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Z. B a  g n i e  w s  k i, SPOŁECZNOŚCI MYŚLIWSKO-RYBACKIE W OKRESIE
OD IX DO III TYS. P.N.E. NA TERENIE POLSKI POLUDNIOWO-ZACHODNIE.T 
(Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A. Nr 201, Wrocław 1979> 
ss. 165, ryc. 64). 

Autor specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących okresu mezolitu w Polsce> 
szczególnie w Polsce południowo-zachodniej. Niniejsza publikacja jest kolejną pracą. 
z tego zakresu, ujmującą syntetycznie okres mezolitu od przełomu plejstocenu 
i holocenu, tj. około 8300 lat p.n.e. do początku okresu subborealnego, tj. 3500-3000, 
lat p.n.e. Obszar, którym interesuje się Autor, to Dolny Śląsk posz.erzony od zachodu 
o część Lużyc, od północy o południową część Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, od'
wschodu o zachodnią krawędź Opolszczyzny. Opracowanie obejmuje trzy spośród
pięciu wydzielonych na terenie Polski południowo-zachodniej społeczności myśliw
sko-rybackich, a więc grupę protokomornicką, kulturę komornicką i janisławick�
pomijając grupę chojnicko-pieńkowską i kundajską.

Pierwszy rozdział stanowi =stęp zawierajE\C,Y m.in. informacje o celu pracy, 

historię oraz aktualny stan badań. Wielokulturowy materiał źródłowy porządkuje 
systematyka typologiczna. Każdy typ i podtyp przedstawiony jest na ilustracji. 

Trzy kolejne rozdziały dotyczą kultur mezolitycznych wydzielonych na obszarze 
Polski południowo-zachodniej. Sz.czególnie duźo uwagi poświęcono grupie proto
komornickiej, wydzielonej po .raz pierwszy przez Autora tylko dla tej części Polski. 
Kultura komorni<eka i janisławicka są wydzielane na pozostałych obszarach Polski, 
na Dolny Śląsk przybyły w ramach penetracji nowych, dogodnych terenów łowiec
kich. 

Grupa protokomornicka jest najstarsza na Dolnym Śląsku i poprzedza kla
syczną fazę kultury komornickiej. Zespól ten wykazuje znaczne podobieństwo do 
inwentarzy komornickich, ale obok tego widoczna jest spora ilość składników na
wiązujących do wyrobów schylkowopaleolitycznych. Inwentarz protokomornicki zo
stał opracowany szczegółowo w poszczególnych kategoriach wytworów krzemien
nych. Przedstawione zostały także obiekty nieruchome - palenisko, szałas. Zasięg. 
grupy p.rotokomornickiej wyznaczają od północy Wzniesienia Zielonogórskie, od 
wschodu dolina Odry, od zachodu dolina Bobru, a od południa Wzniesienia Cho
cianowskie. Chronologia tej grupy oparta jest na porównaniach typologiczno-staty
stycznych z zespołami schylkowopaleolitycznymi i mezolitycznymi, datowanymi ra
d.\owęglem. Dolna granica określona została na 8500-8400 lat p.n.e. Brak trapezów 
i skrobaczy pozwala ustalić górną granicę na przełom okresu bOJ:ealnego i atlantyc
kiego. Autor proponuje dwie możliwości genezy grupy protokomornickiej: lokaln� 
wywodzącą się z ludności schyłkowopaleolitycznej Dolnego śląska, i zachodnioeuro
pejską. 

Chronologicznie młodsza jest kultura komornicka. Kulturę komornicką Autor 
przedstawia mniej s:oczegółowo ze względu na istniejącą już monografię tej kul
tury. Datowanie kultury komornickiej oparte jest na datach C14 uzyskanych z ko
mornickich stanowisk Dolnego Sląska - Bartków 3777±40 i Pobiel 5575±190. Chro-
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nologia ta rozm się od dotyehczas przyjmowa�ej w literaturze dla Dolnego Sląska. 
Górna granica została przesunięta do końca okresu atlantyckiego. Na Dolny Sląsk 
kultura komornicka przybyła z Mazowsza prrez Wielkopolskę 1'ul., Małopolskę. 

Ostatnią kulturą( przedstawioną przez Autora jest kultura janisławicka. Po 
przedstawieniu historii jej wydzielenia, typowego inwentarza oraz stanowisk z Dol
nego Sląska. omówiony został z,asięg terytorialny. Widoczny jest charakter peryfe
ryczny kultury janisławickiej na Dolnym SląsJrn. Ogranicza się tylko do górnego 
odcinka Baryczy, dokąd przybyła ludność ·kultury janisławickiej z Małopolski do
liną W arty i Prosny. 

W zakończeniu przedstawione są zmiany ekologiczno-klimatyczne i występujące 
na tym tle zmiany osadnietwa ludności mezolitycznej. 

Publikacja zawiera stresz,czenie w języku angielskim i bogaty zestaw ilustracji 
prezentujących inwentarz przedstawionyeh kultur, jak również zdjęcia ilustrujące 

_ położenie omawianych stanowisk w terenie. 
Praca ta jest interesującą rekonstrukcją historyczną okresu od IX do III tys. 

p.n.e. Jak wielokrotnie podkreślał Autor, jest to próba, którą można było podjąć
dzięki zgromadzeniu materiałów źródloWYch w toku ba<lań WYkopaHskoWYch, jak
i prowadzonych na szeroką skalę ba<lań powierzchniowych. Należy podkreślić, iż
badaniami tymi, trwającymi od 1966 r., kierował Autor publika,cji.

