie mia
sta) powoduje poważne naruszenie proporcji. 

Dzieje obu miast w Polsce Ludowej zostały napisane na podstawie niemal su
rowego materiału źródłowego, którego opracowanie przyniosło imponujący rezultat 
informacyjny, głównie w formie danych liczbowych, dotyczących wszystkich dzie
dzin gospodarki, zarządzania i kultury. Zabrakło natomiast trochę materiałów 
przedstawiających życie codzienne. Trudne jest porównanie monografii, z których 
jedna dotyczy prężnego i szybko rozwijającego się gospodarczo regionu, druga zaś 
miasta, którego charakter i rozwój zostały zdeterminowane rolniczą strukturą jego 
gospodarczego zaplecza. Inny musi tu być ciężar gatunkowy rozważań, sprawy 
uboczne w jednej pracy stają się ważne w drugiej. 

W zasadzie w obu książkach wyróżniono okres organizowania się miast od 

podstaw po zakończeniu działań wojennych (mniej więcej do 1947 r.) oraz lata sta
bilizacji politycznej i gospodarczej (1947-1970). Zaraz po wojnie na plan pierwszy 
wysuwają się sprawy osadnictwa polskiego. Lektura tekstu poświęconego powsta
niu życia w miastach właściwie od zera oraz ogromu przemieszczeń demograficznych 
nasuwa pewne wątpliwości. Przede wszystkim należy do nich sprawa jednolitej 
nomenklatury dla grup ludności osiedlającej się tu po II wojnie światowej. Jest to 
zresztą problem wspólny dla całego Śląska, toteż zawarte w tym miejscu rozważa
nia należy, podobnie jak wiele innych, potraktować jako wypowiedź o charakterze 
dyskusyjnym i postulatywnym. Trzon ludności napływającej do interesujących nas 
miast składał się z repatriantów z dawnych terenów wschodnich Rzeczypospolitej, 
obok nich byli też reemigranci, którzy wyemigrowali przed wojną z Polski cen
tralnej w poszukiwaniu chleba, oraz przesiedleńcy z przeludnionych obszarów. Po
dział ten występuje w tabeli poświęconej liczbowemu rozwojowi osadnictwa w Strze
linie (s. 184). Nie uwzględniono w niej autochtonów i osadników wojskowych, o któ
rych czytelnik dowiaduje się dopiero w trakcie lektury. Niezbyt szczęśliwa kon-
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strukcja tych rozważań spowodowała duży rozrzut informacji oraz powtórzenia np. 
w diagramach na s. 177 i w tabeli na s. 184. Autor używa raz terminu „repatrianci 

ze Wschodu i Zachodu", raz „repatrianci i reemigranci". Terminologię tę należało 
ujednolicić. W diagramie poświęconym strukturze narodowościowej (s. 177) uwzględ
niono Czechów i Niemców, brak natomiast danych o ludności żydowskiej, reprezen
towanej na $ląsku dość licznie. Podobnie w monografii Legnicy pisząc o prowe

niencji osadników Autor raz dzieli ich na repatriantów, reemigrantów i przesiedleń
ców, by później, na tej samej stronie (255), mówić już tylko o repatriantach i prze
siedleńcach. Brak tu informacji o autochtonach, o których dowiadujemy się 

dopiero na s. 282. Podobne niejasności występują w sprawie narodowościowej 

w Legnicy. W rozdziale poświęconym problemom demograficznym dowiadujemy 
się m. in. o licznej imigracji Żydów z terenów . ZSRR (s. 283). Podane w chwilę 
później dane liczbowe, dotyczące repatriantów z ZSRR, nie precyzują, czy chodzi tu 

o Żydów, czy także o inne grupy narodowe. O strukturze narodowościowej Legnicy
mówi się również w trakcie rozważań, o szkolnictwie (s. 369-370). Stwierdzono tam,

że w Legnicy mieszkała też ludność niemiecka, ukraińska i grecko-macedońska.
Są to zapewne w obu monografiach przeoczenia redakcyjne, które jednak poważnie

utrudniają lekturę czytelnikowi szukającemu konkretnych danych.

