
R E C E N z J E 

G. von G r  a w e  r t - M a y, DAS STAATSRECHTLICHE VERHAL'l'NIS SCHLE

SIENS ZU POLEN, BOHMEN UND DEM REICH W AHREND DES MITTELALTERS 
(ANFANG DES 10. JAHRHUNDERTS BIS 1526), Scientia-Verlag, Aalen 1971, ss. 
X:X:VII, 168. 

W słynnej i znanej z wysokiego poziomu, założonej w 1878 r. przez Ottona 

v. Gierke, a obecnie wznowionej serii wydawniczej „Untersuchungen zur deutschen
Staats- und Rechtsgeschichte", ukazała się jako jej tom 15 wymieniona wyżej roz
prawa Grawert-Maya o stosunku polityczno-prawnym Sląska do jego sąsiadów. Wo
bec tego, że Sląsk nigdy nie był suwerennym państwem (Autor dowodzi tego stanu
rzeczy dla XIII i początku XIV w.), więcej się tutaj mówi o stanowisku Sląska
w państwie polskim i w czeskim, a sama praca w istocie rzeczy raczej zajmuje się
stosunkami prawno-politycznymi Polski i Czech do Rzeszy Niemieckiej w średnio
wieczu, tj. aż do 1526 r., kiedy Sląsk wraz z królestwem czeskim znalazł się pod
berłem Habsburgów.

Temat ten w odniesieniu do Polski, pominąwszy przestarzałą rozprawę C. Wers
chego (1888), nie był dotąd w takiej rozciągłości rzeczowej i czasowej rozpatrywany. 
Jak wiadomo, nosił się z zamiarem opracowania tego zagadnienia M. Z. Jedlicki, ale 
zdołał wykonać go tylko fragmentarycznie (Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do 
roku 1000, Poznań 1939). Toteż z tym większym zainteresowaniem bierzemy do ręki 
omawianą tutaj II}onografię, która za jednym zamachem pokusiła się o przedstawie
nie tych stosunków w tak szerokim zakresie. Na jej pochwalę na samym początku 
powiedzieć trzeba, że Autor opanował doskonale stosunlcowo szeroką podstaw1, źt·ód
lową i niemniej rozległą literaturę przedmiotu. Pierwszeństwo dal on, rzecz oczy
wista, literaturze niemieckiej, ale bynajmniej nie pomijał prac uczonych czeskich 
i polskich; jest więc doskonale obznajmiony nie tylko z przedmiotem analizy, lecz 
także z głównymi punktami spornymi dotychczasowej dyskusji. W zasadzie broni 
on stanowiska zajmowanego przez naukę niemiecką, ale też licząc się z dorobkiem 
opohentów w wielu miejscach koryguje jej powierzchowne uogólnienia i błędne usta
lenia. W sumie więc można powiedzieć, że ltteratura przedmiotu wzbogaciła się 
o nową, cenną pozycję, która zajmie poważne miejsce w dalszych rozprawach.

Praca składa się aż z dziesięciu rozdziałów; jedynie częściowo można usprawie
dliwić tak duże rozczłonkowanie wykładu wielowątkowością, a także dużym zakre
sem czasowym analizy. Można by powiedzieć, że za późno w tej chwili dyskutować 
nad kon trukcją książki; ale na karb nie dość zwartej konstrukcji wykładu trzeba 
będzie złożyć znaczne rozdrobnienie konkluzji, a tym samym zatracenie głównych 
łinii rozwojowych omawianego problemu. W dużej mierze kłopoty konstrukcyjne 
wynikają stąd, że Sląsk, jak to już na samym początku podkreśliliśmy, nigdy nie 
był samodzielną jednostką polityczną, toteż Autor niniejszej monografii zmuszony 
jest w każdym odcinku czasowym rozpatrywać osobno stosunek prawno-polityczny 
Sląska do Polski, do Czech i do Rzeszy; nieuniknione są powtórzenia, a nawet 
sprzeczności tudzież elcskursy w dziedziny luźno związane z głównym tematem. 

Raczej więc trzeba czytać każdy rozdział jako osobną rozprawę. 

' 
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W rozdziale I Autor rozpatrzył zagadnienie przynależności terytorialnej Sląska 

w X w., odwołując się tutaj do ustaleń dotychczasowej literatury. W rozdziale II, 

przechodząc do właściwego tematu swoich badań, rozważa sprawę stosunku Sląska 

do Niemiec w X w.; ponieważ jednak ziemia ta należała najpierw do Czech (aż do 

r. 990), a następnie do Polski, Autor skupił swoją uwagę na ustaleniu ówczesnych

stosunków prawno-politycznych między Polską, Czechami a Niemcami. Mimo wielu

bystrych uwag i pożytecznych uściśleń nie wychodzi on poza dotychczas wypowia

dane poglądy. Co się tyczy oceny zjazdu gnieźnieńskiego w r. 1000, to stawia on na

wet pewien krok wstecz z powodu pominięcia ważnych ustaleń T. Wasilewskiego

(Bizantyńska symbolika zjazdu gnieźnieńskiego i jej prawno-polityczna wymowa,

,,Przegląd Historyczny", t. LVII, 1966, s. 1-12).

Na teren słabo dotąd zbadany wkraczamy z XI w. Okres ten aż do ·początku 

XIII w. jest przedmiotem uwagi Autora w rozdziale III. Początkowo chodzi mu 

o ustalenie pozycji prawnej Sląska w stosunkach politycznych między Polską a Cze

chami po zajęciu tej ziemi przez księcia Brzetysława w 1039 r. Nie podziela on tezy

niektórych historyków, jakoby cesarz Henryk III, godząc się w 1041 r. na zatrzyma

nie dwu bliżej nie określonych ziem (jedną z nich z pewnością był Sląsk), zacho

wywał nad nimi dla siebie zwierzchnictwo lenne. Z kolei niesłusznie dowodzi, jakoby
płacenie przez Polskę trybutu na rzecz Czechów po odebraniu Sląska w 1050 r. nie

dotyczyło tylko tej ziemi, lecz rozciągało się na całą Polskę. Na dowód zależności

Polski od Czech w tym czasie przytacza znaną informację Kosmasa (II 37), jakoby

Wratysław II nosił nie tylko tytuł króla Czech, lecz także Polski. Wiadomo jednak,

że słowa kronikarza wyrażały w tym wypadku co najwyżej pobożne życzenia. Trudno

także powoływać się na potwierdzenie świeżo kreowanemu królowi czeskiemu Wła

dysławowi trybutu „z Polski" w 1158 r. przez cesarza Fryderyka jako świadectwa

mającego dowodzić uiszczania tego trybutu z terenu całej Polski. Skoro Śląsk był
częścią Polski, słusznie użyto w przywileju takiego ogólnikowego określenia. Trybut

na rzecz Czech ciążył więc na ziemi śląskiej; opłacanie tego trybutu ustało jednak
po śmierci Bolesława Krzywoustego, a i za jego poprzednich czasów uiszczano go
sporadycznie.

Jak wiadomo, w nauce niemieckiej utarło się przekonanie, że począwszy od 

1163 r. Sląsk stal się lennem niemieckim i wyszedł ze wspólnoty prawno-politycznej 

polskiej. Pogląd ten wszedł do podręczników szkolnych; jeszcze dzisiaj spotyka się 

go nagminnie w podręcznikach w NRF, a także w rewizjonistycznej publicystyce. 

Mimo że badacze polscy wielokrotnie wykazywali niedorzeczność takiego twierdze

nia, nie doczekało się ono krytyki ze strony poważnej historiografii tego kraju. War

to więc zacytować słowa Grawert-Maya: ,,Diese Ansicht ist jedoch nicht haltbar. 

Schlesien blieb vielmehr weiterhin im połnischen Staatsverband" (s. 57). Jego zda

niem ten stan rzeczy utrzymywał się aż do 1202 r., kiedy ze śmiercią Mieszka Sta

rego monarchia piastowska rozpadła się na dzielnice, których książęta domagali się 
dla siebie samodzielności i niezależności. ,,Prawno-politycznie - stwierdza Autor -

księstwa śląskie nie należały już do państwa polskiego, gdyż takie już w ogóle nie 

istniało" (s. 60). Jest to pogląd pod każdym względem osobliwy; gdyby nam przy_ 
szlo uznać go za słuszny, trzeba by potwierdzić, że w tym czasie wiele państw euro

pejskich zniknęło z powierzchni ziemi, a na ich miejsce powstał bezlik pseudopaństw 

lub pólpaństw. Tymczasem, jak dowodzi przykład Rusi lub Czech, istnienie feudal

nych państewek dzielnicowych nie jest sprzeczne z istnieniem jednego ogólnego pań

stwa, które w rozmaitych postaciach ciągle daje znać o sobie aż do momentu po

nownej integracji w ramach monarchii stanowej. 

Ten formalistyczny pogląd ma jednak poważne następstwa w dalszej analizie. 
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Wbrew doświadczeniu całego polskiego procesu historycznego w XIII w. Grawert
-May wychodzi z założenia, że skoro w 1202 r. książęta śląscy uzyskali niezależność, 

przestali oni być książętami państwa polskiego. Wystarczy jednak wskazać na „księ
stwo" Henryka Brodatego ii jego syna Henryka Pobożnego, dalej Henryka IV Pra
wego, a także Henryków głogowskich, aby dowieść tezy wręcz przeciwnej. Uważali 
się oni w pełni za dziedziców „księstwa" (ducatus), a później „królestwa" polskiego. 
c1rawert-May wprawdzie cytuje odnoszące się do tej kwestii podstawowe dzieła 
Balzera (1919) i Baszkiewicza (1954), ale widocznie nie zrozumiał dyskutowanej tam 
koncepcji Królestwa Polskiego, a także stanowiska poszczególnych książąt dynastii 
piastowskiej w tym państwie. 

W rozdziale IV po ustaleniu powyższych założeń wyjściowych dotyczących cha
rakteru państwa piastowskiego w XI-XIII w. Autor kolejno rozważa stanowisko 

Sląska już to jako części (Teil) Polski, już to jako części Czech czy Moraw w sto

sunku do Rzeszy w latach 1002-1250. W rozdziale tym szczególnie sztucznie rysuje 
się rezultat wysunięcia Sląska jako podmiotu sprawczego w stosunkach z Rzeszą. 
Przez cały ten czas (z wyjątkiem lat 1039-1050) Sląsk był integralną dzielnicą pań
stwa polskiego, chybione więc jest wymienianie go jako części państwa czeskiego. 
Ponieważ jednak Polska płaciła Czechom trybut ze Sląska, była więc z tego tytułu 
państwem od Czech zależnym, a Czechy z kolei pozostawały w zależności lennej 
od królestwa niemieckiego lub cesarstwa, Autor konstruuje stopnie pośredniej za
leżności Sląska od Rzeszy już w tych czasach. Jest to konstrukcja mało płodna 
heurystycznie i skąpa w konkluzje. W rzeczywistości Autor tą okólną drogą ósią
gnąl cel o wiele bardziej godny zabiegów, mianowicie niejako mimochodem zanali
zował całokształt stosunków prawnych między Polską, Czechami i Niemcami w XI
XIII w. Jednakże perspektywa pars pro toto nie pozwoliła mu na przedstawienie 
tego zagadnienia w sposób systematyczny. 

Wywody szczegółowe Grawert-Maya przynoszą sporo ustaleń trafnych lub wy
magających uwzględnienia w dalszej dyskusji nad całokształtem stosunków polsko
niemieckich w tym czasie. Na podkreślenie zasługuje jego twierdzenie, że w 1002 
i 1013 r. Bolesław Chrobry, przyjmując Lużyce i Milsko jako lenna z rąk króla 

Henryka II, nie wchodził w stosunek lenny wobec Niemiec jako władca Polski 
(s. 63, 64). Taki punkt widzenia był zawsze reprezentowany przez naukę polską. 
Uwagi Autora uszły tutaj dwie rozprawy: K. Tymienieckiego, Traktat merseburski

z r. 1013 (Wiadomości Archeologiczne, t. XVI, 1940, s. 451-470, wyd. 2, 1948, s. 458-
476), i M. Z. Jedlickiego, Układ merseburski z roku 1013 (Przegląd Zachodni, R. VIII, 
1952, nr 7/8, s. 748-769). 

Zgodzić się też należy z jego interpretacją stosunków prawnych za Mieszka II; 
jego zdaniem nie ma żadnej podstawy pogląd, jakoby w 1031 r. doszło do narzu
cenia Polsce zależności lennej. Sądzi on jednak, że do nawiązania takiego stosunku 
doszło w 1033 r., kiedy Polska została podzielona na trzy części. Trzeba jednak za
uważyć, że źródła takiego mniemania nie potwierdzają, a podział kraju dokonany 
pod groźbą interwencji zbrojnej Niemiec i zapewne na żądanie Dytryka nie wymagał 
uprzedniego złożenia hołdu lennego przez zainteresowanych. Ustalenie się takiej 
zależności można przyjąć dopiero od powrotu na tron polski Kazimierza Odnowiciela 
w 1038 lub 1039 r. Nie wzbudza zastrzeżenia pogląd o utrzymującej się dalej zależ
ności Polski od cesarstwa, mimo że poszczególne jej fazy wymagałyby staranniej
szego przedstawienia. Nie robimy jednak z tego Autorowi zarzutu, gdyż sprawy te 

wykraczają poza podjęty przez niego temat. 