Lucyna Biernack� 

J. K aź m i e r c z y k, M. Sa c h anb i ń s k i, STUDIUM O PRO DUKCJI WYRO
BÓW Z KA MIENI SZLACHETNYCH NA SLĄSKU W X-XII WIE KU (Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej, R. XXVI, 1978, nr 4, s. 465-495). 

Wyroby z kamieni szlachetnyeh pojawfają się na ziemiach polskich w IX w., 
a szersze ich upowszechnienie przypa<la na XI-XII w. Zdaniem znacznej części 
badaczy większość tych wyrobów była obcego pochodzenia. Podstawą do zajęcia 

odmiennego stanowiska w tej kwestii stal się dla Autorów omawianej pracy zbiór 
surowca, półfabrykatów i wyrobów z kamieni szlachetnych uzyskany w wyniku 
badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Poglądy formułowane 
w dotychczasowej literaturze zagadnienia oparte były na nielicznych i zbyt jedno
stronnie interpretowanych _źródłach. Interpretację ,tę, z,daniem Autorów, poszerzyć 
może znacznie współpraca archeologii z mineralogią i petrografią, która pozwala 
rozpoznać i zestawiać rodzaj suro�ca i skład chemiczny znalezisk kamieni szla
chetnych z lokalizacją złóż tychże kamieni. Efektem współdziałania archeologa 
i geologa jest właśnie omawiana praca. 

W pierwszym z i·ozdziałów studium Autorzy omawiają własności poszczegól
nych rodzajów kamieni szlachetnych i ich złoża na terenie Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem złóż śląskich. Treścią dalszych ,rozdziałów jest analiza wrocław
skiego zbioru kamieni szlachetnych i jego interpretacja. Na zbiór ten składało się 
237 jednostek, wśród których jako surowiec domi,nują kalcyt, kryształ górski i kwarc 
dymny. Nieliczne· są okazy karneolu, lidytu i belemnitu. Znaczną część zbioru, bo 
9ż 215 jednostek, stanowiły niewielkie ok.ruchy i fragmenty kamieni szlachetnych. 
Na- fakt, że mogły się. one wiązać z celowo prowadzoną obróbką, wskazują znale
zione wspólnie z nimi dwa fragmenty ze śladami szlifowania, a także nieukończone 
paciorki wykonane z karneolu i agatu. Autorzy starają się ustalić źródła napływu 
surowea na podstawie mineralogicznych i geochemicznych badań znalezisk i ich 
konfrontacji z okolicznymi złożami kamieni szlachetny,ch. Rekonstruując warunki 
napływu tychże kamieni wysuwają hipotezę, że wiązał się on głównie z eksploatacją 
kamienia budowlanego na potrzeby Kościoła. 
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Na podstawie głów.nie dużego napływu su.rowca, :malezisk wyrobów gotowy,ch 
i płytek szlifierskich zostały przez Autorów · wydzielone domniemane pracownie
obróbki kamieni. Podjęli oni także próbę rekonstrukcji stosowanych w tych pra
cowniach technik obróbki, przy okazji omawiając znalezione we Wrocławiu wy
roby gotowe. Stanowiło je 15 paciorków, oczko i zawieszka. Znalezione paciorki· 
kuliste i poliedry<:Zlle świadczą o ·dobrym opanowaniu techniki szlifu w pracowniach 
wrocławskich. Przemawia za tym również stwierdzony fakt za·stosowania szlifu wie
lopłas7,czyznowego. 

Autorzy u;;nają obróbkę kamieni szlachetnych za dział wytwórczości miejsco
wej, który funkcjonował we Wrocławiu od trzeciej, najpóźniej czwartej ćwierci 
X w. Dużą rolę w upowszechnieniu tej gałęzi produkcji odegrał rozwój budownic
twa kamiennego, a także górnictwa złota. Problem obcego, czy też rodzimego po
chodzenia idei spożytkowani.a kamieni szlachetnych pozostaje otwarty, a warunkiem 
rozwiązania tego problemµ jest, zdaniem Autor ów, nowa interpretacja sporej części 
odkryć dokonanych na terenie Polski i dalsze doskonalenie metod badawczych. 

Sławomir Moździoch 

A. W e i s s, ORGANIZACJA DIECEZJI LUBUSKIEJ W SREDNIOWIECZU
(Studia Kościelnohis•toryczne, t. I), Lublin 1977 {1978], ss. 295. 

Ta bardzo cenna i . interesująca książka ukazała się nakładem Towarzystwa 
Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Rozprawy Wydziału Teologicz
no-Kanonicznego, nr 44). Pomyślana została jako pierwszy tom gruntownych stu
diów I)J.-zygotowujących przyszłą historię ustroju Kościoła w Polsce, która obejmuje
ziemie wchodzące w skład historycznego państwa polskiego. Badania swoje A. Weiss. 
oparł na nadzwyczaj bogatych materiałach źródłowych, archiwalnych i publikowa
nych (około stu pozycji bibliograficznych) tudzież obfitej literaturze historycznej, 
(blisko eztery setki pozyeji). Doćiekania Autora skupiły słę na okresie od początków 
istnienia diecezji aż do jej zniszczenia przez -reformaeję, co nastąpiło w XVI w. 