W obu monografiach odczuwa się poważnie brak badań socjologicznych dla lat 

1945-1970 w stosunku do pierwszego pokolenia osiadłych tu Polaków. Wymyka 
się w ten sposób proces konsolidacji ludności, który prowadził w ciągu 25 lat do 

powstawania jednolitego kulturowo społeczeństwa ze zlepku ludzi z różnych stron 
i z różnych kręgów cywilizacji. Sprawa wydaje się ważna także dlatego, że roz
budowa przemysłu (np. powstanie LGOM) powoduje napływ ludzi z różnych stron 

Polski. Część z nich wprawdzie odchodzi po okresie budowy, ale ci, którzy po
zostają, asymilują się z ludnością osiadłą. Kwestia ta będzie również aktualna 
w monografiach dotyczących wielkich aglomeracji przemysłowych, np. Lubina, 

Głogowa, Turoszowa itp. 
W monografii Legnicy odczuwa się brak rozdziału przedstawiającego w sposób 

syntetyczny kierunki rozwoju tego miasta. Dotyczy to zwłaszcza okresu dziejów 
powojennych. Brak ten sprawia, że interesujące i bogato udokumentowane dzieje 
poszczególnych dziedzin życia miasta pozostają w oderwaniu od siebie. Poza za
sięgiem pióra Autorów znalazły się w ten sposób takie sprawy, jak kierunek ewo
lucji gospodarczej i kulturalnej Legnicy, rozwój urbanizacji i architektury, wpływ 
i związki rozwijającego się przemysłu z miastem, życie w nim. Oderwane są także 
sprawy kultury. 

W obu pracach nie ustrzeżono się wielu drobnych usterek. Oto niektóre z nich. 
Umieszczenie w monografii Legnicy pełnego życiorysu burmistrza Oertela robi 

wrażenie trochę nienaturalnej próby wypełnienia pustki w materiale faktograficz
nym (s. 188). Brak wyjaśnienia, na czym polegała akceptacja „hasła o samokreśleniu, 
jakkolwiek interpretowano je na swój sposób" (s. 211). Niepotrzebnie przytoczono 
pełny tekst pytań w referendum z 1946 r. (s. 275). W strukturze zawodowej miesz

kańców miasta, w grupie ludzi wykształconych, brakuje danych o nauczycielach 
(s. 294). Wywody poświęcone konkurencji między instytucjami handlowymi: 
„Społem", MHD i in. brzmią nieco bałamutnie (s. 346). Konkurencja w handlu jest 

zwykle zjawiskiem stymulującym rozwój, a nie hamującym i powodującym trud
ności w zaopatrzeniu. 

W monografii Strzelina kilkakrotnie występuje pojęcie „ludność łużycka" (s. 30-

33) zamiast ludność kultury łużyckiej. Większość rozważań poświęconych prehistorii
można by poważnie skrócić, gdyż nie wnoszą one nic do wiedzy regionalnej. Wy
wód o łucznikach strzelińskich, biorących udział w obronie Niemczy w 1017 r., jest
zbyt uproszczony, sugeruje bowiem, że to poczucie polskiej odrębności narodowej
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kazało łucznikom wziąć udział w wojnie (s. 35). Określenie „civitas" u,żywane było 
wobec miast lokowanych (s. 37). ,,Kolonizacja niemiecka" (s. 30) to termin jakościo

wo różny od kolonizacji na prawie niemieckim, nie należy więc używać ich wy
miennie. Wyrażenie „kościelnie podlegają tym samym prawom ... " (s. 40) jest nie
zręczne. Nie wiadomo, czy liczba około 200 Polaków zatrudnionych w 1925 r. w ma
jątkach obszarniczych powiatu to robotnicy sezonowi z Polski czy ludność auto
chtoniczna (s. 147). Ogólnikowe stwierdzenia o brutalnym dławieniu wszelkich 
odruchów samoobrony poparte zostały tylko dwoma przykładami egzekucji na ro
botnikach przymusowych, przy czym w obu wypadkach chodziło o naruszenie pa