Warto tutaj zanotować jego pogląd na hold merseburski Bolesława Krzywouste

go w 1135 r. Idąc za przekazem Ottona z Fryzyngi (Chron. VII 19), odnosi on ten 
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hołd, jak i związaną z nim daninę, do Pomorza Rugii, natomiast 11 Polska jako 
taka - pisze on - nie weszła w stosunek lenny względem Rzeszy·• (s. 70). Uwagi 
Grawert-Maya uszła rozprawa T. Grudzińskiego pt. Pertraktacje merseburskie z 1135 

roku (Kwartalnik Historyczny, t. LXXV, 1968, s. 273-298), który biorąc z kolei za 
podstawę swoich ustaleń przekaz roczników magdeburskich doszedł do wniosku, że 
„książę polski został zmuszony do złożenia Lotarowi hołdu lennego z całości ziem 
polskich, znajdujących się aktualnie w jego bezpośrednim władaniu" (s. 287). Rozej
rzenie się w podstawie źródłowej skłania do opowiedzenia się raczej za stanowiskiem 
zajętym w tej sprawie przez Grawert-Maja. Jest oczywiste, że rocznikarz magde
burski rozszerzył treść układu odnoszącego się do Rugii i Pomorza Zachodniego na 
całą Polskę. Za większą wiarogodnością przekazu Ottona przemawia jego konkret
ność geograficzna. 

Można mieć wątpliwości, czy porozumienie księcia Władysława II z królem Kon
radem zawarte w 1146 r. w Kainie należy rnzumieć w ramach stosunków lennych, 
natomiast wiele wskazuje na to, że uiszczona w 1157 r. przez Bolesława Kędzie
rzawego suma 2000 grzywien złota miała charakter kary, a nie trybutu (s. 73). 
Wszystkie formy zależności Polski od Rzeszy ustały po 1184 r. Należy uznać też 
konkluzję, że w omawianym tutaj czasie „stosunki prawno-polityczne śląska do Rze
szy miały tylko charakter pośredni, biegły one poprzez państwo polskie" (s. 75). 
Trudno się więc z Autorem zgodzić, że stosunki książąt śląskich z dworem cesarskim 
po 1163 r. miały charakter lennopodobny (lehnsartig, s. 75; lehnsahnlich, s. 77); 
w źródłach brak śladu takiego stosunku. Nikt oczywiście nie będzie kwestionował 
drugorzędności protokolarnej tych książąt podczas pobytu ich przy boku króla lub 
cesarza. 

Pomijając tutaj instruktywny zarys stosunków prawno-politycznych czesko-nie:.. 
mieckich w XI-XIII w., pt·zedstawiany kontrowersyjnie pl'zez naukę NRF-owską 
i czeską (W. Wegener, 1959; Z. Fiala, 1959), przechodzimy do rozdziału V, w którym 
Autor omawia stosunek śląska do Polski i Czech w latach 1202-1320 (s. 92 i n.). 
Rozdział ten ze względu na stanowisko Autora, że Śląsk a Polska to wielkości sobie 
przeciwstawne, stanowi jednak osiągnięcie negatywne i nie warto się nim tutaj zaj
mować. Równie pO\vierzchowna jest próba naszkicowania stosunku prawnego śląska 
do Czech. 

Rozdział VI charakteryzuje stosunek śląska do Rzeszy na przełomie XIII i XIV 
wieku. Punktem centralnym jest tutaj oczywiście sprawa rzekomego hołdu lennego 
księcia wrocławskiego Henryka IV, złożonego w 1280 r. cesarzowi Rudolfowi I 
w Wiedniu oraz rozporządzenia tym księstwem przez Rudolfa w 1290 r. na rzecz 
króla czeskiego Wacława II. Należy żałować, że Grawert-May właśnie tej sprawy· 
nie rozpatrzył dokładniej, jak się tego dopominał już K. Maleczyński (Historia

Sląska, t. I s. 509-510-524-526), który sam był do faktu złożenia hołdu ustosun
kowany podejrzliwie. 

Również i dalsze rozważania na temat ówczesnej sytuacji Śląska wypadły bar
dzo powierzchownie, gdyż uwagi Autora uszły całkowicie prace Bronisława Wło
darskiego, z których najważniejsza zajmuje się analizą ówczesnych stosunków pol
sko-czeskich w drugiej połowie XIII i na początku XIV w. (1931); nie doceniał też 
wagi ustaleń Balzera i Baszkiewicza, których prace były mu znane. 

Za najcenniejszą część pracy wypadnie zatem uznać rozdziały VII-IX, które 
zajmuj� się określeniem stanowiska prawno-politycznego Śląska najpierw bardzo 
szczegółowo w latach 1327-1372 (s. 114-148), a następnie nieco pobieżniej w XV w. 
W 1327 r. zaczął się proces rozciągania i konsolidacji zwierzchnictwa czeskiego nad 
księstwami śląskimi, który trwał z przestankami aż do 1372 1·. Mimo że Autor ciągle 
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zaprzecza związkom Śląska z Polską, widoczne jest, że właściwymi aktorami toczącej 

się rozgrywki są przede wszystkim Luksemburgowie, Jan i Karol IV, oraz król 

polski Kazimierz Wielki; książęta śląscy są tylko narzędziem i obiektem tej roz

grywki. Układy· wyszehradzkie (1335) i namysłowskie (1348) dowodzą, że ówcześni 

władcy monarchii czeskiej uważali się za rzeczywistych panów zwierzchnich śląska 

dopiero po uzyskaniu bądź wymuszeniu cesji króla polskiego do tych ziem. Ten 

stan rzeczy nie uległ zmianie i w XV w. (mimo epizodu z królem węgierskim Ma
ciejem Korwinem). Toteż dopiero układ z 1515 r. i ostateczne przejście królestwa 

czeskiego wraz ze Śląskiem pod panowanie Habsburgów przesądziło o odejściu tej 

ziemi ze wspólnoty politycznej polskiej nie tylko z punktu widzenia prawnego, lecz 

także i politycznego. 

Mimo zgłoszonych tu i ówdzie zastrzeżeń uważamy studium Grawert-Maya za 

cenne osiągnięcie badawcze. Studium to pomyślnie rozwiązało wiele zagadnień dotąd 

niejasnych lub spornych, a nawet tam, gdzie postawionego sobie celu nie osiągnęło, 

uświadomiło nam potrzebę dalszej dyskusji. 

Gerard Labuda 

OTAZKY D:8JIN ST.REDNI A VYCHODNl EVROPY, uspoi'adal F. Hej!, ,,Opera 

Universitatis Purkynianae Brunensis Facultas Philosophica·•, nr 176. Brno 1971, ss. 

377 + 5 nlb. + 1 zdjęcie. 

31 III 1971 r. 70-lecie swych urodzin obchodził uroczyście dr Josef Macurek, 

profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyniego w Brnie, członek 

korespondent Czechosłowackiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Uniwersytetu 

Wrocławskiego im. B. Bieruta, wybitny uczony, znakomity znawca dziejów Europy 

środkowej i wschodniej w czasach nowożytnych, serdeczny i wypróbowany przy

jaciel Polski i Polaków, związany od dziesięcioleci wielorakimi więzami przyjaźni 

i współpracy z wrocławskim środowiskiem historycznym. Rocznicę tę grono przy
jaciół, uczniów 1 współpracowników. wśród których obok badaczy czeskich i słowne
kich nie zabrakło również historyków z innych krajów (Związek Radziecki, Węgry, 

Austria, Rumunia, Francja i Polska), uczciło wydaniem księgi pamiątkowej, zreda

gowanej przez prof. F. Hejla. Choć wśród 26 prac zamieszczonych w księdze aż 5 

wyszło spod pióra historyków polskich, chętnych do uczczenia jubileuszu prof. Jo
sefa Macurka ·znalazłoby się w Polsce znacznie więcej, szczególnie wśród pracowni

ków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. Josef Macurek bo
wiem jest nie tylko wysoko w środowisku wrocławskim cenionym uczonym, ale tak

że dla swoich cech charakteru i zalet towarzyskich człowiekiem niezmiernie popu

larnym oraz powszechnie szanowanym i lubianym. życząc Jubilatowi długich lat 

życia w dobrym zdrowiu oraz dalszej, jakże owocnej działalności naukowej, pragnę 
już dziś w imieniu kolegów i swoim własnym zgłosić akces do Jego kolejnej księgi 

jubileuszowej. 
Księgę otwiera słowo wstępne F. Hejla. Autor dał w nim życiorys naukowy 

Jubilata oraz scharakteryzował główne nurty Jego bogatego dorobku naukowego. 

Zamieścił też bibliografię prac Jubilata za lata 1960-1970 1 (s. 7-17). Dalej w po

rządku chronologicznym opublilcowano studia i artykuły. Charakteryzuje je ogromna 

1 Bibliografię prac prof. J. Macurka za lata poprzednie opublikował M. Rejnus
w: ,,Sbornik praci fitosoficke fakulty brnenske university", C 8, R. X. 1961, s. 551-
557.
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rozpiętość chronologiczna (od wczesnego średniowiecza do czasów najnowszych, 
współczesnych) i tematyczna. Fakt ten jest jednak w pełni zrozumiały. Tak szerokie 
przecież były zainteresowania badawcze prof. Josefa }iacurka. 

W części mediewistycznej księgi znajduje się artykuł G. Labudy (Die Prussen. 
in den tschechischen und slowakischen Liindern des friihen Mittelalters, s. 19-24), 
poświęcony wielokrotnie już w nauce dyskutowanej kwestii najstarszego pobytu Pru
sów w krajach czeskich i słowackich w okresie wczesnego średniowiecza. Wbrew 
sugestiom V. Smilauera 2, który powstanie osad zamieszkałych na tym terenie przez. 
Prusów wiązał z działalnością biskupa ołomunieckiego Henryka Zdika (1126-1150) 
w Prusach, Autor dowodzi, że należy je przesunąć na czasy, gdy kraje te stanowi
ły jeden organizm państwowy, a więc na lata panowania Bolesława Chrobrego i jego 
syna Mieszka Il. Natomiast L. L. Gumeckaja zajęła się w swoim artykule (K woprosu. 
o jazyke mołdawskich gramot XIV-XV ww., s. 25-35) problemem języka doku
mentów mołdawskich z XIV-XV w., stwierdzając, że były one spisywane w ukraiń
skim wariancie „zachodnioruskiego" języka Hterackiego. Poddała przy tym krytyce
stanowisko współczesnej slawistyki rumuńskiej, traktującej niesłusznie język wszyst
kich dokumentów powstałych na terytorium wschodnioromańskich dialektów Moł
dawii, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu jako monolit i nazywającej go „literackim sło
wiańskim językiem redakcji rumuńskiej". Wreszcie R. Heck omówił w swoim stu-
dium (Związki Bedrzycha ze Strażnicy z Polską i Polakami, s. 37-51) kontakty
Bedrzycha (Fryderyka) ze Strażnicy, jednego z najwybitniejszych działaczy ruchu hu
syckiego i przywódcy stronnictwa taboryckiego po bitwie ·pod Lipanami w 1434 r.,
z Polską i Polakami. Szczególną uwagę zwrócił przy tym na jego współpracę z polsko
litewskimi zwolennikami husytyzmu oraz rolę, jaką Bedrzych odegrał w latach 11440-
1442 w wysuwaniu i propagowaniu kandydatury jagiellońskiej na tron czeski. Dorzucił
też garść faktów potwierdzających wcześniej już wysuniętą hipotezę, le żona Bed
rzycha ze Strażnicy, Elżbieta, była szlachcianką polską, pochodzącą najprawdopodob
niej z rodziny Trojanowskich herbu Starża.