Właściwą część r,ozważań A. Weiss podzielił na pięć r-o�dzialGJ, w .których 
omówił kolejno: podstawy prawne diecezji lubuskiej, dzieje instytucji ogólnodiece
zjalnych (dwór biskupi, kuri,a, wikariat generalny, oficjalat, konsystorz biskupi, 
kapituła katedralna, synody), organizację terytorialną (graniee diecezji, dekanaty, 
sieć parafialna, kościoły nieparafialne i kaplice), instytucje na terenach parafii 
(szpitale, szkoły, bractwa, beneficja, mansjonarie, prepozytury), wreszcie zakony 
(ry,cerskie, żebracze, mnisze). Korzystanie z książki ula,.twiają: dodatek źródłowy, 
bibliografia, wykazy skrótów oraz interesująca, dokładna mapka. Szczególnie jednak 
cenny jest dołączony do pracy obszerny słownik his,toryczno-geograf.iezny 232 miej
scowości biskupstwa lubuskiego (s. 231-285). Słownik zawiera podstawowe dane 
o miejscow-0ściach diecezji w jej granicach z połowy XIII w. (od pierwszej wzmian
ki aż do drugiej polowy XVI w.).

Julian Janczak 

Z. A n t k o w i ak, LEGENDA WARMĄTOWICKA. RZECZ O ZAPISIE ALFRE
DA OLSZEWSKIEGO DLA HENRYKA SIENKIEWICZA, Wrocław 1978, ss. 167. 

Problem podjęty przez Zygmunta Antkowiaka i sposób prezentowania go na 
tle szerokiej panoramy odległej i bliskiej nam przeszłości mogą interesować sze
rokie grono czytelników. Autor wnosi nie tylko nowe elementy do poznania prze
szłości Dolnego Sląska, ale w swojej pracy łączy sposób badania stosowany po-
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wszechnie przez historyków z metodami, którymi posługują się socjologowie, 
a zwłaszcza reporterzy. 

Od stosunkowo dość długiego czasu Autora interesował reportaż historyczny. 
Uprawiał popularyzację ciekawych tematów z hlstoril · bliskiej mieszkańcom Dol
nego śląska. Ukazywały się one jako plon bezpośrednich dociekań i poszukiwa11 
źródłowych, łącznie z archiwalnymi, na lamach „Słowa Polskiego" i następnie
,,Wieczoru Wrocławia". Zwykle serie zych artykułów odpowiednio poszerzone sta
wały się pozycjami samodzielnymi. Zwłaszcza wiele miejsca poświęcił dziejom 
Wrocławia. W tym też szeregu problemów należy umi-eścić cytowaną na wstępie
pozycję. 

Jak dowiadujemy się z lektury książki, od dawna Autora frapowało zagadnie
nie zapisu A. Olszewskiego na rzecz Henryka Sienkiewicza. Nikłe wzmiankj., za
warte na ten temat w literaturze historycznej, stały się punktem wyjścia do zbie
rania materiałów i weryfikowania ich wartości, aby ostatecznie oddać czytelnikowi 
dojrzałą książkę o warunkach, w jakich nastąpił ów zapis „ze strony zniemczonego, 
ziemianina spod Legnicy, Alfreda Ludwika Oskara Serafina von Olszewskiego, oże
nionego z baronówną von Zedlitz Neukireh" (s. 5, z przedmowy do książki pióra 
prof. dra J. Trzynadlowskiego). 

Ten dość szczególny wypadek Autor umieszcza w rzędzie innych, nie zacierając· 
jego specyfiki. Wskazuje, iż w latach trudnych dla Polaków w państwie pruskim 
wielu przyznawało się do narodowości przodków, stając się nierzadko czynnymi 
rzecznikami kultury 1 języka polskiego. Antkowia,k wymienia wśród inny,ch tej, 
miary postać, jak Wojciech Kętrzyński. Innym przykładem mógłby być Karol 
Miarka na Górnym Śląsku. Specyfika wypadku v. Olszewskiego polega na tym, że 
jego przodkowie, wywodzący się z polskiej szlachty na Podlasiu, od kilku pokoleń 
związali się z państ\vem pruskim. Na Dolnym Śląsku przez zawierane małżeństwa 
związali się z najstarszymi .rodami niemieckimi. Dopiero lektura książek Sienkie
wicza, których znaczna ilość i w wielu nakładach ukazała się w języku niemieckim 
u schyłku XIX i na początku XX w., spowodowała, iż Alfred von Olszewski przy
znaje s.ię do kultury i narodowości poLskiej, a ponadto wymaga tego samego od 
swoich potomków. Właśnie ów ·zapis miał być gwarancją dopełnienia woli testatora. 

Zebrany materiał źródłowy od samego początku okazał się WYjątkowo rozpro
szony i fragmenta.ry,czny. Szeroko prowadzone przez Autora badania w bibliote-· 
kach i archiwach, studiowanie źródeł i ich analiza pozwoliły na ustalenie szeregu 
faktów i wydarzeń oraz na spl'OIStowania poprzednio wzmiankowanych informacji 
o całym wydarzeniu. Korzystał z pomocy, czy raczej wskazówek pracowników
wspomnianych instytucji, o ,czym zresztą pisze ba.rdzo dokła·dnie. Drugą grupę infor
macji zdobywa uzyskując relacje od wielu świadków. Pierwsze artykuły na ten
temat ułatwiają uzyskanie bardzo istotnych świadków, jakimi są niewątpliwie wnu
kowie v. Olszewskiego mieszkający w Niemieckiej Republice Federalnej.