ragrafu o czystości rasy niemieckiej (s. 159). Czy nie było innych przykładów 

samoobrony? Kampania wrześniowa to termin anachroniczny (s. 159). 
Zamykając powyższe wywody pragnę stwierdzić, że mimo wspomnianych 

wątpliwości i usterek obie prace stanowią bardzo cenną pozycję w dorobku historii 
Sląska. Podejmują bogatą problematykę, sygnalizują wiele białych plam na mapie 
badań źródłowych, śląskoznawczych, postulując równocześnie ich likwidację przez 
pogłębienie badań archiwalnych, inspirację nowych kierunków badań oraz podjęcie 
prac interdyscyplinarnych. Autorzy starali się odpowiedzieć na zapotrzebowanie spo
łeczne, polityczne oraz dydaktyczne. Na podkreślenie zasługuje znaczenie i rola 
obu publikacji w rozwijaniu zainteresowania regionem, a przede wszystkim w pro
gramowym nauczaniu historii regionu, przewidzianym w szkole IO-letniej, postu
lowanym przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Z tych powodów wydaje się 
bardzo celowe np. umieszczenie w monografii Strzelina przekładów dokumentów 
lokacyjnych oraz fragmentów wspomnień ludzi związanych z miastem. Istotne jest 
również przekazywanie zawartego w obu monografiach ładunku informacji i pro
blemów wartkim, potoczystym językiem, co bardzo ułatwia percepcję obu prac i nie 

nuży czytelnika. Dzięki Autorom i Zespołom Redakcyjnym omawianych monografii 
regionalnych czytelnik będzie z. dużą nleclerpllwością oczekiwał na pojawienie się 

dalszych tomów tej serii. 

Barbara Leszczyńska 

,,ARCHIV FUR SCHLESISCHE KIRCHENGESCHICHTE", L 34, wyd. J. Gott
schalk, Hildesheim 1976, ss. VIII, 219� 

Kolejny, trzydziesty czwarty, tom periodyku wydawca poświęcił dr. Alfredowi 

Sabischowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. W pierwszej rozprawie E. Walter 
kontynuuje zainteresowania Jubilata, publikując artykuł Zum romanischen Dom 

des BresZauer Bischofs Waiter - + 1169 (s. 1-19). Na podstawie wzmianek źródło
wych Walter próbuje ustalić liczbę, kształt i funkcje chórów w dwunastowiecznej 

katedrze. Konkludując wcześniejsze rozważania stwierdza, iż mimo sformułowa
ąia ,, .. .in superiori choro ecclesie ... " w dokumencie z r. 1208, kościół katedralny po
siadał tylko jeden chór pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W końcowej części 
swojego studium określa topografię prezbiterialnej, wschodniej części świątyni. Ten 

sam historyk w dalszej partii omawianego rocznika zaprezentował pracę Sophro
niusa Clasena, w której zwrócono uwagę na zbieżności treściowe i formalne, jakie 

zachodzą między żywotami św. Jadwigi (z 1300 r.) oraz św. Franciszka z Asyżu, 
autorstwa św. Bonawentury

_. 
Te ustalenia skłoniły Waltera do snucia własnych 

sugestii na kanwie prezentowanej publikacji. Podkreślając znaczenie i rolę fran
ciszkanów wrocławskich w II pol. XIII w., a także ich związki z rodziną panującą, 
przypuszcza, że dzieło hagiograficzne poświęcone świętej księżnie mogło wyjść spod 
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p10ra najznamienitszego minoryty w owych czasach na śląsku, Henryka de Brene 
(s. 171-173). 