Okres późnego feudalizmu, najsilniej reprezentowany w twórczości naukowej 
Jubilata, otwiera w księdze artykuł G. Szekelyego (Gesellschaftlicher Vorgang osteu
mpiiischer Art zwischen Mitte des XV. Jh. und 1514: Verlust des Obersiedlungsrechtes 
der Leibeigenschaft in Ungarn, s. 53-67). Dotyczy on jednego z głównych zjawisk to
warzyszących tzw. wtórnemu poddaństwu - przywiązania chłopów do ziemi. Pozba
wienie chłopa prawa swobodnego przenoszenia się z majątku do majątku feudal
nego lub do miasta jest charakterystyczne dla wszystkich krajów objętych tzw. 
wtórnym poddaństwem, a więc położonych na wschód od Laby lub ściślej - na po
łudnie od Bałtyku. Autor omawia poszczególne etapy realizacji tego zjawiska na 
terenie Węgier i w konltluzji stwierdza, że przywiązanie chłopa do ziemi było jed
ną z ważkich przyczyn wybuchu powstania G. Dózsy w 1514 r., a klęska tej wojny 
chłopskiej utwierdziła je na Węgrzech na ponad dwa stulecia. M. L. Mikoletzky zwró
cił w swoim artykule (Sklaven im alten Osterreich, s. 69-83) uwagę na istnienie 
w Austrii na przełomie XVI i XVII w. niewolnictwa, zjawiska słabo dotąd zbada
nego w odniesieniu do chrześcijańskiej Europy. J. Perenyi poświęcił swe studium 
(Wirtschaftliche und soziale Umges'taltung in Ungarn unter der Tilrkenherrschaft im 
XVI. und XVII. Jahrhundert, s. 85-103) przemianom ekonomiczno-społecznym w tu
reckiej części Węgier w XVI-XVII w., stwierdzając, że pod panowaniem tureckim

z V. S m  i 1 a u e r, Fragen der iiltesten slavischen Siedlung in Bohmen und 
Mći.hren im Lichte der namenkundlichen Forschung (Siedlung und Verfassung Boh
mens in der Friihzeit, hrsg. von F. Graus u. H. Ludat, Wiesbaden 1967). 
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strnktura społeczna ludności węgierskiej znacznie się uprościła. Szlachta i bogate 
mieszczaństwo węgierskie opuściło te tereny, przenosząc się do nie objętej okupacją 
turecką części Węgier. Również drobni kupcy i rzemieślnicy przenosili się do miast 
i wsi, w których nie było Turków. Na miejscu pozostali jedynie chłópi. Nowa klasa 
panująca złożona z Turków i mahometańskich Bośniaków skoncentrowała się w 3-4 
wielkich miastach lub w twierdzach pogeanicznych, żyjąc z łupów i pobieranej od 
chłopów renty. Jej przedstawiciele nie stali się posiadaczami porzuconych przez wę
gierskich feudałów majątków ziemskich, nie sprawowali sądownictwa nad swymi 
chłopami. Byli tylko użytkownikami części świadczeń oddawanych przez ludność 
węgierską państwu tureckiemu. Nie odczuwali w związku z tym potrzeby nawiązy
w ania z nią bezpośrednich kontaktów. Ludność węgierska pozostała dla nich obca 
tak z racji języka, jak i kultury oraz religii. Konkludując Autor stwierdza, że mimo 
150 lat panowania nie udało się Turkom przekształcić swej części Węgier w pro-. 
wincję typu bałkańskiego. Problematykę społeczno-gospodarczą zarania epoki nowo
żytnej zamyka w księdze artykuł M. Dana (Negustori Clujeni pe piata Cracoviei la 
.sfirs{tul sec. al XVI-lea, s. 105-l1'9), poświęcony związkom handlowym Cluj z Kra
kowem u schyłku X,V,I w. Autor stwierdził m. in., że tylko w latach 1592-1596 od
wiedziło Krnków 61 kupców i rzemieślników z Cluj, zaopatrując się tutaj w naj
rozmaitsze towary zarówno pochodzenia polskiego, jak i obcego (sukna, płótna, jed
wabie, odzież, obuwie, wyroby metalowe, owoce południowe, ryby bałtyckie, chemi
kalia, zwierciadła, papier itp.). Towary te nabywali nie tylko na potrzeby rynku 
siedmiogrodzkiego, ale też krajów sąsiednich (Mołdawia, Wołoszczyzna, kraje bał
kańskie). Niektórzy z nich osiadali na stale w Krakowie, uzyskując prawa miejskie. 
Autor omówił wreszcie szereg problemów technicznych i organizacyjnych związa
nych z tym handlem (transport, spółki handlowe, kapitał, formy kredytowe, ceny 
i zysk). 

W problematykę religijno-ideologiczną XVI-XVII w. wprowadza czytelnika 
księgi artykuł J. Mikulki (K ideologickym zópasum jednoty bratrske v Polsku, 
s. 121-128), omawiający niektóre aspekty polemik ideologicznych jednoty braci czes
ltlch w Polsce z katolikami i przedstawicielami wyznań reformowanych, szczególnie
z luteranami. Autora interesowała przede wszystkim zawarta w nich argumentacja
historyczna i jej znaczenie dla uzasadniania praw obywatelstwa jednoty w Polsce.
Natomiast W. Urban zajął się Propagandą braci polskich na Słowacji w pierwszej
ćwierci XVII stulecia (s. 129-143). Autor zwrócił szczególną uwagę na jej formy, jak
pozyskiwanie uczniów do szkól ariańskich, wysyłka książek ariańskich, wymiana
korespondencji, działalność emisariuszy ariańskich w Słowacji. Dalej stwierdza, że
propaganda ta była najbardziej skuteczna we wschodnich rejonach Słowacji, g.dzie
m. in. arianom udało się pozyskać czołowych humanistów słowackich, Jana Bocatiu
sa, z pochodzenia Lużyczanina, oraz Marcina Weigmanna z Bardejova. Spośród sło
W?-ckich uczniów szkoły rakowskiej wyszli późniejsi przywódcy braci polskich, Daniel
Lehocki i Jan Moszowski, a także Juraj Lochmann, syn znanego pastora Macieja,
zamieszkałego na stale w Mosovcach i - jak się zdaje - sympatyka arianizmu.
Autor poświęcił też nieco miejsca ich losom po wygnaniu arian z Rzeczypospolitej.
Dzieje i znaczenie pobiałogórskiej emigracji czeskiej w Trenczynie omówił w swym
artykule P. Horvath (Ceskti pobelohorskci emigrcicia v Trencine, s. 145-159). Autor
stwierdza w nim, że emigracja ta posiadała znaczne rozmiary, a emigranci wnieśli
poważny wkład do rozwoju gospodarczego i kulturalnego przybranej ojczyzny. Wresz
cie J. Polisensh.-y poruszył problem wpływu kultury i myśli politycznej włoskiej,
a w mniejszym stopniu także hiszpańskiej na Komenskiego (Komensky, Morava

a Itcilie jeho doby, s. 161-168). Na podstawie analizy dzieła Komenskiego Clamores
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Eliae udowodnił, że Komensky pozostawał pod wpływem nie tylko myśli angielskiej 
i holenderskiej, ale również wloskief, a nawet hiszpańskiej, szczególnie Machiavellego 
i Campanelli. 

Artykuł R. Prazaka (Neologickci hnutf a predpoklady tzv. ncirodniho obrozenf. 
u Cechu, Slovciku a Madaru z hledislca vyvoje jejich vzcijemnyc1!, vztcihu, s. 169-183) 
dotyczy roli ruchu neologicznego w dziele odrodzenia narodowego Czechów, Słowa
ków i Węgrów. Ruch ten, rozumiany przez Autora szeroko jako odnowa nie tylko 
języka, ale w ogóle lrnltury narodowej, został zapoczątkowany jeszcze· przed okre
sem odrodzenia narodowego i przyczynił się w powiązaniu z wieloma innymi czyn
nikami do stworzenia programu narodowo-politycznego i kulturalnego,· a następnie 
wykształcenia się nowożytnych narodów czeskiego, słowackiego i węgierskiego. Spo
ro miejsca w swych rozważaniach Autor poświęcił współpracy czeskich,, słowackich 
i węgierskich przedstawicieli ruchu neologicznego i ocenił ją niezwykle wysoko. 
L. Sziklay zajął się w swym artykule (Problemy provincionalismtL a urbanizace na
11zemi Uher poccitkem 19. stoleti ve svetle dvou bcisnickych epistoł, s. 185-195) · lite
racką polemiką na temat prowincjonalizmu i urbanizacji na Węgrzech w początkach
XIX w. Kierunek pierwszy reprezentował M. Vitkovics, z pochodzenia Serb, jeden
z najwierniejszych zwolenników Kazinczyego, najwybitniejszego poety klasycystycz
nego na Węgrzech, a zarazem twórcy prozy serbskiej. W liście wierszowanym do
I. Horvata sławił on uroki życia wiejskiego. Jego poglądom przeciwstawił się naj
większy poeta klasycznej literatury węgierskiej D. Berzsenyi, publikując utwór kry
tykujący horacjański ideał życia na wsi i sławiący życie w mieście. W jego ślady
poszło potem wielu poetów węgierskich, upatrujących w życiu wiejskim zacofanie,
a w urbanizacji kraju - postęp i dobrobyt. Metodologiczne aspekty badań nad
związkami kulturalnymi Austrii z krajami Europy środkowej i wschodniej przed
Wiosną Ludvów omówił I. Frled (Ku charakterlstike rak;usko-vychodoeurópskych kul
titrnych vztahov 1815-1848, s. 197-203), stwierdzając, że wbrew sugestiom wielu 
historyków niemieckich nie może być moWY o jednostronnym oddziaływaniu twór
ców austriackich na kulturę czeską, węgierską, serbską itd. Chodziło tu bowiem 
o wzajemne oddziaływanie. Autor podkreśla z naciskiem inspirującą rolę czeskich,
węgierskich, serbskich i słoweńskich podań, legend, pieśni i ksiąg ludowych w twór
czości literackiej, muzycznej i artystycznej takich postaci, jak Grillparzer, Stifter,
Vogl, Lenau, Grtin, Haydn, Mozart, Beethoven i inni. W literaturze austriackiej tego
czasu znajdowały ponadto odbicie WYdarzenia i życie codzienne na Węgrzech, w Cze
chach, w Serbii itp.

V. żacek poruszył zagadnienie udziału Czechów w przebudowie w duchu nowo
żytnym państwa serbskiego w czterdziestych latach XIX w. (Ceskci ućast pi'i vy
stavbe Srbska jako moderniho statu v 40. letech XIX. stoleti, s. 205-219). Gdy po 
zamachu stanu w 1843 r. Serbia zmieniła orientację polityczną z prorosyjskiej na 
profrancuską i pod wpływem rządu francuskiego oraz konserwatywnego odłamu emi
gracji polskiej z księciem Czartoryskim na czele starała się ułożyć dobre stosunki 
z Portą, nad utrzymaniem tej linii politycznej czuwali w Belgradzie agenci Czarto
ryskiego. Jednym z nich był Czech Franti�ek Zach, który obok swego głównego za
dania zajął się szerzeniem na Bałkanach idei wzajemności słowiańskiej oraz reor
ganizacją serbskiego ustawodawstwa i aparatu państwowego zgodnie z nowoczesny
mi wymogami. Jego projektom i działalności w Serbii Autor poświęcił w artykule 
gros miejsca, zwłaszcza projektom zjednoczenia Słowian południowych w jednym 
organizmie państwowym oraz reorganizacji pańs�a serbskiego. 

Wiadomości o Czechach i Słowalrnch, zawarte w rękopisach Towarzystwa $w. 
Cyryla i Metodego w Kijowie, omówił L. Haraksim (Odaje o Cechach a Slovcikoch 
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v spisovom materitili Cyrilometodejskej Spolocnosti (1847), s. 221-232). Autora in
teresowała przy tym zarówno spuścizna po członkach tego towarzystwa (V. M. Belo
zerskij, N. I. Hulak, N. I. Kostomarov), jak i nieczlonkach (N. Rigel'man i F. V. Ci
zov). Na podstawie analizy wspomnianych wyżej wiadomości stwierdza, że człon
kom towarzystwa dobrze były znane dzieła J. Kollara, P. J. Safarika, V. Hanki i in
nych wybitnych osobistości życia narodowego Czechów i Słowaków i że odnosili się 
oni przychylnie do projektów utworzenia federacyjnego państwa czesko-słowackiego. 
Arykuł M. Danilaka dotyczy stosunku I. Rakowskiego, wybitnego działacza narodo
wego wcześniejszego okresu na Rusi Zakarpackiej, do galicyjskich Ukraińców (Ivan 
Rakovsky a halicski Ukrajinci, s. 233-244). Rakowski nawiązał kontakty z dzia
łaczami ukraińskimi w Galicji i został korespondentem różnych pism i gazet. W swo
ich artykułach pisał o współpracy Ukraińców galicyjskich i zakarpackich, o życiu 
narodowym, a przede wszystkim o rozwoju ukraińskiego języka i literatury. I. Do
rovsky poddał analizie pisma czeskiego podróżnika, tłumacza i krytyka merackiego 
E. Faita (1854-1929), dotyczące historii Macedonii, stosunków narodowościowych na
jej terenie, języka, szkolnictwa i spraw gospodarczych (Faituv pi'inos pro poznani
Makedonie (Kapitola z dejin cesko-makedonskych kulturnich styku), s. 245-262).
Konkludując Autor stwierdza, że choć Fait nie rozumiał całej złożoności problemu
bałkańskiego, był jednak pierwszym Czechem, a jednym z pierwszych Europejczy
ków, ,,który ·zwiedził niemal wszystkie miasta i wsie Macedonii, nawiązał ścisłe kon
takty z miejscową ludnością i nakreślił najobiektywniejszy i najpełniejszy do tej
pory obraz Macedonii". Przyszłość Macedonii widział w utworzeniu federacji jugo
słowiańskiej i opowiadał się za współpracą polityczną i gospodarczą z krajami bał
kańskimi. Był pod tym względem typowym przedstawicielem kół liberalnoburżuazyj
nych w Czechosłowacji.