Odzyskane relacje pr-ezentuje w sposób wiemy, chociaż -czasem pozornie nie
korzystny d1a głównego wątku problematyki i samego wykładu. Ta metoda wy
dłuża całość narracji, ale jej ,celem jest uczynienie czytelnika współuczestnikiem 
wędrówek Autora, świadkiem suk,cesów i porażek, jakich nie brakowało w czasie· 
poszukiwań kilkuletnich. W ten sposób Autor ·nie tylko przedstawia w sposób przy
stępny nasze tradycje na Dolnym śląsku, ale i stara się przybliżyć czytelnikowi 
nieznane źródła zachowane w bibliotekach i al"chlwach, uczy je odczytywać itp. 
W warunka,ch silnie rozbudowanych środków masowego przekazu i możliwości ope
rowania nie tylko słowem, zapisem, ale także obrazem, przybliżenie źródeł jest 
szczególnie cenne. Młodzieży (i nie tylko) cytowana książka wskazuje na wartość
tyćh skarrbów kultury narodowej i zawartych w nich treści. 

Jerzy Pabisz 
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CIESZYNA DROGA DO POLSKI, opr. R. Danel, Cieszyn 1978, ss. 95. 

Wśród opracowań wydanych dla uczczenia sześćdziesiątej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę wa.rto odnotować ciekawą pozycję regionalną doty
czącą Rewolucji Cieszyńskiej, jak Autorzy określają wypadki z października 1918 r. 
'Ta niewielka, bardw starannie wydana popularna publikacja przeznaczona dla sze
rokiego kręgu odbioroów, głównie dla młodzieży, powstała z inicjatywy władz 
miejskich Cieszyna przy udziale Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Filii Uniwersytetu 

'Śląskiego i miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Składa się 

ona ze wstępu, części artykulowej, wspomnieniowej, dokumentalnej. 
Artykuł pierwszy pt. Meandry dziejów politycznych pióra R. Danela (s. 12-

22) zapO'Ll1aje z dziejami ziemi cieszyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej
znaczenia w XIX w. Autor w sposób bardzo przejrzysty ukazuje etapy rozwoju
kwestii na.rodowej na tle etniczno-językowym terenu oraz układ sił spoleczno-po-
1itycznych do wybuchu I wojny światowej. Kontynuacją tej problematyki jest
.artykuł Edwarda Buławy Powrót do Macierzy (s. 24-40), ukazujący reakcję spo
łeczeństwa polskiego na tym terenie na wybuch I wojny, a także życie ludności
w ,czasie jej trwania. Autor szczególnie akcentuje rozwój dążeń narodowowyzwo
leńczych, które doprowadziły do utworzenia Rady Narodowej Księstwa Cieszyń
skiego. W rozważaniach Okres nadziei i cie!'pień (s. 42--49) Antoni Zając zazpoznaje
czytelnika z losami Księstwa Cieszyńskiego po I wojnie światowej, ukazuje rozwój
części tego terenu włączonej do Polski decyzją Konferencji Ambasadorów z 28 VII
1920 r., dokonuje oceny dorobku Cieszyńskiego w okresie międzywojennym oraz
przedstawia tragiczne dzieje w okresie okupacji hitlerowskiej. Część artykulową

. zamyka barwny opis pierwszych dni w wyzwolonym Cieszynie, omówienie rozwoju
życia społecznego, politycznego i gospodarczego miasta w Polsce Ludowej pióra 
R. Danela (Druga młodość tysiącletniego miasta, s. 50-67). Autor podkreśla zna
czenie przemysłu cieszyńskiego dla kraju, zmianę oblicza miasta i warunków życia
jego mieszkańców.

Równie interesująca jest część wspomnieniowa, zawierająca relacje Gustawa 
Mordnka i Klemensa Matusiaka dotyczące przejęcia władzy w garnizonie cieszyń
skim w październiku 1918 r. i Pawła Bobka o przejmowaniu władzy przez Radę 
Narodową Księstwa Cieszyńskiego. 

W części dolrumentalnej praca zawiera 6 dokumentów: rezolucję z 27 X 1918 r. 
(żądanie przyłączenia Księstwa do Polski), rezolucje dodatkowe, proklamację przy
należności Cieszyńskiego do Polski z 30 X 1918 r., obwieszczenie Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego z 2 XI 1918 r. o organizowaniu władzy, ugodę tejże z Kra
jovym Narodnim Vyborem z 27 XI 1918 r. oraz rozporządzenie Rady Narodowej 
z 22 XI 1918 r. o ośmiogodzinnym dniu prący. 

Publikację wzbogacają ściśle z tekstem związane, ciekawe i dobre technicznie 
ilustracje (zdjęcia P. Stalmacha, A. Cincialy, K. Matusiaka, F. Barteczka, zdjęcia 
upamiętniające październikowe wydarzenia 1918 r., z egzekucji w 1942 r. oraz przed
stawiające współczesny Ciesz)'Il i takież wydarzenia). 

Można sądzić, że praca ta służyć będzie szerokiemu gronu czytelników, głównie 
młodzieży szkolnej i nauczycielom zarówno na lekcjach historii poświęconych pro

blematyce regionalnej, jak i wychowania obywatelskiego. 

Grażyna Pańko 
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z. st as z C � a k, POGRANICZE POLSKO-NIEJMIECKIE JAKO POGRANICZE
ETNOGRAFICZNE, Poznań 1978, ss. 161. 

