
R E C E N z J E 

M. La n d  w e  h r  von P r  a g e  n a u, GESCHICHTE DER STADT TESCH.EN,
opr. W. Kuhn, Wiirzburg 1976, ss. 150, tabl. 15. 

Oma.wiana publikacja jest XVIII tomem serii „Quellen und Darstellungen zur 
Schlesischen Geschichte", wydawanej przez Historische Kommission fiir Schlesien, 
pod redakcją L. Petry'ego i J. J. Menzla. Autor historii Cieszyna wywodzi się ze 
starej szlachty austriackiej pełniącej wysokie funkcje w wielonarodowościowym 
państwie austro-węgierskim. Z wykształcenia historyk, poświęcił się jako nauczyciel 
gimnazjalny pracy pedagogicznej. W tym też charakterze przybył w 1916 r. do 
Cieszyna i objął tu funkcję dyrektora miejscowego gimnazjum im. Albrechta. z tego 
też okresu datuje się jego autentyczne zainteresowanie i przywiązanie do miasta 
i Ziemi Cieszyńskiej, która stała się dla niego drugą ojczyzną. W okresie między
wojennym, mimo możliwości powrotu do Wiednia, został w IPolsce, pełniąc nadal 
funkcję nauczydela w szkołach niemieckich, najpierw w Cieszynie, a następnie 
w Bydgoszczy. W latach 1939-1944 jako emerytowany l].auczyciel osiadł ponownie 
w Cieszynie. W 1,944 r. stracił wzrok i w tym samym czasie wyemigrował do 
Wiednia, gdzie zmarł w 19'512 r. 

Oparta na materiałach źródłowych z Muzeum Cieszyńskiego, na części archiwów 
wiedeńskich i literaturze historycznej w językach niemieckim, czeskim i polskim, 
praca Landwehra została dop:i:owadzona do 19118 r. Wiosną 19-64 r. wdowa po 
Autorze przekazała Geschichte der Stadt Teschen W. Kuhnowi, który z kolei przy
stąpił do rekonstrukcji przeszłości nadolziańskiego grodu do czasów nam współ
czesnych. Bazując na podstawowej literaturze przedmiotu, zachował Kuhn jednak 
układ treści zaplanowany przez Landwehra, ograniczając się jedynie do koniecznych 
skrótów w nadmiernie rozbudowanych rozdziałach dotyczących zagadnień wyzna
·niowych i do rozszerzenia problematyki narodowościowej, ledwie przez Landwehra
zamarkowanej. Toteż omawianą publikację można traktować jako rozprawę 2 auto
rów - Landwehra i Kuhna. Składa się ona z 6 rozdziałów, wykazu burmistrzów
urzędutących do 1939 r., zestawienia podstawowej literatury wykorzystanej w pra
cy, spisu miejscowości i nazwisk występujących w tekście oraz ·11.5 zdjęć związanych
z rozwojem ubranistycznym miasta.

Jak już wspomnieliśmy wyżej, podstawową bazą informacyjną pracy są źródła
drukowane i literatura historyczna. Przede wszystkim bardzo sumiennie Autorzy
zebrali i wykorzystali literaturę starszą, w mniejszym stopniu nowszą i najnowszą,
zwłaszcza polską 1. W rozdziale pierwszym (s. 1-11) przedstawiono dzieje poli-

1 Przytoczmy przykładowo pominięte najbardziej związane z tematem pozycje: 
W. B e  n d e r, Znaleziska monet rzymskich z terenów Sląska Cieszyńskiego (Spra
wozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego, t. V, Warszawa 1953); J. W i e
l o w i e j s k i, Cieszyn (Archeologia, t. V, H:}55); Historia Sląska ,od najdawniejszych
czasów do 1400, pod red. S. Kutrzeby, t. I, Kr2.ków 1933, t. II, Kraków 1939, t. III,
Kraków 196·3; Historia Sląska, oprac. zbiorowe, t. I, cz. 1-3, pod red. K. Maleczyń
skiego, Wrocław 1960�1963; t. II, cz. 1, pod red. W. Długoborskiego, Wrocław
Warsiawa-Kraków 1966; cz. 2, pod red. S. Michalkiewicza, Wrocław-Warszawa-
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tyczne Ziemi Cieszyńskiej od czasów Mieszka I do 1939 r. Ta częsc rozprawy ma 
charakter wprowadzający do podjętego tematu. Rozdział drugi (s. 12--.21) poświę
cony jest początkom miasta Cieszyna, jego strukturze ludnościowej, wyz,naniowej 
i językowej. Landwehr podał tu wiele drobiazgowych informacji zarówno z okresu 
rozwoju terytorialnego miasta, jak i kształtowania się władz administracyjnych 
oraz wpływu niemczyzny na ostateczny skład samorządu Cieszyna. W rozdziale 
trzecim (s. 28-52) Autorzy zajęli się dziejami miasta z okresu panowania książąt 
piastowskich, to jest od końca XIV w. do ostatecznego podporządkowania się dy
nastii Habsburgów w 1653 r. Zarysowano tu także dalszy rozwój samorządu miasta, 
miejscowego rzemiosła, przywilejów kupieckich, handlu piwem i winem. Sporo 
miejsca t�ż poświęcono zagadnieniom szkolnictwa i wyznań religijnych, zwłaszcza 
w okresie reformacji tak w mieście, jak i na Ziemi Cieszyńskiej. Rozdział kończą. 
Autorzy rysem historycznym o kulturze w czasach piastowskich. W sumie podane 
informacje są wyważone i w znacznym stopniu wzbogacają wiedzę z tej epoki. 
Kolejny, czwarty rozdział (s. 53-74) obejmuje czasy umacniania się władzy Habs
burgów na Ziemi Cieszyńskiej, to jest od 1653 do 184'8 r. I tu ponownie Autorzy 
przedstawili rys historyczny samorządu miasta z przełomu XVIII i XIX w., za
gadnienia wyznaniowe, gospodarcze, społeczne, demograficzne i życie kulturalne. 
'Rozdział piąty (s. 75--'1<11) poświęcony jest sprawom narodowościowym, a zwłaszcza 
budzeniu się świadomości narodowej w monarchii habsburskiej. Wydaje nam się, iż 
w tych partiach książki Autorzy nie ustrzegli się sądów subiektywnych, nie pozwa
lających im z należytym dystansem naświetlić niewątpliwie złożonych spraw naro
dowościowych na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim. Występuje to wyraźnie przy 
omawianiu działalności oświatowej na tych ziemiach i coraz to silniejszych nacisków 
germanizacyjnych, tak na lokalną administrację, jak i samorządy miejskie. Charak
terystyczny był pod tym względem prz.ede wszystkim nacisk na naukę języka nie
mieckiego w miejscowy.eh szkołach. Wydana w 1'869 r. ustawa o szkolnictwie ze
zwalała na zakładanie szkół ludowych z ojczystym językiem wykładowym dzieci, 
które do owych szkół uczęszczały. Drugi język nauczania mógł być wprowadzony 
tylko na wyraźne życzenie gminy szkolnej. Sląskie władze oświatowe fa'kt ten 
uznały za szkodliwy dla niemczyzny. Toteż w 18713 r. Opawska Krajowa Rada 
Szkolna wydała Post-anowienie o nauce języka niemieckiego w szkołach niemiec

kich na Sląsku, co doprowadzić mogło do powolnego przekształcenia szkół polskich 
lub czeskich w szkoły z niemieckim językiem nauczania. Wyraźne tendencje ger
manizatorskie ·czynników niemieckich przejawiały się również w zakładaniu sto
warzyszeń o antysłowiańskim nastawieniu, na czele z Nordmark. Tymczasem Auto
rzy omawianej pracy w tego rodzaju poczynaniach · skłonni byli dopatrywać się 
prawidłowej działalności władz niemieckich. Wreszcie w rozdziale szóstym (s. 102-
11'8) przedstawiono losy Cieszyna w okresie międzywojennym. Po naszkicowaniu 
sporu o. Sląsk Cieszyński między Polską a Czechami na przełomie 1919/19120 r. omó
wiono rozwój obu części miasta do 111939 r., a następnie lata II wojny światowej 
i hitlerowskiej okupacji nad Olzą. W. Kuhn drobiazgowo zreferował zabiegi lokal
nych władz niemieckich, zmierzających do podporządkowania miejscowej ludności 
nowym zarządzeniom i wykazaniu, że ludność ta akceptuje nowy. porządek. Prawie 

-
--

Kraków 1970; t.- III, cz. 1,, pod red. S. Michalkiewicza, Wrocław-Warszawa-Kra
ków-Gdańsk 1976; W. I w a n e k, Klasycyzm w architekturze Cieszyna, Wrocław 
1970; B. P o 1 o c z k o  w a, Zycie codzienne w Cieszynie w okresie Odrodzenia. (Za
ranie Sląskie, 1966, z. 4); K. Po p i o ł e k, Z dziejów walki zbrojnej z okupantem
w byłej rejencji katowickiej w 1944 (Studia i materiały z dziejów Sląska, t. II, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1960); t e  n że, Z dziejów partyzantki w Beskidzie
Sląskim w latach 1943-1944 (Pamiętnik Cieszyński, Katowice 1'961); t e  n ż e, Sląsk
w oczach okupanta, Katowice 19611; Ruch oporu w Beskidzie Sląskim w latach
1939-1945, praca zbiorowa pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, Katowice 1968. 
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całkowicie pominięto martyrologię mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i Cieszyna 
z lat wojny i okupacji. Nie wspomniano też ani słowem o polskim ruchu oporu 
przeciwko okupantowi, wreszcie niewiele niemiecki czytelnik dowie się - a do 
niego przede wszystkim adresowana jest praca - o rozwoju miasta po 1945 r. 

W sumie więc Geschichte der Stadt Teschen zawiera sporo wartościowych 
informacji do czasów średniowiecznych i nowożytnych, natomiast zbyt mało o cza
sach współczesnych. Wydaje się, iż było to świadomym założeniem Autorów, a zwła
szcza W. Kuhna, który znając współczesną literaturę polską bez większego' trudu 
mógł rozszerzyć te partie książki, w których pisze o dziejach Cieszyna po 1945 r. 
Pełniejsza informacja w tym zakresie podniosłaby niewątpliwie wartość poznawczą 
monografii miasta, zwłaszcze że wydana jest ona bardzo starannie i na dobrym 
papierze. Również dużą wartość historyczną posiadają zamieszczone w publikacji 
ilustracje związane z architekturą Cieszyna. Szkoda tylko, że i tu pominięto roz
wój urbanistyczny grodu nad Olzą. Tymczasem to, co zostało stworzone w ostatnich 
dziesięcioleciach po obu stronach tej rzeki, zasługuje w pełni na uwagę. 

Karoi Fiedor 

DEJlNY POLSKA, oprac. zespół pod kierunkiem V. Melichara, Praha 19175, 
Nakladatelstvi „Svoboda", ss. 570+6 nlb. 

Pokrewieństwo etniczno-językowe i odwieczne sąsiedztwo w �aturalny sposób 
skłaniały Polaków i Czechów do żywego interesowania się nawzajem swą prze
szłością. Zainteresowanie to ma dawną, przynajmniej średniowieczną metrykę, udo
kumentowaną niejednym zapisem dziejopisarzy polskich i czeskich 1• Szczególnie 
znamiennym przykładem tego może być wielkie dzieło kronikarskie Jana Długosza, 
w którym znaleźć bez trudu mógłby uważny czytelnik - o czym się nie zawsze 
pamięta - całkiem niezły zarys historii Czech do XV w. 2 Podsumowaniem pew
nego etapu polskich badań nad dziejami czeskimi, jak również słowackimi, była 
znana synteza R. Hecka i M. Orzechowskiego sprzed dziesięciu bez mała lat 3, która 
odegrała zarazem dużą rolę popularyzacyjną. 

Po stronie czeskiej ważnym wydarzeniem było ukazanie się w 1948 r. zarysu 
dziejów polskich J. Macurka 4, który - nawiązując do tradycji polonofilskich -
istotnie przyczynił się do następującego w wyniku ogólnych przemian ustrojowych 
procesu pewnej reorientacji świadomości społecznej w zakresie stosunku do Polski 
i Polaków. Zarys ten był też bodźcem do podjęcia szeregu szczegółowych prac na 
temat przeszłości Polski i stosunków czesko-polskich, prac podejmowanych coraz 
częściej na nowej podstawie metodologicznej. Spośród nich godne odnotowania 
są zwłaszcza dwie publikacje syntetyczne, przynoszące przegląd dziejów po skiej 
literatury i polskiego ruchu robotniczego 5• ,Jednakże osiągnięciem największej miary,.
wykraczającym swym znaczeniem poza ramy nauki czechosłowackiej, było bardzo, 

1 Zob. J. Mi k u 1 k a, Letopisnó. literatura v Cechach a v Polsku o vzó.jem
nem pomeru obou nó.rodnosti (Slavia, XXXII, 1963, 4, s. 481-513); por. ostatnio: 
R. H e c k, Z recepcji kroniki PuLkawy w poLskiej historiografii średniowiecznej
(Słowianie w dziejach Europy. Stu.dia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin
i 50-lecia pracy naukowej Profesora H. Łowmiańs·kiego, Poznań 1974, s. 13.9-148).

2 S. S o 1 i c k i, źródła Jana Długosza do probLematyki czeskiej, Wrocław 1973, 
zob. zwł. s. 6. 

3 R. H e c  k, M. O r  z e  c h o  w s k i, Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969. 
4 J. M a  c ur e k, Dejiny poLskeho nciroda, Praha 1948. 
5 K. K r  e j  ci, Dejiny polske literatury, Praha 1953; Dejiny polskeho delnickeha

hnuti, pr. zb., Praha 1975. 
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szeroko zakrojone i pod wieloma względami nowatorskie, choć w niektórych uję-
ciach dyskusyjne, opracowanie historii kontaktów polsko-czeskich do końca II woj
ny światowej G_ 

W związku z tym, a także z potrzebami natury dydaktycznej, popularyzacyjnej 
i społeczno-politycznej, coraz dotkliwiej dawał się w ostatnich latach odczuć brak 
obszerniejszej, nowoczesnej syntezy dziejów Polski, doŚtosowanej do warunków od
bioru w środowisku czeskim. Brak ten był. tym bardziej dotkliwy, że przecież na
leżało udostępnić wyniki ogromnego postępu 1badawczego samej historiografii pol
skiej okresu powojennego. Dezaktualizował się coraz bardziej zarys Macurka, obej
mujący zresztą jedynie okres do· końca Drugiej Rzeczypospolitej. Nie mogła zlikwi
dować tego braku opracowana przez polskich historyków obcojęzyczna synteza 
dziejów naszego kraju 7, reprezentująca wysoki poziom merytoryczny i edytorski, 
lecz przygotowana z myślą o odbiorcach raczej spoza kręgu środkowoeuropejskiego. 