Obszerne studium czesk0-słoweńskim stosunkom politycznym i społecznym 
w XIX i w początkach XX w. poświęcił F. Jordan (Ce§i a Slovinci v 19. a na za_ 
có.tku 20. stolett (Jejich vztahy verejne a politicke), s. 263-292). Choć te stosunki 
były żywe i miały duże znaczenie dla obu narodów, pełna ich ocena według Autora 
będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu badań nad związkami czesko-słoweń
skimi w dziedzinie kultury i gospodarki. Natomiast J. Kolejka omówił w swym ar
tykule stosunek jednego z przywódców austriackiej socjaldemokracji, Ottona Bauera,. 
do problemu narodowościowego na Bałkanach (Rakouslco-uhersti socialiste o Balkó.
nu (1908-1913), s. 293-301). Autor stwierdza, że burzliwe wydarzenia na Bałkanach 
wywołały zainteresowanie socjaldemokratów problematyką narodowościową. Zajął 
się nią również Bauer, który w przeciwieństwie do wielu socjaldemokratów zachod
nich i austriackich oceniał wy..soko ruchy wolnościowe Słowian Południowych. Stal 
się przez to reprezentantem tych sił w socjaldemokracji austriackiej, które realnie 
oceniały sytuację na Bałkanach i były rzecznikami marksistowskiego rozwiązania 
kwestii narodowościowej w ogóle. Tematem artykułu C. Necasa jest ekspansja fi
nansowa Centralnego Banku Czeskich Kas Oszczędnościowych w przededniu I wojny 
światowej (Kapitó.lova expanze O sti'edni banky ceskych spoi'itelep, v pi'edvecer prvni 

svetove valky, s. 303-318). Ekspansja ta według Autora najsilniej wystąpiła w la
tach 1908-1910 i objęła nie tylko kraje habsburskie, ale i obce, głównie słowiańskie. 
R. G. Plaschka poświęcił swój artykuł (Zwei Siidslawen an der Schwelle von 1918, 

s. 319-328) sylwetkom politycznym dwu Jugosłowian: Franciszka Grafenauera i ge
nerała Stefana Sarkoticia. Łączył ich konserwatyzm, a dzielił stosunek do spraw na
rodowościowych. Grafenauer, poseł do Rady Państwa w Wiedniu, był rzecznikiem
jedności Słowian Zachodnich i Południowych i ich współpracy z Rosją, za co został
przez rząd wiedeński uwięziony. Po uwolnieniu oddał się całkowicie pracy nad stwo-
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rzeniem wspólnego państwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Natomiast Sarkotić, 
-powołany w 1914 r. przez cesarza na stanowisko namiestnika Bośni i Hercegowiny, 
a następnie na dowódcę okręgu wojskowego bośniacko-hercegowińsko-dalmatyńskie
go, stal się rzecznikiem bezwzględnego tłumienia podczas wojny wszelkich ruchów 
narodowych na podległym mu terenie. Podejmowane przez niego próby sprawiedli
wego ułożenia stosunków narodowościowych nie tylko nie powiodły się, ale nara
ziły go na niełaskę dworu i wygnanie w 1918 r. Autor kończy swe wywody stwier
dzeniem, iż i Grafenauer, i Sarkotić, choć w kwestii narodowej zajmowali bieguno
wo różne pozycje, nie przeczuwali, że nie ona, lecz kwestia społeczna stanie się 
w Europie okresu powojennego najważniejsza. 

Dalsze prace zawarte w księdze mówią już o ostatnim etapie II wojny świato
wej. Sp. Zd. Konecny li F. Mainu� piszą o mało u nas znanym fakcie znacznego udzia
łu armii rumuńskiej w wyzwal_aniu Czechosłowacji spod okupacji hitlerowskiej (Osvo
bozeni Ceskoslovenska a rumunskci armada, s. 329-337). Około 250-tyśięczna armia 
rumuńska w ramach II Frontu Ukraińskiego Armii Radzieckiej w okresie od 18 XII 
1944 do 12 V 1945 r. przeszła szlak· bojowy od wschodniej Słowacji do wschodnich 
Czech. Natomiast H. Batowski poruszył w swym artykule (Diplomatic Relations of 

the Slavic States on the Eve of 1945, s. 339-346) problem stosunków dyplomatycznych 
między państwami słowiańskimi na przełomie 1'944 i 1945 r., a także państw słowiań
skich z innymi państwami. Wiele miejsca poświęcił przy tym charakterystyce sy
tuacji rzeczywistej i formalnej państw słowiańskich, istnieniu w większości z nich 
dwu rządów, uznawaniu poszczególnych rządów przez ZSRR i państwa zachodnie, 
a także stosunkowi do nich hitlerowskich Niemiec. 

W okres powojenny przenosi czytelnika artykuł J. Slizińskiego Recepcja_ Jana 

Amosa Komenskiego w Polsce po drugiej wojnie światowej (s. 347-351). W artykule 
tym niezbyt zrozumiale są dla czytelnilta zastrzeżenia Autora co do oceny postawy 
Jana Amosa Komenskiego w czasie „potopµ" szwedzkiego zawartej w książce 
W. Czaplińskiego a oraz co do treści życiorysu Komenskiego w Polskim słowniku

biograficznym 4. Oparte są one bowiem w dużym stopniu na nieporozumieniu. Część
artykulową księgi zamyka artykuł A. Soboula poświęcony charakterystyce postaci
Napoleona (A propos du ze centenaire de la naissance de Napoleon. Le heros et Z'his
toire, s. 353-357).

Na podkreślenie zasługuje nie tylko interesująca i stanowiąca poważny wkład do 
nauki treść merytoryczna księgi, ale i piękna, godna Jubilata szata edytorska. Este
tyczna obwoluta, zharmonizowana z nią twarda oprawa, ładny krój czcionek, po
rządny papier - oto jej rzucające się od razu w oczy cechy. 

Józef Leszczyński 

CESKO-SLOVENSKE PRACE O JAZYCE, D:E:JINACH A KULTU:ftE SLOVANS
KYCH NAROD-0 OD ROKU 1760. BIOGRAFICKO-BIBLIOGRAFICKY SLOVNIK, 
opr. M. Kudełka, Zd. Simecek i zespól, Praha 1972, ss. 560 + 4 nlb. 

Idea opracowania biograficzno-bibliograficznego słownika czechosłowackiej sla
wistyki zrodziła się na IV Międzynarodowym Zjeździe Slawistów w Moskwie w 1958 
roku. Powołano na nim m. in do życia Międzynarodową Komisję do Badań Dziejów 

a W. C z  ap 1 i ń s k i, O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy, War
szawa 1966, s. 119-120. 

4 Polski słownik biograficzny, t. XIII/3, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, 
s. 385-389.
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Slawistyki, która opracowała rozległy, skoordynowany w skali międzynarodowej pro
gram, a jego realizację powierzyła poszczególnym komisjom narodowym. W ramach 
tego programu komisja czechosłowacka przystąpiła do prac nad wyżej wspomnia
nym słownikiem. Były one realizowane w ówczesnym Instytucie Słowiańskim Cze
chosłowackiej Akademii Nauk w Brnie i w ówczesnym Instytucie Radzieckim Sło
wackiej Akademii Nauk w Bratysławie, a ich rezultat miał być pr�edstawiony na V 
Międzynarodowym Zjeździe Slawistów w Sofii w 1963 r. Tymczasem Zjazd ten nie 
włączył problemu historii slawistyki do swego programu, w związku z czym prace 
nad słownikiem uległy zahamowaniu. Pełną parą ruszyły one naprzód dopiero 
w 1966 r. w świeżo powołanym do życia w Brnie Instytucie Historii Europejskich 
Krajów Socjalistycznych Czechosłowackiej Akademii Nauk w związku ze zbliżają
cym się VI Międzynarodowym Zjazdem Slawistów w Pradze (1968), a ich wynikiem 
jest recenzowany słownik. 

Według słów redaktorów słownik „stawia przed sobą równocześnie dwa cele: 
chce być podręcznikiem zawierającym zwięzłe i jednocześnie podstawowe informacje 
o dotychczasowych pracach czeskich i słowackich badaczy na temat historii i kul
tury narodów słowiańskich, a zarazem w pewnym sensie wstępem do syntezy dziejów
slawistyki w Czechosłowacji i jej bibliograficznym punktem wyjścia" (s. 5}.

W opracowaniu haseł do słownika wzięło udział 42 uczonych, a nad całością 
czuwali M. Kudełka i Zd. Simecek, kt9rzy przygotowali również podstawy heury
styczne pod całą czeską część słownika. Nad słowacką częścią słownika pieczę spra
wowali V. Borodovcak (hasła z dziedziny historii, archeologii i etnografii), M. Laciok 
(hasła z dziedziny językoznawstwa), A. Popovic (hasła z dziedziny literatury). Wy
boru haseł czeskich z zakresu językoznawstwa dokonał R. Vecerka. Wyborem i re
wizją haseł dotyczących uczonych rosyjskich działających w Czechosłowacji zajął 
się A. V. Florowski, a po jego śmierci hasła te przejrzał i uzupełnił I. O. Panas. 
Wreszcie O. Zilynśkyj służył informacjami o uczonych narodowości ukraińskiej. 

Zwięzłe, ale wyczerpujące wiadomości o koncepcji słownika, jego ramach chro
nologicznych i zasadach obowiązujących przy opracowywaniu haseł znajdujemy we 
wstępie, napisanym przez M. Kudełkę i Zd. Śime�ka. Według nich o początkach sla
wistyki nie można mówić przed drugą połową XVIII w. Stąd w słowniku znalazły 
się postacie, które zajmowały się tą dyscypliną naukową i wniosły do niej trwały 
wkład począwszy od 1760 r., a na lutym 1968 r., kiedy to prace nad nim zostały 
zamknięte, skończywszy. Przy postaciach aktualnie czynnych naukowo wyjątkowo 
uwzględniano też prace, które ukazały się w terminie późniejszym. Spośród około 
2000 uczonych parających się slawistyką wybrano 594 takich, których twórczość nau
kowa najpełniej odzwierciedla osiągnięcia metodologiczne, koncepcyjne i faktogra
ficzne slawistyki czechosłowackiej w ostatnich 200 latach. Nie brak wśród nich 
i uczonych, którzy obok slawistyki uprawiali jeszcze inne dziedziny wiedzy humani
stycznej. Pominięto natomiast zupełnie publicystów. Obok Czechów i Słowaków dzia
łających zarówno w kraju, jak i za granicą w słowniku znaleźli się również cudzo
ziemcy, głównie Rosjanie i Ukraińcy, znacznie rzadziej natomiast Polacy (np. W. Bo
bek i M. Szyjkowski} oraz Jugosłowianie, którzy działali na terenie Czechosłowacji 
i swymi osiągnięciami naukowymi przyczynili się walnie do rozwoju slawistyki cze
chosłowackiej. Chodziło tu przeważnie o uczonych, którzy stracili bezpośredni kon
takt z rodzimym środowiskiem naukowym. Nie uwzględniono natomiast w słowniku 
slawistów narodowości niemieckiej i węgierskiej przebywających stale ilub okresowo 
w krajach czeskich lub w Słowacji, ponieważ ich działalność naukowa wiązała się 
ściśle z rozwojem prac slawistycznych w Niemczech, Austrii lub na Węgrzech. 

Hasła wchodzące w skład słownika zbudowane są identycznie. Każde 1- nicl:j. 

8 - Sobótka l/73 
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składa się z trzech głównych części. Pierwsza zawiera zwięzły życiorys (data i miej
sce urodzenia, szkoła średnia, studia, stopnie naukowe, specjalność w zakresie sla
wistyki, miejsce pracy), druga - charakterystykę głównych nurtów i osiągnięć do
robku slawistycznego, trzecia wreszcie - w porządku chronologicznym ukazywania 
się bibliografię prac slawistycznych (monografie, prace zbiorowe, studia, artykuły, 
ale bez publicystyki). Niekiedy przy wybitniejszych uczonych dochodzi do tego część 
czwarta, informująca o opublikowanych życiorysach tlub charakterystykach twór
czości naukowej bohatera danego hasła, a jeszcze rzadziej piąta, zawierająca wiado
mości o ich spuściźnie literackiej, wydanej korespondencji, pamiętnikach i wspomnie
niach i zupełnie wyjątkowo o losach ich bibliotek lub zbiorów, np. przy J. Dobrovs
kim, L. Niederlem czy F. Palackim. Wszystkie części poza piątą, przy której przy
jęto układ rzeczowy, ułożone są chronologicznie. Nad słusznością tej zasady można 
by dyskutować. Czy np. nie należało z nią zerwać przy bibliografii? Bardziej celowe 
byłoby przecież ułożenie jej według innych kryteriów, a mianowicie według tego, 
jaką wagę posiadają poszczególne prace dla rozwoju slawistyki tak w Czechosło
wacji, jak i w innych krajach. Można też żałować, że w życiorysach nie zaznaczano 
doktoratów honorowych uzyskiwanych przez niektórych bohaterów haseł. Są one 
przecież świadectwem rangi uczonego. 