W. Irgang zainteresował się natomiast postanowieniami synodu wrocławskiego
legata Jakuba z Liege (Die Statuten der Breslauer Svnode vom 10. Oktober 1248 -
s. 21-30). W pierwszej części artykułu Autor przedstawił, z braku zachowanego
oryginału, późniejsze przekazy statutów. Następnie zapoznał z ich treścią, szcze
gólną uwagę zwracając na 26 punkt postanowień synodu, poświęcony językowi
nabożeństw. Odnotował długotrwałą dyskusję w tej kwestii między W. Urbanem
a K. Engelbertem, dołączając swój głos krytyczny wobec poglądów polskiego ba
dacza. Opłakany stan gospodarki klasztoru benedyktynów w Legnickim Polu, po
przejściu śląska pod panowanie pruskie, zarysował w krótkim szkicu B. F. Menzel
Das Klaster Wahlstatt nach dem Siebenjiihrigen Krieg - s. 175-180). Z kolei dru
kowany na stronach 41-57 artykuł W. Bauma i J. Gottschalka Medaillen auf Kar
dinal Adolf Bertram (+ 1945) und auf 12 schlesische Priester (+ 1582-1955) stanowi
uzupełnienie wcześniejszej rozprawy Bauma (,,Archiv", Bd 30 i 31) poświęconej
numizmatom biskupów wrocławskich. Historyk ten przedstawił obecnie fotografie,
opisy i odczyty legend 13 świeżo znalezionych zabytków. Część dokumentacyjną
wzbogacił Gottschalk biogramami osób, dla których uczczenia i upamiętnienia wy
bito te medale.

Grupę odrębną tematycznie, chociaż zaszeregowaną przez wydawcę do różnych 
działów (artykuły, źródła, komunikaty), stanowią liczne w tym numerze publikacje 
poświęcone zasłużonym Ślązakom. Agostino Paravicini Bagliani zaprezentował ko
lejną próbę poszerzenia informacji biograficznych dotyczących osoby Witelona 
(Der Naturforscher und Philosoph Witelo, Demherr von Breslau 1275/1277 - s. 31-
39). Wśród świadków na testamencie kardynała Simone Paltanieri wystawionym 
w Viterbo 7 II 1277 r. figuruje „magister Vitulo · canonicus Watrisbavensis", którego 
Autor identyfikuje z polskim uczonym. Odkrycie nowego źródła umacnia już 
wcześniej wysunięte przypuszczenie (J. Burchardt, Związki Witelona z Wrocławiem, 
„Sobótka", R. XXIX, 1974, s. 454) o piastowaniu przez genialnego fizyka i filozofa 
XIII stulecia godności kanonika wrocławskiego. a także wzmiankuje ponowny jego 
pobyt na dworze papieskim. Dzięki tym ustaleniom została stworzona dalsza per
spektywa penetracji środowisk, w których on żył i tworzył. W. Dilrig przedstawił 
zaś nieznany epizod o życia Schefflera, znanego w literaturze jako Angelus Silesius 
(Zwei bisher unbekannte Briefe des Angelus Silesius 1669/1670 - s. 123-132). Pu
blikowane dwa listy tego jezuity (dołączono faksymile jednego z nich) dają obraz 
silnych konfliktów religijnych na śląsku w XVII w., a także doskonale kreślą 
skomplikowaną sylwetkę psychiczną poety. Natomiast biografię innego jezuity, 
Floriana Bahra z Niemodlina, zarysował W. Henkel w artykule poświęconym tern.u 
misjonarzowi w Chinach oraz znanemu niegdyś pisarzowi teologicznemu - Florian 
Bahr (1706-1771), ein schlesischer Jesu_itenmissionar in China und Musiker am Hof 
in Peking (s. 59-91). 

W wir konfliktów religijnych na Śląsku, tym razem w II poł. XIX w. w okre
sie Kulturkampfu wprowadził czytelnika H. Schiel (Zur Situ.ation der Breslauer 
Katholisch-Theologischen Fakultiit u.nter Fii.rstbischof Heinrich Forster - s. 133-
110) wydaniem listów Josepha Reisackera i Johannesa Alzoga do Franza Xavera
Krausa z lat 1871-1881. Reisacker w korespondencji kierowanej do Krausa nakła
niał go do objęcia profes_ury na wydziale teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
wbrew zakazowi biskupa Forstera.