Dlatego· jako fakt pozytywny ocenić należy już samo ukazanie się w 197'5 r. 
tomu Dejiny Polska. Powstał on jako ogniwo szerszej inicjatywy Wydawnictwa 
„Svoboda" w postaci serii syntetycznych zarysów historii poszczególnych krajów 
europejskich. Zespół autorski składa się z pięciu reprezentujących różne ośrodki 
historyków, którzy od lat parają się problematyką polską i „stykową". Hynek 
Bulin opracował 1pradzieje i średniowiecze do 1'32,Q r. (rozdz. I-III), Jaromir Mi-kul
ka resztę dziejów feudalnego państwa polskiego (rozdz. IV-V), Vladislav śtastny 
epokę zaborów ,(rozdz. VI-VLI), Josef Kolejka okres międzywojenny (rozdz. VIII), 
wreszcie Vaclav .Melichar - najnowsze dzieje Polski od 1939 r. 1(rozdz. IX-XI). 
Zamierzali oni - jak deklarują we Wstępie - ·dać „przejrzyste opracowanie dzie
jów polskiego państwa i narodu", przeznaczone dla „szerszej publiczności czytel
niczej" (s. 5). Było to zadanie niewątpliwi� trudne, tym bardziej że relację dopro
wadzono - co jest jednym z dużych plusów syntezy - do począt'ku lat siedem-· 
dziesiątych naszego stulecia. Z przy�emnością możemy stwierdzić, że całość jest 
dziełem udanym i pożytecznym. Otrzyma'1iśmy zwięzły, oparty na nowszej litera
turze polskiej i czeskiej przegląd ewolucji historycznej społeczeństwa i państwa 
polskiego. Widoczne jest staranie o uwzględnienie możliwie wielu płaszczyzn pro
cesu historycznego. Selekcja problemów, faktów i postaci dokonana z·ostała - ge
neralnie rzecz biorąc - poprawnie, przyjęty zaś schemat konstrukcyjny jest przej
rzysty. Język i -styl w przeważającej zdecydowanie części wykładu jest jasny i po
toczysty, choć nieraz z konieczności zbyt może lapidarny. Tekst zasadniczy uzupeł
niono wyborem bibliograficznym, licznymi mapami i ilustracjami oraz indeksem 
osobowym. Poszczególne rozwiązania merytoryczne i redakcyjne wywołują tym 
większe uznanie, że rea,lizatorzy musieli P.Odejmować je w większości samodzielnie, 
nie mogąc jeszcze korzystać z doświadczeń i wzorów opublikowanej niemal równo
cześ ie polskiej próby jednotomowego ujęcia dziejów naszego kraju 8

• Zrozumiałe 
jest przy tym, że w tego typu pracy napotykamy wiele spraw dyskusyjnych. 
Oczywiście szczegółowa, wymagająca więc obszerniejszej dokumentacji polemika 
nie jest tu możliwa, warto jednak przykładowo wskazać kilka takich spraw. 
Czytelnik polski chętnie też zgłosiłby pewne postulaty do realizacji w ewentual
nym następnym wydaniu. Odnotujmy ponadto, że nie brak usterek oraz wręcz 
błędów, zdarzających się na szczęście przeważnie w rzeczach drobnych. 

Zacznijmy od periodyzacji i związanej z nią konstrukcji książki. Autorzy zapo
wiadają (s. 9), że w tej mierze oparli się zasadniczo na wielkiej naszej syntezie 
akademickiej - doprowadzonej do 1921 r. - Historii Polski. W praktyce jednak 

G Cesi a Pola.ci v minuiosti, t. I-H, red. J. Macurek, Praha 11964--119617. 
7 History of Poland, pr. zb. pod red. S. Kieniewicza, Warszawa 1968 (później 

też wersja niemiecka i francus-ka). 
8 Dzieje Polski, pr. zb. pod red. J. Topolskiego, Warszawa 1976. 
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nieraz odchodzą od przyjętych ·tam rozwiązań. Całość materiału podzielono na 
cztery zasadnicze d?iały, w ramach których wyróżniono w sumie jedenaście roz
działów, pokrywających się z określonymi jednostkami periodyzacyjnymi. W trzech 
rozdziałach zastosowano ponadto podzia� na dwie lub trzy części, mające odzwier- · 
ciedlać wewnętrzne zróżnicowanie danej jednostki. Rozdziały z kolei składają się 
z podrozdziałów, zbudowanych na ·dość niejednolicie stosowanych zasadach chrono
logiczno-rzeczowych. Dział A „Ziemie polskie od czasów najdawniejszych do upadku 
państwa feudalnego" obejmuje następujące rozdziały: I. Ziemie polskie w pradzie
jach i starożytności, II. Pols·ka we wczesnym średniowieczu, III. Ziemie polskie 
w dobie rozdrobnienia feudalnego (1138�13,20), IV. Narodowa monarchia stanowa 
(w rozbiciu na części: a) Corona regni PolonJae, b) Społeczeństwo polskie na drodze 
ku monarchii wielonarodowościowej), V. Wielonarodowościowe państwo szlacheckie 
(w trzech częściach: a) Od demokracji szilacheckiej do oligarchii magnackiej, b) Epo
ka saska, c) Koniec niepodległości Polski szlacheckiej). W dziale B „Ziemie polskie 
w epoce zaborów �11795.:.._wHJ)" wyróżniono tylko dwa rozdziały: VI. Ziemie polskie 
u schyłku feudalizmu i w okresie walk narodowowyzwoleńczych, VII. Ziemie pol
skie w epoce kawitalizmu i po'czątków imperializmu - cezurą między nimi jest 
1864 r. Również <lwa rozdziały składają się na dział C „Polskie państwo burżuazyj
ne i jego upadek (191&----l1944)": V<III. Polska między dwiema wojnami światowymi 
(z wewnętrzną cezurą w 1926 r.), IX. Polska w drugiej wojnie światowej. Ostatni 
dział D „Powstanie Polski Ludowej i budowa socjalizmu" mieści w sobie rozdziały: 
X. Walka o Polskę lu'dowodemokratyczną i XI. Budowa socjalizmu w Polsce Lu
dowej, W proporcji objętości między poszczególnymi działami widać dążenie do
coraz dokładniejszego przedstawiania pr·oblematyki w miarę zbliżania się <la współ
czesności - tendencja ta załamuje się jednak wyrażnie w ostatnich p_odrozdziałach 
rozdziału XI, gdzie wykład przyibiera raczej tezową formę. Zasada „postępującego 
uszczegółowienia" zast•osowana została w dość umiarkowanej postaci, połowa bowiem 
tekstu wypada niemal dokładnie na 1864 r., na materiał zaś po 1918 r. poświęcono 
ok. 40°/o tekstu s. 

Trój- bądź dla rozdziałów IV, V i V1II czterostopniowy układ konstrukcyjny 
jest - jak wyżej podRreśliliśmy - przejrzysty i zapewnia stosunkowo szybkie 
odnalezienie potrzebnych informacji. Pożądana byłaby jednak większa konsekwen
cja w układzie podrozdziałów. W niektórych rozdziałach przedstawiają one kolejno 
rozwój wydarzeń politycznych, by osobno zobrazować stosunki gospodarcze, struk
turę społeczną i kulturę danego dkresu; tak właśnie jest na przykład w rozdz. II1. 
Zupełnie odwrotnie jest w rozdz. X, któr�gc podrozdziały zawierają informacje 
z rozmaitych sfer życia narodu w kolejnych przedziałach czasowych. Oczywiście 
każde rozwiązanie ma swoje strony dodatnie i ujemne, wszakże niejednolitość 
w tym zakresie· prowadzi do tego, że np. wiadomości o kulturze w XV w. znajdzie
my w podrozdziale o tytule nawiązującym do wojny trzynastoletniej (s. 1'18 nn.). 

Słuszne jest zakończenie działu A na upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej. 
Odmienne rozwiązanie periodyzacyjna-konstrukcyjne akademickiej Historii Polski,

której tom I kończy się na 1764 r., nie utrwaliło się w polskiej historiografii, czego 
wyrazem jest choćby układ wspomnianej „syntezy poznańskiej·". Można natomiast 
postulować wyodrębnienie II wojny światowej w oąobny dział, co uzasadnione jest 
wieloma względami. Jeśli chodzi o podziały bardziej szczegółowe, to trudno zgodzie 
się z przesuwaniem okresu monarchii stanowej aż do końca panowania Jagiella-

9 Dla porównania w syntezie „poznańskiej" (zob. przyp. 8) połowa tekstu wy
pada ok. 1815 r., a na okres po 1918 r. przypada ·ok. 33°/o tekstu. Natomiast w syn
tezie obcojęzycznej (zob. przyp. 7), która została doprowadzona jednak tylko do 
1939 r., tekst do 1795 r. obejmuje niewiele ponad 100/0 całości. 

I 
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nów. Cezura 186·4 r. nie ma zbyt wie>lkiego oparcia w rozwoju ziem zaboru pru
skiego czy austriackiego, jednakże ·w tego typu opracowaniu trudno zapewne byłoby 
przyjąć jakąkolwiek inną dla początku epoki kapitalistycznej. Przynajmniej dysku
syjne są też podziały w ramach okresu rozdrobnienia feudalnego (szczególnie przy
jęcie końca pryncypatu w 1m02 r. - H. Bulin przyznaje to sam na s. 64) i okresu 
budowy socjalizmu (cezury na Zjazdach P.Z1PR). 

Następnym kompleksem spraw są wyniki 'dążenia do utrzymania tekstu w pew
nych granicach objętości, co pociąga za sobą konieczność bardzo skrótowego przed
stawiania problematyki, a czasem nawet określonych uproszczeń. Autorzy w pełni 
zdają sobie sprawę (s. 9), że czytelnik, zwłaszcza polski, może żywić z tego tytułu 
pretensje. Tym bardziej należy podkreślić, że nie przeszkodziło to w zwracaniu 

uwagi na istniejące w literaturze różnice w odniesieniu do niektórych przynajmniej 
problemów, a także na złożoność oceny niektórych procesów. Spotykamy się z tym 
przy lokalizacji plemion z tzw. Geografa Bawarskiego ,(s. 30-3'1), ocenie polityki 
wschodniej Kazimierza Wie1'kiego (s. 1108), interpretacji znaczenia hołdu pruskiego 
l 525 r. (s. 130-131), ocenie szkolnictwa jezuickiego (s. 169-170), omówieniu konfe
deracji barskiej (s. 185), scharakteryzowaniu reżimu sanacyjnego, zwłaszcza jego 
stosunku do systemów faszystowskich <(s. 365-366, 373, 383), oraz w kilku innych 
miejscach. Zaznaczano też wątpliwy charakter dotychczasowych ustaleń nauki 
w niektórych kwestiach, jak np. przedpiastowskiego biskupstwa w Krakowie (s. 33), 
terytorium, z którego Mieszko I płacił trybut cesarzowi i(s. 36), czy innych. 

Pretensje wszakże są nieuniknione. Odnośnie do spraw najogólniejszych dotyczą 
one przede wszystkim miejsca i roli narodu i państwa polskiego w ro·dzinie narodów 
i państw europejskich, a dla czasów najnowszych - również na tle szerszym. 

Wyo·brażenia o tym książka, niestety, w sposób całości:owy nie daje, a z naszego 
punktu widzenia jest to sprawa podstawowej wagi przy ocenie każdej próby ma
jącej w założeniu kształtować obraz przeszłości czy teraźniejszości Polski. Oczy

wiście nie brak tu informacji o polskiej polityce zagranicznej, podkreślają też Auto
rzy niejednokrotnie specyfikę polską, np. w zakresie kultury renesansowej i refor
macji (s. 142---!143), charakterystyki Oświecenia (s. 197 nn.) czy - jak już wspom
nieliśmy - przemian polityczno-ustrojoWYch po 1926 r. Jednakże, poczynając od 
kwestii roli ziem polskich w procesie etnogenezy Słowian, poprzez rolę tych ziem 
jako „pomostu" dla przenoszenia doświadczeń gospodarczych czy wzorów cywili
zacyjno-kulturowych w różnych stadiach feudalizmu, aż do porównawczo ujętego 
udziału 'Polaków w rozgromieniu hitleryzmu i roli Polski w powojennej organizacji 
Europy środkowej - żeby podać tylko przykłady - moglibyśmy spodziewać się 
syntetycznych uwag kształtujących świadomość czytelnika czeskiego w tym 
względzie. 

W tym miejscu poświęcić warto kilka zdań przedstawieniu stosunków polsko
czeskich i polsko-słowackich, na które Autorzy postanowili - zdając sobie sprawę 
z konieczności zachowania pewnych proporcji - położyć jednak akcent (s. 8). Wy
daje się, że nie pominięto żadnego ważniejszego momentu w rozwoju tych kontak
tów, zdecydowanie większość uwagi skupiając na sprawach czeskich, a tylko 
z rzadka wspominając ,o słowackich (np. s. 385 � kontakty z separatystami słowac
kimi w latach trzydziestych), co zresztą odzwierciedla rolę jednych i drugich 
w głównym nurcie dziejów polskich. Kontakty te przedstawiono rzeczowo, bez 
śladu jakichkolwiek uprzedzeń nawet przy problemach trudn.ych i nieaawno jeszcze 
uważanych za drażliwe. Przykładem wcześniejszym jest ocena rządów czeskich 
w Polsce na przełomie XIII i XIV w. (s. 82----84), nowszym - rozwój stosunków 
z Czechosłowacją w dwudziestoleciu międzywojennym (s. 333-336, 344 inne); nie 
przemilczano i trudnych problemów granicznych po 1945 r. (s. 476). 

W jednym ty,lko miejscu chyba nieco przesa·dnie uznano stosunki z Czechami 
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za kryterium periodyzacyjne, wyodrębniając w rozdrobnieniu feudalnym podokres 
1241---,1,278 r. pod hasłem „Postępy rozdrobnienia i początki wpływów czeskich" 
(s. 68 nn.). Ponadto zdarza się w sprawach jednostkowych zbyt arbitralne przyj
mowanie wersji źródeł czeskich, kiedy wobec różnic interpretacyjnych należałoby 
użyć ostrożniejszych sformułowań, jak np. przy datacji przyłączenia Małopolski 
(s. 33, 38-39) i najazdu Brzetysława .(s. 50). Można też sugerować dokładniejsze 
przedstawienie niektórych rozdziałów wzajemnych stosunków. Dla przykładu eks
pansję luksemburską na Śląsku w latach 1327-1331, przesądzającą przecież w du
żym stopniu o historycznych losach tej ziemi, skwitowano niecałym jednym zda
niem .(s. 105). Złożony stosunek różnych czynników polskich wobec husyckich Czech 
sprowadzono do wymiaru pochodnej konfliktu politycznego z Zygmuntem Luksem
burskim (s. '11'4-115), pomijając przy- tym właściwie problem hu·sytyzmu polskiego. 
O leszczyńskim ośrodku braci czeskich i pobycie J. A. Komeńskiego poinformo
wano tylko mimochodem (s. il.69). 

Wracając do pretensji najogólniejszych, dodajmy do nich zbyt w sumie s·kąpe 
i niesystematyczne - mimo wymienionych przykładów pozytywnych - potrakto
wanie życia kulturalnego. z reguły wykład nie wiąże go - co, przyznajmy, byłoby 
dużą sztuką - w integralną całość z resztą procesu historycznego. Na tle skompry
mowanych do granic moźliwości danych z kolejnych epok szczególnie rażą luki 
w okresie Oświecenia, gdzie brak wzmianki o literaturze (nie wymieniono nawet 
I. Krasickiego), teatrze i sztuce. Niewystarczająco podkreślono rolę literatury w ży
ciu narodu polskiego pod zaborami, ocenę zaś romantyzmu zbyt uproszczono (s. 269:
„polsky romantismus ma vsak vesmes znaky pokrokovo·sti a revoluce"). Wreszcie
nie sposób pogodzić się z zupełnym w praktyce brakiem przedstawienia kultury
okresu wojny i okupacji oraz P<Ylski Ltdowej.

Podobnie trudno zaakceptować przyjętą koncepcję wykładu w kilku innych 
zakresach, a zwłaszcza rozwoju życia religijnego i historii kościoła, problematyki 
śląskiej i pomorskiej, kwestii Polonii europejskiej i pozaeuropejskiej. 

Nawet przy dążeniu do skrótowego ujęcia, połączonym z uznaniem dla pod
stawowych opracowań polskich, moi.na 'byłoby - jak sądzimy - uniknąć tak 
widocznych w niektórych miejscach zbieżności między tekstem omawianego opra
cowania a tekstem Historii Polski dla wcześniejszego średniowiecza i tekstem pod
ręcznika historii polskiego ruchu robotniczego dla czasów najnowszych 10. 