Obok wstępu i haseł słownik zawiera również alfabetyczne zestawienie inicja
łów imion i nazwisk autorów haseł, zestawienie biograficznej literatury, encyklopedii 
i kompendiów, wykaz używanych skrótów oraz indeks osób, choć nie wszystkich 
występujących na kartach słownika, przy czym nazwiska stanowiące samodzielne 
hasła zaznaczono drukiem tłustym, a strony tych haseł - półtłustym. 

Omawiany słownik jest poważnym osiągnięciem naukowym slawistów czechosło
wackich i stanowi nieocenioną pomoc dla każdego badacza interesującego się sla
wistyką i osiągnięciami uczonych czechosłowackich w jej zakresie. Jest także dobrym 
wzorem i zachętą do podjęcia prac nad identycznym słownikiem w Polsce. 

Józef Leszczyński 

J. Ko 1 e j  k a, NARODNOSTNI PROGRAMY PRO STR.EDNf A JIHOVYCHO
DNf EVROPU, Brno 1971, SS. 431. 

Rozwój i kształtowanie się narodów socjalistycznych stawia przed teoretykami 
marksizmu zadanie analizy tego procesu. Jest rzeczą oczywistą, że analiza ta nie 
może być od owego procesu oderwana, że sięgać musi do okresu narodzin narodów 
we współczesnym znaczeniu, do okresu kapitalizmu. W ostatnich latach powstało 
sporo (szczególnie w Związku Radzieckim, gdzie proces ten trwa już ponad pól wie
ku) prac na ten temat 1. Ale w ref!eksji nad narodem socjalistycznym niezbędna jest 
również świadomość historyczności samych narzędzi tej ref:leksji, historyczności ka
tegorii teoretycznych używanycp w marksistowskich analizach procesów narodowych. 
W tym celu równolegle obok analizy procesu kształtowania się i rozwoju narodu 
musi być prowadzona analiza dziejów refleksji teoretycznej i programowo-politycz
nej nad kwestią narodową. 

Literatura marksistowska poświęcona dziejom kwestii narodowej w ujęciu mar
ksizmu jest bogata, ale przy bliższym jej poznaniu zauważyć można pewną niejedno-

1 Por. J. A. D u n a j  e w  a, Sotrudniczestwo socyalisticzeskich nacyj w stroitiel
stwie komunizma, Moskwa 1960; J. W. A r  u t  i u n i a n, Socyalnokulturnyje aspiekty 
razwitija i sbliżenijci nacyj w SSSR (Sowietskaja etnografija, 1972, nr 3); por. też 
szereg publikacji na lamach „Woprosow istorii", R. 1966. 
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litość. Nie wszystkie okresy i zagadnienia w dziejach marksizmu są jednakowo opra

cowane. Dla przykladu „kwestia polska" ma dość bogatą literaturę, ale już „kwestia 

bałkańska" wykazuje duże zaległości w tej dziedzinie, nie mówiąc już o braku mo

nografii poglądów na kwestię narodową tak wiele w historii ruchu robotniczego 

znaczących postaci, jak np. K. Kautsky. Nie ma również monograficznego opracowa

nia kwestii narodowej w Austro-Węgrzech - kraju, który mógłby być terenem za_ 

sadniczych w tym zakresie badań mogących dostarczyć niejednego, cennego dziś 

spostrzeżenia. Brak też monografii dotyczącej poglądów austromarksizmu w kwestii 

narodowej. Marksistowska krytyka austromarksizmu skupiała się raczej na proble

matyce państwa, zagadnieniach rewolucji itp., poświęcając kwestii narodowej w je

go ujęciu nieliczne artykuły polemiczne bądź obszerne wzmianki w poszczególnych 

pracach 2. Nie dysponujemy również monograficznym opracowaniem dziejów marksi

stowskiej refleksji nad kwestią narodową, opracowaniem, które logicznie biorąc, po

winno stanowić ukoronowanie poprzednio wymienionych rozpraw. Brak ten stanowi 

jedną z w.ielu białych kart w historii marksizmu. Nie wypełniają tej luki próby syn

tetycznych opracowań kwestii narodowych w poszczególnych krajach 3•

Dod�jmy jednak, że braki te nie wynikają ze szczególnej- indolencji historyków, 

czy też umownego „tabu". Podobnie jak w okresie kapitalizmu powodem początko

wego braku zainteresowania narodami południowosłowiańskimi, przejawiającego się 

choćby w mechanicznym powtarzaniu zanegowanych przez historię ocen Engelsa do

tyczących tych narodów, była nie niechęć do Serbów, Chorwatów, Słoweńców, Cze

chów, lecz obiektywna prawidłowość nierównomiernego rozwoju kapitalizmu, tak 

obecnie w refleksji nad społeczeństwem socjalistycznym wysunęły się na czoło za

gadnienia kwestii walki z rewizjonizmem, dyktatury proletariatu, kierowniczej roli 

partii, czy też problemy wewnętrzne poszczególnych krajów, określone mianem „spe

cyficznych (narodowych) dróg do socjalizmu". 

W tej sytuacji J. Kolejka, historyk z Brna, autor recenzowanej książki, stanął 

przed niełatwym, lecz ambitnym zadaniem. Skrótowo określa je podtytuł książki: 

,,Z dziejów socjalistycznej teorii kwestii narodowej 1848-1917. Od Marksa do Leni
na". Praktycznie rzecz biorąc, Kolejka podjął się napisania historii marksistowskiego 

ujęcia kwestii narodowej w tym okresie. Książka składa się z dwóch części. W pierw

szej, zatytułowanej „Dejiny a osoby", omawia Autor chronologicznie, od Marksa 

i Engelsa poczynając, wszystkie najważniejsze wystąpienia teoretyków marksistow

skich lub też tych, którzy jak K. Renner, wprost na kształt marksistowskiej refleksji 

oddziaływali. Są tu więc relacje z prac poświęconych kwestii narodowej K. Kauts

ky'ego, E. Bernsteina, R. Luxemburg, K. Kelles-Krauza (którego Kolejka wyraźnie 

faworyzuje), K. Rennera i O. Bauera oraz szeregu mniej znaczących teoretyków, jak 

V. Adler, F. Austerlitz, E. Krfatan. Sporo miejsca poświęca Autor wystąpieniom soc

jaldemokratów czeskich oraz ich sporom z wiedeńskim kierownictwem austriackiej

socjaldemokracji. Przegląd ten lcończy relacja z prac Lenina napisanych przed wy

buchem I wojny światowej.

Część druga, pt. ,,Problemy", sklada się z 19 syntetycznych podsumowań naj

ważniejszych zagadnień, np.: ,,Sens wyobrażeń o narodzie", ,,Co to jest naród", ,,Me

chanizm powstania nowoczesnego narodu", ,,Wyobrażenia o przyszłym zanikaniu na

rodów", ,,Program austriackiej socjaldemokracji w kwestii narodowej", ,,Proletariat 

a naród", ,,Kwestia polska", ,,Kwestia czeska" itp. W obrębie każdego podsumowania 

2 N. L ese r, Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus 
als Theorie und Praxis, Wien 1968. 

8 Por. np. K. Ma rx, F. En g e Is, O Polsce, t. I-II, Warszawa 1960; Karl Marx
despre romcini, Bucure�ti 1964; J. Re v a  i, Marx a madarskci revoluce, Bratislava 1964, 



116 Recenzję 

materiał dowodowy przedstawił Autor w historycznym rozwoju. Praca Kolejki jest 
więc dziełem pionierskim, zawiera szereg ustaleń, dla których warto zalecić ją do 
tłumaczenia na język polski. Jej najistotniejszą zaletą jest szeroka perspektywa 
historyczna, uwzględnienie wszystkich znaczą�ycp wystąpień, jakie w tej kwestii 
w ramach historii marksizmu miały miejsce. Książka Kolejki dostarcza o wiele wię
cej materiału historycznego niż traktowane w Polsce jako podstawowe kompendium 
w tej sprawie opracowanie Jerzego J. Wiatra Naród i paiistwo. Ta szeroka perspek
tywa wyjaśnia wiele dotychczasowych niejasności, ukazuje zawile drogi kształtowa
nia się poglądów poszczególnych teoretyków, pokazuje, że marksizm, a w jego ra
mach i rozwiązania kwestii narodowej, to nie „genialne objawienia" jednostek, lecz 
wynik artykulacji przez te jednostki doświadczeń zbiorowych, wspólne osiągnięcie 
podmiotu procesu historycznego, klasy robotniczej. Taki sposób pisania historii mar
ksizmu jest szczególnie cenny w sytuacji, kiedy pojawiają się tendencje do odcięcia 
występujących w jego dziejach teoretyków od tych zbiorowych osiągnięć. Mimocho
dem dokonuje Kolejka nie lada sztuki, jeśli idzie np. o ocenę wkładu Lenina w re
fleksję nad kwestią narodową w tym okresie. Udowadnia, że szereg tez teoretycznych 
twórcy państwa radzieckiego, które w literaturze popularnej funkcjonują jako pomy
sły samego Lenina, pochodzi w rzeczywistości od innych teoretyków (np. zasadniczy 
kierunek krytyki autonomii narodowokulturalnej oraz teza, że najbardziej odpowie
dnią dla kapitalizmu formą państwa jest państwo narodowe, przejęte są od Kauts
ky'ego), przywraca niejako Leninowi należne mu miejsce i pozwala zarazem 
zrozumieć niepojęty dla przeciętnego słuchacza kursu filozofii na wyższej uczelni 
lub czytelnika literatury popularnej fakt, dlaczego Lenin nazywał Kautsky'ego 
renegatem 4, a zarazem Kautsky występuje jako jeden z tych, na których Lenin 
w wielu kluczowych sprawach najczęściej się powołuje. Dodajmy jednak, że teorety
czne myśli Kautsky'ego nie były przyjmowane przez Lenina bezkrytycznie. Uwida
cznia się to przy rozpatrywaniu poglądów Kautsky'ego i austriackich socjaldemokra
tów w sprawie kwestii narodowej. Żałować należy, że Kolejka nie przeprowadził do 
końca gruntownej analizy zasygnalizowanych przez nas problemów. Autor urywa 
niejako analizę poglądów Lenina na leninowskiej 'i stalinowskiej krytyce austro
marksizmu i luksemburgizmu w okresie wojen bałkańskich. A przecież już pierwsze 
dni wojny, w ldórych przywódcy II Międzynarodówki (z nielicznymi wyjątkami) 
stoczyli się na pozycje nacjonalistyczne, m. in. glosując za dotacjami na cele wojenne, 
a Lenin wystąpił z hasłem przekształcenia wojny imperialistycznej w wojnę domową 
przeciw własnej burżuazji, stanowiły dramatyczne uwieńczenie dotychczasowych 
tendencji. W ten sposób proces historyczny w ujęciu Kolejki pozbawiony zostaje 
swych najważniejszych konsekwencji, które z jednej strony stanowiły zakończenie 
określonych tendencji rozwojowych, z drugiej - stworzyły punkt wyjścia do proce
sów nowych. Była tu również okazja do polemiki z niewystarczającym już dzisiaj 
poglądem, utrwalonym w świadomości społecznej za pomocą literatury popularnej, 
jakoby wybuch nacjonalizmu w s�eregach austriackiej i niemieckiej socjaldemokracji 
w pierwszych miesiącach I wojny światowej był czymś niezwykłym, nagłą zdradą 
dotychczasowych ideałów. Przeczą temu choćby drobiazgowo opisane przez Kolejkę 
polemiki czeskich i niemieckich przywódców w ramach austriackiej SD, polemiki, 
w których·- jak słusznie zauważa Autor - nieraz wiedeńscy przywódcy przyjmo
wali płaszczyznę nacjonalistyczną 5• Niestety, te możliwości nie zostały wyzyskane. 