O profilu zainteresowań naukowo-badawczych Z. Staszczak, która przez kilka
naście lat była Z\viązana z wrocławskim ośrodkiem etnograficznym, świadczą jej 
wcześniejsze publikacje zawierające wnikliwą analizę tra<lycji słowiańskich w ślą
skiej kulturze ludowej 1. Wyrazem kontynuacji tej problematyki i równocześniej jej 
po<lsumowaniem jest wydana przez Uniwersytet im. A. Mickiewic-.la w Poznaniu 
książka ,dotycząca tworzenia się pogranicz kulturowych i metodyki ich wyznaczania 
na przy.kładzie pogranicza. polsko-niemieckiego. W pracy tej zmierza Autorka do 
ustalenia czynników wpływających na kształtowanie się pogranicza etniczno-kultu
rowego oraz do wykazania roli źródeł etnograficznych w jego określaniu. Aby osiąg
nąć ten cel, podjęte kwestie pogranicza rozważa zarówno w płas·zczyźnie ogólno
teoretycznej, rozpatrując w różnych kontekstach (geograficznym, historycznym, języ
kowym, etnicznym) warunki powstawania pograniczy oraz związane z ich badaniem 
problemy metodologiczne, jak i na płaszczyźnie szczegółowej, analizując konkretne 
cechy pogranicza polsko-niemieckiego i podejmując zarazem próbę jego rekon
strukcji etnograficznej. 

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy, oparty na szeroko wykorzysta
nej i cytowanej polskiej i światowej literaturze etno-socjologicznej i historycznej, 
zawiera wielostronne naświetlenie zagadnień związanych z pograniczem pol&ko
-niemieckim. Autorka wyjaśnia i uściśla w nim treści znaczeniowe pojęć „granica"
,,pogranicze" oraz zwJ·aca uwagę na zmiany, jakim ulegały w ciągu wieków zja
wiska, które pojęcia te oznaczaly, dochodząc do wniosku, że istotną cechą każdego 1 
pogranicza, jako strefy przejściowej <l7ielącej <lwa terytoria, ,,jest to, że stanowi ono 
obszar konfrontacji i przemieszania różnych zjawisk" (s. 21). W wypadku szeroko 
ujmowanego pogranicza polsko-niemieckiego jest to strefa zawarta między Labą 
a Odrą, a w węższym ujęciu obszary ziem zachodnich Polski Lu<lowej. Z. Staszczak 
analizując takie czynnik.i, jak terytorium narodowe, język, wyznanie, świadomość 
odrębności narodowej i kultura, próbuje określić ich rolę w procesie kształtowania 
pograniczy etni,cznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych warunków 
pogranicza polsko"-niemieckiego, warunków „patologicznego rozdarcia" i stałego za
grożenia wobec obcego naporu, w jakich znajdowała się na tym obszarze ludność 
polska nie godząca się na asymilację. W tej sytuacji istotnym czynnikiem zespala
jącym wewnętrzną zwartość polskiej społeczności „prócz wspólnoty mowy była 
wspólnota obyczajów skodyfikowana w prawie zwyczajowym oraz siła tradycji" 
(s. 51). Zatem zjawiska od.rębności kulturowej mogą i powinny być rozpatry-\vane 
jako obiektywne kryterium stanu zróżnicowania etnicznego, źródła zaś etnogra
ficzne należy traktować jako istotne, choć pomocnicze wskaźniki przydatne do usta
lania pogranicza etnicznego. Zawarte w tym rozdziale wyjaśnienia i ustalenia sta
nowią w pełni przekonywające uzasadnienie teoretyczne podejmowanych w dalszych 
partiach książki problemów. 

W rozdziale drugim przedstawiony został rozwój zainteresowań problematyką 
pograniczy w badaniach etnograficznych. Autorka przeprowadza tutaj skrupulatne 
podsumowanie dotychczasowych osiągnięć polskiej i europejskiej etnografii w za
kresie badań przestrzennego rozmieszczenia elementów tra:dycyjnej kultury oraz 

1 Por. np. Z. St as z cz a k, Sląska forma obrzędu Marzanny i gaik.a na tle po
równawczym (Komunikaty Instytutu Sląskiego, Opole 1964, ser. monogr. nr 54); 
t a ż, Einige slawische Gemeinsamkeiten in der traditionellen Volkskultur Schlesiens 
anhand der Anga,pen des „Atlas der deutschen Volkskunde" (Ethnologia Slavica, 
t. 4, 1972, s. 43-65).

8 - Sobótka 4'19 
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poddaje krytycznej analizie stosowane metody i techniki wyznaczania pograniczy 
etnograficznych. W wyniku tych doćiekań, a także opierając się na.-dotychczaso� 
wych ustaleniach dotyczących teorii narodu, Z. Staszczak przyjmuje, że w określo
nym kontekście historycznym relacje dwóch konkretnych grup etnicznych, kiedy 
jedna z ni<:h podlega długotrwałej presji innej grupy, najbardziej odpowiednia jest 
rekonstrukcja pogranicza na podstawie analizy obiektywnych cech kultury. Badania 
takie mają szczególne znaczenie w warunkach rewindykacji, gdy uprzednia agresja 
-zburzyła historyczny związek grupy etnkznej z jej terytorium narodowym, a dy
wersja kulturowa wypierając stopniowo poszczególne elementy kultury rozbiła jej 
organiczną jedność i zredukowała do najbardziej elementarnej .warstwy zwyczajów. 
Szczegółowa analiza tych reliktowych zjawisk kulturowych może odsłonić -obraz 
pierwotnego podłoża kulturowego, na którym dana wspólnota narodowa wyrosła. 