Spory jest rejestr błędów faktograficznych mniejszego i większego kalibru. 
Przykładowo wymieńmy dla staroźytności błędne datowanie końca zachodniego 
cesarstwa rzymskiego (s. i3 - 471 r.), dla średniowiecza: podanie postanowień te
stamentu Krzywoustego według starszej, raczej nieaktualnej już literatury (s. 56), 
wymienienie wśród śląskich miast górniczych $rody ,(s. 91), datowanie statutów 
nieszawskich na 1459 r. ,(s. '1133). W czasach nowożytnych błędnie datowano przy
łączenie ostatnich ziem mazowieckich do Korony (s. 128), jak również bitwy pod 
Racławicami (s. '2.04), Szczekocinami i ilVIaciejowicami (s. 206). W XIX w. błędnie 
przedstawiono organizacyjne początki PPS i SDKPiL ,('S. Q97), w naszym zaś stu
leciu: dekret rządu radzieckiego w sprawie anulowania układów rozbiorowych 
(s. 325), datę reformy rolnej (E�KWN (s. 452) i nazwę Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej jako oficjalne określenie naszego państwa przed JeJ wprowadzeniem 
w 1952 r. (s. '491, 501). Obok tego występują błędy w nazewnictwie i językowe. 

Bibliografia posiada dość niejasną 'koncepcfę. W każdym razie nasuwa się szereg 

10 Zob. np. Dejiny Polska, s. 47, 4'8, 50, 6:H--612, i odpowiednio: Historia Polski,
opr. zb. pod· red. T. Manteuffla, t. I, cz . .1 pod red. H. Łowmiańskiego, wyd. 4, 
Warszawa 19,6'4, s. 198---,HJ9, 2·01'--l202, 2·06�207, 316-317, a następnie Dejiny Polska,
s. 503-506, 510 nn. i odpowiednio: Polski ruch robotniczy. Zarys historii, pr. zb.
pod red. A. Czubińskiego, Warszawa 197.2, s. 369-3'77, 390 nn.
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pozycji, o które warto by ją uzupełnić. Generalnie wydaje się, że lepszym rozwią
zaniem jest s,tosowane w publikowanej przez Ossolineum serii historii poszczegól
nych krajów krótkie omówienie podstawowej literatury. Zaletą książki jest zestaw 
17 map, w tym kilku dwustronicowych. Jednak spotykamy w nich-błędy kartogra
ficzne i opisowe, łatwe do uniknięcia przy •staranniejszej korekcie. Cenne są też 
ilustracje w liczbie 1212, trudno tylko pochwalić technikę ich reprodukcji. 

Przedstawiono tu tylko niektóre uwagi nasuwające się przy lekturze tej cie
kawej propozycji wydawniczej. Są wśród nich niewątpliwie punkty dyskusyjne, 
a inne - trudne do realizacji przy nie zmienionych np. ramach 01bjętościowych. 
Liczne nawet zastrzeżenia nie zmieniają wyraż·onej na wstępie opinii, że książka 
·zespołu historyków czeskich, będąca pierwszym od wielu lat całościowym zarysem
naszej hi'storii na użytek szerokich rzesz czytelników zza południowej granicy, do
brze służy sprawie popularyzacji wiedzy o przeszłości Polski. Napisana została na
podstawie zdobyczy marksistowskiej historiografii ostatnich lat w obu krajach
i przebija z niej duch zbliżenia między -:-naszymi narodami. Najlepszym sprawdzia
nem jej wartości było błyskawiczne wykupienie liczącego 3000 egzemplarzy na
kładu. Niniejszym omówieniem chcielibyśmy się przyłączyć do postulatów opraco
wania kolejnej, poprawionej edycji.

Ryszard Gładkiewicz 

S. M a t z e n - S t 6 c k e r t, DIE MITTELALTERLICHE LANDLICHE BESIED
LUNG DER KREISE BRESLAU UND NEUMARKT, Hamburg 19'716, ss. 538. 

Omawiana publikacfa jest dysertacją przedstawioną w ,119,74 r. na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Hamburskiego. Jej zasadniczą treścią są szeroko pojęte 
problemy związane z lokacją wsi na prawie niemieckim w rejonie Wrocławia i śro
dy Sląskiej, w granicach ówcze·snych „weichbildów": wrocławskiego, kąckiego 
i średzkiego. Obejmowały one mniej więcej tereny niedawnego powiatu średzkiego 
oraz wrocławskiego z niewielką liczbą graniczących z nim wsi byłych powiatów: 
wołowskiego, trzebnickiego, oławskieg-o i strzelińskiego. (Podjęcie badań na tym 
w!aśnie terenem Autorka uzasadnia z jednej strony występowaniem tam od dawna 
zwartego osadnictwa wiejskiego, z drugiej - istnieniem odpowiednich przekazów 
źródłowych. W swych badaniach oparła się głównie na księdze ziemskiej księstwa 
wrocławskiego z czasów Karola IV oraz na zachowanych dokumentach lokacyjnych 
wsi badanego terenu. Żródła zadecydowały również o chronologicznych -granicach 
zasadniczej tematyki rozprawy. Początek określają pierwsze wzmianki źródłowe 
o wsiach objętych badaniami, koniec - data powstawania wspomnianej księgi

·ziemskiej, a więc mniej więcej pierwsze lata drugiej połowy XIV w. Ponadto
Autor,ka w zna�znym stopniu oparła się na dawniejszej oraz nowszej literaturze
przedmiotu, jednakże prawie wyłącznie w języku niemieckim. Dobrze więc za
znajomiła się z głównymi rezultatami badań i ogólnym nastawieniem dawnych ba
daczy niemieckich oraz współczesnych historyków z RFN do sprawy szerzenia się
prawa •niemieckieg-o i kolonizacji niemieckiej na śląsku w okresie średniowiecza.
W niewielkim stopniu poznała, i to przede wszystkim z bardzo ogólnych omówień
i streszczeń oraz z wydawanych w Polsce obcojęzycznych publikacji, wcześniejsze
i zwłaszcza nowsze wyniki ba.dań oraz oparte na nich poglądy history,ków polskich

· na wymienione wyżej 'kwestie. Wszystko to nie pozostało bez wpływu na rezultaty
badań Autorki.

Rozprawa składa się ·z czterech części podzielonych na liczne rozdziały i pod-
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rozdziały. Część I z.awiera charakterystykę środowiska geograficzno-przyrodniczego 
rejonu Wrocławia i Środy Śląskiej, ogólny wykład historii politycznej śląska w la
tach 1138--'1355 ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieje polityczne obs�an� 
objętego badaniem, wreszcie omówienie stosunków gospodarczo-społecznych, ustro
jowych i.kościelnych na Sląsku w najbliższych latach po ,113·8 r. w części II Autor
ka przedstawiła rozwój terytorialny własności duchownej i świeckiej w okręgu 
wrocławskim i średzkim w świetle przekazów źródłowych z lat i149-1·250. Zwró
ciła przy tym specjalną uwagę na pojawianie się i początkowy rozwój osadnictwa 
na prawie niemieckim. W części III, niewątpliwie najciekawszej i najcenniejszej, 
omówiła na podstawie drobiazgowej analizy danych źródłowych sposoby i warunki 
zakładania nowych i przenoszenia już istniejących wsi na p�awo niemieckie. Sta
tystycznie wykazała, że na- badanym terenie największe nasilenie akcji lokacji wsi 
na prawie niemieckim miało miejsce w latach 111250-1300. Największy udział w tej 
akcji miała wielka własność duchowna. Szczegółowe badania S. Matzen-Stockert, 
zestawione w licznych ,tabelach i podsumowaniach, ukazują również, że w celu. 
osiągnięcia jak największych korzyści materialnych feudałowie duchowni i świeccy 
starali się odpowiednio modyfikować istniejące normy prawa niemieckiego. Wreszcie 
w części IV zamieszczone zostały różnego rodzaj!.\ tabele informacyjno-statystyczne 
oraz poró"'7nawcze zestawienia powierzchni gruntów badanych wsi z połowy 
XIV w. z podobnego rodzaju danymi z połowy XV i początku XX w. 

Tytuł omawianej rozprawy wskazywałby, że Autorka zajmie się całością pro
blematyki osadnictwa wiejskiego w okręgu wrocławskim i średzkim. Tymczasem 
poza okresem .początkowym rozprawa traktuje w gruncie rzeczy tylko o osadnic
twie na prawie niemieckim. Zbyt mało uwagi poświęca istniejącemu przecież w ba
danym okresie osadnictwu na prl?-wie polskim. Szkoda również, że Autorka nie 
zajęła się bliżej stosunkami narodowościowymi badanego obszaru, w tym zwłaszcza 
sprawą etnicznej przynależności mieszkańców wsi lokowanych na prawie niemiec
kim. Na podstawie przebadanych dokumentów ogólnie tylko zaznaczyła, że nie
miecka przynależność narodowa wyraźna była w początkowym okresie szerzenia się 
prawa niemieckiego, dopiero później w procesy lokacji wsi na prawie niemieckim 
włączona została także miejscowa ludność polska. Mimo tej uwagi odnosi się wra
żenie, że Autorka zbyt mocno kojarzy proces lokacji wsi na prawie niemieckim 
ze sprawą kolonizacji i germanizacji Sląska w średniowieczu. W tym zakresie nie 
potrafiła zatem ustrzec się przed pewnym wpływem poglądów A. Meitzena, 
H. Schlengera i in. 

Rozprawa przynosi niewątpliwie sporo interesujących ustaleń szczegółowych
na temat lokacji wsi na prawie niemieckim w okręgu wrocławs•kim i średzkim. Nie 
są to jednak informacje, które mogłyby. w istotpiejszy sposób wpłynąć korygująca 
na dotychczasowy stan naszej wiedzy o szerzeniu się tego. prawa na wsi śląskiej. 
Za to potwierdzają one wcześniejsze wyniki badań, np. co do roli 'wielkiej własno
ści duchownej w procesie lokacji wsi na prawie niemieckim czy w sprawie uchwy
cenia szczytowego nasilenia tego typu lokacji na terenie Sląska. Bardzo cenną 
częścią pracy są bogate materiały informacyjno-statystyczne, oparte na gruntow
nej znajomości źródeł i ich właściwej analizie. Zestawione interesująco przez Autor
kę dane źródłowe służyć będą historykom nie tylko do kolejnych badań nad osad
nictwem śląskim, ale także do dziejów poszczególnych wsi rejonu Wrocławia 
i Srody Sląskiej. 

Stanisław Solicki 
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POLSKIE ·:PODRÓŻE PO ŚLĄSK,U W XVIl'I I XIX WJE!K!U ,(DO 11863 R.), 
wybrał i opracował A. Zieliński, Wrocław 19·74, ss. 356; PODRÓŻE POLAJKOW 
NA ŁUŻYCE W XIX WIEKU, wybrał i opracował A. Zieliński, Wrocław 1975, 
SS. l'&l. 

W porównaniu z pierwszymi latami po II woJme światowej zainteresowanie 
historiografii polskiej przeszłością Śląska wyraźnie osłabło 1• Rzadziej też ukazują 
się wydawnictwa źródłowe 2• Nie oznacza to, źt:: zniknęło z�potrzebowanie społeczne 
na rzetelną wiedzę o przeszłości tej prastarej ziemi Piastów 3. Stąd też z uznaniem 
należy powitać wytrwałą pracę edytorską A. Zielińskiego, który w ·dwóch kolej
n,1ch tomach przypomniał relacje z podróży Polaków po śląsku i sąsiednich Łu
życach. 

Obie prace wydano bardzo starannie. Poprzedzone są one obszernymi wstępami, 
w których na szerokim tle zainteresowań Polaków Śląskiem i Łużycami scharak
teryzowane zostały zebrane przez wydawcę przekazy, sposób spojrzenia ich autorów 
na zwiedzane okolice, a w wypadku Podróży Polaków na Łużyce ... przypomniano 
też dzieje słowiańskich mieszkańców tej ziemi. Przedmowy zamyka krótkie omó
wienie zasad zastosowanych przy wydawaniu tekstów. Każda praca zaopatrzona 
została w dokładny indeks nazwisk oraz indeks nazw miejscowych. Obie są bogato 
ilustrowane. Druga z nich posiada wykaz wykorzystanej literatury. 

Wszystkie przekazy poprzedzone są krótką notą, w której zostały zawarte 
zwięzłe dane biograficzne o autorze, literatura traktująca o źródle oraz informacje 
o tekście będącym podstawą przedruku. Objaśnienia dotyczące przekazów znalazły
się w zwięzłych przypisach.

Krąg odbiorców obu antologii będzie na pewno duży. Sięgną po nie studenci, 
nauczyciele i popularyzatorzy historii. I w tym miejscu rodzi się kilka dropnych 

uwag krytycznych. W części wstępnej do Polskich podróży po Sląsku ... może warto 
było przypomnieć, choćby w ogólnym zarysie, układ stosunków gospodarczo-spo
łecznych, politycznych i kultura>lnych' na tym terenie 4, aby czytelnik mógł �obie 
wyobrazić, w jakim stopniu były trafne spostrzeżenia polskich turystów i 1udzi 
przejeżd±ających przez Śląsk. Wydaje się, że należało też zaznaczyć, iż zaintereso
wanie Polaków tym rejonem jako miejscem wyśmienitym do spędzenia wypoczyn
ku miało swoją długą historię. Nie ·chodzi tu tylko o zaznaczenie znanego pobytu 
w Cieplicach Marysieńki Sobieskiej, ale c�ęstych podróży do śląskich wód polskich 
magnatów. Wreszcie polska szlachta dosyć często tu przebywała z innych powo
dów. Tędy wiodła droga do uczelni w Niemcw:h, zarówno protestanckich, jak 
i katolickich. Tu często znajdowali schronienie uciekinierzy polityczni (Jan Kazi
mierz, J. Lubomirski, a w XVIII w. zwolennicy Stanisława Leszczyńskiego) i reli
gijni (arianie). Wrocław był też często miejscem pertraktacji pomiędzy przedstawi
cielami opozycji w Polsce a dypk>matami państw zainteresowanych rozwojem sy
tuacji w naszym 'kraju (np. w czasie panowania Jana nr Sobieskiego między Pacami 

rezydentami elektora brandenburskiego). Do tego wreszcie miasta często przy-

1 Składa się na to szereg przyczyn. Wielu studentów i młodych pracowników 
odstrasza od zajęcia się problematyką przeszłości Śląska bariera językowa. Poku
tuje też przeświadczenie wśród znacznej części historyków, że 'badania śląs'ko
znawcze mają charakter peryferyjny i mniejsze znaczenie. 

2 Przestało się ukazywać wiele serii wydawniczych, np. ,,Sobótka" seria B, 
urbarze śląskie itp. 

3 O zapotrzebowaniu społecznym świadczy np. szybkie rozchodzenie się wielu 
prac popularnonaukowych wydawanych przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno
Kulturalne. 

4 Po zasygnalizowaniu tej problematyki można było odesłać zainteresowanych 
choćby do popularnonaukowej książki K. P o p i  o ł k a Historia Sląska, Wrocław· 
1972. 

/ 
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jeżdżała szlachta na zakupy, zwłaszcza towarów luksusowych. Na te sprawy zwró
cił ostatnio uwagę J. Gierowski 5• Wydaje się, że przy tej okazji można wysunąć pod 
adresem wydawcy dwie sugestie. Chyba warto byłoby objąć penetracją archiwalną 
okres wcześniejszy, który może, a nawet na pewno nie jest tak bogaty w tego typu 
przekazy źródłowe, lecz wówczas gdyby nie wystarczyło materiału na osobną książ
k�, można by go wykorzystać przy następnym wydaniu Polskich podróży po Siąsku.

Wreszcie biorąc pod uwagę znaczne zainteresowanie problematyką niemiecką w spo1 
łeczeństwie pols•kim, należałoby się pokusić o zebranie wrażeń Polaków z wędrówek 
po Niemczech. 