Komunikat, uzupełniony zapiską z dziennika prymasa Węgier Janasa Simora 
z dnia 27 VII 1871 r., opublikował G. Adrianyi (Augustinu.s Theiners Besuch beim 
Primas von Ungarn im Jahre 1871 - s. 181-186). Tego dnia dostojnik Kościoła 
węgierskiego gościł Augusta Theinera, wydawcę źródeł z Archiwum Watykańskiego, 
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który zwrócił się o finansowe poparcie jego poczynań edytorskich. H. L. Abmeier 
przedstawił natomiast bibliografię prac Josepha Wittiga, poprzedzoną krótkim ży
ciorysem tego profesora historii Kościoła na Uniwersytecie Wrocławskim -
Verzeichnis der Veroffentlichungen von Joseph Wittig ( + 1949) (s. 93-122). 

H. Appelt wydrukował nekrolog-wspomnienie o zmarłym w 1974 r. Leo Santi

fallerze, zasłużonym wydawcy źródeł śląskich - Leo SantifaHer (+ 1974) und die 
schlesische Kirchengeschichte (s. 187-191). 

Poza wspomnianym powyżej omówieniem pracy Clasena, w niniejszym numerze 
zostały przedstawione recenzje Sabischa z wydanego przez Urbana katalogu doku

mentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu (cz. III i IV) oraz B. Stasiew
skiego na temat nowej Historii Kościoła w Polsce (s. 193-200). 

Prezentowany zeszyt „Archiv filr schlesische Kirchengeschichte" zamykają kro
nika naukowa, spis współpracowników, streszczenie w języku polskim oraz indeks 
osób, miejscowości i rzeczy. 

Michał Kaczmarek 

,.SBORN1K PRAC! FIL0SOFICK€ FAKULTY BRNENSKE UNIVERSITY", 
R. XXIII-XXIV 1974-1975, Rada historicka (C), c. 21-22, Brno 1975 (druk: 1977),
SS. 290.

Wydawnictwo Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Brnie ukazuje się obec

nie w dziewięciu seriach, wśród których jedną z najstarszych jest seria historyczna. 
Stanowi ona obok takich periodyków, jak „Casopis Matice Moravske" i nastawiony 
zasadniczo na regionalistyke „Vlastivedny Vestnik Moravsky", główne miejsce publi

kacji bieżących wyników badań brneńskiego środowiska historycznego. Od serii 
historycznych, wydawanych w ramach uniwersyteckich zeszytów naukowych np. 
we Wrocławiu, różni się charakterem regularnego rocznika oraz strukturą każdego 
tomu, który obok artykułów i rozpraw zawiera rozbudowany dział recenzji i róż
nego rodzaju materiałów sprawozdawczych. Redakcja spoczywa w rękach rady, 
działającej ostatnio pod kierunkiem prof. F. Jordana. 

Omawiany tu podwójny numer ukazał się z poważnym opóźnieniem. Nie 
wpływa to korzystnie na odbiór niektórych tekstów, przygotowanych wyraźnie 
pod kątem obchodów trzydziestolecia wyzwolenia Czechosłowacji spod okupacji 
hitlerowskiej. W szczególności dotyczy to artykułu F. Mainusa Osvobozeni Ceskoslo

venska ve vzpominkach sovetskych vojakii. (s. 7-20), starającego się na podstawie 

skądinąd ciekawych materiałów wspomnieniowych oddać atmosferę walk wyzwo
leńczych przełomu 1944/45 r. 