Próbę rekonstl'ukcji polsko-niemieckiego pogranicza etnografa:znego na podsta
wie analizy cech określonych zjawisk kulturowych przeprowadza Z. Staszczak w roz
dziale trzecim. Jako podstawowe źródło wykorzystuje do tego celu zespól 221 map 
zawartych w Atlas der deutschen Volkskunde, do których dane etnógraficzne ze
brano w latach 1930-1935 2, a więc przedsta,viających synchroniczny obraz kultury 
ludowej na badanym obszarze w okresie międzywojennym. Atlas ten, a zwłaszcza 
starsza jego część, był w założeniu wydawnictwem wyraźnie tendencyjnym. Przy 
jego opracowywaniu tak selekcjonowano materiał i dobierano hasła, aby podkreślić 
powiązania byłych niemieckich obszarów wschodnich z niemieckim terytorium etno
graficznym oraz wyka-zać ich jedność kulturową. Autorka poddając mapy atlasu 
wszechstronnej krytycznej analizie wykazuje, że mimo starań nie zdołano zatrzeć 
odrębności kulturowej terenów na wschód od Odry. Wymagało to jednak wnikli
wych studiów i specjalnych metod postępowania badawczego. Z. Staszczak z detek
tywistyczną wproot dociekliwością śledzi, celowo rozp1•oszone i nie uw1ctocznlone 
właściwie na mapach atlasu, te elementy kulturowe, które występują na terenie 
Polski zachodniej i wykazują wyraźne nawiązania do pozostałych obszarów . sło
wiańskich, a nie posiadają powiązań zachodnich. Wydobyte zjawiska kulturowe łączy 
Autorka w. pokrewne zespoły i nanosi na mapy (37) w nowym uJęcm typologicz
nym, uzyskując w ten sposób pełniejszy obraz przestrzenny występowama oKre
ślonych zwyczajów, wierzeń czy wytworów materialnych. W rezultacie zarysowara 
się wyraźnie odrębność kulturowa śląska w zakresie obrzędów pogrzeoowycn, uro
dzinowych i weselnych oraz dorocznyc;1, a zwłaszcza zw1ązanycn z W1eczerzą w1g1-
lijną, formami kolędowania w okresie Bożego Narodzerua, zwycza3am1 \VIelkanoc
nymi i żniwnymi. Zaznaczyła się a·ównież w zasięgu występowania archaicznych 
wątków wierzeniowych: np. w popularności takiej postaci demoruczneJ, Jak „uto
piec'', którego słowiański rodowód potwierdzili uczeni niemieccy. Uwidoczniła się 
także w formach kofys� czy instrumentów muzycznych, na których grały kapele 
ludowe. Operując ogromnym materiałem porównawczym Z. Staszczak sumiennie 
!l.nalizuje cechy uwzględnionych na mapach zjawisk kulturowych i wykazuje ich 
związki z kulturą polską i słowiańską, wydobywając niejako najstarsze pokłady pol
skiej kultury etnicznej na ziemiach pogranicza polsko-niemieckiego. Celem pod
sumowania przedstawionych wyników analizy poszczególnych faktów kulturowych, 
stosując kryterium ilościowe, sporządziła Autorka mapę zbiorczą, na której wyraźnie 
uwypukliły się obszary śląska mocno nasycone polsl?mi i słowiańskimi tradycjami 
w okresie przed akcją osadnictwa polskiego po II wojnie światowej. 

W zakończeniu podaje Autorka ogólne wnioski dotyczące kwestii wyznaczania 
pogranicza etnicznego i ':'(>li źródeł etnograficznych jako istotnego, choć pomocni
czego wskaźnika w jego określaniu. I chociaż główny akcent położony na te zagad-

2 Atlas der deutschen Volkskunde, red. H. Harmjanz i E. Rohr, Leipzig 1936-
1939, teki 1-6; Neue Folge, red. M. Zender, Marburg 1958-1965, teki 1-4. 
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nienia, książkę Z. Staszczak należy również traktować jako poważny wkład do 
badań nad ukształtowaną w specyficznych warunkach pogranicza tradycyjną kul

tu,rą ludową Sląska. 

Henryka Wesołowska 

ZAGADNIENIA HYDROLOGICZNE, HYDROGEOLOGICZNE I OCHRONY 
WÓD RZEKI ODRY, pod red. J. Wołoszyna, Wrocław 1978, ss. 371. 

Na książkę tę winni zwrócić uwagę także historycy, mimo że nie zachęca do 
tego jej tytuł. Publikacja ukazała się dzięki staraniom Komisji Nauk o Ziemi dzia
łającej p,rzy wrocławskim Oddziale Polskiej Akademii Nauk. Złożyły się na nią 24 

referaty oraz liczne głosy w dyskusji przedstawione na interdyscyplinarnej sesji 
naukowej, zorganizowanej w dniach 13-15 VI 1977 r. w Akademii Rolnkzej we 
Wł·odawiu przez Sekcję Badań Hydrologiczny,ch i HydrogeologiC2Jnych wspomnia
nej wyżej Komisji 1. 

Historyków, s:llCzególnie zaś badaczy zajmujących się przemianami dokonują
cymi się w szeroko pojmowanym środowisku naturalnym, powinien zainteresować 
w pierwszym rzędzie solidny, wnikliwy referat J. Kowalskiego pt. Wpływ budowli 

piętrzących wrocławskiego węzła wodnego na stany wód gruntowych pradoliny Odry 

(s. 179-194), gdzie między innymi omówione zostały naturalne i sztuczne - wyko
nane ręką człowieka - zmiany biegu Odry na terenie dzisiejszego wielkiego Wro
cławia (od czasów średniowiecza aż do XX w.) oraz nie zawsze pozytywne na
stępstwa tych przeobrażeń. Ciekawe dla nas są  również niektóre glosy w dyskusji: 
Andrzeja Huczka, Jerzego Pabisza, a zwłaszcza Stanisława Orlewi<:za, który sporo 
miejsca poświęcił history<:znemu rozwojowi odrzańskiej żeglugi. 