Jest rzeczą powszechnie znaną, że szersze relacje z podróży pochodziły przede 
wszystkim spod pióra szlachty i magnaterii w czasach schyłku pierwszej Rzeczy
pospolitej, a w okresie późniejszym notowali swoje wrażenia przedstawiciele rodzą
cej się inteligencji, czy też wojskowi. Ale nie tylko oni przejeżdżali przez Śląsk. 
Ślady jednak wojaży rzemieślników i kupców są nieliczne. Może ty•lko Dobrowicz 
na początku XVIII w. pozostawił szersze zapiski, choć i one ograniczają się do spraw 
bardzo ogólnych, jak np. ceny, stan gospód itp. G Warto było jednak o tym we wstę
pie wspomnieć. 

Wreszcie biorąc pod uwagę adresata wydaje się, że należało trochę poszerzyć 
przypisy. Dziś już mało np. kto wie, jaką miarą był •korzec. Pragnę z całą mocą 
jednak podkreślić, że takich drobnych uwag dotyczących aparatu przypisowego 
można by sformułować bardzo niewiele i oprócz wspomnianych pominięć mogłyby 
one dotyczyć dokładniejszego sprecyzowania niektórych not lub ich nieznacznego 
poszerzenia. 

Krystyn Matwijowski 

J. R o g e r, PIEŚNI LUDU P OLSKIEGO W GÓRNYM ŚLĄSK.U, wydanie fot.o
typiczne, wstępem poprzedził P. Świerc, Opole 1976, Instytut Śląski, ss. XXX•V +t271. 

z pełnym �znaniem na�eży odnotować pojawienie się w naszej literaturze fol
klorystycznej drugiego wydania zbioru pieśni śląskich Juliusza Rogera z 1863 r. 
Uznanie to, kierowane pod adresem wydawcy, będzie tym wymowniejsze, gdy 
uprzytomnimy sobie, że książka ta jest pierwszym dziełem w folklorystyce śląskiej, 
a podzieliła ona los •wielu innych polskich edycji wydawanych w czasach niewoli 
Śląska. Tropiona przez zaborcę, stawała się w ostatnich czasach białym krukiem. 
Podkreśla to wydawca w słowie wstępnym do nowego wydania: ,,Instytut śląski 
podjął tę inicjatywę, docierając do czterech egzemplarzy Pieśni w celu wyszukania 
odpowiedniego woluminu, na podstawie którego można byłoby dokonać reprodukcji. 
Do wykonania kopii offsetowych wykorzystano egzemplarz będący własnością opol
skiego pisarza Kazimierza Kowalskiego, zaś autentyczna okładka, w którą opra
wiony był ten egzemplarz Pieśni, posłużyła jako wzór okładki do niniejszego wy
dawnictwa". Nie lepsza 'była sytuacja we Wrocławiu. Oficjalnie wiadomo, że zacho
wały się w tutejszych b�bliotekach naukowych (.PTL, BUW, Ossol.) tylko trzy egzem
plarze. W tej sytuacji żałować należy, że nakład omawianej reedycji 3000 egzem
plarzy - pozornie wysoki, jak na tytuł specjalistyczny - nie zaspokoi potrzeb 

5 J. Gi e r  o w s k i, Wrocławskie interesy hetmanowej Elżbiety Sieniawskiej
(Studia z dziejów kultury i ideologii. Prace ofiarowane prof. dr Ewie Maleczyńs,kiej, 
Wrocław 19·5,s, s. 22,2). 

6 S. D om b r  o w i c z, Dziennik z podróży po Dolnym Sląsku i Niemczech
1821-1822, Biblioteka Narodowa, rkps I 6422. 
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społecznych, skoro dla wrocławskiej księgarni muzycznej Domu Książki przezna
czono tylko 5 egzemplarzy. 

Pierwodruk z 1863 r. wyszedł z wrocławskiej oficyny drukarskiej Grassa Bartha 
i spó�ki (W. Friedrich) spod wytrl3:wnej ręki Hugona Skutscha, kontynuatora pol-
kiej tradycji wydawniczej jego poprzednika, Zygmunta Schlettera. Data wydania 

w roku powstania styczniowego uzasadnia twierdzenie, że właśnie temu śpiewnikowi 
przypada niebagatelna rola w podnoszeniu świadomości narodowej i hamowaniu 
procesu germanizacyjnego. Wiadome jest, że śpiewnik ów wszedł w posiadanie wie
lu rodzin polskich zamieszkałych we Wrocławiu i na całym śląsku i niejedna 
z tych rodzin przeżyła w późniejszych czasach drę.matyczne chwile, gdyż za jego 
posiadanie wymierzano kary, konfiskowano go i szykanowano posiadaczy. Tylko 
Józef Sikorski - krytyik warszawski - gderał w „Gazecie Polskiej" z 1,865 r. 
(nr 269) na te pieśni i ich zbieracza: ,,owe śląskie melodie są dziwnie gładkie, spo
kojne i regularne i ,przez ten charakter bez porównania mniej do czeskich, a więcej 
do niemieckich podobne - wygładzone, toczone, wylizane, wymyte, jak mieszkanie 
i regularne życie niemieckiego drobnego rolnika. Być może, że wiele z obyczaju 
germańskiego przyjęło się już na Ś'1ąsku i dlatego pieśni ludu śląskiego !)Oubierały 
się jakby w surduty i kamizele pozapinane. Ni tam pasa, ni kołka, ni podkówki, ni 
wstążki u koszuli pod szyją, ni czapki na bakier, ni pawiego pióra nie widać. A mo
że to sprawka zbieracza, wirtemberczyka rodem, który dopiero w roku 1846, jako 
lekarz w dobrach ks. raciborskiego, osiadłszy, zaczął mieć stosunki z ludem pol
skim, uczyć się jego mowy, słuchać jego pieśni... To może on poogładzał wybryki 
muzykalne, popisywał melodie według swych regularnych pojęć, a nie według 
fantazji ludowej". Ale nie bierzmy sobie tej negacji zbytnio do serca. Nie żądajmy 
też od Sikorskiego rzeczy niemożliwych. Skąd recenzent mógł rozumieć mechanizm 
procesów narodowo-społecznych, jakie dokonały się na Sląsku i odbiły się w pie
śni, skoro tutaj nie był. 

Pierwodruk jak i reedycja, tłoczone we wrocławskich oficynach drukarskich, 
były zawsze gestem zaufania nakładów w powierzaniu wykonawstwa cennych 
i zdobnych druków. Wstęp do obecnego wydania napisał kompetentny folklorysta 
opolski Piotr Świerc, autor publikowanych już wcześniej na ten temat esejów i prac 
analitycznych. Na tle panujących ówcześnie stosunków społeczno-politycznych kre
śli on biograficzną sylwetkę Rogera jako lekarza, humanisty, przyrodnika i folklo
rysty. z całym obiektywizmem uwypukla jego wielkie zasługi, poświęcenie i głę
boki humanitaryzm. Charakteryzuje jego warsztat folklorystyczny, nowatorski na 
owe czasy, środowis•ko, stosunki społeczne i narodowe panujące na śląsku. Ukazuje 
proces dojrzewania politycznego i wrastania w kulturę ludu polskiego, która prze
cież dla Rogera była etnicznie obca. Pamiętajmy, że Roger był Niemcem z Wir
tembergii, a przybył na Śląsk z uprzedzeniami wyniesionymi z domu i ze szkoły. 
Skromność tego ludu, jego ciężkie położenie społeczne i materialne budzi'ły współ
czucie, a jego bogata i ciekawa obrzędowość wraz z pieśniami, ujęły Rogera do 
tego stopnia, że po trzech latach opanował język polski, niełatwy dla Niemca, i roz
począł zbieranie polskich pieśni. Pozbawiony wzorców metodologicznych w okresie 
kształtującej się dopiero folklorystyki, ciągle doskonalił warsztat naukowy w za
kresie zapisu pieśni, motywacji porównawczej wariantów, metryki żródeł i syste
matyki materiałowej. Kiedy po kilku latach żmudnej pracy zbiór jego przekroczył 
pół tysiąca pieśni, dojrzała sprawa wydania. W tym celu prz.ybywa w 1862 r. do 
Wrocławia i finalizuje swoje zamiary. z własnej kiesy płaci za cały nakład 2000 ta
larów, o czym napisze do przyjaciela Hoffmanna von Fallersleben „horribile dictu". 
W rok później opuszcza prasę drukarską okazały i zdobny w złocenia zbiór pieśni 
pt. Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szlqsku, z muzyką, zebrał i wycał Juliusz Ro-
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ger dr med., Wrocław 1863, H. Skutsch (dawniej Schletter). O zbiorze tym może
my powiedzieć „opus magnum". Pierwszy, a zarazem tak bogaty zbiór pieśni był 
w folklorystyce śląskiej wydarzeniem bez precedensu. Przyjęto go gorąco, nawet 
Niemcy przetłumaczyli wiele z nich na swój języĘ. Swoje credo o tych ludowych 
pieśniach Roger wypowiedział w płomiennej, iście romantycznej przedmowie: ,,Na 
tych piaszczystych polach wyrosły wonne kwiaty pieśni gminnej; tam mieszkali 
wieszcze wśród ludu i z ludem, którzy najśliczniejsze wyśpiewywali piosnki; tam 
żyli skromni kompozytorowie, których imiona dawno przebrzmiały lub może nigdy 
znane nie były, ale ich nuty orzeźwiające duszę i serce nie zaginą, dopóki lud żyć 
będzie".· 

Po tragicznej śmierci Rogera, a nastąpiła ona w dwa lata po ukazaniu się dzie
ła,. w rozmaity sposób przedłużano życie tej książki. W 1880 r. następny właściciel 
księgarni, A. Hepner, odmagazynował znaczną liczbę egzemplarzy, do nie sprzeda
nych jeszcze książek dodrukował kartę tytułową z aktualną datą i swoim nazwi
skiem i bez zmian wydal ten drugi rzut na rynek księgarski. Jednakże niektóre 
egzemplarze z polecenia cenzora pruskiego pozbawione były przedmowy, inne zaś _ 
ją zachowały. Na tym tle wyrosła w późniejszych czasach legenda o bałamutnym 
podłożu. Po przebadaniu tej wątpliwości doszliśmy razem z drem Swiercem do 
w·niosku, że nakładca usunął wstęp z egzemplarzy kolportowanych w zaborze pru
skim, a pozostawił go w egzemplarzach przeznaczonych do rozpowszechnienia w Ga
licji. Taki unikat zachował się w bibliotece Ossolineum. Znacznie później, bo w 
1920 r., ukazuje się w Bytomiu podręczny śpiewniczek z wyborem 70 pieśni dla 
śląskich kół śpiewaczych. W późniejszych latach zbiór pieśni Rogera wchłonięty zo
stał w dużym stopniu przez trzytomowe wydawnictwo PAU. 

Wydany obecnie przez Jnsty.tut Śląski w Opolu zbiór pieśni Rogera zawiera 
ogółem 546 pieśni, w tym z melodiami 1294, samych zaś tekstów Q5-2. Pochodzą one 
z rozmaitych okolic śląska, a dzięki kontaktom zbieracza z R. Fiedlerem, J. Lompą 
i P. Stalmachem znalazły się w nim także pieśni z Dolnego Sląska (Międzybórz), 
Kluczbork i Olesna oraz ze Śląska Cieszyńskiego. Usystematyzował je Roger wed
ług funkcji i treści w 18 działach. 112 pieśni, jak podaje P, 1Swierc, wprowadziło już 
wcześniej do swych zbiorów pieśniowych kilku jego poprzedników, jak Wacław z Ole
ska, Kazimierz Władysław Wójcicki, żegota Pauli i Józef Konopka. Ale i w ,póź
niejszych czasach pojawi się jeszcze niejeden wariant w ·zbiorach Kolberga. Wpro� 
wadzał też Roger pierwsze próby objaśnień leksykalnych oraz proweniencyjnych, 
objaśnień wariantowych i mutacyjnych tekstów. Przyznać też trzeba dużą troskę 
Rogera o poprawność ortografii muzycznej, nie będąc bowiem muzykiem korzystał 
z pomocnej usługi kapelmistrza dworskiego Karola Schmidta i korekty drukarskiej 
Augusta Mosbacha. Takiej opinii niestety nie można wyrazić np. o zapisach J. Lom
py. Nowe wydanie zaopatrzył edytor w facsymile prospektu, kart tytułowych z lat 
1863 i 1880 oraz fotografię Rogera. Dobrze, że autor wstępu do drugiego wydania 
zasygnalizował mocno dyskusyjną tezę Bohuslava Indry, który pomawia 41'5 pieśni 
o proweniencję czeską (Cesko-polsky sbornik vedeckych praci, t. II, Praga 1955,
s. 219-268). Ale szkoda, że nie sformułował przy tej okazji naukowej repliki z na
szego punktu widzenia. Niemniej jednak wstęp P. Świerca jest kopalnią informacji
o twórcy i jego dziele.

Pochwała należy się Instytutowi Sląskiemu w Opolu za niezwykle staranne
i edytornko estetyczne wydanie tomu. Wydobycie z pamięci ludu przez Rogera za
sobów pieśni oraz ich opublikowanie w zwartym zbiorze przyczyniło się niewątpli
wie do ich wielkiej nobilitacji. Zbiór ten bowiem· do dziś st:rnowi cenną pozycję w 
folklorze śląskim. Wydawca omawianej tu reedycji w pełni docenił intencje Rogera 
zaznaczając w słowie wstępnym, że: ,,Wznowieniem dzieła Rogerowskiego chcieliśmy 
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dać wyraz wdzięczności, na jaką zasłużył ten nieprzeciętny głosiciel praw do wol
ności myśli, wolności kultury i języka uciśnionego przez zaborcę ludu polskiego na 
Górnym Śląsku". 

Józef l';Iajchrzak 

J. B e n  y s k i  e w  i c z, POSŁOWIE POLSCY W BERLINIE W LATACH 1866-
1890, Zielona Góra 1976, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ss. 242. 

Nie trzeba bliżej uzasadniać potrzeby opracowania dziejów polskich reprezen
tacji parlamentarnych, które odgrywały znaczną rolę w życiu politycznym Galicji 
i zaboru pruskiego w XIX w. Na tym ostatnim terenie wobec braku partii, a nawet 
lużniejszych ugrupowań, rola ta była większa niż gdzie indziej. Nie odpowiada te
mu stan literatury historycznej. Wprawdzie o kolach polskich w Berlinie wspo-

• minać musiało wielu autorów, ale od czasu Szumana i Komierowskiego samymi dzie
jami kół zajmowało się <tylko paru historyków. Tak więc ukazanie się pracy !Beny
skiewicza uznać można za ważne.

Jedną z głównych trudności, stojących na przeszkodzie przy pisaniu historii kół
polskich w Berlinie, było zaginięcie znacznej .części protokołów ich posiedzeń. Oka
zało się jednak, że ocalało sporo, zwłaszcza protokołów posiedzeń Koła sejmowego
z lat 1879-1892. Stanowią one najważniejsze z wyzyskanych w pracy żródeł archi
walnych. Z drukowanych na piervJ°szym miejscu należy postawić sprawozdania ste
nograficzne z posiedzeń obu parlamentów, Reichstagu i sejmu pruskiego; oraz
„Dziennik Poznański". Wśród wyzyskanej literatury przedmiotu trafiają się braki
(i to obejmujące pozycje tak bezpośrednio związane z tematem, jak artykuł Chle
bowczyka o stanowisku Koła Polskiego wobec ustawy antysocjaldemokratycznej).

Omawiając przyjęte zasady, cel i charakter pracy, Autor stwierdza: ,,Analizę
działalności polskich posłów przeprowadzimy . . . w pierwszym rzędzie pod kątem
wystąpień Polaków w ciałach prawodawczych Prus i Rzeszy, bowiem wystąpienia
te traktujemy jako wyrażenie końcowego stanowiska w określonych kwestiach oraz
jako pewną część nie skrępowanej żadną cenzurą, polskiej »publicystyki« i myśli
politycznej II połowy wieku XIX" (s. 11-12). Być może w związku z tym pozostaje
dobór tytułu, w którym pominięto określenie „koła polskie", zastępując je słowami
,,posłowie polscy".