4 W. L e  n i n, Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky, (Dzieła, t. X,XVIII,
Warszawa 1954). 

s K o Ie j k a, op. cit., s. 98-110, 362-370. 
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Przechodząc do próby oceny braków książki Kolejki spróbujemy odpowiedzieć 
uprzednio na pytanie: jakim wymogom powinna sprostać „idealna" monografia za
gadnienia? Przede wszystkim wydaje się, że monografia taka nie powinna się ogra
niczyć do zrelacjonowania sporów na temat kwestii narodowej w łonie europejskich 
socjaldemokratów. Relacja taka, jak sądzimy, powinna być krokiem wstępnym. 
Z kolei należałoby wyjaśnić dwa zagadnienia: 1. W jaki sposób kształtował się stosu
nek między programami ruchów robotniczych a programami narodowymi burżuazji 
poszczególnych narodów. Nie wystarczą tutaj formułki w rodzaju, że program burżu
azji był nacjonalistyczny, w ten bowiem sposób zamyka się drogę do wyjaśnienia 
sojuszy, które nieraz SD zawierała z postępową, burżuazją. Sojusze takie nie zawsze 
jednak stanowią przyjęcie nacjonalistycznej płaszczyzny. 2. Programy burżuazyjny 
i socjaldemokratyczny poddane być muszą konfrontacji z rzeczywistym przebiegiem 
procesu historycznego, z wykorzystaniem wszelkich przydatnych do tego celu ma
teriałów i źródeł. Tyłko bowiem w ten sposób, poprzez ustalenie, co zostało w toku 
procesu historycznego zweryfikowane, możliwa jest ocena, co w programie SD miało 
charakter taktycznego manewru, co było rzeczywistym przejściem na płaszczyznę 
burżuazyjnego nacjonalizmu, co zaś było, z punktu widzenia prawidłowej teorii, myl
nym rozpoznaniem stanu faktycznego. To pozwollioby np. prawidłowo ocenić znany 
i;tosunek Engelsa do narodów południowosłowiańskich. W dotychczasowej bowiem 
literaturze fakt zanegowania przez historię ocen Engelsa traktuje się {ostatnio C. Bo
bińska) jako jego pomyłkę, sugerując jednocześnie, że była to pomyłka teoretyczna 
lub niekonsekwencja s. Tymczasem stanowisko Engelsa było pomyłką, ale nie 
w sferze teorii, lecz w sferze praktyki: wynikało ono po prostu z mylnego 
rozpoznania startu faktycznego. Przyczyn tej pomyłki szukać należy w braku dostate
cznej informacji na temat aktualnego stanu zagadnień narodowych. Dopiero bowiem 
po założeniu przez Kautsky'ego „Die Neue Zeit", kiedy na lamach tego pisma po
jawiać .się zaczęły artykuły południowosłowiańskich socjaldemokratów o kwestii na
rodowej i socjalnej w ich krajach, stosunek niektórych przywódców europejskiej 
SD do tego zagadnienia zmienił się prawie radykalnie. Oczywiście, brak informacji 
był nieprzypadkowy i wynikał z tego, że początkowo problematyka bałkańska skut
kiem nieistnienia tam klasy robotniczej leżała poza zasięgiem zainteresowań euro
pejskiej socjaldemokracji. Sciślej - zainteresowania te ograniczały się do funkcji ' 
spełnianych w ramach Austro-Węgier i Turcji przez górne war6twy Południowych 
Słowian. Patrzono nań przez pryzmat bana Jelacicia, współpogromcy rewolucji wę
gierskiej. 

Tymczasem Kolejka rezygnuje z wszystkich tych zabiegów i ogranicza się do 
obiektywistycznego zrelacjonowania poglądów poszczególnych teoretyków lub do ich 
krytyki, np. w Btosunku do R. Luxemburg. Stanowi to, jak sądzimy, wynik braku 
własnego punktu widzenia w tych sprawach. Widać to wyraźnie przy analizie układu 
sil klasowych na Bałkanach {dla marksisty nie jest wystarczające pokazanie układu 
sił między mocars.twami), czy też poglądów Rennera z 1914 r., których nicią prze
wodnią jest „przeciwstawienie politycznej idei narodu prawnej idei narodu" 7

• Kolej
ka nie pyta, na jakiej podstawie czyni Renner prawo apolitycznym, nie rozwiewa 
również złudzeń tych przywódców austriackiej SD, którzy w swych wystąpieniach 
pod koniec ubiegłego wieku sądzili, że pozytywne rozwiązanie kwestii narodowej 
w Austro-Węgrzech równoznaczne jest z wprowadzeniem powszechnego prawa wy
borczego i którzy w praktyce program narodowościowy redukowali do walki o to 

8 C. B o b i ń s k a, Marksa spotkania z Polską, Kraków 1971.
7 K o I e j k a, op. cit., s. 300.
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prawo. By rozwiać te złudzenia, mocno zakorzenione do dzisiaj w społecznej świado
mości, a przejawiające się w przekonaniu, że ważne kwestie społeczne rozwiąże się 
za pomocą dekretu czy przepisu prawnego, trzeba wyjść poza programy, trzeba po
kazać organiczny związek stanowiska austromarksizmu w kwestii narodowej z jego 
stanowiskiem w kwestii państwa, walki klasowej, słowem, z tym kompleksem zagad
nień, które w literaturze marksistowskiej nqszą miano (klasycznego) rewizjonizmu. 
Należałoby także zbadać nastroje mas i z tego punktu również ocenić proponowane 
programy. Ale Kolejka pisze: ,,Nie jest naszym zadaniem szczegółowe przedstawienie 
w następnych rozdziałach nastroju mas ludowych: Jugosłowian lub Czechów w la
tach 1912-1913. Zadowolimy się ogólnym stwierdzeniem, że w socjaldemokratycznej 
prasie z tego okresu konstatowało się: spadają okowy narodowego ucisku w Turcji, 
spadną i w Austro-Węgrzech" s. Podobnie mimo deklaracji składanych we wstępie 
Kolejka nie przeprowadza konfrontacji programów SD z programami partii bur
żuazyjnych i rzeczywistym przebiegiem procesu historycznego. Uważa, że konfronta
cja, o której mówimy, to „nowe zadania badawcze" 9_ O brakach teoretycznych i wła
s�ego stanowiska świadczy również wspomniane poprzednio niepodjęcie analizy 
postaw europejskiej SD w pierwszych miesiącach wojny, postaw, które były konse
kwencją uprzednio zaistniałych tendencji. 

Mimo zasygnalizowanych krytycznych uwag recenzowana rozprawa Kolejki po
siada nie tylko duże walory poznawcze, lecz wysuwa pod adresem historyków szereg 
postulatów badawczych. Wypada bowiem stwierdzić, że niektóre tezy teoretyków 
socjaldemokratycznych przełomu XIX i XX w. po przejściowym odsunięciu ich ze 
względów politycznych nabierają dziś aktualności. Do nich w pierwszym rzędzie 
należą poglądy Bauera z 1907 r., według którego ustrój socjalistyczny w środkowej 
Europie urzeczywistni się najpierw według zasady narodowej (socjalistyczne państwa 
narodowe), a następnie dokona się integracja między poszczególnymi pa11stwami, ze 
zniesieniem granic politycznych włącznie. Przypomnienie tej idei, nieobcej również 
i innym teoretykom SD, jest aktualne w okresie podejmowania kroków integracji 
państw socjalistycznych w ramach RWPG. Została otwarta już granica -między NRD 
a Polską. Planuje się ;i częściowo w for,mie umów bilateralnych realizuje przesunię
cie wolnej siły roboczej w zależności od potrzeb poszczególnych członków RWPG 
(Polska -NRD, Polska - CSRS). Procesy te sprawiają, że szereg dawnych idei na
biera nowych rumieńców, a równocześnie zmusza do polemiki z wszelkimi złudzeniami. 

Karol Fiedor i Sławomir Bogusław Kunda

WIELKOPOLSKA SZKOŁA EDUKACJI NARODOWEJ. STUDIA I WSPO
MNIENIA Z DZIEJÓW GIMNAZJUM MĘSKIEGO (OBECNIE I LICEUM OGÓLNO
KSZTAŁCĄCEGO) W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM W 125-LECIE JEGO ZAŁO
ŻENIA 1845-1970, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, ss. 496. 

Początek roku szk. •1970/711 był dla I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie 
Wlkp. wyjątkowo uroczysty, gdyż szkoła ta obchodziła wtedy, w pierwszych dniach 
września, 125-lecie swego istnienia. Bardzo rzadko zdarza się tak piękny jubileusz 
szkolny, dlatego też był wyjątkowo dostojnie obchodzony. Odbyły się liczne <imprezy 
z udziałem przedstawicieli władz państwowych i partyjnych, grona nauczycielskiego 

s Tamże, s. 281. 
9 Tamże, s. 14. 
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oraz licznych wychowanków i gosc1. Wzniosłe te uroczystości z pewnosc1ą na długo 
pozostaną w pamięci uczestników. Najpełniejszą i najtrwalszą jednak formą uczcze
nia zasłużonego jubileuszu jest wydanie z tej okazji księgi pamiątkowej. 

Omawiana księga pamiątkowa jest dziełem wielkiej grupy współpracowników. 
Komitet Redakcyjny, który rozpoczął działalność w 1967 r., składał się z (IJ2 osób 
pracujących pod przewodnictwem prof. Witolda Jakóbczyka z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na apel oraz samorzutnie napłynęło na ręce Komi
tetu wiele opracowań i wspomnień, z których po długich dyskusjach przyjęto ma
teriały dostarezone przez około 40 osób. Weszły też one ostatecznie w skład �ięgi. 
Ta duża !liczba współpracowników i współautorów stanowiła niewątpliwie pewne 
utrudnienie w pracach Komitetu, którego zadaniem było utrzymanie zwartości i jed
nolitoś<:i projektowanego dzieła. Jednakże w rzeczywistośc_i była zjawiskiem wysoce 
pozytywnym, gdyż świadczyła o wielkim zainteresowaniu podjętym dziełem i o chęci 
czynnego w nim udziału. To wielkie zainteresowanie i zaangażowanie uznać trzeba 
za wyjątkowy sukces szkoły, świadczący o tym, że jej wychowankowie nie tracą 
z nią kontaktu i czują się zawsze z. nią związani nićmi sympatii i wdzięczności. 

Całość opracowania podzielona jest na cztery zasadnicze rozdziały, poświęcone 
kolejno dziejom miasta, rozwojowi szkoły, metodom nauczania i wychowania oraz 
losom niektórych wychowanków. Najwięcej, bo prawie połowę dzieła, poświęcono 
sprawom nauczania i wychowania, słusznie uznanym za najważniejszy problem 
w dziejach szkoły, szczególnie w okresie zaboru. 

Opracowanie dziejów miasta Ostrowa Wlkp. wyszło sp9d pióra pięciu autorów 
i obejmuje cały okres jego istnienia, a więc od pierwszych śladów osadnictwa i naj_ 
wcześniejszych wzmianek źródłowych aż do dnia dzisiejszego. Autorzy podkreślili 
fakt, że jest to pierwsze pełniejsze opracowanie w tej dziedzinie, gdyż wprawdzie 
początki badań nad dziejami miasta sięgają polowy XIX w., jednakże dotąd nie zdo
byto się na monografię obejmującą całość problematyki i napisano jedynie kilka 
przyczynków. Oparli się ·też głównie na pracach drukowanych, traktując swoje opra
cowanie jako punkt wyjścia dalszych badań, służących do przygotowania mono
grafii obejmującej w pełni dzieje miasta. W omawianym opracowaniu najlepiej 
wypadły -czasy nowsze, a więc XIX i X.X w., gdzie pełniej przedstawiono proble
matykę gospodarczą, narodowościową i społeczną miasta, natomiast w odniesieniu 
do okresu Polski przedrozbiorowej silą rzeczy - z powodu braku badań archiwal
nych - ograniczono się tylko do podania niektórych faktów z dziejów miasta. 

Rozwój szkoły od chwili powstania jej koncepcji i zorganizowania aż do najnow
szych czasów przedstawiony został w rozdziale drugim. Należy zaznaczyć, że Autorzy 
bardzo słusznie postąpili, rozpoczynając ten rozdział od scharakteryzowania sylwetek 
i osobowości dwóch osób, które w decydujący sposób przyczyniły się do założenia 
w 1845 r. Gimnazjum ostrowskiego, mianowicie księdza Jana Kompally i Wojciecha 
Lipskiego, właściciela pobliskiego Lewkowa. Obaj byli płomiennymi patriotami i ro
zumieli potrzebę szerzenia oświaty nie tylko wśród szlachty, ale zwłaszcza wśród 
polskiego mieszczaństwa, które wtedy - w połowie XIX w. - było jeszcze słabe, 
oraz wśród chłopów, którym właśnie nadano ziemię na własność i wśród których 
nauka była dotychczas zjawiskiem prawie nie znanym. Trzeba więc podkreślić wy
jątkową trafność decyzji obu założycieli, a jej rzeczywiste znaczenie podkreślają 
dzieje szkoły. Mimo prób zniemczenia uczyła się w niej w okresie zaboru głównie 
młodzież polska, która przed germanizacją broniła się poprzez działalność w tajnych 
kółkach patriotycznych i oświatowych. Jest wielką zasługą Autorów, że ten wątek 

zdołali opracować bardzo szeroko, ukazując obronę młodzieży przed germanizacją 

na szerokim tle i z różnych punktów widzenia. Stanowi to też bardzo istotny wkład 
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·do naukowego rozpoznania tego zagadnienia, i to szczególnie w Poznańskiem, gdzie

sprawy te były wprawdzie już znane, ale w sposób dość ogólnikowy. Szczególnie

wyraźnie kwestia ta została podkreślona w następnej, trzeciej części księgi.

W rozdziale drugim na uwagę zasługuje też szerokie potraktowanie dziejów 

Gimnazjum w latach 1918--JL939 i od 1945 r. Bardzo interesujące jest przedstawienie 

zabiegów o jego repolonizację w pierwszych fatach po odzyskaniu niepodległości. 