Dział artykułów zawiera, wraz z artykułem F. Mainusa, dziesięć dosyć zróżni
cowanych tematycznie pozycji, obejmujących swym zakresem chronologicznym wieki 
XVII-XX. Kilka z nich dotyka problematyki polskiej. Najciekawsze, przyciągające

uwagę także badacza najnowszych dziejów Polski, jest opracowanie F. Hejla
i J. Kolejki 1łeseni nd.rodnostni otd.zk11 v Ceskoslovensku v letech 1944-1945.

Obnoveni Cs. repubiiky jako statu Cechu. a Slovó.kti (s. 21-52). Duża aktualność
kwestii narodowej w Czechosłowacji, zarówno w płaszczyźnie teoretycznej jak
i w praktyce społecznej, skłoniła Autorów do systematycznego przedstawienia (na
podstawie literatury i opublikowanych już źródeł) programów i konkretnej polityki
przede wszystkim ruchu komunistycznego na drodze do odbudowania w takiej po
staci państwa czechosłowackiego, by uwolnić je od konfliktów narodowościowych.
w centrum uwagi Hejla i Kolejki znalazły się rozmaite koncepcje poszczególnych
grup komunistycznych czeskich i słowackich, dotyczące uregulowania wzajem-
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nych stosunków obu narodów. Na tle sytuacji międzynarodowej, stanowiska Ko
minternu i władz radzieckich oraz zwolenników „czechosłowakizmu" (przede 
wszystkim - głoszącego tę teorię niemal do wyzwolenia - Benesza) Autorzy rysują 
ewolucję tych koncepcji od hasła „Fadzieckiej Słowacji", lansowanego przez krajo
we kierownictwo KPS w pierwszym okresie wojny, do praktyki tzw. rozwiązania 
asymetrycznego, ukształtowanej w toku realizacji programu koszyckiego z kwiet- . 
nia 1945 r. Jednakże stosunki czesko-słowackie nie przesłoniły Autorom złożonej 
problematyki mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, węgierskiej i polskiej, toteż 
otrzymaliśmy analizę propozycji programowych w tej kwestii oraz obraz poczynań 
partii politycznych i rządu do końca lat czterdziestych. 

Jako pewien brak odczuwa się całkowite pominięcie kwestii żydowskiej, być 
może ze względu na jej odrębny charakter. W tekście zdarzają się również nie
ścisłości 1. Jako całość artykuł uświadamia polskiemu odbiorcy pewien paradoks. 
O ile bowiem w polskich publikacjach można znaleźć informacje o sprawach tu 
poruszanych, przynajmniej w odniesieniu do kwestii słowackiej 2, o tyle wyraźny 
jest niedostatek pogłębionych badań nad programami i polityką narodowościową 
polskiego ruchu robotniczego i · komunistycznego, mogących służyć jako podstawa 
ujęć porównawczych a. 

Stosunek ruchu robotniczego do kwestii narodowej, choć we wcześniejszym 
okresie i w innym rejonie Europy, jest również jednym z głównych wątków ob
szernej, zamykającej omawiany tom (s. 229-290, zarazem paginacja własna) roz
prawy J. Kolejki „Vychodnf. otazka'' nebo „balkanska otcizka" v Zetech 1878-1907. 

Stanovisko mezincirodnf.ho socialistickeho hnuti. Autor podejmuje tu szczegółową 
analizę kwestii sygnalizowanych już w swym pionierskim opracowaniu dziejów 
marksistowskiej refleksji nad sprawą narodową od połowy XIX w. do rewolucji 
październikowej 4. Rozprawa jest częścią większej całości s, która po ukończeniu 
zasługiwać będzie na osobną recenzję. Tutaj chciałbym podkreślić szerokie uwzględ
nienie wkładu przywódców i teoretyków polskiej socjaldemokracji. 