Takie postawienie zagadnienia pociągnęło za sobą pewne konsekwencje. Spo
wodowało, że w niewielkiej tylko mierze uwzględnione zostały dane faktyczne, jak
skład kół sejmowego i parlamentarnego, ich organizacja wewnętrzna (s_poradycznie
pojawiają się informacje o tym, że któryś z posłów pełnił w Kole taką czy inną
funkcję, nigdzie nie zestawiono razem tych wiadomości; jest wzmianka o zmianie
statutu, ale nie omawia się, jak wyglądał ten statut i jaką odgrywał rolę etc.),
kwestia podwójnych mandatów czy stosunek do siebie obu kół. Trafiają się charak
terystyki niektórych posłów,-nigdzie nie ma całej grupy poselskiej {poza rzadkimi
i raczej ogólnikowymi określeniami). Od czasu do czasu (zwłaszcza tam, gdzie Autor
opierał się na protokołach Koła) mowa jest o różnych kierunkach istniejących w ko
łach, pojawia się nawet stwierdzenie, że w kole zwykle nie było jedności, ale to
ciekawe zagadnienie, w dodatku znane stosunkowo słabo, ujmowane jest fragmen
tarycznie. Nie tyle Autor, ile omawiane źródła ukazują, ile starć kryło się poza
fasadą solidarności.

Podobnie jest z obszernym zagadnieniem stosunków między reprezentacją par
lamentarną a społeczeństwem. Typa e może być rzadkie i akcydentalne wspomi-·
nanie o wyborach czy o relacjach między kołami a prasą, przy czym i tutaj źródła

... 
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umożliwiły podanie niejednego ciekawego fragmentu. Nawet przyjmując założenie 
Autora ważne 1byłoby powiedzenie czegoś więcej o tym problemie, bo dla charak
teryzowania „myśli politycznej" ma on niebagatelne znaczenie. To samo odnosi się 
do ustalenia roli posłów w różnych organizacjach czy do ich wystąpień na wie
cach i zebraniach. Porównanie przemówień parlamentarnych, choć często skiero
wanych „zum Fenster hinaus" także do opinii polskiej, z innymi mowami mogło 
prowadzić do pewnych wniosków. 

Nieco więcej jest fragmentów poświęconych polityce kół na tle sy,tuacji w par
lamentach, stosunkom z innymi partiami czy - najwięcej - stanowisku do rzą
du. I w tym wypadku jednak można mieć wątpliwości co do sposobu ujęcia tych 
zagadnień w pracy. I tak np. o stosunkach między kołami polskimi a katolicką par
tią Centrum Autor pisze wówczas, gdy - można przypuścić - niemal przypadko
wo zetknął się z tym w stenogramach. Sam jednak nie postawił takiego zagadnie
nia, a więc w rezultacie nie tworzy to całościowego obrazu i nie prowadzi do 
ostatecznych wniosków. Chodzi zaś o sprawę istotną dla dziejów polskiej reprezen
tacji parlamentarnej. 

Podane przykłady świadczą, że w książce jest wiele pominięć. Jedną z przy
czyn tego dostrzegam w postawieniu zagadnienia, o czym była już mowa, drugą, 
jak mi się wydaje, jest metoda pracy. 

Znaczną część monografii zajmuje omawianie, -nierzadko wręcz streszczanie, 
przemówień parlamentarnych w niektórych fragmentach obrad wewnętrznych Ko
ła sejmowego (tam gdzie za podstawę służyły jego protokoły). Domfnuje więc ma
teriał, ułożony przeważnie chronologicznie, na skutek tego trud-no było wyłowić 
poszczególne zagadnienia. Rezultatem podobnej metody jest także fakt, że nie brak 
urywków do siebie podobnych. Ponieważ w przemówieniach najwięcej miejsca zaj
mowała kwestia narodowa, i ona również wyeksponowana została w książce na 
plan pierwszy ze szkodą dla innych problemów. Prowadzi to do ostatecznej oce
ny, która brzmi: ,,działalność poselska Polaków w sejmie Prus i parlamencie Rze
szy była swoistą lekcją historii Polski dla społeczeństwa pols,kiego i niemieckiego", 
a „za przyczyną polskich posłów sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości by- • 
ła ustawicznie w społeczeństwie polskim podsycana" :(s. 2,2'8). !Miał to być zaś „je
den z mało zauważalnych dotąd kierunków polskiego działania narodowego pod za
borami, którego doraźnym celem była walka o zachowanie polskości" (s. 02'8). Pierw
sze sformułowanie jest jednostronne, z drugim zgodzić się trudno; niewiele było form 
działalności polskiej, na które zwracano by już współcześnie taką uwagę, jak na 
par lam en tarną. 

Ramy z -natury rzeczy -krótkiego omówienia uniemożliwiają podanie liczniej
szych przykładów, pominięć. Ograniczę się więc do jednego. Wystarczy przeglądnąć 
sprawozdania stenograficzne parlamentu i „Dziennik Poznański" z 1'879 r., aby 
dostrzec obfity materiał, który mógł posłużyć do powiedzenia czegoś o stanowisku 
Koła wobec spraw gospodarczych, a to w związku z projektem zmiany polityki 
celnej. 

W innych wypadkach Autor, wspominając nawet o pewnych sprawach, nie zin
terpretował ich odpowiednio. Tak jest np. z nielicznymi wzmiankami o stanowiskll 
posłów polskich wobec Górnego śląska. Niekiedy wynikało ono z rzeczywistych 
aspiracji polskich, w innych wiązało się ze stosunkami z partią centrową, na którą 
wywierano jakby -nacisk przez sięganie na teren uważany za bezsporną sferę jej 
wpływów. Nie było rzeczą przypadku, że o Górnym Śląsku mówiono więcej w mo
mentach pogarszania się stosunków między Kołem i Centrum. Podobny.eh przykła
dów przytoczyć można znacznie więcej. 

Rozdział I „Z tradycji polskiego działania parlamentarnego w latach zaborn 
1815-,1865" oparty jest na bardzo niepełnej literaturze (np. we fragmentach o Ga-

7 - Sobótka 1978, z. 1 
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licji brak tak podstawowych opracowań, jak Grodziskiego i Grzybowskiego), trafia
ją się tuta,j pomyłki (np. ani Gdańsk, ani obwód tarnopólski nie wchodziły w skład 
Księstwa Warszawskiego, s. 15, licząc z. tzw. ,,ziemiami zabranymi", ,,terytorium 
byłej Rzeczypospolitej" w 1815 r. podzielone zostało nie na 4, lecz na 5 części, s. 1'5, 
nie cesarz austriacki zwołał przedparlament, s. 25), więcej jest sformułowań dysku
syjnych (ocena sytuacji w 1815 r., s. a5, czy w 1848,..r., s. 26, uwagi o liberałach, 
s. 1'8, koniec ery liberalnej, s. 120, uwagi o Szajnosze, s. 3'1), ma on także nie naj
szczęśliwszą konstrukcję (wraca się po parę razy do każdego zaboru). Związek tych
rozważań z całą pracą jest dość luźny.

W dalszych rozdziałach, tam gdzie Autor wspomina o sprawach niemieckich, 
nie brakuje uproszczeń (np. poli,_tyka germanizacyjna prowadzona „pod auspicjami 
parlamentu", s. 66; popieranie Rosji przez Niemcy w 1876 r., s. ,90), stwierdzeń wąt
pliwych (np. ,,Bismarck realizował ściśle zamierzenia konserwatystów protestan
ckich", s. 62, zależy kiedy; ,,Parlament Rzeszy w sporadycznych wypadkach mógł 
decydować o polityce Prus wobec ,Polaków", s. ,65), nawet omyłek (np. w lipcu 
1866 r. nie było jeszcze partii narodowo-liberalnej, s. ,33; Niemcy i Prusy nie były 
„monarchiami parlamentarnymi", s. 61; Prusy to nie „Land", lecz „Staat", s. 61 
etc.). O niedokładnej orientacji w sytuacji Górnego Śląska może świadczyć zdanie: 
,,Na śląsku Polacy nie występowali z listami polskimi w czasie wyborów parlamen
tarnych, jednakże w latach 1874-1881, a następnie w latach 188!4---,,1903, Polacy: 
ks. Edmund Radziwiłł i Paweł Letocha, kandydując z listy Centrum, zdobywali 
mandaty poselskie" ,(s. 7/1). Streszczając przemówienia Autor przyznaje odrębność 
narodową Morawianom - ,,wolnościowe dążenia Morawian" (s. 35). Co najmniej 
dyskusyjna jest ocena ;,nieszczęsnej tezy niewtrącania się w »wewnętrzne« sprawy 
niemieckie" (s. 38). Znowu przyjdzie powtórzyć, że podobnych usterek można podać 
znacznie więcej'. 

Praca robi wrażenie niewykończonej. Często podaje się nazwiska bez bliższego 
określenie, o kogo 'chodzi, co nieraz nie jest obojętne dla treści (np. ważne byłoby 
podanie przynależności partyjnej Hundta von Hafftena, s. 913). Odnosi się to też do 
faktów historycznych (bez przypomnienia treści Kreisordnung z 1872 r. niejasne 
staje się przemówienia Szumana, s. :100). Obawiam się, że wynika to z metody stre
szczania źródeł. Niektóre usterki w sformułowaniach chciałbym tłumaczyć też tym 
niewykończeniem (np. mowa jest o socjaldemokratach, a potem Autor pisze: ,,Sta
nowisko podobne reprezentował Wilhelm Liebknecht ... , s. 63; Autor podaje liczeb
ność Koła w 1867 r. na tej samej stronie raz na 11, potem na 12 osób, s. 40). Raz 
pisze regencja, raz rejencja. Niedbale wykonane są tabele. I tak np. tab. 4 na 
s. 68-69 zatytułowana jest „Wyniki wyborów do parlamentu Rzeszy w latach 1871-
1890 w niektórych okręgach Poznańskiego, Prus i śląska". ·W rzeczywistości są to
nazwiska posłów, Śląska nie ma tu w ogóle, raz podaje się pier�szą literę imienia,
kiedy indziej .nie, różnie oznacza się wypadkci zmiany posła w trakcie kadencji, nie
ma przy posłach niemieckich oznaczenia przynależności partyjnej itd. Nie sądzę,
aby do ułożenia tabeli potrzebny był „Dziennik Poznański". w· tab. 5 (s. 70) znaczna·
cz�ść podsumowań jest błędna. (nie 198 146, lecz 198 144, nie 47 757, lecz 147 757 -
tu niech będzie błąd korekty - nie 77 863, lecz ·77 509, nie 97 773, lecz 97 7&1,, nie
33 9'10, lecz 29 879). Zbyt częste są błędy w pisowni nazwisk (nie Windhorst, lecz
Windthorst, ·nie Puttkamer, lecz Putkamer, nie Thieme, lecz Thimme, nie Bethuzy
Huc, lecz Bethusy-H�c i bardzo wiele innych). Niedbale sporządzony został in,deks.
Bez trudu znalazłem w. tekście nazwiska, których w nim tbrak (s. 1105 Hodel i No
hiiing, ly!e że pisane Hodl i Nobilling), raz podaje się samo nazwisko, kiedy in
dziej inicjał imienia, jeszcze kiedy indzej całe imię; raz podaje się przynależność
partyjną, kiedy indziej nie (jak się wydaje, przy Adolfie Heinrichu von Arnimie-
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-Boitzenburgu Arnim uznano za imię). Szwankuje nawet zestawienie literatury
(np. Galicję i Kraków ... połączono dziwnie z Hutten-Czapskim; wydaje się, że Autor
nie wie, iż książkę napisał Kalinka; nie umieszczono sprawozdań stenograficznych
z posiedzeń parlamentu Związku Północnoniemieckiego, choć są one cytowane w
pracy, s. 412, przyp. 22).

/ Nie brak w pracy przeoczeń korektorskich, i to nie najmniejszych. Im chcę 
przypisać taki nonsens, jak sformułowanie: ,,sytuacja Niemiec w Szlezwiku-Hal
sztynie (Dania)", s. 86, które nabiera sensu dopiero po zmianie „Niemiec" na „Niem
ców" (inna rzecz, że streszczając przemówienie Kantaka z 1876 r. należało dodać, 
iż chciał on przypomnieć sytuację sprzed 1864 r.). Omyłek jest szczególnie dużo 
w cytowan1ch licznie w przypisach fragmentach przemówień w języku niemieckim. 

Przy maksymalnej tolerancji usterek różnego kalibru jest zbyt wiele (mog
lem podać tylko drobną ich część), aby można przejść nad nimi do porządku dzien
nego. Nie one jednak stanowią, moim zdaniem, największą słabość pracy. Nawet 
przyjmując dyskusyjne założenie Autora, za główny mankament uważam metodę, 
polegającą na nużącym omawianiu i streszczaniu przemówień, nieraz także brak 
pełnego naukowego krytycyzmu (nie jest nim wystawianie cenzurek, że wystąpie
nie było „do absurdu naiwne", s. 35, czy częste opisywanie, jak posłowie polscy 
skutecznie obalali argumenty przeciwników) i umiejętności wytłumaczenia, co ozna
czało każde wystąpienie w konkretnej sytuacji. Jest w pracy sporo ciekawych in
formacji o stosunkach wewnętrznych rw kołach, o kontaktach z prasą czy o stosun .• 
kach z Centrum, ale mają one wartość bardziej materiałową. Lepiej od reszty pre
zentuje się zakończenie (choć są w nim także zdania dyskusyjne), w którym Autor 
próbuje podawać ogólniejsze sądy, ale to za mało. Z przykrością muszę stwierdzić, 
że dzieje Kół polskich w Berlinie są 'nadal do napisania. 

Adam Galos 

B. R e  i n e r, WYZNANIA I ZWIĄZKI RELIGIJNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄ
SKIM .1922-1939 (WYBRANE ZAGADNIENIA), Opole 1977, s. 290, 2 nlb. 

Książka ukazała się pod auspicjami Instytutu Sląskiego w Opolu. Dotychcza
sowe zainteresowania naukowe poruszoną w niej problematyką były marginalne. 
Fakt ten nadaje przedsięwzięciu B. Reinera charak;ter niemal pionierski. Autor 
wykorzystał. oprócz literatury pośrednio związanej z tematem, źródła drukowane 
i archiwalne (przechowywane głównie w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Katowicach), stenogramy i druki Sejmu śląskiego, materiały statystyczne i prasę oraz 
wydawnictwa periodyczne. Interesował się szczególnie tymi źródłami, które dotyczyły 
stosunków między państwem a kościołami (wyznaniami zorganizowanymi), pomija
jąc źródła informacyjne o sprawach wewnątrzkościelnych (organizacyjnych i dogma
tycznych). Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia; aneksu 
(w tej postaci raczej zbytecznego), wykazu ważniejszych skrótów, źródeł i literatury, 
indeksu nazwisk oraz spisu tabel. 