Dzięki ofiarnej pracy grona nauczycielskiego oraz pomocy władz i społeczeństwa zdo

łano szybko wyprowadzić szkołę ze stanu zaniedbania, w jakim znalazła się wskutek 

sytuacji w momencie zakończenia wojny i dużej dewastacji w czasie jej opuszczania 

przez Niemców. Stala się też wkrótce jednym z najlepiej -działających zakładów tego 

typu w Poznańskiem. Została rozbudowana, uzyskała grono nauczycielskie o wysokich 

kwalifikacjach, otrzymała świetną bibliotekę i pomoce naukowe. W szkole pulsowało 

życie, działały liczne organizacje młodzieżowe; zdobyła też sobie wybitną pozycję 

w życiu miasta i regionu. 

Ten szybki rozwój został brutalnie przerwany w wyniku hitlerowskiej agresji 

we wrześniu 1939 r. Szkoła ucierpiała jak nigdy dotąd. Ponownie ją zd�wastowano,

przerwano naukę, zginęło kilku członków grona pedagogicznego oraz 236 byłych 

wychowanków, zajmujących już poważne stanowiska w życiu społecznym. Więk-

6zość z nich, bo 680/o, zginęła w wyniku eksterminacyjnej działalności okupanta, 
a 2'Y'/o oddało życie za Ojczyznę, walcząc na różnych frontach wojennych. Reszta 

zginęła w nie znanych okolicznościach lub zmarła wskutek chorób i odniesionych 

ran. Jeśli chodzi o okres Polski Ludowej, omówiono powojenną odbudowę szkoły, 

rekonstrukcję grona nauczycielskiego oraz usiłowania w zakresie ,pełnego ożywienia 

jej działalności poprzez różne organizacje młodzieżowe i kółka zainteresowań. Szkoła 

ponownie zdołała zająć należne jej miejsce w życiu Ostrowa Wlkp. i jego regionu. 
Rozdział trzeci poświęcony jest zasadniczo metodom nauczania i pracy wycho

wawczej. Wspomniano już o sprawach związanych z obroną uczniów przed germa

nizacją w okresie zaboru. Przedstawiono tu jednak również szereg innych istotnych 

dla pracy wychowawczej i ogólnego życia szkoły zagadnień. Przede wszystkim sze

roko potraktowano działalność różnych organizacji szkolnych. Ukazano też sylwetki 

kilku dyrektorów, traktując ich rzeczowo i krytycznie, ale zarazem serdecznie 

i z uczuciem wdzięczności za ich wkład pracy i troskę o szkolę. Bardzo interesujące 

i wartościowe jest opracowanie historii tajnego nauczania w zakresie szkoły podsta

wowej i średniej na terenie miasta i okolicy w okresie okupacji hitlerowskiej. Po

dano tu bardzo szczegółowe informacje pochodzące od osób uczestniczących w tej 

potrzebnej wtedy, ale jakże niebezpiecznej pracy. Poza tym trzy opracowania w tym 

rozdziale rzucają światło na warunki pracy i zapal młodzieży uczącej się w szkole po 

II wojnie światowej. Pokolenie, które uczestniczyło w walkach partyzanckich, umiało 

także przyłożyć się do nauki i poddać się dyscyplinie szkolnej. Przyczyniło się też 

do tego grono nauczycielskie, które potrafiło pokonać różne trudności i nadać szkole 

właściwą rangę. 

Ostatni rozdział poświęcony jest losom niektórych wychowanków szkoły ostrow

skiej. Brali oni aktywny udział w wydarzeniach o podstawowym znaczeniu dla na

szego narodu i kraju, a więc przede wszystkim w powstaniu styczniowym i wielko

polskim, w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. i w ruchu oporu skierowanym 

przeciw hitlerowskiemu okupantowi. Uczestniczyli też w życiu społeczeństwa, często 

piastując odpowiedzialne stanowiska w urzędach, zakładach pracy i organizacjach 

oraz stowarzyszeniach. Z Gimnazjum ostrowskiego wyszło wielu naukowców, spe

cjalistów w różnych dziedzinach wiedzy. Niektórzy z nich rozsławHi szeroko imię 

Polski w różnych krajach świata. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zawsze pamiętali 
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o szkole, z której wyszli i której tyle zawdzięczali. Dzieje i przeżycia wychowanków
pokazane są w sposób barwny, żywy i wywołujący duże zainteresowanie.

Cennym uzupełnieniem opracowania są liczne zdjęcia. Przedstawiają one budy
nek szkoły i jego wnętrze, przede wszystkim jednak założycieli, poszczególnych 
dyrektorów, grono nauczycielskie i wychowanków. Interesujące są też zdjęcia nie
których dokumentów dotyczących dziejów szkoły. Wielką wartość mają wykazy 
nauczycieli, spisy maturzystów od początku istnienia zakładu oraz rejestr wychowan
ków, którzy zginęli w powstaniu stycznioWYm, w czasie I wojny światowej i po
wstania wielkopolskiego oraz podczas II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. 
Można jedynie żałować, że nie załączono planu sytuacyjnego szkoły, który umiejsco
wiłby ją na terenie miasta. 

Księgę pamiątkową uczelni ostrowskiej trzeba uznać za dzieło bardzo udane. 
Jest ona cennym wkładem w poznanie dziejów szkolnictwa średniego w Poznań
skiem od połoWY XIX w. Będzie ona nie tylko trwałym pomnikiem dla uczczenia. 
jubileuszu, lecz także chlubnym dziełem na temat polskiego szkolnictwa. · 

Stanisław Nawrocki 

J. R a t  a j  e w  s k i, WYDAWNICTWO I CZASOPISMO „NOWINY" W OPOLU
W LATACH 1911-1921, Warszawa 1972, ss. 203. 

Niewielka formatem i objętością książka J. Ratajewskiego została wydana jako 
zeszyt 18 „Materiałów i Studiów do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego 
w bardzo niewielkim nakładzie. Byłoby jednak źle, gdyby przeszła nie zauważona, 
gdyż po pracy Glenska 1 jest to pierwsza monografia gazety polskiej na Górnym 
Sląsku z przełomu XIX i XX w., i to monografia w pełni zasługująca na tę nazwę. 

,,Nowiny'' były z początku małą i niewiele znaczącą gazetą, ale dzięki zachowa
niu szeregu cennych dla jej historii źródeł Autorowi udało ,się zbadać wiele proble
mów z dokładnością dotychczas nie spotykaną, odkt-yć pewne prawidłowości z zakre
sa podstaw finansoWY<:h, pra<:y dziennikarskiej, produkeji, kolportażu, typowe dla 
większości polskich gazet Sląska. Trudno znale.źć jakiekolwiek luki w podstawie 
źródłowej monografii. Oczywiście zasadnicze znaczenie miały dla Autora zachowane 
roczniki „Nowin" oraz inne licznie wykorzystane gazety śląskie i pozaśląskie. Nie
mniej sięgnął on do bardzo obszernie reprezentowanych archiwaliów Wrocławia, 
Opola, Katowic, Poznania, Merseburga, wyczerpując pod tym względem wszystkie 
możliwości. 

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów omawiających kolejno powstanie 
WYdawn1ctwa, jego podstawy organizacyjne i materialne, pracę redakcji, produkcję 
i kolportaż, formy zewnętrzne i układ wewnętrzny gazety, jej program społeczno
polityczny, wykorzystanie literatury polskiej i obcej na lamach pisma, oddziaływanie 
oraz zawieszenie wydawania gazety. Pracę uzupełniają: wykaz tytułów czasopism 
i gazet, z których „Nowiny" przedrukowywały wiadomości, wykaz autorów i tytułów 
prac opublikowanych w piśmie, indeks osób i indeks czasopism. Jak widać z powyż
szego, jest to w stopniu o wiele większym monografia prasoznaw<:za niż polityczna, 
w części prasoznawczej przynosi też najwięcej interesujących nowości, gdy natomiast 
kwestie polityczne zostały ujęte bardziej skrótowo, często w sposób niepełny, nie 

1 J. G 1 e n s  k, ,,Nowiny" Raciborskie w latach 1889-1904. Szkic monograficzny, 
Katowice 1970. 
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zawsze jasny. Autora usprawiedliwia jednak częściowo is�nienie obszernej monografii 
Narodowej Demokracji, której kierunek polityczny reprezentowały „Nowiny". Cie
kawa jest przede wszystkim geneza pisma, powstałego jako wynik sporów wśród 
Polaków opolskich, jako reakcja Górnoślązaków na zbyt ugodową politykę osiadłych 
na Sląsku . Wielkopolan. Autor podniósł tu zwłaszcza poważną rolę niedocenianego 
dotychczas adwokata opolskiego Lercha, który najczęściej ginął w cieniu drugiego 
twórcy „Nowin" - Kurpierza. Wydaje się jednak, że zbyt mało wzięto tu pod uwa
gę ówczesną sytuację w ruchu polskim na Sląsku, a zwłaszcza przejście Korfantego 
do obozu „Katolika", co pozbawiło obóz endecki sztandarowego przywódcy i zmusiło 
do odbudowywania swych wpływów na innych zasadach niż popularność jednost� 2• 

Cennym odkryciem Autora był statut Drukarni Spółkowej wydającej „Nowiny". 
Pozwala on zorientować się w podstawach prawnych innych analogicznych instytucji 
śląskich. Charakterystyczne też dla większości samodzielnych gazet tego terenu jest 
powiązanie gazety z instytucją typu ekonomicznego (w tym wypadku z Bankiem 
Rolników), która wspomagała finansowo niesamowystarczalne pismo. Szereg interesu
jących szczegółów finansowych wykrył Autor badając bilanse spółki. Wyniki jego 
potwierdzają wniosek wysnuwany już przez innych, że zasadniczą wagę miały za
mieszczane w gazecie anonse i dodatkowe prace drukarskie. Bez nich nie można 
było pisma utrzymać, gdyż dochody z prenumeraty były zbyt niskie i zmienne. War
to zdać sobie sprawę z faktu, że same polskie ogłoszenia nie były w stanie zapewnić 
bytu żadnemu śląskiemu pismu. Ciekawe są szczegóły pracy redakcyjnej „Nowin", 
jednak mylące wydaje się stwierdzenie, iż wykorzystywano w niej 76 czy 68 tytułów 
gazet. Autor doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że większość z nich to były prze
druki pośrednie, a więc liczba faktycznie wykorzystywanych tytułów musiała być 
nieporównywalnie mniejsza (s. 76). Od dłuższego czasu wiedziano, że w kolportażu 
prasy Sląsl{iej dużą rolę odgrywali tzw. agenci czy poś1·ednicy rozprnwadzający ga
zetę. Autor pierwszy prześledził rozprowadzanie pisma wśród tych właśnie agentów. 
Wydaje się jednak, że przecenia on rozmiary kolportażu za pośrednictwem poczty -
w takim wypadku dane dotyczące prenumeraty pocztowej byłyby o wiele bliższe glo
balnej liczby abonentów, a wystarczy zwrócić uwagę, że w 1902 r. grupa „Katolika" 
rozprowadzała pocztą na Sląsku zaledwie 2432 egzemplarze swych gazet, a miała 
łącznie 31,5 tys. abonentów, w tym samego „Katolika" 12 tys. 3 Przy badaniu treści 
,,Nowin" Ratajewski zastosował na szeroką skalę metody statystyczne, śledząc zwła
szcza zmiany zachodzące w piśmie. Wydaje się, że warto za Autorem zwrócić uwagę 
na zwiększanie się procentu informacji oraz wypowiedzi dziennikarskich. Może 
jednak nie najlepiej się stało, że dla reprezentacyjnych badań Autor wybrał oprócz 
lat 1911 i 1919 również 1914 r., mało typowy, gdyż w połowie pokojowy, w połowie 
wojenny. Niezbyt też przekonuje wniosek Autora: ,,Mimo ciągłej przewagi tekstów 
nieśląskich wydaje się jednak, że pismo miało typowy lokalny charakter. Przygnia
tającą większość ogłoszeń stanowiły bowiem ogłoszenia z terenu" (s. 1.:h5). Kryterium 
,,lokalnego charakteru" gazety zostało tu chyba przyjęte zbyt mechanicznie. 

Jak już pisano uprzednio, najwięcej pretensji można mieć do omówienia progra
mu społeczno-politycznego. Nieścisłe jest przede wszystkim stwierdzenie (s. 118), że 
z chwilą sojuszu Korfantego z Napieralskim i powstania „Gazety Ludowej" ukształ
towały się dwa obozy polityczne. Przecież o dwóch obozach politycznych trzeba mó-

2 M. O r  z e  c h o  w s  ki, Narodowa Demokracja na Górnym Sląsku (do 1918 ro
ku), Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965, s. 206. 

a Tamże, s. 137; M. C z a p l i ń s k i, Powstanie i rozwój koncernu „Katolika" 
w Bytomiu w latach 1898-1914 (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. X.XVI, 
1971, m 3, s. 321). 
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wdć już w 1901, może w 1902 r. ! Mótywem wysunięcia Pośpiecha na kandydata 
w wyborach 1912 r. nie była - jak pisze zasugerowany argumentacją „Nowin" 
Autor - chęć uchronienia Wajdy przed przykrościami, lecz fakt, że Pośpiech był 
-endekiem, a Wajda nie (s. 122) 4• Z kolei wszystkie argumenty przeciwko kandydo
wal11iu w tychże wyborach redaktorów są tylko zasłoną dymną dla niechęci wobec
fors-owania przez obóz konkurencyjny pracowników „Katolika", Korfantego !(który
później sam się wycofał) i Dombka (tamże) 5• Tak wyraźna w okresie wojny i po
wojnie niechęć opolskiego pisma do Napieralskiego nie jest jasna bez wzmianki,
jaką postawę zajął ten ostatni w latach 1914-191,8. Przedstawienia sytuacji poli
tycznej szczególnie brak czytelnikowi dla lat powstań i plebiscytu. Autor posługuje
się tu skrótami myślowymi ze szkodą dla zrozumiałości tekstu. Szczególnie razi po
czątek rozdziału IX: ,,Po znanych wypadl<:ach w Opolu w maju ,1920 r ... " (s. 172),
J1:dYż uDrzednio wcale nie wyjaśniono, co się wówczas wydarzyło.