W kręgu polityki i ideologii ruchu robotniczego mieści się także artykuł 
B. Cere�naka Boj ?'akouskeho proletariatu v unoru 1934 r. a jeho ohlas V delnickem
hnutf. v ceskych zemich (s. 53-66). Omówiono tu daleko idącą pomoc materialną,
moralną i polityczną, jakiej udzielano zwłaszcza na południu Moraw bojownikom
z barykad tzw. powstania Schutzbundu, uchodzącym po jego klęsce z Austrii. Autor
akcentuje pomijany zazwyczaj w literaturze fakt, iż powstanie i jego klęska, jak

1 Np. żądania Hitlera w sprawie Gdańska i „korytarza" datują się wcześniej 
niż maj-czerwiec 1939 r. (s. 25); ziemie inkorporowane do Rzeszy nie stanowiły 
bynajmniej większości obszaru Polski (tamże).

2 Zob. popularne opracowanie H. Z d a n o w s  kie g o, Czechosłowacja (Euro
pejskie kraje demokracji ludowej 1944-1948, Warszawa 1972, s. 107-172) lub 
(bardziej ogólnikowe w tych kwestiach) M. B o u ck a i M. K 1 i m  e � a, Czechosło
wacka rewolucja w latach 1944-1948 (Rewolucja i władza ludowa w krajach euro
pejskich, Warszawa 1972, s. 76-112). 

3 Pewnym wyjątkiem w zakresie stosunku do Czechów i Słowaków, jednakże 
z akcentem raczej na płaszczyznę polityczną niż narodowościową, są odpowiednie 
partie pracy M. Or z e c h o  w s k i e  g o, Czechosłowacja w polskiej myśli politycznej
w okresie II wojny światowej (Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, pod 
red. H. Zielińskiego, t. I: Polska i jej sąsiedzi, Wrocław 1975, s. 159-190). 

4 J. K o  1 e j  k a, Narodnostni. programy pro sti'edni a jihovychodni Evropu, 
Brno 1971. Autor przygotował już do druku kontynuację: Ncirodnostnf. otazka ve
·stfednf. a jihovychodni Evrope. N arodnostni program Komunisticke internacioncily
a jejtch sekci 1918-1945.

s Pierwsza część: J. Ko 1 e j  k a, ,,Vychodnf" nebo „Balktinska otazka'' v 19. sto
leti (do 1878). Stanovisko mezintirodn!ho sociaiistickeho hnuti (Otazky dejin stredni
a vychodni Evropy, red. F. Hejl i J. Kolejka, t. II, Brno 1975, s. 149-221); Autor
zamierza zakończyć opracowanie problematyki na 1914 r.
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również zapoznanie się z tymi wydarzeniami przez szerokie masy proletariatu, 
m. in. czeskiego, poważnie wpłynęło na przyśpieszenie formowania nowej linii ruchu
robotniczego, zmierzającej ku uchwałom VII Kongresu Kominternu. Z kolei cie

kawym przyczynkiem do historii ugrupowań ideowo-politycznych na Morawach
na przełomie XIX i XX w. jest praca J. Malii'a (s. 101-122) o genezie, składzie
społecznym i stosunku do podstawowych zagadnień ówczesnej polityki zrodzonego

w środowisku czeskojęzycznym tzw. ruchu postępowego, z którego w 1907 r. wy

łoniła się Morawska Partia Postępowa.
Artykuł M. Romportlovej i Z. Sładka Obchodne politicke vztahy a vymena 

zbozi mezi CSR a Mad'arskem v letech 1927-1935 (s. 67-99) jest częścią & grun

townych, opartych na bogatym materiale archiwalnym i statystycznym studiów nad
"' 

ewolucją wzajemnej polityki handlowej oraz wymiany towarowej między Cze
chosłowacją a Węgrami w dwudziestoleciu międzywojennym. W omawianym okre
sie na stosunki handlowe obu państw coraz wyraźniej rzutowało diametralnie różne 

podejście do porządku wersalskiego w Europie, podczas gdy poprzednio domino

wały liczne więzi ukształtowane w ramach gospodarki austro-węgierskiej. Po

twierdza to zasadnicze tezy J. Tomaszewskiego odnośnie do rozwoju stosunków 
gospodarczych tzw. państw sukcesyjnych 7•