Wiele ważnych danych historycznych znajduje się także w innych wystąpie
niach. 

Julian Janczak 

K. S z y k  u ł a, ZBIORY KARTOGRAFICZNE BIBLIOTEKI UNIWERSYTEC
KIEJ WE WROCLAWIU, Wrocław 1978, ss. ·200. 

Zbiory kartograficzne wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej należą do jed
nych z najcenniejszych i .największych w Polsce. Liczą one przeszło 6800 jednostek 
inwentarzowych - przeróżnych globusów, atlasów, map, planów, widoków, groma
dzonycll od stuleci. Toteż wymieniona wyżej książka K.rystyny Szykuły wypełnia 
bardzo poważną lukę w naszej literaturze informacyjno-bibliotecznej. Informatory 
zaś prezentujące księgozbiory całego kraju zawierają siłą rzeczy dane bardziej 
ogólne i w żadnym wypadku nie mogą w pełni zastąpić publikacji szczegółowych, 
dotyczących pojedynczych większych placówek bibliotecznych. A nie zapominajmy, 
że krąg osób zainteresowany<:h bądź to badaniami dawnej kartografii, bądź też po
sługujący-eh się mapami w swej codziennej pracy naukowej jest u nas dosyć szeroki 
i nader różnorodny. Wystarczy tylko przyjrzeć się nieco bliżej dorocznym konfe
rencjom or,ganizowanym przez polskich historyków kartografii 1. W ich licznym 
gronie nie brakuje J·ównież historyków „klasycznych". 

1 O sesji tej pisał szerzej A. Huczek w „Sląskim Kwartalniku Historycznym 
Sobótka", R. 1977, nr 4, s. 557-558. 

1 Zob.: ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 1976, nr 2, i. 377-381; 1977, 
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Książka K. Szykuły została opublikowana przez Wydawnictwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, a odbita we Wrocławskiej Drukarni Naukowej w nakładzie 750 
egzemplarzy, co jak na tak specyfi.czne opracowanie nie jest chyba ilością małą. 
Mimo tego sądzę, że po jakimś czasie na pewno trzeba będzie pomyśleć o jej 
drugim wydaniu. Na osobną pochwalę zasługuje bardzo staranny druk i piękna, 
nowoczesna szata graficzna. 

Recenzowany informator dzieli się na sześć merytorycznych rozdziałów. 
W pierwszym z nich Autorka przedstawia w sposób co prawda zwięzły, syntetycz
ny, ale za to jakże treściwy, dzieje powstania zbiorów kartograficznych wrocław
skiej Biblioteki U

n

iwersyteckiej; w drugim - stan posiadania tej biblioteki w za
kresie kartografii światowej; w trzecim - kartografil polskiej; w czwartym zaś -
co mas może najbardziej interesuje - l«lrtografil Sląska. Rozdział piąty poświęciła 
natomiast przedstawieniom Wrocławia na mapach, planach i widokach. Jest to* 
bodaj pierwsze całościowe i wszechstronne - chociaż tylko tak krótkie - spojrze
nie na rozwój kartografii metropolii Sląska. Jak bowiem dobrze wiadomo specja
listom, dzieje śląskiej kartografii miejskiej, planów i widoków panoramicznych 
miast są V;I naszym piśmiennictw.ie historyczno-kartograficznym w ogóle mocno 
zaniedbane. Wreszcie w rozdziale ostatnim zaprezentowane zostały ciekawsze WY.
dawnktwa faksymilowe, znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu. 

Zarówno ogólniejsze rozważania Autorki, jak i gruntowne informacje zawarte 
w omawianej książce podbudowane są licznymi przypisami, _podającymi najistotniej
szą literaturę przedmiotu. Posługiwanie się informatorem ułatwiają: dość obfita 
bibliografia (ogólna, o wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej oraz o działach kar
tograficznych innych bibliotek krajowych - łącznie blisko sto pozycji); bardzo 
obszerny indeks na,zwlsk (przeszło 800 osób); tudzież liczne (72), trafnie przy tym 
dobrane ilustracje i przerywniki. Aliści część tych ostatnich wystla bardzo słabo. 
Odnosi się to zwłaszcza do pomniejszeń dużych map do formatu książki. Jest to 
chyba spore nieporozumienie (niestety zbyt często u nas spotykane). A czy nie 
byłoby lepiej w takich wypadkach ograniczyć się do jakiegoś ciekawszego, charak
terystyC'Zilego fragmentu danej mapy, ale odbitego za to w oryginalnej wielkości? 

Mimo że ocęniana praca jest w swym założeniu tylko skromnym lruormatorem, 
przewodnikiem po zbiorach, K. Szykuła ustaliła w niej sporą garść nowych faktów, 
ważnych dla historii kartografii, tak ogólnej, jak i śląskiej. Wydobyła też z mroków 
zapomnienia wiele· ciekawych, starszych opracowań, np. dawną śląską łiibliografię, 
zestawioną jeszcze w 1746 r. przez Jana Henryka Machnitzky'ego (s. 60). 

D.robne chochliki merytoryczne, jakie tu i ówdzie zakradły się do pracy, nie
stanowią istotniejszej przeszkody. w posługiwaniu się książką, toteż wydaje się, że 
nawet nie warto nimi bliżej się zajmować. 