W rozdziale pierwszym Autor przedstawił rys historyczny polityczno-administra
cyjnego i kościelnego podziału Górnego śląska przed ostatecznym uregulowaniem 
granjcy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej. Zapoznał też czytelnika z mate
riałami statystycznymi na temat wyznania ludności Górnego Śląska. Drugi rozdział 
poświęcił Autor ogólnym warunkom, w których doszło do utworzenia województwa 
śląskiego w państwie polskim, i charakterystyce tego ·województwa ze szczególnym 

.. 
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uwzględnieniem jego uprawnień autonomicznych. Osobne miejsce w tej części książ
ki zajmuje charakterystyka struktury -narodowościowo-wyznaniowej mieszkańców 
województwa śląskiego. Zarówno pierwszy, jak i· drugi rozdział pracy B. Reinera 
mają charakter wstępny, wprowadzający. W trzecim rozdziale Autor starał się wy
kazać specyfikę ustawodawstwa wyznaniowego w województwie śląskim na tle po
stanowień ustawy konstytucyjnej z 15 VII 1920 r. i przepisów konwencji genewskiej. 
Zajął się więc konstytucyjnoprawnymi założeniami stosunku II Rzeczypospolitej do 
wyznań religijnych, uprawnieniami Sejmu Śląskiego w sprawach kościelno-religij
ny.ch i odpowiednimi przepisami konwencji genewskiej. Kolejny rozdział zawiera 
omówienie procesu legalizacji kościołów i związków wyznaniowych, tworzenia pol
skiej administracji kościelnej i kształtowania stosunków narodowościowo-wyznanio
wych w województwie śląskim. Przedmiotem ostatniego rozdziału książki B. Rei.: 
nera są społeczno-polityczne uwarunkowania sytuacji wyznań religijnych w woje
wództwie śląskim. Autor zajął się w nim położeniem prawnym i faktycznym po
szczególnych wyznań oraz „wyznaniowym" charakterem szkolnictwa. w tej ostat
niej sprawie sprostował mylne nieraz rozumienie terminu „szkoła wyznaniowa". 

Książka B. Reinera penetruje tę płaszczyznę historii Śląska, która w dotychcza
sowej literaturze przewijała się na marginesie różnych tematów badawczych, a kt�
rej nie poświęcono dotąd jakichś obszerniejszych studiów monograficznych. Trzeba 
zgodzić się z Autorem, iż podjęta w niej problematyka ma charakter· interdyscyp
linarny, co wymagało niewątpliwie od Autora podjęcia dodatkowych studiów (np. 
religioznawstwo, socjologia, prawo). W ich wyniku otrzymaliśmy pierwsze na taką 
skalę opracowanie problematyki wyznań i związków religijnych w województwie 
śląskim w latach międzywojennych. Autor nie powiedział - jak się zdaje - na 
ten temat ostatniego słowa. Dlatego też w podtytule książki wyjaśnił, iż porusza 
tylko wybrane zagadni�nia, a w tekście sformułował szereg postulatów badawczych 
(np. konieczność rozwini�cia badań nad stosunkami międzywyznap.iowymi, które 
tylko zasygnalizował, s. i&2-188). W zakończeniu Autor dopuścił świadomi� możli
wość kontrowersyjnego charakteru swoich dotychczasowych ustaleń. 

Celem książki B. Reinera było „ukazanie problematyki wyznaniowo-kościelnej 
w województwie śląskim i jej specyfiki, będących źródłem wielu napięć, anta,goniz
mów i konfliktów społecznych, trwających przez cały okres międzywojenny, a tym 
samym .będących poważnym hamulcem procesów integracyjnych w tym regionie 
Polski" (s. 7). Teza ta znalazła potwierdzenie w jednym z końcowych wniosków 
Autora: ,,W praktyce uprzywilejowana sytuacja katolicyzmu, zdążającego do uzy
skania monopolu w sferze ideologicznej i światopoglądowej, stwarzała precedens 
do krzewienia wyznaniowej nienawiści i nietolerancji w województwie śląskim, 
stanowiąc poważny hamulec procesów integracyjnych, źródło wielu napięć i antago
nizmów. Jednakże proces integracji polskiego społeczeństwa śląskiego mimo to do
konywał się i postępował, i to przede wszystkim na płaszczyźnie wspólnoty war
tości ogólnopolskiej kultury narodowej" ,(s. 125'3). Teza i wniosek budzić mogą róż
norakie wątpliwości. Rodzą pytania, czy wśród wartości ogólnopolskiej kultury na
rodowej nie było czasem miejsca również dla katolicyzmu, czy_ nie należy raczej 
pisać o integracyjnych i dezintegracyjnych aspektach problematyki wyznaniowo
kościelnej, czy .A:utor nie przecenił tzw. specyfiki śląskiej w historii. Płodny nau
kowo byłby problem sposobów wyw.ażenia faktycznej roli integracyjnego i dezinte
gracyjnego aspektu problematyki wyznaniowo-kościelnej w okresie międzywojen
nym. Wątpliwości te wzmaga uwaga Autora o współczesnych stosunkach wyznanio
wo�kościelnych na Śląsku, które odgrywają rolę „istotnego jeszcze regulatora dzia
łań i zachowań ludzkich" (s. S). Dlaczego zatem przed 119139 r. miałyby one odgry
wać rolę dysregulatora, hamującego procesy integracyjne? Być może, niektórych 
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elementów odpowiedzi na te i inne wątpliwoi\ci dostarczyłaby analiza pominiętych 

przez Autora źródeł. 
Następne uwagi, jakie nasunęły się czytelnikowi podczas lektury książki B. Rei

nera, wiążą się z nadmiernym - jak sądzę - eksponowaniem specyfiki wojewódz
twa śląskiego. Czy ustrój politycznoprawny tego województwa rzeczywiście koli
dował „z ogólnymi zasadami ustroju Polski okresu międzywojennego?" Jeśli koli
dował to raczej z konkretną polityką rządową, szczególnie po zamachu majowym 
J. Piłsudskiego. Trudno jest mi też zgodzić się z twierdzeniem przejętym z opra
cowań sprzed 1939 r. autorstwa człowieka wywodzącego się z b. zaboru austriac
kiego, jakoby „fakt, iż niemczyzna zastana na Sląsku Cieszyńskim przez państwo
wość polską była nieliczna i odmienna w swej specyfice od górnośląskiej, sprav,ił,

iż region ten nie różnił się zasadniczo od irrnych części Polski"( s. 59). Owa specy
fika nie została określona. Odsetek ludności niemieckiej na śląsku Cieszyńskim
w okresie międzywojennym był natomiast większy niż w górnośląskiej części woje
wództwa śląskiego, które jako całość było najbardziej polskim z wszystkich woje

wództw ówczesnej wielonarodowościowej Polski. Ponadto właśnie na śląsku Cie
szyńskim, w Bielsku, doszedł do głosu Niemiecki Związek Narodowosocjalistyczny
w Polsce; przemianowany w 11,9·31 r. na Partię Młodoniemiecką i kierowany przez
zdecyaowanego hitlerowca R. Wiesnera. Powstanie tego ruchu w Polsce, i to właś
nie w cieszyńskiej części województwa· śląskiego ,(poaustrowęgierskiej), było zwią
zane najprawdopodobniej z faktem, iż międzynarodowa centrala ruchu narodowo
socjalistycznego po I wojnie światowej mieściła się w Austrii. Czy hasła „Polak
katolik", ,,Polonia semper fidelis", ,,katolicka Polska" 1(passim) były rzeczywiście
specyfiką stosunków tylko górnośląskich? Niezręczne wydają mi się w książce
niektóre określenia, np. ,,śląska ludność niemiecka", ,,śląska niemczyzna", ,,polski
Ślązak" (passim). Immanentną bowiem cechą pojęć „śląski", ,,Śląsk", ,,Slązak" jest
polskość. Dziwacznie brzmiałoby np. określenie „wielkopolska ludność niemiecka"
czy „wielkopolska niemczyzna". W książce B. Reinera bardzo cenne są liczne tabele

i· materiały statystyczne, m. in. na tematy narodowościowe (n>b. do rozdziału I i II
przydałyby się mapki). Zdarzają się jednak w nich takie czy inne niedokładności.
Z matematycznego punktu widzenia nie jest możliwe, by w ramach określonej
wielkości (chodzi o ogół ludności województwa śląskiego) liczba 1130-140 tys. stano
wiła ok. 150/o tej wielkości, a liczba Q00-210 tys. - ok. 160/o (s. 6 ·8 i przyp. 611 i 64,
podobnie na s. ·70 przyp. 71). Pomocna w tych sprawach mogła być książka J. żar
nowskiego (Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 197'3).

Konsekwencją przyjętego przez Autora (s. 95 przyp. 1'4) mało precyzyjnego 
kryterium postępowości (antyklerykalny stosunek do kościoła i religii) było zali
czenie stronnictw prawicowych do ugrupowań postępowych. Dlaczego pobieżnemu 
omówieniu i wyliczeniu niemieckich partii politycznych, różnorakich stowarzyszeń, 
organiza<:ji kościelnych i nawet wydawnictw związanych pośrednia z problemem 
narodowościowo-wyznaniowym (s. 160 nn.) nie towarzyszyło takież samo omówienie 
i wyliczenie polskich? w związku z rozważaniami Autora (s. 208) na temat przy
czyn samoograniczeń Sejmu Śląskiego w sprawach regulowania stosunku państwa 
do wyznań religijnych trzeba nadmienić, iż tzw. samoograniczenia dotyczyły też 
innych spraw i związane były z konkretną polityką władz centralnych wobec 
Sejmu Śląskiego, tworu niezmiernie niewygodnego szczególnie dla władz sanacyj
nych. Czy przyczyn braku natychmiastowego uregulowania granic diecezji przez 
Watykan po I wojnie światowej rzeczywiście należy szukać w nastawieniu anty
polskim, skoro konwencja genewska odraczała sprawę do czasu zawarcia konkor
datu z Polską (por. też taki sam problem zaolziański po 1938 r., s. 1Q5-137). 

Spośród uwag, jakie nasunęła lektura książki B. Reinera, nie sposób było 
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podzielić się wszystkimi z powodu braku miejsca. Być może okażą się one chociaż. 
w części pomocne w dalszej pracy Autora, będącego niewątpliwie specjalistą po
ruszonej problematyki. ,A trzeba przyznać, iż nie jest to problematyka łatwa. 
Dlatego też trud, jaki włożył Autor w jej opracowanie, zasługuje na uznanie, tym 
bardziej że podobnych opracowań po prostu nie posiadamy. 

Leonard Smol.ka 

J. J a  w o r s k a  - L i p s k  a, WSPOMNIENIA ZA:GŁĘBIANKI, oprac. i wstę
pem opatrzyła I. Kowalska, Warszawa 1977, PIW, ss. 55.2. 

J. Jaworska-Lipska (ur. ,19.05) nazwała swoje wspomnienia „księgą niezliczonych
nekrologów" ,(s. 531). Pochodziła z osiadłej w Zagłębiu <Dąbrowskim rodziny kie
leckiego rolnika, związanego odtąd z górnictwem. Ód młodych lat losy Autorki 
wspomnień zrosły się z ruchem komunistycznym. Pamiętnik doprowadziła do 
sierpnia 19ii6 r. Jej przynależność do ruchu komunistycznego zapoczątkował 
w 1924 r. akces do .związku Młodzieży Komunistycznej w Grodźcu. W późniejszym 
czasie Autorka wspomnień była pracownikiem placówki kulturalno-oświatowej 
,,Wiedza" przy Robotniczej Spółdzielni Spożywców Zagłębia Dąbrowskiego, kie
rownikiem Wydziału Kobiecego i członkiem egzekutywy zagłębiowskiego Komitetu 
Okręgowego Komunistycznej iFartii Polski oraz sekretarzem kilku innych komitetów 
okręgowych .(poznańskiego, pomorskiego, radomskiego, częstochowskiego i ł6'dz
kiego). Nielegalna działalność polityczna J. Jaworskiej-Lipskiej przerywana była 
kilkoma aresztowaniami, procesami politycznymi i więzieniami. !Poza murami róż
nych więzień Autorka wspomnień spędziła łącznie osiem lat życia, powracając 
zawsze do działalności politycznej. w latach 1933-19'34 była słuchaczem Rocznego 
Kursu Międzynarodowej Leninowskiej Szkoły w Moskwie, gdzie wykładowcą był 
m. in. jej mąż Ludwik Lipski, pochodzący z zagłębiowskiej rodziny komunistycz
nej. Po wybuchu II wojny światowej Autorka wyjechała do Białegostoku, a po
napaści Niemiec hitlerowskich na ZSRR przeniosła się do kołchozu Gannowka
w obwodzie saratowskim. Od jesieni •1,9,4!3 r. pracowała w ,Związku Patriotów Pol
skich, a po utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego była sekre
tarką · w Polskim Przedstawicielstwie PKWN ,(później w ambasadzie polskiej)
w Mos•kwie. Po powrocie do kraju J. Jaworska-Lipska pracowała w centralnym
aparacie PPR.

Przy pisaniu wspomnień pomocne lbyły Autorce niektóre materiały archi
walne i prasowe oraz opracowania historyczne związane z polskim ruchem robot
niczym. Fakt, iż nie piastowała ona pierwszoplanowych stanowisk w tym ruchu 
i wśród Polonii w ZSRR, rzutuje niewątpliwie na wartość poznawczą wspomnień. 
Niemniej jednak oddają one mentalność rudzi związanych z ruchem komunistycz
nym i ilustrują niezliczonymi przykładami warunki działania tego ruchu w Polsce 
w okresie międzywojennym. Pokazują też życie codzienne Polaków w ZSRR w okre
sie wojny. Wszystkie te sprawy przedstawiła Autorka przez pryzmat doświadczeń 
własnych i najbliższych osób, unikając komentarzy post factum i ograniczając się 
do faktów. Szczególnie interesujące są we wspomnieniach opisy działalności Autor
ki, charakterystyki rodziny Lipskich, współwięźniarek, działaczy itp. 

W niektórych fragmentach pamiętnika czytelnik chciałby dowiedzieć się czegoś 
więcej o przedstawianych sprawach w szerszym kontekście ogólnopolitycznym, i to 
zarówno jeśli chodzi o sytuację w państwie polskim i międzynarodową, jak i w pol
skim oraz międzynarodowym ruchu robotniczym. Szkoda np., iż .Autorka nie roz
winęła treści rozmów z mężem wspominającym okres kierowania KO KPiP na 
śląsku (jesień 19128 r.), i to tym bardziej że Ludwik Lipski gromadził materiały 
do pracy doktorskiej w Moskwie na temat panowania monopoli na Górnym Sląsku 
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i że sformułował pod adresem rządu polskiego słuszny skądinąd zarzut, iż mało 
zrobił, ,,by zbliżyć Slązaków do Polski" (zob. s. 199-200). Jednakże według wspo
mnień „odrębna administracja, sejmik ·śląski, sądownictwo stosujące kodeks nie
miecki utwierdzały Ślązaków w przekonaniu o pewnej samodzielności, »inności« 
niż reszta kraju. Nawet ich zarobki były wyższe niż Zagłębiaków". Ten fragment 
wspomnień jest szczególnie rriało jasny i wymagałby szerszego komentarza. Jest 
tak tym bar,dziej, że K,PP stała się zdecydowanym obrońcą autonomii i miała cza
sowo w Sejmie. Sląskim swoich posłów 1• Szerzej należy też patrzeć na ową „inność" 
ludności polskiej na Sląsku. O zróżnicowanM mentalności Polaków w Polsce okresu 
rńiędzywojeąnego, różnorakich uprzedzeniach etnicznych trzeba mówić wielopłasz
czyznowo (nie tylko o zróżnicowaniu międzyzaborowym, ale również wewnątrzzabo
rowym). Trudno przypuścić by dla zbliżenia Slązaków do Polski KPiP postulowała 
zrównać sytuację materialno-bytową robotników górnośląskich z położeniem robot
ników byłego zaboru rosyjskiego, co zdaje się sugerować Autorka wspomnień. 
Zresztą pierwotne hasło KPP o „samookreśleniu Sląska" umieszczał L. Lipski 
w przewidywaniu rewolucji, która, o ile wybuchłaby jednocześnie w Polsce 
i w Niemczech, spowodowałaby, iż sprawa przynależności Sląska przestałaby być 
zagadnieniem politycznym. Całość myśli politycznej K!PP w sprawie narodowej 
i autonomii śląskiej należy niewątpliwie rozpatrywać ewolucyjnie i w aspekcie jej 
programu rewolucyjnego. 