Analizując, kto był głównym odbiorcą „Nówin", Ratajewski dochodzi do wnio
sku, że przede wszystkim chłop polski. Zwraca też uwagę na spadek liczby abonen
tów w lecie w czasie największego nasilenia prac polowych. Szkoda, że zabrakło 
tu jasnego postawienia sprawy, czy fenomen letniego spadku prenumeraty dotyczy 
tylko gazet o wiejskim kręgu odbiorców, czy podobnie rzecz się miała z pismami wyda
wanymi w okręgu przemysłowym i czytanymi głównie przez robotników jak „Gazeta 
Ludowa" czy „Katolik". 

Wnioski Autora są przeważnie ostrożne i wyważone, podobnie jego stosunek do 
przyjętych powszechnie d popularnych opinii (np. s. 162). W niektórych wypadkach 
można jednak z tymi wnioskami polemizować. W moim np. przekonaniu trudno uznać 
powstanie „Nowin" za „przejaw wzmożonej aktywności Narodowej Demokracji na 
Śląsku" (s. 174), lecz raczej za próbę ratowania traconych wpływów. Z kolei popu
larność „Nowin" należy oceniać w kontekście rozpowszechniania ich konkurentki -
,,Gazety Opolsl<::iej". Porównanie to nie wypada najkorzystniej dla „Nowin", skoro. 
według danych policyjnych (zresztą przyjmowanych przez Autora za prawdziwe) 
miały one w 1914 r. 3,5 tys_ nakładu wobec 5,5 „Gazety Opolskiej" 6• Trudno tu prze
cież doliczać mechanicznie „Nowiny Kępińskie" wydawane dla zupełnie innego te
renu. W ogóle wydaje się, że Autor jest skłonny nieco przeceniać rolę interesującego 
go pisma, posiadającego do wojny dość ograniczony zasięg oddziaływania. 

Kończąc trzeba dodać, że nie najszczęśliwszy jest też sposób cytowania źródeł -
wyłącznie według numerów gazet lub teczek i stron archiwaliów. Pozbawia to czy
telnika znajomości dokładnej daty pochodzenia źródła i utrudnia wykorzystanie pracy. 

Te ostatnie uwagi nie mogą oczywiście wpłynąć na sumaryczną ocenę monogra
fii Ratajewskiego. Jest �na poważnym krokiem naprzód w studiach nad historią 
prasy śląskiej i wagą swych wyników badawczych wychodzi daleko poza znaczenie 
samych „Nowin". 

Marek Czapliński 

4 Archiw,um Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 24a, 18 nie pag. Kapica do 
Koppa 3 II 1912, por. też „Gazeta Ludowa" z 14 XII 1911. 

s Por. ,,Gazeta Ludowa" z 11 i 28 XI 1911. 
6 Archiwum Państwowe m. Wrocławia i Województwa' Wrocławskiego, zespól 

Rejencji Opolskiej, Biuro Prezydialne, t. 62, s. 48-62, Tabela gazet polskich z 19114 r. 

/ 
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Z DZIEJÓW WOJENNYCH POMORZA ZACHODNIEGO. CEDYNIA 972 - SIE
KIERKI 1945. Praca zbiorowa pod redakcją B. Miśkiewicza, Poznań 1972, ss. 285. 

w· literaturze historycznej od d_awna dawał się odczuwać brak obszerniejszej pu
blikacji ukazującej problematykę militarną Pomorza Zachodniego. Fragmentaryczne 
wiadomości na ten temat, rozproszone w wielu wydawnictwach i czasopismach nau
kowych, były trudno dostępne dla szerokiego ogółu interesujących się tym zagadnie
niem. Z tym większym więc uznaniem należy powitać cenną inicjatywę zapełnienia 
istniejącej luki podjętą przez Wydawnictwo Poznańskie. Chodzi o publikację zaty
tułowaną Z dziejów wojennych Pomorza Zachodniego. Cedynia 972 - Siekierki 1945.

Praca ta powstała właśnie z myślą - co zaznaczają Autorzy - odtworzenia stosun
kow-0 słabo oświetlonej w naszej literaturze problematyki militarnej Pomorza Za
chodniego. Na publikację składa się zbiór szkiców poświęconych wybranym fragme!J
tom dziejów wojennych, których widownią było Pomorze Zachodnie. Książka pod 
względem merytorycznym dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich, mająca charak
ter wprowadzający, zawiera artykuły Z. Wielgosza i K. Olejnika dotyczące charakte
rystyki gospodarczo-historycznej oraz systemu obronnego Pomorza Zachodniego do 
polowy XVIII w. Autorzy poświęcili szczególnie dużo uwagi zachodnim rubieżom 
tej dzielnicy, jej systemom fortyfikacji wzniesionym na tym obszarze początkowo 
dla obrony niepodległości Polski, a następnie niezawisłości państwa zachodniopomor
skiego. 

W drugiej części publikacji znajdujemy rozprawy odtwarzające chronologicznie 
poszczególne działania wojenne na obszarze tej dzielnicy. Autorami szkiców omawia
jących wojny o zjednoczenie Pomorza Zachodniego z Polską za pierwszych Piastów, 
obronę niezawisłości tych ziem od XII do XVII w., okres wojny trzydziestoletniej, 
walki . o Pomo1·ze Zachodnie w toku wojen polsko-szwedzlclch I brandenbursko
szwedzkich (1655-1720), czas wojen napoleońskich oraz forsowanie Odry pod Sie
kierkami w kwietniu •1945 r. są: B. Miśkiewicz, G. Labuda, H. Lesiński, J. Wiśniewski 
i B. Frankiewicz. Już same nazwiska wymienionych historyków, wybitnych znawców 
przedmiotu, od szeregu lat zajmujących się badaniami dziejów polskich ziem zachod
nich i stosunków polsko-niemieckich, stanowią wystarczającą rekomendację tej książ
ki. Dzięki właśnie stworzeniu tak reprezentatywnego zespołu autorskiego praca mo
gla objąć całokształt problematyki militarnej w dziejach Pomorza Zachodniego. Pod
kreślić trzeba symboliczną wymowę przyjętych ram chronologicznych książki. Wy
kład merytoryczny bowiem rozpoczynają Autorzy od świetnego zwycięstwa Mieszka 
i Czcibora nad łupieżczą wyprawą margrabiego Hodona na zachodnie rubieże Polski 
(972), kończą zaś na pięknej karcie oręża polskiego, opisując przebieg fragmentu 
operacji berlińskiej, mianowicie forsowanie Odry pod Siekierkami w 1945 r. 

Zamiarem Autorów i Edytora było przygotowanie pozycji popularnonaukowej, 
jednakże w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia wyłoniły się liczne trudności, 
głównie niedostatek i luki w dotychczasowych opracowaniach analitycznych. Zaistnia
ła więc potrzeba podjęcia uzupełniających kwerend źródłowych, które wzbogaciły nie
wątpliwie merytoryczną wartość książki, ale miały też 1nne jeszcze konsekwencje. 
Autorzy bowiem zmuszeni zostali do zastosowania, zgodnie z przyjętym zwyczajem 
i warsztatem historycznym, przynajmniej uproszczonego aparatu naukowego, który 
pozornie zmienił formalny profil wydawnictwa. Faktem jest jednak, że efektem wy
siłków badawczych stała się inte;ł:"esująca pozycja właśnie typu popularnonaukowego 
i niewątpliwie najszersze nawet kręgi czytelników odniosą dużą korzyść z jej lektu
ry. Szkoda tylko, że Wydawnictwo Poznańskie nisko skalkulowało nakład książki 
(3 tys. egz.), bo w dużej mierze ograniczyło to, jeśli nie przekreśliło w ogóle, pier
wotny zamiar spopularyzowania zaprezentowanej w książce problematyki. Niewątpli-
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wym mankamentem wydawnictwa jest brak indeksów nazwisk i nazw miejscowości, 
wyraźnie dający się odczuć przy tak wielkim natłoku informacji i utrudniający lek
turę książki tym odbiorcom, którzy nie poprzestając na jej przeczytaniu pragnęłoby 
wydaną pracę dokładnie przestudiować. Szkoda to tym większa, że rzecz jest nie
zmiernie interesująca, mogąca w dużym stopniu zaspokoić wiele za.interesowań mi
łośników dziejów polskiego oręża. Dużą zaletą książki są natomiast liczne mapki 
i szkice topograficzne oraz ilustracje ułatwiające czytelnikom lekturę oraz umożli
wiające poznanie terenów walk i bohaterów wydarzeń. 

Bronisław Dziaduch 

W. U r b  a n, DUSZPASTERSKI WKŁAD KSIĘŻY REPATRIANTÓW W ARCHI
DIECEZJI WROCŁAWSKIEJ W LATACH 1945-1970, Wrocław 1970, ss. 195 *. 

Książka dzieli się na pięć rozdziałów omawiających po· kolei pracę księży w ar
chidiecezjd wrocławskiej, którzy pochodzą z następujących prowincji kościelnych: 
archidiecezji lwowskiej, diecezji łuckiej, pińskiej, przemyskiej i archidiecezji wileń
skiej. Każdy rozd:iuał zawiera krótkie dane statystyczne dotyczące stanu liczbowego 
ludności oraz duchowieństwa w tych diecezjach, a następnie wykaz biograficzny 
księży. Wykazy te stanowią istotną treść książki. Autor omówił działalność 292, 
w większości żyjących i nadal aktywnych duchownych rzymskokatolick.ich. Najwięcej 
z nich, bo 230, pochodzi z archidiecezji lwowskiej, 19 z diecezji łuckiej, 9 z pińskiej, 
21 z przemyskiej i 13 z archidiecezji wileńskiej. We wstępie, obejmującym około 1/3 

tekstu, Autor prżedstawił migracje Judności w archidiecezji wrocławskiej w 1945 r., 
wskazał też na znaczenie kościoła katolickiego na tym .terenie w dziele konsolidacji 
sil społeczeństwa wokół odbudowy zniszczeń wojennych zarówno materialnych, jak 
i duchowych oraz tw;orzenia ponownie życia polskiego. Zagadnienia te umieścił 
w kontekście ogólnoświatowych i europejskich wypadków historycznych. 

Wydaje się, że szczupłe są wnioski ogólne z całości przedstawd.onego, ogromne
go trudu księży polskich na Dolnym Śląsku. Praca ma więc raczej charakter mate
riałowy. Jest to - i te ceche. tak charakterystyczną dla wszystkiego, co wychodzi 
spod pióra W. Urbana, należy szczególnie podkreślić - materiał rzetelny i bogaty. 

Problemy wyjątkowo akcentowane przy biografiach, zgodnie z tytułem ściśle 
duszpasterskie, o czym świadczy także stosowana terminologia i co jest zrozumiale 
z uwagi na osobę Autora, mogą być dyskusyjne zarówno co do ważności, jak i spo
sobu przedstawienia. Książka jest jednak pewną zrealłzowaną koncepcją, pokazującą 
rolę księży w dziele repolonizacji Dolnego Śląska, koncepcją, z którą być może trzeba 
będzie polemizować, uzupełniać wyniki badań W. Urbana i korygować pewne twier
dzenia. Jedno jednak pozostaje bezsprzecznym faktem: książka stanowi dzieło pio
nierskie. Nie ma how.iem w piśmiennictwie historycznym pracy o roli duchowieństwa, 
instytucji kościelnej w ważkim dziele odbudowy życia polskiego na Dolnym Śląsku 
po II wojnie światowej. 

Szkoda, że do tekstu nie został dołączony przynajmniej indeks miejscowości, choć 
przydałby się również osobowy. Mimo bowiem układu alfabetycznego biografii księ
ży w obrębie rozdziałów korzystanie z pracy natrafia na pewne trudności. W pracy 
występują też błędy drukarskie oraz nieścisłości w nazwach powiatów, pisanych 
niekiedy z dużej ilitery mimo użycia formy przymiotnikowej. Stało się to zapewne 
z winy włoskiej drukarni. 

Józef Puciłowski 

* Wprawdzie na karcie tytułowej jako mieJsce wydania wymieniony jest Wroc
ław, książka drukowana jednak była w Rzymie. 