Pozostałe pozycje są przeważnie drobniejszymi przyczynkami. Na podstawie 

archiwaliów krakowskich, gdańskich i sztokholmskich J. Macurek opisał listowne 
kontakty czeskiej emigracji pobiałogórskiej z innowiercami polskimi (rada miejska 
Gdańska, Rafał Leszczyński) do poł. XVII w. (s. 153-166). W aneksie - teksty 
9 listów, m. in. J. A. Komeńskiego. Recepcję dzieł Komeńskiego w różnych środo
wiskach węgierskich na przełomie XVIII i XIX w. przedstawił R. Prazak (s. 135-
141). Interesujący obraz społeczności chłopskiej, żyjącej w I poł. XVII w. we wsiach 
należących do słowackiego miast Bardiowa, dała M. Mareckova (s. 143-151), in
formując przy tym o intensywnych kontaktach gospodarczych z Polską, w które 
wchodzili kupcy bardiowscy i ich poddani. J. Kudrna zajął się anali.zą treści histo
rycznych, zawartych w politycznych pracach Hegla (s. 123-134). Na koniec M. Flodr 
sformułował propozycję zasad opisu zabytków epigraficznych (s. 167-174). 

W bogatym dziale sprawozdań i recenzji wyróżnia się bardzo pożyteczne 
problemowe omówienie dorobku historiografii w zakresie dziejów międzywojennej 
Słowacji, które przygotowała M. Zednikova (s. 212-223). Wykaz prac dyplomowych 
z historii i archiwistyki, obronionych na wydziale filozoficznym w Brnie w latach 
1970-1976 (s. 223-227), wymienia również tematy. pośrednio lub bezpośrednio do
tyczące spraw polskich. Jubileusze znanych dyplomatyków brneńskich prof. 

J. Sebanka i doc. S. Du!ikovej oraz węgierskiego historyka kwestii narodowej,
edytora i bibliografa G. Kemeny'ego stały się okazją do podsumowania ich wkładu

do nauki (s. 175-183). Ponadto dział zawiera szczegółowe relacje o dwóch konfe

rencjach na temat dziejów Moraw (w r. 1972 i 1974), o międzynarodowej konferencji

na temat uniwersyteckiego studium dziejów ZSRR i najnowszych dziejów po
wszechnych (Cikhaj k. Brna, listopad 1973 r.) o IV międzynarodowym kongresie
dyplomatyków (Budapeszt, październik 1973 r.), a także szereg recenzji.

Prezentowany tom „Sbornika", choć pozbawiony materiałów dotyczących epoki 
średniowiecza i odrodzenia, wystawia dobre świadectwo wielostronności zaintereso-

e Zob.: Z. S 1 a d e k i M. R o m  p o r  t 1 o va, Ceskoslovensko-mac!arske hospo
dd.i'ske styky v 20. letech XX stoleti (Otazky ... , t. II, s. 307-331); c i ż, Poznamky 
k ceskoslovensko-maddrskym obchodne politickym vztahum v perspektive naru.stajici 
evropske krize 1934-1938 (Casopis Matice Moravske, 95, 1976, l:. 1-2, s. 27-56). 

1 J. T o m  a s  z e  w s k i, Związki gospodarcze państw sukcesyjnych między woj
nami §wiatowymi (Kwartalnik Historyczny, R. LXXVIII, 1971, nr 2, s. 299-312). 
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wań oraz poziomowi warsztatu badawczego historyków z brneńskiej uczelni. 

Nader korzystnie przedstawia się też strona edytorska, jednakże wyraźne są pewne 

niedostatki redakcji technicznej, a zwłaszcza korekty s. 

Ryszard Gladkiewicz 

s W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na konieczność ujednolicenia pi
sowni tytułu ,,Sbornika" - na okładce widnieje: ,, ... filosoficke ... university", wszędzie 
zaś w tekście: ,, ... filozoficke ... univerzity". 