Szkoda też, iż nie uzyskaliśmy we wspomnieniach szerszych refleksji na temat 
np. ,,mniejszości" i „większości" w IKPP w związku z tzw. błędem majowym, 
jednolitego· frontu antyfaszystowskiego, uchwały o rozwiązaniu KPP, spraw zwią
zanych z powstaniem Krajowej Rady Narodowej, PKWN, Rządu Tymczasowego 
i Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Mimo tych luk wspomnienia J. Ja
worskiej-Lipskiej są cennym przyczynkiem źródłowym dla badacza zajmującego 
się obliczem politycznym II Rzeczypospolitej. Wspomnienia zawierają szczególnie 
dużo wiadomości o terenowej działalności ruchu komunistycznego w Polsce między
wojennej. 

Leonard Smolka 

M. M u r e k, Z •RiART STRONNICT,WIA DEMOKRATYCZNEGO W REGIONirE os 

WĘG'IJA r•sTA!LI 193'7-H�74 (Seria historyczna terenowych organizacji Stronnictwa 
Demokratycznego, it. Irll), Warszawa 1977, ss. 208. 

Dzieje największej w kraju wojewódzkiej organizacji Stronnictwa Demokra
tycznego wzbogaca kolejny tom tej serii. Praca składa się ze wstępu Autora 
i 8 rozdziałów. Zwięzła charakterystyka ·specyficznych warunków społeczno-poli
tycznych i gospodarczych w woje�ództwie śląskim w latach 19'.2'2-19·37', jak rów
nież nawiązanie do sytuacji w kraju po uchwaleniu konstytucji w kwietniu 19,35 r. 
jest w rozdz. I punktem wyjściowym przeds-tawienia genezy powstania klubów 
demokratycznych i później zaczątków Stronnictwa Demokratycznego „na · terenie 
Sląska Górnego i Cieszyńskiego oraz Zagłębia Dąbrowskiego". 

Tendencje do zorganizowania się postępowej inteligencji polskiej znalazły 
wyraz w utworzeniu 16 X 1937 r. pierwszego Klubu Demokratycznego w Warsza
wie. :25 XI 11937 r. powstaje KD w Bielsku i 31 III 1938 r. w Katowicach. Kra
jowy zjazd _przedstawicieli KD, odbyty ·12 VI 1938 r. we Lwowie, postanawia 
utworzyć Stronnictwo Demokratyczne. Po tym przełomowym dla SD wydarzeniu 

1 Zob. H. R e c h o w icz, Sejm Sląski 1922-1939, wyd. 2 zmienione 
rzone, Katowice 1971, passim. 

rozsze-
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założono jeszcze KD w Sosnowcu z filią w Dąbrowie Górniczej (23 VI 19,38) 
i w Pszczynie-Kobioq:e (XI 1938). Intensywne prace nad realizacją postanowienia 
zjazdu lwowskiego doprowadziły do zebrania organizacyjnego Koła SD w Kato
wicach-Mieście (7 )Ol 1938), zatwierdzenia przez Prezydium ZG SD struktury 
organizacyjnej okręgu śląskiego i powstania dalszych kół. SD w Bielsku, Sosnow
cu, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej i Bo·guminie-Karwinie. Zjazd Założycielski 
w Warszawie 015-16 IV 1939), nazywany I Kongresem SD, uchwalił Deklarację

programową i statut organizacyjny. W rozpoczynającej się działalności SD w woj. 
śląskim dominowały sprawy stosunków polsko-niemieckich. 

Po agresji hitlerowskiej na Polskę, bohaterskiej obronie wielu miejscowości 
woj. śląskiego przez żołnierzy polskich, powstańców śląskich i harcerzy, nastał 
okupacyjny terror. Działalność KD i SD zanikła. Jedynie bielskie ogniwo SD 
prowadziło ograniczoną pracę konspiracyjną przez cały okres okupacji (rozdz. II). 

Po wyzwoleniu powstaje duże wojewódz·two śląsko-dąbrowskie, obejmujące 
(od 1'9 III 1'945 r.) także część ziemi opolskiej. Pełnomocnik Zarządu Głównego SD 
na okręg śląsko-dąbrowski ogłasza apel w prasie i podejmuje działania organi
zacyjne. Powstały w marcu 1g45 r. tymczasowy Zarząd Wojewódzki ęD wydaje 
odezwę do obywateli województwa. Organizuje się wiece, zebrania publiczne, roz
daje ulotki i ukazuje cele polityczne SD. Pierwsze Koło Miejskie SD powstało 
w Chorzowie już w lutym 19145 r. Pod koniec tego roku wojewódzka organizacja 
SD obejmuje swoim działaniem prawie wszystkie miasta i powiaty okręgu śląsko
-dąbrowskiego. W dwa lata później osiąga ,liczbę ok. 9 tys. członków. Tworzy się 
również ogniwa Związku 1Młodzieży Demokratycznej, działające od 1'945 r. do 
kongresu połączeniowego organizacji młodzieżowych w 1948 r. i utworzenia Związku 
Młodzieży Polskiej. 

W rozdziale III Autor kreśli drogę rozwoju organizacyjnego S'D i ukazuje 
różne formy jego działalności politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej 
w okreśach, które wyznaczają lata 1945,.......,19418, 19·49-1950 i 1951-1955. Okres drugi 
rozpoczyna wzmianka o III Zjeździe Wojewódzkim SD, odbytym w marcu l!M9 r., 
tj. u progu planu 6-letniego. W 1950 r. nastąpiły zmiany terytorialne i organiza
cyjne. Utworzono woj. opolskie i zmieniły się granice woj. katowickiego. W lipcu 
Hl50 r. wielu członków byłego Stronnictwa Pracy zasiliło szeregi SD. W 1. -Hl51-

ca 1955 nastąpił spadek aktywności komitetów i kół SD. Podjęta decyzja o likwidacji 
kó"ł zakładowych spowodowała znaczne oqniżenie liczby I członków i jednocześnie 
grupowanie w szeregach SD, zgodnie z jego założeniami, miejskich warstw po
średnich, a więc inteligencję pracującą, rzemiosło i innych pracowników sfery -
usługowej. Rezygnacja OK SD w 1953 r. z szerszej działalności wśród inteligencji 
na rzecz rzemiosła przyczyniła się do dalszego ubytku członków. W Hll55 r. orga
nizacja wojewódzka SD w woj. katowi�kim liczyła 3570 członków. Była to naj
niższa liczba członków w 

0

pow"ojennym okresie działania tej organizacji. 
Proces odnowy sił SD opisywany w rozdz. 'IV rozpoczął się w latach 1955-

1956. Wzrasta liczba członków, powstają nowe koła i organizuje się Koła Mło
-:

dych SD. Uchwalone na VI Kongresie SD 1(15-18 I -1958) założenia programowe 
otwarły nowy etap współdziałania SD w budowie ustroju socjalistycznego w kraju. 
Zmieniają się formy pracy wewnątrzorganizacyjnej, wzrasta aktywność kół i roz
wija praca propagandowo-szkoleniowa. Współpraca międzypartyjna staje się przed
miotem specjalnej uwagi. Po 19'60 r. następuje okres najsilniejszego rozwoju 
organizacyjnego SD w woj. katowickim. ·9 VII 1965 r. zintegrowano koła młodych .. 
W 1974 ·r. katowicka organizacja SD liczy 10 703 członków skupionych w _ kołach 
środowiskowych. z powszechnym zrozumieniem i poparciem członków SD spotkały 
się wytyczne VI Zjazdu i I Krajowej Konferencji P.Z·PR. Wprowadzone w woje
wódzkiej organizacji SD nowe formy pracy polityczno-organizacyjnej przej a wiały 
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się szczególnie w działalności społeczno-zawodowej, ekonomicznej i ideowo-wycho
wawczej. W krótkiej nocie opisano pracę Komisji Rewizyjnej w I. 1945�Hl74 
i Wojewódzkiego Sądu Partyjnego. 

Rozdz. V poświęcony jest udziałowi S'D w pracach Wojewódzkiej Rady Na
rodowej w Katowicach, począwszy od pierwszego jej posiedzenia (8 V 1945). Autor 
omawia tematykę sesji, zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego woj. kato
wickiego, informuje o pracy radnych, członków S'D, w pracach Prezydium WRN, 
w organach rad narodowych oraz w klubach i grupach radnych. W końcowej części 
rozdziału przedstawia wykazy członków Klubu Radnych SD przy W'RN w Kato
wicach z kadencji w latach 11945�19i73 oraz pierwszych radnych, członków SD, 
działających w 1945 r. w 13 miastach woj. śląsko-dąbrowskiego. 

Zasadnicze problemy, występujące w pracach wojewódz,kiej organizacji SD 
w aktualnej sy•tuacji kraju i województwa, znajdują żywy oddźwięk na woje
wódzkich zjazdach delegatów SD, prezentowanych w rozdz. VI. Starannie przy
gotowany I Zjazd Delegatów SD okręgu śląsko-dąbrowskiego t:!4----125 xcr: 194'5 r. 
był ważnym wydarzeniem politycznym. Do IV Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów 
SD w 1950 r. wnioski zjazdowe określano mianem rezolucji. Okres bezzjazdowy, 
spowodowany regresem polityczno-organizacyjnym SD, trwał do 19 VI 195'5 r. 
W tym dniu obradował V Wojewódzki Zjazd Delegatów SD. Padły na nim słowa 
krytyki stanu organizacyjnego SD. W sformułowanej po raz pierwszy nie rezolucji, 
lecz uchwale Zjazdu zawarto najważniejsze wskazania, zmierzające do poprawy 
sytuacji organizacyjnej. Następne wojewódzkie zjazdy delegatów S'D od VI (16 VI 
1957) do XI (111 V 19,74) odbyły się w atmosferze odnowy i ak·tywizacji życia poli
tycznego. Uchwały tych zjazdów wytyczały kierunki pracy dla wojewódzkiej orga
nizacji SD w Katowicach. Od '196.1 r. ważną rolę spełniają organizowani; co 4 lata 
konferencje przedkongresowe. Tabelki statystyczne, wykazujące ważniejsze dane 
z wojewódzkich zjazdów SD w Katowicach i ruch organizacyjny w okresie tych 
zjazdów, uzupełniają zasadniczy materiał zawarty w tym rozdziale. W jego koń
cowej części zamieszczono składy osobowe 112 Prezydiów WK S'D w Katowicach 
z 1. 1945-19,74, wykazy przewodniczących (do 1973 r.), sekretarzy (do 1976 r.) i za
stępców sekretarzy WK SD (do 19 175 r.). 

Rozdział VII wypełniają noty 'biograficzne ·a przewodniczących WIK SD w Ka
towicach, 4 jego sekretarzy i 3 posłów do Sejmu PRL. Na dalszych stronach 
widnieją imiona i nazwiska 3 posłów z ramienia SD do KR.IN w 1. 1945'--1946,. 
19 posłów, człon•ków SD, wybranych w . okręgach wyborczych woj. katowickiego 
do Sejmu PRL w 1. 119�7-19172, członków SD z woj. katowickiego powołanych 
do pełnienia funkcji we władzach naczelnych Stronnictwa w 1. 1945-H}73 ora� 
70 pierwszych działaczy SD z 1. 1944:---a.945. 

W ostatnim rozdziale podano daty ważniejszych wydarzeń organizacyjnych. 
i politycznych omawianego okresu, następnie skróty i bibliografię wykorzystanych 
materiałów, na końcu 5 ilustracji. 

Publikacja zasługuje na wysokie uznani.:;. Jego uzasadnienie jest zawarte 
w opisowej i rejestracyjnej treści, utrwalającej fakty zestawione w sposób rzeczowy 
i uporządkowany, często na podstawie niełatwo dostępnych i niepełnych mater.iałów. 
Książka wyszła spod pióra jednego z pierwszych i długoletnich działaczy SD na Gór
nym Ślą•sku. Niekompletność materiałów archiwalnych sprawiła, że Autor uważa swoją 
pracę za szkic monograficzny działalności organizacyjnej i politycznej aktywu KD 
i SD na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Z lektury wynika, że Autor 
uczynił bardzo wiele, aby prezentowana publikacja stała się jak najlepszym, udoku
mentowanym przeglądem dziejów wojewódzkiej organizacji SD w Katowicach. 

Antoni WróbeL 
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STUDIA NAD FsASZYZM>EM I ZBRODNI:Aa'J)I HITI.JEROWSKI:1VII, pod red. 
K. Joncy, t. II �Acta Universitatis ·Wratislaviensis, No .281) Warszawa-Wrocław 19,76.

Drugi tom Studiów nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi prezentuje z tego
zakresu badań niektóre tematy badawcze prowadzone w ostatnich latach we Wro
cławiu, Szczecinie i Olsztynie. 

Artykuły i rozprawy zawarte w tym tomie skupiają się wokół kiJ..ku grup tema
tycznych, z których na czoło wysuwają się zagadnienia hitlerowskiego prawa przy
musowego zatrudnienia Polaków na terenie Rzeszy i na tzw. ,,ziemiach włączonych" 
do Niemiec oraz problematyka związana z istnieniem i funkcjonowaniem obozów 
hitlerowskich na Ziemi Szczecińskiej i Śląsku. Dopełnieniem badań tych dwu zagad
nień są artykuły- podejmujące kwestię odpowiedzialności za deportacje i stosowanie 
pracy przymusowej, a także podstaw prawnych ekstradycji zbrodniarzy wojennych. 
Osobną tematycznie część Studiów stanowią przyczynki i materiały .dotyczące dziejów 
partii NSDAP i przemian hitlerowskiej ideologii w okresie poprzedzającym wybuch 
II wojny światowej. 

Badania nad hitlerowskim prawem, a szczególnie nad specjalnym prawem dla 
Polaków, prowadzone są w naszym kraju od niedawna. We wcześniejszych opraco
waniach na temat położenia Polaków zatrudnionych przez hitlerowskiego okupanta, 
które ukazywały się do polowy lat sześćdziesiątych, albo nie przywiązywano większej 
wagi do oceny sytuacji prawnej zatrudnionych, albo też, wychodząc z twierdzenia 
o bezprawiu panującym w czasie okupacji, nie poddawano analizie obowiązującego
Polaków hitlerowskiego systemu prawnego. Tymczasem ranga, jaką Niemcy w okre
sie okupacji na.dały prawu o pracy przymusowej !Polaków, wskazuje na wielkie
znaczenie tego prawa w realizacji hi'1:lerowskich celów wojennych, pozwala ponadto
określić pozycję, jaką wyznaczono Polakom na czas wojny, i wreszcie ujawnia
w jeszcze jednej dziedzinie barbarzyńskie metody i środki zastosowane przez
Niemcy wobec podbitego narodu.

Tom otwiera artykuł H. Szurgacza pt. Charakterystyka prawa przymusowego

zatrudnienia Polaków w Rzeszy i na tzw. terenach włączonych do Rzeszy 1939-1945.

Autor postanowienia prawne dotyczące Polaków ocenił jako swego rodzaju „anty
prawo" i „zaprzeczenie osiągnięć · cywilizacji europejskiej z pocz. XX wieku", 
stwierdził jednak, że odpowiadają one cechom przypisywanym prawu w naukach 
o państwie i prawie. Po niezbędnym wyjaśnieniu w świetle tego prawa określenia
„Polak" H. Szurgacz scharakteryzował następnie prawo przymusowego zatrudnienia
m. in. od strony czasu prac:y, opłaty za pracę oraz jako systemu represjonowania
·polaków.