Pionierska pod wieloma względami książka Krystyny SzykułY będzie bez wąt
pienia cenną pomocą dla badaczy wielu dyscyplin naukowych, w tym również 
i historyków, korzystających z map. Z pewnością przyczyni się ona również do 

_ dalszych, gruntownych badań nad historią kartografii. (O, gdyby niżej podpisany 
dysponował nią wówczas, kiedy pracował nad swym zarysem historii kartografii 
Sląska!) Wydaje mi się, że równocześnie powinna ona stanowić dobry przykład, 
godny naśladownictwa wzorzec dla innych kartograficznych potentatów. biblio

tecznych i archiwalnych w naszym kraju. Oby tylko naśladowcy znaleźli się jak 
najszybciej. 

Julian Janczak 

nr 2, s. 406-409; 1978, nr 1, s. 257-261; ,,Polski Przeg�ąd Kartograficzny", 1976, 
nr 2, s. 89--91; 1977, nr 2, s. 89--90; 1978, nr 1, s. 55-57; ,,Przegląd Geodezyjny", 
1977, nr 9, s. 340-342; 1978, ,nr 2, ·s. 65-66; ,.Przegląd Geologiczny'', 1978, nr 3, 
s. 201-202; ,,Wszechświat", 1977, ,z, 2, s. 50-51; 1978, z. 4, i?. 111-112.
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SLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE, Katowice, t. IX, 1976 (wyd. 
1978), SS. 322. 

Kolejny tom naukowego organu katolickiego, ukazującego się w diecezji kato
wickiej, zgodnie z formułą wydawnictwa służy przede wszystkdm jako pomoc· dla 
duchowieństwa w jego pracy duszpasterskiej. Zawiera szereg artykułów z zakresu 
teologii systematycznej, biblijnej, moralnej, praktycznej, a także z liturgii, kateche
tyki i prawa kanonicznego. Znajdują się w rum też artykuły, które zainteresują nie 
tylko historyków Kościoła. Należy do nich artykuł ks. F. Maronia o dziejach Pszowa 
jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego. Na 
szczególną uwagę zasługuje rola parafii pszowskiej jako ostoi polskości w walce 
z germanizacją. O. z. Komosiński pisze o założeniu klasztoru Zakonu Braci -Mniej
szych Kapucynów w Nysie. Autor zajął się zwłaszcza staraniami kapucynów o uzy
skanie pozwolenia na osiedlenie się w mieście oraz przebiegiem budowy kościoła 
i klasztoru. Ponadto ks. Maroń opublikował materiały źródłowe do dziejów Kościoła 
w obecnej diecezji katowickiej. Są to nie znane dotąd protokoły wizytacyjne 
z 1665 r. Historyków gospodarczych zainteresują zapewne informacje odnoszące się 
do uposażenia poszczególnych parafii. 

Tom niniejszy kończy przegląd prac związanych z dziejami Kościoła na Sląsku 
i dotyczących Sląska. 

• 

Elżbieta Kościk 

,,ROCZNIK JELENIOGÓRSKI", (wyd.] Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 
t. XVI, 1978, ss. 197.

Kolejny tom Rocznika Jeleniogórskiego przynosi szereg interesujących artyku
łów. Wiele uwagi poświęcono Jeleniej Górze, któ.ra od 1975 r. jest stolicą nowego 
województwa. Awans ten pobudził ambicje władz miasta i jego mieszkańców w kie
runku szybszego rozwoju gospodarczego i kulturalnego Jeleniej Góry. Ponadto_nowe 
funkcje administracyjne, rozwój przestrzenny i gospodat'czy miasta stwarzają ko
nieczność podjęcia starań, które mają, zapewnić zaspokojenie wszystkich wynikają
cy,ch stąd potrzeb. 

O perspektywach rozwojowych Jeleniej Góry pisze K. Szmidt. Barozo intere
sujący jest także artykuł A. Ginsberta-Geberta o rozwoju Jeleniej Góry na tle 
innych miast średniej wielkości. Ciągle aktualną problematykę ochrony środowiska 
i rekultywacji terenów użytkowanych przez górnictwo porusza -J. Brodziński. Czyni 
to w odniesieniu do Zagłębia Turoszowskiego. Tematyce historycznej regionu jele
niogórskiego poświęcono trzy artykuły. Dwa z nich podejmują problematykę zwią
zaną z historią karkonoskiej turystyki. Są to prace: E. Szczepańskiego o schronisku 
Samotnia i Z. Kulika o wędrówkach na Snieżkę w pierwszej połowie XVIII w. 
Z. Gebhaird-Pelczar pisze natomiast o kowarskim kowalstwie artystycz·nym na tle
śląskich rzemiosł metalowych. Interesującą lekturą jest wybór listów przedwcześnie
zmarłego artysty plastyka J. Gielniaka do przyjaciół. Tom zamykają nekrologi,
kronika woj. jeleniogórskiego za 1977 r., opracowana przez Cz. Margasa, i biblio
grafia woj. jeleniogórskiego zestawiona przez E. Zycha.

Omawiany tom „Rocznika Jeleniogórskiego" i tym razem prezentuje historię, 
współczesność i d zień jutrzejszy regionu jeleniogórskiego. Szkoda jednak, że R.e
dakcja nie poświęciła więcej uwagi sprawie ujednolicenia sposobu przedstawiania 
dokumentacji naukowej zamieszczonych artykułów. Spotykamy bowiem w niektó
rych artykułach przypisy u dołu każdej strony, innym razem w tekście odwołania 
do zamieszczonej na końcu pracy literatury, czy też sam wykaz literatury. 

Elżbieta Kościk 