W artykule E. Jędrzejewskiego w centrum uwagi znalazły się zagadnienia
hitlerowskiej polityki przymusowego zatrudnienia Polaków na terenie Śląska i na
ziemiach włączonych do Rzeszy; B. Koziełło-Poklewski natomiast skupił się na ba
daniach od strony ilościowej rozmiarów przymusowego zatrudnienia obywateli pol
skich w gospodarce Prus Wschodnich. Badania nad problematyką pracy przymuso
wej w czasie II wojny świat-Owej na Pomorzu Zachodnich, !Ziemi Lubuskiej, a prze
de wszyst·kim na terenie Górnego i Dolnego Śląska, doczekały się już odrębnych
monografii i opracowań. Artykuł B . .Koziełło-Poklewskiego jest pierwszą rozprawą
poświęconą temu zagadnieniu w Prusach Wschodnich. Wiadomo, że brak rąk do
pracy w okresie międzywojennym był stałym dokuczli.:..rym problemem w go·spo
,darce tej prowincji, a wybuch wojny i pobór do wojska ów deficyt jeszcze pogłębił.
Na podstawie szczegółowej analizy pozostałego niemieckiego materiału statystycz
nego B. Koziełło-Poklewski dowiódł, iż wśród przymusowo zatrudnionych robotni
ków cudzoziemskich - cywilnych i jeńców wojennych - najliczniejszą grupę sta
nowili Polacy; ich liczba w drugiej połowie 1944 r. przekroczyła 145 tys. Autor
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zaznaczył jednak, że przymusowo zatrudnionych na tym obszarze obywateli pol
skich było znacznie więcej; brak danych nie pozwolił uwzględnić ,Polaków z sześciu 
filii obozu koncentracyjnego w Stutthofie pracujących w Prusach Wschodnich. 

Kontynuacją problematyki crbozowej, zainicjowanej w I tomie Studiów, jest 
artykuł B. Frankiewicza o obozach koncentracyjnych istniejących w latach 1939-
1945 na Ziemi Szczecińskiej oraz artykuły B. Cybulskiego i IP. Dunina. Ośrodek 
wrocławski prowadzi badania zmierzające do pełnego wyjaśnienia roli i miejsca 
w hitlerowskiej poUtyce eksterminacyjnej na Sląsku obozu koncentracyjnego 
w Gross-Rosen, a zwłaszcza ustalenia liczby i lokalizacji licznych jego filii. B. Cy
bulski zajął się problemem ludności żydowskiej w aspekcie jej pochodzenia, warun
ków życia i traktowania w filiach obozu Gross-Rosen, i to nie tylko z obszaru 
Śląska, ale także z filii położonych na terenie dzisiejszej NRD i CSRS. P. Dunin 
natomiast przedstawił genezę i rozbudowę filii obozu w Miłoszycach w b. pow. 
oławskim. Więźniowie z tego· obozu pracowali w zakładach należących do koncernu 
Kruppa. Procesowi likwidacji -obozu w Gross-Rosen, największej katowni hitlerow
skiej w tym rejonie Polski, został poświęcony artykuł A. Koniecznego. 

W więzieniach i obozach koncentracyjnych na śląsku znaleźli się więźniowie 
z wszystkich okupowanych przez Trzecią Rzeszę państw Europy. Losy obywateli 
francuskich i belgijskich,· którzy w -wyniku akc-ji hitlerowskich władz okupacyj
nych, zwanej „Nacht und Nebel" (NN), zostali deportowani do śląskich więzień 
i obozów, przedstawił J. de la Martinier w artykule o deportowanych kobietach NN 
z więzienia karnego w Jaworze. Wstęp do tego artykułu, znacznie przybliżający 
czytelnikowi francuskiego Autora i wyjaśniający jego osobiste związki z przed
stawianą problematyką badań, napisał redaktor Studiów K. Jonca. 

;przedmiotem rozważań ,A. Basaka stała się kwestia odpowiedzialności inspira
torów, organizatorów i kierowników systemu ·pracy niewolniczej, m. in. F. Sauckl�, 
A. Speera, R. Leya, H. Goringa, E. Milcha oraz przedstawiciela wielkiego przemysłu
A. Kruppa, za deportacje i stosowanie pracy przymusowej ludności cywilnej obsza
rów okupowanych. Centralne zagadnienie II tomu Studiów - problem pracy przy
musowej - zyskało dodatkowy walor w postaci analizy aktów o:skarżenia i wY
roków Międzynarodowego Trybunału Wojennego dotyczących sprawców eksploa
tacji cudz-oziemskich robotników. Nie tylko akty oskarżenia, ale i analizowane
przez A. Basaka argumenty bbrony ujawniły zbrodnicze metody stosowane przez
hitlerowskie Niemcy wobec ludności okupowanych obszarów.

,Zagadnienie podstaw prawnych ekstradycji zbrodniarzy wojennych omówiła 
T. Kegel. W artykule zostały przedstawione postanowienia międzynarodowe i pralc
tyczne działania sprzymierzonych w kwestii ścigania, sądzenia i karania zbrodnia
rzy wojennych, wsparte polskim materiałem prawnym.

Omawiany tom zamykają opracowane przez A. Maciejewskiego interesujące 
i nie znane dotychczas materiały zgromadzone w AAN w Zespole: K?nsulat Gene
ralny RP w Monachium. Dokumenty polskiej służby konsularnej pochodzą z lat 
1922-10014, _ a ich treść koncentruje się wokół rozwoju partii hitlerowskiej i ideologii 
NSDAP potraktowanego na tle bawarskiego separatyzmu. 

Innego etapu hitlerowskiej ideologii, zwłaszcza doktryny politycznoprawnej, 
dotyczą artykuły H. Wołana i K. Jasika. H. Wolan przeprowadził analizę ustaw 
i aktów normatywnych związanych z procesem ,;ujednolicania" społeczno-politycz
nego Trzeciej Rzeszy w. okresie puczu Rohma. K. Jasik natomiast przedstawił po
glądy profesora prawa publicznego, filozofii prawa i prawa narodów G. Walza. 
W latach 11933--lg:3'9 G. Walz pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
i przyczynił się do tego, że „ujednolicanie" wkroczyło także w sferę szkolnictwa 
wyższego. 

Drugi tom Studiów nad faszyzmem i zbrodniami hitierowskimi stanowi dalszy 
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,krok w postępujących badaniach nad doktryną politycznoprawną faszyzmu, nad 
założeniami i realizacją polityki eksterminacyjnej wo'bec .Polaków. Szczególnie cenne
są badania hitlerowskiego prawa, w tym głównie opracowanego w czasie wojny 
specjalnego systemu świadczenia pracy przymusowej na rzecz Trzeciej Rzeszy przez: 
okupowane narody. W odniesieniu do Polaków tzw. ,,szczególne prawo pracy" zmie
rzało do maksymalnej eksploatacji i wyniszczenia narodu polskiego. 

Badania nad przymusowym zatrudnieniem Polaków pozostają w ścisłym 
związku z badaniami gospodarki wojennej hitlerowskich Niemiec. Całościowe wy
jaśnienie zjawiska pracy przymusowej robotników-cudzoziemców w czasie wojny 
jest przedsięwzięciem ogromnie ważnym. Wyniki tych badań, jak już dzisiaj można 
sądzić, mogą jednocześnie stać się naukową polemiką z tezami historiografii RFN 
o wyłącznie ekonomicznym charakterze pracy przymusowej. Upowszechnia ona
nadto pogląd, iż sytuacja prawna Polaków tylko w szczegółach różniła się od sy
tuacji robotników innych narodowości, w tym ·także robotników niemieckich. 

Teresa Kulak 

,,STUDIA ŚLĄSKiiE", Seria Nowa, t. XXX, Opole 1976, ss. 4!14. 

Kolejny, już trzydziesty, tom nowej serii „Studiów Sląskich" rnzpoczyna arty
kuł K. Joncy poświęcony zmarłemu w końcu 19'75 r. profesorowi Józefowi Kokotowi, 
redaktorowi „Studiów" i dyrektorowi Instytutu Sląskiego w Opolu, oraz biblio
grafia jego prac zestawiona przez E. Wyglendę. 

Dział artykułów zawiera 10 prac, dział miscellaneów i materiałów 4. Z tych 
14 pozycji 12 dotyczą XJIX w. (.cto 1914 r.), i - lat 1919-19;21, 4 - okresu 1922-
1,939, 3 - okresu II wojny światowej (w tym dwa przebieg-u działań wojennych 
na Śląsku w 1945 r.), 2 - dziejów Śląska po :194·5 r., wreszcie jedna to inwentarz: 
archiwalny. Przewaga dziejów najnowszych jest więc, jak widać, zdecydowana. 
z zespołu autorskiego niemal po równi reprezentowane są Wrocław 06 pozycji) 
i Opole (5), reszta to autorzy z Brzegu �2), Kia.towic i Gliwic. Awans ośrodka 
opolskiego jest wyraźny. Prace są różnej objętości, od jednego do prawie trzech 
arkuszy, przeciętnie przekraczają nieco półtora, niektóre zyskałyby nieco na skró
ceniu. Granica między artykułami i miscellanami jest dOść płynna, np. praca 
Joncy pasowałaby bardziej do drugiej grupy. 

Tematycznie widać w tomie znaczne zróżnicowanie, pojawia się więc historia 
gospodarcza, dzieje dyplomacji, ideologii, wojny i inne, mniejsze niż kiedyś miejsce 
zajmuje historia ruchu polskiego. Geograficznie mowa jest o całym śląsku, wyjąt
kowo o zjawiskach z historii Niemiec. Autorzy sięgają do różnych źródeł, regułą 
jest opieranie. się na materiałach nie drukowanych. Przy takich czy innych drob
niejszych uwagach poziom prac należy ocenić jako wysoki. 

/ M. Pater zajął się biskupem wrocławskim Diepenbrockiem. Wspomniany był
on wielokrotnie w polskiej litera-turze historycznej, nawet w podręcznikach, ale 
na podstawie jednej jedynej jego wypowiedzi powtarzano stale to samo o jego 
propolskim nastawieniu. Autor w swoich szczegółowych rozważaniach, opartych 
na nowych przekazach, rozwiewa tę legendę, stwierdzając, że krytyka germanizacji 
wynikała z przekonania o jej nieskuteczności, a Język polski miał służyć nawet do 
zwalczania ruchu polskiego. Inną jest jednak rzeczą, że takie stanowfako w rzeczy
wistości mogło pomagać ludności polskiej. 

M. Cygański przedstawił politykę Wielkiej Brytanii wobec Górnego Sląska
w latach 1919-1920. O polityce tej pisano już od dawna, koncentrując się jednak 
zwłaszcza na okresie konferencji paryskiej, -ostatnio rozszerzając zagadnienie także 
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przerwy nie sięgały kilk!u lat, można by przygotowywać zeszyty co dwa, a nawet 
trzy lata (dobrym wzorem w ,tym zakresie służyć mogą np. ,,Szkice Legnickie"). 

Nieraz już podkreślaliśmy - i tym razem czynimy to z satysfakcją - że w ca
łym regionalnym ruchu wydawniczym Opolszczyzny wysuwa się na czoło osoba 
F. Hawranka (członka Redakcji od t. 1). Jego zapobiegliwość, doświadczenie, wy
trawne pióro (autor wielu artykułów, zwłaszcza w pierwszych tomach, czym nie
wątpliwie przyczynił się d.o „roz,kręcenia pisma") odegrały także w .wypadku „Gło
su Olesna" szczególną rolę, decydującą o powodzeniu pisma.

Utrzymany został zaproponowany czytelnikowi w pierwszym zeszycie popular
nonaukowy charakter publikacji, jak również zasadnicze jego działy, a mianowicie: 
„Z przeszłości", ,,Sylwetki i wspomnienia" (w pierwszych zeszytach zatytułowany 
,,Synowie ziemi oleskiej") oraz „W (Polsce Ludowej". Wyrazem dojrzewania „Głosu", 
jak również uwzględniania przez Redakcję potrzeb i postulatów czytelników, było 
wprowadzenie od t. 7 także rubryki „Nasza wieś" (prezentacja w każdym numerze 
innej wsi ziemi oleskiej) oraz rubryki „Nasze środowisko przyrodnicze" i stałego 
felietonu pt. ,,Książka życzeń i zażaleń". Innym wyrazem zmian w koncepcji pisma 
było zaniechanie tego, począwszy od t. 8, aby zawartość każdego tomu była „przy
porządkowywana jakiemuś naczelnemu problemowi czy wiodącemu zagadnieniu" 
(t. ,a, s. 15). Poprzednio Redakcja profilowała tematycznie pos-zczególne zeszyty
„Głosu Olesna", np. z okazji 25-lecia 'PiRL (t. 4), 50 rocznicy III powstania śląskiego 
(t. 6) czy 50 rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech (t. 7). 

W sposób wyraźny dostrzec można udane wysiłki Redakcji w celu pozyskania 
nowych piór, co na ogół równoznaczne było z rozszerzeniem wachlarza podejmowa
nej przez pismo problematyki (nie wykraczającej jednak poza sprawy oleskie). 
Godny podkreślenia jest -także fakt, że wszystkie bez wyjątku tomy cechuje sta
ranna. szata graficzna (utwardzona, laminatowana, z kolorowym herbem miasta 
okładka), ciekawy, trafnie· dobrany maieriał ilustracyjny, niezły papier itp. 

Zestaw tematyczny oraz walory popularyzatorskie i merytoryczne ma\eriałów 
najnowszego rocznika uzasadniają w trafny ,sposób pozytywną ocenę w odniesieniu 
do całości wydawnictwa. Trudno, rzecz jasna, pokusić się o szczegółową ocenę 
zamieszczonych w t. 9 prac, jest ich bowiem w sumie aż m. Ograniczymy· się tylko 
do ogólniejszych uwag. W dziale „Z przeszłości" znajdują się 4 artykuły poświęcone 
dziejom hutnictwa szkła w Oleskiem, udziałowi ochotników z ziemi oleskiej w po
wstaniu styczniowym, szkolnictwu średniemu i zawodowemu na tym terenie od 
XIX w. do 1939 r. oraz organizacjom kobiecym we wsi Kadłub Wolny w latach 
1910-1939. W rubryce „Nasza wieś" dokonano tym razem prezentacji wsi Zębowce 
(historia, problemy współczesne), natomiast w kolejnym dziale „Sylwetki i wspom
nienia" zamieszczono trzy prace: krótkie biogramy osadników wojskowych w Ole
skiem (jest to kontynuacja z poprzednich roczników), wspomnienia· z pierwszych 
miesięcy w wyzwolonym Oleśnie pracownika Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
(E. Paligi) oraz życiorys zmarłego niedawno działacza Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Oleskiej A. Szpora. 

Historii i sprawom Oleskiego w Polsce Ludowej poświęciło swe· pióro aż 10 auto
rów. Zakres podjętych <tematów jest bardzo szeroki, od przedstawienia bitwy o zie
mię oleską w 1945 r., poprzez omówienie ·początków gospodarki powiatu po wy
zwoleniu, gospodarki komunalnej miasta, niektórych spraw związanych z prze-
mysłem, rzemiosłem, rolnictwem, oświatą pierwszych lat po wyzwoleniu oraz przy-
gotowaniem szkolnictwa oleskiego do nowej reformy szkolnej, na sprawach kultury 
skończywszy. Dział „Nasze środowisko przyrodnicze" (2 prace) oraz wspomniany 
felieton zamykają rocznik. 

Zarówno proporcje pomiędzy historią regionu do 1945 r. a okresem Polski Lu-
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<lowej, jak i urozmaicona problematyka za,sługują na f)ełną aprobatę. Choć nie 

wszystkie prace - rzecz zrozumiała - odznaczają się jednakowo wysokimi walo

rami merytorycznymi, przejrzystością i precyzją języka, to jednak we wszystkich 

dostrzec można dążność Autorów, na miarę doświadczeń i umiejętności, do rzetel

nego przedstawiania podjętej problematyki. 

Bez wątpienia paroletni dorobek „Głosu Olesna" w zakresie badań nad prze

szłością i teraźniejszością ziemi oleskiej stanowić już może, łącznie z ogłoszonymi 

w 1966 r. Szkicami i materiałami z ziemi oleskiej, znakomitą podstawę do podjęcia 

trudu napisania monografii miasta i ziemi oleskiej. 

Romuald Gelle,s 

•




